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Hol szalad a nyest? 
Milovan Gavazzi (1895-1992) horvát néprajztudós születésének centenáriuma al-

kalmából a Zágrábi Egyetem konferenciát rendezett a horvát néprajztudomány és a 
horvát népi műveltség európai kapcsolatairól. A nemzetközi rendezvény az 1874-ben 
alapított Zágrábi Egyetem Bölcsészettudományi Karának tanácstermében zajlott, 
amelynek falát az 1991-ben önállóvá vált Horvátország címere díszíti. Egykori társor-
szágunk címerét az ország és tartományai, városai középkori eredetű címereiből 
állították össze, csupán alkotórészeinek elhelyezése, sorrendje új. Alul a nagy címer-
pajzsot Horvátország régi címere alkotja pirossal és fehérrel sakkozott mezővel. A 
mezők száma összesen huszonöt. E nagy címerpajzsot egyszerűen csak sakktáblának 
nevezik. Vitomir Belaj zágrábi néprajzprofesszortól tudtam meg, hogy ez a címer a 
XIII-XVI. századi Szlavóniában jelentős szerepet játszó Újlaki-családtól származik. A 
nagy címerpajzsot felül öt kisebb címerpajzsból álló sor koronázza meg: 1. a régi 
horvát nemzetségek, 2. Dubrovnik, 3- Dalmácia, 4. Isztria, 5. Szlavónia címere. 

Közülük Dalmácia kék mezőben három aranykoronás leopárdfejből és Szlavónia 
két ezüst pólya (vízszintes vágás) között futó nyestből, fölötte csillagból álló címere 
ismerős számunkra, mivel ezek a magyar állami középcímer 1915- évi szabályozása-
kor a nagypajzs címertani jobb oldalára kerültek. Szlavónia címerében a két ezüst 
pólya a tartomány két fő folyóját: a Drávát és a Szávát jelképezi. Címerállata a két ezüst 
pólya között jobbra futó nyest, horvátul kuna, a menyétfélék családjába tartozó, 
szürkésbarna bundájú, fehér és elágazó torokfoltú ragadozó. Szerepét gróf Teleki Pál is 
kiemelte a két világháború között megjelent Magyar földrajz című könyvében: „A 
nagy húsvad vadászatával régen talán egyenrangú volt a prémvadászat. Ha azt olvas-
suk, hogy a nyestprém a királyi adó egyik főtárgya volt s azt látjuk, hogy a vad tömér-
dek címerben díszeleg, az életben régen elfoglalt nagy szerepét, a vadászat jelentősé-
gét, benne telepítő erejét képzeljük el, ha ezt a szerepet megmérni nem is tudjuk." Pák 
Dienes Budán 1829-ben kiadott Vadászattudomány című művében írta: „Vadmacska, 
Nyest, Görény, Menyét, Vidra ragadomány végett éjszakánkint ide 's tova bolyongnak, 
és a' tyúk, rucza, lúd 's galambok után különösen ólálkodnak. Friss hóval könnyen 
nyomozhatja a' vadász, 's vagy ellőheti vagy kifüstölheti; vadászások az 1729. 22. 's 
1802. 24. törvényczikkelyek szerint egész esztendő által folytattathatik ugyan, bőrök 
azonban most (januárban) legjobb." Pák Dienes könyvében részletesen bemutatta a 
nyest nyomozását, vadászatát, vastőrrel, csapdával való fogását. 

Szlavónia, a Dráván túli terület tölgyeseiben különösen sok nyest élt. A középkori 
Szlavónia, Pozsega és Valkó vármegyék jellegzetes királyi (állami) adója a 
nyestbőradó, horvátul kunovina volt. Eredetileg természetben szedték a nyestre vadá-
szó jobbágyoktól, majd Kálmán király reformja óta pénzben fizették. A XII. század 
végétől egyre inkább földesúri járadékká vált, mert a király teljes egészében vagy 
harmadrészben átengedte a földesúrnak. Nevét megtartva a nyestbőradó megérte a 
XV. századot. A nyestbőrrel bélelt, díszített, szegett menték, bundák, sapkák a legdrá-
gább viseleti darabnak számítottak. 

A régi Magyarországon a joghallgatóknak a magyar állam- és jogtörténet vizsgán a 
magyar korona országainak, tartományainak címerét is ismerniük kellett. Apósom, 
Demeter János, közvetlenül a második világháború előtt a szegedi Ferenc József 
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Tudományegyetem Jogi karának hallgatója volt. Tőle tudom, hogy a magyar állam- és 
jogtörténet vizsgán a professzorok gyakori kérdései közé tartozott: Hol szalad a nyest? 
Ha a hallgató azonnal nem vágta rá, hogy a Dráva és a Száva között Szlavónia címeré-
ben, az egyet jelentett a sikertelen vizsgával. 

