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A Vadászati Világkiállítás barnászöld erdőrészleteinek felvételeit nézegettük
egy váratlan vendéglátásban, amikor merengő gyönyörködésünkben három köszöntő

mondatot hallottunk:
Ime, így lesznek az utolsók elsőkké!

- Papok, parasztok, pedagógusok győzelmére!
- Patkónia birodalmában!
Az elsőt szálas, szikár erdész barátunk mondta, kicsit végigsimítva immár

ritkán viselt, zöldhajtókás, feszes, zöld kabátját, s két ujja közé emelte zergetollas
kalapkáját. Utána nyomban széles vállú tanár tartotta magasra jobb kezét, akár a
dobogóján állva, magyarázatok idején. A harmadik - fiatal szőke pap - egy
szerre rejtelmes és mulatságos két szavának magyarázatába kezdett azzal a meg
állíthatatlan biztonsággal, amiként a szószéken megszekta.

- Persze nem kell giccses operett-irodalmi termékre gondolni: Patkónia igenis
volt és van, akár a benne őrzött, most világhírűvé lett rezervátum, melyet erdé
szeink elszántsága, lelkessége teremtett. Dolgozó népének lelkét köztük élő papok
gondozták. Iinomították, kántor-pedagógusok tanították, nevelték.

A mondatok egyre forróbbak lettek, a vita egyre keményebb. Mégöttük múlt
beli emlék is felkísértett. Nagybátyánk asztalánál történt egy kántorválasztás nap
ján. A be- és lelépő kántorok teljesítménye után - mind az öreg, mind a fiatal
kántor "tudása legjavát" adta, dicsértük is az öreget épp úgy, mínt a fiatalt, nem
ff'ledkezve meg az éneklésben annyira lelkes német híveinkről sem - nagybátyánk,
aki színmagyar létére irodalmi németséggel gondozta híveit, kicsiny, de némileg
fájó legyintéssel így szólt:

- Ezek a németek szépen énekelnek. De ha ti egyszer is hallottátok volna ott
Patkóniában, Ozorán, Tamásiban, F:rtényben, Nagykónyiban a Boldogasszony
Anyánkat énekelni kemény magyaroktól, ahogy jó kántoraiktól megtanulták és a
maguk szíve szerint megszokták, hát szölní se tudnátok a népénekről. Mert ott
tudták és érzik, hogy mít keil hangsúlyozni ebben az énekben. Nem is a Boldog
asszonnyal kezdik a könyörgést, hanem inkább arra a kis szóra vetik a hang
súlyt, hogy Ne! Ne feledkezzél meg ... Ne! ... Hát igen.

Apám gyengéden a kezére simított.
- Maga persze tudja, hiszen ott káplánkodott, míg be nem rendelték a püs

pökhöz, ahova patkós csizmában érkezett.
Nagybátyánk közben megcsendesedett.
- Hát igen, patkés csizmában, mínt az ottani nép - fordult el tőlünk, ta

lán hajdani püspöke és az egykori parancs felé -. Nem szívem szerint engedel
meskedtem én akkor. mert városi ember létemre is ott kívántam élni Patkónia
dombiai. pusztái és magyar népe közőtt, melyről megvallhatom: ősíségét, erőit

szent énekeinek fönntartásával tudta megőrizni, s általuk és velük lett vidáman
dolgozó magyar, és lesz is, míg csak él ...

