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Tófalu és környéke a Habsburg birodalmat átfogó katonai felmérő 
térképen II. József korából, 1773-ban.
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Tófalu kiemelt térképe a Habsburg birodalmat átfogó katonai felmérő térképről
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Ajánlás

Tisztelt Olvasó!

Ön hiánypótló kötetet tart most a kezében! Eddig, ismereteim 
szerint Tófaluról ilyen összegző kiadvány még soha nem jelent meg. 
Kiadását időszerűvé tette a magyar államiság ezer-, és községünk 
650 éves fennállásának évfordulója.

Eredeti okiratok bizonyítják, hogy községünk már 1352-ben
r

létezett. Ez a dátum igazolja azt is, hogy az Arpád-házi királyok 
idején is létezett a településünk. A 150 éves török hódoltság ideje 
alatt három alkalommal (1552, 1596, 1687) is elnéptelenedett 
községünk az Eger váráért vívott harcok következtében. A kiváló 
adottságú Tama völgyébe mégis mindig újra települt lakosság, 
olykor német és szláv ajkú telepesek beköltöztetésével is. Az elmúlt 
300 év gyarapodása révén, a XIX. és XX. század fordulóján, 
nagyközségi rangot is kapott Tófalu.

A kötet 1990-ig foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat a 
faluról. A kezdeményezéstől a megvalósulásig három év 
gyűjtőmunka telt el. Az alkotókat a teljesség, a hitelesség, a 
tömörség és a közérthetőség igénye vezette a munkájukban.

r

Köszönettel tartozunk Farkas Éva és Tárnái Mária 
tanárnőknek, és mindazon személyeknek, akik a kiadvány 
megszületéséért lelkiismeretes, szorgalmas kutatómunkát végeztek, 
és a kiadvány összeállításához rendelkezésre bocsátották korábbi 
írásaikat, dolgozataikat, fényképeiket. A könyv címe is arra utal, 
hogy a megkezdett gyűjtőmunka a jövőben akár bővíthető és 
kiegészíthető lesz.

A kalendáriumba, azokról a személyekről kerültek be írások, 
fotók, rövid életrajzok, akik fontos szerepet játszottak az elmúlt
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évtizedekben, évszázadokban Tófalu életében, és már sajnos 
nincsenek közöttünk.

Tisztelt Tófalui Lakosok! Tisztelt Elszármazott Szülőföldiek!
Kérem, hogy fogadják szeretettel a Tófalu község kalendáriuma 
címmel megjelenő kiadványt! Olvassák, lapozgassák, nézegessék 
érdeklődéssel! Kívánom, hogy ösztönözze Önöket arra, hogy egy 
későbbi bővített kiadáshoz még több visszaemlékezés, történet és 
hiteles dokumentum gyűljön össze.

Végül ajánlom e könyvet a legfiatalabbaknak - úgy is, mint 
„ tankönyvet ” hogy minél többet tudjanak arról a településről, ahol 
születtek, ahol élnek, hiszen a szülőföld ismerete nélkül, nem 
beszélhetünk hazaszeretetről sem.

2003. november

Kerek József 
polgármester
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„Őseim egykori végzete erre a földre vetett,
Oly gyönyörű, hogy ez alkonyi fénynél itt lehetek. 
Elmém lángja, dalom fiatal muzsikája tiéd,
M ár elhagytam a régi utat, az őseimét. 
Visszataszít-e karod, vagy simogat és befogad? 
Számkivetetten is itt vagyok, így leszek én a fiad.”

/Vas István/

m m

Darányi László rajza



TÓFALU KÖZSÉG FÖLDRAJZI KÖRNYEZETE

Bevezetés (a kultúrtáj, mint élettér)
Geomorfológiai arculat (szerkezet, formakincs)
Vízrajzi fejlődés, klimatikus viszonyok 
Talaj adottságok
A természetes élővilág maradványai (növényzet, állatvilág) 
Irodalomjegyzék

A Millennium évében 
SZÜLEIM EMLÉKÉRE

Tárnái Mária
biológia-földrajz szakos tanár
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Bevezetés
A földrajzi környezet már az ember keze nyomát viseli 

magán. Szűkebb, tágabb környezetünk természeti adottságai 
/domborzat, éghajlat, talaj/, természetes növényzet, kedvezőek 
voltak, ezért már a prehisztorikus kor embere is megtelepedett a 
Tama völgyében, főleg az árvízmentes terasz-szigeteken. Bőven 
találtak leletanyagot, amely ezt bizonyítja.

Ez a pár soros bevezető csak felvillantja az egyes korokat, 
hogy az ember hogyan élt a természet adta lehetőségekkel, és 
hogyan formálta természetes környezetét.

Az aldebrői régi iskolában létesített Helytörténeti Gyűjtemény 
több csiszolt kőkori /neolit/ eszközt is őriz /kőbalta, stb./ amelyeket 
a környéken találtak. A környező falvak házépítései során találtak 
ősi tűzhely-nyomokat. A Vár-rét környéki, 1960-as években 
működő sóderbánya függőleges levágásában eredeti helyzetben /”in 
situ”/ magam is láttam kőkori, égetett agyag hamvvedreket, égett 
csont és gabonaszem maradványokkal. Ezek a leletek tudomásom 
szerint az egri Dobó István Vármúzeumba kerültek.

A népvándorlás korában is lakott volt ez a vidék. Verpelét 
határában a Vár-hegytől Ny-ra a Tama völgy peremén ma is látható 
egy földsánc-gyűrű.
A honfoglalás idején az Aba nemzetség szállásterülete volt a Mátra 
vidéke. Itt találjuk a kora Árpád-kori kőből épült románkori 
templomokat, kolostor romokat /Tamaszentmária, Feldebrő/ 
várakat, várkastélyokat, palánkvárat /Sirok, Kisnána, volt debrői 
vár/.

Az ősi lakosságot /magyar, kabar/ a tatár, később a török idők 
megtizedelték és a gyér lakosság pótlására a Sváb-Bajor 
medencéből telepesek érkeztek a Tama völgyébe is /Kompolt, 
Aldebrő/. Tófalu eredeti középkori település volt, már 1352-ben 
címeres bélyegzővel rendelkezett.

A mindenkori lakosság a helyi adottságokat felhasználva 
szorgalmas munkával próbálta megélhetését biztosítani. A sűrűn 
lakott Tama völgye azt bizonyítja, hogy e terület népességeltartó 
képessége nagy volt.
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Rövid bevezetőmben ezt a földrajzi környezetet próbáltam 
bemutatni.

A táj arculatának változását a 3 térképmelléklet is híven tükrözi: 
Tm. I. Tm. II. Tm. III.

A táj geomorfológiai arculata /szerkezet, formakincs/
r

Ez a terület átmenetet képez mind E-D-i, mind Ny-K-i
r

irányban. E-D-i irányban itt találkozik a hegyvidék és a síkvidék, 
lankás dombok átmeneteiével. Keleten pedig a Tama folyó árkos, 
teraszos völgye választja el egymástól a Mátra és a Bükk hegységet. 
A siroki áttörési völgy -  ahol a Parádi Tama és a Pétervásárai vagy 
Ceredi Tama egyesül -  a Kis- és Nagy Várhegy között, jóval 
idősebb szerkezetű és anyagú, mint a Mátra fő tömegét alkotó 
vulkáni kőzetek összessége.

A Tama völgye tektonikus árok, a földkéregben keletkezett 
törésvonal. Ez szabta meg a Tama folyásirányát. Ez a völgy Sirok 
után Tamaszentmáriánál kezd kiszélesedni: Verpelét, Feldebrő, 
Aldebrő irányában, és Tófalu után fokozatosan belesimul az Alföld 
peremébe. A Kápolna -  Kompolt Ny-i határáig lenyúló lankás 
völgyoldal és K-en a Tama és Laskó vízválasztó dombsorának déli 
tagja a „Honvéd-halma” között már közel 5 km a távolság. Ez a 
dombnyúlvány „terelte” a Kígyós patakot a Tama felé, míg a Szóláti 
patak már a Laskó patak vízgyűjtőjéhez tartozik.

A Tama völgye a mai formájában viszonylag fiatal 
geomorfológiai képződmény, bár a szerkezeti törésvonal jóval 
idősebb, csak környezetének későbbi emelkedésével aktiválódott. 
Kialakulása és fejlődése tehát csak ennek a tágabb területnek 
kialakulásával, földtani fejlődésével érthető meg. Itt a tágabb 
környezeten a Mátra vulkáni vonulatát, annak előterét és hegylábi 
lejtőjét kell értenünk.
Nagyon röviden összefoglalva a következők a legfontosabbak:

A Mátra központi vulkáni tömege, főleg mint hasadék vulkán 
/egymásra települő andezit és riolit tufa és láva kőzetek összessége/
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a földtörténeti újkor harmadidőszakának felső miocén emeletében 
keletkezett több periódusban, hozzávetőlegesen 10-15 millió évvel 
ezelőtt. A Mátra és környékének felszínfejlődése Székely A. szerint 
6 ritmusban történt. A 2. és 3. ritmusban már nagyfokú lepusztulás, 
tönkösödés volt jellemző, és megindult a völgyképződés is. Az 
elsődleges vulkáni formák eltűntek és tönkösödött formát öltöttek. 
Majd a 4. és 5. ritmusban emelkedés következett be és ekkor indult 
meg az alsó hegylábi lépcsők kialakulása és a völgyek bevágódása. 
Ez a felső pliocénben már hűvösebb éghajlaton történt. A hegylábi 
lépcsők az előző melegebb éghajlatú pannon sekély-tenger által 
befedett lignit rétegekre telepedte, amelyek a Pannon-tenger 
vékonyabb, vastagabb üledékére települve befedték a lignitet.

A pliocén végén a tájat úgy kell elképzelni, hogy a Pannon
tenger visszahúzódása után sok tó és a csapadékosabb klíma miatt 
nagyobb vízhozamú folyók voltak a Kárpátok koszorúzta 
medencében. Ezek az „ős-folyók” /Ős-Duna, Ős-Tisza, Ős-Tama 
stb./ sokkal több hordalékot szállítottak a magasabb térszínekről az 
akkori erózióbázisra mint a mai folyók, közben széles völgyeket 
alakítottak ki.

A 6. ritmusban további erős emelkedés, illetve az előtér 
süllyedése nagymérvű völgybevágódást eredményezett. Ez már a 
földtörténeti újkor negyedidőszakára, a pleisztocénra esik, amely 2 -  
2,5 millió évvel ezelőtt volt. Ekkor történt az Északi félgömb 
eljegesedése, a klasszikus beosztás szerint négy periódusban. 
Európában az eljegesedés határa a Kárpátok-Kiev vonaláig terjedt, 
így területünk az úgynevezett periglaciális zónába tartozott. 
Peremterület volt, de hatása itt is érződött. Az egyes eljegesedési 
fázisok között melegebb, csapadékosabb időszakok voltak 
/interglaciálisok/, amikor a folyók vízhozama megnőtt, és az addigi 
völgytalpukba vágták be magukat több hordalékot szállítva. Ez a 
folyamat többször megismétlődött. Ennek eredményeképpen 
alakultak ki a negyedkorban az úgynevezett teraszos folyóvölgyek, 
így a Tama völgye is. Az utolsó glaciálisban a széles völgytalpon 
szétterített homokot a szél kifújta és felhalmozta a magasabban 
fekvő teraszokon /pl. Feldebrőn a templom mögötti homokbánya 
anyaga/. Egyes vélemények szerint ez lehet tavi üledék is, amelynek 
rétegei enyhén a Tama felé lejtenek, areális anyagmozgásról
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tanúskodva. Ilyen szél által felhalmozott homok-anyag Aldebrőn az 
új-temetőnél, Tófaluban a Hangácson és annak végében, a temetőnél 
található/. Homok felhalmozódás lősz formájában, hulló porból 
keletkezhetett még, bár a Tama völgyében ez nem jelentős. De 
megtalálható például Tófalunál a Tama Ny-i völgyoldalának egyik 
bevágódásánál, a „Szurdoknál”.

Mivel az utolsó gralciálisban a Tama vízhozama is nagyon 
lecsökkent -  Sirok -  Tamaszentmária után, ahol a völgy 
kiszélesedik hordalékát már nem tudta mind elszállítani, 
kanyargóssá vált, több ágra szakadt, terasz-szigeteket hozott létre és 
Tófalu -  Kápolna között egy belső deltát épített. Erről a mellékelt 
XVIII. századi térkép által rögzített, szabályozás előtti vízállapotok 
tanúskodnak.

Ezekre a homokkal feltöltött árvízmentes terasz-szigetekre 
egész sor falu települt a Tama völgyében, mint a gyöngyfüzéren a 
gyöngyszemek: Kompolt, Kápolna, Tófalu, Aldebrő, Feldebrő, 
Verpelét, Tamaszentmária, Kőkút, Sirok, viszonylag kis távolságon 
belül.

r

Érdekes domborzati mikroflóra a verpeléti Várhegy a 
vasútállomás fölött, amely kemény andezit lávakőzetből áll. 
Kőbányának használták, belül úgy néz ki, mint egy katlan, 
meredeken emelkedve ki környezetéből. Mivel elég messze van a 
Keleti-Mátra fő vonulatától, eredetéről eltérőek a szakmai 
vélemények. Egyik nézet szerint lehet, hogy a felszín nagymérvű 
lepusztulása során a felszínre került vulkáni telér, de van, aki 
„parazita” kráternek, illetve a vulkáni krátercsatomát kitöltő 
megszilárdult lávaképződménynek tartja. Eredetét mélyfúrással 
lehetne tisztázni, de mivel ennyire kicsi, nem foglalkoznak vele.

Összefoglalva térségünk geomorfológiai fejlődését, a 
vizsgálatok azt mutatják, hogy középhegységeink előtere ma is 
süllyed. A folyók hordalék-felhalmozódása tovább folyik. A Tama a 
Keleti-Mátra patakjainak vizét gyűjti össze: Tamóca, Bene patak, 
gyöngyösi Nagy-patak, a Gyöngyös patak Jászárokszállásnál. A 
Tama Jászberény alatt ömlik a Zagyva folyóba. Ez a Ny-felé tartás 
is a terület ilyen irányú süllyedését bizonyítja.
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Vízrajzi fejlődés és klimatikus viszonyok

A Tama völgyének kialakulásáról már volt szó a 
geomorfológiai részben. Szerkezeti törésvonal jelölte ki a folyó 
útját. Ez a szerkezeti árok úgy működik mint egy „víznyelő”. Több 
száz méter vastag üledékréteg tölti ki, amely nagyon gyorsan 
levezeti a helyi csapadékot, vagy a környező magasabb térszínek 
beszivárgó vizeit. Komolyabb rétegvízkészlete ennek a keskeny 
sávnak nincs. Bizonyíték erre a Tófaluban az 1950-es évek végén 
fürt artézi kút, amelynek a kútháza a templom mellett ma is látható. 
A kútfúrók csak igen mélyen, 300 m-nél mélyebb talpszinten 
találtak kitermelésre alkalmas vízmennyiséget. A kútfúrás szelvény
anyagát annak idején a szakdolgozatomhoz felhasználtam A felsőbb 
részek anyagát kisebb, vagy nagyobb szemcséjű folyóvízi homok, 
kavics, agyagréteg változatos összlete adta. Mélyebben tengeri 
/pannon-kori/ üledékek több-szintű lignit betelepedéssel találhatók. 
De ezek a lignitcsíkok elég vékony rétegek voltak, valósszínű, hogy 
másodlagos felhalmozódásként kerültek a szerkezeti árok 
„fenekére”. Napjainkban a talaj- és a felsőbb rétegvizek „leszállása” 
megfigyelések szerint kapcsolatban van a visontai külszíni 
bányaművelést megelőző víztelenítési munkálatokkal is.

A töréses szerkezet miatt itt a geotermikus gradiens értéke 
nagyobb az átlagos értéknél, ezért ebből a mélységből feltörő artézi 
víz langyos volt, magas oldott ásványi-só tartalommal, téli időben 
valósággal gőzölgött. Ennek az lett a következménye, hogy a 
felszínhez közelebb eső csőszakaszokban kiváltak az oldott ásványi 
sók, és annyira leszűkítették a cső keresztmetszetét, hogy pár év 
múlva már csak vékony vízsugár jött fel a kútból. Ilyen mélységű 
kútnál pedig béléscsöveket cserélni nagyon költséges lett volna.

A talajvíz szintjét régebben az ásott kutak mutatták. A 
völgytalpon magasabban, a feltöltött térszíneken mélyebben 
helyezkedik el, a csapadék mennyiségétől függően is ingadozva. Pár 
évtizede az ásott kutak vizét ivásra nem lehet használni a talaj 
nagyfokú műtrágya és egyéb szennyezettsége, s a kis vízhozam 
miatt. Ezért sokan megfüratták kútjaikat 10 -  15 m mélységig, és 
hidroforral szivattyúzták ki a háztartáshoz és kerti öntözéshez



szükséges vizet. Itt viszont olyan probléma jelentkezett, hogy a 
„vasas” rétegből származó tiszta hideg víz egy órán belül besárgult.

Az ivóvíz-problémát a területi vízművek rétegvíz kútjai 
oldották meg, jó-minőségű vezetékes ivóvizet biztosítva a 
települések lakosságának. Alig van már olyan porta, ahol ne lenne 
legalább az udvarba bekötve a hálózati víz.

A Tama vizét főleg a nyári kis vízhozam miatt öntözésre 
kevés helyen tudják hasznosítani /csak a vízpartra lefutó kerteknél/.

Felszíni vízfolyásokban szegény az egész Mátra-vidék. A 
Tama vízjárása is nagyon ingadozó. Nyáron nagyon kevés víz folyik 
benne /a Verpelétnél lévő vízmérce nagy része mindig szárazon áll/, 
csak extrém csapadékos években van árvízveszély, mint 1999-ben 
volt, pedig a legutóbbi szabályozás magas töltések közé szorította a 
folyót.

A hatvanas évekig a nagy árvizek komoly gondot okoztak a 
falu alacsonyabban fekvő Tama-parti házainak, és az ártérre épült 
utcáknak, Tófaluban és Aldebrőn egyaránt /Tamán-túli „újtelepek”/. 
Ilyenkor az árvízveszélyt némileg „enyhítette” az a tény, hogy a 
szabályozás előtti régi mellékágakba és holtágakba visszafolyt a víz, 
az iskola előtti kanyar alján az országúton átfolyt a víz a hángácsi 
kertek alá, a hajdani Malom-árok nyomvonalába/.

A Kígyós patak, amelyben a szabályozás előtt még víz folyt, 
ma csak időszakos vízlevezető /felső szakaszánál felfogják a vizét/, 
és csak árvizek idején szalad tele vízzel, vagy a Tama duzzasztja 
vissza a torkolatánál. A legutóbbi nagy árvíznél ennek vize befutott 
a határból a gát mellett.

Ilyen szempontból is nagyon érdekes áttanulmányozni a 
mellékelt térképet /Tm. I./, amely a XVIII. században készült. A 
térkép lapjain még a szabályozás előtti állapotokat láthatjuk 
Tamszentmáriától Kál alatt a Csörsz árokig. Annyi emberi 
beavatkozást /"szabályozást”/ láthatunk, hogy Verpeléttől bizonyos 
szakaszokat átvágtak, kiegyenesítettek és vízimalmokat 
üzemeltettek rajta, mesterséges esést biztosítva a víznek ezeken a 
szakaszokon E térkép bejelölése szerint vízimalom állott Verpelét és 
Feldebrő között, Tófaluban a Gélén és Kápolnán kettő is. Ez volt a 
Malom-árok, amely Kápolna és Kompolt között tért vissza a 
főmederbe.
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A térképet nézve Verpeléttől Kápolnával bezárólag „két 
Tama” létezett. Egyik az eredeti, amely a széles völgytalp Ny-i 
oldalán folyt, a másik -  közel párhuzamosan -  keletebbre, amely 
Tófalunál és Kápolnánál valósággal szigetszerűen vette körül a két 
települést, közrefogva vizenyős, tocsogós réteket. Tófalu községnek 
nyilván innen származik a neve is, bár az említett térkép „Tóthfalu”- 
nak írja, de az osztrák térképészek nyilván nem tudtak magyarul 
/egyéb helytelen föliratok is szerepelnek: pl. „Bines Garten”: ez 
lehet „Belső-kert”, de akkor, „Binnen” írásmód lenne a helyes, de 
lehet „Méhes-Kert” is, de akkor „Bienen” lenne a helyes írásmód/. 
A Gélén 50 évvel ezelőtt még meglévő időszakos tó és a legelő két 
tava akkor még nyilván nagyobb kiterjedésű lehetett. A térkép 
érdekessége még az is, hogy a Tama folyót sem írja pontosan, 
hanem „Torna”, illetve „Tornád Bach” /”Bach” = patak/ formában 
és nem a főfolyónál tünteti fel, hanem a Malom-ároknál. De ez a 
lényegen nem változtat, mert középkori írásos adataink vannak a 
magyar „Tar”, illetve „Tama” szóra, amely a „Tar” szó képzett 
alakja.

Figyelemreméltó eltérés még ezen a térképen a Kígyós patak 
beömlési helye. Ma a torkolati nyomvonal Tófalu és Aldebrő között 
egyenesen vezet K-Ny-i irányban. A két falut a Kígyós patak fölötti 
közúti híd választja el. Míg a régi térkép szerint a Kígyós patak, 
amely Bükkszék alatt ered és Aldebrő magasságáig közel 
párhuzamosan folyik a Tamával, Feldebrő után hirtelen Ny-felé 
kanyarodik, és a térképen még bejelölt Debrői vár /”Alte 
Schanz”=öreg-Sánc „Cseli-Vár” néven szerepel/ fölött éri el a 
Malom-árkot! Feltehető, hogy valamikor a sánc-vámak vízi 
védelmét szolgálta. Lehet, hogy az első szabályozási munkálatok 
során nyerte el a mai fő vízfolyásba való bevezetését. Van olyan 
adat is, hogy a Grassalkovich birtokoscsalád módosította ezt a 
nyomvonalat. Ugyanis, nem valószínű, hogy hibás felmérésről lenne 
szó, ugyanis a terepmunka ekkora tévedést kizár.

Klimatikus adottságok

A Mátra-alja klimatikus adottságai eléggé kedvezőtlenek, 
kevés a csapadék és az is egyenlőtlenül oszlik meg időben és térben.
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Szűkebb területünk csapadékmérő helyeinek /Kompolt, Kápolna/ 
adatai szerint a csapadékmennyiség a Mátra viszonylagos közelsége 
ellenére kisebb, mint ami várható lenne. Évi átlagban 500 -  600 
mm. A tavaszi, kora-nyári csapadékmaximum idején is sokszor az 
esőfelhők, viharfelhők elkerülik ezt a térséget. Körben „dörög” az 
ég, az eső pedig Egerre zúdul.

Talajviszonyok

A terület átmeneti jellege miatt a talajviszonyok is 
sajátságosán változatosak. A tágabb környezetet tekintve a Mátra 
dombsági előterének zonális talaja a barna erdőtalaj. De az 
évszázadok óta tartó nagyfokú erdőirtások következtében művelés 
alá fogták, és ezért a talaj is változáson ment keresztül. Az így 
átalakult talajt erdőmaradványos csemozjom talajnak hívják. A 
meredekebb lejtőkön szőlőtermelés folyik. Ez az Eger -  Mátra -  
aljai történelmi borvidék. A lankás lejtőket pedig szántóföldi 
művelés alá fogták. Ezek a lankás területek belesimulnak az 
Alföldbe. Ez nagyon szépen látszik, ha Egerből a 25-ös úton jövünk 
kifelé, és Kerecsendnél a temető-dombnál lenézünk. Ez a sáv a 
Mátra és Bükk-alját képezi és talaja már fekete mezőségi talaj, 
amely a legjobb talajok közé tartozik. Az újabb besorolás szerint 
szürke mezőségi talajnak hívják. Ilyen Tófalu K-i határában a 
„Honvéd-halma”, az „Ugar” dűlő, vagy a Ny-i oldalon a „Petes- 
part” fölötti volt „Fekete” dűlő is.

De mivel Tófalu község a Tama völgyében helyezkedik el, 
talajtanilag igen nagy változatosságot mutat. A folyó ártéri szintjén 
kötött, fekete színű réti talaj a jellemző. Művelése csak optimális 
klimatikus feltételek mellett lehetséges, de jó kapás kultúrát is 
lehetővé tesz. Több vizenyős terület vált szárazabbá az utóbbi 
évtizedekben /pl. a „Csukás”, a „Gele” nevű falurészek, vagy a 
legelő volt tavai/. De ezek a réti talajok viszonylag vékony 
szelvényűek. 1 - 1 , 5  m-re leásva már a folyóvízi homok, kavics 
/sóder/ található. Építkezési célokra a környéken több helyen is 
nyitottak sóder-bányát. Mivel a Tama folyó a pleisztocénben 
többször is bevágódott teraszos völgyet alakítva magának, az
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árvízmentes teraszok talaja is más /erről a bevágódási folyamatról a 
geomorfológiai részben már volt szó/. A terasz-szigetek talaja 
szárazabb, nagyobb mésztartalmú lösz, illetve homok. Erre példa a 
petesparti „Szurdok”, ahol a természetes feltárásban a löszös, 
vályogos összlet szépen látható. Ilyen területek a völgy árvízmentes 
teraszán létrejött falvak kertjei, amelyek a legtöbb konyhakerti 
növény termelésére alkalmasak.

Homokkal feltöltött része a településnek a „Hangács” /ma 
Széchenyi utca/, amely főleg a falu fő utcájára, a Kossuth utcára 
meredeken lejt Nyugat felé, a Tama völgyére, míg kelet felé 
lankásabb ez a homokhát /pl. a „Dezerta” nevű dűlő, amely a 
nyugati szőlőhegy mellett a falu másik szőlőtermő területe volt. Ez a 
határrész alkalmas a lazább talajt kedvelő dohány, paradicsom, 
dinnye termelésére is.

A falu temetője is ennek a homokhátnak a délkeleti 
nyúlványán van. A „Pástnak” nevezett részen pedig homokbánya 
/gödrök/ található, amely a helyi lakosság igényeit elégíti ki. Az 
1999-es nagy árvízkor innen hordták helyi védekezésre a homokot a 
Tama gátjának megerősítéséhez.

A fentiek alapján látható, hogy ilyen kis területen milyen 
változatos talaj-formációk fordulnak elő, változatos mezőgazdasági 
kultúrák létrehozását lehetővé téve. A két világháború között 
önellátó, vagy részben már piacra termelő, 8-10 holdas 
középparaszti gazdaságok a család megélhetését biztosították a jó 
minőségű talajok mellett. A mezőgazdaság kollektivizálása idején 
nagy változások történtek. De a falu termelőszövetkezete részben a 
változatos talaj adottságokat kihasználva, részben a hagyományokat 
is folytatva eredményesen gazdálkodott a TSZ-ek összevonásáig. 
Ma újból az átalakulás korát éli a vidék. Tulajdonosi és szerkezeti 
változások történtek. Bár az elöregedett lakosság miatt parlagföldek 
is akadnak, de vannak életképes családi gazdaságok, amelyek 
működőképessége nemcsak a kedvező természeti feltételeket, 
hanem a kedvezőbb társadalmi, gazdasági hátteret is feltételezik. A 
„háztáji” területek és a kertek belterjes művelésében az utóbbi 
évtizedekben egyre inkább eltelj edt a bogyós gyümölcsök 
termelése, főleg a fekete-ribizli és az egres /a málna már kevésbé 
bírja a szárazabb klímát, és csak esős évjáratokban ad jó termést/.
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Bár ez az ágazat munka- és időigényes, reális felvásárlási ár esetén, 
és stabil értékesítési feltételek mellett nagyobb értéket ad, mint más 
hagyományos termék. Az utóbbi időben tökmag-termesztéssel is 
sokan foglalkoznak, de ennek mások a feltételei.

A természetes élővilág maradványai

Magyarország növényföldrajzi beosztása ezt a területet a IV. 
Magyar vagy pannóniai flóratartományba sorolja. Ezen belül az 
Északi-középhegység /Matricum/ flóravidékébe.

A Mátra hegyvidéki növényzetében sok a Kárpátokkal közös 
bennszülött faj. A melegebb lejtőkön erdős sztyepp, sziklafüves és 
pusztafüves vegetáció alakult ki. A hegység déli lejtőin a felhagyott 
szőlők helyén kökény-galagonya cserjék találhatók, amelyek 
lehúzódnak a lankásabb dombokra, a Tama völgyében is 
megtalálhatók útbevágások mentén, a facsoportos mezsgye
határokban.

A hajdani természetes növénytakaróból csak mutatóban 
maradtak fenn kisebb foltok, de a már többször említett térképlapok 
segítségével rekonstruálni tudunk egy közel háromszáz éves 
állapotot. Ha a négy lapot egymás alá rakjuk, egybefüggően látjuk a 
Tama völgyét Tamaszentmáriától a Csörsz árkával bezáróan. A 
domborzati formák is kirajzolódnak a csíkozási technika jóvoltából 
Az egyéb tereptárgyakat pedig jelekkel tünteti fel'a térkép.

Ami első ránézésre szembetűnik az a Malomárok -  Tama és a 
Kígyós patak által közrefogott homokhát, amely a geomorfológiai 
részben leírt Tama folyó homokkal feltöltött terasz szigetének felel 
meg. Ezen csak a települések és kisebb foltokban erdők vagy 
facsoportosulások láthatók /Feldebrő és Aldebrő között, Aldebrőtől 
és Tófalutól Keletre/, míg nagyobb foltokban szőlőterületeket 
figyelhetünk meg: pl. Verpelét fölött két nagyobb tábla, Feldebrő 
fölött egy kisebb tábla/. A terület nagyobb részét vagy legelőnek 
vagy szántónak használhatták.

