
Abból a tényből, hogy Regöly az államalapítás első évtizedeiben főesperes

ségí székhely lehetett, azt gyanítjuk, hogya tatárjárás előtt sokkal népesebb,
jelentősebb volt, mint utána. Valószínű.eg mégis volt vár-szerepe az itteni föld
várnak. Tamásiban a tatárjárás után kővár épül s ezzel átveszi a vezetőszerepet

a környéken.
Régi regölyi följegyzés szerint Regölynek a Sáncban (a földvár területén)

kéttornyú temploma volt, hogy ki volt a védőszentje, nem tudni.
Most nézzük, honnan származik Regöly első neve, a Regun név. Valószínű

leg első uráról (vagy első ispánjáról) kapta ezt a nevet. A Regun-Regen elő

-előfordul személynévként, baranyai főíspánt is neveznek így az 1270-es, 1280-as
években, várjobbágyot, vagyis hívatásos várkatonát is ez időben, de jobbágyot is
találtam Reguri nevűt. Az említett baranyai főispánt Gergelynek s latinosan
Gregennek is írják, ilyenlormán a Regun és Régen név a Gergely névből szár
mazik.

1332-től 1335-ig a pápa megadóztatja a magyar papságot, a Szentföld fel
szabadilása és megvédésa érdeke ben. A tizedszedok beírják a különböző hely
ségekbeli papok nevét, s hogy mennyí tizedet fizetnek. A püspöktől a papok a
teljes tized negyedét kapták, ha kapták, rnert többnyire csak nyolcadát vagy
tizenhatodát, sok panasz is volt ez míatt, S ők ebből korulbelül 250/ 0-ot fizettek
a főesperesnek. János reguni főesperes csak félévre 7 márkát, 7x240 báni dénárt
fizet, a másik félévre 2 márkát, ezt négy évre fizeti, ezek szerint egész évi fizetése
22 és fél márka, vagyis 67 és fél aranyrorlnt. Nem egy falusi pap évi fizetése
nem érte el az 1 márkát, vagyis a 240 báni dénárt. A főesperes nagy úr volt.
Ha évenként elindult Iőespercssége területére egyházlátogatní, 20 vagy még
ennél is több főnyi lovas társaság kísérte. Napokig megszálltak egy-egy plébá
nosnál solymásztak, vadászbk s addig az egész társaságot a helybeli papnak
kellett tartania. Valami gazdaságuk is lehetett a plébánosoknak, s míseszolgálta
tások, temetések, esküvők után is járt nekik némi pénz, de a főpapokhoz, fő

esperesekhez képest elég szegények voltak. A pécsi püspök évi jövedelme kö
rülbelül 3 OOO aranyforint volt. Igaz, neki volt kiadása: bandériumot kellett
kiállítanía.

A reguni Lukács papnak átlagosan 160 báni dénár évi tizedfizetése volt ez a
mai 21 OOO forinttal egyenlő értékű készpénz. Ekkor 1 márka, azaz 3 aranyforint
volt egy ló ára. 15 báni dénár pedig a mai 2000 forinttal egyenlő értékű.

Az akkori Regölyben. vagyis. Regunban körülbelül harminc ház volt. Az em
lített közeli Szák helység a filiája volt, családjai tizedüket a reguni Lukács
papnak fizették. Majsári is körülbelül harminc ház vagy családról tudunk, Egyed
a papJa.

A Kapostól nyugatra 68 templomos helység tartozott a reguni főesperességhez

körülbelül 15 helység a mcstaní Baranyából. Somogyból is. Többek közt ~
Baranya megyeí Sásd és a Somogy megyei Szil is ide tartozott. A Kónyi körüli
'I'őlön monostor is volt, priorja elég magas összeget, évi 83 báni dénár tizedet
fizetett.

NAPLÓ

AZ ÖNTUDAT L~PCS(jFOKAI*

Bizonyára nem egyedi, nem különleges
sors Dancs Józsefé. A parasztfiatalok kö
zött sokan dédelgethettek az övéhez ha
sonló álmokat. tró akart lenni, telve
életanyaggal. szívét szinte szétfeszítette
az a sok keserű tapasztalat, melyet szü
lőfalujában, Acson szerzett, s amely azt

sugallta neki: szegény és gazdag ember
között nem lehet megértés, megbékélés.

