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deli reszen, az osszekot6 vasuti hidnaI,

kez-

i F,~IdOdik a CsepeI-sziget a ketteagazo Duna altaI ovezve.
!",".•,~?'s?'~jMi6ta a keleti Dunaagat eIzartak (1872) as hidak altaI
kapcsoltak ossze a szigetet a keleti nagy szaraz teriiIetteI, azota
aCsepel-sziget
mindinkabb as inkabb elveszti szigeti jelleget.
Az a keves viz, a mi az elzart Dunaagba jut az atszivargfls es
a 7.siIip altaI, csak eppen arra szolgal, hogy a hatramaradt vizet
a poshadast61 meg6vja.
A Duna elzarasa as igy a haj6zas megsziinese a bal agban
teljesen leszaIlitotta a sziget regi jelent6seget, s bar a sziget a f6varos t6szomszedsagaban van, annak lakoi alig vesznek tudomast r6Ia.
Pedig egykor a Csepel-sziget nem csak hogy fontos kereskedelmi kozepponttal birt, hanem azonfeIiil fejedelmeknek volt
tidii}() es mulat6helye, kiralyneknak volt naszajandeka. Egy 16.
s2azadbeli leir6ja OIah Miklos piispok a Iegtulzobb magasztalasokat halmozza a szigetre ..• Madar - irja - fac7.iw, fogoIy,
gel'licze, vad Iud as mindennemti apro madar; tovabba szarvas,
damvad, nyul, vaddiszn6 a legnagyobb bOsegben van· a szigeten.
E mellett· annyira b6veben vannak az erdOk, berkek, szolok,
legelOk, szantofoldek es az emberek hasznara 8zo)gal6 vetemenyeknek, hogy ugy latszik, mintha semmi sem hiany7.anek abb61,
a mi a megelhetesre vagy elvezetre szilkseges. A kiralyi csalad
terhes eJfoglaltsagautAnide menekiil, hogy a vadaszah mada-

A m~ szigetre nem iIIenek tobbe emagaMtaluok.
De.azert
manapsag IS vannak a szigetnek saj'tos e16nyei. Vannak ~z~p
erdOi, berkei, melyek megcsokkentek ugyan terjedelemben, vadregenyessegben; de a kozel fovaros lakojanak iidiilest nyujthafnlmak. Tiszta, egeszseges levegoje alkalmassa teszi a nyaralasra.
cflak a nehez kozlekedes ne ~zoJgalna akadalyuJ.
Erdekes tajkepet is nyujtanak a sziget erdosegci es 8. holt
J)unaflg. Eg elzArt ag partjait midasok lepik eJ, kozepen R7.igetecskek bukannak feI.
A vi~ fe)szinet hinar-relek boritjAk. rnelyekbOI helyenkint
_pro cserjek emelkednek ki. Egy kivnlo tajkepfestonk vasznan
ipn lJatran talAlko?unk cl'epelsr.igeti erdOk es retek reszleWive}.
E kia tanukn~yunk 87.onban nem c7.elozza a sziget s?epA6geinek rt18zlete.%E!8~t, hanem annak foldraj:r.i alakulAflat as lak6ioak nemjzi viszonyait kiv{mja roviden fel~iintetni.*
I.

hosszan meg van nyujtva. A s:dgetiinket koriilvevo mindke.t
Dunaagban rendetlenlil elszort kisebh~nagrobb szigetecskek van ...
nak. Ezeknek szama regebben jelentosebb volt . .idOvel azonban
reszint a nagy . sziget tertiletevel, reszint a [olyo masik.partjan
eltertilO szaraz-f6lddel olvadtak ()ssze. Nagyobbaraerdovel,lige,.
tekkel vannak fedve, reszben pedig gytim6lcsost, kasza!otvagy
miiveles alatt all6 teriiletet alkotnak. Terrneszeti viflzonyaik meg,.
egyeznek .~ nagy szigetevel. Regehben nemelyik kozulUk, lakott
volt: maazonban
Jakossag aJland6an megtelepedvp. egyiken
sincsen. Birasukon a CsepeJ-sziget lakoia Dunamasik
partjain
leva kozsegek lakoival osztoznak.
E· szigetecskek nagyobb szamban,vannak
a keleti, v;agyis
Soroksari Dunaaghan.ll
A legnagyobb a Csepel,.szigetet kornyez.6 szigetecskek.'ko"zott a Sornlyoi' sziget. melynek tertilele 241hektar. Alakja kertilakes; tabb mint 4 krn. hosszu. legnagyobb szelessege J km.,
deli megkeskenyedo csucsa egy delnyugatnak bajlo mintegy 2 k.m.
hoss?u csak 2-3 szaz mtr. szeles farkszerti nyulvanyban v~g~
zOdik.

Budapest alatt a Duna kat agra ot11.olva zarja korfilaCse:pel-~zjgetet,mely
kortil mindket Duna agban tobb apro sziget
VIlD. Legnagyobb hosszuElaga ejszakrM delre mintegy 48 km.,
s?eles.qege valtoz6. Kicsucsosod6 ejszaki veget61 del (ele mind inkabb szele~edik, mig Sz.-Miklos feJett el9fi legnagyobb szelestI~~t, ~ely tobb, mint 9 km.: 37.utlin fokozatosan keskenyedik
Uj.fal,u ~ Sz.-MArton kozott majfinem 4- kmre: har Raczkevenel
ismet szelesebb lesz.
A .sziget teriilete 25,71O'977~ hektar. t Tertileti nagysagara
De~ve a Dunaszigetek kozott a .maf'odik helyet fogla1ja el: a
Csal6koz ntan kovetkezik. Teriilete azonllan a vi? ~akadatJan
munkaja kovetke~teben kisebb-nagyohh m6dosulasoknak van kiteve. Alakja, mint fennemlitett hosszusugab61 (>8 vaJto:r.o szelessegeb61 kitetszik, Ilem epen fo.xabalyos: a vizfolyas iranyaLan
• E dolgozat evekkel eteIOtt kesLi.ilt es bar szerzo j61 ismeri ennek
nines azon helyzetben, hogy azt ujahb megfigyelesek
alapJ4n gylikel'esen atdolgozza.
r 0 r t va y: A magyarorszagi
Dunavagetek alakja as jranya.teriilet
nagysiga as partmagassagi viszouyai . .Math. as termeszettudomanyi
Kozlem~nyek. XV. k. 1878. - U. a .• 1\ magyarorsllagi Duna-soAigetek fOld):.rsopor.
tos. esk6p~Od. tenye:r.oi. Akad Erl. a term. tad. k~reblSl. .1880

8za~q8 fogyat~ozasait,

A nYugati vagyis Pr()montori Dunaagbap csekelyebb a szi:;getek szama.3 A GS6pel-8~iget cstlcsan alul, attO] delnyugatra,
2 Ez elzartaghan
mindjart a CsepeIre vezet5 hidon aIul van a' KisesaNa~y-Zsid6k"-szigete;
Iejehb a·· tel'jedeImesebb· K()Ibachi stigel, . melyet
csak 1gen vekoriy vizvonal valas7.t el a balparti szaraz tel'uIettOl AMolnus7...igetszemben Soroksal'ral, ezzel hid a.ltal kotveossze;
esziget ment~b:en
a vizen szamos mama!' piheno .malom van. Ettal delre egy kisebhszigetecske van a. Cse~el szigettoI csak vekony yi~vonal altaI elvall,l.$7.tva. Sze~tMikl6ssal szemben Haraszti es Taksony kozott hosszan elnyulik a Kottlnseges sziget, melyet nagysagra e kis szigetek kozul csak az a.labb emIHendo
Somly6i sziget mul feliil Ett5I nyugatra Sz.-MikI6s tl5szomstedsagaban
volt
a kis Sz.-MikI6si sziget,mely
ma mar teljesenbel()olvadt
a Cl;epel-sz.igetbe.
E7.uhin kef kisehb szigetecske. majd Cseptol ej'lzakra egy hosszabb keskeny,
melyet a keleti pal'U6l vekony vizvonal valaszt el as hid kot vele Ilssz~.
Csappel szemben is volt, egy sziget, mely ma csak r.estben van viz altaI
llve:we.· Sz ·Martont6l delre egy kisebb, St.-Marton
as Raczkeve kozlHt
egy hos''.U keskeny nagyobb: az Angyali sziget van. RaczkevM5l delre egy
zatony majd a Kerekza.{lmy nevii kis sziget ~.~vetkezik. Beese f5szomsz,edsagaban volt a becsei sziget,minthogy
azonban a viz itt ,nagyon Jl)ostaa
falut, elul.rhl.k es igyelvesztette
l>zigetjellemat. HaS<lnl6 atalakuhisnl\k ;nez
eleJe a kovetkez{) Somly6i sziget. meIy a halparttal oIvad ossze
. .
SKtI.telebb afoly6 johb ,pal'tjAholl, a Pl'omontol' as Telenr k~"lHtl
folye rcszben van· a Ha.ro~ sziget, mely megIehet5:>en szapalyos kerUlel~
alaku (>s ugy ket km. hasszusagu.
K6zvetlen szomszedsagaban
15le ej~zak~

...

van mAr a keriilekes, tobb mint hArom km. hosszu R 8.c zA I mAs i slIliget, RAc7,-Almas kozseg tovebOD, aWiI csak vekony
vfzag altaI valasztva el.
Mig a soroIrsari dunaAg szigetei az elzArassal jllr6 vfzhiany
kovetkezteben vesztik. el szigeti jelJemuket, addig a Pl'9montori ·Ag
sl':igetei mint a haj6ds akadalyai vannak a vizszabalyozasok
altaI sziget.voJtukban tenyegetve.
A Duna vize azon szakadatlanul mtikodO erO, mely eyen
szigeteket letre hozta as 8zunte]en alakitja. Lassuk tehAt a nuna
viszonyait kozelebhr61 azon s?akaszAban, a melyben a C.'lepelszigetet kortilveszi. Ujabb idoben, reszint a gyakori aradlu;ok
meggatlas~a, reszint a haj6z8.s megkonnyitesere inny-ult munkalatok a Dunan, fOleg a fOvaros kozvetlen kozeleben, sokat valtoztattak. A szabalyoza~k
elOtt a Duna medre a Sz.-GeIIert
hegyen alul tetemesen kiszelesedett, Jejebh pedig, minthogy a
reneken levo sziklfls retegeket, melyek a nyugati part hegyeinek
folytattsAt kepezik, ki nem melyithette, ket agra oszlott, ify
modon k6rUlfogvan a Csepel-szigetet.
A [0 ag a johb oJdali, melyet toltes valaszt el a baloldalit61. A jobb agba szorult vi?, magassaga nem igen marad a s?iget relszin magassaga alatt. Mig a sziget partkornyeke ugy 105
metert61 97 meterig esik az adriai tenger szintje relett: addig a
(01r6 magassaga a budapesti vfzmero 0 pontjanak (96'350 mtr.)
megfele16en: Ercsinel 94'08, Racz-AdonynaI 93'02, Duna·Pentelen
91'88 mtr. A folyonak a viztiikor 0 pontjara vont melysege
6~9 meter kUzott vaJtozik, a sziget menteben e malysag megcstlkken tJgy, hogy 1'okolt61 kezdve c.'38k 2-S mtr. k[\zott ingadozik. A foIy6 szelessege a melyseg cstlkkenesenek megfeleloen
novek8~ik. Mfg a f6varosnal a szelesseg, a legalaesonyabb vi?,allaskor merve, 300-500 mtr kozoU valto1.ik, addig a s?iget
nyugatra van a kis Mesztros-sziget.
Regebhen Erd tlSszomszedsagaban volt
egy szigetecskf', amely ma mar a sZ&l'azzal fUgg l:lssze. T~k~1tln delre egy
hosszan nyujtott keskeny sziget van. Az Ujfalutol ejszak-nyugatra
fekvlS
Flic1.a.nos kor8.hhan sainten sziget volt. Ezzel szemben van deJebbre EresineJ
egy nagyobb es tole nyugatra egy kisebb szigetecske. Nagyobb tel'jedeJmii
a Raez-Adonyi sziget, kozvetlen szomszedsagaban ugy ejszakon, mint delen,
egy-egy kisebb szigettel. Ezen alul csak zatonyok vannak, mint L6renaI.
MakadnaJ..
4 Dr. S z a b () J. Budapest
es k.lirnyeke geot tek.intetben. - Budapest
as k3rnyeke lefraaa. 8zerk.. Dr. G e r 16 c z y Gy. e8 Dr D u 1a e s k a G
H179. I. R.

menteben 400-~.
mtl'. kozott. Ezen szamviszonyok nllgyreszt
magyarazatat nyuJtJak azon nagy sztunoknak, meIyek az arter
sZ~lesseget mutatjak a legmagasabb Vi?.aU~skor es melyek a
sZlget menteben del fele egyre novekszenek. M1g a sziget ejszaki
vegen az arter, beleertve a folyam szelesseget is, ugymasftH
kJm., addig Tokolon feliil mar tobb mint 8 klm., Makad koriil
pedig mar 11 kIm-re szalesedik ki.1
A kisebb keleti, soroksari Dunaag ugy 55 km. h08SZusAgu,
8zeless.ege 200- 300 mtr, kozott valtozik. Minthogy a foagt61 el
van Z81'Va, csak az atszivargas es egy zsilip utjan nyeri vizet;
ily mMon van meg6va a teljes kiszaradast61 as nyar idejen a
kornyek ]ak6inak egeszseget veszelyezteto poshadast61. 6
Ez ag Budapestnel az osszekOto vasuti hidnal van elzarva
a foligt61, Jejebb ismet minteg)' t km·re· a hidon alul Csepel
kozseg ateUeneben van egy ugy f>OOmtr. azelea zar6-gat.
Ez agnak 1872-ben torUmt elzarasa altaI a szabAlyozast
czeloztak a foagban. Namely szakertok azonban ugy velekednek,
hogy ez eljaras helytelen as veszelyes a fOvarosra. Azt ·tartjak,
hogy a Soroksari agat okvetetlenfil meg kell nyitni, minel elobb,
kiil6nhen nehany ev mu]va a Duna maga nyitja majd meg azt
maganak, az orszag roppant koltsegere as veszedelmere.« 7
A Csepel-sziget sokat as borzaszt6an szenvedett a Duna
tavaszi firadasai Alta]; most a nyugati partjan helyenkint toltesek vedik az fir ellen. A Duna vi.ze taplaJja a sziget nehaoy
apr6 eret
tavacskajat. Ily erek vannak: Ujfa!unal, Csepne],
BecseneI; ezek agai oly vizvonaloknak, melyek korabban egy
kis szigetet kiitonitettek el a CsepeI-szigettol, melyeknek teriilete
azonban ma mAr a nagy szigettel osszeol vadt. Ez erek csak nagy
vizallaskor teinek meg vizzel, egyebkent agyagos medriik szara·
zon all. Apr6 tavakban, mocsarakban regebben a sziget gazda~
gabb volt; igy volt regen a laeus regius, a mai Kil'alyret helyen.
Manapsag Makad kozseg toveben delen van egy tavacska; azutan
egy masik 1'6kolt61 delnyugatra: mindkettoben halaszni szoktak.

es

6 ]~ an r l' an con
i Ene a ~ Magyarorsz8.g al'mentesit~se.
Budapest.
1882. 51-53. 1.
b Ez ag az elzart\s
elBtt a kovetkezB viszonyokat tunlette fel : klJzepes
szeJesseg 258 mll'.; eses lOll mtrenkint 6 mm.; kozepes melyseg 2'8 mtr.
k6zepes sebesseg 0'5 mfr. (Hunfalvy J. A magy. bir. term. visz. lE'irasa
III. k. 198-199. I.)
7 Rev y Gyula: A Duna Budapesten,
Hl?6 37. 1.