A másik szembetűnő dolog az, hogy a Kígyós patak és a 
Szóláti patak között húzódó dombhátat és az ettől keletre eső /Laskó 
völgy/ területet is erdő borítja, lenyúlva Tófalu és Kápolna vonaláig. 
Az erdőterület legdélibb része eléggé szabályos határokat mutat,
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tudatos erdő-művelést feltételezve. Ezt a feltevést megerősíti a 
Kápolnánál bejelölt „Jeger Haus” /Vadászház vagy Erdészház/ 
bejegyzés.

A Tama folyó nyugati völgyoldalán szintén láthatunk 
nagyobb erdőfoltokat, de nem olyan összefüggő kiterjedésben, mint 
a fent leírtak. A legnagyobb kiterjedésű Feldebrő vonalában van, ez 
a „Cser-erdőként” ismert, ma is létező erdő, amely nincs 
kapcsolatban a Mátra déli lejtőit borító zonális tölgyesekkel. Ez 
főleg csertölgyből álló maradvány-erdő, rokonítható a Kerecsendnél 
megmaradt „tatárjuharos löszpusztai tölgyes” erdővel /Acereto- 
Tatarici-Quercetum növénytársulás/, amely természetvédelmi terület 
/TVT/. Ilyen erdőségek borították az egész hegylábi lejtőt már a 
honfoglalás idejében is! /Zólyomi Bálint akadémikus fedezte fel ezt 
a véletlenül megmaradt erdőfoltot, amely egy ősi vegetációs típus 
utolsó „hírmondója”/. Még Kápolna és Kompolt vonalában is 
találunk a nyugati völgyoldalon erdőfoltokat, ezek is szabályos 
alakot mutatnak. Feldebrőtől délre, főleg Aldebrő és Tófalu, 
Kápolna vonaláig nagy kiterjedésű szőlők borítják a Ny-i 
völgyoldalt /Északon az „Urak-szőlője”, volt Károlyi uradalom, és 
az említett falvak családi „szőlőhegyei”/.

A folyó ártéri szintjén mocsárrétek, kaszálók, legelők és a 
folyót kísérő facsoportok olvashatók le a térképről Kál alatt 
összefüggő ligeterdő látható/. Káltól délre a „Csörsz-árkáig” nagy 
kiterjedésű legelőterület húzódik. A bejelölt gémeskutak is 
alátámasztják azt a feltevést, hogy ezen a területen a legeltető 
állattartás volt a fontosabb. Kompolt határában viszont a parcellák 
nyomai rajzolódnak ki.

Említésre méltó még a Tama völgyében egy kisméretű 
természetvédelmi terület /TVT/. Ez a Verpelét határában lévő, már 
az előzőkben említett Várhegy meredek lejtőjének száraz puszta 
füves gyeptársulása. Ez csak azért maradhatott fenn eredeti 
állapotában, mert a lejtő meredeksége miatt szántóföldi művelésre 
alkalmatlan volt /ennek az ősi gyeptársulásnak a felmérését Kovács 
Magda botanikus végezte el/.

A Tama folyót a legutóbbi szabályozási munkák során több 
helyen mesterséges mederbe terelték magas töltések közé szorítva, 
és így csak a levágott holtágak mentén maradt meg a természetes
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növényzet, patakparti ligetes facsoportok: főleg fűz, nyár, szil, juhar, 
galagonya, kökény, vadrózsa, kultúrhatásként pedig az akác.

Mára az ártéri szint nedves rétjei is eltűntek, teret adva a 
szántóföldi művelésnek. Csapadékosabb évjáratokban fel-felüti fejét 
a nád is. Ilyen nádas, vizes terület volt még ötven éve a debrői vár 
helyén kitermelt „homokbánya” gödre, az aldebrői ABC mögötti 
magánterületen.

Ami Tófalu belterületét illeti, egyetlen hely van, ahol egy-két 
őshonos fafaj megmaradt, és ez a temető. A temetőkert déli oldalán, 
a kerítéshez közel, a vadgesztenyefák környezetében találunk 
egynéhány idős juharfát, amelyek valószínű, hogy nem telepítettek, 
hanem az eredeti őshonos erdősztyepp társulások maradványai, a 
temető legmagasabb pontján pedig egy hatalmas kőrisfát találunk 
/faji hovatartozását pontosan meg kellene állapítani és védelem alá 
helyezni!/.

A jelenlegi természetes állatvilág is az eredeti ősi faj- és 
egyed-állománynak csak töredék része lehet. Régen a Tama gazdag 
volt halban, folyami rák és kagyló is előfordult. De a környező ipari 
üzemekből származó szennyezés nagyrészt kipusztította a víz 
élővilágát /recski ércbányák, Mátravidéki Fémművek/. A szigorúbb 
természetvédelmi előírások következtében némileg javult a helyzet, 
de a horgászás áttevődött a sóderbánya-tavakba telepített 
halállományra. Hazánkban a kétéltűek és a hüllők osztályába tartozó 
minden faj védett. Területünkön is előfordul néhány békafaj 
/kecskebéka, levelibéka, varangy/, hüllőfaj /fiirgegyík, nedvesebb 
években sikló is/.

Madarakban már jóval gazdagabb területünk. A bozótos 
erdőfoltok, kertek, és mezőgazdasági területek rovarfajai és a 
növényi magvak elég táplálékot biztosítanak számukra. Csak 
felsorolás jelleggel említjük meg a legfontosabb csoportokat és az 
odatartozó fajokat: énekesmadarak /fecske-, verébalkatúak//: 
molnár- fecske, füsti fecske, házi veréb, mezei veréb, mezei 
pacsirta, búbos pacsirta, barázdabillegető, szürke légykapó, kerti 
rozsdafarkú, kerti poszáta, széncinege, tengelic /stiglinc/, pintyfélék, 
citromsármány.
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Galamb és szalakóta alkatúak: vadgerle, balkáni gerle, fekete 
rigó, sárgarigó, harkály, kakukk, mátyásszajkó, szarka, vetési varjú, 
dolmányos varjú. Időszakosan seregély-rajok jelennek meg, 
amelyek a varjakkal együtt elég sok kárt tesznek. A tyúkalkatúak 
közül leginkább előfordul a fácán, de a fogoly és a fúrj is. A fácán a 
leggyakoribb, még a kertekbe is bemerészkedik. A ragadozó 
madarak közül a vörös vércse és az egerészölyv található. Az ölyvek 
a Vár-rét alatti holtág hatalmas fűzfáin fészkelnek. A környék 
falvaiban elég sok gólyapár fészkel. Meg kell még említeni a 
rovarevő, rágcsáló és a ragadozó kisemlősöket is. Az utóbbiak 
/nyest, görény/ lakatlan épületek padlásain tanyáznak, kárt okozva a 
környék baromfiállományában. Nagyobb vademlős a mezei nyúlon 
és egy-egy rókán kívül ezen a viszonylag nyitott területen már nem 
jelentkezik. Vadmacskát a vécsi erdőben még szoktak látni, pedig ez 
már országos viszonylatban is ritka.

A vadon élő növény- és állatfajainkat azért is védenünk kell, 
hogy a környezet ökológiai egyensúlya fel ne boruljon.

Felhasznált szakirodalom

Juhász Árpád: Évmilliók emlékei /Magyarország 
földtörténete/ Gondolat K. 1983.
Magyarország természeti földrajza /Főiskolai 
Tankönyv/
Stefanovits Pál: Magyarország talajai
Láng Sándor: A Mátra és a Börzsöny természeti
földrajza
Székely András: Mátrai vulkánosság 
Diploma-dolgozat: A Közép- és Alsó-Tama völgyének 
geomorfológiai fejlődése, különös tekintettel a vízrajzra 
/Tamai Mária, 1962./
Térképmellékletek:
Hadtörténeti térképtár Bp. Magyarország térkép- 
felvétele 1782-83. ló.sz. XIX. Szelvény M: 1:28 800
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II. Országos Vízügyi Levéltár térképe: 1890-95-ös 
felvétel 1925-ös javítása: 4864 szelvény: Gyöngyös- 
Verpelét /Középső Tama-völgy/ M: 1:75 000
III. Országos Vízügyi Levéltár térképe: 1970-73-as 
felvétel, Kartográfiai V. M: 1:10 000
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A Kígyós-híd. A patak kelet-nyugati irányból torkollik a Tarnába.

Kilátás a Tarna völgyébe. Tófalu madártávlatból.
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Kilátás a régi Szőlőhegyről a kiszélesedő Tama völgyre. Feldebrő, Aldebrő,
madártávlatból.

A „Fekete” dűlő a Petespart fölött. Háttérben a Keleti Mátra
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A Tama völgy nyugati pereméről levezető „Szurdok” /löszös, vályogos talaj/

A Tama szabályozott medre Tófalunál. 1999-ben a víz a töltéskoronáig ért.



A verpeléti Várhegy, a Tama völgyének geológiai ritkasága. Meredek lejtőjén
száraz pusztai növénytársulás él.
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Kilátás a „Cser” erdőbe a Tama völgyének keleti pereméről. Jól látható a folyót 
kísérő fás szegély, s a Keleti Mátra gerince.



Hatalmas homok-lösz feltárás Feldebrőn



A ma már nem működő, 1959-60-ban fürt artézi kút

A Vízmű Aldebrő északi határában a folyóterasz üledékösszletének rétegvizére
települt
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A Vízmű egyik kútja. Pecázó gyerekek a Tama-Kígyós torkolatánál

A Tama árterében kitermelt sódergödrökben felfakadt a víz. Az aldebrői
horgásztó



Megérett a fekete ribizli

*'11811
Ili* * *

Fekete ribizli ültetvény
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Bő termést hozó málnabokor
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„Emlékekből él az ember, 
múltból az emlékezet.
Akinek múltja nincs,
Nem lehet jelene és jövője sem! ” 
(Eötvös József)

FEJEZETEK TÓFALU KÖZSÉG 
TÖRTÉNETÉBŐL

I. Földesurak és bérlők

II. A jobbágyság helyzete

III. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc helyi 
vonatkozásai

IV. A két világháború

V. 30 év eseményei évszámokban

VI. Tófalu-Tódebrő

VII. A termőföld sorsa 1945. után
Egyéni gazdaságok -  termelőszövetkezetek
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I.

Földesurak és bérlők

Községünk az Alföld és a hegyvidék találkozásánál, a debrői 
völgyben, a Tama folyó mellett, részben dombos vidéken fekszik.

Először 1352-ben említi egy oklevél Tóthfalu névalakban. Az 
Aba nemzetségből származott Debrei család birtoka volt, majd 
Debrei Mihály magtalan halála után 1417-ben Zsigmond király 
beleegyezésével Kompolti István főispáné lett. 1438-ban a 
Rozgonyi család birtokába jutott. A XVI. század első felében 
Országh Kristóf tulajdona, a század közepétől a debrői uradalom 
tartozéka volt. 1549-ben lakóinak száma 45 fő, 1550-ben 12 házas 
férfi fizette a török földesúmak a termés, állatszaporulat, malom és 
rét után kivetett dézsmát. 1552-54 között török pusztítás 
következtében néptelen, 1564-ben ismét lakják.
1575-től báró Ungnád Kristóf egri várkapitány zálogbirtoka, majd 
Ungnád felesége, Losonczy Anna 1590-ben második férjének, 
Forgách Zsigmondnak adja át. Eger 1596. évi elestekor a község is 
elpusztult, s 1598-ban is lakatlan.

1603-ban Rákóczi Zsigmond, a későbbi erdélyi fejedelem 
vásárolja meg a debrői uradalmat, így Tófalu is Rákóczi birtok lett. 
1608-ban I. Rákóczi György két fia, II. György és Pál örökölte az 
uradalmat. 1676-ban egyik felét Rákóczi Pál leánya, Erzsébet, 
férjezett Erdődy Györgyné örökli, másik fele II. Rákóczi Györgyre 
szállt.

A község 1687-ben, az Eger visszavételéért folytatott 
harcokban ismét elnéptelenedett, s még 1689-ben is puszta, 1696- 
ban csak zsellérek lakták, de 1701-ben már 18 telkes jobbágy is élt 
itt, akik Gyetváról, Gácsról valamint a környékbeli falvakból (pl. 
Verpelét) költöztek ide. 1689-től a fejedelmi árvák, II. Rákóczi 
Ferenc és nővére, Júlia a birtokosai, 1708-ban Erdődy Györgyné, sz. 
Rákóczi Erzsébet utód nélkül hal meg, így itteni birtokrészét II. 
Rákóczi Ferenc fejedelem és Júlia, férjezett Aspremont Reckheim 
Ferdinándné öröklik. A Rákóczi szabadságharc bukása után a 
fejedelem birtokát a bécsi udvar elkobozza, s gróf Althan Mihálynak
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adományozza I. József császár, míg Aspremontné megtarthatja 
birtokrészét.

1740-ben egy kézbe került az addig fele részben Aspremont, 
fele részben Althan tulajdonban levő debrői uradalom. Báró 
Gyaraki Grassalkovich Antal megvásárolja mind a két birtokrészt, 
így 1741-1841 között a három Grassalkovich Antal (nagyapa -  fiú -  
unoka) lett a Debrő -  parádi uradalomhoz tartozó Tófalu birtokosa. 
Az 1740-es évek elején az új tulajdonos a gyakorlatilag lakatlan 
helységet más megyékből bevándorolt magyarokkal népesítette be. 
Közben 1776-1824 között az Orczy család, 1825-1839 között Kaán 
Sámuel és Ulmann Móric, 1840-1847 között gróf Károlyi György 
bérli. Miután a harmadik Grassalkovich Antal 1841-ben utód nélkül 
hal el, birtokát nővérének férje (más források szerint fia) Forgách 
János kapja meg, de 1847-ben eladja az akkori bérlőnek, gróf 
Károlyi Györgynek. 1847 és 1918 között tehát Károlyi -birtok az 
uradalom, így községünk is. Utolsó tulajdonosa elsőszülöttségi 
jogon gróf Károlyi Mihály volt.

II.

A jobbágyság helyzete

A feudális társadalom két alapvető osztályát képező 
földesurak és jobbágyok igen eltérő gazdasági helyzetben voltak 
abban a történelmi korszakban, amikor a hatalom, a gazdagság 
alapját a földbirtok jelentette.
A feudális birtokjog szerint minden föld a földesúr tulajdona. A 
földesúr birtokát kétféleképpen hasznosíthatta: vagy telkekre osztva 
a jobbágyoknak adta használatra, vagy közvetlenül a saját 
kezelésébe vette. Ezt az önkezelésű urasági földet nevezték 
majorságnak. Egészen a XV. század derekáig a nemesi birtok szinte 
kizárólag jobbágytelkekből állt, s a földesúr jövedelme a jobbágyok 
földhasználatért fizetett adójából került ki. A XVI. század derekán 
döntő fordulat következett be. A hadseregek ellátása, a növekvő
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számú iparosodó városok jó piacot jelentettek a gabonának, bornak, 
vágómarhának. Ez arra ösztönözte a földesurakat, hogy 
majorságaikat kiterjesszék az üresen maradt jobbágy telkekre, 
műveletlen földek feltörésével, ritkábban a jobbágyoktól visszavett 
szántófölddel megnöveljék.

A majorságban fizetett munkaerőt nemigen alkalmaztak, azt 
robottal (robot = ingyenmunka) művelték. A robotot saját igaerővel, 
eszközökkel kellett teljesíteni a jobbágynak. A törvények évi 52 
napban állapították meg a robot mennyiségét, ami heti 1 napot 
jelentett, ám a földesurak gyakran növelték ennek mértékét. A 
szántás, vetés, aratás idején tetszés szerint vették igénybe 
jobbágyaik munkáját akár heti 2-3, sőt 4 alkalommal is, amelynek a 
jobbágy saját gazdasága látta kárát. S a földesúri robotterhek, 
szolgáltatások mellett az egyháznak, a vármegyének, a 
birodalomnak is adózott. A jobbágy terhek egyre nyomasztóbb 
súlyát a XVIII. századtól szökések, robotmegtagadások, gyakori 
felkelések jelezték hazánkban. Az uralkodónő, Mária Terézia az 
állami adóalany védelme érdekében kiadta úrbéri rendeletét, az 
Urbáriumot, 1767-ben.
Az úrbérrendezés célja olyan szabályzat, „szabályszerű urbárium” 
elkészítése volt, mely pontosan meghatározza a jobbágytelek külső 
és belső tartozékait, s azokkal arányban írja elő a jobbágy által a 
földesurának fizetendő pénzbeli, terménybeli és 
robotszolgáltatásokat.

Hazánkban a jobbágyság földbirtokviszonyainak 
szabályozása 1767 előtt kizárólag a földesúrra tartozott. Mária 
Terézia volt az első uralkodó, aki a jobbágyok földbirtoklását 
országosan és egységesen rendezte. Az Urbárium bevezetése Heves 
megyében 1770. április 1-től 1771 közepéig tartott.
„1770 nyarán végrehajtották a megyében az úrbérrendezés előtti 
összeírást. Ennek során jegyzékbe vették az összes telkes 
jobbágyokat, házas és házatlan zselléreket, megjelölve 
mindegyiknél a belső telek, szántóföld és rét nagyságát holdakban, 
az akkori helyzetnek megfelelően. Több kérdőpontra vetették ki a 
jobbágyok feleleteit:
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1. Volt-e Urbárium előzőleg a községben, vagy csak szokás, esetleg 
szerződés szerint szolgáltak a földesúrnak?

2. Miből állottak a készpénz adósságok?
3. Milyen hasznai vagy fogyatkozásai vannak a jobbágyságnak (pl. 

piac közelsége, áradások gyakorisága, a föld termékenysége)?
4. Hány parcellában fekszenek az egy-egy jobbágy által használt 

szántók, rétek a határban?
5. Hány napi és hány marhával való robotot tettek meg az 

uraságnak?
6. Adtak-e kilencedet és más szolgáltatásokat terményben, konyhára 

valóban, készpénzben?
7. Hány pusztatelek van a faluban?

Az 1770. május 30-i megyei közgyűlés megkezdte a
megyebeli községek osztályozását a talaj termékenységének
figyelembevételével.

Heves megye községeit négy osztályba sorolták.

Egy egész jobbágytelek külső tartozékai osztályonként:

Első osztály 26 hold szántó 8 hold kaszás rét
Második osztály 28 „ 12 55

Harmadik osztály 30 „ 12 55

Negyedik osztály 32 „ 12 55

A községek mellett a földeket is osztályozták dűlőnként. Ez volt az 
úgynevezett dűlőosztályozás. A külső szántótartozékokban ugyanis 
egy hold kiterjedése két pozsonyi mérő (125 liter) vetőmagot 
befogadó terület volt; mely a föld termékenysége szerint dűlőnként 
1200, 1300 vagy 1400 négyszögöl. A közeli és termékeny dűlőben 
1100 négyszögöl, a távoli és terméketlen dűlőkben 1200, 1300 
négyszögöl adott ki egy holdat.
Ezután következett a jobbágy teleknagyságának megfelelő külső 
tartozékok megállapítása, a szolgáltatások megjelölése 
községenként, jobbágy telkenként. A mi községünkben is éreztették
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hatásukat a változások. A fennmaradt adatok ugyan hiányosak, de 
egyértelműen bizonyítják, hogy a község létszáma csekély, többször 
lakatlan, jobbágygazdaságai sem jelentősek 1720-ig.

Év
Jobbágyok
száma/fő

Telkes
jobbágyok

száma

Házas
zsellér/fő

Házatlan
zsellér/fő

1549 45 - - -

1552 puszta - - -

1554 puszta - - -

1564 - 4 - -

1576 10 - - -

1594 9 - - -

1696 - - 5 -

1712 - 17 - -

1715 14 - - -

1720 15 - - -

1770 59 45 14 -

1828 156 75 75 3

1741-től báró Grassalkovich Antal, a község földesura. Ő egyike 
volt azoknak, akik jobbágyaik szolgáltatásait, tekintettel azok súlyos 
voltára, már az Urbárium bevezetése előtt szabályozták.
1766-ban Grassalkovich az alábbi szerződést adta a községnek: 
„Tóthfalusi helységemnek hajdani szokás szerint szüntelen volt 
robotájok miatt való súlyos sorsáért... contractusra lépek.

1. Ennek utána minden héten csak 3 napon fognak 
dolgozni az uraságnak,

2. Egészhelyes gazda 5 irtot, félhelyes 3-t, zsellér 1,50-t 
fognak fizetni, s ennek utána feleannyit fognak 
dolgozni az uraságnak, mint ekkoráig...., a konyhára 
valót a falu által együttesen fizetendő további 50 frt 48 
krajcárral váltják meg. Tized és kilenced természetben. 
A földesúri kilencedet 13 év óta a következő
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terményekből adják meg: búza, árpa, zab, borsó, lencse, 
kender, kukorica, dohány, káposzta, tök, lenmag, bab.”

Az Urbárium bevezetésére 1771-ben került sor a községben, 
melynek helyzetét akkor az alábbi adatok jellemezték:

Belső telek 41 hold
Szántó 1148 hold
Rét 410 hold
Összesen 1599 hold

A telkek száma:

Egész telek 22
Féltelek 23

A községben töredéktelkek nem voltak. 
A iobbágvok száma:

Telkes jobbágy 45 fő
Házas zsellér 14 fő
Házatlan zsellér 6 fő
Összesen 75 fő

A telkes jobbágyok és házas zsellérek névsora is fennmaradt ez 
évből:

Egész telkesek Féltelkesek Házas zsellérek
Nagy András Gyetvai János Szögedy Mihály
Balsay János Csima János Csuka Mátyás
Ignácz János Gulyás Mátyás Dulay János
Pocsay János Kiss Mátyás Kivés Gergely
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Farkas Benedek Pocsai János Csonka Jakab özvegye
Tóth Mihály Kutyik Mátyás Dudás András özvegye
Fejér Márton Gulyás Éliás Asztalos István
Drahos Mihály Gyetvai János Simony György
Bíró Pál Kotormány Mihály Jakus István
Szabó András Ifj. Pocsai János Cseh Pál
Vancsik Pál Dajkó János Fejér János
Drahos János Farkas József Csirinyi János
Gulyás Gergely Ignácz Gergely Csirinyi István
Drahos Boldizsár Ifj. Ignácz János Hegedűs László
Gábri Farkas Csekley Tamás
Veres József Kivés András
Ignácz Márton Csirinyi Gergely
Gyüre Mihály Váczy József
Bíró Márton Pocsay Mátyás
Kertész Márton Bory Márton
Tóth Ignácz Czudar András
Zagyi István Gábry Gáspár

Takács János özvegye

A község elöljárói 1771 elején megkapták az Urbárium nyomtatott 
szövegét, mely az egész országra egységesen érvényes volt. A helyi 
sajátosságoknak, gazdasági viszonyoknak megfelelő 
rendelkezéseket a földesúr utasításainak megfelelően a helység 
elöljárói kézírással vezették be a nyomtatvány üresen hagyott 
részeibe.
Mária Terézia 9 fejezetben /punctomban/ szabályozta a jobbágyok 
szolgáltatásait, haszonvételeit, jogi helyzetét.

Az első fejezet /első punctom/ a „Jobbágy -  Ház -  Helynek 
Mivoltáról” rendelkezett. Eszerint a házhely, s a hozzá tartozó 
szérűs- és veteményeskert nagysága 2 pozsonyi mérő gabonát 
befogadó terület. Amennyiben ennél kisebb, a hiányzó részt a határi 
szántóhoz kell hozzáadni, ha nagyobb, a határi szántó területéből 
kell levonni.
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Mivel a határosztályozás a községet a második osztályba sorolta, így 
egy egész jobbágy házhelyhez 28 hold határi szántó és 10 hold rét 
tartozott.

A második fejezet /második punctom/ a „Jobbágyoknak 
Haszon -  Vételiről” határozott. Engedélyezte, hogy a jobbágyok 
Szent Mihály napjától Szent György napjáig bort árulhassanak. A 
jobbágyok munkája által termővé tett, ún. irtásföldeket a földesúr ki 
nem sajátíthatta, a telki földek területébe be nem számolhatta.

A harmadik fejezet /harmadik punctom/ a „Jobbágyoknak 
Szolgálatairól, vagyis - Robotokról” intézkedett. Tóthfalu község 
egész telkes jobbágyai heti egy nap saját szekérrel, ekével, 
boronával, 2 igásállattal végzett robottal tartoznak uruknak. 
Szántáskor 4 igásállatra tartott igényt a földesúr. Amennyiben a 
jobbágy ennyivel nem rendelkezett, úgy hasonló helyzetben levő 
már társával összefogva heti 2 napot volt köteles dolgozni. 
Kaszáláskor, aratáskor, szüretkor a robotszolgáltatást duplán 
kérhette, de a későbbi hetek szolgáltatásaiba beszámította a földesúr.

A negyedik fejezet /negyedik punctom/ rendelkezett a 
„Jobbágyok Adózásairól”. Grassalkovich Antal az Urbárium 
előírásait figyelembe véve minden telkes jobbágyától és házas 
zsellérétől évi 1 forint adót kért. Szent György napján az egyik felét, 
Szent Mihálykor a másik felét kellett átadni. A házatlan zsellérekre 
ez az adó nem vonatkozott. Minden egész telkes gazda évente két 
csirkét, két kappant, 12 tojást és 1 icce /8 dl/ kifőzött vajat volt 
köteles beszolgáltatni uruknak. Minden harmincadik egész telkes 
gazda évente 1 borjút, vagy annak értékét, 1 forint 30 krajcárt volt 
köteles urának adni.
Külön fejezet foglalkozott a kilenced kérdésével.
A házhely kerti veteményeit leszámítva minden szántóföldi növény 
kilencede a földesurat illette, éppúgy, mint az évi állatszaporulaté. 
Abban az esetben, ha az állatszaporulat nem érte el a kilencet, úgy 
egy bárány helyett 4 krajcárt, egy kecskegidáért 3 krajcárt, egy 
méhkas helyett 6 krajcárt kellett a jobbágynak fizetni. Ilyen eseteket 
leszámítva a kilenced pénzzel nem volt megváltható.
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Az alábbi táblázat összefoglalóan mutatja községünk jobbágyainak 
szolgáltatásait, éves bontásban:

igás gyalog 
robot/nap robot/nap

árenda 
1 írt

Fa/öl Vaj/
icce

Kappan/ Csirke/ Tojás/ 
db db db

Egész
telek

52 104 1 1 1 2 2 12

Vi telek 26 52 1 XA V2 1 1 6

Házas
zsellér

- 18 1 - - - - -

Házatlan
zsellér

- 12 - - - - - -

Az igásállattal nem rendelkező jobbágyok kötelező robotja tehát 
kétszerese az igásroboténak. S bár a természetbeni szolgáltatások 
alól mentesülnek a zsellér állapotúak, de a házas zsellérek is fizetik 
a pénzadót, az árendát, s a házas és házatlan zsellérek is 
robotkötelesek.
Az állami szabályozás és ellenőrzés révén sikerült Bécsnek a 
rohamosan erősödő földesúri kizsákmányolást visszaszorítani, s 
ezzel az állami kizsákmányolás alapját biztosítani Magyarországon.

A gyors ütemben tető alá hozott Urbárium szövege azonban 
itt -  ott elsietettnek bizonyult, félremagyarázásokra adott alkalmat. 
Sok helyen például a telki földek lajstromba vételekor nem történt 
tényleges felmérés, így az elkészült Urbáriumok többsége nem a 
valós helyzetet tükrözte, hisz a földesurak vagy a jobbágyok 
bemondásai alapján rögzítették a területek nagyságát. Nem létezett 
még az egész országra egységesen érvényes mérésrendszer sem. 
Ezen, s számos más fogyatékossága miatt az 1767. évi 
úrbérrendezés az adóalanyt átmenetileg megvédte ugyan többé- 
kevésbé a földesúri önkénytől, de a jobbágyság fejlődését nem 
biztosította. Ezt bizonyítja az is, hogy a napóleoni háborúk idején 
/1792-1815./ a jobbágyságon belül erős differenciálódás indult meg. 
Vonatkozik ez a telkes jobbágyok és a zsellérek arányára, másrészt a 
teleknagyság változására. íme a beszédes adatok:
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1775 67 % telkes jobbágy 33 % zsellér 
1818 44 % telkes jobbágy 56 % zsellér 
1848 40 % telkes jobbágy 60% zsellér

A jobbágyság birtokában levő földterület meghatározott nagysága, 
másfelől a jobbágynépesség szaporodása telekaprózódáshoz 
vezetett. Az osztozkodó örökösök egyre kisebb telekhányadra 
szorultak vissza.

Országos átlagban 1780-ban 2,5 jobbágytelek jutott egy-egy telkes 
gazdára, 1828-ban 1/3 jobbágytelek.