E múltbeli emlékkel indultunk Tolna megvs északi tájára, ahol végtelen pusz
ták gazdag erdőkkel, frissen harsogó, takarmányt termő rétekkel. rezgő levelű

kukoricásokkal, dús szemű gabonatáblákkal váltakoznak, s ahol tarkánál tarkabb
szarvasjószágot, puhagyapjas bírkanyájat, rövid lábú malacokat és frtssen vág
tató lovakat láthatunk. Széles utcás, motorbúgással, autósuhanással, televízió és
rádió műsoraíval telített, kertes, családi házas pusztákat, új tereket, új utakat,
központi fűtéses, csipkefüggönyös házakkal rakott falvakat találunk a Kapós, Kop
pány, Sió kanyargásaiban, amiként a térképre rárajzolták és a földbe belevésték
a kis Titával, Turával, a kisebb, szeszélyes Bogarassal és a megszámlálhatatlan,
termelvény-gazdaságot nevelő, névtelen erecskékkel együtt. A Sió az egyetlen ma
gyar folyó, amelyben még fél század előtt is hattyúk úszkáltak, s ahol Petőfi an-
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nak idején legszebb verssoraihoz kapta élményét: Ö, lassan szállj és hosszan éne
kelj, / Haldokló hattyú, "s%ép emlékezet!

E tájban, Patkóniában, múltat idézve igazolódik a jelen, hiszen akármelyik
sarkát tapossuk, Zrínyire is emlékezhetünk: a surranó erecskék, szerény községek,
kondák, nyájak,' csordák, méhesek és vadaskertek váltakozásában hol a lázadó, ős
pogány Koppányok, hol Nagy Lajos híres harcainak még híresebb vezérei, Lacz
fyak, Héderváryak, Zsigmond lovagjai fénylenek a fátyolos f'elhők alatt; és míg
itt-ott szalmatetős, gólyafészkes. földbe süppedt emberi hajlékokat látunk, az annyi
harcot és diadalt ért Ozora közepéri elénk emelkedik a nevezetes, restaurálásra
váró, zömök, reneszánsz várkastély, a magyar lovagkor nagyszerű képviselőjének,

az olaszból magyarra változott egykori Pipó úrnak a hajléka; azé, akinek festője,

Massolinc mester, olasz ecsetjével magyar tájakat is festett: Döbrököztől. Ozorától
Veszprémig,

Ozora, ez a rejtett szigetekben épült község négyezer színmagyar lelket nevel
get tízezer holdas határában. Falutörténetében egykori jobbágyainak és földesurai
nak harcát örökíti meg; továbbá, hogy Temesvári Pelbárt is megfordult egykori
kolostorában, és hogy Petőfi itt kezdte színészi pályáját 1841-ben a Peleskei nó
táriust bemutató vándorszínészek között. Hogy Illyés Gyula Ozora közelében szü
letett, tudjuk alkotásaiból; templomáról verset ts írt, népének hősi példájáról pe
dig drámát. A templom történetéből még azt is megtudjuk. hogy ez az Ozora jó,
dolgos, harcra termett ősök között olyan betyárt emleget, mint Liliom Jancsi
"ősbetyár", akit Fehérváron akasztottak fel 1844-ben. 1824-ben itt született Bubics
Zsigmond, aki 1887-ben Rozsnyó püspöke lett és hervadhatatlan érdemeket szer
zett a Nemzeti Múzeum Esterházy képtárának felállításával.

A városi sorra várakozó Tamási, Ozora szornszédja, várnak teremtett hegyei
vel, dombjaival, mint a Tuskos, a Kosba (ahol templom is állt a török előtt), a
kis Pillehegy, az alattuk suhogó ezüstfényű Sióval, híresebb szomszédságban is
feltűnhetik táji szépségével, soha be nem fagyó Hőkút forrásával, Sudárfás kút
jával, Dorombos, Szilfás dűlőível. finom körképet nyújtó épületeivel és a külön
dombon álló, bokrokkal körülvett plébániatemplomával. melyet Arpád-korí ere
detében Szent Tamás apostol tiszteletére szenteltek. A nehezen hivő, de aztán an
nál forróbb lelkű Krisztus követő így a templom után a falunak is névadója lett.
A gyárak, iskolák, üzemek, különböző termelőszövetkezetek, az egész járáson ke
resztülhúzódó Tamási-Majsamiklósvár-Gyulaj erdőgazdaság mindennél mozgal
masabb jelent és jövőt ígérhet. Magányos dombon sugárzik a közeli, puhacsöndű,

kicsiny Nagyszokoly hófehér, román-kori 'temploma, gyönyörű, most egyoldalasra
ferdült, restaurációt követelő, remek, faragott, barna padjaival.