A Csepel. sziget eredete es f old tan i vis Z 0 n )' a i eddig
killon tanulmanyozva nem voltak as csak a kornyekbol kovetkextetbetftnk azokra. A Duna jobbparti hegyek Cerithiumretege
PromontornAl a Duna ala. merul, de a baloldalon Budapest es
SoroksAr kozott ismet mutatkozik mindjart a folyam partjin, igy
tebat a sziget alatt is elhuz6dik, a feliileten azonban nem mutatkO'&ik.Felette a pontusi-agyagot tala.ltAk 6s e felett vanuak a
negyedkori kepz6dmenyek. A feIiileten homokot es kaviesot talaIunk.8
A homok a Csepel - sziget felszinenek igen jelentekeny
re~zet kepezi, sot eleg malyre is lehat. A vi.zhozta homok a szel
fdtal felkapva, ide~oda hordva hozta letre ama saja.tszerii dombsorokat: a homokbuczkakat, melyek oly nagy sza.mban vannak
a sziget teriileten. Egyediil ezen buczkak teszik a sziget sik felazinet namileg valtozatosabba. Ezek a sziget Iegmagasabb emelkedesei, bar magassaguk a kornyek felett nem tobb, mint 10-16
mtr. A szigeten a legnagyobb magassag 122 mtr a tenger szmtje
felett. Kat nagyobb ily buczkas teralet szakitja meg a csekely
hll1lAmz8.su feHiletet. Mindkett6 a sziget ejszakibb reszeben van
a baloldali DunaAg kozvetlen szomszedsAgaban, mig a s~dget deli
fesze erdosebb, talaja inkAbb meg van kotve. Az egyik ily
buczka-csoport Csepel kozsegt61 delkeletre huz6dik mintegy M.rom km.hosszusagban
as egy km. szelessegben. Ett61 kotottebb
fuldli laposteriilet
valasztja el a mAsik nagyobb buczka-telepet,
E~Sz.-Mikl6s kozseg toszomszedsagAban, annak deli reszen kezdodik as egy felso as a156 agra oszolva, mintegy negy km. hosszuI:tagban nyulik lefele, s legnagyobb szelessegeben eleri a hirom
km·t. A homok-buczkAk tobbe-kevesbbe egrenkozu sorokban vannak feltorlaszolva as a szelek iranyaban kikepz6dve. Az egyes
buczkakat csekely lejtossegii, kis volgyelesek, tekn6k valasz~jAk
et Ma mare buczka.k szilardan allanak, a leger6sebb sztlraz 81.;el
sem mozditja el helyiikbol. A futohomok el van fojtva: novenytenyeszet koti meg as tes:t:i artalmatlannA, sot hasznossa az
emberre nezve.
Mig a sziget keleti res:r.e homokos, addig a nyugati oldalan
es Makad koriil a sziget als6 vegen inkabb a 16sz es agyag
vegyt\let uralkodik as ezen a~ oldalon vannak a szigetnek
legjobb termekenys8gft foldjei: Ujfaluig )()SZOS fekete homok, azon
alul sGrt1bb agyagOA vegyiilettel. C'5ep as Mak6.d koriH szeks6

kiviragzRs is fordul e16. A nagy dunaagi oldalon a losz tohb
helyen teglavetesre szolga1.9
Talajamil es helyzetenel fogva a sziget eghajlata hasonlit a
t~varostol delkeletr~ e~ter~edo alfoldehoz. Tudomanyos megfigyeIe:; titrgyat az eghaJlatl vlszonyok a sziget teruleten nem kepeztek. Eghajlatat befolyasoljAk a hegyek, melyek altai ajszakon van
fedve, ~ig ~~Ien egesl'.en nyitott. Foldtani alakulasinal fogva
nagyon IS haJhk az aszalyossagra; a nyan h6napokban keyes
esO hltogatja. E hatl\sokat Ilemileg ellensulyozzak: a Duna kozelsege, neba ennek aradasai; a homokos videkeken a nagyfoku
harmatossa.g, masutt az erdo~egek is. Csak a szikes agyagos helyeken Jep fel egeFz erejevel az aszalyossag. A lev egO Altala.ban
egeszseges. IdOnkint es helyenkint azonban a Duna aradasai
folytan hatramaradt mocsarak; ma.sreszt meg a keleti Dunaag
alzart vizenek pos had aJ:'8 , nyar idejen megmeteIt,ezi a leveg6t.
Nagyobb erdok a ~ziget nyugati as delnyugati oIdalin vannak. bar ezeknek is egyre csokken a tertilete. Az erd15mdvelesre
ujabb idokig k~llo gondot nem forditottak. Az osszes erd6 terUlet
,6,062 kataszt. holdat foglal el, melybOl 1,990 kat. hold, tehAt a
harmada fut6homokon all. 10 Mind ez erdok lombleveltiek: btikk-,
szil-, gyertyan, akacz- as nyllrfakkal; a folyamparton nehol fiizesek
vannak. A tulevehiek csak bokrokban fordulnak elo. RAczkevetOl
ejs:r.akl'a egy szep fenyves volt, melyet az 1830-iki nagy telben
tti.dta sztiksegbOI kivagtak. Vannak kisebb ligetek a folyampart
ko,mleben, a hol az iszalag es a 82016 fakra kuszva a maga eredeti
allapotaban lathato. Az erdo~egek, ligetek vadakban is gazdagabbak voltak ; ezeknek ~zama azonban az erdOteriilet csokkenese.
meg a gyakori araditsok l'olytan igen megcsokkent. Sokszor meg
az arviz el01 magasabb helyekre menekii16 nyulakat a lakossag
verte agyon. EI6nyosebb helyzetben voltak a szarnyasok, melyek
nagyobb mennyisegben is talalhat6k, igy a ficza.nok meg a
foglyok.
Erdekes a homok buczkak novenytenyeszete. Regebben e
bUC70kakatszabadon hordotta a 57-tn, tertilettik bitang fOld volt,
a helyenkint feltUnedezo flatal facska.kat a marhAk pusztitottak.
Manap!>ag a homok megk()tese tervszert1 erd6sites altai tortenik.
g G a I g 6 C 7. Y Karoly:
Pel'>t, Pilis es Solt tl}rv. egyes. megye monografiAja. Budapest, II. k. 1877. 56 1.
JO Bed 6 A. A magyar
Allam erd8s('l!einek gazd. es keresk. leirasa
Budapest, 1885. II k. 26 29. 1.

A fekate nyarfAt ~ DIeg inkilbb, minthogy az key. 8rtekkel bir.
az akaczot tenyesztik; men DIeg ezek kepesek e tallijban leginkAbb megelni. A johb helyekre tolnet is tesmek, a szeJtOl
vedett volgyes helyekre pedig szOIOtultetnek. ItvrOl-evre n6vek8zik a szOIOvesszOkas gyt1molcsf4k altai megh9ditott telillet.
A nem mdvelt ter1Ileteket a CAkonkivW apr6 Cl5erjekas pAzaitfelek fedik as kotik Ie. A gyapes tersegek azonhan nem mindenutt fliunek DS8ze, sok helyen talAlunk kozotttik meztelen
helyeket.
A novenyzet itt nehez harozot folytat a talajjal: u alO az
elettelenneJ. Az esOt a szomjas homok mob6n nyeli el nyar
idejen tis a fAk lombjai szarazsAgt61 bagyadtan hajlanak mttg.
A dombok magasabb a azaltal Jobban Jart oldala koparao marad.
Innen a szel lehordja a homokot, a mi azut4n a dombok alJaban
meggyftlemlik as sfippedOs lesz. uJ) hogy nem konnyl1 juni e
dombok kozott. Nebol a slel a tak gyokereir61 is lebDrdJa a
talaJt. masutt a szelhordta homok egy-egy kis gyepoazt egeszen
betemet. A novenyzet magis gyOztes marad e kftzde1emben: alkalJDa?Jwdik. A p8.zsitf6Ieks%inehalvAnYJmint a kornyezO 00mok, egyszerii tenyeszO szervekkel. keskeny levelekke!; de annftl
gazdagabb viragbup.juk as annAL dusabban erlelnek gylimolosoket.11 Az allatvilAgot f6leg csak madarak es jobbAra fakoszintl
rovarkAk kepviselik osekely szAmu iajban. Erdekes boJyongni e
huozkAk tomkelegehen, melybOI a kornyek lakoja S8m konoyen
talal ki. Fest6i a Dunapart as f61eg a holt Dunaag novenyzete.
NAdasok, eg~z nAderd6k huzodnak a part menteben, csak itt ott
8zaggatva meg egeszen a partig lenyulo mtlvelt terulet iltal.
Nehol a part mellett a regi meder falaban 20-00 melyen benyul6 nyiJast IMtam egymtls meJlett as felette szahaIyosan elrendezve; ezek parti fecskek tart6zkodAsi helyei. Az iszapos AUppedetes partokon egyes pazsitfeIek vanoak. A nyngodt, suna
vizttlkor lelett a holt foJyamagban helylyel-kozzel .oadpamatok
emelkednek It!; misut mag fliz es nyartabokrok bukannak reI.
Halyenkint a VIZ szinet sallaogos hinarfelek bOfltjak. Gazdag a
holt folyamAghaIakban - de ezek hun savizd - as vlzimadarakban.
II Dr. B 0 r h •.• V. A aJv6ros 6s ~rnyek6nek
nlSv6nysete. GerlOcsT.DuU.eaka: 'Budapest 68 k6rn~lte. I. R. 117. 1. tSt. 1.

n.
A szigetnek gazdag novenyzete as alJatvilaga, meg a nagy
folyam altaI nyujtott elon!ok I'o]ytan, koran megtelepedett rajta
az ember.
. Hogy mag a ttirtenelem el6tti korLan Iakott volt , azt
ml1tatJll.k azon regisegek 6S temet6k, meIyekre a sziget terfUeten
tObb halyen az aradrnanyi retegekben hukkantak. Igy, mid6n a
nuna 1876-ban Aradasa altaI, a sziget nyugati reszeben egy uj
medret ~zakitott maganak, a viz lefolyvil.n, a feliiletenkuU>nboz6
regisegeket talaltak. Kesobb 1878-ban, mid6n a sziget nyugati
partjan a Dnna aradasa ellen egy vedo toltest emeltek: Tokol
(ffl Ujlalu' kozott, a laza szerkezetti
talajban kiilonbozo r6mai
edenyeket, kozep- es uj-kori vas-targyakat, egy ujkori egeszen
elhagyott temetot, 6S a mi mindezeknel erdekesebh, oskori temetoket l(>deztek fel. Eddig harom ily temetore talaJtak.12
Az egyik tometO Tokolt61 ejszakra, mintegy feI km. tavolsagban . kezd6dik es ugy egy km.tavolsagra
terjeszkedhetik.
Ett61 egy km-nyire delen kezdodik a masodik temeto, a mel)'
del fele ugy 700 mtr-nyire nJulik. A h.armadik temet6 a tortes
deli vegenel a csepi szOlIok delkeleti szogleteben tertiI el. E
ttlfiileteken tob!; szaz sirt bontottak fel, azonban a sirok szama,
Csetneki hozzavetesei szerint, tObb ezerre is teheto. E temetok
kUlsolcg egymast61 nem kulonboznek, elheJyezesiik l'endetlen,
kUlso jelugy latszik nem jelolte helyiik~t. A temetkcl'.esi m6dokban azonban mutatkozik kiilonb::eg, es pedig ketfele temetkezesi
m()d. e::;zlelhet6. A temetkezes egyik mOdja az elegetes volt. A
11810ttat, bar nema
temetkezesi hely szinen, lehetoleg teJjesen
elegettek; a hamvakat es clSontmaradvanyokat azulan fedetlen
cserep edenyben a pu~zta foldbe helye7.tek. A temetkezes masodik
m6djanal a tetemet egyszeriien a pU5zta ioJdbe astak, as pedig
amint a csontvazak he]yzeteblH kivehet6, lito helyzetben kinyujtott labakkal, kinyujto tt, a testbez zart karokkal as a mellre
csiiggesztett fovel. A temetkezes e kat m6djat majdnem egyenlo
s?amban taJaItak es minthogy egymassal osszekeverve fordul
elo, val6szinu egyidejiiseglihe
kovetke~tethetni. Mind kcttonel
talaltak melIekleteket; de mig ezek a~ elso temetkezesi m6dntil
cserep edenyekbol es bronz targyakb61 allottak, addig a masoa C II e t n e k i J e I i n ekE
I e k. A csepelszi~eti
l:lskori temet6k.
A.rcheologiai ErtesitlS. 1879. XUl k. 0\.7 - 59 L - Tova.bha.: A.rcl\. :ErtesU6
X. k. t58 - 15:.11. Arch. Ert. XU. k. 3.i5. 1.

dikn6.1 femta.l'gyak egy6.1talimnem fordultak e16. E temet6k keletkl;l~e:;i ideje ez a1apokon a bronzkol'ba leheto, de azt, bogy
mifele nep temetkezeU ott, megaUapitani mag llem sikeriilt. Bogy
a romaiak jartak e szigeten, arra mutatnak a fennemlitett r6mai
leletek.
Az elso feljegyzest a szigetrol a Nevtelennel talaljuk, kinek
adatai Hzerint, a honfogla16 magyarok e szigetet kOlf1.nfelkel'estek,
as elOny-eit felismertek.
A Nevtelen elbeszelese szerint Arpad seregevel onnan, ahol
ketlObb Bodrog varn ~pult, lement a 'l1agy szigetigc es a l"ziget
mellett tabort utottek ..• 6 es vezerei atmentek a s?;igetre; latvau
termekenyseget, gazdagsagat es hogy a Duna vize altal meg van
eriisitve, igen megkedveltek e helyet. Elhataroztak, hogy a szigot
a fej.edeleme legyen es hogy egyik a fOemberek koziil itt ud var.
ral es tanyaval birjon. Arpad kival6 feJedelmi lak6hazat csiwl1tatott; megparancsolta, hogy kitaradt lovai itt legeltessenek,
lovaazad. tett egy derek kun ferfiut,' nevleg Sepel-t. Ezen ott
idozo Sepel lovasz never51 neveztetett a sziget Sepelnek egeszen
a. mai napig. Arpl:\.daprilist61 okt6berig idOzott itt ... c 18
A nap kozott elii monda is (enn tartja a sziget· nevenek
ilyetE'm eredetet. A mult szazadban a s:dget ej:-zaki csuc:iaban
voltak 1:.\that6k valamely eptilet maradvanyai, melyet a. .Hziget
egy leir6ja az .Arpad epitkezese maradvanyfmak tekint.'~ Ii: feltevesre semmi alapunk sines. Annyi azonban az alil.bbiakbolki
fog tunni, bogy e hel yE::nvalamely nagyobb epulet vagy appen

var aBott. Ia
1116nkent ke$6hb a £.1.iget ktilonU"I7.0 neveken lesz emlitve.
16. szazad elejen Csepeloek neve7.i.t8 0 r tel i U f:l
mliveben M:lgyaror:::;r.agnakSam b u c u s Paunonicus altaI javitott

o I a h MikUls a

.' A n 0 Jl Y m i Bel a e regis noLarii de gesHs Hungarorum liber.
Eudlicheu: Rerum Hungariearum monumenta Arpadiana. 18~9. 39. 1.
Ii Bog n Iir J6zsef:
Csepel. Tudomanytar:Ertekezesek.
XIV. k.18l3.
1;' Hogy II sziget ejszaki csucsa es a L'ajta keletkezett
hely:*!~ ~yerte-e
e1681.0r a Csepel nevet es tl5le kl:sObb az egesz sziget vagy megfordltva. a.z
sziuten eldOnteUcn. Ell:lttiink. val6szinullek latszik, ba a Nevtelen el6adasat
lenyegeben magunkeva. tosszilk, bogy kezdel Len a s~iget 6s a.z ejszaki csu.esan
leviS hely a CilerJeI elnevezes alatt e~ybe volt ro~Ialva. Csak mid6n ~ szigeten
egyebb helysegek keIetkeztek uj nevekkel,
tartotta mag a 8zlget legejllzakihh, 6seink altill Iegkorabban meg:lztillott helve, az egesz sziget nevet,
a Csepel nevet.
•• 0 I a h; llungarilL et Atiln. Vindohonae. 1763. Hi. 1.