1770. után a jobbágyság differenciálódása Heves- és Külső -  
Szolnok megyében a következőképpen alakult:

1771 1828
Járás Telkes Házas Házatlan Telkes Házas Házatlan

Jobbágy zsellér zsellér jobbágy zsellér zsellér
Gyöngyösi 1662 1698 206 1452 4177 855

Mátrai 909 171 42 1134 886 236
Tamai 2123 709 121 2672 5430 1517
Tiszai 3165 17525 354 4238 7239 1371

Összesen 7859 4333 723 9496 17723 3979

Szaporodási szám: Telkes jobbágy: 1637
1771 -1828 Házas és házatlan zsellér: 

16665

Az adatok összevetéséből kitűnik, hogy a zsellérek számának 
növekedése tízszerese a telkes jobbágyokénak, így a megyében 
kicsiben felmérhetők az országosan jellemző változások. 
Községünkben 1771 után jelentősen növekedett a lakosság 
lélekszáma.
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A rendelkezésre álló adatok a következők:
Ev Lakosok száma/fő Ev Lakosok száma/fő

1805 843 1829 1193
1806 921 1830 1182
1807 945 1832 1100
1808 950 1833 1180
1809 951 1834 1145
1810 1029 1835 1185
1811 956 1836 1134
1812 1011 1837 1247
1813 975 1838 1189
1816 969 1839 1272
1817 959 1840 1342
1818 1036 1841 -

1819 1038 1842 1363
1821 1083 1843 1280
1822 1050 1844 1180
1823 1051 1845 1362
1824 1019 1846 1288
1825 1027 1847 1405
1826 1011 1848 1451
1827 1056 1849 1390
1828 1011 1853 1346

Ha figyelembe vesszük az 1720-as év adatait, melyek szerint a 
községben 15 telkes jobbágy élt, s az összlakosság 91 fő volt, akkor 
az 1805-1853 közötti számadatok átlagosan tízszeres növekedésre 
utalnak a népességre vonatkozóan.
Változások álltak be a telkek számában is:

r

Ev 1771 1836 Növekedés
Telkek szám 33 Vi 41 7

Telkes jobbágy/fő 45 75 30
Házas zsellér/fő 14 102 88
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Tehát 65 év alatt 7 Vi új jobbágytelek alakult, 30 fővel nőtt a telkes 
jobbágyok, 88 fővel a házas zsellérek száma.

A telek- és hatámagyság változásai sem elenyészőek:

Év 1771 1836 Növekedés

Belső telek nagysága/hold 41 74,42 33,42
Rét nagysága/hold 410 446,65 36,65

Szántó nagysága/hold 1148 1446,99 298,99

Majdnem 300 holddal növekedett 65 év alatt a szántónagyság, 36,65 
hold a rétek gyarapodása, 33,42 holdnyi a belső telkek növekedése.

Ennek alapján az úrbéri egybevetés összefoglalóan mutatja a 
változásokat.

Ev Belső
telek/hold

Szántó/hold Rét/hold Együtt/hold

1836 74,42 1446,99 446,65 1968,06
• 1771 41,0 1148,0 410,0 1599,0

Növekedés 33,42 298,99 36,65 369,06

Az 1771-es 1599 hold helyett 1968,06 hold a jobbágyi használatban 
lévő területek nagysága, tehát 369,06 holdas növekedés mutatható 
ki a XIX. század harmincas éveiben.

III.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc helyi vonatkozásai

Az 1848 tavaszán Európán végigsöprő forradalmi hullám 
végső csapást mért az idejét múlt feudális rendre, utat nyitott a 
polgári fejlődésnek, emellett néhány ország, így a Habsburg
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elnyomás alatt sínylődő hazánk előtt is megcsillant a nemzeti 
függetlenség lehetősége.
Párizs és Bécs után 1848. március 15-én Pest -  Budán sorsfordító 
események zajlottak, vér nélkül győzött a forradalom. A következő 
hónapok is bővelkednek politikai sikerekben: a császár aláírásával 
szentesíti a nemzeti függetlenség és társadalmi haladás 
szempontjából egyaránt alapvető fontosságú áprilisi törvényeket. 
Megalakul az első független magyar kormány, amely csak a 
népképviseleti alapon újjászervezett országgyűlésnek felelős. 
Eltörlik a jobbágyrendszert, a nemesi adómentességet, kimondják a 
törvény előtti egyenlőséget.

Az adott helyzet szükségessé tette a nemzeti őrsereg 
létrehozását. A korabeli megfogalmazás szerint a polgári őrsereg 
célja: „a közbéke és rend fenntartása, úgy a személy, s vagyonbeli 
bátorság feletti éber őrködés” volt, s a tagok alkalmasságát illetően 
a következőket írta elő: „csupán azon polgárok és vagyonnal bíró 
lakosok lehetnek tagjai, kik valamely becsület szennyező tettel nem 
bélyegzettek, vagy éppen köz fenyíték alatt nem léteznek..”

A megyében már a forradalmat követő napokban társadalmi 
kezdeményezésre több helyen elkezdődött ezen rendfenntartó 
alakulatok szervezése, az 1848. évi XXII. Törvénycikk pedig már 
kötelezővé tette és szabályozta a nemzeti őrsereg megalakítását. 
Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök utasította a városi és megyei 
törvényhatóságokat a nemzetőri szolgálatra kötelezett személyek 
összeírására: Ez azon 20 és 50 év közötti férfiakra vonatkozott, akik 
legalább lA jobbágytelekkel, vagy ennek megfelelő értékű 
ingatlannal, illetve 100 pengő forint évi tiszta jövedelemmel 
rendelkeztek. A törvény fogadtatása nem volt egyértelműen pozitív, 
hisz a férfiakat tartósan elvonta a mezőgazdasági munkáktól a 
falvakban. A szűkebben vett Magyarország 10 milliós lakosságából, 
a korabeli becslések szerint, a nemzetőrség kb. 1 milliós létszámú (a 
népesség 1%-a) lehetett.

Tófalu községben 1848. májusa és októbere között 53 főt 
vettek lajstromba, hogy teljesítsék kötelességüket a közbiztonság és 
a rend fenntartása érdekében.
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íme a névsor:

Adátsi (Adácsi) András 25 éves, XA telkes, beosztása: 3. menet
Bíró Benedek 42 éves, XA telkes, beosztása: 2. menet
Csemák Sándor 25 éves, lA telkes, beosztása: 2. menet
Dajkó Ferenc beosztása: 3. menet
Drahos János 35 éves, XA telkes, beosztása: 1 menet
Drahos Mihály ifj., 47 éves, XA telkes, beosztása: 4. menet
Farkas András Báró beosztása: 2. menet
Farkas Antal, ifj. v. id., 36 éves, XA telkes, beosztása: 4. menet
Farkas János Buda, ifj., 44 éves, XA telkes, beosztása 2. menet
Farkas József Bence, 30 éves, XA telkes, beosztása: 2. menet
Farkas Márton, ifj., 45 éves, 1 telkes, beosztása 4. menet
Farkas Máté János, beosztása:4. menet
Farkas Mátyás, ifj. 40 éves, XA telkes, beosztása: 2. menet
Farkas Mihály, felső 36 éves, XA telkes, beosztása: 1. menet
Farkas Pál, ifj. 36 éves, XA telkes, beosztása: 4. menet
Farkas Tamás, 40 éves, XA telkes, beosztása: 1. menet
Gulyás Mátyás, id., 40 éves, XA telkes, beosztása. 3. menet
Gulyás Mátyás, ifj., 45 éves, XA telkes, beosztása: 3. menet
Gyetvai (Gyetvay) Antal, 20 éves, 1 telkes, beosztása: 2. menet
Horváth (Horvát) János 38 éves, XA telkes, beosztása: 3. menet
Horváth (Horvát) János 25 éves, XA telkes, beosztása: 3. menet
Horváth (Horvát) Mihály, 30 éves, XA telkes, beosztása: 4. menet
Hutter János, 42 éves, lA telkes, beosztása: 2. menet
Hutter József 40 éves, XA telkes, beosztása: 3. menet
Hutter Pál 41 éves, 1 telkes, tisztsége és beosztása: 1. menet, 13.
század, alhadnagy
Ignátz (Ignácz) János, 35 éves, XA telkes, beosztása: 1. menet 
Inklovits G. György 27 éves, XA telkes
Inklovits Gyögy, ifj. v. id. 40 éves, XA telkes, beosztása: 2. menet
Inklovits József 25 éves, XA telkes
Karsay János 35 éves, XA telkes, beosztása: 2. menet
Kerek Mátyás 30 éves, XA telkes, beosztása: 1. menet
Kováts (Kovács) István 36 éves, XA telkes, beosztása: 4. menet
Kováts (Kovács) József 40 éves, lA telkes, beosztása: 3. menet
Molnár József 36 éves, XA telkes, beosztása; 1. menet
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Molnár Mátyás 44 éves, V2 telkes
Nagy Imre 24 éves, V2 telkes, beosztása: 1. menet
Nemtsik (Nemesik) György 45 éves, 1 telkes, beosztása: 2. menet
Orosz János, beosztása: 3. menet
Potsay István, ifj., 40 éves, V2 telkes, beosztása: 2. menet
Potsay János 39 éves, Vi telkes, beosztása: 4. menet
Simon János 45 éves, V2 telkes, beosztása: 3. menet
Snajder (Schneider) István 30 éves, lA telkes, beosztása: 4. menet
Szabó András id., 40 éves, V2 telkes, beosztása: 1. menet
Szabó Gergely 33 éves, V2 telkes, beosztása: 2. menet
Szabó István, i l j 45 éves, V2 telkes, beosztása: 3. menet
Szabó János, 33 éves, V2 telkes, beosztása: 2. menet
Szabó János, alsó 27 éves, V2 telkes, beosztása: 4. menet
Szabó János, felső, beosztása: 4. menet
Szabó József 40 éves, V2 telkes, beosztása: 4. menet
Uzelman János, Alsó, 24 éves, V2 telkes, beosztása: 3. menet
Uzelman Márton 40 éves, V2 telkes, beosztása: 3. menet
Viltsik János beosztása: 3. menet
Viltsik Márton 23 éves, Vi telkes

A bécsi udvar természetesen nem nézte tétlenül a birodalmat 
veszélyeztető változásokat, leszámolásra készült. A mámoros 
forradalmi időszakot a szabadságharc hosszú, nehéz hónapjai 
követték. Hadvezetésünk megszervezte és kiképezte a 
honvédsereget, mely 1848. szeptember 29-én esett át a 
tűzkeresztségen Pákozdnál, fényes győzelmet aratva Jellasics horvát 
bán csapatai fölött.
1848/49 tele az ország számára a megpróbáltatások ideje volt. A 100 
-  110 000 főt számláló magyar haderő a Felvidéktől Erdélyig 
keményen harcolt ugyan, de az ország nagy része, a fővárost is 
beleértve az osztrákok kezére került. A kormány Debrecenbe 
költözött, onnan irányította az ellenállást. Honvédségünk téli 
hadjáratában került sor a szabadságharc egyik nagy ütközetére 
Kápolnánál, 1849. február 26-án és 27-én, mely községünket is 
közvetlenül érintette.
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A két fél erői nagyjából egyenlőek voltak: Windisch-Grátz 
30000 embert és 150 ágyút vonultatott fel, a magyarok 36000 
emberrel és 130 ágyúval rendelkeztek. Az osztrák támadás azonban 
váratlanul érte a magyar hadak akkori főparancsnokát, Dembinski 
Henrik altábornagyot, aki csak 17000 főt tudott mozgósítani a Sírok 
és Kál közötti közel 28 km-es arcvonalon, a Tama völgyében.
A csata február 26-án 14 órakor kezdődött 16 ágyúlövéssel. Először 
a gyöngyösi országút mentén bontakozott ki, s mindvégig itt folyt a 
legnagyobb erőkkel. Az úttól északra Tófalu, Aldebrő és Feldebrő 
térségében a Gyöngyösről 10 órakor indult és Wrbna altábornagy 
parancsnoksága alá tartozó hadtest Colloredo dandára támadott. 
Vele szemben Pöltenberg Ernő hadosztálya állott, s sikerült a 
dandárt visszaszorítani. Pöltenberg tartalékai azonban kimerültek, s 
3 órával később kénytelen volt elrendelni a visszavonulást a Tárnán 
átkelve, Kerecsendre. A harcok elükével kiderült, a magyar sereg 
többi egysége megtartotta csata előtti állásait.

Február 27-én reggel az osztrákok Verpelét és Kápolna ellen 
mozgósították a főerőket. Verpelét megtartása a többszörös 
túlerővel szemben lehetetlennek bizonyult.
Windisch-Gratz hajnali terepszemléje után úgy döntött, Kápolnánál 
kísérli meg az áttörést. Az osztrák erők reggel 8 óra tájban Tófalu 
irányába egy elterelő hadmozdulattal, szemből pedig tüzérségi 
tűzzel megkezdték Kápolna ostromát. Colloredo vezérőrnagy 
dandára 9 ágyúval nyomult Tófalu ellen, átkelve a Tárnán, 
átkarolással fenyegetve a magyar jobbszámyat.
Dembinski ekkor 10 löveget irányított át a veszélyeztetett pontra. 
Az ellenséges hadoszlop erre visszahúzódott a Tama túlpartjára.
A jobb szárnyon később az olasz legénységű 16. Zanini -  
gyalogezred II. zászlóalja került bevetésre. A zászlóalj nagy 
nehézségek árán átgázolt a falut észak -  keletről övező mocsaras 
réten (Hangács), de végül megadták magukat a császáriaknak.

A Kerecsendtől mintegy félórányira északnyugati irányba 
elterülő dombvonulaton a magyar tüzérség veszteségei ellenére is 
vitézül kitartott, fedezve a visszavonulást. Dembinski ugyanis, látva, 
hogy nem tudja tartani a Tama vonalát, általános visszavonulást 
rendelt el keleti irányba, Mezőkövesd, Makiár felé. A hadsereg nem 
futott szét, nem menekült, fegyelmezetten harcolva adta fel a
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csatateret. Joggal írhatta Kossuth csata utáni beszámolójában: „Az 
ellenség megtanulhatná, hogy hadsereggel van dolga, mely minden 
talpalatnyi tért csak drága vér árán engedne oda.”

A másfél nap eseményeiből csak azokat a momentumokat 
emeltem ki, melyek közvetlenül kapcsolatosak községünkkel.

A tüzérségi állások helyén, a Honvédhalmán 1998 óta 
emlékmű áll, amelyet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
150. évfordulójára emeltetett Aldebrő és Tófalu Községek 
Önkormányzata, a lakosság támogatásával.

IV.

A két világháború

A 20. század történelme két nagy világégést jegyez, 1914-18 
között az első, 1939-45. között a második világháborút.

Az 1870-es évektől kezdve a régi és az új nagyhatalmak 
szövetségeket hoztak létre az erőegyensúly biztosítására. 1914-re 
két katonai tömb alakult ki: a központi hatalmak (Németország, az 
Osztrák-Magyar Monarchia) és az antant (Anglia, Franciaország, 
Oroszország). A felmerülő vitás kérdések mindig azzal a veszéllyel 
jártak, hogy az egymásnak szorosan elkötelezett szövetségesek 
bármelyikének a megtámadása automatikusan a többiek hadba 
lépésével járhat.

Az első világháború kitörésének egy fő oka Németország 
felemelkedése volt. Gyorsan fejlődő gazdasági és katonai erejét 
féltékenyen szemlélte Anglia, Franciaország és Oroszország. A 
másik veszélyforrás Oroszország és az Osztrák-Magyar Monarchia 
vetélkedése volt a balkáni befolyásért. Ezen kívül * a gyarmatok 
újrafelosztásának igénye is magában hordozta a konfliktus 
veszélyét.
A háború közvetlen előzménye az 1914. június 28-i szarajevói 
merénylet volt, amelyet egy szerb diák követett el Ferenc Ferdinánd 
osztrák-magyar trónörökös ellen. A Monarchia július 28-án hadat 
üzent Szerbiának, s egymás után léptek hadba a szemben álló felek. 
A központi hatalmak oldalán 1914-ben Törökország, 1915-ben
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Bulgária, az antant oldalán 1914-ben Olaszország, 1915-ben 
Görögország, 1916-ban Portugália, 1917-ben pedig Románia és az 
USA. A háborút kezdetben nagy hazafias lelkesedés kísérte, ez 
azonban hamar lelohadt, mert a háború véres és döntést nem hozó 
csaták sorozatává változott. Megtört a lendület, az ellenséges felek a 
lövészárkokba húzódtak, 1915-től a frontokon mindenütt állóháború 
alakult ki.
1917-ben az antant oldalán hadba lépő USA eldöntötte a háború 
kimenetelét. A központi hatalmak kimerültek, s vereségükkel 1918. 
november 11-én véget ért a háború.
Az Osztrák-Magyar Monarchia haderejének békelétszáma félmillió 
fő volt, a hadilétszámra való feltöltés után 1,5 millió főt tett ki. A 
nagy emberveszteségek miatt a háború időtartama alatt a 
mozgósítottak létszáma kb. 5 millió volt, melynek fele állandóan a 
fronton tartózkodott. A Monarchia a háború alatt összesen 8 millió 
embert állított fegyverbe, ebből 3,8 milliót a Magyar Királyság 
területéről.

A négyéves háború emberveszteségeiből -  egymillió halott, 
másfélmillió hadifogoly, 2 millió rokkant és sebesült -  aránytalanul 
nagy rész esett a magyarországi lakosságra. Nálunk minden 1000 
katonából 104 a veszteséglistára került.

Községünkből a hadkötelesek közül 47 fő esett el a keleti és a déli 
fronton.
Nevüket emléktábla őrzi a temetőben:

Ali József 
Bíró Gáspár 
Bíró Mihály 
Boros Márton 
Bóta József 
Dajkó Izidor 
Domoszlai Gergely 
Drahos János 
Farkas Gergely 
Farkas Gyula 
Farkas Ferenc

Ignácz Mihály 
Inklovics Ignác 
Inklovics Rudolf 
Jancsovics Kálmán 
Jaskó Sándor 
Jezinczky Lajos 
Kerek Mihály 
Lefler Flórián 
Lefler János 
Lehoczky Károly 
Lehoczky Lajos
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Farkas Imre 
Farkas Lajos 
Farkas Urbán 
Fáczán Lajos

Orosz Gergely 
Orosz János 
Pocsai Adorján 
Pocsai Gyula 
Pocsai János 
Szabó Károly 

Takács Ferenc 
Tóth Mátyás 
Tóth Miklós 
Uzelman Imre 
Uzelman Sándor

Gyetvai Gergely
Gyetvai Imre 
Gyetvai István
Gyetvai Sándor 
Hergelt Gyergely
Hugli János 
Hugli Mátyás
Hugli Mihály 
Ignácz József

A háború megváltoztatta Európa térképét: a régi Orosz-és 
Török Birodalom, valamint az Osztrák-Magyar Monarchia 
felbomlott, helyükön új államok jöttek létre. A Párizs környéki 
békék (1919-1920.) azonban nem hoztak megnyugtató megoldást. A 
győztesek túlzott területi, jóvátételi igényei, az új nemzetállamok 
határainak önkényes megállapítása újabb nagy háború veszélyét 
hordozták magukban.

Az 1929-33-as gazdasági világválságot követően egyre 
valószínűtlenebbnek látszott, hogy a béke tartós lesz Európában. A 
válság okozta nehézségek következtében a fasizmus szélsőséges 
politikai irányzata Európa több országában megerősödött, sőt 
Olaszországban Mussolini, Németországban Hitler vezetésével 
hatalomra is jutott. Térnyerésének egyik oka az volt, hogy radikális 
megoldásokat helyezett kilátásba a gazdasági problémák 
megoldására.
Németország katonai ereje 1933-tól rohamosan nőtt. 1938-ban 
Hitler már készen állt világuralmi tervei megvalósítására.
Megszállta Ausztriát (Anschluss), jogot formált a Csehszlovákiához 
tartozó Szudéta-vidék annektálására. A müncheni értekezleten 
(1938) a nyugati nagyhatalmak, Anglia, Franciaország Hitler 
lecsillapítására törekedve hozzájárultak a németajkú Szudéta-vidék 
bekebelezéséhez, de 6 hónappal később egész Csehszlovákiát
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megszállták a németek. A nyugati hatalmak belátták, a náci vezér 
ígéretei semmit nem érnek.

1939. szeptember elsején Németország megtámadta 
Lengyelországot, ezzel elkezdődött a második világháború. Két 
nappal később Anglia és Franciaország hadat üzent Hitlernek. Ettől 
kezdve 6 éven át dúlt a háború az európai, ázsiai, afrikai 
hadszíntereken a tengelyhatalmak (Németország, Olaszország, 
Japán) és a szövetségesek (Anglia, USA, Szovjetunió) között, s 
1945. szeptember 2-án a tengelyhatalmak vereségével zárult.

Hazánk a tengelyhatalmak oldalán vett részt a háborúban, 
mert azt remélte az első világháborút követő területveszteségeit így 
orvosolhatja. Amikor azonban nyilvánvalóvá vált, hogy 
Németország elvesztette a háborút, szövetségeseiben sem bízhatott, 
így 1944. márciusában a németek megszállták hazánkat, s utolsó 
csatlósként továbbra is részt vettünk a hadműveletekben. Hazánk is 
hadszíntérré változott, mikor a szovjet haderő a németek 
visszaszorítása közben az ország határaihoz érkezett. Községünk is 
súlyos károkat szenvedett az átvonuló front következtében.
Szóljanak erről a szemtanuk:

Tófalui emlékezés 1944-1994

Még 50 év után is megrendülten gondolok vissza mindarra, 
amit Tófalu 1944. novemberében, a hazánkon átvonuló front idején 
átélt.

Megdöbbentett bennünket Kápolnán a hír, hogy Tófaluban 
felrobbantják a németek a templomot. A front még nem ért el 
hozzánk, ezért átmentem Tófaluba érdeklődni. Beszéltem ott egy 
német tiszttel, aki kijelentette, hogy nem fogják a templomot 
felrobbantani. Háborúban mindig a legrosszabbra kell készülni. 
Elvégeztem a szentmisét -  az utolsót a régi templomban -, 
biztonságba helyeztem az Oltáriszentséget, gondoskodtunk a 
kelyhek, egyházi ruhák és felszerelések megőrzéséről. Aggódva 
vártuk a fejleményeket. Visszamentem Kápolnára és hamarosan
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bekövetkezett az az esztelen rombolás, amiben Tófalut részesítették 
a kivonuló németek. Felrobbantották a templomot, az iskolát és az 
iskolán túl lévő házakat. Kápolna felől, délen, jó néhány házat 
belülről felgyújtottak. Megmaradt a község közepe. Megmaradt a 
Községháza, a Hangya Szövetkezet épülete. Számunkra érthetetlen, 
megmagyarázhatatlan volt ez a rettenetes pusztítás.

Napokon keresztül a legnagyobb feszültségben éltünk, míg 
átvonult a front és csendesebb napok következtek. Emlékezetem 
szerint december 8-án, Szeplőtelen fogantatás ünnepén tudtam 
átmenni Tófaluba egy beteghez. Ott jöttek sietve hozzám, hogy a 
felrobbantott templom romjai közül szovjet katonák már felraktak a 
teherautóra egy harangot. Szerencse, hogy éppen ott volt egy tófalui
ember, aki az első világháborúban orosz fogoly volt és tudott

f f  ___

oroszul O tolmácsolt. Az orosz tiszt civilben tanító volt. Tanítóhiány 
miatt már második évben -  a kápolnai munka mellett- osztályvezető 
tanító is voltam Erre hivatkozva kértem, mint pap is, könyörüljön e 
sokat szenvedett falun és ne vigyék el a harangot. Hajlott a kérésre, 
leszedette a harangot és helyette a templom falaiban lévő összekötő 
vasakat raktuk fel a teherautóra.

Nehéz hetek, nehéz hónapok következtek. Karácsonykor a 
Községháza tanácstermében volt a szentmise. Karácsonyt 
ünnepeltünk templom, iskola és néhány családi otthon nélkül. De az 
élet nem állhatott meg.

A Hangya Szövetkezet nagyterme lett az iskola, és pótolta a 
templomot is.

Itt ünnepeltük a Szent József-napi kisbúcsút és kértük Szent 
József pártfogását a sokat szenvedett falu lakóira, akik 
megmaradtak, egymás segítségére voltak, hittek, reménykedtek, és 
testvéri szeretettel voltak együtt az épen maradt otthonokban. 
Mezőkövesd, 1994. október 31.

Megemlékezésül a volt káplán: Balogh Simon prépost, plébános
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A menekülés

Szomorú emlékeim fűződnek 1944. novemberéhez. Ekkor 
történt az, hogy a háború miatt a családommal el kellett hagynom 
szülőfalumat.

A németek azt mondták nekünk, hogy hagyjuk el 
otthonainkat, pakoljunk össze és menjünk el. Ők a házakba 
robbanószereket helyeztek el, készülődtek a robbantásra. A pontos 
okát, hogy miért tették, nem tudom Az emberek mondtak ezt is, azt 
is. Az is lehet, hogy így akarták megállítani a szovjet csapatokat.

Mindenki készülődött, így mi is. Sokan a szomszédos 
falvakban vagy a földeken kerestek menedéket.

A szüleim Feldebrőre akartak menni, anyám egyik
F

testvérének családjával együtt. Úgy terveztük, hogy korán reggel 
indulunk útnak. Előző este mindent megbeszéltünk, azt is, hogy mit 
viszünk magunkkal. Ez fontos volt, mert csak a 
legszükségesebbeket válogathattuk össze.

Miután nagynénémék hazamentek egyszer csak bombázók 
zúgását hallottuk, majd a közelben egy hatalmas robbanást. A 
bátyám, mint aki megérezte a tragédiát, elment megnézni, mi is 
történt. Borzalmas hírrel tért haza. Azt mondta anyámnak: - Bori 
néniék már elmentek. -  Nekünk miért nem szóltak? -  kérdezte

r

édesanyám. -  Nem ebben egyeztünk meg! Úgy volt, hogy együtt 
megyünk el. -  Nem oda mentek, hanem a másvilágra. -  mondta a 
testvérem. -  A néném és a fia nincsenek többé. Találat érte őket, 
meghaltak mind a ketten. Megtudtuk tőle, hogy Rori nénit az 
udvaron, a fiát pedig a házban, testvérei közt ülve érte a 
bombaszilánk. A lányok csak azt vették észre, hogy Pistának nincs 
feje, ők meg véresek. Iszonyatos volt ez a tragédia. Még ma is 
nagyon fájdalmas emlék ez nekem.

Reggel, mielőtt elhagytuk a falut, eltemettük őket. Ebben a 
zűrzavaros helyzetben papot nem tudtunk hozni, így csak a kántor 
szentelhette be a sírjukat.

Nehéz szívvel indultunk útnak. Feldebrőn egy jóravaló 
családnál találtunk menedéket, itt vészeltük át a szörnyű napokat.

A németek kivonulása után elindultunk haza, Két 
fiútestvérem előrejött, hogy megnézze áll-e még a házunk.
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Hamarosan kiderült, hogy „szerencsénk” van. A ház állt, igaz cserép 
nem volt rajta, az ablakok kitörve, a vakolat leomolva. De 
mégiscsak megvolt. Nem robbant fel, mint a templom, az iskola és 
más lakóházak. Már csak az volt a fontos, hogy a tél beállta előtt 
valahogyan lakhatóvá tegyük, legyen hová húzódnunk a hideg elől.

Somi Ambrusné

A félelem napjai 
(Tófalu, 1944. november)

1944. november 14-én este 6-kor jött a bíró. Azt mondta, 
hagyjuk el a falut, meneküljünk.

Nem mentünk el, de lefeküdni sem mertünk, pedig már 
sötétedett. Odakinn járkálni veszélyes volt.

Levetettek egy bombát. Valahonnan fény szivároghatott. A 
vége négy halott.

November 15-én hajnalban újra jött a bíró, azzal a hírrel, 
hogy felrobbantják a falut.

Volt egy idős édesanyám és egy idegbéna testvérem, akiket az 
istállóba vittünk, remélve, hogy a kőépület nem dől össze a 
robbantáskor. Istenre bíztuk őket, mi pedig menekültünk. 200 
méterre tőlünk égtek a házak. Az uram vezette a lovakat, én a 15 
éves fiammal indultam.

A falutól 7 kilométerre volt egy tanya, ahol egy tófalui család 
lakott. A rokonok vagy harmincan oda tartottak. Mi is hozzájuk 
csatlakoztunk. A 16-ára virradó éjszakát a tanyán töltöttük, amit 
másnap el kellett hagynunk, mert már Kerecsend és Füzesabony 
között állt a front.

Három lovaskocsival indultunk útnak harmincan. Délután 
három órára értünk Feldebrőre, ahol a két szélső házban húzódtunk 
meg.

Abban a reményben, hogy Aldebrőn megtaláljuk a családom, 
17-én elindultunk. Magamhoz szorítottam a fiam. Ha meg kell 
halnunk, együtt haljunk.
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A nagybátyám, aki akkor jött Tófaluból, nyugtatott meg, hogy 
ne sírjak, a házunk még áll, és a családom is jól van. Őtőle tudtam 
meg, hogy már ott vannak az oroszok.

November 18-án olyan nagy volt a harc, hogy kimenni 
egyenlő volt a halállal. Vi 12-kor felrobbantották a Tama-hidat.

November 19-én hárman elindultak, hogy megnézzék mi 
történt. Nemsokára mi is követtük őket. A látvány borzalmas volt. A 
híd, felrobbantott házak, halottak, elpusztult lovak.

Apósoméknál is volt egy becsapódás, ami az egyik kezét 
elvitte szegénynek.

A robbantások során tizenhároman vesztették életüket. Mi 
pedig kezdhettünk minden elölről...