A megye legfelső szögletének utolsó faluja, Felsőnyék már Veszprém és Fejér
megyékkel határos, de Várhegyének dombjában avar és Arpad-kori pincék feketed
nek. Templomának szentélye és sekrestyéje ugyancsak Arpád-kori. Oltárképe le
heletfinom francia gobelin. Szent Lajos királyt ábrázolja, egyik bizonyságául az
Arpádok francia kapcsolatainak. Historia domusuk szerint e Várhegy ura fél szá
zadon keresztül az a Moys lovag volt, aki Margit francia királylányt, Béla király
feleségét kísérte Magyarországra. Itt királyi adománybirtokot kapott a Tita patak
táián és leányágon holtán túl is ura maradt a tájnak a nagyhírű Dombay család
ban. Később Werbőczy István is itt "uralkodott", míg balul sikerült szereplése után
vissza nem tért zólyomi várába.

Felsőnyék egykori filiája volt Fürged-puszta, ahol a megye egyetlen nevezetes
szépírójának, Vas Gerebennek az emlékét őrzik II modern, új iskolában és a neve
zetes "szilfa sorban", melynek fái. alatt, mint Radankovics József számtartó úr
sétálgatott, míközben zamatos magyar nyelven bemutatta korának kisnemesi vi
lágát. Ezeket a fákat éppen napjainkban sorra kivágják, bizonyos fertőzést ter
jesztő gombás megbetegedés miatt. Gyökerük oly hatalmas, hogy gépekkel von
tatják el. Az egykori filia magtárból alakított templomában Prokop Péter, Rómá
ban élő pap-festőművész stációs képeit találjuk. régi pedagógus-kántor lakásában

. pedig Dorfrneíster Istvánnak, a barokk kor nagy festőjének egyenes ági leszárrna-
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zott családját, féltve őrzött kétszáz éves rajz-emlékeikkel. - Irodalmi, muveszi
emléket őriz a közeli Magyarkészí is, ahol Kocsis László káplánkodott, költésze
tének maradandó sorait alkotva, ahogy l\1indennapi kenyerünk kötetének bevezető

zsoltárában olvashatjuk: "Éltem becsukott ajtók mögött, berekesztett szavak szép
ségéri tűnődve s mint szerzetes megbújtam Isten bagolyvárában." Aparochián
azonban nem bagolyvárat. de vonzó virágoskertet és galambdúcot találtunk, mely
ről költőnk szintén énekelt, rníg mindennapi kenyeret termelő híveinek gondjait,
bajait csitította, "Isten olvasószemeként élve".