terkepen 1079-bOJ, a sziget neve: Ursziget.17 1st van f (y-nal
»insula divae Margaretae, quae Cepella vocaturc szerinte tebat
a Csepel DeVmellett Szent-Margitr61 is neveztek volna a szigetet. J8 Raczkever61 Raczkevii szigetDe-kis gyakran nevedek as
nevezik. A. It'. Mar s i I i a Dunarol irott muveben a mult 8zazadban, mint Szent-Endre szigete vagy Kovii sziget (8. Andreae
In8ula sive Kovioska-Ada) emlitve van.1t Ugyancsak a mult
lSzazadban H 0 m bar d i szerint :t Eugeniana« neven is nevez~k
S a v 0 j a i Jeno herczeg tiszteletere, a ki a szigelen lakott.2O
Szazadokkal a honfogJa}iisutAn Z 8 i g m 0 n d alatt talalko~unk ujra a 8ziget nevevel as IW tobbnyire mint az uralkod6
csalad birtoh.t talllijuk emlitve. Zsigmond gyakran llltogatja a
szigetet as Raczkevit szamos kivaltsagokkal latja e1.II. U I a 8 z I 6
VII. decr. 3. cz{meben az agesz sziget, mint kOl'onaj6szag; n.
L ajosnak
egy 1518·iki decretumaban asziget a kirtdyi konyha
fenntartasAra jovedelmezo varosok as egyab j6szagok kozott van
felemlitve.s1 Ez idahol irja a szigetrol 01 a h Miklos, hogy a
magyar kiralynek naszajandekul birjak, es bogy II. L aj 0 s as
neje Mar i a, midt"in komoly tigyeik megengedik, itt keresnek a
vadaszatban, madaraszatban as egyebekben ftdtUest, sz6rakozast
as gyonyort.U
KozvetleniiI a torok id6k utAn E s z tar h • z y Istvlin birta
a szigetet, aki azt 1695-ben H e i s z 1e l' tabornoknak adta at. Ez
alig birta ket evig, midon III. K Iir 0 1y kegyelmebol Savojai
J en 0 herclI'.egletl birtokosa, aki sokat tett a torokokt61 es sok.,.
(ale csapasoktol sokat 8zenvedett ~ziget emelesare. A herezeg
0 rt e 1 ius: Theatrum Orbis Terrarum. 1570.
N. Istvanffy:
Regni Hung. hiatoria. 17z.t. 147.1.
n A. F. 0 0 m. Mar s i Ii: Danubius Pannocieo·Mysicus.
11

IS

1726. Tomus

I. Tab. VII-VIII.
" If. B 0 m bar d i: Topographia magni regni Hungariae. 1715. 53. I.
A sziget Wrtenelere vonatkoz6 ada10k Bel n e I vannak ~sszea.Ilftva
as GalgOczynaI nernileg kiMvitve. M. Bel: Notitia Hungariae. 1737. T. III.
-- Galg6ezy i. m. III. R. 2 - 39. 1.
" Ez id8tajban ogy latszik, egy Cae h nevii esaIAd birt nagyobb sze.
reppel a szigeten. A raczkevei regi napl6 kalslS tahlajan egy 1775-iki jegyzet szerint taJl1Itak a szigeten egy moMs marvany sirk6vet ily ertelmil relErAssa): Nemes Caeh Mih8.lynak, ezen CsepeI-sziget gr6fjanak (comes) sfrheIye.
a ki meghalt Sz.-Andras unnep(m az ildvnek 1519-1k eveben.c (B 0 g n Ar i.
m. 178. 1.) M:asutt is van emlftes a C s e h csaJadr(1) mint a szigeten lak6
hirtokos caaIadroI ez id6MI. (Gy6ri 16.1'1. ~s regesz. filzetek III k. 1865.
232. 1.)
II

halala utan E1'? s e h e t. kirillyne vette meg, amint mondjak,
nagy penzen, bogy a berc7.eg ad6silagait kifb;ethessek. E r z s e.
bet kiralyne Dzvegyi tart8.sul kapta es b~rta halAlaig, amikor
Mar i aTe r e z i a magl'lnaktarlotta fenn as kezeleset a magyar
kamarara bizta. E? idOrOIa hagyoml1ny azt tal·tja, bogy a jezRuitllk kertek a 8zigetet Mar i aTe r a 7.i a t 61 kap087.tlls kert~
nak : :t meg is nyertek il'asban, de az altaladtts bizQnyos okra
Be1Veelmaradt." 23 1780-ban Mar i a K r i s z tin a Iett birtokoRa,
a ki 1790-ben meghalvan, ferja A I be r t teseni herczeg birta a
8zigetet 1822·ben bekovetkezett halalaig; amikor az ismet a kifalyi CfIalllduradalmainak sOl'aba iratoU.
R a: c z k e v i volt minden idoben a sziget Iegjelentekenyebb
kozsege. Annak tortenetevel nagyobbara 08sze van nove a sziget
tobbi k07.segeinektortenete.
Raczkevi eredeti neve K eve lett volna, az ily nevti magyar vezen6l, aki meg A r p it d d a 1 jott az orszllgba. A torteneti
tenyek szerint azonban a mai Raezkevi helyen eredetileg 8z.Abraham nevii falu vagy puszta volt, S z.-A bra h a mpatriarcha
templomllval. A Kovi elnevezest a raczok hoztak n:agukkal, kit
a Veg-SzendrOvarral szemhen levO es a torokok altai elfoglalt
i1y nevu varosbol (Covinum, Kovin, Kubin) szar~ztak ide ea
igy jutott a vtJros Kis-Kevi, majd Raczltevi nevbez.24. A ragibb
IoJdrajzi munkakbao as terkepeken a Kovi vagy K~vi neveket
~alaljuk a Racz jelz6vel vagy a nalkUl; a jelenben ugy a "aros,
Inint a kornyak lakossaga pusztfm Kevi-nek (Ke'i) nevezi.
Zsigmond 81att, a torokok elul meneku16 raczok, Irlka
v-Arosalapit6i, azt csakhamar viragzas!8 is juttattak. A vAros
helyzeUmel fogva a keleti kcreskedes .alkalmas piaez&. volt.
~sjgmond igyekezett a yaros as igy a kereskedelem emelesere
hatni, azert annak hozzl1 folyamod6 Iakossagat nemcsak hogy
bizonyos terhek alul felmentette, hanem meg mas kivaltsAgokkal
is .ellatta.2i Hogy a k07.seg lak6i 8zabadon as fi~etes nalkiil jarhURaoak kelhesseuek barhol az eg8sz orszagban, felmenta oket
a vQ.mas harminezad alul, ugy szemelytiket mint s1.a.llitottaru·
czikkeiket: Vasarjogot adomanyo?ott, egy pusztat 8S egy majort
E ha.gyomany errilitve van Ferenczy.
nevtara. Buda, 18H.
U B el i. m. G a I g 6 c z Y i. m. lIL R. 7-8. l.
16 I1y iranyu kivlUtSllgokat nyerlek
az 1\04.,· 1\05., t4Z8. as iUS-a
evr61 keltezve.
" Bognar

i. m. 177. L -

n e I is: Tennt. Pest, PHis as Solt varmegyek

ajandeko.zott nekik. A s7.abad jaras-keles hi'lCtoeitasara felmentette oketa kiraly minden bir6sag, letart6ztathatas es oly magkaro~ttathatas alai, melyet masok vetsegeert vagy kihagasaert
R?envedhetnenek. A kik S~erbia es MagyarorszAg kf)2ott folytat~
nak kereskedest, ktiteJesek arnczikkeiket R~('zkeven kirakni eR ha
a kevieknek tet."zik ott elarusitani.:i8
Hetivasarjogot is nyernek ml\s s~abad val'osok mintajara.
A kovetkez() uralkodok reflzint megerOsitettek Ken kivoJtsagait,
reszint azt ujakkal gyarapitoth\k.1l1
.A. kedvezo viszonyok koz6tt a vAros viragzasnak indu't,
kesllbb azonban a mohacsi ves? kovetkezteben ismet sokat szenverlett: a torok a varost feldulta, mire lak6i elszeledtek. Mikor
Rzutltn lassankent njra fetepUlt es megnepesiilt, kUlonosen 8zekelco!fehervari menekii16k telepiiltek itt meg. A sziget sokat szenvedett e mozgalmas idokben, foleg azert, mert oly kozel esett
Hudahoz. Istvanffy1541-r6lazt
irja, hogy a Rudahoz kozeledotorokseg
a ~ziget c8ucsan eroditvanyt keszitett. R 0 g e ndo r H, IstY8nffy 57-erint, sok eloByt nyerhetett volna a t01'Okokke) $zemben, ha kovetve Per e n y i es tObb mas magyarok
.tanacsat, a szigetet megs7.allja, mag mielott a torokok odaig
jutottak.:l8·

.

£rdekes, bar gyer 'vilagot vet Raczkevi alIapotara Miksa kiraly
konstantinapolyi kovetenek, aki 1578 jun. 23·ikan erkezett ide,
utijegyzete. »Ezen hOl~szadalmasan nagy mezOvaros, irja Racr.keverol, h6dolt mind aUiroknek, mind Salm-Eck gl'6fnak. Lakosai
magyarok, akik nagyobb l'~zt kalvinistak as raczok; ez ut6bbiakn~k szep templomuk vall.....
E mezovarosban nagy
vasar tartatik, melyet a beesi kereskedOk is megszoktak latoIII Bel i. m. Galgoczy
ltI. i -!S. I. Ugyancsak a yarOS kereskedelrni ellSnycinek n~veh~sel'e ehendelte
a kiraly, »hogy a mint a kivAltsag level
mondja, csak a7. e val'osban tartatni s7.okott vAslirok piaczAn (a varos ter6leten kivill sehol) adhat el a kereskedo poszt6t l'8fsza.m vagy kicsinyben.
<.lgyebkent pedig csak vegszaml'a. Tovabbti a korcsrnar08ok vagy borkereskedlSk
a piaczon azoknak borat nem merhetik ki pintekhen, hanem csak nagy
edenyekben (per va::;a integra) tehetik ki elada.sra t G. Fejl!r; Codex Diplomalicus Hungn.riae. Budne. lxa. Tom. X. Vol VI P. 928-929.)
,1 IH
Albert (1438), V. Laszlo (14a3, H5S), T. Matyas (U58, H6l.
H73, U89), II. UJaszl6 (1~9fl, 1.;01) majd ennelt neje Anna (1503), II. Lajos
(1517, 1St\. , Szapolyai Janos (1!l36). III. Ferdinand bidositottak noveltek
Rl\clkcve kivaltsagait. (Bel i. m. - Galg6czy i. m. m. k. 1-8. 1.)
•~ 1st v Ii n fI y i. JIl. 147. 1.

gatni, kik gyermekeiket ide ktlldik a magyar nyelv megtanulasa
vegett.« »9
Hogy teo'Yleg n8lY kiterjedesii,
,.hoss~a.dalmast v!i'os
lehetett ez idotajt Rac?kevi, arm egy m6g reszletesebb adatunk
is van. Skaricza Mate, raczkevi reformatus pap magyar verse1.et~~
ez, melyben a szerz6, a ki ugy 1581 b1jlm irt, felsorolja a VarOR
7 Viac1.at, 11 utC7.Rjat es 3 temploma.t.
Kiilollosen sokat ~7.envedett a varos a 17. szazad folvaman
fgy f61eg a Bees ostroma utAn el~7.elcdt torok sereg ide mene ..
klil6 reszetOJ. De nem c~ak a Wl'okoktOl szenvedett, hanem az
ezeket iildozO csasv.Ariakt61: a lengyelektol, majd meg a ne"'
¥

metekt61.110

,

.

Buda ostromakor 1684-ben uj kizsakmanyolasnak
voltak
kitave ugy, hogy a mag megmaradt lakossag is elhagyta a varost
6s az AngyaH szigetre meneklilt, a hol slHrak alatt toJt()tte a
n:yarat. Keslibb meg a yAros lakosai tobb faIn lakossagaval egyiitt
a Somly6 szigeten kerestek menedeket, mint a raczkevii jegyzllkonyvbe irva van: :t 1686-ban G a c s .Istvan T a bl e s GergelylyeI
az Hovany sziiksegben az bir6sagot Somly6ban viseltek... A
Somly6 szigeten lev6 sirdombok, sirko as epulet maradvanyok
. val6s?iniileg ez id6bOl szarmaznak.31 1686-ban r6ttak meg elOs7.or
ad6val a Iakosokat, akik addig minden ad6fizetestoI mentek voltak.
Buda visszafoglalasa utan jobb jovot. ke?dett remelni a
lakossag as visszatert elhagyott lakasaiba. A tOrok azonban ujra
as pedig oJy nagy mertekben sarczolta Oket, hogy a Jegnagyobb
insegbe jutottak. Ezutan rovid nyugalom kovetkezett 1689.;.ben
ujra els7.elesztettek a lakosf'agot, a mikor a faczok DunafOldvarra
a magyarok pedig a sZf\m~7.ed falvakba menekUltek. A visszamaradtakat
a doghalal puoztitotta. I1y koriilmenyek k6zott
annyira siilyedt a Yaros, hogy Bel leirasa szerint, aki 1780
kortil Fordult meg ott, egy szegenyes faluhoz volt hason16. Lassankent kivaltsagaib61 is mind tobbet vesztett el; a 18. sza:r.ad
misodik feleben mind nehe~ebb kozdelmet folytatott birtokai
as kivaltsagaiert. A jelen sz8.zadban azonban ujra viragz8.snak
IP
Utads POl'.sonyb61 NandorfehervAl'ra
a Dunan. 1a73. S z a 1a y
I.alltl6 :. Adal6kok a maKYar nemzet t<h1.enet6hez a XVI. szazadban
Pest.
1859. tzU. 1.
~o Ahol killGn fon3.sokra nem tlirt'nik
ulalAs, oU a tiirt{meti tenyek
Bel i. mdve alapjau vannak. kBzOlve.
31 Bognar i. m 60. I•

Papai Karoly.