Farkas Dezsőné

Emlékezés

Szomorú jubileumra készül Tófalu lakossága. 50 évvel ezelőtt 
felrobbantottak és felgyújtottak több házat. A német és orosz front a 
fejünk felett csapott össze, és tette tönkre sokéves munkánk 
gyümölcsét, egy -  két nap alatt. Ezekre a napokra 70 éves fejjel 
emlékezem:

Abban az időben, 20 évesen a salgótarjáni Kereskedelmi 
Középiskola harmadéves tanulója voltam. A háború miatt az iskolai 
tanítás szünetelt, haza kellett jönnöm. A faluban a német hadsereg 
katonái voltak. Amikor a nyilasok átvették a hatalmat, az akkor 18 -  
1 9 - 2 0  évesek mozgósítva lettek. Be kellett vonulni Verpelétre, 
ahonnan a kiképzés után a fronton való bevetésre számíthattak. 
Ötödmagammal nem jelentkeztünk Verpeléten, hanem 
megbeszéltük, hogy hazajövünk. Bíztunk benne, hogy a front már 
olyan közel van hozzánk, hogy nem fognak keresni bennünket. A 
hegyi szőlőben bunkert ástunk, ott bújtunk meg.

Édesapám hozott ki időnként élelmet. A faluban lévő Tama- 
hidat az áradás miatt nem lehetett használni, így csak kerülővel, 
Aldebrőn keresztül tudott bennünket megközelíteni.
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Nem sokáig maradhattunk ott, mert a németek az orosz 
hadifoglyokkal ott ásatták a futóárkot, így nekünk menekülni kellett.

November 15-én estefelé a német parancsnok édesapámat, 
mint a község bíróját behívatta a községházára, és közölte vele, 
szólítsa fel a község népét, hogy reggel 8 órára mindenki hagyja el a 
házát, mert fel fogják robbantani a falut. Hittük is, nem is. Mindenki 
tanácstalan volt.

November 16-án estefelé a németek felgyújtottak a falu alsó 
végén néhány házat, aminek hatására sokan elindultak a szomszédos 
falvakba. Azon az éjszakán, pont éjfélkor felrobbantottak egy házat, 
valószínűleg megfélemlítés céljából. Ekkor megindult a menekülés. 
Mi is mentünk Aldebrőre. Ott bújt meg az egész család egy 
pincében. Itt említem meg, hogy az aldebrőiek nagy szeretettel 
fogadtak be bennünket.

Másnap, 17-én reggel, a falu felső végén kezdve a németek 
kezdték felrobbantani a házakat. A templomba egy teherautóra való 
robbanóanyagot vittek be. A hívők a kegytárgyak egy részét 
kimentették.

A hatalmas robbanás délben történt. Én minden rombolást 
Aldebrőről láttam.

A német stratégia arra irányult, hogy megvesse a lábát a 
környéken, s megállítsa az oroszokat. Ennek volt része a falu 
felrobbantása és felégetése. Amikor látták, hogy bekerítik őket, 
visszavonultak.

Végre hazajöhettünk. A mi házunk állt, de a keresztanyámé, 
ahol most lakom, fel volt robbantva. Sokan még a robbantás előtt 
elásták értékeiket. Utána pedig megkezdtük az elrejtett és a 
robbanáskor szétszóródott, még használható javak összeszedését.

És megindult újra az élet...

Bori Sándor
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Hősökre emlékezve

„Imához!”

Szerte a világon megemlékezésekre kerül sor évről -  évre a 
háborúban elesett hősökről.
Soraimmal én is az I. és II. világháborúban elesett tófalui katonák 
emléke előtt tisztelgek. Az idősebb olvasók előtt még ismert az 
alcímként idézett vezényszó a régi hadseregből, s csak azért 
használom, mert e témáról csak a legmélyebb tisztelet és kegyelet 
hangján szabad szólni. Ez még akkor is igaz, ha a „hős” kategóriát a 
győztesek kisajátították maguknak, a veszteseknek meghagyták az 
„áldozat” jelzőt.

75 név sorakozik a márványtáblán, akik közül az I. 
világháború hőseit csak hírből ismertem, de a II. világháborúsok 
közül a fiatalabbak gyermek- és ifjúkori barátok, cimborák voltak 
nekem. Jól emlékszem, mikor a levente-foglalkozásokon menetelve, 
vagy a táncmulatságokon vígan énekeltük együtt:

„Kár volna még meghalni,
Ily korán elhervadni,
A hangácsi gyöngyvirágos 
Temetőben pihenni.”

Bizony akkor még nem gondoltuk, milyen közel a halál. Több 
családból ketten, hárman is odavesztek, özvegyeket, árvákat, 
szülőket, testvéreket hagyva maguk után mély gyászban. Súlyos 
veszteség érte falunkat, az egész országot a sok fiatal élet elvesztése 
miatt.

A 20. században a két nagy világégés nem a népek, hanem a 
hatalmi csoportok világuralmi terveit szolgálta.
Az emlékmű előtt állva szomorú arra gondolni, hogy nekik nem 
adatott meg békében megöregedni, a hangácsi temető megszentelt 
földjében nyugodni.
Ehelyett egy lövészárok mélyén, vagy egy hadifogolytáborban értek 
véget szenvedéseik. Sírjukat legjobb esetben is egy erdőszéli 
nyírfakereszt jelölte.
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A Piavé, az Isonzó folyóknál, Szibériától Franciaországig 
hatalmas területen szétszórva porladnak csontjaik jeltelen sírokban. 
Évtizedeken át még emlékezni sem volt szabad, agyonhallgatták a 
témát. Sokszor a „Minek mentek oda?” flegma kérdéssel intézték el 
a dolgot, leginkább olyanok, akiknek sikerült megúszni a katonai 
szolgálatot.

Ma már minden tárgyilagos hazai és külföldi történész vallja, 
hogy az akkori katonapolitikai helyzetben, amikor fél Európa 
Németország lábai előtt hevert, a kicsi, gyenge Magyarország 
sehogyan sem tudta semlegességi pozícióját tartani. A nagy politikai 
nyomás, ami Németország részéről érte hazánkat, végül is hadba 
lépésünkhöz vezetett.
Ezen ki íráson legyen egy csokor virág, egy gyertya lobogó lángja, 
egy fohász sírjaik fölött, s a talán az általatok is énekelt katonanóta a 
búcsúztató!

Kopár őszi tájon halkan sírnak a fák,
Lehullott már a levél, elhervadt a virág.
Érces ágyú dörrenése messze földön kél,
Lelkesítő honvédnótát elfűjta a szél.
Sajgó szívemből a vér megered,
Meghalok, érzem, Isten veletek!
Fiúk, fölöttem az idő eljárt,
Fiúk, fölöttem elrepült a nyár!
Nem látom többé fehér kis falum,
Nem látom többé a rácsos kapum.
Mondja meg, aki egyszer hazatér,
Idegen földön hullottam el én.

Isten áldása lebegjen porladó csontjaitok felett!

Tófalu, 1997. májusa
r

id. Bori Árpád
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A Tófaluból hadba vonultak közül 28 fő esett el. Nevüket az első 
világháborúsokéval együtt emléktábla őrzi:

Antal Sándor Gyetvai Imre
Baráth Ferenc Gyetvai Orbán
Bencsura Bálint Kerek János
Bíró Lajos Kovács Gergely
Bódi János Kovács József
Dajkó János Nagy József
Dajkó József Pocsai György
Dobos István Sebők János
Drahos János Szabó József
Drahoz József Szabó Sándor
Farkas Bálint Umhauzer Gyula
Farkas Béla Uzelman János
Farkas József Varga József
Gulyás István Vingender József

V.

30 ÉV ESEMÉNYEI ÉVSZÁMOKBAN

1945. október 1. Megkezdődik az iskolai oktatás a Hangya 
Szövetkezet egyik termében

1948 a romokon felépül az új, két tantermes általános iskola
1949 1952 Újjáépült a felrobbantott templom
1950 Elkezdődnek az építkezések az Újtelepen, a jelenlegi Rákóczi 

úton, Tófalu és Aldebrő, Tódebrő néven egyesül
1958. április 25. Tódebrő különvált Tófalu és Aldebrő községekre
1959. március 6. a termelőszövetkezet alakuló közgyűlése 
1959 elkészül az új Tama híd
1959 jó minőségű ivóvizet szolgáltat az artézi kút
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1960-1962 A község teljes villamosítása. Megindul a járdaépítés, a 
községi utak kőburkolattal való ellátása

1964 Három park létesül a községben Rudda Mihály iskolaigazgató 
irányításával

1972 Átadják Aldebrő és Tófalu közös, nyolc tantermes általános 
iskoláját

1975. január 1. egyesül az aldebrői, feldebrői és tófalui 
termelőszövetkezet

VI.

Tódebrő -  Tófalu

Tódebrő

o 1950. szeptember 1-jén Tófalu és Aldebrő, 
Tódebrő néven egyesül 

o 1950. október 22-én önálló tanácsot 
választottak Tódebrőn 

o 1958. április 25-től Tódebrő különvált Tófalu 
és Aldebrő községekre

Elnökök:

1. Simon Ferenc 1950. 10. 22. -  1953. 04. 08.
2. Hajdú József 1953.05. 11.- 1953.07.09.
3. Horváth Sándor 1953. 12. 01. -  1954. 06. 15.
4. Sömperger Márton 1954. 06. 16. -  1956. 12. 31.

Titkárok:

1. Molnár Ferenc 1950. 10. 22. -  1951. 12. 20.
2. Cziner Józsefné 1952. 01. 01 .- 1953. 08. 31.
3. Kelemen Kálmán 1953. 09. 01. -  1954. 02. 28.
4. Horváth Sándor 1954. 06. 16. -  1954. 11. 30.
5. Szabó Márton 1954. 12. 22. -  1956. 12. 31.

64



Tófalu

o

o

o

o

Elnökök:

1. Báli Lajos
2. Juhász József
3. Rudas Vilmos

Titkárok:

1. Szabó Márton
2. Gál Erzsébet
3. Szabó Márton

1957. január 1-től Tódebrő különvált Tófalu és 
Aldebrő községekre.
1957. január 1-től Tófalu önálló tanácsi község a 
füzesabonyi járásban.
Az 5/1977. sz. NET határozat községi közös 
tanács szervezését rendelte el Aldebrő Községi 
Közös Tanács néven és székhellyel Aldebrő és 
Tófalu társközségek részére.
1984. január 1-től Füzesabony Nagyközségi 
Közös Tanács irányítása alá tartozik.

1957. 10. 10.-1962. 12. 15. 
1962. 12. 20.-1973.01.31. 
1973.04.26.- 1977.03.31.

1957.01.01.-1958. 09. 30.
1958. 10.01.-1962. 12. 15. 
1962. 12. 20.-1977. 03.31.

Aldebrő

o A füzesabonyi járás községe 1983. december 
31-ig a 28/1983. sz. NET határozat a járások 
megszüntetésére tekintettel Füzesabony Járási 
Jogú Nagyközség irányítása alá osztotta be. 

o 1950. szeptember 3-tól Tófaluval Tódebrő 
néven egyesült. 1957. január 1-től Tódebrő 
különvált Tófalu és Aldebrő községekre. 
Aldebrőn önálló tanács alakult.
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o Az 5/1977. sz. NET határozat községi közös 
tanács szervezését rendelte el Aldebrő Községi 
Közös Tanács néven és székhellyel Aldebrő és 
Tófalu társközségek részére.

Elnökök:

1. Sömperger Márton
2. Zám Sándor
3. Szalay László

Titkárok:

1. Zám Sándor
2. ifj. Sömperger Márton
3. Sasvári Olga
4. Gulyásné Kovács Anna

1957.01.01.- 1966. 04. 15.
1966. 04. 15.-1977. 03.31. 
1977. 04 .01 .-

1957. 05.29.-1966.04. 14.
1966. 05.01.-1967. 02. 28.
1967. 03.01.-1984. 03. 14. 
1984.03.15.

VII.

A termőföld sorsa 1945. után 

Egyéni gazdaságok -  termelőszövetkezetek

Hazánkban 1945-ig a nagybirtokrendszer volt a meghatározó 
a mezőgazdasági termelésben. Ez azt jelentette, hogy az ország 
egész földterületének 30%-a az 1000 kát. holdon felüli birtokosok 
kezében volt.

1945 első hónapjaiban a föld nélküli és kisföldű parasztok, 
elsősorban a nagy agrárforradalmi hagyományokkal rendelkező 
Tiszántúlon községi földigénylő bizottságokat szerveztek, s 
megkezdték az elhagyott nagybirtokok felosztását. Ez a körülmény 
gyors döntésre késztette a Függetlenségi Frontot és a kormányt. A 
földosztásról szóló rendelettervezetet 1945. március 17-én az
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Ideiglenes Kormány elfogadta, végrehajtását az 1945. évi VI. te. 
szentesítette.
A rendelet értelmében kisajátításra került minden 1000 kát. hold 
feletti nagybirtok, valamint az 1000 kát. hold alatti feudális eredetű 
birtokok 100, a gazdagparaszti és tőkés birtokok 200 kát. hold feletti 
része.
A rendelet előírta, hogy elsősorban a gazdasági cselédeket és 
napszámosokat, továbbá birtokuk kiegészítése céljából a 
törpebirtokosokat és a nagycsaládos földművelőket kell földhöz 
juttatni.

A földigénylő bizottságok országszerte földosztó 
bizottságokká alakultak, s heteken -  hónapokon keresztül dolgoztak.

A földosztás augusztus végére gyakorlatilag az egész 
országban befejeződött, felszámolva a nagybirtokrendszert. A 
gazdagparasztság gazdasági ereje érintetlen maradt, de megnőtt a 
kis- és középparaszti gazdaságok száma és területe. Faluhelyen a 
kisbirtok vált uralkodóvá, de föld hiányában a mezőgazdasági 
lakosságból több mint 300000 föld nélkül maradt.

Az adott politikai helyzet természetesen meghatározta a 
gazdasági fejlődés irányát. A mezőgazdasági termelés 
kollektivizálása, termelőszövetkezetek szervezése szovjet mintára, 
az 50-es éveket végigkísérő folyamat volt, mely 1956 után 
felgyorsult, s 1960-ra meggyőzéssel, kedvezményekkel, kényszerrel 
-  ahogy a helyzet kívánta -  befejeződött.

Községünkben 1959-ben két szövetkezeti csoport is 
szerveződött, s a kettő egyesülésével alakult meg a Béke 
Mezőgazdasági Termelőszövetkezet.
Elnöke Hutter Mátyás, a főkönyvelő Sveiczer Ferencné, a párttitkár 
Pocsai János lett. Az agronómus munkakörét Hutter József töltötte 
be.
Két brigád alakult, mindkettőben 3 - 3  termelői csoport dolgozott, s 
mindkettőhöz 3 - 3  lovasfogat tartozott, hogy a megfelelő 
határrészre szállítsa a dolgozókat. A brigádvezetők Darányi János és 
Pocsai János voltak.
A vezetőket Zsámbékon, a Mezőgazdasági Vezetőképző Iskolában 
képezték ki speciális feladataikra.
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A rendelkezésre álló jegyzőkönyvek tanúsága szerint az 
alakuló közgyűlés 1959. március 6-án zajlott.

Alapító tag: 54 fő
Alapító család: 48
Összterület: 257 kh
Ebből szántó: 244 kh
Tagok által bevitt szántó: 210 kh

1960.

Tagok száma: 
Ebből nő: 
Családok száma: 
Ebből

225 fő 
123 fő 
214

3 holdas 52 család
3-8 holdas 93 család
8-15 holdas 47 család
15 hold felett 6 család
föld nélkül 16 család

Összes művelt terület/kh. 1611

Ebből tagok által bevitt: 1415
Ebből szántó: 1332

Háztáji: 156
Rét: 13
Legeglő: 171
Gyümölcsös: 3
Szőlő: 13
Erdősáv: 8
Művelés alatt nem áll: 7

Vetésterületek / kh

Őszi búza:
Rozs:

347
13
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Őszi árpa: 4
Tavaszi árpa: 154
Zab: 12
Kukorica: 398
Burgonya: 30
Cukorrépa 25
Mák: 50
Dohány: 41
Lucerna/régi: 46
Lucerna/új: 25
Vörös here: 86
Silókukorica: 30
Csalamádé: 25
Takarmányrépa: 15
Szántóföldi zöldség: 31

Ebből paradicsom: 10
Paprika: 5
Borsó: 10
Egyéb: 6

A termelőszövetkezet tiszta vagyona/Ft 1960. december 1.

Fel nem oszlott szövetkezeti alap: 533.242,-
Termelési alap: 733.019,-
Egyéb (szociális, kulturális, biztonsági) alap: 44.037,-
Tiszta vagyon: 1.334.456,-

_így indult a Béke Termelőszövetkezet gazdálkodása, s változó 
eredményességgel folyt 1975-ig, amikor egyesült Aldebrő és 
Feldebrő községek közös gazdaságaival.
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Forrás- és irodalomjegyzék
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Ezemyolcszáznyegyvennyolcas Nemzetőrök Heves- és Külső 
Szolnok vármegyében

Szerk. Bán Péter HML 1999 
Heves megye műemlékei III. kötet
Heves vármegyei ismertető és adattár Szerk. Dr. Ladányi István Bp., 
1936
HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR (HML) Tófalu község iratai 
Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig Eger, 1975
Unger -  Szabolcs: Magyarország története Gondolat Kiadó, Bp.,

1976
Szakdolgozat: Tófalu község 1766 és 1848 között, a 

magyarországi jobbágykérdésben (Farkas Éva, 
1975)
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EGYHÁZI ÉLET -  MOZAIKOK

Tófalu lakossága a korai időktől római katolikus vallású volt, bár 
egyes források említenek kisszámú evangélikus, görög katolikus, 
református, zsidó hívőt is.
A község a kápolnai anyaegyház fíliája a 18. század elejétől. A 
plébánián szolgálatot teljesítő papok névsora 1700-tól áll 
rendelkezésünkre.

Plébánosok:
1700-1732: Bajnóczy Pál, Szécsényi Pál, Nagy András, Takács 
György, Aranyosi Zsigmond, Bokros Ferenc, Petrik Ádám, 
Kelemen Imre, Ledl András 
1733-1759:Tóth Gáspár,
1759-1780: Csesznek Pál 
1780-1791: Kristóffi Xavéri Tamás 
1791-1804: Schmeltzer Imre 
1804-1808: Koch Kristóf 
1808-1846: Fetth József 
1846-1862: Szöghy István 
1862-1870: Faigl Pál 
1871-1874: Begocsevics Róbert 
1874-1881: Eperjessy János 
1881-1891: Bydeskuthy Gyula 
1891-1918: Vincze Alajos 
1919-1928: dr. Csepela Lajos 
1928-1958: Vágó Lajos 
1958-1961: Sindel Ferenc 
1961-1988: Járdán József
1988-1989: Szenes József
1989- 2 0  : Nagy Béla

Káplánok: 1787-1788: Meleg István, 1789-1791: Hering János, 
1791: Rész László Ferences-rendi, 1791-1793: Nagy Pál, 1794: 
Gotzig Ignác, 1794-1797: Szidor György, 1798-1800: Jilich Péter, 
1800-1802: Prokopp Antal, 1802-1804: Pézel János, 1805:
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Lipovnitzky János, 1805-1808: Szagula József, 1808-1807: Rózsa 
András, 1807: Zbiskó Imre, 1808: Szuhányi János, 1808: Imrey Pál, 
1809: Fejér János, 1809-1810: Fekete Mihály, 1810-1811: Haynald 
János, 1811-1815: Grumbier József, 1815-1818: Verle János, 1818- 
1822: Strba Antal, 1822-1825: Mészáros Ferenc, 1825: Virág 
György, 1825-1827: Várjon János, 1827-1831: Szik Jakab, 1831- 
1832: Rosztóczky Imre, 1832-1840: Leporisz Károly, 1840-1845: 
Privitzer Antal, 1840-1844: Veichant Vince, 1844-1847:Sprorer 
Alajos, 1845-1848: Pap Fortunát Ferences-rendi, 1847-1848:Fischer 
Gusztáv: 1848-1849:Stefanovszky Sándor, 1849: Muhari János 
szerzetes, 1849-1850: Sziegfried János, 1850: Verzár István, 1851- 
1852: Follman Károly, 1852-1856: Dankó Mihály, 1856-1858: 
Dolánszky Alajos, 1858-1860: Hruseczky Pál, 1860: Andrássy 
Kálmán, 1861-1863: Szűcs József, 1863-1864: nyéki Végh Pál, 
1864: Polczer Kálmán, 1865-1866: Sullay István, 1866-1871: 
Krassy Félix, 1867-1868: Blazsejovszky Ferenc, 1868-1870: 
Korbula Emil, 1870-1873: Boldizsár Benedek, 1871-1873: Hauser 
Károly, 1873-1878: Ludeser Sándor, 1873-1877: Szmrecsányi 
Lajos, 1877-1878: Veiszpek Géza, 1878-1885: Szepessy Lajos, 
1878-1891: Danderer Ferenc, 1882-1884: Korchma Pál, 1884-1885: 
Fábry Imre, 1885-1888: Csoltkó Pál, 1885-1888: Szalay Gyula, 
1888-1889: Barcsák Mihály, 1889-1890: Farkas Zsigmond, 1889- 
1990: Pogonyi Bemát, 1890-1892: Kotán János, 1892: Nyizsnyai 
Iván, 1892-1894: Mezey Illés, 1893: Kovács Károly, 1893-1896: 
Sankovics Ignác, 1894-1895: Major Zoltán, 1895: Finiczky Béla, 
1895-1897: Tóth György, 1896-1900: Huszovszky János, 1897: 
Langer Alajos, 1897: Pap Endre, 1898: Meyer Béla, 1899: Varjú 
József, 1899-1902:Gulyás István, 1900: Szepessy Sándor, 1900- 
1901: Gergelyffy János, 1901-1902: Kiszely Imre, 1902: Nádasy 
Ferenc, 1903: Szojka Pál, 1903: Karajz József, 1904-1905: Kubasek 
József, 1904-1908: Magyar János, 1908-1909: Schik Emil, 1909- 
1910: Kmetty Ferenc, 1910-1912: Bíró Ferenc, 1912-1915: Szabó 
Elek, 1915-1916: Dankó Endre, 1916-1921: Gulyás Béla, 1916- 
1918: Tóth Gyula, 1918-1919: Ulviczky Ferenc, 1921: Vécsy 
László, 1921-1926: dr. Nagy Sándor, 1925-1926: Kalász József, 
1926: Mikulik Nándor, 1926-1927: Tóth Elek, 1927-1928: Pongrácz 
Sándor, 1928-1929: Pócs György, 1929-1930: Tempfli Gyula, 1930:
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Szabó István, 1931-1932: Tóth Gyula, 1933: Barsy István, 1933- 
1934: Bihari János, 1934: Plankó János, 1934-1935: Remányi 
Aladár, 1935-1936: Molnár Tibor, 1936-1938: Nagy István, 1936: 
Orosz Árpád, 1937: Prommer János, 1937:Teleki László, 1938: 
Szabó Sándor, 1938-1939: Csirmaz István, 1938-1941: Csiffáry 
István, 1941-1942: Lankás Tibor, 1939-1940: Kisantal István, 1942: 
Obeda Endre, 1942-1945: Balogh Simon, 1945-1946: Farkas 
Sándor, 1945-1946: Schmidt János, 1950-1957: Benke László, 
1957-1959: Szabó Alajos, 1958: Jéger Károly, 1959: dr. Kishonty 
István, 1960-1961: dr. Zentai Károly, 1961-1964: dr. Tokaji-Nagy 
Tivadar, 1964-1969: Tóth Elemér, 1969-1971: Domán Ferenc, 
1971-1972: Szenes József, 1972-1976: Tapasztó János, 1976-1978: 
Lunczer Gyula, 1978-1981: Fejes János, 1981: Szőke József, 1982- 
1987: Szikszai István, 1987-1988: Varga Bertalan.

Mindössze két templomépületről vannak adataink. A 18. század első 
felében a Garassalkovich család építtetett templomot a községben. 
1886-ban a templom tetőszerkezete villámcsapás következtében 
megsemmisült ugyan, de rövidesen helyreállították. A második 
világháború idején a visszavonuló német csapatok felrobbantották 
az épületet, s ennek romjain épült fel a község jelenlegi temploma. 
Az eseményekről szóljon a legilletékesebb:

TEMPLOMÉPÍTÉS TÓFALUBAN 1949-ben 

Összeállította: Tárnái Béla kántor-tanító

1944. novemberében községünket eléri a front.
A németeknek Tófalu és Aldebrő között van a védelmi 

vonaluk. Mivel a két falu nagyon közel van egymáshoz /a Kígyós 
patak választja el/, a német hadvezetőség elrendeli Tófalu kiürítését 
és a falu elpusztítását.
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Megkezdték a házak felrobbantását, illetve felgyújtását. 
Áldozatul esett a robbantásnak az 1770-ben épült kedves templom 
és az 1930-as években épült 2 tantermes, tanítói lakásos iskola is.
Az istentisztelet és az iskola a Hangya Szövetkezet helyiségében 
volt, nagyon mostoha körülmények között. 1948-ban államsegélyből 
felépült az iskola és a tanítás ott folyt. Ugyancsak ott tartották az 
istentiszteletet is. Az oltár fölött Rákosi, Lenin és Sztálin képei 
díszelegtek. /Az iskola igazgatója Kossuth, Széchenyi és Petőfi 
képeit rakta az oltár fölé, de a párttitkár felesége a tanítóval 
leszedette és a „kommunista szenteket” tette helyükbe/. A hívek 
megbotránkoztak és azt mondták, hogy mindent elkövetnek, hogy 
templom épüljön. /Bebizonyosodott, hogy Isten a rosszból is jót hoz 
elő!/

A templomépítés ügyét egy igen vallásos család is 
szorgalmazta: Kakulya Antal és felesége. Ferences harmad rendiek 
voltak, és nagyon sok jót tettek. Kakulya bácsi egy ideiglenes 
kápolnát akart építeni, amelyhez a kis malmának az anyagát akarta 
felhasználni. /Később, amikor a templomépítés megkezdődött 
ideajándékozta a malom anyagát. Nagy segítség volt: gerenda, 
szarufa, lécek, tégla/.

Az egyházközségi képviselőtestület Vágó Lajos kanonok
plébános elnöklete alatt úgy döntött, hogy a régi templom mintájára 
új templomot épít. A templomépítés költségeit a hívek 
adományaiból fedezi. A képviselőtestület megbízta Tamai Béla 
kántort az anyag beszerzésével, Tamai Bélánét pedig az adományok 
kezelésével és a munkák szervezésével.

1949 tavaszán megkezdődött a nagy munka. A 
templomépítést Pavlánszky Fülöp kápolnai kőművesmester 
vállalkozó kezdte, Gömöri József mérnök tervei alapján. Vezető 
kőműves Szanyi Miklós kompolti kőművesmester volt. Segítői: 
Bocsa János kőműves, Katona József, Hajdú Mátyás, Farkas János 
kőművesek. Fizetett alkalmazott /malterkészítés, anyagmozgatás/ 
Pocsai József /Tücski/ és Tófalusi Imre voltak. A hívek társadalmi 
munkával lelkesen, és adományukkal, anyaggal járultak hozzá az 
építéshez.

Nagy segítség volt, hogy Károlyi Mihály köztársasági elnök 
kieszközölte a Honvédelmi Minisztéiiumban a Csci-eiuuucíi levő
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honvédségi lőszerraktárak lebontását és a tófalui felrobbantott, 
felgyújtott házak tulajdonosainak való kiutalását. Két károsult 
család kapott egy raktárt, amit szétszedtek és hazaszállítottak. A 
templom is kapott raktárt. /A templom kegyura ugyanis gróf Károlyi 
Mihály földbirokos volt/. Sok anyag, tégla, faanyag, pala, ablak 
jutott minden családnak, amely elég volt a lakóház felépítéséhez. 
Hatalmas, 10 m-es gerendák voltak a raktárakban. Ezeket használták 
fel az ácsok födémnek a templomnál. /A régi templom 10 m 
belvilágú volt. Az új templom belvilágát a 10 m-es gerendákhoz 
kellett alakítani, így 9 m lett/.

Téglát a mátraderecskei téglagyárból kaptunk vagontételben. 
A miskolci MÁV Üzletvezetőségtől kaptunk vagon-kiállítási 
engedélyt, mivel Tófalunak nem volt vasútállomása. Mikor egy 
vagon tégla megérkezett, a hívek 40-50-en rövid idő alatt kidobálták 
a téglát, hogy fekbért ne kelljen fizetnünk. Szekereken egy-kettőre 
behordták a téglát.
Csodálatos összefogás volt ez a hívek részéről.

Az építkezés 1949. július 4-én kezdődött. A nagy munka előtt 
imádkoztunk és harangoztunk. A harangok csodálatos módon 
megmaradtak a robbantás ellenére is. Simon Gyula 
templomgondnokék elásták a kántor kertjében. Mikor 
konszolidálódott a helyzet, a templomtéren állványra fölszerelték a 
két nagyobb harangot /a kis harang megrepedt a robbantáskor/.

Az első követ Bocsa János helybeli kőművesmester helyezte 
el a már kiásott alapba. Ezután gyorsan ment a munka. A régi 
templom köveit felhasználva hamarosan készen lett az alapozás. Az 
alapkőletétel szertartását /az alapkő a templom délkeleti sarkán van/ 
egy főesperes végezte. Az okmányban Vágó Lajos kanonok
plébános, Smidt János káplán, Simon Gyula templomgondnok és 
Tamai Béla kántor szerepel.

A lábazat is elég hamar elkészült, majd a falazás következett. 
Egész nyáron folyt a munka. A hívek részéről mindig volt, aki 
segített a kőműveseknek. Szeptember elején a téglagyár már csak 
úgy adott téglát, ha mi rakjuk be a vagonba. A recski 
állomásfonökség adott egy vagont. Egy szombati napon 
negyedmagammal a déli vonattal felmentünk a gyárba /Bíró József
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/Rici/, Farkas Tibor és Halasi Imre voltak a társaim/. A 6 ezer tégla 
berakása soká tartott és nem tudtunk aznap hazajönni. Az éjjelt a 
recski állomáson, a vonatban töltöttük. Hajnalban indult a vonat, 
vasárnap reggel értünk haza.