Pozsega és Verőce horvát-szlavónországi vármegyék címerében is látható a futó 
nyest. Horvátország, Dalmácia és Szlavónia címereinek különösen szép ábrázolásával 
találkozunk a sármelléki patakmolnár céh privilégiumában, amit I. Ferenc császártól 
nyertek 1817-ben. Három, kézzel festett oldalt kapcsoltak a nyomtatott céhszabályzat-
hoz. Közülük a céh pecsétjét ábrázoló oldal különösen figyelemre méltó. Középen 
vörös mezőben arany oroszlánok malomkereket és a malomkő tengelyének rögzítő 
vasát tartják. Körülötte fekete mezőben arany körirat: A SÁR MELYÉKI PATAK 
MOLNÁROK C2ÉHÉNEK PETSÉTJE 1818. A pecsétet jobbról-balról cserfaág övezi. 
Felette ovális pajzson Nepomuki Szent János, a céh védőszentjének képe látható. A 
pecsét alá Fejér megye címerét helyezték, azzal a jelenettel, amellyel Szent István 
király felajánlja koronáját Máriának, Magyarország patrónájának. A céhpecsétet Ma-
gyarország és a magyar korona alá tartozó országok címerei fogják címergyűrűbe: 1. 
Magyarország kiscímere: pajzsán címertani jobbról vörössel és ezüsttel vágott mező, 
címertani balról vörös mezőben zöld hármas halomnak aranykoronás kiemelkedő 
részén ezüst kettőskereszt. A pajzsot a magyar korona fedi be. 2. Horvátország: vörös-
sel és ezüsttel sakkozott mező. 3- Dalmácia: kék mezőben három aranykoronás leo-
párdfej. 4. Szlavónia: két ezüst pólya között jobbra futó nyest, fölötte csillag. A címere-
ket ötlombos korona alatt fehér-vörös, aranyrojtos címersátor fogja körül. Háttérfest-
ményeként a síkságon bokrokkal övezett Sárvíz látható. A címertani szempontból is 
értékes céhszabályzatot a székesfehérvári Szent István Király Múzeum néprajzi gyűjte-
ménye őrzi. 

A pénzt helyettesítő nyestbőradó emlékét őrzi a dinárt 1993-ban felváltó horvát 
pénzegység kuna (nyest) elnevezése is. Az egy- és kétkunás érmék írásos oldalán meg 
is jelenik a nyest futó alakja. Kuna volt Horvátország pénzegysége korábbi önállósága 
(1941-1945) idején is. 

Lukács László 

A gömöri barkókról 
A barkók a Medves és a Bükk közötti hegyes-dombos táj lakói Nógrád, Gömör és 

Borsod megyék területén, a Palócföld délkeleti szélén, Paládi-Kovács Attila, egyik 
ismertetőjük, szerint mintegy ötven faluban élnek. Több szerző egyúttal palócoknak is 
tarja őket. A következőkben a gömöri barkókról lesz szó. Ők a Gortva és a Macskás-
patak felső szakaszán élnek, a távolabbi Sajóvelkenye barkóinak kivételével. Szlová-
kiai falvaik Rimaszombatnak, az egykori Gömör-Kishont megye székhelyének járásá-
ban vannak. Néhány falujuk Nógrádhoz tartozott. A két megye területe úgy nyúlt 
egymásba, mint a fogaskerekek fogai. Az 1938-1944 időszakban, amikor Gömör és 
Nógrád egész magyarlakta része hozzánk tartozott, ésszerűsítésből néhány falut köl-
csönösen átsoroltak egyik megyéből a másikba. 

A barkó névről Hunfalvy János szerint közülük sokan nem tudtak, de akik tudták, 
büszkén vállalták. Sokan ma sem ismerik. Tájszólásukat és elmaradottságukat általában 
gúnyoló csúfnévnek tekintik. Eredetéről némelyek azt vélik, hogy a honfoglaláskor 
ezen a tájon letelepedett kabarok nevéből hangátvetéssel keletkezett. Paládi-Kovács az 
ezredtulajdonos Vinzenz Barco császári tábornok nevéből származtatja, aki az 1780-
1790-es években Magyarország fő hadparancsnoka volt. Barco ezredében szolgáltak a 
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táj jobbágy katonái, és büszkén viselték a barkó huszár nevet. Paládi-Kovács a katoli-
kusokat tekinti barkóknak, Bakó Ferenc a Bánvölgyi reformátusokat is közéjük sorolja. 
Magam itt több református faluban találkoztam a barkóság vállalásával. Mályinkán 
azzal, hogy „Van aki tagadja, van aki bevallja, de barkók vagyunk itt mind", Tardonán 
pedig azzal, hogy „Máshol talán szebben beszélnek?" 