indult, mig nem a 8oroks4ri Dunaag elzar6sa kereskedelmenek
80kat flrtvan, ma inkAbb a hanyatl6 VArosok sorAba tartozik.
A kovetkezOkben feltlintetj Uk azt, a mi a sziget lakott heJyeinek multjabOl fold- 6S neprajzerdekekkel bir."
C 8 e pel ketBegkivtil a sziget egyik Iegregebben .Jakott
helye, mar Arpad is itt Allapodott meg. Egy, 1500 koruJi id6bc51
f\ZRrmcu:o,nemet tOldrajzi miiben Th6ppel neven egy vArral van
38
elDlitve. 01 Ah MiklOs a 16-ik szuad elejen vlirosnak mondja
68. cu: ez idnb61 szlirmuo
Ortelius-Sambucus-feJe terkepben is
vArral van feltiintetve. A torok idc1ketkovet6
1690-iki heJyseg
osszeirasDaJ, m i n tel h a gy 0 t t ] a kat I a n heir szerepel.'.
1696-ben puszta.14 Bel Matyas idejeben a 18. s7.azad eJejen
csekely ko?..seg racz8s
Demet telepesekkel, melyek kozlil 87.
nt6bbiak a faIu fels6 res~eben laktak. Eredetileg Csepel a ragi bb
terkepek szerint kozelebb allhatott a 8ziget csucsahoz.
S zen t- M i k I Q I, a hagyGmanj 'Szerint ugy a 10. 8?.a?.ad
kozepen keletkezett. Els6 lakosai 5zerbek voltak, a kik azutan
a tOrokok alatt elszeledtek. Keslibb, Haros es Sz6JIc5s kozsegekbot leUek magyar lakosok, az 1690-iki helys8g osszeirasnal, mint
asekely lakossagu magyar kozseg szerepeI. A mult szazadban
Il2 aradasok majdne~ teIjesen elpus~titottak, as 8?.ert alkalmasabb belyen igyekeztek njra epiteni.
T ok 01 t (rAcznl : Tekele) 0 I a h mint 'V8.rostemJiti : Thekel.
A torok vilagban lakoi eJszeJedtek, de az 1690-iki osszeinisban.
ismet lako.tt nely. A magyarok helyebe SzerbiaMI as DalmacziAbol joUek teIepesek. 1770-ben a sziget kozsegei kozott TokOi.
nek volt a legtobb urberes telke.'6

C s e p a HZ6hagyomany szerint eredetileg Sz.-MihAly nevu

a

b.~lyseg volt.
e I is emUt egy ily DevU pusztat, melren Csep es
1okol o8ztozlak meg as a mely a munkAjaban levc5 terkepen a
nagy-duDai oJdalon Tok61 es Ujfain koz5tt lAthat6. Ez a heJy a
haborus .id6kben a Jakossi.gtOl elhagyatvan, a keleti Dunaag
mellett epiiIt fel az uj helyseg. Az 1690-iki ossze!ras Csepet
lit Ez iSsszeallitasnal,
hol kiiliSn fOlTlls megneve~ve rHnesen, a 8Zi.j••
hagyorruiny ~8 regx terk6peken kivill: Bel, Bog Jl, a r, Fer e n C Z y, G a 1g oe. y i. milveiblU vanDak esoportositva AZ adatok.
all G y Ii r i tiSrtenelmi es l'egeszeti (ilzetek. 1363. II. k. tn. 1.
1I4 Galgoezyi
ro. t. R. 65-66. 1.
II Ferenczy
i. m.
:sa G 41 g 0 c z y i. m. I. k. 81 . n. I,

mint elhagyott heJyet em]fti. S7.erbiaboJ jBttek uj teJepesek, kik
azonban a Rakoczy·mo7.galmak idejeben nagyres~ mas kBzsegekbe
koltoztek, 87.ert is a mult szazad masodik feleben namet telepesekkel ftzaporitottak a gyer nepesseget.
U j fa 1U 8Z 1690-iki osszeiril5nal nines emlitve. Mar 8 i 1j
terkepen a mai Ujfalu heJyen Oralu All. Lakosai a torBk id6k
elOtt magyarok voltakl majd raczok 6S csak a mult szllY..ad elejen teJepedett Ie a mai nemet lakossag.
S zen t - Mar ton Olahnal mint varos van emlftve. I..ak6i
raczok voltak kik elkBltoztek vagy kipusztultak. 1690-ben e1bagyott heJy.~ .Jelenlegi nemet Jakossaga frank6niai es svab
eredetii.
B e c s e mostani helyen a sziget legregibb kozsegeihez tartozik. Lak6i eredetileg magyarok voltak, kik 1680.1>an Makadra
koltoztek. E:mtan rac7.ok Jaktak, a kik, midon 1706 t8jan nemet
telepesek jottek, egy ejjel ismeretlen okb61 Loreba k51toztek.
Lor a, Bel n e 1 Lorev neven van emlitve, mert, szerinte,
hajdan itt szoktak atvinni a kiralyi lovakat a folram masik
partjara as itt szoktak itatni oketo A torok idokben eJpusztult
~ 1690-ben Jakatlan hely. Kesobb re~zint Szerbiabol joUek ide
uj telepesek, reszint a kornyekrol. fC5legBecserol, a honnan ma
is t6bb csaladnak van ott a Becsei eloneve.
M a k ad 8 sziget egyik legregibh kozsege. Raczkevinek egy,
S z k a r i C z a altaI emlitett 16. szazadbeli utczaja neveb6} kt;vetkeztetve, regi neve Mak6falva lehetett. A szajhagyomany szerint
mar a tatarjar8.s idejeben lakott ott magyar Jakossag. E hagyomany szerint 87. idoben Makad es tobb mas falu Jakoi a ta.tarok
elO} a faIn nyugati oldallin ievo nadas kozepen fek:~ sz.~g~trc
(a mai Kengyeles) menektiltek volna. 1680-ban Re<>Alerolkoltoztek magyarok Makadra, 1690-ben if! mint lakott hely van

eml1tve.81
.
11 Mint cltiint k6zsegckl'lil
emll!keznek 1'eszint a regibh mdvek, re~z1nt
a S2lijhagyomany a. k6vetkez6krlil: H a l' 0 S a manapsag i~y nevezett S?lgettel szemhen volt, hol ma szant6ff>ld teriil el, 169U-ben, mmt elhagyo~t hely
Van emlitve i lakosai Szent·.Mikl6sra telepedtek . .Mil. csak a hagyomanyban
~I ernIeke. S z l) I I 6 s puszta volt, allit61ag a mai Punk/isdhalom es Soshe~;
sz6ll6k helven Csepel es Szent·Mlklos k6z1Ht 1690-ben mar elhagyott he~~.
S zen t - M ih 'a 1Y, Bel idejehen puszta Csep as T1ik31 k6z6tt. C II e r ~ V! z
vagy Cserevitz, Raezkevit61 deInyugatra. Fer e n c z y szerint csak 1dCJgoraig vaM megtelepedesi helye volt nemely alflildi raczokna.k »mid6n fel fel6
rutottak .•. Ugy JOO ev e16tt raclI:kevii kalu"el'ek
mrtik mint kel'teket; ezek
.)

Korabbi id6kben a Csepel-sziget mellett levO apr6 DunaRZigetek egynemelyike s~inten lakott volt. Erre utalnak nemely
tOrtenelmiemIekeken
kivul eptiletromok, sirdolUook, melyet rajtUk. a kogal multban meg Jatbat6k voltalr. EgyeBekrOl ko~iiltik
tudJuk, bogy menedektil 8?olgaltak a M,borns id6kben; mint a
fenntebb emlitett So m I y 6 i.s z j get.
A? U J fa I u i-as
a
H a r 08 i -s gig e ten regi eptiletek nyomait tahUtak. Sfrdombokra as regi penzekre bukkantak a% An g y a Ii - s Yo i get e n. E
kis sziget elneve~esehe~ egy ardekes monda is fli,;Odik. A1.t he8zelik, bogy e szigetecske elnevev.eset egy Angilino nevti asszonytol nyerte, a ki nemelyek szerint faczkevei gOf()g asszony volt.
E n6 kedveneze lett volDa egyik kira1yunknak, kinek latogatasait
e szigeten fogadta. Angelino gyakl'an jelent meg a partokon fiat
siratva, ki a vizbe fnlt, es azert neveztek volna el rola a szigetet.

Makad • • . . • . • • • •

Lakosainak
1837
1851
1179
1249

Uaczkeve
.
Rz.-Marton . . . . . .

4470
632

4470
650

S?:.-Mikl6fl .• ;...
T6kijI .. •.•..•

2125
1841

2125
1996

. ~Jelenleg a s~iget teroJeten 10 Jakott kozseg van, melyek
mmda Duna egyik vagy masik llganak s7.omsedsagaban eptiltek.
E k6zsegek nepes88gi s?.8.ma az ujahh id6kben a kovetkez6
kepet mutatja:
LakQsainak

183714

Csepel. . • .. . . .. .

Csep •....
L6re

, ..•..
.

18513M

628

663

599

599

960
526

963
530

8zama

187040

636
1329

949
620

1880

719
1526

977
585

elklSltOzv6b, egeszen elpusztult. G ya I a, mint Gyal, Gyalad is van emlftve,
MlUdt6ldelre.
helyen Ilia s:-.a.nt6flnd es l'H van. A harminczas evekben
templomlin~k romjai meg lathat6k voltalt a kasza-16k szelen. Lak6i, a nepmonda szermt. 1600·ban a tlSrak Cenyegeteseh'e menekUltek Malta-dra. 1690-ben
elhagyott hely. S i m 0 n f a leis magyar falu volt, a mai simonCai fOldek helyen. Lak6i a torOk idllkben k~lUSztek MaUdra. B CJ g II a r szerint meg a
kavetkezlS lakott helyekrlll emlekezik ~ ha~yomany:
Sz.-L a s z I 6, mely
Raczkevi l:s Sz.-Mlirton kOzatt lett volna, a mult szazadban ott tl'llait epiiletromokb61 klSvetkeztetve. Tovabbli: S z.-Ts t v An, M 6 reg y h Ii z a. La k (ma
Sz.-MikI6st61 ejszaknyugatra van a Laki-ht'!!y), Tel e k (talan S z.-A bra ham
tel eke Raczkevi kornyeUn?)
118 Fen
yes E. M:agyarorszag mostani allapofja 1837. II. k.
80 FeD yes E. Magyarorszag geogl·. s%6tna. 1851. IV. k.
411 A ma.Ky~r kOl'ona o1"~tigaintl.k belyscgnevtnr:t.
1N73.

11180

1491
0672

1592
M6il

624
2403
1963

260t

65B
1664

Ujralu •.•.......

908
908 1097 1173
--_.
- +---- -ORl'lZORen. ••
13767 14153 16790 16858

A kovetkez6 t6.hlazat a?; 1880-iki
anyanyelv as hitfeJekezet s~erint.41

lakossagot

Anyanyelv
llIagya,

Beese • • . . . .
III.

8U\ma

181U

BO

nelllet horyat·
.serh

613

C.~pel .....
96 1140 195
Csep . to....
40 685 207
LOre •. .. • • •
24
2 544
Makad -.. ...
1532
5
2
Rac7.keve . •. 6060
127
69
Sz.-Marton . .
37 583
6
Sz.-Mik16s..
2859' 21
7
Tokol
999 tOO 470
.Gjfalu . .. . ..
65 1054
08SZesen~~-10212-4337-'-1'490-

tti.nteti fel

Hitfelekezet
rOIll.kalll.

694

rn-lvlit ll'iir.
.vang. kcletl

22

1015
7
750
3
210
19
3
5&2
69 1513
2
2983 2263
107
689
6
6
215 2225
1
1579
29
1114
59
95776i30--S80'

izra'llita

3

2
14
11
8
90
7

34
52

226

Az els<i tablil?:atb6J, bar a korabbi evek adatai nem appan
RZabatosak, kitetszik, hogy a sziget nepessege a7. utoIs6 majdnem
f~1 8zilzad alatt kOrtilbelnl 25 szazalekkal szaporodott. Csupan,
af6leg rlt.czok altallakott. TokOI nepessege apadt; mig a nemetek
lakta, Csepelnek, mely legkozelebb van a f6varosho:l, lakossaga
az emlitett id6 alatt majdnem megharomszoroz6dott.
A lakossag nagyobbik reaze, mintegy kat harmada magyar.
A harmadik harmadanak kat harmadat nemetek tes~ik, egy
harmadat pedig raczolr. '2

VaUaSr8 Dezve a lakosRagnak ugy 1/8-a rom, kath. ide
tartol':nak a nemetek M felereszben a magyarok. A magyar lakosRag
miRik fele hel'rit evangelikus. A gor. kel. vallAst a ri.czok kovetik.
A z8idok a lakossagnak csak SO-ad reazet kepezik; szamuk legcsekelyebb. a Demet es legnagyohb a kevert nyelvii kozsegekben.
Az emlitett
Demzetisegeken kivul vannak a szigeten
c z i ga n yo k is. Ezeknek egy reRZe, mely mar inUbb alkalmazkodott a viszonyokho7. zenevel ~ valyog-vetessel foglalkozik.
MllA resziik konyha-eszkozoket fOleg tekn6ket kes:r.it es viS? a
vasarokra; olab-modra oltozk6dik eR magat olahnak tartja. Ezek
nyiron at 8Z erdokben elnek, melyeknek fttjah61 dolgoznak; eleg
jt) m6duaknak latszanak.
A l!ziget kiilOnboz6 nyelvii eil nemzeti!'legii lak6i egymasflal
nem igen erintkeznek, OS87.enem hazasodnak, egymas nyelvat
eppen nem, vagy caak kevesse artik. E~ elkulonUles miatt a magyarosodas caak lassan haJad as meg inU.bb eszlelhetO a raezoknfil, mint a Demeteknel, bar ezeknel pem hilmyzik a tOrekves ez
iranyban. 19y elkiiJdik gyermekeiket magyar szora, kiilonosen.
Sz..:.Mik16sra, mely a szigetnek as f6varosunk komyekenek egyik
legtisztabb magyarsagu belye. A sziget magyar nyel vjarasa ugy
latszik a kecskemetihez van leginkabb kozel, rajta a mas nemzetisegu Jak6k nyelvenek befolyasa nem eszlelheto .• 8
A sziget )akossaga er6teljes, egeszsegee, minthogy termeszeti
vjszonyai~ eghajlata o)yan, hogy helyhez koWtt betegsegek a lakossag szervezetet Dem rongaljak. Caak a hidegleJes lep fel neha
nagyobb Du~rtekben, a wi f61eg a vb:aradas utan hatramaradt
~oly6.~
as az e-retlen gyiimolcs tulsagos fogyasztasanak lehet koveLk~menye. Id6nkent ilz6rvanYOf~an uralkod6 betegsegek: a
bimlO,; kanyaro, vorheny, gyermekeknel a beJhurut. Nem ritka
az asszonyoknal a. szemfRjas, miuek okoz6ja a nyilt tuzhely
ftistje lehet. A Jakas szellOztetesere, fOleg telen alig gondolnak,
azon.ban annak tisztan-tartasa
biiszkesege a haz asszonyanak.
Er6teljes szervezetiik.sokatmegbir.
Nyaron, {OJega uagy munka
idejen nagyon keveset alusznak. A legenyek ilyenkor este 11-12
6rtlig is fennmaradnak a leanyokat latogatva, 6S mar 2-3 6rakor
ismat ta)pon vannak. Telen a:mtan a hoss7.U ejekeD karp6toljak
magukat, sOt akk->r nappaI is sokat henyelnek. Kozegeszsegi
41 Helyu(lke miatf Ie ILenett
adataink k~.lWral.