Bár gyűjtési engedélyt nem kaptunk, buzgó asszonyok ennek 
ellenére mentek gyűjteni a templomra. Szeptember első vasárnapján 
egy 5 főből álló asszony- és lánycsoport Verpelétre ment gyűjteni, 
de a rendőrség letartóztatta őket /Simon Józsefné, Bocsa Jánosné 
asszonyok, Bódi Olga, Domoszlai Margit és Hutter Mária lányok/. 
Bocsa Jánosné egérutat nyert és hazajött, jelentette, hogy a többieket 
elfogták. Vasárnap délután engem is letartóztattak és bezártak a 
verpeléti rendőrségen. Az volt a vád ellenem, hogy én szerveztem 
meg a csoportot és küldtem gyűjteni. Milyen az isteni Gondviselés! 
Abban az időben, amikor a vád szerint a gyűjtést megszerveztem 
volna, Mátraderecskén negyed- magammal téglát raktam a vagonba.
r

így elejtették a vádat, az asszonyokat, lányokat megbüntették 20 Ft- 
ra, vagy 2 napi elzárásra. A gyűjtött kb. 170 Ft-ot elkobozta a 
rendőrség.

A gyár is beszüntette a téglaszállítást. Az építés megakadt. 
Körülbelül másfél hónapi szünet után az Építési Minisztérium 
kiutalt 2 vagon téglát a Délbudai Téglagyárakból a tófalui 
„református” egyházközségnek. /Akkor folyt a Mindszenty 
hercegprímás úr pere/.

A 2 vagon téglával készen állt a fal. /Meg kell említeni, hogy 
nagyobb baleset nem történt az építkezés folyamán: Nagy Gábor 
fiatalnak a fejére esett egy tégla, Szabó Viktória pedig leesett a 
vízhordó lajtos kocsiról: az arcán sérült meg és kórházba került. 
Nem volt súlyos a sérülése/.

A falazás befejeztével az ácsok kezdték a tetőszerkezet 
elkészítését. A gerendák, szelemenoszlopok, szarufák 
helyrehordásában a férfiak segítettek a két ácsnak. A tetőszerkezet is 
elég hamar elkészült. Két gyöngyösi palázómester is megkezdte a 
munkát. Ez már késő ősszel lett készen. A palát a cseri 
lőszerraktárakból nyertük. A hívek is sokat adtak.

r r

Éppen karácsonyra került tető alá a templom. Az Urjézus 
karácsonyi ajándéka. Se mennyezet, se padlózat nem volt. Mégis 
boldogok voltunk, mert templomunk volt. Zsúfolásig megtelt az
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Isten háza az éjféli misére, mert az volt az első mise, amikor a Kis 
Jézus megszületett. Sokan sírtak örömükben, hogy 6 év után újból 
templomban ünnepelhették a (Kis Jézus) születését.

1950 telén tovább folyt a belső munka. A mennyezet készült 
el. A recski fatelepről vettünk széldeszkát, amit már a hó alól 
szedtünk elő és teherautó szállította haza. Tavasszal azután a 
felsőpadlás is elkészült és a deszkapadlásra a kápolnai 
Dohánybeváltótól kaptunk ingyen salakot, amit a hívek szekereken 
hoztak a templomtérre.

A szentély padozatát egy Tamaszentmáriára való kőfaragó 
készítette műkővel. A templom hajóját mozaiklappal födtük le, 
amelyet Bocsa János bácsi rakott le Tamai Béláné mintái nyomán. 
A lapokat a hívek hordták össze.

A berendezési tárgyak közül 5 pár templomi pad a miskolci 
kórház kápolnájából való, ez Balogh Simon volt kápolnai káplán, 
kórházlelkész érdeme. 5 pár padot később Herperger Sándomé 
ajándékozott a templomnak, a szószék is Herpergerék adománya. A 
főoltár Herperger Sándor asztalos remeke. A Szent József oltárt is 
ők csináltatták egy kompolti asztalossal. Később az oltárképek is 
elkészültek: a főoltáron a Szentháromság, a mellékoltáron Szent 
József képe. Mindkettőt Takács István, neves mezőkövesdi festő 
festette. A kórust szintén Herpergemé csináltatta. Mindketten sokat 
áldoztak a templomra. Áldja meg őket és minden közreműködőt a 
Mindenható!

A torony építése Sindel Ferenc plébános úr érdeme: 1952-ben 
készült el, Kati Imre debreceni vállalkozó munkája. A faanyagot a 
felnémeti fatelepről hoztuk. /A torony építése kb. 100 000 Ft-ba 
került/. A külső vakolat Járdán József plébános alatt készült. 
Ugyancsak ő festette a szentély freskóit. Majd Szenes József 
plébános úr rövid működése után Nagy Béla kanonok-plébános úr 
működése alatt kapta meg a templom a mai szépségét kívül és belül 
/új vakolat, csatornázás, fűtés, egyéb korszerűsítések/.

Isten áldása legyen mindazokon, akik templomunkért valamit is
tettek!
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A honvédhalmi kiskút története

Községünknek, Tófalunak a határában, annak legkeletibb 
részén a síkságból kiemelkedik egy dombvonulat. Nagyszüleim, 
dédszüleim emlékezete szerint ezen magaslat az 1849-es kápolnai 
csata után, annak emlékére kapta a mai Honvédhalom nevet. Azelőtt 
a határrész neve Vágás és Baglyos néven volt ismert. E domb 
oldalán, a falu felé eső részen ki tudja milyen régen egy forrás 
fakadt fel, amit kimélyítettek, hogy meríteni lehessen belőle. 
Nagyon régóta, lehet 200 éve is, hogy szokássá vált e forráshoz 
falunkból, de a környező községekből is szép időben, vasárnapokon, 
s főleg Mária-ünnepeken kijárni, ájtatoskodni egy oszlopra szerelt 
Mária -kép előtt, amit a forrás fölé állítottak. Szokás volt a forrásból 
vizet hazavinni, betegekkel megitatni, vagy a beteg testrészt 
lemosogatni, gyógyulást remélve. Maga a táj is igen kedves, áhítatra 
sarkalló, szép a kilátás az egész Tama - mentére, sőt a Mátra déli 
oldalára is. Az öregektől úgy hallottam, hogy a forrás vize a 
legnagyobb aszály idején sem apadt el, miközben a közeli Kígyós 
laposon, a mélyre ásott gulyaállási kútból kiszáradt többször is a víz. 
Egyszerű észjárású elődeink számára, akik sem geológiáról, sem 
hidrológiáról nem hallottak, ezen tény bizony igen jelentős volt. A 
következő sorok megértése végett szólnom kell a Honvédhalom 
régebbi tulajdonviszonyairól. A földterület a kiskúti táblától 
délnyugatra már sík terep, de a két háború közt megszűnt 
Honvédhalom-pusztával a Debrői-uradalom tartozékaként 
tulajdonosai a gróf Károlyi család tagjai voltak. Az a tábla föld is, 
aminek felső sarkában a kiskút van, uradalmi terület volt, nem a 
tófalui parasztok birtokolták. így az uradalom hatalmasai, akiket 
régebben tiszttartóknak, ispánoknak hívtak, bizony nem nézték jó 
szemmel, hogy Tófaluból, de más helyekről is csoportosan, 
gyalogosan, de sokszor lovaskocsikon járnak a hívek imádkozni, 
sokszor kárt okozva a vetésben. Nagyszüleim emlékezete szerint, 
akik akkor még gyermekek voltak, a kiskutat, ami olyan egy 
méternyi mély volt, csak betemették, így gátolván az odajárást. A 
forrás vize azonban nemsokára újra a felszínre tört, s szétfolyva a 
lejtőn a tábla egy részét úgy feláztatta, hogy az uradalom ökrei 
térdig süppedtek a sárba. A falubeliek ezt intő jelnek véve, újból
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kiásták a kiskutat, hordván a vizét a betegeknek, virágcsokrot 
kötözve az újból felállított Mária képre. így folyt a huzavona az 
uradalom és a falusiak között hosszú évekig, mígnem egy igen 
jelentős esemény szabott irányt a fejleményeknek. A Debrői- 
uradalomban éppen egy igen durva, telhetetlen tiszttartó volt az úr, 
aki keményen ráparancsolt a Honvédhalom-pusztán lakó kerülőre 
/mai szóval mezőőrre/, hogy mindenképpen tiltsa meg a 
falubelieknek a kiskút látogatását. A kerülő, Gyetván János, maga is 
nagyszájú, káromkodós ember lévén, ha észrevette a csoportosan 
közeledő híveket elállván az útjukat, erőszakkal visszafordította 
őket. Nagy volt akkor a hatalma az uraságiak közül még a 
legkisebbnek is.

Történt aztán egyszer, hogy a tiszttartó úr hintón közeledett 
Debrő felől Honvédhalomra, de ahol az út a kiskút felé elkanyarodik 
a hintó előtt a lovak egyszerre csak megálltak. Kérdi a tiszttartó a 
parádés kocsistól: „No mi van? Miért álltunk meg?” Azt mondja 
erre a kocsis: „Nem mennek a lovak!” Erre a tiszttartó: „Vágj 
közéjük!” A kocsis közben a kalapját is levette: „Hát nem látja 
tiszttartó úr előttünk a körmenetet a kiskúthoz?” Felel a tiszttartó. 
„Én bizony nem.” Mikor aztán elvonult a körmenet, a lovak 
megindultak maguktól, a kocsis is feltette a kalapját, az ura pedig a 
háta mögött nagyon megszeppenve, azon gondolatra jutott, hogy itt 
most egy csodaszámba menő esemény játszódott le. Beérkezvén 
Honvédhalom-pusztára ki is adta a parancsot a kerülőnek, hogy 
engedje a népeknek a zarándoklatokat. A mai kor modem 
gondolkodású embere erre könnyen azt mondja, hogy nem volt 
egyéb, mint hogy a lovak a meredek kaptatón kifulladva megálltak 
fújtatni, mert ott éppen egy rövid szakasz a legmeredekebb az útból. 
Olyan is van, aki a parádés kocsis turpisságát gyanítja a dologban. 
Én ehhez csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy bárhogyan is esett a 
dolog, a kocsis egy igen talpraesett, karakán ember volt. 
Mindenesetre a gőgös úr úgy megijedt, hogy tovább nem mert 
ellenezni semmit a birtokon, elődeink pedig elégedetten 
nyugtázhatták, hogy a Jóisten működött közre, azt pedig szentül 
hitték és hirdették, hogy a megholt hívek lelkei tartottak körmenetet 
a hintó előtt. Nem háborgatta tovább káromkodásával Gyetván
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kerülő sem tovább őket. Ennyit a régi időkben történtekről, amit az 
elődök megőriztek, s ránk hagyományoztak.

Én magam 10-11 éves koromban láttam először közelről a 
kiskutat. Egy beton hídgyűrű szegélyezte forrás volt akkor, még 
kézzel is meríthető magasságban állt benne a víz. Egy faoszlop állott 
mellette, rajta a Szűzanya képe. Egyszerűségével szépen beleillett a 
környezetbe. A régi szokás járta a háború előtt is, utána is, 
imádkozni kijárni, betegek kívánságára vizet hozni, egy-egy 
vadvirágból font, vagy kötött csokrot, koszorút elhelyezni. A vize, 
ami sohasem apadt ki, nem volt olyan különleges összetételű, mint 
az elismert gyógyvizek, mint a mátraiak (a salvus vagy a csevice 
kutak), egyszerű forrásvíz volt, amit a reménykedés, az erős hit a 
gyógyulásban mégis híressé tett.. A háború utáni években más 
falvakból vonaton is jártak Kápolnán vagy Aldebrőn kiszállva 
csoportok imádkozni, vízért, meg gépkocsival, flakonokkal többször 
is jöttek távolabbról is. A 3-as útról a leágazást egy fakeresztre 
akasztott virágkoszorúval jelölték meg, az autósok irányítására. 
Jelentősebb gyógyulásként közismert Magdus József kápolnai 
kőfaragóé, aki hálából kőből és betonból állított emléket a kiskút 
mellé. Lassanként (profán szóval élve) divatba jött annyira, hogy 
egyre több kisebb-nagyobb szobor sorakozott a kút előtti terecskén. 
A házi szobrocskákat hordták innen is, onnan is olyan számban, 
hogy több sorban sorakoztak a földön, a szentképek meg a fák 
ágain. Végül még egy kicsi harangocskát is hoztak és állítottak ide 
valahonnan. Szent Antaltól Szent Vendelig talán minden szent, 
némelyikből 3, 4 is található volt a sorokban. Eközben az áhítatra 
összegyűlt, egyre nagyobb számú vegyes összetételű tömeg 
mindjobban elvilágiasította a vallásos jelleget. Volt olyan élelmes 
polgár is, aki rendszeresen kijárt az istentiszteletekre és a Szűzanya 
részére perselyezett a kalapjával, a saját zsebére.

Ezen állapotok láttán sokan megütköztek, tudtommal még az 
egyházi szervek is helytelenítették, ami ott folyt. Az egész azzal ért 
véget, hogy a megyei pártvezetés a helybéli vezetést arra sarkallta, 
hogy tüntesse el az egész komplexumot. A helyi vezetők ettől 
vonakodtak, hisz mégiscsak megszentelt hely volt, halogatták a 
dolgot, mígnem a tsz-ek körzetesítése után az új, idegen vezetés
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traktorral az egészet elplaníroztatta, a szoborgyűjteményt a közeli 
Kígyós árkába túratta. Azóta már újból kiásták a kút aknáját, három 
kútgyűrű mélységig is, de a vize eltűnt.

A hely emlékét azonban meg kell őriznünk!

Tófalu, 1998. április 5.

id. Bori Árpád

Szabó József pappá szentelésének ünnepe és első miséje 

„Legyen meg a Te akaratodn ( Mt 6,10)

Szüleim második gyermekeként 1969. március 27-én 
születtem. Heves megye egyik kis községéből, Tófaluból 
származom. Szüleim már nyugdíjasok. Egy bátyám van, aki 
családjával Egerben él.

Az általános iskola elvégzése után tanulmányaimat az egri 
Dobó István Gimnáziumban folytattam. Itt érettségiztem 1987-ben, 
majd szakmát tanultam és műszerészként dolgoztam Egerben, 
Visontán. Szemináriumi tanulmányaimat 1992. szeptemberében 
kezdtem el Egerben.

Hogy miért választottam a papi hivatást?
Nem és választottam, az Isten hívott, és én elfogadtam a 

hívást. Vallásos családban nevelkedtem, rendszeresen jártam 
templomba, szerettem ministrálni, tiszteltem az atyákat, akik 
községünkben teljesítettek szolgálatot, de a papi hivatás 
gondolatával nem foglalkoztam. Az én terveimben más szerepelt. 
Családalapításon gondolkodtam, szerettem a munkámat, szerettem 
dolgozni. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy bár minden vasárnap 
szentmisét hallgattam, de vallásos életem inkább a megszokáson 
alapult, semmint mely meggyőződésen. Az Istennel való
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kapcsolatom eléggé felszínes volt. Én éltem az életem, de Ő már 
kiválasztott engem. „Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már 
ismertelek, mielőtt megszülettél volna, folszenteltelek.” (Jer. 1,5)

Amikor két évesen súlyos vesebeteg lettem, édesanyám 
nagyon sokat imádkozott, s megfogadta, ha felgyógyulok odaad 
engem az Ő szolgálatára, felajánlotta életemet Istennek.

Meggyógyultam, de a felajánlás részünkről feledésbe merült. 
1990-ben egy februári estén a Miatyánk elimádkozása után éreztem 
először, hogy pap szeretnék lenni. Akkor erről nem szóltam 
senkinek. Dolgoztam, új munkahelyemen jól éreztem magam. 
Próbáltam elhessegetni a gondolatot, de már kitörölhetetlenül 
bennem munkált. Vonzott a templom, az imádkozás, a csönd, és 
vonzott Ő, akit talán életem ezen szakaszában tapasztaltam meg 
először, mint személyes létezőt, aki végtelenül szeret engem.

Még ekkor sem mertem szólni senkinek, míg végül Nagy 
Béla atya felfigyelt rám, és egyengette utamat a szeminárium felé.
A papi jelmondatom: „Legyen meg a Te akaratod” (Mt 6, 10)
Az egész életemet feltétel nélkül az Istennek ajánlottam. Bármi 
történjék is velem, bármilyen nehézség, öröm vagy bánat ér, ne az 
én akaratom teljesüljön, hanem egyedül az Istené!

Nagy Béla kanonok köszöntője

Ezt a napot az Úristen adta, hogy örvendezzünk rajta. Te is 
joggal elmondhatod újmiséd napján, hogy ezt a napot az Úr 
készítette számodra és azért, hogy örvendjünk, vigadjunk. Méltó és 
igazságos az örvendezés, a bizakodás, az előretekintés, hisz egy 
fiatalember elérte célját, amiért küzdött, tanult, fáradozott. Tegnap 
az Érsek főpásztor pappá szentelte, Krisztusnak apostola, 
tanítványa, hirdetője lett. Örülnek a szülők, hogy gyermekük elindul 
az oltárhoz, örül az egyházközség, Tófalu népe, hogy papot adott az 
egyházmegyének. Tehát új pap áll munkába, hogy hirdesse Jézus 
tanítását.
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Újmisés Testvérem! Primíciád napján eszembe jut az első 
pápai látogatás Magyarországon 1991. augusztusában. Ott voltunk 
Budapesten, a Hősök terén a pápai Szentmisén, s Te mellettem 
álltái. Végigimádkoztuk a misét, hazafelé is együtt jöttünk, 
beszélgettünk. Akkor én megkérdeztem tőled, nem gondoltál-e arra, 
hogy pap legyél? És te azt válaszoltad, igen, gondoltál rá, 
foglalkoztat a gondolat.

A következő év tavaszán jelentkeztél az egri Papnevelő 
Intézetbe, ahova felvételt nyertél, és sikeresen befejezted 
tanulmányaidat.

Most, ezen a napon azt kívánom neked, hogy a Mindenható 
Isten áldja meg életedet! Legyen veled továbbra is, s Te hirdesd az 
Ő igéit!

A szemináriumi évek alatt többször érdeklődtem felőled, s 
tanáraid mindig csak jót mondtak rólad. Szorgalmas, megbízható, 
segítőkész növendék voltál. Papi életed kezdetén kívánom, hogy 
maradj ilyen!

A Mindenható azt mondta Jákobnak. „Megáldalak téged, és 
áldás leszel mások számára.”

Légy te is áldás azok számára, akikkel találkozol, akikkel 
összehoz a sors, a jövő!

Kerek József polgármester köszöntője

Tisztelt Római Katolikus Hívek! Első misés Testvérünk!
Ritka és felemelő ünnepi esemény részesei lehettünk 1998. 

június 20-án és 21-én. Ritka, mert 100 év alatt is csak néhány papot 
tud adni egy ilyen kis falu az Úr és mindannyiunk szolgálatára, s a 
mi községünk most adott. Felemelő, magasztos érzés volt az első 
mise részesének lenni. Sokan szívesen helyet cseréltünk volna 
újmisés testvérünkkel. Büszke lehet rá az egész falu, szülei, testvére, 
rokonsága.

A legszebb hivatást választottad! Tófalu Önkormányzata és a 
magam nevében is gratulálok! Fogadd szeretettel ajándékunkat!

r r

Életed és munkád során az Ur adjon erőt, egészséget, sikeres 
és hosszú pályafutást. Híveid megbecsülése és szeretete kísérjen!
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Emelkedj mind magasabb tisztségekbe mindannyiunk örömére! Az 
Úr áldása kísérje munkádat, életedet!

Köszönetnyilvánítás a szülőknek: Bodnár Laiosné szavai:

A tófalui nyugdíjasklub tagjai nevében köszönöm meg a 
Kedves Szülőknek, hogy gyermeküket segítették, támogatták abban, 
hogy e szép hivatást válassza, az Úr szolgálatába álljon.

Kérjük a jó Isten közbenjárását, hogy adja meg neki azt a 
kegyelmet, hogy mindig hűségesen szolgálja Jézust, aki életét adta 
érettünk.

Imádkozzunk, hogy sokáig teljesíthesse szolgálatát erőben, 
egészségben!

Végül köszönjük, hogy kis templomunkban újra hallhattunk 
orgonaszót. Köszönet érte az adományozóknak, s külön öröm, hogy 
ezen a szép és emlékezetes napon szólalt meg először a hangszer.
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„ Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartunk.
A jövőnek élünk, a szépért, a jóért, amit tehetünk. ”

/ gr. Széchenyi István/

ARCOK -  EMBEREK 
a község közéletéből

Dr. BÁTHORY SÁNDOR községi főjegyző

Sokgyermekes kisiparos családban született 
Egerben, 1894. november 25-én. 1913-ban 
érettségizett az egri Szent Bemát Gimnáziumban.
1917-ben katonai szolgálatra hívták be, melynek teljesítése után 
elvégezte a jogakadémiát és jogi doktorátust szerzett.

Jegyzőgyakomokként tevékenykedett Detk és Nagytálya 
községekben. 1921. július 28 és 1928. március 1 között segédjegyző 
volt Kerecsenden. 1928. március 1-től 1945. augusztus 17-ig Tófalu 
községben vezető jegyzőként irányította és végezte a közigazgatási 
munkát. Városi származása ellenére szerette a falusi életet, 
tevékenysége során az itt élők érdekeit képviselte minden 
körülmények között, elősegítve boldogulásukat.

1937 -  38 -  39-ben, a nyári időszakban a kántor-tanító 
közreműködésével a határban dolgozók gyermekei számára 
napközit szervezett az iskolában, biztosítva egész napos 
felügyeletüket.

1946. májusában -  a 174/KIGY 6255/a 1946 sz. határozat 
alapján nyugállományba helyezték.

Hogy családját eltarthassa, alkalmi és irodai munkát vállalt 
(1952- 57 között az Országos Takarékpénztárnál és az Országos 
Mentőszolgálatnál dolgozott).

1972. február 6-án hunyt el. Temetésén az egri Hatvani 
temetőben sok tófalusi tisztelője is jelen volt.
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BORI JÓZSEF községi bíró

Tófaluban született 1898-ban, törzsökös parasztcsaládban. 
Életútja bővelkedett nehéz, mozgalmas időszakokban. Mindjárt csak 
a két világháború, melyekben katonaként vett részt. Az elsőbe még 
18 éves kora előtt bevonult, s hamarosan az olasz front görzi, Isonzó 
folyó menti szakaszán találta magát, itt esett fogságba, ahonnan a 
háború végén tért haza.

1921-ben megnősülvén gazdálkodni kezdett. A világválság 
következtében a mezőgazdaság is nehéz időket élt. 1930-35 között 
a tófalui „HANGYA” szövetkezeti bolt és kocsma vezetését 
vállalták el feleségével. A szövetkezetnek később is igazgatósági 
tagja, pártolója maradt, annak megszűntéig.

Gazdaságában törekedett a belterjesebb módszerek 
bevezetésére. A növénytermesztésben a kompolti nemesítésű 
termények mellett kiváló minőségű oltványszilvát, csemegeszőlőt 
telepített. Súlyt helyezett a takarmány-, főleg a lucematermesztésre, 
mely a tejtermelés alapjául szolgált. A 30-as években megkezdődött 
a paraszti gazdaságok állatállományának törzskönyvezése. Ezáltal 
értékes tenyészállatok nevelésére nyílt lehetősége a falusi 
gazdáknak. Ő maga is azonnal csatlakozott az új tenyésztési 
irányzathoz. Főleg magyar-tarka fajta tenyészbikák nevelésével 
foglalkozott a lovak mellett. A környéken addig ismeretlen fölöző- 
és köpülőgépek vásárlásával kis tejfeldolgozó üzemet alakított ki.

A szántóföldi termelésben akkor kezdődött a dohány mellett 
más ipari növények, a cukorrépa, borsó, paradicsom, szója 
elterjedése. Úttörő szerepet vállalva ebbe is belefogott.

Közben a második világháború előszele egyre több terhet rótt 
a magyar mezőgazdaságra, kiszolgáltatva azt a német háborús 
készülődésnek. A kötelező beszolgáltatás, a maximált árak a 
belterjesség ellenére is fokozták a nehézségeket.

1938-ban behívót kapott, Kárpátalja visszacsatolásában vett 
részt először.

1941-ben választották Tófalu község élére, mint községi 
bírót. Ezt a tisztét mindvégig igen nehéz körülmények között 1945- 
ig töltötte be. Háborús helyzet, jegyrendszer, a menekültek 
elszállásolása, a német, majd az orosz csapatok követeléseinek
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kényszerű kielégítése, végül a legborzasztóbb, a falu felrobbantása- 
mindez óriási lelki terhet jelentett számára. Az orosz megszállók 
állandóan munkára vezényeltették az embereket, miközben a fél falu 
romokban hevert. A színre lépő Kommunista Párt próbálta 
kikezdeni őt egy fénykép alapján, amin egyenruhás nyilasok között 
egy elmosódott arcú alakban őt „vélték” felismerni. Meghurcolták, 
Egerbe, a POLICIÁRA citálták, de a lakossági aláírásokkal ellátott 
kérvény beadása után hazaengedték.

Pártpolitikától mentes, haladó gondolkodású volt mindig, 
világnézetileg a Veres Péter vezette parasztírók képviselte irányzat 
szimpatizánsa.

E súlyos időszak átélése után megfáradva további közéleti 
szerepet nem vállalt, saját gazdaságágát igyekezett rendbe hozni.

Az 1959-es nagy kollektivizálást már halálos betegen érte
meg.

Mindössze 61 évet élt.

BÖDŐ PÁL vitéz, néptanító

Orosházán született 1885-ben. A tehetséges 
fiatalember tanítói oklevelet szerzett. 1909. július 1- 
én, mint póttartalékos bevonult Békéscsabára, a 
101. királyi gyalogezredhez. A világháború 
kitörésétől, 1914. július 27-től az összeomlásig az 
orosz, majd az olasz fronton vitézül harcolt. Részt vett a volhíniai, 
bukovinai, colderossói ütközetben, többször megsebesült. Volt 
szakasz- és századparancsnok, rohamtiszt. Helytállásáért, 
bátorságáért többször kitüntették, pl. III. osztályú katonai 
érdemkereszttel, Erdélyi és Délvidéki emlékéremmel, 
Hadiékítményes katonai érdemkereszttel.

1919-től 1945-ig tanítóskodott Tófaluban.
Egykori tanítványai emlékezetében mint nagy tudású, széles

r

érdeklődési körű ember él. Általában a 4. , 5. és 6. osztályosokat 
tanította. Történelem és földrajzórái élmény számba mentek. De
szépen énekelt és hegedült is. Gazdasági ismereteinek a község nagy

ff

hasznát vette. O maga is gazdálkodott, jártas volt a földművelés,
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állattenyésztés kérdéseiben. Saját költségén melegágyakban dió- és 
eperfa csemetéket neveltetett , s ezekből több százat ültetett ki 
tanítványaival a határba. A Pást diófái sajnos hamar kipusztultak, de 
az Epreskert faóriásai sokáig őrizték emlékét, csak néhány éve 
kerültek kivágásra.

Emberségére is sokan emlékeznek. Anyagilag támogatta a 
rászoruló családokat.

1945 után visszatért szülővárosába, s ott élt haláláig.

CSENGŐ REZSŐ kántor-tanító

1883. július 12-én született Baján.
Édesanyja Nívell Anna.

Az elemi iskola befejezése után 
továbbtanult. 1904-ben tanítói diplomát szerzett.
Pásztón dolgozott, itt kötött házasságot. A család 
négy gyermeket nevelt, három lányt és egy fiút.

1918 -  19-ben már Tófaluban dolgozott kántor-tanítóként. 
Szerette a vidéki életet. Az oktató-nevelő munka mellett 
gazdálkodott is. Nagy gondot fordított a tehetséges tanulók további 
sorsának egyengetésére. Ösztönözte a szülőket gyermekük 
taníttatására, szükség esetén az egyház támogatását is igénybe vette. 
Neki köszönhető pl., hogy a két Rózsa testvér, András és József 
szép karriert futott be.

1937 -  38 -  39-ben Báthory Sándor községi főjegyzővel a 
nyári idényben napközit szervezett a parasztgyerekek felügyeletére, 
hogy a szülők nyugodtan dolgozhassanak. A gyerekek élelmet vittek 
magukkal az iskola épületébe, ahol reggeltől estig játszhattak, s a 
három Csengő lány is szerepet vállalt a napi programok 
szervezésében.

1945-ig dolgozott a községben. Sok évtizedes munkája során 
gyerekek százainak tanította meg az írás-olvasás, a számolás 
tudományát.

1961. március 19-én Egerben halt meg, s a Minorita templom 
altemplomában helyzeték örök nyugalomra.
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VALENTIN ANDRÁS községi főjegyző

Valentin András 1888. április 28-án született Erdélyben, 
Nagyküküllő vármegye Bolya községében. Két öccse és egy húga 
volt, négy gyermeket nevelt a család.

1895-ben kezdte meg elemi iskolai tanulmányait Kiskapus 
városban. Szülei és nevelői vallásos, istenfélő emberek voltak, ő is 
hithű katolikusként élte le életét.

Középiskoláit Erzsébetvárosban (Erdély), a Magyar Királyi 
Állami Főgimnáziumban végezte, 1908-ban érettségizett. Ezután 
egy év sorkatonai szolgálat következett. Leszerelése után elvégezte 
a jegyzőtanfolyamot, s a Marosvásárhely melletti Szetháromság 
községben kezdte meg munkáját közigazgatási gyakornokként, majd 
segédjegyzőként tevékenykedett.