Szerencséje volt, mert ők nem a falu
legelesettebbjei közül valók voltak. Apja
Acs megbecsült lakosa volt, helyzetét
két keze munkájának köszönhette, no
meg annak, hogy a cukorgyárban nél
külözhetetlen munkás volt. Nem tarto
zott soha senkinek, s azt vallotta: fő a
békesség. Nem azt jelenti ez, hogy ne
politizált volna; éppen nem volt kor
mánypárti ember, inkább míndíg az el
lenzékhez húzott a szíve, de a rebellió-

* Dancs József: Utak és állomások (Kossuth, 1978)
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tól idegenkedett, háza nyugalmát érezte
mindennél fontosabbnak. A fiatal Dancs
József azonban hamarosan fel dúlta a
módos parasztház békéjét. Előbb azzal
a szándékával. hogy író lesz. Leveleket
váltott Móricz Zsigmonddal. aki ráéb
resztette a fiatalembert, hogy a költé
szethez kevés a tehetsége, próbálkozzék
inkább a prózával. Kezébe kerültek a
népi Irók vádoló és gyújtó szociográ
fiái, elhatározza, ő is látleletet készít
szülőfaluja szomorú állapotáról. S ha
nem is ír szociográfíát, a valósággal,
a riport eleven, míndig aktuális műfa

jával ekkor jegyezte el magát egy
életre.

Ezen a vidéken az ellenzéki pártok
közül a kisgazdák vetették meg legerő

sebben a lábukat. Természetesnek kell
tartanunk, hogy' az ellenzéki irányban
tájékozódó Dancs József hamarosan a
párt helyi szervezetének élén áll. Való
sággal sodorja magával a politika, ke
veset törődik azzal, hogy pénz is legyen
a zsebében: állatait elhanyagolja, majd
amikor úgy érzi, hogy szép tehene aka
dályozza a politizálásban, vásárra hajtja.
Élete ekkor már nem védett és idil
likus. Hamarosan médjában van meg
ismerkedni a falusi erőviszonyokkal:
előbb csak kellemetlenkednek a házuk
táján, aztán már igyekeznek lejáratni
társai előtt. Hja, közelednek a választá
sok, ilyenkor a kormánypárt képviselő

jének minden szavazatra szüksége van,
hiszen a faluban elégedetlenkednek az
emberek, az erőszakos foglalásokat em
legetik, meg azokat, akiknek minden
íngóságát dobra verték. Cseh-Szombathy
László főorvos - akiről rendkívül ér
zékletes, meleg emberi portrét olvasha
tunk a könyvben - megbukik ugyan a
választáson. de nem csügged, mint ahogy
nem keserednek el a párt helyi emberei
sem. Érzik, nekik dolgozik az idő. Dancs
József egyre gyakrabban pattan kerék
párjára, utazásokat tesz a környéken,
szervezi a Kisgazdapárt választóít, s
közben ismerkedik az egys zerű embe
rek életével, présházakban ~ hideg fa
lusi lakóházakban kortyolja a jó bort,
eszi a szalonnát hagymával, s csodálja
a parasztember komótos I ölesességet.
Leggyakrabban a Duna-menti Szőnybe

visz az útja, itt él nobi István, aki
szintén a Kisgazdapárt szószólója, no es
az a kislány, akivel hamarosan örök
hűséget esküsznek egymással, s aki ek
kor még nem sejthette, hogy izgalmas
élet vár rá jövendő férje mellett.

Ekkor már a kisgazdapártí Kis Újság
rendszeres cikkírója. Nemcsak a falu éle-
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téről tájékoztatja a lap olvasóit, hanem
a jövőbe is tekint: ma már mosolyogva
idézi vissza azt a cikkét. melyben ak
koriban zord kirohanást intézett a trak
torok ellen, mert azok csak "telepöfö
gík füst jükkel" a barázdákat, s aligha
versenghetnek a jól bevált ökrökkel.
Irásai - talán nem éppen ez - fel
keltik a főszerkesztő, a baloldali gondol
kodású Dessewffy Gyula Iigyelmét, s
akkor üzen érte, amikor sorsa látszó
lag kátyúba jutott, hiszen házassága
után anyjával való nézeteltéréseik miatt
szinte menekülésszerűen távoznak Acs
ról. A'i. újsütetű munkatárs kettőzött

buzgalommal járja az országot, új isme
retségeket köt, közben csendőrpofonokat

zsebel be, s a kalászos gazdatanfolyam
nak lesz egyik leglelkesebb szervezője.