mondanunk a nyelvjirasra

vona.tk~••.
6

Bzempontb61 csak kevesse van a lakossAgrol gond05kodva: korbaz a 8zigoten nincsen, orV08 pedig caak Raczkeviben van.
l' a pia 1e k u kat a sldget lak6i mint COldmUve16nap, rOleg
a IlovenyekbOI nyerik. Foeledeluk a buzab61 vagy j6 ketszeresbOl
keszitett kenyer. A nametek rozs-kenyeret esznek. A kenyeret
foIzaJmavalsUtik, ugy hogy a kemenczet elOre kitUzesitik. €lesz.
t6lil korpaba kov8.szt tesznek. A kenyer kepezi gyakran egy hetig
is egyediili taplalekukat, midOn otthonokt61 tavol dolgoznak. Igen
gfakran esznek krumplit, babot, melyeket mint levest vagy fOzelaket keszitenek el; ezenkiviil kaposzta, tok, repa a szokottabb
fOzelekDemek. Kedvelik az uborkat; kiilonosen pedig a nyers
zOld paprikat, ba bort is ihatnak ra. A ki a. leger6sebb zold
paprikat is kepes megenni, az azutan eldicaekszik vele. €teleiket
emsen fUszerezik: l:ors6zzak, paprikazzak; ugy hogy, aki ninos
lW.okva hozza, kaptelen megenni. Az efTele erOs fiiszerezast (mely
a10 etel valodi
iret ~zinte elfedi) valamint a zsiros eteleket iH
magyarosnak tartjak. TeRztat f61eg szerdan as s?ombaton szoktak
kesziteni.
Busetelhe? ktiliinosen marha es borju husahoz ritkin jutBak; tobbnyire csak akkor, ha egy olyan allatjuk megbetegszik.
AK ilyan huson kapva-kapnak. Tobbnyire a birkahussal erik be
tie ezt is, mag a tebetosebbek is, inkabb caak unnepen esznek.
Baromfit, melylyel kereskedest iiznek, sajat hasznaIatra ritkin
91nek Ie. Altalanos azonban, mag a szegenyebbeknel is, Oszszel
•. cliszno-Oles. A ftistolt husb6l mag nyaron is van keszletiik;
kiilOnosen szegenyebb embereknek ez kepezi egyediili hustapla·)e\it,
a mig benne tart. A szalonna egasz avenat egyik rOtaplaleku\. A tojast, tur6t: vajat, tejet as birkasajtot sajat czeljaikra
csak kis martekben hasznAljAk, hanem kozvetlen vagy kofak
kOzvetitesevel a fOvarosban Arusitjak el.
Reggelire tobbnyire szalonnat esznek. Delben as este is
rendesen egyfele etel van. A kavezis Dem sZOkas08, caak borozas utan 8zoktak a legenyek neba tobb Dagy csesze fekete kavat
meginni. A ki hol dolgozik, rendesen ott eszik is. A felnOttek
e&ytitt egy talb61 etkeznek, a gyermekek ku}(>n. A fogyasztasoon
a nOk versenyeznek a ferfiakkal, a mint nem igen maradtak
megetUlk a munkaban sem. Lasssn, mintegy csak k6stolgatva
-nak
as eves kozben nem beszelnek.
.
Iv6vb:uket kutakh61 nyerik, melyek elegendo szamban van;nak es jo vi:cet 8Zolgaltatnak. Kedvelt italuk a bor. Palinkat

csak reggel i5znak (palinkas j(> reggelt!) akkor is cl:lak kis mennyi
IH~gben.A lelhasznalt bor tobbnyire li'sjilt termt*iukl meJyb61 alig
adnak el, hanem. ha jonh a termeH, ugy tobbet fog~·a~ztanak.
Egy ga~da ember evenkint 50 akot is elfogyaszt a komaivaJ. Us
nincsen dolguk, fOleg tinnepeken, pinczejfikben vagy sZOlOjiikben
idogalnak. Caak ha nines sajat termesiik, vagy ha az mar elfogyott,
akkor mulat07..nak vasa.rnaponkint a korcsmaban. A mulatas togaJmat majdnem ~onositjak a horivaseval ~ azt tartjak, hogy
baratlSag csak egyiitt-borozas utjan kothetO. A vendegtlH megkivllnjllk bogy igyek es ritka is ai ~olyan vendeg, a ki e kivanssgnak derekasan meg nem feleine.
Szigetiink lak6inak r u 11a z k 0 d a san a) nagyon eloterbe
lap mag a czifralkodasi vagy, mely fOleg csak iinnepl6 alkalmakkQr nyUvAnuJ. KedveJik az 61enk szineket: a vereset, z6Jdet,
kaket; kiiloDosen a nok hasznaljak e szineket iinneplo ruhaiknal. 44
Koznapi ruhazkodasuk a munkanak megfelel6, egyszerti. A
ferfi Oltozete a nehez mWlkanai feher vaszon gatya as e felett
"egzod6 rovid feber vaS7.on ing. Nyaron mezitlab jarnak as porga
kalapban. Kat par esizmajuk van, melyek kaziil ~'egyik
pal'
rtmczoses
ez az iinneplo. Vasar- as iinnepnapon a legenyek
'oltOzete: bOujju ing, gatya as kiYagottujju laibli, melynek zsebeb61 feher kivart zsebkendo 16g ki. A Iaibli felett nyaron kis
dereki~ aro kek kabatfelet :.felolt6tcc viselnek, a186 szalen feher
es veTes savval; ezt a valukra vetve is hordjak. Hidegebb id6ben
»tnflndlitcc vesznek magukra. Az eltesebbek aInI a csizmaba dugott nemet nadragot viselnek as ezt )bigyiz&-nek vagy )trityinadragnak« it; nevezik. Es6ben szlirt, uton bundat vesznek magukra:' Az oregebbek botot is hordanak. A kis fiu-gyermek nyaron
fedetlen fOvel1 mezitlab, egy ingben van; iinnepen a7..onban szoknyat, laiblit as kalapot adnak ra.
A noknel nagyobb szerep jut a ruhazkodasnak. Munkaban
ok is mezitlab jarnak, egyebkor ~~onban harisnyat as czip6t
(ritkan flizoset) hordanak. Hajukat kontyba csinaljak, fiilUkben
Higgo van. Ax utczan minden n6 yisel fejen kendot, ax al alatt
megkOLve. A hAz kaTU.l azonban csak az a~szonyok tesznek kenw

J

., Mint a czifralkodas egy nemenek. a ke2:detleges r.epeknel szollios
l:itova.lasnak mal"advanyal. eml:ilhetjiik, ho~y nemely: ferfi karja.n nev~nek
ke7.d6 betui vanntlk »kiverve«. E mellett neha egysziv alak eleUl,k,vnlamely
l1eVeletes esemenyenek evszama es napja lathaM igen kezdetIegesen kesdtve.
Ez alakokat halOm ~Slizetett tii (os »avatotl« egeletl flapirse~ftlle.llevel keszftik.

d6t a ft'jukre es azt hatul kotik ossze. Nagy kendOt nem viselnek. Egyeb mhadarabjaik: aVoingvAl, az alsos2oknya vagy ~pondO•..,
a lelso s:f.oknya, mely sok "anew as ktilonbozo szinii, az iinneplO miodig 6lenkebh. Azon feliil van mag a rekli. me)yat
.retlinekc es ~tusJinak« is neveznek. Viselnek kivllgott ujju meIlen)"~teJe prllszIekot is. A kis lauyok oltozete is olyan, mint a
nagyobbake. A leany iinneplo alkalmakkor, 1'Olegha templomba
megy, tbbiJ szoknyat vesz roagara. Mag a szeganyebb leanyoknak
i~ jgen ~ok szoknyajuk es selyemkendojtik van; neha tobb. mint
a tehetosnek, mert mindeniiket azoknak beszerzesere forditjak.
A no maga kesziti. tisztitja ruhait; a ferfiet is 0 javitja es reszben 0 kefl~ti.
Valamint a ruhazkodasnal, ugy a I a k 6 h a z a k k ii 1s (') e 1r end e ~ e s e b e n e s LeI s 6 b ere n d e z e s e b e n is, a czell:lzeriisegi szempont az iranyad6; neha azonban a belao berende7.esnel a czifralkodllS is ervenyre jut.
Az egyes k 0 7. S e g e.k a Duna kozvetlen kozelaben vannak
~lbelyezve. A multban mag k07.elebb voltak a Dunahoz, azonban
az arvizek altaI zaklatva igyekeztek ujabb, magasabb, vedetebb
helyeket elfoglalni es beepitel1i. Az egyes kozsegek utczaihol a
fOutczak tobbnyire szabalyoRall vannak kiepitve: egyenesek as
uelesek; mig a legtobb mellekutcza keskeny es egyenetlen. Mint
rendes,jobb epitkezesii, csjnns kozseg ktiionosen Csepel emelhet6
~i,. hol szapito bizottsag is mfikodik. Szent-Mik16s ellenben ketskeny, gjrbewgorbe utczaival a legrendezetlenebb a sziget kozsegei
k6!,ott, A temet6 mindentitt kozvetlenii.l a kozseg vegeben van.
A COutczakon, mint fa ko:dekedesi utakon mindenfitt fiatsl fa~1t6tesek vanl1ak, mig a keskeny meUek-utczil.k ezt jobbadan
~,t~U.IOzik. A h8zak e]ott vagy az udvaron igen sok heIyt 1ath,.tni gemes kutakat. Minthogy a szena es szalma rakodasok tartaBa a har.ak kozott tiltva van, azert azt a hliz megett nyu16
~. tavolabbi Iesll,eben vagy kUlon szeriis kertben tartjak neha
• ,cHlra ktilon pajtat is epltenek. Szent-Mik16son az istallokat it'!
__IOn epitik tavol a lak6hazakt61.
..
Abol a h a.z a k dombos helyen vannak, a mi eleg gyakorl,
~e
dombot RovEmyovezi, hogy ne kopjek .nagyon. Az udvar
JiQlol nines bekeritve; a hol pedig van kerites, ott azt deszka,
··.~O'Veny, looz, va.logfill vagy feh6rre meszelt tegiafal kepezi. Az
.
on lllianak szabadon a baromfi 8S sertes olak fabol, vagy
lal k~8zjtve. Az epftkez6s altalaban grenge. A 8zoba.k pad~
l
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J(. a nem igen emelkedik az udvar szintje role. Majdnem altalan~8ak a valyog-, ~oveny- es sarfalak, mel~ek jobhara alaCl:!onyak,
3-4 rotr kt)zott valtoznak. Pincze ntka hciz alatt van, egya gyakol'i vizvcszelyek, masreszt. az epitkeZ~B ko]tseges
volta miatt. A tetozet mid el'l 5zalma, ntkabban zSl~dely. Csak
Raczkeviben as Csepelen gyakoribb a kOfala?at es a zsmdely-teto.
A tet6zet a Jegtobb helyen 80k kivanni valot hagy, kemeny azon:
ban van mindentltt, kulOnboz6 alakkal. A csucsfal az utc~a fele
nez. A padlast elOl-hatul deszka-fal, vagy vesszo-fonas z8.rJa ~e;
oldalt nincsenek ablaj,;ai; feljarata hatul az udvarb61 van. KuIlSoleg a hazakat elag ti5ztan as rendben tartjak; tinnep. elOtt a
haz elejet felseprik. Az utczara rende-sen csak egy vagy ket ablak
nyHik: Az utczar61 egy na?yobb, es e~y kisebb kapu ve~et a7udvarba' az el6bbi a koclnk. az ut6bbl a gyalogosok szamara.
Akisebb kapa tobbnyire a~ eresz alatt nyilik es felette kopors6
fedo alaku kis toto van, hogy azt vedje az ido viszontagsagt61.
Sok belyen az eresz alatt hagyma, paprika, kukoricza la~hat.<>
kiakasztva. A jobbmoduaknaI s7.6rvanyosan oszlopos folyoson at
Jotni a lak6hazba.
.
.
A lak6haz tobbnyi.re konyhab61, egy szobab6l es kamraboI
all, ugy, hogy az udvarb61 a konyhan at jutni a lakas tobbi
res~ebe. Akonyha ajtaja felso es als6 reszhol all, a felso resz
nyaron napkozben allandoan nyitva 8zokott lenni; ablakot Ii
konyhan csak ritka helyen talalhatni. A konyha elsO reszet a
hatuls6t61 bolthajtas valasztja e1. El~Oreszeben a t ii s t g ere n d a
es ennek elejen egy deszka polez van: a fa z e k a s vagy fog a ~,
melyre kiilonbozo edenyek vannak helyezve, tovabba a tan y er a S V8GY t e k a, tanyerokkal as porczellan cseszekkel. Ez ut6bbi
targyak, melyeket rikit6 szinekkel keszUlt viragok es fantasztikW:1
al1at~alakok dis?itenek, a konyha ekesseget es a gazdaasszony
btis?keseget kepe~ik. A konyha eloreszeben szoktak elhelyezni a
k a n a I a s t, tovabha egy fi6kos szekrenyt is. A konyha halulso
l'eHzehen van az alaesony tiizhely as vele osszekottetesben egy
alacsony padka. A t1izhelyen van a vas 1Ii b: egy haromlabu
vaskarika, melyre stltes-fOzesnel az edenyeket helyezik. A t~zhelyDel nyulik be a kemencze, mely a 5zobaban aZ alul szogletes,
• 45
felul hengeres hanyakemenczet kepeZl.
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kemenczet szalmaval fdlilt el; k61Gnben pedig
eny..:rs ICS or a·
tUnait bil' '&ban
tilze16 szernek
minden eghetli anyajtOt felh~n
,
..
. nines
szllkseguk.

A konyhilb61 kat oldalt jl1thatni a ket szobaba. Az otczAra
nez6 a parades ~zoba; a hatuls6 a lak6szoba, mely s7.egenyebbeknel kamara gyanant is szolgal. A szokottabb 8Zobai butorO'k
a kovetkezok. A nyoszolya
(- Agy), mely felszineig szalmaval
van mt:gtoltve, e felett egy durva terito es e,;en a lepedo, ezenfeliil lehetlHeg sok agynemii. Van egy nagyobb asztal, melynek
labait az ugynevezett .asztalhidja« kt)ti ossze. SzekrEIOYritkan
fordul elo, minthogy rendesen ladakban tartjak ruhanemuiket.
Ujabhan a banyakemencze helyeU; vagy a mellett, kezdenek alk;alma?ni cserepkalyhakat, mint a melyek altaI tobb fat kimclhetnek. A falakon, malyek feMrre vannak meszelve, edenyek,
tAnyerok, kancs6k vannak felaggatva, foleg a tUkor kortll. Vannak
a falon kepek is; a katho1ikusoknal nagyszamu Rzent kepek, mig
egyebiitt a kirlily as tr6norokos par, nem ritkan Kossuth arczkepe lathat6. A szoba butor~atat kiegeszitik meg: egy vagy
tobb padka a banyakemencze koriil, melyeken tel idejen heveresznek; a tisztan fab61 keszUlt, vagy szalma val bevont S2ekek;
tobb he1ren van karas, hatas pad, mely nehol nemzeti szimi
es a gazdapar neve van rafestve. A szoban iiveg ablak van;
nyaron zold zsalut is alka;maznak, telen pedig tulipimos deszkaablakot. A 5zobanak, melyet ~hAz.-nak neveznek, paoolata vert
fold, melyet naponta meglocsolnak. Sajnos, hogy e padolatot,
mely pedig annyi szennyet ves? magaba, oly ritkan nyitjak meg ;
mert a:&altaI megrontjak Iakasuk Jevegojet. Az igy megromloU
leveg6 as a gyer szelloztetes miatt a lakasok nem mondhat6k,
egaszsegesnek.

IV.

A sziget termeszeti vi8zonyai lak6it a foldmt1velesre utaljak,
mely naluk tenyleg a fOfogJulkozasi ag.48 A tel'melt gabonafelek:
ro?s. buza, arpa, ~ab; divatos a ketszeres tel'rneles is. A kapasnov(myek koziil a kllkol'i~zat as bUl'gonyat tenyes;r.tik nagyobb
terjedelemben; ujabban a burgondi repat is kezdik tenyeflzteni.
A hiivclyesek koziil f61eg babot termesztenek, majdnem egyediil
hazi sZiiksegletre.
Keves gondot t'orditanak a mesterseges kasza16 miiveIesere,

4' A ::sziget egree lt6zsegeinek ~7.das8.gi viszonyait
teti Galg6cz.y i Dulveben. Ill. R. 2-311 I.