1914-ben, az I. világháború kitörése után besorozták a 
nagyszebeni 31. gyalogezredbe. A frontra került, Lengyelországban 
a przemyslj harcokban súlyos, egész életét végigkísérő sebesülést 
szenvedett. Golyót kapott a karjába, mely eltörte a csontot. Több 
kórházban gyógykezelték, végül Miskolcra került.

Gyógyulása után Heves megyében Aldebrő község főjegyzője 
mellett segédjegyzői feladatkört látott el. 1917-ben feleségül vette 
főnökének, Mátyás Kálmánnak Ida nevű leányát. Ekkor került 
Tófalu község közigazgatásának élére. Munkáját becsülettel, nagy 
ügybuzgalommal végezte. A falu népe megszerette főjegyzőjét 
közvetlenségéért, szerénységéért. Négy gyermeket neveltek 
feleségével, 3 fiút és egy lányt.

1928-ban Egerbe költözött a család a gyermekek iskoláztatása 
céljából. A város polgármestere köztisztviselői státuszba helyezte. 
Tajga lett a híres Király- és Kormányzódíjas egri dalkörnek, 
melynek egyik társadalmi tisztét is betöltötte.

1970-ben, 82 éves korában hunyt el. Családja az egri Hatvani 
temetőben helyezte örök nyugalomra.
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Tófalu község Tisztelt Polgárai!

Nagy megtiszteltetésnek érzem és 
köszönettel elfogadom azon felkérést, hogy a 
Millenniumi év alkalmából, a község vezetése 
által kiadandó emlékkönyvbe magam is leírjam 
visszaemlékezéseimet..

Valójában ki is vagyok én, aki merte vállalni azon 
megtisztelő feladatot, egy olyan község társadalmi és gazdasági 
életének irányítását, mely történelme során, a második világégésben, 
1944-ben, Lidice szlovákiai településhez hasonlóan majdnem 
teljesen megsemmisült?

Én voltam az a személy, aki az államigazgatási feladatkörből 
adódóan, 1957. november 11 és 1962. december 20 között 
tanácselnöki munkakörben dolgoztam községükben.

Nevem: Báli Lajos, 1930. augusztus 4-én születtem Tamaőrs 
községben.

Paraszt származásom ellenére, gyermekkori neveltetésem, 
vallásos alapon nyugvó kispolgári volt. Édesapám ugyanis hét évig 
írnok gyakornok, majd 1935-1944. között gazdasági intéző volt.

1945 -  1950 között Budapesten ipari segédmunkásként, 
valamint szülőfalumban mezőgazdasági gépész munkakörökben 
dolgoztam.

1950-től három évig tényleges katonai szolgálatot 
teljesítettem.

1953-tól, közel négy évig Dormánd községben dolgoztam 
tanácselnöki munkakörben.

1962-től 1971-ig Kál községi Tanácsnál elnökhelyettesi 
munkaköröm volt.

1972-től 1990-ig -  nyugdíjazásomig az egri MEZŐGÉP 
vállalatnál dolgoztam személyzeti és oktatási vezetőként.

Azon döntésemhez, hogy tanácsi vezetői munkát merjek 
vállalni községükben nagyban hozzájárult előző négy éves 
gyakorlatom és azon elméleti alapképzés, amit az Államigazgatási 
Iskolán megszereztem.
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Mindezen alapfeltételeken túl bátorítólag hatott rám Szabó 
Márton tanácstitkár és Rudda Mihály iskolaigazgató véleménye. 
Elsőként általuk ismertem meg a község múltját, a lakosság 
mentalitását.

Ezek után úgy gondoltam, ha már előző munkahelyemen 
hivatásomnak emberségesen eleget tudtam tenni, akkor
községükben közös összefogással azt tovább tudom fejleszteni.

ff

Őszintén megvallva nem csalódtam, ugyanis egy olyan 
emberi közösséget ismertem meg, melynek tagjai kifejezték 
együttműködési szándékukat községük továbbfejlesztése érdekében.

A községi Hazafias Népfront Bizottság felhívására, valamint 
a tanács tagjainak választópolgáraik körében végzett 
véleményfelmérése alapján már 1958 tavaszára egyértelművé vált, 
hogy a község lakossága a legfőbb feladatok megvalósítása közé 
sorolta

a település teljes villamosítását
a Tama patakon meglévő fahíd helyett egy vasbeton híd 
megépítését
a község egészséges ivóvízellátása érdekében artézi kút 
létesítését.

A felsorolt feladatok megvalósításának sorrendiségét az alábbi 
indokok támasztották alá:

1.A községet ért háborús pusztítás után csak a főutcája volt 
villamosítva. A lakóházak többségében hagyományos 
(petróleumlámpa, gyertya) fény szolgáltatta a 
nélkülözhetetlen esti világítást. A mellékutcák éjjel, 
közvilágítás híján sötétek voltak.

2. A Tama patakot átívelő fahíd már nem tudta 
biztonságosan szolgálni a Rákóczi útra, a patakon túli 
mezőgazdasági területekre, valamint a kápolnai és aldebrői 
vasúti megállók felé irányuló forgalmat. Ezért vált 
indokolttá egy vasbeton híd megépítése.

3. A lakosság ivóvízellátását csak a házaknál lévő ásott kutak 
biztosították. Különösen a gyermekek részére ezen kutak
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nem biztosították a jó ivóvizet. Ennek tényét KÖJÁL- 
vizsgálat is igazolta.

Mindhárom beruházás egyenkénti összegei meghaladták a járási 
tanács részéről biztosított éves költségvetési összegeket, így minden 
beruházáshoz kérni kellett a megyei tanács segítségét is.
A feladatok megvalósításában szinte minden esetben, különböző 
nehézségek adódtak.

A község villamosítását az ÉMÁSZ egri igazgatósága 
csak úgy tudta vállalni -  mivel az a tervidőszakon kívül volt 
ha a szükséges villanyoszlopokra pótkeretet mi kérünk a 
Nehézipari Minisztériumtól. Többszöri személyes tárgyalás 
után megalapozott kérésünk meghallgatásra talált Csenterics 
Lajos miniszter-helyettesnél. Személyére utólag is nagy 
elismeréssel emlékezem, hisz tervünk gyors megvalósítása 
nagyban rajta múlott.

A Tama-híd építését a Heves megyei Út- és Hídépítő 
Vállalat kivitelezte, de az építési munkához szükséges magas 
szilárdságú cementet nekünk kellett beszerezni a Dunai 
Cement-és Mészműből.
E feladat megoldásában nagy segítségünkre volt Endrei 
Endre, Heves megye referense, aki az Országházban 
dolgozott.

Az artézi kút megvalósítása is igen körülményes volt. 
A kivitelezési munkát az Országos Vízkutató és Feltáró 
Vállalat végezte, viszont a szakvéleményt az Országos 
Földtani Hivataltól a községnek kellett beszerezni.
A munkafolyamatnak volt egy drámai része is. A kivitelezési 
munkálatok befejezésének estéjén kútfúró mester közölte 
velem, hogy a 150 méter lefűrására biztosított pénzösszeg 
kimerült, de víz nincs, ha nem rendeljük meg a további fúrást, 
akkor elvonulnak.

Azon a bizonyos éjszakán -  23 órakor -  hívtam össze a 
tanácstagokat döntéshozatalra. Egyöntetű volt a döntés, a 150.000 Ft
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ugyan elfogyott, de addig kell fúrni, amíg vizet nem érnek. 
Szerencsénkre 190 méteren önerejű kifolyó vizet kaptunk. Egyrészt 
ezen eredmény miatt, másrészt Dr. Lendvai Vilmos megyei 
tanácselnök jóindulatának köszönhetően túlköltekezés miatti 
fegyelmi büntetésemre nem került sor.
A község lakosságának alapvető érdekeit, szükségleteit szolgáló fő 
célkitűzéseink megvalósítását végül is siker koronázta. Fő 
feladatainkon túl még számos kisebb, de szükséges beruházást, 
felújítási munkákat is elvégezhettünk.
Ezek közül ki kívánom emelni a következőket:

Mintegy 1000-1500 m makadám út megépítése 
a tanácsház felújítása, belső szerkezetrendszerének 
átalakítása
orvosi rendelő kialakítása és a heti kétszeri rendelés 
biztosítása
tűzoltó szertár és a körzeti megbízott részére iroda 
megépítése
a Szabadság tér feltöltése, hogy esős időszakban is 
járható legyen
a kultúrház és ifjúsági klub bútorzatának beszerzése, 
valamint a heti egyszeri filmvetítés biztosítása.

Munkaköri feladataim ellátásában lelkes, segítőkész társaim 
voltak a tanácsi apparátus dolgozói: Szabó Márton és Gál Erzsébet 
tanácstitkárok, Baranyai Éva pénzügyi előadó, Bocsa Béláné sz. 
Bíró Anna adminisztrátor és Orosz Józsefné -  Rozika néni -, a 
hivatalsegéd.

A tanácstagok döntő többségben élvezték választóik bizalmát. 
Szabadidejük jelentős részét a köz szolgálatára fordították. Név 
szerint szeretném valamennyi nevét megemlíteni, de sajnos 38 év 
távlatából az emberi emlékezetnek is vannak határai.

Mindenesetre még emlékezetemben élnek a következő 
személyek: Darányi János, Bocsa Károlyné, Vágvölgyi Alajos, 
Hutter Mátyás, Szabó Imre -  Kossuth u. -, Rudda Mihály, Pocsai 
József, Pocsai János, Pálvölgyi Istvánné, Litkei István és Zagyi 
József.
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Az államigazgatási munkában voltak, vannak és lesznek olyan 
feladatok, amiket törvények, rendeletek, utasítások alapján az ország 
területi egységeinek végre kell hajtani.

Előzetes tervezésünk nélkül ilyen országos feladatok közé 
tartozott tanácsi munkánkban az 1959-1960-as években a 
mezőgazdaság kollektivizálásának szervezése, segítése.

Annak ellenére, hogy a községben már korábban is működött 
egy termelőszövetkezeti csoport, de ezen újabb feladat végrehajtása 
nagy teherként nehezedett a tanács apparátusára, tanácstagjaira, de 
nem utolsó sorban a község lakosságára is.

Mivel a törvény végrehajtási rendeletében volt egy olyan 
kitétel, hogy a termelőszövetkezetek szervezése önkéntes alapon 
történhet, így mi ehhez tartottuk magunkat.

Ennek az eredménye az lett, hogy két évre volt szükség ahhoz, 
hogy különösebb zaklatások nélkül a kollektivizált mezőgazdaság, 
többségi alapon megkezdhette működését.

Tófalu község Tisztelt Polgárai!

Munkaköröm különösebb említésre méltó ok nélkül felettes 
vezetőim döntése alapján a közvélemény megkérdezése nélkül, 
akaratom ellenére megszűnt.

Arra kérem a község jelenlegi, és jövendő polgárait, hogy 
amikor látják azokat a építményeket, melyeket 40 évvel ezelőtt 
közös összefogással valósítottunk meg, emlékezzenek az említett 
személyekre. Szívből kívánom, hogy igényeiknek, szükségleteiknek 
megfelelően tovább virágoztassák községüket!

Eger, 2000. január 31.

Tisztelettel: Báli Lajos (volt tanácselnök)
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JUHÁSZ JÓZSEF tanácselnök

1923. március 14-én Kiskörén született, 
háromgyermekes munkáscsaládban. 14 éves, 
mikor édesapja egy balesetben megrokkan, így ő 
lett a családfenntartó. 16 évesen már arató -  
cséplő, majd kubikosmunkát végez.

1944. szeptember 30-án bevonult 
katonának, s 1946. májusában tért haza egy 
ausztriai hadifogolytáborból.

1947. november 1-től a Magyar Államrendőrség Baranya 
megyei Főkapitányságának állományába került, a magyarbólyi 
rendőrőrsre.

1950-ben nősült meg. Felesége Landek Ilona. Két gyermekük 
született, Hajnalka és József. Ekkor már a pécsváradi rendőrőrs 
parancsnoka volt, törzsőrmesteri rendfokozattal.

Az 1956-os forradalom idején ugyanebben a beosztásban a 
rendfenntartás érdekében közösen járőrözött a helyi nemzetőrség 
parancsnokával. Emiatt 1957. január 26-án azonnali hatállyal 
leszerelték, megkérdőjelezve megbízhatóságát.

Ezután felesége szüleihez, Lippóra költöztek, ahol a helyi 
termelőszövetkezetben dolgozott néhány hónapig, majd a pécsi 
uránérc bányához került, mint bányász. Munkahelyi balesete után 
elhatározta, hogy hazatér Heves megyébe. Öccse Verpeléten élt, így 
ő is odaköltözött családjával. „Káderlapja” miatt csak alkalmi 
munkákhoz jutott.

1960-ban sikerült a füzesabonyi Állami Mezőgazdasági 
Gépállomás kihelyezett brigádvezetőjeként Feldebrőn 
elhelyezkednie. Lelkiismeretes munkájának köszönhetően 
javasolták Tófalu községbe a vb. elnöki tisztségre. Ezt a munkakört
1962. december 20 és 1973. január 31 között töltötte be. 
Munkahelyein különböző szakmai és politikai iskolákon, folytatott 
tanulmányokat. A rendőrségnél nyomozói végzettséget szerzett, 
elvégezte a Tanácsakadémiát, anyakönyvvezetői szakvizsgát tett, 
mint tanácselnök. Egész életét a közösség szolgálatának szentelte.
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1973. február 1-én kinevezték a Heves megyei Népi 
Ellenőrzési Bizottság füzesabonyi járási elnökévé, ahol 1983-ban 
történt nyugdíjazásáig dolgozott.

1992-ben hosszantartó, súlyos betegségben elhunyt. 
Közvetlen egyszerűségét, emberségét őrzi az emlékezet.

RUDDA GYÖRGY kántor - tanító

1906. június 23-án Aldebrőn született.
Édesapja Rudda Mihály, édesanyja Lipkovics 
Borbála. 1 éves korában elveszítette édesanyját.
Az édesapa felesége halála után Amerikában próbált szerencsét, fiát 
a nagyszülők nevelték szerető gondoskodással. Hazatérése után 
megtakarított pénzéből földet vásárolt, s azon gazdálkodott.

Rudda György az elemi iskolát Aldebrőn végezte, majd 
Egerben, a Líceumban kántor- tanítói oklevelet szerzett. 
Szilaspagonyban kapott állást, mint kántor -  tanító, később ő lett az 
iskola igazgatója.

Családot alapított', felesége Farkas Mária tófalusi lakos lett, 
fiuk Endre 1932-ben született.

30 évig dolgozott Szilaspagonyban, de betegsége miatt 
korengedéllyel nyugdíjazták. Ekkor költöztek Tófaluba, s apai 
örökségén gazdálkodott.

A 70-es években nyugdíjasként tanított Kápolnán, Tófaluban 
és Aldebrőn.

1980. január 28-án hunyt el.
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Pedagógushűség 
Harmincnyolc év -  falun

Az iskolaudvaron üdezöld fenyőrengeteg. A 
folyosón önfeledt gyermekzsivajgás. Az irodában 
hatvan körüli, hófehér hajú férfi -  Rudda Mihály 
igazgató -  fogad. Múltat idézünk, harmincnyolc 
falun töltött év emlékei közt tallózunk. Az értelem napszámosának 
közel négy évtizede pereg vissza...

Nyugdíj előtti meditációként... ifjúságsugalló tavaszban...

Pályakezdésem kalapemeléssel:
Póztalan ember. Ha azt mondaná: „Hivatásérzésből lettem 

pedagógus”, elhinném. Mégsem teszi. Helyette ifjúkori emléket 
idéz. Édesanyja mondta az egykori fiatalembernek:

„Fiam, ne legyél te erdész, mint az apád. Inkább menj 
tanítónak. Nem ázol, nem fázol, könnyebb életed lesz.”

A fiatalember hallgatott az anyai tanácsra. 1932-ben szerzett 
tanítói képesítést. Ekkor jött a legnagyobb gond: állást szerezni. 
Mezőszemerén próbálkozott. 47 riválisa volt. A jelöltek három 
napig énekeltek. Egy kivételével -  hiába. Újra próbálkozott. Ezúttal 
Sírokban. Felkereste a papot. A parókia parkjában beszélgettek. 
Rudda Mihály levetett kalappal. Háromszor hallotta a próbatételt: 
„Tegye fel a kalapot!”. Nem engedett a „csábításnak”. Tudta 
keserűséggel telten: a megjátszott túlzott tisztelet is előnyt jelent. A 
diplomáciai játék nem volt hiába, a pályázatot ő nyerte meg...

Kilincselés -  hiába:
Kilenc és fél évet töltött a faluban. A megjátszott póz hamar 

eltűnt. A fiatal tanító tanítani akart, csakhogy a gyerekek immel -  
ámmal jártak iskolába, kellett a munkáskéz otthon. Ebbe nem tudott 
belenyugodni. A pap figyelmeztette: „Nincs szükség itt 
világmegváltásra, apostolkodásra. A parasztsuttyóknak elég, ha ími- 
olvasni megtanulnak, meg tudják számolni a pénzt.” Csakhogy a 
fiatalság tervekkel teli, akkor mindenki ideáktól telítődött. Rudda 
Mihály is kardoskodott. A reakció nem is késett. Nem egy esetben 
csak a királyi tanfelügyelő véleménye segített: „Munkáját lelkesen, 
eredményesen végzi.” És Rudda Mihály maradt. Kilenc év után

97



megüresedett egy állás, a tanító szerette volna feleségének 
megszerezni, aki tanyán tanított. Sorra járták -  az akkor állapotos 
asszonnyal -  a harminckét egyházközségi tagot, támogatást, 
megértést kérve. Csakhogy a kilincselés hiába volt. A 
„renitenseknek” ritkán bocsátanak meg...

Ruddáék Kiskörén jutottak álláshoz...
Fénylő mindennapok:
Az évek sokmindent feledtetnek. Rudda Mihály számára is 

csak emlék már a front, a hadifogság, az újrakezdés minden 
nehézsége. A munka adott erőt, a gyerekek tekintete sugallt 
optimizmust:

A mosolyért csak mosollyal lehet fizetni. Az ember életének 
értelme az alkotás öröme -  vallotta s vallja ma is hitvallásként.

Mindjárt magyarázza is, hogy nem valami nagy dolgokra 
gondol, s nehogy azt higgyem, hogy frázisokkal traktál.

Tanítani a gyermekeket, délutánonként kertészkedni, elültetni 
egy fát, gondozni a gyümölcsöst. Apró dolgok, de megőrzik az 
ember emlékét.

Mennyi ilyen „apróságot” tud idézni! Kiskörén sportpályát 
csináltatott, egy kis szertárból mini-irodát és tanári szobát Tófalun. 
Közben nemzedékeket nevelt. S ehhez mennyi társadalmi 
elfoglaltság! A Hazafias Népfront községi elnöke, társadalmir
elnökhelyettes falujában. Egy gyors számvetést készítünk. Évente 
26 vb-ülés, 6 tanácsülés, s ehhez még az igazgatói értekezletek. 
Időben bizony nemegyszer maratoni távú elfoglaltság. Értelme van, 
bizonygatja, s mindjárt a megbecsülésről beszél. Tizenkét soron 
kívüli előlépés, a nyugdíj előtt 300 forint fizetésemelés.

Ez csak az anyagi, ám ennél is többet jelent az erkölcsi. Jó 
érzés, hogy volt tanítványaim felkeresnek problémáikkal, 
beszámolnak sorsuk alakulásáról, tanácsot kémek hajdani 
tanítójuktól. Nincs jobb, mint viszonozva érezni azt a szeretetet, 
amit valamikor önzetlenül adott az ember. Ez varázsolja az ember 
hétköznapjait ünnepnapokká...

Számvetés -  „alkonyidőn”
Nem panaszkodik, pedig harmincnyolc év alatt adódott 

néhány keserű emlék is. 1956 után apját gyászolta, fekete 
nyakkendőt hordott. Durván megszólták, felelősségre vonták miatta:
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„Az ellenforradalmat gyászolja?” Nem szólt semmit, pedig 
mondhatta volna, hogy a korlátoltság néha nem ismer határokat, 
hogy tett és tesz még eleget ezért a rendért. Nem szólt, kihúzta a 
fullánkot, s behegedt a szúrás. A kellemetlen emlékekről nem szeret 
beszélni, ezt a történetet is csak unszolásra mondta el.

?t

A közelgő nyugdíj kapcsán készítünk anyagi számvetést. O 
mondja, én vitatom, hogy elég alkony időn 2940 forint havi fizetés 
az igazgatói pótdíjjal együtt. Alig több mint egy jól megfizetett 
szakmunkás bére. Egy-két volt fiatal tanítványa keres ennyit 
harminc évesen. Se kocsi, se ház. Harmincnyolc év alatt egyetlen 
egyszer sem volt üdülni. Kellett a pénz, a két gyereket felnevelni, 
pedagógussá taníttatni nem volt könnyű dolog. Rudda Mihály 
mégsem elégedetlen:

-Nem bűvölt engem soha a sok pénz, a túlzott jólét. Örömet 
szerzett a munka, a gyerekek szeretete. Ezt nem lehet forintokkal 
pótolni soha. Dolgozhatnék tovább, kértek is, mégsem vállalom, 
mert azt vallom: időben kell lelépni, addig, amíg az ember 
képességei maximumát tudja nyújtani. Az iskolától úgysem 
szakadok el. Segítek majd az új épület parkírozásában, s a volt 
tanítványok mindig megtalálják, a kertészkedő pedagógust, aki 
beléjük is plántált valamit önmagából.

Rudda Mihály a pedagógusnap alkalmából emlékplakettet és 
pénzjutalmat kap. Az elismerés, a méltatás mindig jólesik. Ám úgy 
érzem, ennél is többet jelent a közel négy évtizednyi tartalmas, 
eredményes munka tudata: annak az embernek az elégedettségét, aki 
a rábízott talentumokkal lelkiismeretesen sáfárkodott...

Pécsi István (Népújság, 1970. június 7.)

Megkésett nekrológ egy tanítónőről

Azt mondják, az ember sosem felejti el a 
gyerekkorát. Magam is sokszor gondolok életem e 
boldog, gondtalan időszakára. Évtizedek távolából is 
frissek, elevenek az emlékek eseményekről, boldog,
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szomorú pillanatokról... és emberekről.
Sosem felejtem el az első tanító nénimet, Rudda Mihálynét, 

vagy ahogy mindenki ismerte és szólította, Erzsiké nénit. Ma is 
látom, amint karján könyvekkel, füzetekkel, ropogósra vasalt kék 
köpenyében közeledik a tanítói lakás felől az iskola 
lépcsőfeljárójához. Sokat kaptunk tőle társaimmal, akik a 
tanítványai lehettünk. Nemcsak írni tanított meg, vezetve ügyetlen, 
remegő kezünket, nemcsak a fejszámolást gyakoroltatta velünk 
minden számtanóra elején, nemcsak azt ellenőrizte, gyakoroltuk-e 
otthon az olvasást. Ennél sokkal többet adott. A jóra nevelt, erősítve 
bennünk az otthonról hozott íratlan szabályokat: tiszteljük a 
felnőtteket, az időseket, mindig köszönjünk, hisz egy kis faluban 
mindenki ismeri egymást, legyünk udvariasak, segítőkészek.

Beszélgetés órákon -  mert nekünk ilyen tantárgyunk is volt -  
felfedeztette velünk a természet, az évszakok szépségeit, beszélt a 
helyes tisztálkodásról éppúgy, mint a gyerekek kötelességeiről. De 
szó esett a nemzeti ünnepekről, az ajándékozás öröméről, a 
karácsonyról... s még sorolhatnám mi mindenről.

Nem tűrte a hazugságot. Ha rosszalkodtunk, csínytevésen ért 
bennünket, mindig tudni akarta, mi történt, hogyan történt. Ilyenkor 
szigorú tekintettel fürkészte az arcunkat, s annak a kék szempárnak 
nem lehetett hazudni. Lehajtott fejjel, szégyenkezve bevallottuk az 
igazat. De a szeme a legtöbbször mosolygott, a keze simogatott -  ez 
volt számunkra a legnagyobb dicséret.

Tanítás után mindig párba álltunk, sorakoztunk. Hideg időben 
eligazította a fejünkön a sapkát, felhajtotta a kabátgallért, mint egy 
gondos anya, s a kapuig kísért bennünket. Ott még egyszer 
figyelmeztetett a megfelelő viselkedésre, s útnak indulhattunk.

Egykori iskolám csendjét már régen nem veri fel 
gyerekzsivaj, üresen árválkodik az útkanyarban. De a kapujában 
olykor látni vélek egy nőalakot, amint tekintetével távolodó 
gyerekcsoportot követ. Őszbe vegyülő szőke haján az 
elmaradhatatlan szürke sál, a vállára terített kabát aljába belekap a 
hűvös őszi szél.

Aztán eltűnik a látomás... de a szív őrzi.

F. É.
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SZALAY LÁSZLÓ

Budapesten, a Szent Paula Kórházban 
született 1937. május 24-én a család elsőszülött 
gyermekeként. Édesapja Szalay János 
cipészmester, édesanyja, az aldebrői származású 
Jákli Mária háztartásbeliként nevelte három fiát.
1944-ben a család a bombázások elől Tófaluba 
költözött a fővárosból, s itt fejezte be az általános iskolát 1951-ben.

Hatvanban, a Vegyipari Technikumban folytatta tanulmányait 
kitűnő eredménnyel. 1955-ben érettségizett. Tanárai továbbtanulásra 
ösztönözték. A vegyészmérnöki vagy a katonatiszti pálya 
lehetőségét azonban elvetette, s Budapesten a Gyógyszerészeti 
Gyárban vállalt munkát, de két hónap után a szíve visszahúzta 
Tófaluba. A Mátravidéki Fémművek laboratóriumában kezd 
dolgozni, vegyésztechnikusként, három év után technológusként.

Öt évi ismeretség után 1959. május 30-án vette feleségül 
választottját, Hutter Erzsébetet.

Munkahelyén egyre magasabb beosztásba került. Előbb 
művezető, majd üzemvezető, végül a minőségellenőrzési osztály 
vezetője lett a tubusüzemben.

Főnökei, munkatársai nagyon szerették. Többször járt 
kiküldetésben külföldön, Csehszlovákiában, Lengyelországban, az 
NDK-ban, sőt Albániában is. tizenháromszor kapott KIVÁLÓ 
DOLGOZÓ kitüntetést, 1969-ben a KIVÁLÓ ÚJÍTÓ cím bronz 
fokozatát is elnyerte.

Az 1970-es évek elején tanácstaggá választották. Nagy 
szerepe volt Tófalu község vasúti megállójának megvalósításában. 
A járási tanács ösztönzésére 1977. április elsején 22 év után 
felmondott munkahelyén, s Aldebrő és Tófalu társközségek közös 
tanácsának elnöke lett.

Rövid idő alatt jártas lett a köztisztviselői munkában. A 
füzesabonyi járásban megalakult Városkörnyéki Bizottság első 
elnöke lett.

1978/79-ben elvégezte a községi, nagyközségi tanácselnöki 
tanfolyamot, kiváló eredménnyel.
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1978-ban indult az óvodaépítéssel az általános iskola 
Művelődési Központtá fejlesztése. Az 1980-as években épült ki a 
községi ivóvízhálózat. 1982-ben megkapta a Munka érdemrend 
bronz fokozatát. Töretlen hittel és erővel dolgozott tovább. A 80-as 
évek közepén megépült a könyvtár és a tornaterem, mindkét 
községben Öregek Napközi Otthona kezdte meg működését. 
Átadásra került a korszerű Egészségház is. 1989-ben a KIVÁLÓ 
MUNKÁÉRT kitüntető jelvénnyel ismerték el munkáját.

Az 1990-es rendszerváltás váratlanul érte. Bízott abban, hogy 
az addig elért eredmények a választások során egyértelműen 
mellette szólnak majd, de nem így történt.

Reménytelen helyzetbe került a két község közös vezetése is, 
hisz a települések automatikusan visszakapták önállóságukat az 
önkormányzatiság törvénybe iktatásával, csupán a körjegyzőség 
maradt.

Tófaluban hamarosan a közélet irányítójává válhatott. 
Társadalmi megbízatású polgármesterként dolgozott a 
földgázprogram megvalósításán, a kábeltelevíziós és a 
telefonhálózat kiépítésén.

Méltó módon emlékezett meg a község a felszabadulásának 
50. évfordulójáról. Márványtábla állít emléket a templom falán az 
1944-es tragikus községi eseményeknek.

Az 1994-es választások után főállású polgármesterként 
folytatta közéleti tevékenységét.

Utolsó nagy szervezőmunkája a Honfoglalás 1100. 
évfordulójának méltó megünneplése volt, emlékműavatással. 
Ekkorra készült el a községi címer és zászló is.

A zászló néhány héttel később a koporsóját takarta.
1996. szeptember 10-én lezárult egy tartalmas élet. Halálával 

egy, a köz szolgálatát elsődleges feladatának tekintő emberrel 
lettünk szegényebbek.

Emlékét megőrizzük!
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SZABÓ MÁRTON vb - titkár

Tófalu községben született 1923. augusztus 9- 
én. Itt fejezte be elemi iskoláit kitűnő eredménnyel, 
majd Örkényben, a Vitézi Gazdaképző Intézetben 
folytatta tanulmányait. A II. világháború idején 
fogságba került. Hazatérése után a katonasághoz 
került, ahonnan 8 hónap után leszerelt.