A Kis Újságcan együtt dolgozik Darvas
Józseffel, a Győrffy-kollégíum neveltjé
vel, Sipos Gyulával, Raics Istvánnal, An
talffy Gyulával. Sűrűn felkereste a szer
kesztőséget Tersánszky Józsi Jenő, aki
apró kortyokban itta a bort, s monda
taít rendszerint ezzel az epikus fordu
lattal kezdte: "Gyerekek, most igazán
nem Iinkelek, de ezt el kell mondanom !",
s hamarosan megalakította a "Terze"
bandát, mely söröskríglík, borospoharak
és saját készítésű sípok segítségével
szolgáltatta a zenét. Be-bejárogatott Ko
dolányi, Tamási Aron, Szabó Pál, Sinka
István, néha-néha Németh László. Elő

legekért kuncsorgott Sértő Kálmán, a
tragikusan elzüllött parasztköltő. akinek
arcképéhez értékes vonásokat rajzol a
szerző. (Mint ahogy forrásértékűek azok
a közléseí is, melyeket a Parasztszövet
ség munkájával kapcsolatban ad köny
vében. Hiszen ott van ő a Parasztszö
vetség művelődési tanfolyamának meg
indításánál, ott bábáskodik a könyvtárak
összeáll ításánál, amikor a Parasztszövet
ség legjobban dolgozó vidéki központjait
ajándékkönyvtárakkal szerelik föl, s
följegyzi amint jó néhány kitűnő író
Kodo"iányi, Tamási, Cs. Szabó László,
Fekete István, Nagy István - elintézte
kiadójával. hogy egy-egy kötetét ingyen
sorolhassák az ajándékkönyvek közé.
Személyes viszonyban volt Bajcsy-Zsi
linszky Endrével is, akivel együtt koszo
rúzott 1942. március 15-én. E lázas-lel
kes nap történetének leírása a könyv
legszebb lapjai közül való.)

"Egy táborba gyűjteni azokat a hala
dó erőket, amc'vck bővizű forrásként
buzognak, és orszá got fri~'sí! enek" - ez
zel a jelmondattal gyűlt egybe 1943-ban
Balatonszárszón az akkori baloldali ér
telmiség színe-java. Dancs József két



mínőségben vett részt a tanácskozáson:
lapja, a Kis Újság tudósítani küldte,
a Parasztszövetség pedig küldöttjeként
delegálta. A szárszóí találkozóról ma
már több beszámoló ismeretes. Dancs
Józsefé azért fontos, értékes, mert az ő

számára Balatonszárszó több volt, mint
egy Balaton-melléki község. Jól ismerte
az itteni szokásokat, embereket, a falu
szellemét. mintha hazajött volna a ta
nácskozásra, melyen Kodolányi és Er
dei Ferenc ütötték meg az alaphangot.
A találkozóról szóló leírás új arcot hoz
szinte tapintható közelbe, Veres Péterét,
aki lázas érdeklődessel jött, ment, tájé
kozódott, s míndíg szívesebben vetette
magát a vita hullámaiba, mínt a Bala
tonba.

1944. március- 19-e után Dancs József
is menekülni kényszerül, neve szereped
azon a listán, melyre a likvidálandók ke
rültek. Hamis iratokkal szökik haza,
de nyugtalan vére új utakra csábítja,
hamarosan az ország alföldi vidékein
tűnik fel kapcsolatokat keresni, helyre
állítani, teremteni. Újra és újra vitázik
Kovács Bélával - akiről talán érdemes
lett volna többet is írnia - a fegyveres
ellenállás lehetőségének kérdésében,
majd hamarosan fegyvert kap a kezé
be ő is de másfelé zötyögtett a vonat

a felp~rzselt ország útjain": sebtében
Összeállított, hiányos felszerelésű menet
század tagjaként az erdélyi frontra.

Szétzüllő, háborút vesztett, reményte
len hadsereg ez. A katonák fél szemmel
hazafelé kacsíngatnak, a menekülés út
jait latolgatják. A tűzvonalban Dancs
József sebet kap, s "a kórházak nemcsak
búvóhelyet, hanem jó okmányforrást is
jelentettek". Az 1936-os berlini olimpia
100 méteres gyorsúszóbajnoka, a katona
orvosként működő Csík Ferenc vette
szárnyai alá. Mindenütt halottakkal, se
besültekkel, földönfutókkal hozta össze
a sors, az élet ezernyi apró tragédiáját
jegyezte fel sietős, kapkodó írással, épen
maradt balkezével. Az első lehetőséget

megragadva családjához utazik vissza,
de "Acson is elszabadult a pokol", itt is
akadtak olyanok, akik a "nemzetvezető"

esztelen parancsait igyekeztek végrehaj
tani. Januárban érvényét veszítette
minden irata, 'Újra be kellett vonulnia,
de márciusban, amikor a zászlóal iat
nyugatra akarták telepíteni, visszaszökött
szülőfalujába. Gönyűvel szemben, Ko
Iozsnéma községben húzta meg magát
egy napra, majd egy halász átvitte a
másik oldalra, és Dancs Jozsef számára
is befejeződött a második világháború.