1'6sl1etesen ismel'-

meg leginkabb Jl1uhart terJl1es~denek. A kendertermeles bar elterjedt, megiH suk khtlnni valuL lUlgy; inkahb csak a bazi sziiksag fedezesere s~mlga1. A fOJdmiiveJes ktilterjes, a tr1igyazas ko"ap""el'li, trigyat nem ves~mek. 'l'u)nyomo a harom-nyomaHoH
gazdalkodas, homokos teriileteken a ket-nyomasos.
A foldmuveles meIlett az erdOmtivelest tizik tervszeIiien es
az erdOsitest '8 buczkas teriileteken. Az erdOk bOven sz~lgaltatnak butor-, fizerszam· as tuzifat. Regebben az erdOkben gyiimolcst'llk is voltak, mint azt az elstlriisodott gytimolcsfa bokrok
ma is mutatjak. Ujabban a gytimolcs-tenyesztes tekinteteben a
helyi vi~onyokat nem zsakmanyoljak ki elegge. E taren csak
Rtczkevies
Sz.-Mikl6s vAlnak ki, mely ut6bhinak faiskolajab61
nemesgyiimolcsfa-esemeteket
in~en
osztanak ki. A termelt
gyi1molcsot nyersen fogyasztjAk as igy bocsatjak a forgalomba is.
SzOloml1veMssel mindenkozseg
foglaJkozik, mindeniknek van
kisebb-nagyobbszOleje;
a bnc7.kas halyek volgyes reszein is
mindinkabb h6dit a szOlomiiveles.
A kerteszetet csak mint konyhakerteszetet
uzik es egyet!
zoldl:iagFeleket szallitanak a f6varosba is.
Az Ii 1I a t ten y a s z t e s fejlOdeRe ete akadalyt vetett ujabb
idOkben a ko~legelOk csokkenese 6A a kaszal6 retek apadasa, mi
reszben a soroksari Dunaag elzaras3.nak kovetkezmenye. Az allatteuyeszteA csokkenese ismet, a tragya csokkenese altaI, a foldmiivelesre hat visS7.a. Lagtobb figyelmet a I6tenyesztesre ford itauak. Lovaik jobbara apr6 parJagi lovak, melyeket inkabb hasznalnak igasbaromkent, mint a szarvasmarhat,
mely tUlnyom6an
feherszOrii magyar fajta. Veres, fekete es tarka svajczi teheneket
~rtanak
a tejgazdalkodas czeljah6L Juhokat (gondorsz6ri1ek)
mk8.hb caak a magyar kozsegekhen tenyesztenek kis mertekben,
fOleg a gyapjuert as csak kevesbbe a husert as sajtert. A sajt,
~emkiilonben a tur6 es vajkeszites csak a kiskereskedesre iranyul.
Altalanos a serteshizlalas, de caak hilzi sztiksegletre. Mag a legszeganyebb ember is hizlal malaczot es azt csak a legnagyobb
szUksegben adja e1. A szarnyas alJatokb61: tyukot, ludat, kacsat
rOleg a tanyasgazdasagok
korul tenyesztenek;
a hol a helyi
vi~zonyok kedvez6k, nagyban· uzik a ludtenyesztest, fOleg ha az
Orzasre hasznalhat6 cseledjiik (gyermektik) van. E~ nt6bbi tenyeflztMi agaknal fo!eg a tojastermeh~sre forditanak goodot. Regebben
.kftlOnosen Raczkeven, a selyemtermelessel is tettek . kis6rletet.
A foldmiiveles es allattenyesztes mellett a regebben' nagy

Jilertekben u~ott halsf;zat es vadas~at hatterbe 8zorul; pUSztan
abb{)) senki sem al. C~k a~ aradal'okt61 hatrahagyott mo~arakban halAHzgatnak mleg tavaszszal tapogato· as varsaval, tovabha
~Htlkkal as vejs~szal; de csak sajat sziiksegJetre. A vadaszat meg
egeszen divatjat multa, mi6ta a szabad vadaszat nines tobbe
megengedve.
Minden munkaerO a gazdasilgi munkara iranyul, as igy munkat:; kez, napszamos, van eleg. Csupan a nagy munka idejen as
kaszillaskor ereznek munkas kezben hianyt, fOleg a fOvaroshoz
kozelebb esli reszeken.47
Nap~zamba mas batarokba is eljarnak cselMnek beaUani ,
azonban kiilonosen sajat falujukban nem szeretnek, f61eg a nemeotek nem.t8
A magyarok oem ritkan nemet k07.segbe kiildik fiukat kisberesnek, hogy nemet szot tanuljon. A honapos szo)galat nem
Kzokasos.
A birtokosok maguk gazdalkodnak, caak a kamarai bidok
van a lakossag kozott tobb darabban berbe adva. Ezen kivul
nagyobb birtokok nincsenek, c..qakegyes jobb m6du gazdak vannak, fOleg Sz.-MikI6son, me!y kozvagyonilag is legrende-(,ettebb
kozsege a szigetnek.
A birtok adas-veves csak Raczkeviben es Sz.-MikI6son
gyakoribb.49
Penzintezet ketto van a mgeten; egy nepbank as egr takarekpenztar Raczkeviben.
A vagyonvedellllerol eIegge van gondoskodva. Tiiz eHetek
inkabb veletlensegbol erednek, mint gyuitogatasb61. Tuzitecsken47 A narS~aI1l a. kaszasnal 1 frt as a tosztot kliiOn 20 krajczarban
sumftjak. Kapalas., szlmagyujtes-, ln611a-miivelesert 70 - 80 kr. jar, nllknek
illS gyermekeknek
5U-60 kr. Az erd6rniivelesnel egy 01 favagasert t frt 2U
krt fizetnek. Ara.tasnal a gazda kosztjau a 11·ik, a maguken a lO-ik 1'e8Zt
kapjak j Szenf.Mikloson ezen felUl 5-6 napi napszamra kiStelesek. A nyomtalas here koszt nelkiil a to-ik resz.
'" A meglett szanto-vetli beres benntartas mellett evi 110-110 forint.ot
tap. A n6cseled e1, OsszeJ!: felet kapja, a kis-heres pedig 20-2l torinlot es
csirmat.
'It Haz arak belsa
telekkel 100-3000 forint; legdragabbak
C8epelen,
minthogy e kBzseg hirtelen emelkedik. Egy negyedteleknek, 10-15 bolddal.
ara 120fl- ~nl0 fOlint A llzlllJ& holdja :1"0-500
forintig kel. A berlet mind em
lit6k. eleg rilka i a bedel/i.r holdankint 6 - H forint; legdragAbb lA.reban, hol
a jobb fliJdeknel 20 forinti~ ill emelkedik.
w

dOje minden faJunak \Fan, nemel)'iknek tobb is; kemenysepr~8
azonban aJig Jetc:r.ilr~ l'itka a tuz elleni bizlo8i~ is. A he/sO
rendortleg johbara kozsegiIeg szervezett, a ktils6 rend<'Srsegpedig
a hatarbirtokosok gond<Jskodasaravan bina.
A gazdalkodas tereD az ujabh gazdas8.gi eszko~ok halSznalata terjed, de valami onall6 talalmanyt \Fagy javitatlt e teren
nem mutatnak feL A vaseke teljesen kiszorltotta a regi faeket.
Cl:lepJ<'Sgepet
csak keveset talalni; a7. ilyeneket egyes gazdak tarsasagba allva szerezik be; egyebkent loyal nyomtatnak.
. Ipar tekinteteben csak a legsziiksegesebb ipar agakat miivelik. A legfejlettebb a malomipar, a legtobb kM.sagnel van nehany dnnai vizi malom. Ezenfelul azonban caak a nelktilozhetetlen
iparosok vannak a kozsegekben, mint kovacs, bognar, csizmadia.
Egyos gll7.da-emberek tigyesek bizonyos szerszamok pI. gereblye
ke.<ly,iteseben;kiilonosen a molnarok ertenek az Acs-munkahoz.
Valami ktilOnosebb ipar lItjan ertekesitheto termeny nines a
!otzi~etenas igy nagyobb iparvaUalat sines. Sz.·Mik16s miikodik
kozre s1.elelO·rostak keszitescben. Azt allitjak, hogy a sziget kivato hivatottsliggal hirna a kender iparra. A legtobb iparczikkel a
f6varos as reszben Raczkevi latja el a S7.igetk07..segeit.Raczkevinek
a .m~Jt szazadban tobb iparos czehe volt; igy a takacsok-. csizmaduik-, szaboknak as a sziicsoknek volt ~ehiik, azonfeliil volt
a~ egesz szigetnek egy molnar czehe.
. Raczkevi kepezi a sziget kereskedelmi kozepponijat, bar e
tekmte.tben fegi nagy jelent6seget elvesztette. HeU as orsy.agos
vasaral, ez utobbiak kivaJ6 baromvasarok, eJ.egge latogatottak
mag a sziget tertileten kivUlr151is. A sziget Jakoi bevasarlasaikban ide as a f6varosi piaczra vannak utalva, mert a falvakban
csak a legnelktilozhetetlenebhet tartjak a kisbollosok vagy szatO~80k. l>k maguk zoltseg-t'elekkel,baromfival, tejfelekkeI as gytimolcscsel ktiJonosen Raczkevire es Budapestre piaC?oznak. A~
elenke~b kereskedcsnek a k02Jekedesi nebezsegek nagy .mertakben utJah~ aUanak. KUlono8enRac:c:kevikereskedese hanyatlott
a baloldah Dunaag elzarasa ota, minthogy hajo a sziget terUleten
manapsl\g nem kothet ki. Raj, hogy a v&suttavol esik a 8zigettoI.
A kozlekedes a szarazzal a keleu oJdalon ket hidon at tortenik,
melyek koztll az egyik Csepelnel van. a masik Raczkevin61; azonfeliil mintegy 6-8 rev van mindket Dunaagon, melyek id<'Snkent
helytlket valtoztatjak. A vizen cs6nok (kia haj6nak nevezik),
komp es dereglye altaI ko:dekednek. Posta OIIlkRAc~kevin

van. Egy ki~ darab megyei ulon kivul a i!~igetnek caak kozsegi
as hatl\r ktizlekedo utai vannak. Av. otakra keva!'! a gond. a
mil nemileg kiment az utepflesi anyag hiAnya.

A lakossag tArsaselete egyontetii; a talalhato ktilonbozOseg alapja a vagyonossagban lelhetO fel.50 A kozsegek eIeg
kicsinyek arra, hogy miDden lako jpmerje a tObbiekat. Az egy_
kornak mar az egyetlen iskoJaban is koran osszekertilnek ; ke..l:lObb
meg a munkanl\l, mulatsagoknal. A regi iskola- es jatsz6-tarsak
kesobb is osszetartanak as igy j<'Sletre a )egenyek kozott a
k 0 maR a g. Ez o)yan testveriseg-fele, IDIkol'a j6 pajtaflok egymast k 0 man a k szolitjak; az i1ycn komasagot bor Mellett
szoktak sl'.Ofosabbra fiizni. A? ilyen komak kote)essegtiknek
tartjak egymast minden koriilmeny kozott tamogatni es segiteni.
Amhlir e tamogatas tobbnyire csak kocsmai verekedeseknel nyilvanul: megis vannak ra esetek, hogy val6di, onfelaldolS6bal'at8ag
letestil 87. ilyen kornak kozott. Majdnem minden legenynek van
egy lE'gjoo, Jegkedvesebb komaja. Az egykoru leanyok szinten
oss?ejarnak, egyu.tt mulatnak, barati csoportot vagy amint
mondjak, .•banda«-t kepeznek.
A ket nem arintkezese eIeg koran kezdodik. A leanyokat
tohbnyire 16 evvel vh::zik ferjhez; a 19 eves 1eanyt mar gyakran
vennek mondjak. A legenyek szinten koran nOstilnek: a 16-18
eves legeaynek rendesen van mar valasztottja es f<'Slegha.a
maga gazdaja lehet (pI. apja elhal), mar 18 eves koraban IS
megnOstil. A korai nlSsulesi hajlamnak tobbnyire gatatvet a
katonai kotelezettseg as igy a hazassagokat rendesen csak a
haromevi katonai szolgalat leteltevel kotik meg.
A hli.zassagot megel15zika legeny latogatasai a leanyos
hi7.nal. E:r.en latogatasok estenkint tortennek a napi munka
befejezese utan. Egyideig a szobaban beszelget a legeny ~ l:an!
sziileivel, a7.utan koszon, rnintha tavoznek as a leany k1k1serI.
A konyhan azonban megallapodnak, elmuJatoznak, :lsuttognak.;
neha talan jovend6 kozos boldogsagukrol. Ha maslk legany 18
volt benn vagy jott ezalatt: akkor a sziil<'Skki-kiszolnak a
50 Az alAbbi adatok a sziget
magyat" Iakossagara. vonatkoznak as a
szerz6 saj~t megfigyclesein es mCl!;hhhat6 szohcli k07.1csekcn alllpulnak. Ez
irlinrban egyes figyehne7.tetllsekel·t Tllry J67.sef urnak vagyok lekIUele.ve.

leanyhoz, bogy jDjjon mar be. A leany azutan a masik legenyt
is kikiseri (atar milyen szegeny is az J) az e16bb leirt m6don,
neha a kapuig is. Gyakori i1ytele taIaJkozuok altaI igyekszenek
legeny ~ JeAny oS8zesZokni. Nemely legeny ily m6don ket-harom
leiDyos hazba is eljar: egy-egy este sorba jarja Oket mind, mikor
azutan a kes6bben latogatott szemrehanyasokkal illati.
Vegre a legany f61eg oda jar el, :tabol mar annyira bolonditott, hogy bonal is megkinAljak.« A Jeany a JAtogat6 legenyt al
nem utas1thatja, csak viseleteban Arulhatja el, bogy nem 87.ereti
kozelletet. Regente ezen 88ti latogatasoknak gyakran volt kovetkezmenye a JeAny megejtese; m.a azonban ez ritkan fordulelO.
me~ 8% Uyen leanyt, akArmUyen mOdos legyen is az, senn sem
V8S?.l felesegul. A legany nem igen tap
a .nyomOs« (m6dos)
leany utAn. banem abo7. jar, a ki fele a szive buzza. Ha mod •.
jiban all vAlasztani, inkabb vAlas2tja a llmeggondolt 8UYO, dolgos
.bar 8Zegeny leanytc, mint a »keztytisc gazdagot A Rzegeny
sztll6 nem igen avatkozik fIa. vaIasztasAba: nem netem veszi a
feles6get, mondja, magAnak veszi I
A leanyra nezve a f6rjhezmenes eletenek legfObb esemenye;
a ~~8.gban
vanszamAra lIa menyorszag vagy az orok pokoI.c
A ferJl eszmenykep: a ki nem iszik sokat, nem kArtyflzik ~ nem
bolondnl a 8zoknya utan. Szepnek tartjl1k az olyan paros efetat,
a hol van egyetertes, a mikor a hazasfelek -otthonukban egyml1sban lyonyorkOdbetnek.«
Mid6n mar legeny es leAny eMgge osszebaratkoztak, megkezd6dnek az elOkeszi.Uelek a hazassagra. A legeny a kiszemel t
leAny08 hAzhoz elkiildi nasznagyjat. Hi.ztu3nezes osak akkor
szOk6.S08, mikor a legeny as Jeany kiilonboz6 faluban laknait .
minthogy az egy falubeliek ugy is ismerik egymast. Ha igy ~
relet m~~mas ?duba va 10k, akkor az eskuves a leany falujAban
8Zokott tortenDI. A legany altai megbizou n8s?J1agy a bet derek4nak valameJyik delutanjan alUt be a hazhoz. Itt beszelget8s
kozben elOforditja, hogy mi jarathan van' mire azut8.n masnap
es~ere hivjak - meg, hogy &.lalatt megtud~toljAk a leAny. a
rOlCoDokakaratat. Ha a valasz kedvezOen tit ki, akkor a nAunagynak at8djak a leany jegyet; Iredvez6tlen vAlasz e8eten e
neJkiil kenyteIen tavozni. Ez a j e g y, melyet a leany a legeny
S?.amara klild; 2-8
selyem kend6 viragokkal. COleg rOZ8lval
diszftve. Ezt a j~yet haromszogli. oziera papirosba szoktak takarni
•• pantlikaval es csinalt virAg-olrkal tulhalmazzak.