Ha most a patkó északi oldalától délre, a szíve felé fordulunk, a kis Köppány
meg a Kapós között olyan községekkel találkozunk, melyek míndegyíke egyenesen
Szent István korát idézi. Esti csillagnézés közben itt is, ott is hallhattuk olvasós
asszonyoktól: "Bocsássál meg, Isten, jó Koppany úrnak, iszen csak népe javáért
harcolt, nem értvén föl szent akaratodat ..." Máshol gyermeket fenyegetnek, hogy
"javulj meg, te koppányi fajzat, mert megérem, hogy négyfelé vágnak, mint a
Nagyurat!!!" Vagy így is: "Szöröncséd, hogy falunkban nincs négy kapu, hogy oda
szögeljenek garázdaságodért ..." Hanem aztán a gyönyörű népviséletű Köppány
szántó meleg vidámsága, családias f'aluközössége Törökkoppány nagy szorgalrnúval
egyesülve virágzó falugazdaságot, az egykori vérontás helyébe paradicsomkertet
teremtett, melyben a török is békét tartott. Mellettük a családi, vérségi összetarto
zásával Nagykónyi került élre, nemcsak lakói lélekszámával, de portái gazdagsá
gával és határbirtokával is. Tamási nagyszerű történész papjának, Papp István es
peresnek kitűnő helytörténetéből és a falu Historia domusából jegyezhettük fel,
hogy "Ez az Arpád-kori község egyre gazdagabb és emelkedőbb, 1300-ban már
pápai adófizetők, míg Szent Jakab apostol napján a falu alapító földesurát, Kónyí
Györgyöt véres harcban megtámadták Döbröközi Péter katonái, házát fölégették.
lerombolták, lovait elhurcolták, jobbágyi népét megtizedelték. Ettől kezdve szá
zadtól századig egymást váltó rablás és harc éri a roppant erejű falut Héderváry
meg Kálóczy uraktól, mégis gazdagodik, erősödik - a feljegyzések szerint - s a
török hódoltság előtt egy-egy családnak három portája is volt. Utána természetesen
e? a gazdagság összezsugorodott és 1562 táján az egész faluban csak nyolc ház volt,
s nem önálló közság, de a koppányi vár avagy a török szandzsák tartozéka ..." A
kuruc korban ezt a községet támadják a legerősebben a törökkel feltelepedett s
még itt maradt rácok, miért is kikergetésük után törvény szerint rácot többé nem
szabad a faluba bevenni. Patkónia szive így újból és keveretlenül magyar ma
radhatott. Helyenként, mínt Kónyiban, Értényben. a két Koppányban, színkatoli
kusok és gabonatermelők. állattenyésztők. Leginkább szabadon futó, ménesben ne
velt lovakkal gazdagodnak. Kónyi adataiból a fejlődés márlegéhez idesorolhatjuk a
következő jegyzetet : ,,1721-ben kapott Kónyí plébániát, melyhez hét filia tartozott
száz évig, és köztük volt a nevezetes, ősi Pogány község is, mely az inokai Szent
kút és Pusztaegyháza között épült a Tura partján. E faluról és patakról úgy tar
tották, hogy eredetében a pogányság kultíkus szent helyét is jelentette. a bencés
térítés kezdetéig... A hét filia s a Kónyi-i ősegyház első plébánosa Újhegyi Mi
hály Gábor .tudománvos főpap', az addig való Horváth János iskolaigazgató és
licentiátus után, s a falunak 700 lakója lett." Kónyi mostani, igen nagyméretű és
gondozott temploma 1762-ben épült, plébánia háza 1802-ben. Temploma most is
Szűz Mária tiszteletét szolgália, új oltárukat a római Szerit István zarándokház
oltárának míntájára Prokop Péter készítette, akárcsak stációs képeit. Patkónia ka
tolikus híveinek adományai a tündöklő népviselet menyasszony- és menyecske
ruháiból készült templomi ruhák.

A valóban ma is nagy község után Értény csak számbelileg marad le, kultu
rális, gazdasági és vallási élete csaknem az egész Patkónia belső világát, lelki
irányát és magatartását képviseli. Ezt egy öt év előtt felvett jegyzettel igazolhat
juk, melyet a templom akkori restauráeíója idején írtunk ki a Historia domusok
értékes anyagából :