Acson már javában szervezik a Kis
gazdapártot. folynak a földosztás előké

születei. Érte azonban Pestről üzennek,
s egy szovjet katonai teherautón, tarisz
nyájában néhány oldal szalonnával 
de nagy kincs volt 'ez akkoriban! - in
dul vissza, politizálni. Új társak kevered
nek a régiekkel, akiket bizony megtize
delt a háború. A Kisgazdapárt már nem
egységes (sosem volt az), élesen elkü
lönül a párt jobb- és balszárnya. A sza
kadékot lehetetlen volt áthidaini. Hiába
rendezték meg a nyíregyházi nagygyű
lést, melyen "mindenki elégedett volt, s
a díszebéden orialevest, malacpecsenyét.
cipófánket tálaltak és eredeti tokaji bor
került az asztalokra". Dancs József ek
kor már az Ideiglenes Nemzetgyűlés
képviselő-tagja, a Kisgazdapárt küldte
ide, ő azonban érzi, hogy a párton belül
végérvényesen megromlott a légkör. Sze
rencséje békés szígetre segíti: Dobi Ist
ván társaságába, vele együtt lakik a Fe
renc körúton egy frissen ki utalt lakás
ban, ahol az államminiszternek és a
képviselőnek egy-egy ágya és széke van,
s a tárgyalni jövők meg a tísztelgők

bizony elborzadva nézik az iszonyú ren
detlenséget. De azért vacsorát rendeznek
baloldali rokonszenvű barátaíknak, sza
lonna, kenyér, és hagyma kerül az
asztalra, s a kis hordóból ki-ki tet
szése szerint csorgathatja poharába a
bort. Dobi nem volt az etikett embere.
Az operaházi díszünnepségről rnegszök
nek, hogy az otthoni vacsorát egy fröcs
csel öbIítsék le.

Emberek, összecsapások, szígetek, hu
moros és szomorú epizódok - így le
hetne néhány vezérszóval jellemezni
Dancs József akkori följegyzéseit. A
Magyar Rádiónál is dolgozik: a Falurá
dió adását vezeti, ami az akkori vi
szonyok között azt jelenti, hogy maga
talpal információkért, ügyeket intéz,
meteorológíaí előrejelzést készíttet, ta
nácsokat ad, s közben 'Új oldatáról is
meri meg néhány régi barátját, pél
dául Képes Gézát. Ortutay Gvulát, s
a rádió egészségügyi tanácsadóját, aki
ki is lehetne más, mint Buga doktor?

1947-ben, a Kisgazdapárt válságának
évében, Dancs József a párt falusi heti
lapjának, az Igazságnak lett főszerkesz

tője. A' lap hamar népszerűséget szerzett
magának, részben talán azért is. mert
apró ügyeskedésekkel míndíg idejében, a
várt terjedelemben jutott az előfizetők

höz. 1949 januárjában aztán a Paraszt
újságót és az Igazságot összevonták a
Szabad Földdel. Ennek szerkesztőségé

ben dolgozott Dancs József egészen
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nyugdíjba vonulásáig. Szabó Pál lett az
új főszerkesztő, Fehér Lajos a felelős

szerkesztő, Dancs József pedig a főmun

katárs. Kitűnő erők tűntek fel itt akko
riban: Urbán Ernő, Dobozy Imre, Csa
nády Imre, Galambos Lajos, írásokat
hozott Tersánszky Józsi Jenő, Veres
Péter, Sarkadi Imre.