A megkeresre kovetkez6 8zombat estejen gyertyagyujtaskor
a menyasszony es a vOlegeny, a ket nasznagy es ket ny087.016leany kisereteben a paphoz megy, kinek a nasznagyok egy-egy
liveg bort visznek. A papnal tortenik a jegyek kicserelese. A
legany jegyet a leany menyegzoi ruhajara 5zant penz kepezi. ugy
8- 30 forint, melyet felbokretazott papirba takarnak. A papt61
hazamenve, vacsorahoz iilnek. A vacsoranal a jegyeseknek egymaR mellett iilve, egy tanyerb()1 kell enniOk, a miert is ezt
m ell e ii 1a 8 n e k neve7.ik. Ha a jegyesek mag nem elegge ismerik vagy kedvelik egymast, akkor a nas~magy bekuldi 6ket a
masik szobaba ,.koJest valogatnic; a hol azutan a legenyegykat forinttal megajandekozza a leanyt. A vaesura utAn tanC7,
kovetkezik hegedii., ,.nyenyerc vagy czimbalom mellett, a mi e.i:"
felig eltart.
Az eljegyzes utan megtortennek a kihirdetesek, haromszor
harom vasarnapon. Az eskiivot tobbnyire szerdai napOD tartjak.
Ha idoko:~ben a relek egyike a hazassagtol visszalep, akkor a
jegyeket visszacserelik e8 a koltsegeket a felbont6 lei visdi. A
lakodalmi el6kesziileteknel fontos a meghiv8.s. A meghivasokat
a felek vOfenyei, egy-egy ily tisztben jaratos ferti, teljesitik. Ezck
az utol56 kihirdetes vasarnapjan este, kedden este es szerd:in
reggel mennek el a meghivahd6khol'.. Keziilrben egy hotot Vi8Z~
oek, melyre kat kendo eS pantlika van kotve e felett almat vagy
czitromot tartanak, melyre egy csinalt virag bokreta, avagy rozmaring van feltuzvc. Bekoszontve a meghivand6hoz versben mondjAk el a meghivast, majd pedig pr6zaban iSlDetlik azt.
A lakodalmas haznal ezalatt nagyban folynak az elokesziiletek, a kozelebbi rolronolr segedke~ese is sziikseges lesz, m~rt
sok ott a dolog, mar egy hettel a lakodalom eJott, valamlOt
a~mtan is. A nyoszol6-leanyok a menyasszonynak segedkaznek,
a ki menyegzoi ruhaJ3t ke8ziti; tovabba jegyese szamara jegyinget, faher as piros nyakkend6t, zsebkend6t es bokretat kes:dt.
A lakodalmat megelo7.o nap delut8.njan (ros7. ido eseten lakodalom
utan) a ferft nasznagya as vOfenye nehany legeny kisereteben a
.egenyes hazt6l csengetytis felpantlikazott kocsival elmegy a leanyos hazhoz. A leanyos ha.znal megvendegelik oket, azutan
kiadjak nekik a leany holmijat: agyat, szekrenyet stb., hugy
mindezt a legenyhez l:lzallitsak. EIObb azonban a holmikkal be
~okU.k jarni a l'alut. E s1;okadt Rwnban tekintve a mocskolast,
melylyel a leg60yek ilyenkor

az agyrd. c;celo~nak,

kelGdik

abban

hagyni. A lakodaloDl el~tti nap estejen mulatni, tan~o)ni 1lIzoktak, es ezt vir r a s z ton n k nevezik.
A~ eskfiv<5napjan (tobhnyire 8zerdai nap) reggeJ 7-8 orakor oS8zegyfilneka vendegek ugy a legenyes, a mint a Jeanyos haznal. A vendegek kii.)onbo~o ennivalOval, foleg siitemenyekkel
alJitanak be; mit a JakodaImas hazbeliek feleslegesnekmondanak:
ugy is van naink minden boven. A meghivottak mar eMwleg
is kllldottek tejet, tyukot stb.
A mikor a vendegek osszegytiltek, megkezdodik az eves,
ivas es a tanez. Ugy 11 orakor elindulnak az eskQ.vore, miutfm
a legeny vMenye a papual erkezestiket bejelentette es odai~entek
a Jeanros bAzhoz is, hogy oonaD is induJhatnak. KUlan vonnlnak a templomba a legenyes as kiilan e leanyos hbt61 mu~sika
8z6 meJ]ett. Dtkozhen a legenyek hor08 iiveggel vagy Jrulacsc.saJ
kezfikben tanezoloak, kurjongatnak, idonkint pisztolyt siitogetnek.
A nyoszolok, kiJroltaztettak, vezetik karon fogva a menyasszonyt
a templomba as ott melIeje helyezkednek. A menyasszony rejen
kos~orut visel, mig a nyoszo16knak c.sak kontyukon van viragrfizer. A legeny azelott ez alkalomra kesziilt lij subaban s7.okott
esk1idni, minthogy suhat az ifju regehben caak a legenykort
eJerve viselhetett.
Az esketes vegezt6vel a Jakodalmas nap ismet ket reAZre
os:dik es vifllszl\tera Jegenyes, iJIeMleg a }eanyos hAzhoz, a hol
megerkezven, ebedhez iilnek. Az ebed alatt a vMeny trefas rigmusahal mulattatja a jelenlevoket; ebed utan pedig tanczolnak
egret. Kesobb a legeny vOfenye elmegy, hogy jelentse a leany
nisznagyanak, bogy a leanyos hazba mennek. A legflnye.~ht\z
vendegei megerkezven a leanyos hflzba,ott egy-egy cses7.ekaveval vendegelik meg c'5ket.Ezuta.n tortenik a leAny :t kikerese«
az or.6m SziiM.ktc'5J.
E[6szor a legeny nasznagya kari ki a leanyt
sziiJoltol, a mlkor egyszersmind k08zonetet mond nenk a faradozasert, melyet nevelesere forditottak; majd mag maga a legeny
keri ki. A leAny helyett e7. alkalommal vOfenye beszel. A kikeres nUln az Jij part :oszepen elaldjtlk«; a Jeanyt intik, hogy
sZ6fogad6, hdseges legyen ferJehe?.,a legenyt pedig arra intik,
hogy j61 bAnjek felesegevel. A volegeny ezutan koszonetet mond
az ipaoak, napaoak, a kiket mar ekkor edes atyjanak, met61eg edes anyjAnak sz6lit. A ket vcUenyis :oelAldjaaz egy pftr
<:seledetc, mire tAncz kovetkezik. A tftnc?;ot a leAny btlcmiUHft
ssUleitc'51 azakitja

meg. Az ily bucsuzAs rendesen
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mi hti aJkaJmul uoIgAI a Jegenyeknel a csufolkodasra. Miutan
a Jeany elbucstlzott, a legenyes hazheliek ot magukkal akarjak
vinni a legeny hazah02. A leanyos hazheliek azonhan mindenkepen igyekeznek a leany elvitelet megakadalyozni; hetamasztjak
a kaput, katelet feszitenek ki az ntra stb.; ez ellenaHas azonban
csak trefas jelleggel bir. Este fele ugy 7-8 6rakor mindket
haznal vacsoraho7. tilnek. A vacsoranal tobbftHet es~ek, mint
delben ettek. DelLen a legj:lzokottabb eteJrend: rizskasa-Ieves t
hos martassal, gulyas, kocsonya, kuleso5 kalacs. Az esti etelrend :
leves, tohbnyire zsemlevel, tormas vagy paradicsomos hus, »gu_
lya80sc hus, paprika.s csirke, foghagymas hus, stilt csirke, szoJos (rizs-) kasa tetejen faMjjal as szinmezzeJ, vegiil Wbhfale
sfitemeny. A legjellemzabb Jakodalmi etel, a kulcs08 kalAcs,i1yet
100-150 darabot is keszitenek; ebbol visznek a papnak j$f
valamint az egyik Iakodalmas hbbol a masikba. A bort a? egesz
vendegeskedes alatt egy tapasztaltabb ember kezeli, akit b 0 rv A g 6 n a k neveznek.
A vacsora alatt menyasszony as volegeny egymas mellett
iUnek. A nasznagy, aki a Jakadalmat ve?;eti,az asztal sarkan fit.
Az aaztal vegeben nloket sir a 8 ()k D a k gunyoljak. TrefaI6d~.asok altaI igyekeznek a vacsoraid~t mulatsagosabba tenni. Igy az
egymas mellett iilo menyasszonyt es valeganyt osszevarrni torekszenek; majd a szakacsne jelenik mag bekotott kezze] as pana.'!z~
kodik, hogy a kaaa kezet megegette as annak gy6gyitasara kereget.
Vacsora utan tllnczolnak. Regebben szokasos volt a men ya 8 8 ? 0 n y-t a nez, mi abban all, hogy minden legeny tanezolhat
a menyasszonynyal, ha az e czelra kitett tanyerba nehan! krajczart vet, ami azutAn a menyasszonye lesz. Ma e lanez divatjat
mulja, minthogy nagyon faraszto a menyasszonyra nezve. Ugy
ejfel utan a le8.nyoshaz nasznagya as vMenye tobb legeny kisereteben ennival6kkal a legenyes hazhoz megy, ahol azutan a
magukkal hozott eteleket szetGsztjak. A latogato legenyek ilyenkor
maskaranak oltozve, mint faradt vAndorok allitanak be a legenyes
hazhuz eF. ott a jelenlevok mulatasAra utleveleiket olvassAk fel,
majd kesObb jsmet visszaternek a leany08 hazhoz. A mulatsag,
a tanez mindket hil.?;nalrendesen eltan reggelig. Reggelre kelve
a nyoazoly6k megCestilik, feloltoztetik az uj asszonyt, fejere (6kotOt tesznek as elvezetik a templomba: ahonnan azut8n a
lainyo8 hazhoz mennek reggelizni. A }egenyek azzal vegzik a
hosszu lakodalmat. hogy delel6tt kormo15fa~kakkal. piszka-ttival,

badog fedOn dobolva hbrOl-hazra jarnak es enni k6rnek. Nehol
meg is vendegelik Oket; mig masutt, ha szerit ejthetik. maguk
lopnak ennivalot; igy pl. bust a kemenyMI. A lakodalom ez
ut6-jaUkllt: t y u k v e r 0 n e k nevegik.
Amint az eddigiekb151kUetszik, a lakodalom hosszantart6
as nem csekely koltsegekkel jar. Rendesen akkor tartjAk, mikor
bOsegben vannak: osszel szlire~ uHm, mikor mar uj bor is van.
Minthogy oly koltsegesek a lakodalmi vendegeskedesek, szeretnenek is felhagyni vele, f61eg az Oromszu16k.Az itju par azonban
mindig makacsul ellenkezik: nem mernek as 8zegyelnek daczolni
• bevett 8Zokassal; senki sem akar elso lenni a szokas meg8zegeseben, mindenki fel, bogy az megboszulna magat.
Nagy lakoma:val tinnepelik meg az ifju par e Is 6 g Ye rm eke n e k m e g s z u 1e t e set is. A kes6bbi gyermekeknel nem
csapnak Jakomat, ezek szuleteset mar inkabb szerencsetlensegnek tartja.k; az ikrek sziileteset pedig szegyenletesnek tekintik.
A kereszteles rendesen vasarnapon t6rtenik. Ozvegyaszonyt nem
hfvnak meg keresztanyanak. Az apa kijeloli a keresztelesi ebadre
meghivand6 komakat es a meghivast a baba-asszony vegezi; neha
20-na1 tobb vendeget is meghivnak. Ha fiatal rokont is hivnak
meg, ugy ezt »kiserO•.-nek nevezik. Az abed alatt a babaaszony
kereget elOszor az ujsziilott sza.mara es pedig ha az fib, ugy
sarkantyus csizmara, ha leany, akkor pantlikara. A begyiilt
08szeget Atadja a gyermek anyjAnak; azutAn pedig a maga
8zamara gyiijt. A biba feladata a tarsasagot mulattatni~ amit
8.zutan jol meg is fizettet. Ilyen mulattat6 ~okas a k ere s z tan y a val a s z t a s, mely szokas abban aU~hogy a legenyeknek
8S leanyoknak:, mikor eloszor vannak kereszte16n, keresztanyat
kell fogadniok a jelenlev6 asszonyok kozUl. E czelb61 a babaMszony ebed vegan e16f111,kezeben egy tanyeron tegladarab
van, melyen egy rossz bicskat koszorolget as kerdi, (noha j61
tudja) hogy kinek kell kereszlanya? A kerdes nagy nevetest
idez elO. Megt6rtenven a keresztanya-valasztas, a M.ba mindket
felto} penzajandekot hajt he. Egy mas trefaja a babfmak, melyrOI a fekv6 anyat elore ertesitik, abban All, hogy egy rossz
fazekat vag a szobAnak, melyben a mulat6k vannak, ajtajahoz
mi k6zben azt kiabltlja, hogy jon az enens~. A gyermekagyas
anya.nak, a mig fel nem gyogyu}, naponkent mis-mils komaja
kiitd kiilon e czelra rendelt edenyekben nagyobb mennyisegii
jobbfele eledelt.