1946 és 1950 között belügyminisztériumi állományban volt.
1952-től 1954-ig Füzesabonyban, a Járási Tanács Végrehajtó 

Bizottságánál dolgozott.
1954. december 22-től Tódebrő Közös Tanácsánál, Tódebrő 

megszűnésével Tófalu község vb-titkáraként dolgozott.
1957-ben kezdte meg tanulmányait a gyöngyösi 

Mezőgazdasági Technikumban, majd ennek elvégzése után teljes 
anyakönyvi szakvizsgát tett, s a község anyakönyvvezetője lett.

Szolgálati ideje alatt Tófalu jelentős fejlődésen ment át. Nagy 
szerepe volt a kultúrház felújításában, a járdák, útburkolatok 
építésében, a parkosításban, a ravatalozó, a vízelvezetők 
kialakításában.

Az 1963-as árvíz után aktív részese a gátépítés 
megszervezésének, a tűzoltószertár, az elnöki lakás megépítésének.

Tevékenyen részt vett a közös általános iskola, az óvoda, az 
egészségház, a tornaterem építésének munkálataiban, az 
anyagbeszerzésben.

Közel állt hozzá a sport, támogatta a községi
ff

sporttevékenységet. O maga kiváló sakkozó volt.
1971-ben Budapesten elvégezte a Tanácsakadémiát. Több, 

mint húsz évig dolgozott VB titkárként, mint pártonkívüli. Többször 
lett kiváló dolgozó, számtalan más elismerésben részesült odaadó, 
lelkiismeretes munkájáért.

Tófalu és Aldebrő tanácsának újbóli egyesülésétől nyugdíjba 
vonulásáig a GAMESZ vezetőjeként dolgozott.

Szabadidejében szívesen kertészkedett, szakmai tanácsaira 
bárki számíthatott a gyümölcstermesztés terén.

1998-ban, 75 éves korában hunyt el. Emlékét őrizzük!
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TARNAI/UZELMAN/ BÉLA
kántor-tanító 

1908-1996

„AKIK ELŐTTÜNK JÁRTAK MUNKÁBAN ÉS
EMBERSÉGBEN”

Közel egy évszázadot átfogó, az emberi lét sok mélységét 
megtapasztaló életútnak állítunk emléket Tamai Béla személyében, 
aki 1908. június 7-én született Tófaluban, négygyermekes közép
paraszti családban. Mint akkoriban több család, ők is elmentek 
„dohányosnak” a Felső -  Tisza vidékére. De nem sokáig maradtak 
ott, mert az édesapát elvitték katonának az I. világháborúba. Kisebb 
megszakításokkal 8 évig szolgált az Osztrák-Magyar Monarchia 
seregében, a boszniai fronton meg is sebesült. Addig az édesanya a 
nagyobb gyermekek segítségével egyedül vezette a gazdaságot.

Az elemi iskolában a falu tanítója vitéz Bödő Pál figyelt fel a 
tehetséges gyermekre és szüleit rábeszélte, hogy taníttassák. Először 
néhány polgári iskolai osztályt magánúton végzett el, rövid ideig a 
vasútnál is dolgozott, majd felvételt nyert az Egri Érseki 
Tanítóképző Líceumba. Sok szép emléket őrzött az ott töltött öt 
esztendőről, amely élethivatását döntően meghatározta.

Nemcsak szakmailag készült fel a néptanító sokoldalú 
ismeretgyűjtési, majd később az ismeretátadási feladatára, de egyéb 
képességeit is fejlesztette. Szorgalmasan tanulta a zenét: 
zeneelméletet, s a harmónium és orgona mellett hegedűn is 
megtanult. A Líceum zenekarának másodhegedűse volt. Szívesen 
vett részt az intézmény önképző körének munkájában (színjátszó
csoport, Mária-Kongregáció, sportrendezvények).

Kántor-tanítói oklevelét szép eredménnyel 1929-ben szerezte 
meg. Első állomáshelye Besenyőtelek volt. Itt nagyon jó 
tantestületbe került, ahol eredményes munkát végezhetett. Általában 
felső tagozatban tanított és az „ismétlősökkel” foglalkozott. Iskolán 
kívüli tevékenysége is sokrétű volt. Sportfoglalkozásokat tartott, jó 
futballcsapatot nevelt fel, amellyel rendszeresen járt a környező 
falvakba barátságos mérkőzésekre (iovaskocsit bérellek a csapat
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szállítására). A vallásos ifjúsági szervezet, a „Szívgárda” 
munkájában is részt vett, később a „Kalász” Egyesületben is 
dolgozott felnőtt fiatalokkal.

1931-ben nősült meg, egy helyi származású tanítónőt Békéssy 
Györgyikét vette feleségül. De az akkoriban fellépő hastífusz 
járványt felesége is megkapta. Nem élte túl sem ő, sem a benne 
megfogant élet. Ez a veszteség nagyon megviselte lelkileg. Csak 
évekkel később nősült meg újra. Második felesége Kocsis Sára 
kiskunsági származású volt, de fiatalon teljes árvaságra jutva 
dolgozott, mint könyvelő a Czakó-gőzmalomban. 1934-ben kötöttek 
házasságot karácsony másnapján. De újabb megpróbáltatás várt 
rájuk: felesége súlyos veseműtéten esett keresztül áldott állapotban, 
ezért nagy kockázattal szülte meg első gyermeküket. Mivel 
mindketten hitből élő emberek voltak, minden további kockázat 
ellenére felesége egy vesével négy egészséges gyermeknek adott 
életet, akiket nagy szeretettel neveltek fel. Hogy a hattagú családnak 
minden szükségeset előteremtsen, másodállásban könyvelést vállalt 
a „Hangya” Szövetkezetnél.

A II. világháború közeledtével a „Levente” ifjúsági szervezet 
mindenhol megalakult, amelynek vezetésével őt bízták meg. A 
levente-foglalkozásokon sok hasznos ismeretet oktatott (elsősegély- 
nyújtás, tűzvédelem, a lakosság segítése az esetleges háborús 
helyzetekben). De sok sport, és önművelés is szerepelt a 
programokban. Év végén a szabadban rendezett versenyeken 
mutatták be ügyességüket a leventék (kerékpárverseny, 
labdajátékok, atlétika, stb). Mivel a tantestületből több fiatal tanítót 
is behívtak katonának, az iskolában is megváltozott az élet. Volt 
úgy, hogy az összenyitható nagy osztályteremben 90 tanulóval is 
foglalkozott egyszerre a legnagyobb rendben és eredményességgel. 
1944 őszén Besenyőtelket is elérte a front. Már előtte is 
„hadiállapot” uralkodott a faluban, mert minden középületet 
(iskolák, kultúrház) lefoglaltak először a német egységek, utána 
pedig a magyar honvédségi alakulatok. Abban az iskolában, ahol 
mint tanító családjával, szolgálati lakásban lakott, a magyar 
honvédség elsősegélynyújtó hadikórháza volt. Amikor világossá 
vált, hogy a frontvonalat a Tiszánál nem tudják tartani, családját 

ras szekérrel a legszükségesebb ingóságokkal együtt TófalubaI V V U U  V
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indította szüleihez. A leventék sem maradtak őrségben, mert még 
aznap az orosz csapatok Poroszló felől a falu alá érkeztek. A 
leventéket hazaküldte, hogy mentse, ami menthető. Csak azok 
kerültek később orosz fogságba, akik saját felelősségükre bementek 
Egerbe és csatlakoztak a katonasághoz.

Tófalu is nagyon megszenvedte a háborút, mert a német 
hadvezetés még itt is meg akarta állítani az oroszok 
előrenyomulását, de ez az adott helyzetben teljesen kilátástalan volt. 
A Kígyós patak időszakos vízelvezető medrébe akarták a 
tüzérségüket betelepíteni, és kezdték a falut lerombolni a nyílt 
hadszíntér „érdekében”. A templomot, iskolát, a téglából épült és 
cseréptetős házakat felrobbantották, a zsúpfedeles házakat pedig 
felgyújtották. Előtte a falu népét próbálták rávenni, hogy hagyja el a 
települést, de sokan nem mentek el, hanem lehúzódtak a kertek 
aljára, vagy a pincékbe, és ott vészelték át a rettenetes pusztítást. A 
hirtelen jött esőtől a Kígyós patak medre teleszaladt vízzel, így a 
németek nem tudták lőállásaikat betelepíteni. Az oroszok Kápolna 
felől nyomultak a faluba, a németek pedig házról-házra hátrálva 
hagyták el azt Aldebrő irányába. Ezért nem volt idejük az összes 
ház elpusztítására. Sok lakos csak az üszkös romokat találta háza 
helyén, ahol hevenyészett kamrát tákolt össze, vagy rokonoknál, 
szomszédoknál húzta meg magát.

Amikor úgy-ahogy rendeződtek a körülmények, Tamai Béla 
tanító vállalta a tanítás megszervezését, mivel a falu akkori tanítója 
még nem tért vissza, majd hamarosan nyugdíjba vonult, ezért őt 
választották meg kántor-tanítónak, és családjával Tófaluban 
telepedett le.

A tanítás és az istentisztelet is a „Hangya” Szövetkezet egyik 
helyiségében volt /a mai Kis ABC/, igen mostoha körülmények 
között. Csak csupasz lócák voltak, amelyeken a tanulók ültek, de ha 
írásra került a sor, akkor a pad mögé térdepeltek és a lócán írtak. 
Ebben az egy teremben tanult a falu összes tanköteles gyereke úgy, 
hogy egyik nap az alsó tagozat, másik nap a felső tagozat járt 
iskolába. Csak akkor javult a helyzet, amikor a falu egy másik 
tanítót is kapott. Télen csak úgy volt fűtés, hogy a gyerekek egy-egy 
darab fát hoztak. E nehéz körülmények ellenére a tanítás mégis 
eredményes volí. Eiiől tanúskodik egy tanfelügyelői jegyzőkönyv
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1946 májusából, amely bepillantást ad az akkori viszonyokba. 
Érdemes elolvasni! /Melléklet 1./.

A felrobbantott iskolát államsegélyből 1948-ban építette fel a 
falu, amelynek szervezési, anyagbeszerzési munkálatait ő 
irányította. Az iskolabútorokat például egy egri asztalos-vállalkozó 
készítette jó minőségben és határidőre, a többi felszerelés is 
összejött. így már jobb körülmények között folyhatott a tanítás két 
fős tantestülettel, amelynek igazgatói teendőit is Tamai Béla látta el, 
de nem sokáig.

Az egyik tanteremben volt kéthetente a vasárnapi 
istentisztelet, amelyet a falu népe zsúfolásig megtöltött. Az oltárként 
szolgáló egyszerű asztal fölött először az igazgató által felrakott 
Kossuth, Széchenyi, és Petőfi képet a párttitkár felesége a másik 
tanítóval leszedette és helyette Rákosi, Lenin, Sztálin képét rakatta 
fel. A hívek ezen megbotránkoztak, és azt mdndták, mindent 
elkövetnek, hogy templom épüljön. A kántor-tanító és felesége a 
képviselőtestület megbízásából vállalta a szervezési és 
adminisztrációs munkákat, és a templomépítés megindult. Ennek 
rövid történetét a mostani kápolnai anyaegyház kanonok
plébánosának kérésére ő maga állította össze halála előtt pár évvel, 
amely a templom fennállásának 50. évfordulóján, 1999. december 
25-én, a karácsonyi mise keretében tartott megemlékezésen került 
felolvasásra, amelyet ő már nem ért meg. Ez az összeállítás 
megjelent „A mi falunk Tófalu” című kiadványban /1999. 
decemberi szám/.

A templomépítésben való részvételnek az lett a 
következménye, hogy válaszút elé állították. A Tanfelügyelőségen 
kitervelték, hogy cserével egy Adács melletti tanyasi iskolába 
helyezik, az ottani tanító pedig az ő helyére jön. Húszévi szolgálat 
után négy gyermekkel ezt nem vállalta, bár kérte, hogy olyan helyet 
jelöljenek ki számára, ahonnan gyermekei iskoláztatása lehetséges. 
Ennek a kérelemnek nem adtak helyt. Ezért családjával 
egyetértésben úgy döntött, hogy a kántorságot tovább vállalva 
dolgozik és folytatja a templomépítést. A kántori állás egy kis 
faluban nem biztosított teljes megélhetést egy hattagú családnak 
még a javadalmi föld ellenére sem, mert „kulák-listára” került. Ezért 
25 évig a szomszédos Aldebrő kántori teendőit is ellátta /először

107



kerékpárral, később kismotorral/. Mivel a kántor-tanítói lakást 
jogtalanul államosították, onnan ki kellett költöznie egy félig kész 
házba, ahol az ablakok szőnyeggel voltak beszegezve a hideg ősz 
miatt.

A templomépítési munkák sok akadályba ütköztek, de a falu 
népének páratlan összefogását a Gondviselés avval jutalmazta, hogy 
mindig adott megoldási lehetőséget. Egy konkrét eset is ezt 
bizonyítja. Az akkori politikai rendszer helyi kiszolgálói 
feljelentették Tamai Bélát, hogy elkezeli a templomépítésre 
összegyűlt adományokat, és ezért vizsgálat indult meg ellenük. Két 
detektív nézte át az ügyvitelt, a dokumentumokat, amelyeket a 
kántor felesége vezetett, mint gyakorlott könyvelő.

Még a legcsekélyebb adományokról is indigós átvételi 
elismervényt adott. Mindent rendben talált a vizsgálat, csak azon 
csodálkoztak, hogy viszonylag ilyen kevés összegből ezt a nagy 
építkezést hogyan tudták megvalósítani. Tamai Béláék nemhogy 
elvettek volna valamit is az adományokból, hanem munkájuk 
mellett szerény tehetségükhöz mérten pénzzel is támogatták a 
templomépítést.

Egy év alatt tető alatt volt a templom. Igaz, a csupasz falakat 
még csak a palatető fedte, de 1949-ben a karácsonyi éjféli mise már 
az új templomban volt. Később fokozatosan épült fel a torony, a 
kórus, a templombelső. Azóta már kívül-belül is megújult a 
templom /tetőcsatomázás, fűtés, új orgona, miseruhák, oltárterítők 
mind a hívek adakozó szeretetéről és a plébánosok buzgóságáról 
tanúskodnak/.

Tamai Béla mint kántor közel 50 éven keresztül működött 
/1972 óta mint nyugdíjas/ a legjobb tehetsége szerint. Énekkart is 
többször szervezett, vezetett. Nevezetes esemény volt az 1848-as 
Forradalom és Szabadságharc 100. évfordulóján rendezett állami 
ünnepség a kápolnai 1849-es csata emlékhelyén. Ezen az 
ünnepségen a tófalui kórus többszólamú vegyeskari műveket is 
előadott nagy feltűnést keltve. Minden évben a Húsvét előtti 
Nagyhéten elénekelték a két Passiót a falu jó énekeseivel. 
Hangfelvétel is őrzi ezek emlékét. Az érdeklődő gyermekeket, amíg 
egészsége engedte, zongorára oktatta, az első áldozásra készülőket 
pedig külön énekekre tanította.
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Mivel gyermekeit iskoláztatta, jövedelempótlásként pár hold 
földjén gazdálkodott, hogy a legszükségesebb élelmiszereket 
megtermelje. Keményen dolgozott az egész család. Gyermekei 
napszámba is jártak, hogy a taneszközökre való pénzt megkeressék, 
ezzel könnyítve szüleiken. Nyugdíja is nagyon alacsony volt, mert 
nem számították be az 1949 előtti 20 éves tanítói munkaviszonyát. 
Ezt csak a rendszerváltás után rendezték.

A hátrányos megkülönböztetések miatt soha nem zúgolódott, 
bár próbált igazának érvényt szerezni. Szerényen, takarékosan élt 
családjával, és így mindig tudott segíteni a még szegényebbeken, 
vagy a bajba jutottakon. 1973-tól 1992-ig nyugdíjasként is 
kántorkodott, de nem anyagi okok miatt. Munkáját hivatásként élte 
meg. Erre jellemző egyik plébánosa mondása: „O nemcsak 
szolgálta, hanem szerette is az Istent”. És megtapasztalta, hogy 
Istent nagylelkűségben nem lehet felülmúlni, mert a Gondviselés 
mindig akkor segített, amikor legnagyobb volt az ínség.

Gyermekeit is mindig az igazi értékek megbecsülésre, 
szeretetére nevelte, akik hálásak voltak ezért. Nagyon békeszerető 
ember volt. Különösen a gyermeket szerette. Unokáival sokat 
foglalkozott, sok mindenre tanítgatta őket, sokat mesélt nekik, akik 
rajongva szerették. A faluban többször látogatta a betegeket, vagy a 
magányos öregeket, elbeszélgetett velük, érdeklődött sorsuk iránt. 
Élete utolsó éveiben, amikor már sokat betegeskedett /súlyos izületi 
bántalmai voltak/, és emiatt már kevesebbet tudott dolgozni, nagyon 
sokat olvasott szemműtétje ellenére is.

Bámulatos volt az érdeklődése. Főleg a történelmet szerette, 
de érdekelte minden szép, és jó. A világ eseményeit, a tudományok 
fejlődését, művészeteket, a sportot mindig figyelemmel kísérte. 
Nagy élményt jelentett számára az 1983-as római zarándokút, 
amelynek szépségével nem tudott betelni, vagy a fia családjával tett 
felvidéki útjai. Kitűnő emlékezőtehetsége volt, sokszor lepte meg 
környezetét a felidézett pontos ismereteivel. Feleségével mélyen- 
hívő keresztény életet élt, gyermekeit is ebben a szellemben nevelte, 
elsősorban élete példájával.

Nagy veszteség érte, amikor 1995-ben felesége elhunyt, akivel 
60 éven keresztül jóban-rosszban kitartottak egymás mellett, 
vállalva a sok megpróbáltatást és betegséget. A következő évben
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1996. február 5-én négy hónapos, nagy türelemmel viselt súlyos 
betegség után /embólia-sorozat és tüdőgyulladás/ Ő is hazament 
felesége után tíz hónappal az Örök Hazába. Ráillett az írás szava: 

„Jól van, te hűséges, derék szolga,
Minthogy a kevésben hű voltál 
Sokat bízok rád:
Menj be Urad örömébe!”

/Mt. 25.21/

Ő jól sáfárkodott a rábízott talentumokkal /öröklött 
adottságok, szerzett ismeretek, tapasztalatok/. Ezeket mindig mások 
szolgálatába állította: az egyén, a család, az egyházközség, a 
faluközösség, és a nemzet szolgálatába. Talán csak nagy szavaknak 
tűnik, de ez az igazság. Amikor 1945 után orosz vizsgálati 
fogságban megkérdezte tőle a parancsnok, hogy milyen szellemben 
nevelte az ifjúságot mint leventeparancsnok, a következőket 
válaszolta: „Önök, mint oroszok orosz szellemben, én, mint magyar 
ember, magyar szellemben neveltem az ifjúságot.” Erre elengedték, 
nem esett bántódása. Tófalu felrobbantott iskolájának templomának 
felépítésével és fél évszázadnyi kántorságával nemcsak a helyi 
közösséget szolgálta, hanem az országát és Egyházát is. Tette 
mindezt szerényen, hivalkodás nélkül, hivatástudatból, mert 
felismerte, hogy az a KÜLDETÉSE!

EMLÉKE LEGYEN ÁLDOTT!

T. M.
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TÁTRAI EM LÉK

Édesapám emlékére.
«

Az ember világéletében adósa marad a szüleinek. Azt a rengeteg 
törődést, munkát, fáradságot, ha egész életében rájuk dolgozna, 
akkor sem tudná viszonozni. Legfeljebb majd csak a 
gyermekeinknek tudunk valamit visszaadni, föltéve, ha lesznek 
gyermekeink.
Nekem valami nagyon keveset sikerült abból visszaadni az 
apámnak, amit tőle kaptam. A jogosítványomon alig szárad még a 
tinta, amikor felhoztam őt ide, ahová egész életében mindig vágyott. 
Átmentünk Lengyelországba is. Nagyon zsúfolt volt a programunk! 
Bejártuk ott a nevezetességeket, és az utolsó éjszaka itt vertünk 
sátrat Lomnicon. Másnap haza kellett indulni, mert elfogyott a 
szabadságunk. Az utolsó este hallgattuk a tábortüzek mellett éneklő 
gurálok szívet tépően szép énekét, amikor apám furcsa kívánsággal 
álltelő:

- Fiam, itt vagyunk a Csorba-tóhoz alig 28-30 kilométerre. 
Ezért jöttem veletek, mert titokban reméltem, hogy oda is 
eljutunk. Vigyél el reggel engem oda fiam, addigra vissza is 
jövünk, mire a többiek sátrat bontanak.

- Nagyon sűrű ez a program édesapám! -  válaszoltam neki. 
Nem fér már az időbe, sajnos holnapután dolgozni kell menni 
mindnyájunknak.

- Tudom fiam, tudom! De azt is tudom, hogy soha többé nem 
jövök én már erre a tájra. Erről álmodtam egész életemben, 
nekem már csak ez az egyetlen lehetőségem maradt. Ha 
holnap hajnalban útra kelnénk, legfeljebb nem reggeliznénk, 
de megjárnánk ezt az utat. Enni még nagyon sokszor tudunk 
majd fiam, de ide én már soha többé nem jutok el.

Megsajnáltam szegény kis öregembert, akinek egy élet becsületes 
munkája után ennyi volt a vágya: meglátni egy morénahalmok közé 
beékelődött tengerszemet. És másnap hajnali háromkor útra keltünk. 
Amikor vörös pitymallattal jelezte a nap, hogy felkelni készül, mi 
már a Menguszfalvi dolinában jártunk. 28 kilométer volt a távolság,
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800 méter a szintkülönbség, és a sztráda építése is nehezítette az 
utunkat. Ekkor hozták fel Pozsony irányából a sztrádát, javában 
tartottak az építkezések. Egy hídelemet szállító óriás tréler nem adta 
meg nekem az elsőbbséget, s csak különleges lélekjelenlétemen 
múlt, hogy nem hagytuk ott a fogunkat. Az elbambult menetirányító 
meg csak tárogatta a kezét.
Hajnali derengésben mentünk ki a tóhoz, és ott az én apám a falu 
felőli oldalon keresni kezdte az első épületet, a Szentiványi család 
nyaralóját.

- Látod fiam, ez volt az első épület! -  mondta örömmel, amikor 
megtalálta azt.

- Honnan tudja ezt édesapám?
- Olvastam fiam, meg láttam a TV-ben.

Ekkor döbbentem rá, milyen alaposan olvas, tanul még öregségében 
is az én apám. Igen, ő még a Monarchia idején született. Kisiskolás 
korában még benne volt a tankönyvükben az egész nagy 
Magyarország. És az én apám még öreg fejjel is emlékezett arra, 
amit iskolás korában tanult.
Tovább sétáltunk a Kriván sejtelmesen szendergő vállai felé. 
Pisztrángok siklottak az ébredező tó vizében, s akkor egy őzet 
pillantottunk meg. Ott legelt a Pátria Szálló előtti partszakaszon. 
Közben teljes pompával felkelt a nap, s beragyogta Őt. Ott álltam 
vele szemben és láttam, hogy milyen boldog!
S azután néhány év múlva meghalt. Igaza volt... Ha akkor nem 
viszem el, sohasem jutott volna el oda.

Mikor a temetésén búcsúztatták, furcsa módon nekem ez a történet 
jutott eszembe. Lélekben ott álltam Vele, fenn a tó partján, s hálát 
adtam Istennek, hogy utolsó kívánságát teljesíthettem.

ijj. Tárnái Béla
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„Megy az eke, szaporodik a barázda,
Mintha egy nagy könyv íródnék elolvasásra.”

/Illyés Gyula/

A PARASZTI ÉLET MINDENNAPJAI

(Az Általános Művelődési Központ Honismereti Szakkörének
gyűjtéséből)

Szakkörvezető tanár: Szeverényi Éva
Szakköri tagok: Békési Henrietta 

Bori Dénes 
Dajkó Dénes 
Holló Krisztina 
Klubuk Szabolcs 
Márton Attila 
Pék Mónika 
Uzelmann Szilvia

FÖLD ADTA SORS

A falusi emberek számára a megélhetést a föld biztosította. A 
föld, amely tavasztól őszig sok munkát adott gazdájának.

A tél elmúlásával a határban, a házi kertekben megkezdődött 
a vetés. Földbe került a tavaszi árpa és búza, a kukorica, a krumpli. 
Melegágyban nevelték a dohánypalántát, a veteményeskertben 
minden zöldségféle megtalálható volt.

Május elején indult a takarmányfélék /lucerna, lóhere/ 
kaszálása. Ha a levágott takarmány egyik oldala megszáradt, 
megfordították villával, hogy a másik oldalát is megszárítsa a nap, 
majd következett a gyűjtés, azaz a boglyába /petrencébe/ rakás, 
végül a hazaszállítás, kazlázás. Májusban ültették ki a
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dohánypalántákat, s a kora tavaszi metszés után indult a szőlőben a 
kötözés, permetezés, kacsolás, tetejezés, s tartott egész nyáron át. 
Kapálni kellett a kukoricát, tölteni a krumplit, megindult a 
dohány törés. A sárga dohányleveleket leszedték, felfűzték és 
szárították. A legnehezebb munka minden nyáron mégis az aratás 
volt. Június 29-én, Péter - Pál napján kezdődött általában. A még 
nem pergő, de már sárguló búzába a férfiak kaszával rendet vágtak, 
utánuk szedték kézzel vagy sarlóval a markot a nők, gyerekek. Két 
marokból zsúp, vagy szalmakötéllel kévét kötöttek. A kévéket 
keresztbe rakták. Négy kévét raktak le kereszt alakban úgy, hogy a 
kalászok középre essenek. Az alsóra még két vagy három sor került. 
A tetejére még két kévét tettek, s egyet zárásként. Ezt nevezték 
papnak. így csak a legfelső kéve kalászai áztak, a többi védve volt, 
ha esett az eső. Erre szükség is volt, hisz egy hétig is a tarlón volt a 
learatott gabona. Az aratás befejezése után kezdődött a termés 
hazaszállítása, s a cséplés vagy nyomtatás. A szérűn (simára nyesett 
vagy döngölt rész a gazdasági udvarban) szétterítették a kévéket, 
lovakat járattak rajta, így a szemeket azok patája kinyomta a 
kalászból. Később a nyomtatást felváltotta a cséplés, cséplőgépek 
segítségével. Minden faluban több ilyen gép is volt, s udvarról -  
udvarra haladva végezték a munkát. A nyomtatás, cséplés után a 
gabonát még tisztítani kellett. Falapáttal széllel szemben a levegőbe 
szórták, vagy szelelőrostával tisztították meg a törektől, polyvától. A 
megtisztított gabonát nagy, tetejes faládákban (szúszék), vagy a 
kamra sarkában elkerített tárolóban, a hombárban helyezték el. A 
kenyérgabonát a malomban megőröltették. Őrléskor fehér-, vagy 
kenyérlisztet, vörös lisztet és korpát különítettek el. A vörös liszt és 
a korpa állatok etetésére szolgált.

Az aratás után kezdődött a kender betakarítása. Ekkorra már 
megsárgult a szára, a levele. Az első lépés a nyüvés, vagyis a 
növény gyökerestől való kihúzása volt, mivel a gyökerét is 
hasznosították. Ezt követte az áztatása a kenderáztatóban. Aztatás 
után kimosták, s kúpokba állították, hogy száradjon. Száradás után 
következett a kendertörés vagy tilolás. Eközben a használhatatlan, 
fás növényi részek kihullottak. Először lábbal hajtható nagy méretű 
szerkezettel, a tilóval törték, majd következett a kézi tilolás a 
pozdorjával. A megtilolt kendert gerebennel kifésülték. A fésülés
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után a kenderszálakat guzsalyon, vagyis rokkán megfonták. A rokka 
orsójáról, ha megtelt, motollával hajtották le a fonalat.

A nyár elmúltával kezdődött a gyümölcsszedés, a szüret, a 
zöldségfélék télre való elvermelése, a krumpliásás, a kukoricatörés. 
A kukoricacsöveket otthon fosztották. Heteken át kellemes estéket 
töltöttek a rokonok, szomszédok együtt. Fosztás közben folyt a 
beszélgetés, nótázás.

A legnagyobb őszi esemény a szüret volt. A megérett szőlőt 
késsel, ollóval vödrökbe szedték, puttonyosok hordták a nagy 
kádakhoz. A fürtök levét, a mustot a pincékben erjesztették, míg 
kiforrt a bor. A szüretet egy vidám mulatság, a szüreti bál zárta.

A határ lassan átadta minden kincsét gazdáinak. Következett 
az őszi szántás, a talaj előkészítése az őszi búza és árpa vetéséhez.

Nyugodtabb időszak következett a falusi emberek életében. 
Kipihenték a fáradalmakat, többet beszélgettek, az asszonyok 
elővették a kenderfonalat, megkezdődött a szövés. Csomózták a 
dohányt, disznóöléseken összejött a rokonság.
Ez a néhány hónap a jól végzett munkajutalma volt.

AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

A földművelő ember munkáját az igásállatok, elsősorban a lovak 
segítették. De sokszor teheneket fogtak a szekér, az eke elé. A 
parasztházak udvarán sok baromfit, csirkét, libát, kacsát, pulykát 
láthatott a korabeli szemlélő. A húsuk mellett a csirkék tojása, a 
libák tolla is hasznosításra került. Libatollal töltötték meg a 
dunnákat, párnákat vagyis az ágybélit.
Malacokat, fias disznókat is tartottak. A fias disznók kicsinyeit vagy 
eladták, vagy meghizlalták és levágták, így jutottak húshoz, zsírhoz, 
szalonnához, sonkához, kolbászhoz. A szalonnát, kolbászt, sonkát 
füstöléssel tartósították.