A Macskás-völgy felső falujának, Péterfalának szülötte, Tőzsér Árpád szerint a barkó 
ma elmaradottságot, istenhátamögöttiséget jelent. „Eredeti jelentése: férfi hajfonat vagy 
a tarkóban fafésűvel összetűzött hajcsomó. Ilyen viseletet csak a juhászok hordtak...". 
E szerint a „barkó" a varkocs (barkocs-barkó) szóból is eredhet. Legtovább a juhászok 
viselték, akik a falvaktól távol, gyakran erdőkben legeltettek. Ők voltak az 
istenhátamögöttség megtestesítői, és sokan voltak, mert itt régebben „a juhászkodás 
általános volt". A Rima-völgy többségükben református lakói mondták őket talán 
először barkóknak, nemcsak azért tartva elmaradottaknak, mert ez félreeső helyzetük-
kel járt, hanem azért is, mert nem vették fel az új hitet. Tőzsér szerint a péterfalaiak a 
medvesaljaiakat, a medvesaljaiak a macskásvölgyieket tartották barkóknak. Az utóbbi-
ak vállalják leginkább a barkóságot. 

A barkók földje, ha nem is termékeny, de bővelkedik természeti szépségekben. A 
Badacsony környékiek után itt vannak a legszebb vulkáni bazalthegyek. Ezek a szlo-
vákiai bazalthegyek tájvédelmi körzetet alkotnak. Közülük a legfeltűnőbb a Gortva 
völgyében az Ajnácskő kúpalakú hegyből kiemelkedő sziklája, amelynek tövében 
csekély várrom szomorkodik. A szikla nevét a Mikszáth által feldolgozott monda 
szerint Huba vezér lányáról, Hajnácskáról kapta, aki itt a táj szépségétől elragadtatva 
felkiáltott örömében. Kiss Lajos szerint az ótörök ojnas (kacér nő) szóból ered. Neve 
középkori okiratok szerint Aynaskw. Ajnácskőn 1845-ben Petőfi is járt, amikor kirán-
dult „Vecseklőre (egy barkó faluba), ... nem győztem bámulni a meredek cukorsüveg 
alakú bércet, hol a vár állt." - írta úti beszámolójában. A falu körül keletről a Gortva és 
a Macskás-patak völgye között húzódó, itt félkörben álló bazaltvonulat erdős hegyei a 
legmagasabb Ragáccsal (534 m), a Hegyeskővel és más csúcsokkal, nyugatról a Po-
gányvár (638 m) oldala és nyúlványai veszik körül Ajnácskő kis medencéjét. A Po-
gányvár fennsíkjának peremén pirosas bazaltszikláknál pogány áldozati hely lehetett, 
vagy a huszitáknak volt itt sziklákkal körülrakott erődjük. 

A sziklákról szép kilátás nyílik a Medvesalja medencéjének, azaz a Gortva és a Tarna 
patak forrásvidékének apró falvaira, a közeli Óbástra, Egyházbástra, tovább Vecseklőre, 
Tajtira és Medveshidegkútra. Tajti már a Tarna vízgyűjtőjén fekszik, ugyanúgy mint az alatta 
következő Cered is, amely szintén látszik a szikláról. Szélső házaik mintegy 600 m-re állnak 
egymástól, de országhatár választja el őket, amelyen csak a Halottak napja körüli vasárnap 
szabad átjárni, rokoni sírok látogatásához útlevéllel. 

A sziklákról csak a medencében lejjebb fekvő Ajnácskővel szomszédos Almágy és a 
legkisebb, Dobfenék nem látszik. A medencét nyugaton a Medves nyúlványa határolja, 
amelyen erdők között nagy szántóföld és legelő terület van, és alig kiemelkedő legma-
gasabb pontja, a Kopaszka (607 m) nem sokkal alacsonyabb a Medves csúcsánál. 

Hidegkúthoz egészen közel fekszik Péterfala a „világ közepe", de már a Macskás-
patak völgyében, alatta a legkisebb Jeszte, lejjebb Gesztete sorakozik. Az utóbbitól 
nyugatra Détér bújik meg egy oldalvölgyben a Ragács alatt. 

A barkók népét a török időkben nem érte olyan pusztító csapás mint az alföldi és 
dunántúli magyarok nagy részét. Szlovákiai soraik a benesi ki- és betelepítésekkel sem 
ritkultak meg, illetve nem hígultak fel, számottevően. Minden falujukban szinte csak 
eredeti jellegüket megőrzött magyarok és újabban szaporodó számú cigányok laknak. 
A Bartucz Lajos által vezetett felmérés szerint a magyarság egész településterületén 
ezen a Hont-Nógrád-Gömör-Borsodi tájon a legnagyobb a „mongolid" rassz aránya. 
Ennek oka Bartucz szerint az, hogy a honfoglaláskor itt telepedtek le a kabarok, akiknek 
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többsége türk, „turáni" származású volt, míg másutt az ugor elem dominált. A mongo-
los jelleg a nőkön feltűnőbb, amit Tamási Áron a székelyekről is írt. 