Ez a község mindössze 1700-t61 ismeretes, amikor Esterházy Pál - aki uno
kája a költő Zrínyi Miklós nevezetes fegyvertársának - áttekintette tolnaí ura
dalmainak birtokterületét, melyek nagyrészben irdatlan pusztákból állottak, s ame-
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lyeken színrnagyar és színkatolikus pásztornép lakott a Kapcsok, a Koppány, a Tura
és a beláthatatlan sűrűségű erdők védelmében. Itt, ahogy pásztorok és futóbetyá
rok vallották, "még török se járt". Azidőben Tolna vármegye védettebb, de egyben
feldúltabb és keresettebb tájaiban még folytak a viszályok a török hódoltságban
idetelepedett rácokkal meg az új német telepesekkel. A két Koppány - Török
koppány meg Koppányszántó - ugyancsak megrogyatkoztak. Esterházy Pál újabb
falu közösséget rendelte el, "olyan falut, melyben csak színmagyarok és színkatoli
kusok lakjanak és éljenek egy testvérként: Értény puszta helyén". Ennek az Ér
ténynek fészekrakói a maguk hajlékaival egyidőben templomot is kezdtek építeni,
olyant, hogy minden oldalról lássék; tehát a legmagasabb dombot választották, hi
szen apáik úgy születtek, hogy templomot sosem láthattak a puszták között. "Ép
pen ezért - ahogy vallották - mert immár falúvá lettek, míndig látni kívánják."
E falutelepülésük másik jegye, hogy nemcsak hosszában, hanem keresztben is ter
jedt, és patkó alakban, kisebb-nagyobb szögekben kanyargott. tgy ebben a patkó
formájú, színmagyar és színkatolikus faluban előbb volt templom, mint plébánia.
A templom elkészülte után processzióban indult az egész falu Kónyiba, Esterházy
hoz, a püspökséghez. hogy plébániájuk is legyen. E kérelmük teljesedvén, 1750-től

a tűz és víz pusztítása ellenére külön plébániával, külön egyházi közösséggel is
rendelkeztek. Értény első papja Erdóssy János volt, aki működésének kezdete után
másfél évtizeddel, 1765-ben egyezerötszáz arany pengőforintot adományozott egy
négyosztályos, deáknyelvű algimnázium fölállítására, hogy Értény és a szomszéd
községek fiai művelt magyarokká nevelkedhessenek... Ez a négyosztályos algim
názium a XIX. század elejéig működött.

Másik nevezetes papi örökhagyójuk Batsányi János barátja, a szigetvárí Zrínyi
kultuszának megalapítója. Juranics László újabb száz esztendő múlva ezekkel a
szavakkal rendelkezett 1845-ben: "Isten akaratából négyezerötszáz forintos adományt
kivánok juttatni Értény községnek. kedves plébániámnak, hogy kamatai egyenlő rész
ben osztassanak el évről évre a gondokkal küzdő családok között; az évi kamat má
sodik részlete a szegény sorsú értényi iskolások tanszereinek beszerzésére fordít
tassék, Harmadik részével a kántorok javadalmának jövedelme gyarapíttassék .. :'
Az alapítvány kamatait az első világháború befejezéséig, a nagy gazdasági össze
omlásíg minden esztendőben elosztották a faluban. Az iskolások a második világ
háború végéig kapták a tanszer-segélyt ösztöndíjként, míg a kántorok napjainkig
is, immár a nép egyhangú akaratából.

Egy harmadik papi örökségről is beszél az értényi templomtörténet. egy ve
resmárvány oltárról, melyet 1866-ban Csertey János állíttatott a dombon épült
templomban annak emlékére, hogy "az istenfélő, templomot szerető, vallása tör
vényeit példásan megtartó értényi magyar hívek közott szelgálhatott Istennek".

Az őrségre rendelt Ozora és a székhellyé emelkedett Tamási meg kisebb-na
gyobb falutársaik után a táj szívét jelentő Értényben hallhattuk világosan meg
jelölve Patkónia fogalmát. A parasztok szerint azért Patkónia. merthogy itt szü
letett Patkó Bandi; a pedagógusok a patkó alakra épült falvakat emlegetik: pap
jal viszont úgy vélik, hogy a téli sárban, nyári porban annyira szükséges patkós
csizmákról kapta az elnevezést. Az sem érdektelen, hogy polgári értelmezésben
nem fordul elő, csupán parasztsága, kántor-pedagógusai és papsága között, Ez a
Patkónia zárja magába a nevezetes, Közép-Európában egyedülálló nemes dámvad
rezervátumot, a Vadászati Világkiállítás birodalmát: Tamási-Miklósvár-Gyulaj
területében. .