Emberpróbáló évek következnek. Vád
lottak padjára ültetik a lap szerkesz
tőit, van, akit nevelő munkára ítélnek,
másokat a termelő munkába irányítanak.
Gyakoriak a súlyos pénzbüntetések. egy
-egy sajtóhíbáért tekintélyes summákat
kell fizetniök. Mondvacsinált perek, tör
vénvte'enségek tartják izgalomban. féle
lemben valamennyiüket, s ugyanakkor
hétről hétre adhattak hírt új eredmé
nyekről. Paradox újságírói feladat lehe
tett beszélgetni a termelő munka hősei-

KODALY ZOLTAN DALAI-

Kodály Zoltán zeneszerzői műhelyének

kissé hátterében rejteznek énekhangra és
zongorakíséretre komponált dalai. A kó
rusok közismertek, a zenekari alkotáso
kat gyakran hallhatjuk, orat6riumai, me
lyek a nép lelkéből fakadtak fel s öm
löttek ellenállhatatlanul, a hwszadik szá
zadi művészeti forradalom legbecsesebb
dokumentumai. A dalokr61 azonban je
lentőségüknél kevesebb sz6 esik. Pedig
ebben a műfajban pr6bálta ki a zene
költő a népdal és a vers műdallá transz
ponálásának lehetőségét. Percy M.
Young, Kodály Zoltán angol nyelvű

életrajzának ir6ja említi, hogy att61 a
pillanattól, amikor a fiatalember elhatá
rozta, magyar zeneszerző lesz, meg kel
lett találnia azt a hátteret, azokat az
alapokat, melyekről majd felszökellhet
képzelete. Talán ezért is indult népdal
gyűjtő utakra. Szeme előtt Vikár Béla
példája lebegett. Az ezredfordul6n ren
dezett kiállításon látta Vikár fonográf
ját, amellyel az gyűjtőútjaira indult, nem
a dallam, hanem a szöveg megismerése
végett. Amikor Kodály meghallotta a
szöveg talapzatául szolgál6 dallamokat,
rögtön megérezte, hogy érintetlen, cso
dálatos kincsre talált. Meglelte azt a
forrást, melyet Ady képzeletében tel
jesen maga ala temetett a "magyar
Ugar". Az ir6k és a képzőművészek a
század elején ugyancsak lázasan érdek
lődtek a paraszti mélyvilág iránt, el-

vel s a traktorra kényszerített lányok
kal, beszámolni az emberi helytállás
szép példáiról és dilettáns íntézkedé-ek
ről: gyapottermesztésről. narancsültetvé
nyekről. A gépállomások kora ez,
a mezőgazdaságí művelés forradalmi át
alakulásának látványa és gyakorlati ta
pasztalata kínálta a témákat. Voltak,
akiket visszariasztott az akkori élet el
Ientmondásossága. De voltak, akik meg
maradtak, írtak, jegyeztek tovább ren
dületlenül. Közöttük volt Dancs József
is, aki sok szépet, sok érdekeset mond
el tempós, érdekes, olvasmányes köny
vében életéről, ,.útjairól és állomásai"
ról. s akinek alighanem akad még mon
danivalója a paraszti életforma változá
sáról.

SIKl GtZA

indulni ebbe a világba azonban Ko
dály indult el először. S a modern
magyar zene forradalmi eseményeként
1906-ban - Ady új verseivel egyidőben

- Bart6kkal közösen kiadta az ének
hangra és zongorára komponált Magyar
Népdalok tíz darabját, s ugyanebből az
ihletkörMI fakadt op. l-es jelzésű, ti
zenhat dalt tartalmazó Énekszó címú
alkotása.

Zenetörténeti közhely, hogy az első

opus-számmal ellátott művek egyben a
zeneszerzői program foglalatai. Kodály
Énekszó-ja is az. Hisz a mű szelleme.
mélyen belegyökérzik a népdalba, még
akkor is, ha melodikája kétségtel_enül
egyéni. Bizonyára felszabadít6 hatássa.l
volt képzeletére a Párizsban, megismert
Debussy művészete: Pelléas és Mélísande
-jának mintájára kísérletezett ki olyan
új dallamvilágot, mely ideáljának az
élőbeszéd lüktetésének visszaadását te
kinti. De - mint erre Bónis Ferenc
mwtat rá a lemezhez írt kitűnő ismer
tetőjében - felszabadít6ja és ösztönző

példája volt Ady költészete is: "tőle

,tanulta' Kodály a népdalmagb61 kinövő

látomások költészetét, igy - sokszor át
tétellel - az tneksz6-ciklus népzenei
emlékekből ,lepárolt' poézisét is".

Tízévnyi időszakot ível át a lemezen
hallhatá Négy dal, melynek első há
rom darabja 1907-ben, az utols61917
ben született. Külön érdekessége ennek
a küLönben a műdal világában gyöke
redző kompozíci6nak, hogy Kodály leg-

• Kodály Zoltán: Dalok énekhangra és zongorára (Hungaroton, SLPX 11766-7)
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