Teheneket a tejért, s az abból készülő vajért, túróért tejfölért 
tartottak. De az ivartalanított hím szarvasmarhákat igavonásra is 
használták.
Kecskék, birkák is gazdagították az állatállományt.
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Tavasztól őszig a teheneket legeltették a falu közös legelőjén. 
Reggelente a csordás nagy ostorpattogtatással terelte az állatokat 
végig az utcákon, s minden házból kihajtották hozzá a saját 
tehenüket, s este terelték őket haza. Napközben a csordakút hosszú 
vályújánál megitatta őket a csordás, akinek munkáját jó terelő 
kutyák segítették.

A malacokat a kondás hajtotta ki.
A libákat a család nagyobb gyerekei a libalegelőn legeltették 

egész nap, ha nagyon meleg volt, a folyó vagy tó vizéhez terelték a 
jószágot.

Mindennek megvolt a maga rendje, a szokások nemzedékről 
nemzedékre hagyományozódtak.

IPAROSOK. IPARI TEVÉKENYSÉG

A falun élő ember mindent megtermelt magának, 
haszonállatokat tartott, de szükség volt iparosokra is, akik használati 
tárgyakat, gazdasági eszközöket készítettek, így elmondható, hogy a 
falu önellátásra rendezkedett be.

Nélkülözhetetlen iparos volt a kovácsmester, aki műhelyében 
patkolta a lovakat, földművelő eszközöket készített, ráfot húzott a 
parasztszekerek kerekére, ha elkopott lecserélte. Reggeltől estig 
égett a kohóban a tűz, fujtatóval élesztették a mester segédei, inasai. 
A felforrósított vasat az ülőn kalapáccsal munkálták meg, időnként 
vízbe mártották, így edzették, hogy ne törjön el könnyen. A 
kovácsnak a megrendelők pénzzel, vagy terménnyel fizettek, 
megélhetése biztosított volt.
A faluból nem hiányzott az asztalosműhely sem. Ahogy a régi 
öregek mondták, itt a bölcsőtől a koporsóig mindent elkészített a 
mester. Ablakok, ajtók, bútorok kerültek ki a keze alól. Az 
alapanyagot, a fát fakereskedőktől vásárolta. A gyalupad, a 
különböző szélességű gyaluk, vésők, fúrók, szögek, a fűrészek 
szolgálták munkáját.

Voltak cipészmesterek, hisz lábbelire, bocskorra, cipőre, 
csizmára mindenkinek szüksége volt. A cipész méretre készítette 
ezeket. A közeli városban szerezte be az alapanyagokat. Persze a
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műhelyben javítás is folyt, talpalás, sarkalás, foltozás, a szűk cipők 
tágítása kaptafán.
A falusi gazdaságokban nélkülözhetetlen hordókat a kádárok 
készítették, a kocsikerekeket a bognárok.

Borbélyok végezték a férfiakon a hajvágást, borotválást. A 
nők hosszú hajához akkor még nem kellett mester.

A FALUSI LAKÓHÁZAK

A falusi lakóházak építése nehéz munka volt, sok pénzt 
igényelt, amivel a parasztember nemigen rendelkezett, így először 
csak annyit építettek fel belőle, hogy beköltözhető legyen, s az évek 
során bővítették. A rokonok összefogtak, segítették az építkezőket 
munkájukkal, akik persze visszasegítették nekik ezt.

A házak akkoriban vályogból épültek. Nem ástak mély alapot, 
csak sekélyet, abba követ raktak, erre emelték a vályogfalat. A 
vályogház nyáron hűvös, télen meleg volt.
A vályog úgy készült, hogy askialakított vályogvető gödörben az 
agyagos földet vízzel locsolták, töreket kevertek bele, lábbal 
megtaposták, majd téglaformába verték és kiszárították. 
Építkezéskor a téglákat sárral ragasztották egymáshoz.

A ház zsúpfedeles volt. A szarufákra nádat kötöztek, erre 
rakták a zsúpot, ami búza- vagy rozsszalmából készült. A verőfa 
segítségével egyenletesen elterítették, lenyomkodták a zsúpot, s 
méterenként a tetőléchez rögzítették zsúpkötéllel, később dróttal. 8- 
9 zsúpréteget terítettek szét, mire a kívánt vastagságú és szigetelésű 
lett a tető.

A házak szabadkéményesek voltak. A konyharészben egy 
boltíves szabadkéményt alakítottak ki, ahová a ház első és hátsó 
helyiségéből fustcsövön kivezették a füstöt, ami a konyha falba 
rakott tűzhelyének füstjével együtt a kéményen távozott. Az első 
vagy a hátsó szobában, esetleg mindkettőben kemence is volt, amit a 
konyharészből fűtöttek.

Környékünkön a hosszúházas építkezés terjedt el. 
Szélességében csak egy helyiség fért el. Az utcára a tisztaszoba 
nézett két kis ablakkal, széles ablakpárkánnyal. Ebből kilépve a
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konyhába, onnan a hátsó szobába, vagy „hátsó házba” lehetett jutni. 
E mögött volt a kamra, ahova a nyitott vagy félig zárt eresz aljáról, 
vagy gangról lehetett bejutni. Az udvar széles volt, hogy a rakott 
szekerek is kényelmesen be- és kijárhassanak, fordulhassanak. A 
gazdasági épületek, vagyis az istálló, a szín, a fészer általában a ház 
végében voltak az ólakkal együtt. Itt magasodtak a széna- és 
szalmakazlak az állatok takarmányozásához és az almozáshoz. 
Elmaradhatatlan építmény volt a rácsos falú kukoricaszárító góré is.

A berendezés a házakban nagyon egyszerű volt. Az első 
szoba, ahová csak a vendégeket vezették be, volt a tiszta szoba. Két- 
három ágy, kaszli /komód/, ruhásszekrény, saroklóca nagy asztallal, 
2-3 szék, a sarokban a kemence, az első falon a két ablak között 
falióra és tükör kapott benne helyet. Szentképek, esetleg a házaspár 
esküvői képe díszítették a falakat. Az ablakok fehér függönyeit, az 
asztalterítőt kézzel hímezték.
A „hátsó ház” volt a lakószoba, itt is ágyak, dikó kapott helyet, télen 
sokszor itt is főztek, hogy csak egy helyet kelljen fűteni. Itt kapott 
helyet a mosdóállvány a lavórral, törölközővel. Az ételfőzés a 
konyhában folyt általában, a falba rakott, vagy a csikótűzhelyen, 
amely már lábakon állt, s sütője is volt. Étkezéskor a család 
körülülte az asztalt, a lócán, székeken mindenkinek megvolt a helye.

A bútorok egy részét készen vették vásárokon, asztalosokkal 
csináltatták, de házilag is készítettek székeket, sámlikat, egyszerű 
fekvőhelyet, azaz dikót.

A GYERMEKEK ÉLETE

A falusi családok gyermekeinek élete alig különbözött a 
szüléikétől. Korán megismerték a munkát, megtapasztalták az élet 
nehézségeit. Kisgyermekkorukban a szülők elfoglaltsága miatt a 
nagyszülők vagy idősebb testvérek vigyáztak rájuk, de sokszor 
megtörtént, hogy a család magával vitte őket a határba.
5-6 éves korukban már libát őriztek, később komolyabb munkára 
fogták őket. A fiúk ekekapázáskor vezették a lovat, kapáltak. A 
lányok otthon főztek, vigyáztak kistestvéreikre, ellátták az állatokat,
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de számukra sem volt ismeretlen a kapa. Aratáskor markot szedtek, 
vagy ételt hordtak az aratóknak.

Persze azért megvolt a j áték idej e is!
A lányok babáztak kukoricacsutkából maguk készítette 

babáikkal, tökhéjból készült bölcsőben ringatták azokat, ruhát 
varrtak nekik. Elsősorban a fiúk játéka volt a gombozás, snúrozás, 
bigézés.

Gombozás: a sima földbe lyukat vájtak, arra dobálták a gombokat. 
Akié a lyukhoz legközelebb esett le, kezdte az ujjal való pöckölést. 
Ha elsőre nem sikerült a lyukba löknie a gombot, más folytatta a 
próbálkozást. Az győzött, aki a legtöbb gombot a lyukba pöckölte.

Snúrozás: a sima földre vonalat húztak, s arra pénzt dobáltak. 
Akinek a pénze a vonalhoz legközelebb feküdt, összeszedte az 
összes pénzt, összerázta a markában, s feldobta a levegőbe, 
miközben vagy azt mondta: „írás” vagy azt, hogy „fej”. A földre 
hullott érmék közül azokat szedhette fel, amelyek az általa megjelölt 
oldalukkal felfelé hevertek a földön. A győztes az lett, aki a legtöbb 
pénzt gyűjtötte.

Bigézés: Egy fadarabot mindkét végén kihegyeztek. Egy hosszabb 
fából ütőt készítettek hozzá. Az ütővel a bige hegyes végére ütöttek, 
s az felrepült. A körben álló gyerekek igyekeztek elkapni. Akinek 
sikerült többször beleütnie, az annyi pontot szerzett, ahányszor 
beleütött. Az folytatta a játékot, aki elkapta az előző játékos által 
már elvesztett bigét.

Szerették a labdajátékokat is. Labdájuk szőrből vagy rongyból 
készült.

Mélázás: Két egyenlő létszámú csapatot alakítottak. Az egyik volt 
„lent”, a másik csapat „fent”. A lentiek dobták a labdát valamelyik 
fent állónak, s annak el kellett találnia valakit a labdával a lentiek 
közül. Ha sikerült, akkor az eltalált, ha nem, a dobó állt ki.
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Kiszorító: Itt is két csapatra volt szükség, s a két csapat tagjainak 
egymást kellett kiütniük. Ahol a labda leesett, onnan lehetett dobni a 
menekülő ellenséges csapatra, azaz annak tagjaira.
De játszottak csúcsavarintót is, amikor a gyerekek sorba álltak, s a 
sor végén álló volt a bunkó. A sort nagy erővel megpenderítették, s 
a sor végi „leszakadt”, nagyot repült.

A játék mellett persze a tanulás is elfoglaltságaik közé 
tartozott. Hatéves korukban kerültek az elemi iskola első osztályába, 
ahol az ábécéskönyvből megtanultak olvasni, megismerték a 
betűket, számokat. Második, harmadik osztályban már 
olvasókönyvük, s beszéd és értelemgyakorlat órájuk is volt. A hat 
osztályos elemi iskola negyedik osztályától már földrajzot, 
történelmet, természettant, vegytant is tanultak. A negyedik osztály 
elvégzése után a jómódú, tehetséges gyerekek a négyosztályos 
polgáriban, vagy a nyolcosztályos gimnáziumban folytathatták 
tanulmányaikat. A gyerekek többsége a 6 elemi elvégzése után a 
szülei földjén dolgozott, vagy mesterséget tanult az iparosoknál. 
Voltak szegény, de nagyon tehetséges gyerekek, akiknek 
továbbtanulását anyagilag az egyház támogatta.

A tanévben a tanítás délelőtt és délután is folyt. A gyerekek 
délben hazamentek, s ebéd után visszajöttek a délutáni órákra.
Nagy rend és fegyelem volt az órákon és a szünetekben is, amikor 
vagy az iskola folyosóján, jó időben pedig az udvaron játszhattak. A 
rendetlen, feladatát el nem végző tanuló pálcával kormost kapott. 
Megengedett volt a testi fenyítés.

ÜNNEPNAPOK

A falusi emberek szorgos munkával töltött hétköznapjait 
ünnepek színesítették, egyházi, családi, valamint nemzeti ünnepek.

A vallásnak nagy szerepe volt életükben. A reggeli, esti, 
étkezések előtti és utáni imádkozás elmaradhatatlan volt mind a 
felnőttek, mind a gyerekek számára, éppúgy, mint a vasárnapi 
templomba járás.
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Egy évben sok egyházi ünnep volt. Ezek egy része konkrét 
naptári napokhoz kapcsolódott, más részük a vasárnapokhoz. Az 
egyházi ünnepek sorában január 6-a volt az első, Vízkereszt, Jézus 
megkeresztelésének ünnepe. Február 2-án, Gyertyaszentelő napján 
az istentiszteleten a hívek álla alá kétágú gyertyát tartott a pap, s 
kérte az urat, óvja meg híveit a torokbetegségektől. Március 25-én, 
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a hívek bő termésért 
imádkoztak a Boldogságos Szűzhöz. A Húsvét Jézus 
szenvedéseinek, kereszthalálának és feltámadásának ünnepe. Az 
ünnepet megelőző hét a nagyhét, a nagyböjt időszaka. Pénteken, a 
keresztre feszítés napján elnémultak a harangok, az emberek 
böjtöltek. A vasárnap és a hátfő már a dicsőséges feltámadás 
ünnepe. Húsvét után az 50. nap a Pünkösd, Jézus mennybe 
menetelének napja. A következő egy héttel később a Szentháromság 
ünnepe. Június 29-e Péter és Pál apostolok ünnepe. Augusztus 15-e 
Nagyboldogasszony, szeptember 8-a Kisboldogasszony ünnepe. 
Október 30-a, november elseje Halottak napja és Mindenszentek. 
Az évet a legszebb, legbensőségesebb ünnep, a Karácsony, Jézus 
Krisztus születésnapja zárja.

Egyes ünnepekhez különböző népszokások kapcsolódtak már 
a múltban is. Húsvét hétfőn a legények meglocsolták a lányokat, 
hogy frissek, üdék legyenek, azok pedig hímes tojást adtak nekik. 
Pünkösdkor a gyerekek Pünkösdköszöntő verseket mondtak a rokon 
családoknál, s ezért pénzt, édességet kaptak. Az év utolsó nagy 
ünnepe előtt a gyerekek betlehemezni jártak, felidézve Jézus 
születésének körülményeit. A házigazdák mindig megvendégelték 
őket.

A nemzeti ünnepek közül március 15-e volt az első. A nap 
délelőttjén az iskolások levonultak a kápolnai ’48-as emlékműhöz, 
énekeltek, Petőfi verseit szavalták.

Augusztus 20-án államalapító nagy királyunkra, I. Istvánra 
emlékeztek.
A legnagyobb családi ünnep a lakodalom volt. Ha a két család 
megállapodott az esküvő időpontjában, a jegyespár végigjárta a 
rokonságot, személyesen hívtak meg mindenkit. Ilyenkor kérték fel 
őket a lakodalomban való segédkezésre is.
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Az asszonyok vasárnap délutánonként már hetekkel korábban, 
„csigát csinálni” jártak a lakodalmas házhoz. Száraz süteményeket 
sütöttek, hogy mindenből legyen bőven. A lakodalom péntekén 
levágták, megkopasztották a tyúkokat. A férfiak csütörtökön 
felállították a sátrat, pénteken levágták a hízót. Mindennek megvolt 
a szokásrendje. Péntek este a rokonok, ismerősök elhozták a 
nászajándékot, s vacsorát kaptak.

Általában szombat délelőtt tartották a templomi esküvőt. Ha 
egy faluból valók voltak a fiatalok akkor gyalog tették meg az utat a 
templomig és vissza. Ha más faluból való volt az egyik, akkor 
hintón hozták az ifjú párt, a násznép pedig szekereken tette meg az 
utat. A hosszú fehér ruhás, fátyolt viselő menyasszony a vőféllyel 
ment a templomig, a vőlegény pedig mögötte a nyoszolyólánnyal. A 
vőfély és a nyoszolyólány a közeli rokonsághoz tartozott. Az esküvő 
után a vőlegény házához vonult a násznép. A kapuban összetörtek 
egy tányért az érkezők előtt, kívánva, hogy akkor váljanak el, mikor 
a tányér darabjai újból összeragadnak. A menyasszonynak cukrot 
adtak, hogy édes legyen a házasélet. A menyasszonyos ház vendégei 
ezután visszamentek a vendéglátók házához, s mindkét helyen 
elkezdődött az ebéd. Csigaleves, főtt hús, sült hús tésztával, töltött 
vagy székelykáposzta, sütemények -  ez volt általában a menü. 
Italként házi pálinkát, bort, szódavizet szolgáltak fel. Az ebéd 
ceremóniáját a násznagy vezette le. Minden fogáshoz tréfás 
rigmusokkal kívánt jó étvágyat a vendégeknek. Szólt a cigányzene, 
ropták a táncot öregek, fiatalok. Éjfélkor a menyasszony piros 
ruhába öltözött, haját felkontyolták, fejére kendőt kötött, s 
elkezdődött a menyecsketánc. Az ifjú férj végül „ellopta” asszonyát. 
Felkapta, s kiszaladt vele. De a mulatozás folytatódott hajnalig.

A lakodalom mellett nagy esemény volt a családban a 
gyermekek születése. A gyermekágyas asszony megerősödéséig a 
rokonság vitte az ebédet neki. Elsősorban a keresztszülők, a komák 
tettek ki ilyenkor magukért. Hamarosan elkövetkezett a keresztelő 
napja, a kis jövevényt keresztvíz alá tartották. Ahogy növekedett 
elsőáldozóként, majd bérmáláskor részesült az egyházi 
szentségekben.
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Melléklet 1.

Jegyzőkönyv Tantestületi példány

Felvétetett T ó f a l u  községben 1946. május hó 11-én a róm. 
Kát. Jellegű épületben elhelyezett 1 tantermes, 2 tanerős 
népiskolának Emay Lajos körzeti iskolafelügyelő által történt 
iskolalátogatása alkalmával tartott értekezleten.

Jelen vannak Emay Lajos körz. Isk. felügyelő, Uzelman Béla 
kántor-tanító és Matirkó Gizella beosztott áll. Tanítónő.

Körzeti isk. felügyelő szeretettel köszönti a két kartársat s az 
értekezletet megnyitja. Megállapítja, hogy tanító hiányában az 
1945/46-os tanévben a tanítás csak 1945. okt. 1-én vette kezdetét, 
mikor is az iskolához került Uzelman Béla kántor-tanító. 1946. 
január hó 15-ig egyedül tanított, egyik nap az alsó, másik nap a felső 
tagozatban.

1946. január 15-én került az iskolához Matirkó Gizella beoszt. 
Áll. Tanítónő, aki átvette az alsó tagozat tanítását. Ezen időtől 
kezdve heti váltakozással tanítottak délelőtt és délután is.

I. Az iskola külső rendje

Az iskola épületnek csak nyomai vannak meg. 1944. őszén az 
épületet a harcok folyamán felrobbantották, teljesen elpusztult, 
berendezésével együtt. A felrobbantott iskola és templom céljainak 
ellátására a Hangya épület egyik termét rendezték be. Ezen 
teremnek még most is hiányosak az ablakai, s az ajtó zár hiányában 
csak be van támasztva. Tanterem és berendezés teljes hiányában 
került az iskolához 1945. okt. 1-én Uzelman Béla kántor-tanító. 
Először némiképpen lakhatóvá tette saját lakását, azután segítséggel 
hozzáfogott a templom és iskolaterem céljául szolgáló Hangya 
terem berendezéséhez. A gyerekek segítségével készítette a padokat, 
hogy azután megkezdhesse a tanítást.
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II. Az iskola belső rendje

1. Az előző évek anyakönyvi naplói elpusztultak
2. Folyó tanév naplói megvannak
3. Tanmenet van, de nincs jóváhagyva
4. Tankönyvek felsőbb rendeletre beszedve_ r

5. Tanterv és Útmutatás 1 példány /Tanítói/
6. Tanév kezdete 1945 évi okt. 1-én
7. Beíratási díjak nem lettek szedve
8. Tanítás váltakozó
9. Mulasztási kimutatást átadó könyv van
10.Tanítói és ifjúsági könyvtár megsemmisült 
11 .Fűtőanyaghiány miatt szünet nem volt

III. Szemléltető képek és eszközök

Az iskolaépület felrobbantásával minden szemléltető kép és 
eszköz elpusztult. Ezek gyűjtésére, készítésére és beszerzésére 
minden lehetőt megtesznek.

IV. Az iskola belélete

1. Ima az előírt. Körz. isk. felügyelő kéri, hogy ima előtt 
és után váltakozva mondják és énekeljék a Himnuszt 
vagy a Szózatot.

2. Vallásos nevelés kifogástalan
3. A tanulók fegyelmezettek, illedelmesek
4. Házirend hiányzik
5. Családlátogatás esetenként

V. Egészségi és tisztasági állapot

1. A tanítás jelenlegi állapotban és helyen csak 
szükségmegoldás lehet
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2. A tanterem napi takarítását a gyermekek végzik
3. Ivóbögre és vizeskanna hiányzik
4. A gyermekek zsebkendővel el vannak látva
5. A gyermekek tisztasági vizsgálatát a tanítók végzik

VI. Nevelési és tanítási eredmények

I-II-V. osztály Beírva: 37 tanuló
Jelen van: 30 tanuló

Tanítja: Matirkó Gizella áll. beosztott. Beosztva 1946. X. 15-óta. 
Munkanapok száma: 119
Naplói rendben. Tananyagbeosztása nincs jóváhagyva.

I. osztály: Számolás

13-as számkörben számolnak. El vannak maradva az anyaggal. 
A gyermekek pálcikákon számolnak. Nevezett számokkal 
számolnak. Az egész osztály cselekvőleg vesz részt a számolásban. 
A gyengébbeket is számoltatja. Ha hibáznak, tévednek, rávezeti a 
gyermekeket a helyes megoldásra. Amit közösen számolnak a 
tanítónő a táblára, a gyermekek a füzetükbe írják. Elég jól 
számolnak.

I. osztály: Olvasás

Az olvasókönyv hiánya az olvasási készségen nagyon 
észrevehető. Bibliából olvasnak. A betűknek szótagokká és 
szavakká való összeolvasására ügyelnek. A kézjeleket már lassan 
elhagyják. A jelenlévő 17/tanulóból 5 tanuló nagyon gyengén olvas. 
Tankönyv hiányában ne csak bibliából, hanem rövid meséket 
olvastasson meséskönyvből, s a mesét azután mondja és mondassa 
el. Olvastatás közben a tanítónő kísérje figyelemmel az olvasást. A 
hibás olvasást úgy javítsa.

írás: írásuk elég jó. Betűi szabályosak. Csak íronnal írnak.
Test és írontartásra ügyelnek.
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II. V. osztály: Beszéd és értelemgyakorlat

Kirándulás a konyhakertbe. A gyermekek élénkek szeretnek 
beszélni. A gyermekeknek alkalmat ad, hogy elmondhassák 
megfigyeléseiket, tapasztalataikat. Ha a gyermekek kérdeznek 
valamit, a kérdésre megadja a kívánt feleletet. A helytelenül kiejtett 
szavakat javítja. A beszélgetés folyamán a tanítónő a háttérbe tudott 
maradni, de a beszélgetést irányította és gondolatokat ébresztett.

II.osztály Olvasás:

Tankönyv hiányában itt is a bibliából olvasnak. Olvasási 
készség itt is gyenge. Amit olvasnak, mondassa el. Először a 
részegységeket, azután az egész olvasmány tartalmát összefüggően. 
A tanítónő hangja, fellépése, modora jó. Tanítása élénk. Szeretettel 
foglalkozik a gyermekekkel, azok ragaszkodnak is hozzá. Nevelési 
és tanítási eredménye a Tanterv és Útmutatás szellemében jól 
megfelel.

III.-IV. V. osztály
Beírva: 24 tanuló 
Jelen van: 21 tanuló

Tanítja Uzelman Béla kántor-tanító.
Munkanapok száma: 119
Naplói rendben. Részletes helyi tanmenete megvan, de nincs 
jóváhagyva.
Órarendje naplóban.

III. V. osztály: Földrajz: Ismétlés. Hazánk általános leírása. 
Elméleti tudásuk elég jó. Térképismeretük gyenge. 
Falitérkép hiányzik. Kézi-térkép csak 1-2 gyermeknek 
van. A falra egy közepes közigazgatási térkép van 
kiszögezve. A mindenes füzetben a térképvázlatok rajzait 
nem találtam. A jövőben rajzolva tanítsa a földrajzot. 
Hazánk térképének vázlata fokozatosan, tájegységek 
szerint alakuljon ki.
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IV. V. osztály: Olvasás: Bibliából olvasnak. Szép, hangsúlyos 
olvasásra törekszenek. Szó és értelemmagyarázatot tart. 
Részegységeket elmondja. Jövőben az egész olvasmány 
tartalmát is mondassa el összefüggően. Az olvasást 
összekapcsolja helyesírás és nyelvi magyarázattal.

r r

Ének: Egyházi és világi énekeket énekelnek. Ének a gyermek 
hangterjedelmének megfelel. Hangot megadja. Ütemez. Ahol 
szükségét látja, segít az éneklésben. Harmónium kéznél van, a 
jövőben az éneket kísérje harmóniummal.

írás: Helyesírás, szépírás, fogalmazás és számolási füzetei 
megvannak. Szép, tiszták. Javítva osztályozva. Fogalmazási 
gyakorlatok jók. Tárgyuk élmény, leírás, megfigyelés.

Osztály fegyelmezett. Gyermekekkel szeretettel bánik. 
Ragaszkodnak is hozzá. Tanító és gyermek között megvan a 
közvetlenség. Úgy az iskolában, mint iskolán kívül nagy munkát 
végez, s munkája dicséretet érdemel.
Az V-VIII. osztály már nem volt meglátogatható, mert községépítés 
és a sürgős gazdasági munkára való tekintettel -  engedéllyel -  1946 
évi 2-án levizsgáztak.

Körzeti iskola-felügyelő még a következőkre hívja fel a figyelmet.

1. Ajánlatosnak és kívánatosnak tartja a lakások 
környékének és az udvarok fásítását, főleg 
gyümölcsfák ültetését. Ugyancsak kívánatos ezeknek 
virággal való díszítése. A virágkultuszt vigyük be a 
tanterembe is. A fák gondozásában vegyenek részt a fiú 
tanulók, a virágok gondozása pedig a lányok feladata 
legyen. A község gyümölcsfákkal való beültetése az 
iskolából induljon ki, és ezért a munkáért hálás 
szeretettel fogja dicsérni az utókor a tanítót és az 
iskolát.

2. Ha az időjárási viszonyok lehetővé teszik, főleg 
tavasszal és ősszel, arra alkalmas helyen, szabadban
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tartsuk a tanítást. A szabadban való oktatás, tanítás is 
komoly munka legyen, nehogy valaki ezt naplopásnak 
vagy csavargásnak minősítse.

3. Figyelmébe ajánlja a tantestületnek a madárvédelmet. 
A madarak a lakosságnak ingyenes, önzetlen 
napszámosai.

4. Felhívja körzeti isk. felügyelő a két kartárs figyelmét a 
fokozottabb családlátogatásokra, különösen ott, ahol az 
apa még mindig nem tért vissza a családi fészekbe. 
Meg kell érdeklődni, hogy akár közvetve, akár 
közvetlen mivel lehet az ilyen családon segíteni. 
Fejleszteni kell a tanítványok lelkében a szociális 
érzést és a közösség szeretetét. Csepegtessük a 
gyermeki lélekbe az egymás iránti szeretetet és a 
megbecsülést. Értessük meg a gyermekekkel, hogy 
mindenkinek nem csak önmagáért, hanem másért is 
kell dolgozni. A gyermek magától jöjjön rá, hogy ő is a 
nagy magyar közösségnek egy tagja.

5. Végezetül körzeti iskola-felügyelő utal arra, hogy 
ennek a tönkretett, kifosztott országnak újjáépítésében 
az ország minden tanítójának is ki kell venni a részét. 
Ezt pedig akkor tesszük a leghatékonyabban, ha 
munkánkat fokozott szorgalommal végezzük és a 
tönkretett iskolánk helyreállítását tőlünk telhetőleg 
előmozdítjuk.

Más tárgy nem lévén a gyűlés véget ért.

Kmf

Uzelman Béla sk. Emay Lajos sk.
körzeti iskolafelügyelő

Matirkó Gizella sk.

tantestületi tagok
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5/1946. IV.sz. körzeti iskola felügyelőjétől.

Róm. Kát. Tantestület Tófalu

A mellékelt 3 darab jegyzőkönyvet megküldöm azzal, hogy azt a 
tantestület minden tagja aláírni szíveskedjen. Kérem 
postafordultával mind a 3 példányt címemre visszaküldeni. 
Besenyőtelek, 1946. december hó 19-én, Major Sándor sk. körz. isk. 
felügyelő
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A „MELLÉKLETEK” KÉPEI

Az 1944-ben felrobbantott régi helyén épült fel a község új temploma 1949-ben
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A templom építőinek emléktáblája

1947-ben új iskola épült a romokon
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Az iskola tanítói lakása

A Községháza, mely helyet ad a Postahivatalnak, a TELEHÁZNAK és az
Idősek Napközi Otthonának
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A község főútja a Kossuth Lajos út

Egy régi, szép tomácos ház a főúton
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A Szabadság tér

Az eperfákkal beültetett Pást
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A Széchenyi utca, a régi Hangács, a község legmagasabban fekvő része

A temető a Tarna teraszának homokdombján. A síremlékek helyzete jelzi a
szintkülönbséget.
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Az I. és II. világháború hőseinek emlékműve a temetőben
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A millecentenáriumi 
emlékmű. „Emese álma” -  
Sebestyén János fafaragó 
művész munkája 1X9951.

m

Kilátás a Hangácsról a 
főutcára. A kertek alján 
húzódó mélyedés a régi 

Malomárok nyomvonala.

\ '

______
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FŐUTCA
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MUTTER LOJZI kocsmája
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