Gyulaj ugyan hivatalosan nem őriz patkóníaí jegyeket, neve mégis ezer eszten
dőre figyelmeztet. Ősiségében Gyula vezér faluját jelentette, mely a török uralom
ban a macedon, itt tót-nak nevezett Jováncza birtokába került, s a két név nyomán
Gyulajovánczaként ismerték. Jováncza úr űzte pusztába, erdőségbe a falu Árpád
kori népét, akiknek ivadékai századok múlásával is megőrizték ősi munkaszere
tetüket és ügyességűket, míg a hódoltság múltával a mai Gyulaj dombjai közé
visszatelepülhettek. Ott építették egymással szemben álló két domb tetejére - ro
kokó és barokk elemekben gazdag - műemlék templomukat és ősegyházi plébá-
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.niájukat meg iskolájukat. A Vadászati Világkiállítás alkalmából, 1971 augusztus
végére készült el az évek óta kért, várt, sürgetett remek erdei országút, mely
Gyulajt Tamásival köti össze, melyen azonban - a Kiállítás neves és névtelen
vendégei után - egyelőre csak Gyulaj erdészei és vadetetői járnak az erdőség

"agancsos urain" kívül, Az utóbbiakra mondta vezetőnk, az öreg gyulaji János
bátyánk (Jánosok sokan vannak Gyulajon Jováncza úr óta), amikor. megláttuk a
gyönyörű állatot a napfoltos, barna őszi erdőben:

- Mint egy kirájj!! Ugye, ulyan, mint egy kirájj, avval az ágas, fényes,
Isten-faragta koronájával!

Ezzel az elnevezéssel egyébként Patkónia egyetlen német községében. Páriban
is találkoztunk. Itt a Tirol tájáról települt, kétszáz éves templomukban Szent Mi
hálvt tisztelő, ősi énekükben Hoffer András emlékét őrző vadász- és erdész-ivá
Jékok ugyancsak "der Waldkönig"-nek nevezték a világhírű dámvadakat. Amihez
lelkes iskolásfiúk még hozzátették, magyarul és németül, hogy "úgy vágtatnak.
mínt a magyar huszárok l" .

TÓTH SÁNDOR VERSEI

Múzeumokban míndíg megcsodálom a letűnt korok kő-emlékeit, amelyekből

vitrinemben is őrzök néhányat. Amikor kezembe veszem a hullámdíszes cserepe
ket, a víz mozgását látom szürke folyómederben. Mert egyszerű ez a művészet és
elemi, míként a víz.

S vajon tovább terjed-e a hullámvonal a cserép szélénél? Napjaink tisztuló
költészetére rajzolom a folytatást, ahol minden fölösleges dísz csak megzavarja a
víz nyugalmát. A mai vers olyan, mínt a tükör, melyben csalhatatlanul látja mín
denki önmagát. Ami pedig a vonal végét illeti, az túlmutat a tér és az idő határain.

Tóth Sándor

Sú 'yos nappa 'o hba

lassú fűből

á1'ad ki a hajnal

bepréselt tüdővel

botlik-ballag az őr

és kitörli szeméből

az éjszakát

Bartók

víz ki lángból lép elő

tűz az első éltető

.kilép a földből megterem
az ősi folklór szüntelen
mélység a száj
szikla-torkú éjszakán
a hold kemény
a fény remeg
porcelánon elpereg

megfagynak a dolgok
a nap özönében
elveszti erejét a kavics

szűkre mért tárgyaink"
félelmet nem osztanak
s bedobva súlyos nappalokba
más lesz erősebb

U t a It

amikor a vizek születtek
lebegő s-zem tekintete izzott
kiméretett az utak sokasága

minden mozdulás tarkaságában
te voltál változatlan
kímélő őskarod pihent
a gondolat csöndhéján

azt akartad
zúzott kőként elterüljünk
utaidon
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