A barkó nyelvjárás o-zó (indol, fordol). Már Vörösmarty megkülönböztette a palóc-
tól. Szerinte pl. aluszom palócosan auszom, barkósan ószom. Jellemző rájuk az e, la 
gyakori használata: itt van la. Nyelvjárásuk nem egészen egységes. Amikor egy jófülű 
plébános működött Egyházbáston a Medvesalja templomos falujában, nehezen viselte 
el, hogy plébániája hat kis falujának népe tájszólásának megfelelően hatféle húzza a 
templomban az éneket. 

A gömöri barkók őrzik múltjuk emlékeit. Ezt szolgálja Medveshidegkúton a régi is-
kolában a tájház, amelyet Mag Elza gazdaasszony rendezett be, és ő gondozza. Szeret-
nék múzeummá alakítani. A ház sok régi eszközt és ruhát őriz, amilyeneket már csak 
néhányan viselnek. A nők régen sötétre festett, hosszú, házivászon szoknyában jártak, 
alatta 8-10 félenfodros alsószoknyával. Régebben vászon félkötőt viseltek, a két hábo-
rú között divatba jött a vállas liszter „kötő". Télen a gazdagabb nők zsinórozott finom 
posztó „fúleki kabátot" viseltek, a szegényebbek egyszerűbb „frakkosat". 

A múlt emlékeit őrzik a hagyományőrző csoportok. A szlovákiai magyarok eddig 
évente megrendezett Tavaszi szél fesztiválján a Macskás-völgyiek mindig jól szerepel-
tek. Legnagyobb sikerüket 1975-ben a Baján-Kalocsán rendezett nemzetközi fesztivá-
lon érték el, ahol 14 táncospárból és zenekarból álló csoportjuk 17 együttes közül első 
lett. Más szerepléseiken a gesztetei Csankné Ilonka néni és Motyovszkiné Teri néni 
voltak a daloló, fonó és más jeleneteket bemutató együttesek lelkei. Nekik még élet-
elemük volt az amit bemutattak. Ilonka néni 1993-ban, 80 éves korában meghalt, utána 
hamarosan a valamivel fiatalabb Teri néni is. A táncosok felett is eljárt az idő. A fiata-
lok közül sokan városba költöztek, gyerek már kevés van, alig akad utánpótlás. A 
Baja-kalocsai táncosok zömét adó Gesztetén, Détéren már nincs hagyományőrző 
együttes. Másutt azonban van. 
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A szocialista „fejlesztés" a Gortva völgyében, a Medvesalján csak Almágyot, a Macs-
kás patak völgyében csak Gesztetét akarta meghagyni, és „korszerű" településsé 
kiépíteni. A többi faluban csak a házak közötti üres telkekre adtak építési engedélyt. 
Ez is oka volt annak, hogy a fiatalok nem a faluban építettek házakat, hanem hogy a 
Gortva völgyiek főleg Füleken, a Macskás völgyiek Rimaszombaton szereztek, építet-
tek lakást. 

A voluntarista gazdaságpolitika pedig arra kötelezte az itteni termelőszövetkezete-
ket, hogy melegigényes növényeket, kukoricát, szőlőt termeljenek, telepítsenek. A 
szövetkezetek a kedvezőtlen viszonyok között nem működhettek gazdaságosan. Az 
egyházasbásti székhelyű tsz. már átalakult kft.-vé, amelynek vezetője a Gödöllőn 
végzett Lukács Tibor. A földek már előbb annyira elaprózódtak, hogy szinte csak egy 
hektárnál kisebb birtokon indulhatott volna újra a mezőgazdaság. 

A barkó falvak viszonya a felsőbb hatóságokkal elég jól volt, de nem felhőtlen. Pl. 
az egyházasbásti, szlovákul nem jól hangzó nevű Medves Tsz. az 1980-as évek elején 
megfellebbezhetetlen írást kapott arról, hogy neve azután 1 Maja lesz. így legalább 
hasonló lett a szomszédos almágyi tsz. 9 Maja nevéhez. 1990-ben a rimaszombati 
múzeum igazgatói posztját pályázat útján magyar régész nyerte el, de az új nacionalista 
hullám eltávolította, és valószínűtlen, hogy a megindított pereskedéssel vissza tudja 
magát verekedni. Ettől az új hullámtól nagyon tartanak a gömöri barkók, emlékezve az 
ötven éve elszenvedett szörnyűségekre. „Ha Magyarország nem segítene, talán már 
nem is lennénk" - hallottam Medveshidegkúton 1995 októberében. 

Dr. Gábriel András 
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