A gyermekr~l az anya gondoskodik, mig iskolaba nem
kerill, 6 neveU, a mennyiben tervszerii nevelesrOI sz6' lebet. Az
ass2ony. mint feleseg ugyancsak viseli a csaladi gondok felet,
s~t tobbet is bel016k. 6 rea nehezul a hAzkortili munka; az 0
dolga altaJaban a tis~ogatAs, mosas, fuhakeszftes as iavitb,
fOzas as az etel kihordasa, fejes, turo, vaj, sajt ke..~zitese stb;
sot neba aratni is eljar. A legany azert vesz feleseget, hogy az
neki dolgozzek, kielegitse erzekiseget as az 6 szamara, kenyelmet teremtsen. A bazassagtores legalabb hitsz61ag, ritka; elvalAsra pedig alig vezet; hanem inkabb szidassal es iitleggel
btintetik.Az elvalasba ktllonosen a no nehezen egyell';ik;a feriet,
ha ~ sokat veri Ot, elhagyja, de torvenyesen el nem valik tOle.
A hazassagi viszonyokr61 sz61va, meg kell emlekezniink
bizonyos v err 0 k 0 n sag i e 1n eve z e s e krOl as mas megsz6litaei alakokr61. Ezen tenyek erdekes adatokul szolglllhatnak a
magyar csalad kezdetleges alakulasa es rej16desenekvizsgalatara,
E megnevezesek reszben ma is szokasosak reszben kihaltak. Az unoka ezel6tt igy sz6Iitotta nagyatyjat: ma sip a p a ;
nagyanyjat: mas i n y any a; ha r61uk, ~int harmadik. s~emelyekr61 beszelt: mas i k a pam, mas 1 k any a m klfeJe~est
haszna\1ta.Ma mar ez elnevezesek kihaltak, manapsag nagyapJat:
at y a, nagyanyjat: s z ii 1e neven nevezi. A fiu apjat: e d E" S
at yam, vagy e des a pam; anyjat: e des any Am vagy:
edes sziileim neven hivja. A~el6tt az anyat egyszeriien e d a-nek
hivta; t. i. ados = edes. A ferjenek batyjilt a n6 0 reg b i k u r ~ moak ocscset k i s ebb i k u ram 0 a k nevezi. A meny az Ipat
apa'm uramnak,
a napat any am asszonynak
sz6lftotta.
A nagybatyat, nagynenet· »batyam«-nak, illet6leg ,.nenem«nek
8z61ftjak. A sztilO mid6n harmadik szemelyben sz61gyermekerol,
azt c s e 1e d jenek mondja.
.
Gyermekekkel szemben, ha nem is rokonok, elt~~edt ~
f i am, 1e any G m megsz6litas. Bizalmasabb megszohtasok.
o C 8 ~ mas z 0 ny, melyet az idOsebb asszooy alkalmaz a fiata!a~bal szemben; ez Ot viszont n en e mas 5 Z 0 n yn a k hlvJa.
Hug 0 mas s z 0 n y mondja a fern a nalAnlll fiatalabb asszonynak' mig az asszony a fiatalabb nlls farlit: 0 c se m u r a ~ n a k
nev~i. A flatal hazasparok egymf15tmindig tegezik, az .oregek
magazzak is. A kit megakarnak tisztelni, k e e-nek vagy k 1g Ye 1m e d n ek sz6litjak.
Nem tart;uk erdektelennek a k 0 S z 0 n t e 8 i m 6 do k felsoro.~
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Jasat. A reggeli Udvozles : pAlinkas jo reggelt, egeszsegere az ejszaka
nyugodalom; este: jo'czakat kivannak. Munkalkod6k vagy beszel~
getOk koze lepve a koszontes : j6 munkat, iIletOleg: j6 besze)getast:
erre a valasz: fesze benne, illetoleg: nem j6 biz'az. MidOn a
!er~ a lakasba lep kalapjat nem tesd Ie; a k08zontes utan egy
Idelg baHgat. azutan kezdetben zokogOsen, megindul a beszalgetes, kesOhb mindinUbb beJemelegszik, heszede folyekonyabb
lesz, idonkent szitkokkal is felc:dfrazva; taglejte5t azonban beszed
kinben alig hasznalnak. Tavozaskor a koszontes: isten algya meg.
A Fziget magyar lakossaganal nem nagy a sd.ma az ev
bizonyos napjaihoz, f6leg ii n n e p e k he z kotott szokasoknak
m~nthogy a lakol'!sag vallasanal fogva az iinnepek szama is csekely:
U J e v k 0 r szokasos, bogy a gye.rmekek szerencset kivanva,
keregetve jarna~ hazr61-hazra es miutan mond6kAjukat elmondtl1k,
retest vagy kraJczart kapnak. Reg~bben a legenyek is koledAltAk
ilyen modon, amikor is a mond6kajuk ilyenforman veg-~Odott:
ZOrgetik & kUcsot p6nzt akarnak anm.
Ha m&rj!st nem annat, e se fogom vOnni

H us vet k 0 r piros tojast csak a bAzbeli gyermekek szamara keszitenek. Az Aprilisba kuldes szokasa mul6ban van.
M aj u 8 fat a legenyek neha-neba alJitanak reI annak a hflznak
az udvaran, a melyben szep leany Jakik. A »majfa« egy lombos
fa szokott lenni, melyet a Jeany, kinek kedveert feJAllitottak,
felszalagoz, relkend6z. Djabb id6ben a majusfa·allitas fOleg caak
a liba-pasztofokra szoritkozik. 6szszel as telan kedelyes tarsas
egylittletre nyujtanak alkalmat a kukoricza- as toll-fosztas'
fOJeg pedig a f 0 n 0 k a k. Ez ut6hbinal valamely leanyOl'l h~nal
osszegyiilt leanyok egyiittesen fonogatnak. Dgyanott kesObb a
legen~'ek is megjelennek, hogy a leanyokkal elenyelegjenek.
Enyelgesek egr jellemzO m6dja pI. hogy a legenyek o8tornak
valnt .lopnak a leanyokt61, mL'e ezek atvizsgaljak a legenyek
zsebelt, ezAltal sikaml6s trefakt'a nrujtva alkalmat. A fon6b61
tavnzva, a legeny valamely kitUzott talalkozAsi helyen bevarja
a fon6bol kesobb tl1vozo kedveset, e8 Iitkozhen pihen6ket tanya,
haza kiseri.
A legenyek es Jeanyok egyutt mu1at8.sanal egf sajats:&ard
8zokas kototte Ie figyelmunket, melyet a szigeten kivQI, sehol sem
eszlelhetilnlr. E szokas a kovetkez6. Szomhaton este a legeny
megmondja sgereL6jenek, htlgy vasarnap delutan Jegyell a korcsma

kf)riil, mert 0 mulatni ~eretne. Vas8rnap delutfm azutAn templomb61 .kijl>ven. a lanyok egyszerdbb ruhat ves~nek fel es a
korcsma kozeleben es6 hazak egyike slott (vaJamelyik tilrsnOjtik
sziil6inek hay-a elott) C$oportosulnak. A tanczo1ni vagy6 legeny
ide jon ld es zsebkendOjenel fogva vezeti, huzza mintegy be a
leanyt a korcsml1ba egyiktik a kend6 egyik, masikuk a mlisik
veget tartvAn. Ily mOrlon a kend6vegeket tartva, Allanak a tanczszunatek alatt as igy mennek ki is met tanczuk vegeztevel. E
szokast azzal okoljak mag, hogy Dern illik a lellnynak onkenyt
a korcsmaba mennie. Napnyugta fele a leanyok mind ha~a ternek, a legenyek pedig tovabb mulatnak. Arrol, a ki a vasarnappal be nem erve, hetfOn is tovabb mulat azt mondjak. hogy
:tkis vasarnapotc csinAI maganak.
A tAnczoll1si kedv a ferfiaknal, kiknek erejet a munka
nagyon igenybe veszi, csokkellOben van. A tanczot (mek as kurjongatilssal szoktilk kiserni.
Minden mulatsaguknak elengedbetetlen
feltetele a b 0 f.
Mar a szuretelest, lakomllvaJ, zenesz6val tinneplik. :tJ6 emberiik •.•
nak az olyat nev67.ik, akihez harmikor mennek enni·, inni-vaJ6ja
van szAmukra. Arr6l a helyrOI, ahol j61 lehetett mulatni, azt
mondjak, bogy nem pohArb61 ittak ott abort. hanem Certa'-hol.
Befejezesiil igyeksziiuk oly tenyeket fE'lemliteni, meiyek
s7.igetUnkon a Magyar lakosf'ag kepzeletenek, ertelmEmek asarkulcsenek kozeleiJhi jellemzesere szolgalnak. Kepzelettikre jellemzo. hogy a m d v e s z e t e k egy nemeben sem mutatnak
.figyeJemremelt6bb hajlamot. Zenet iIIetoleg egyesek a nyenyeren,al czimbalmon jl1ts2anak, S~.-MjkI6son pedig a maguk korabot egy trombitalo tArsasagot kezdettek alakitani. DaloJoi 8zeretnek. Az ~pltkezesnel sem arulnak e1 miives~i hajlamot: Az
egyetlen ekesseg a hAz elejen ~~dnes haromszogekbOI es korvonalakb61 all a tulajdonos nevenek kezdobetiiivel &; az epites
8vevel. Egyel.'leka fUl'agasban kivalnak, legiuka1Jb azouban csak
a fejfAk kesziteseuen mutatnak nemi iigyesseget. Azonban itt is
r6gi mintak ulan doJgo~nak ona1l6sag nelkftl. Tubben maguk
keszitik e1 r~jtajukat. A Cejra keszitesnel a vesOt is igenybe
veszik.
Csekely kep2;elelilk a b a bon a kuak sem kedvez. A man A nyenyert
8r.()kl&t neve~ni.

vagy nyenverit
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gfar Jakos88g mar vaJIAsAnttl fogva is, helvet vaHasu, kevtW>b~
hajJik a babonak feJe, ugy hogy Jeginkabb csak a ndk ~ az
elaggott ferftak babonasok. A kuruzso}As ritka es inklibb az Allatokra szoritkozik. Igy mondjak, hogy Sz.-Mikloson a kanl1sz raoIvas a beteg j6szagra, minek kovetkezteben akkor vagr kes6bb
az ami a bete~seget okozta, kiesik belt'ile, mire az aUat meggy6gyul.
A baboDAkbol feljegyz1ink nehanyat azon megjegyz~ssel,
bogy nem nagy a hit benniik. Ha a kutya az ablak alatt keservesen nyujh'a ugat (,.bajukkoIc) valaki megbal a haznal. Meghal
az, a ki uUn az sjt6 nyitva marad. Csirk~vel almodni halAIt
jelent. Ha a tyuk kukkorekol, az nagy kart, vltltozAst vagy eppen
hala't jelent az illetd bazban, es ilyenkor a tyuk nyakat e1metszik. A kinek a koJdokzsin6rjat het evig elteszik, abbol j6 tDrofarag6 lesz. Mikor a kemenczeben van a keDyer, nem szabad az
ajtot csattogtatni. Az uj kors6b61 e16szor ferfinak kell inni, bogy
j6 vfz legyen. Aki sargasagban van, ruM.b. k6tott aranypenzt
viseljen a nyakan 8th.
.
Szellemi kepzesiik csak Iassan balad elOre. A nepoktatas
bAr elhanyagoItnak nem mondhat6, eleg kivAnni-val6t bagy batra,
bar a kozsegek is hozzAjarulnak a tan1igyi koltf!egek fedezesehez.
Jaratnak a kozsegek hirlapot is; Sz.-MikI6snak egy, Rltczkevenek hArom olvasO egyesiilete van. Kozsegi ko}csonkonyvtar azonban sehol sines en.
Iskolaba majd minden gyermek jAr, csakhogy nagyon koran
kikertil onnan. Az ott tanultakbOl alig tartanak meg egyebet
t
mint az oIvasni es irni tudAst es vaHasuk nebany teteIet. Csak
ez utObbinak a meg6rzesere iranyul kesobbi oktatasuk a tempIomi predikacziOk altaI. Ezen Irivul ismereteiket sajat tapaaztalatukbol es el6deik hagyomanyab61 meritik. Koran tesznek
szert oIy lat6korre, melyen tal ritkan terjeszkednek;
csak ezen
beliil valik tapasztalatuk gazdagabha, felfogttsuk melyebbe. Mint
foldmiivelc'5knek majd minden gondolatuk, beszeJgetesiik a toldmtlveMs koriil forog. Ha a C"6ldmtiveles kortili teendOkben kitudnak vAlni, buszkek arra. E tekintetben kis dolgokra is nagy
BuIyt helyeznek, igy pI. bilszkesegftket taJaljak abban, ha az ekeforgatja naluk szebb, mint masoknaL EmIekezetiik is a foldmiiveles kl)rebe esO dolgoknal a legelenkebb. Szeretik minden nyom6sahb szavukat hasonlattal kiserni. Osszetettebb okoskodA80kat
nem vegeznek. A mult esemenyek idejenek megiteIesenel azt
valamely jelent6sebb esemeny helyevel vagy idejevel, mint vA-

sarok. Arvizek sth. ho?.zak osszekottetesbe. Legtobbre becsiilik
Jag erzeki er6t as a vagyoMzerz6 kepesseget.
Sokat adnak arra,
hogy ki bir tobbet evesben, ivasba.n, verekedesben (ki a Iegany
a csardaban). EIMordult, hogy a 12-13 eves gyermek megverte
tanit6jat. N~gyra becsulik a furfangot as ~ furfangosrOI azt
mondjak: bell kutya esze van. Ha vaJaJd szeUemileg kivalik
ko~1iliik, azt megbtlmulj~, sztileit irigylik, a rokonsaga meg el-el
dicsekszik vele.
E r k I) 1c s i eletiikben a legnagyobb hatalom a 5 Z 0 kits.
Konnyebben vetenek a torveny es a vallas paranesai, mint a
szokAs ellen. A szeretet es gyiilolet naluk kClDnyen tltmegy egy
a mAsba, as f()leg a szokas az, a mi karos szenvedelyeiket iekezi.
Mintegy erkolcsi eletelviik: amint te, en is ugy. Ezert azutfm
gyakoriak a perlekedesek. A jogat egyik fel sem engedi, inkabb
Q1indenet kOC2:kara teszi. E nepnel igazan va16ra valhatik.a koltemeny a ffilemiile ffittyro1. Ahol OIt/uk az elkeseredet~ harcz a
jogert alabb bagy, azt f6Jeg a tOfvenykezesnek nem ritkan kezzelfogbat6nak Jatsz6 igaztalansaga okozza.
Nagyobb verekedesek, nagyobb buntettek ritkAn forduInak
eM. A falopast az erd6bOJ, meg a gyiimolcslopAst nem igen
itelik el; ugy okoskodvan, hogy hiszen eleg maradt meg abb6l.
Kiilonosen a gytimolcs-iopast iizik a legenyek nagy munka idejen,
egesz rendszeresen, hogy ne legyenek kenytelenek sziintelen vizzel oltani szomjukat. A gytimolcs-szerzes e nemeben nemelykor
ejjel egesz csoportokban tervszerlien es nehs nagy furfanggal
jarnak el, as ellentlUas eseten erOszakot is alkalmaznak.
Bosszu, kUl6nosen tervszertien vegrebajtott bosszu ritka,
inkAbb csak igergetik azt es atko7.odnak. Az atkoz6dAsok nagyobbara a tulvilagi eletre vonatkoznak. Hallottam, amint igy
atkozta a tonkre-telt ember tonkre·tevOjet: ne balhass meg tisztesseggel, ne Iegyen nyugodalmad csendes, csudat tegyen rajtad,
verjen meg az isten! - Karomkodassal foleg a fiatal legenyek
beszede van tele, gyakran minden rossz akarat nelktil, anelkiiI,
hogy maguk is eszrevennek, vegyitik azt beszedtikbe. Az asszonyok
is karomkodnak. A kis gyermekek heszedeben gyakran a leg.
8zemeremsertObb k~fejezesekkel talAlkozunk, amiDt azt sztileiktOl
eltanultak.
Mint foldmdvelO nep nem elnek caak napr61-napra, hanem
gondoskodua.k a. j6vor61 is renddzeres as tervszel'ii tevekenyaeg
altai: tOfek.slI;Qnekvagyons~erze.sra. A vagyoDszerz&J vagya korim

felebred baDnti.t 68 a vagyonoBOd4s

k6peJili tOrekveseik f'lcRltjat.

A v8l,on
megoszIAs arinytaIanI6:ga .ok irigyseget okorL Jt.
tehet6s guda bOuke; hizefegni meg a kevesbbe j6JD6&tu

tadnu.

sem

Nagy az itelethianyuk es hiszekenysegtlk poJitikai dolgot.
ban. A tOnenyetel, a k6~erdeket meg oem ertik. Tavol &61611,
maguan feletttlk van valami hatalom, melynek engedelmeskedni
kell, 'mert hatalmas - eEl ez: a kormany. Ett61 v4.rnak mindett
jot

•

tJgy tal6.ljak, hogy Dem kapnak t61e eppeD semmit.

Dicser6i a mult id6knek, mid6n boldogabb fOld volt
olcs6bb volt minden, .pedig Dem is volt orsd.ggyiiles.-c

811,

Ke~-

beejt6nek talaljak a »gegeny ember. (paraszt) jOv6jet. VAlantisi jogukat kedvetlenfil gyakoroljak. Nem tor6dnek a poIitikai
valtozasokkal, ujita,okkal: »az 6 sorsukra az ugyis mindegy«.
I1y koriUm6nyek k6%ott nagyra becsulik a nepvezet6kett

barmily

keptelen igeretekkeI kecsegtetnek is ezek 6ket. Ha a toneny.el'"
it6li demag6gjukat, venaDut h\tnak benne
azt tartjAk, hogy kimondta az igazsagot.

eEl

egyelfen

bOoenek

