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Gondviselô Atyánk, könyörögve 

kérünk.
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Március 31-én és április 1-én a közelgô húsvétra
irányult a figyelmünk. Két rendezvényt szervez-
tünk a két napra. A templomi mûsor az ünnepre
való lelki felkészülést célozta. A mûsorban ma-
gyar költôk versei hangzottak el, amelyeket Bar-
tók Béla népdalfeldolgozásai kötöttek össze és
foglaltak egységbe.

Sokan hallgatták meg mûsorunkat, s ez arra bíz-
tat bennünket, hogy más alkalommal is szervez-
zünk irodalmi mûsort felnôttek részvételével, hi-
szen az embereknek nagy szükségük van a lelki
feltöltôdésre és megújulásra.

A húsvéti tojásmûvesség az ünnepnek egészen
más oldalát mutatta be. A rendezvény természe-
tesen a tojás körül forgott, annak különbözô díszí-
tési technikáit mutatta be. Meglepetésünkre nem-
csak gyerekek, hanem felnôttek is szép számmal
jöttek kézmûveskedni.

Volt itt viaszolt, festett, csipkézett, ragasztott,
szalvéta technikával készített és csuhéból vará-
zsolt tojás, szépen terített asztal. Reméljük, so-
kan tudták hasznosítani a rendezvényen meg-
szerzett ismereteiket húsvét elôtt.

Úrnap június 10-re esett az idén. A méltó megün-
neplés végett nagy fába vágtuk a fejszénket: a
tájház udvarán virágsátrat állítottunk, s ebben a

HárHárom tavaszi pillanatom tavaszi pillanat

sátorban fogadtuk a körmenettel érkezô Oltári-
szentséget.

A virágsátrat a Hernádi Nyugdíjas Egyesülettel
közösen állítottuk fel. Nagyon sok virágot hasz-
náltunk ehhez a munkához, de nagyon szépen si-
került.
Hagyományteremtô szándékkal elindított prog-
ramjainkat jövôre is megrendezzük, reméljük,
még nagyobb sikerrel.

PaMa
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Az olvasókhoz
Négy hónap hosszú idô, olyan sok dolog történik ennyi idô

alatt! Például megszerveztük és megvalósítottuk tavaszi prog-
ramjainkat. Öttel gyarapodott a taglétszám. Egyre jobban tu-
dunk a közös célokért közösen dolgozni.  Ezen idô alatt végre
lapunkat is regisztrálták a lapnyilvántartásnál, így az imp-
resszum kibôvül a nyilvántartási számunkkal.Részt vettünk a
falunapon, ahol ismételten emlékezetes programot szervez-
tünk.

Az ôsz újabb munkákat, rendezvényeket hoz. Az egyesületi
programok mellett felhívom még a figyelmüket a szeptember
15-i szüreti felvonulásra, a szeptember 16-i fotókiállítás meg-
nyitójára, valamint a mûvelôdési ház átriumának szeptember
29-i átadására. 

Vegyenek részt velünk együtt ezeken a rendezvényeken,
várjuk önöket!

Pallaga Mária

A hernádi Örökség Kulturális és Hagyományôrzô Egyesület 
kiadványa

Szerkesztôk: 
Gubicza Balázs, Racskó Zoltánné, Sponga Tamás, Váradi Tibor,

Zsírosné Pallaga Mária és Zsolnai Jánosné
Nyilvántartási szám: 163/0174-1/2007.

Postacím: 2376 Hernád, Fô u. 149.
Tel.: 06-29-374-125

E-mail:orokseg_egyesulet@hernad.hu
Nyomdai munkák: Benedek Papír Újhartyán, Epres u. 

Tel.:06-20-983-1598

Kérjük, támogassák tevékenységünket!
Az Örökség Kulturális és Hagyományôrzô 

Egyesület számlaszáma:
65500037-30052836-5300001065500037-30052836-53000010

Április 13-án az Örökség Klub keretében elôadást
hallgattunk vitéz nagybányai Horthy Miklós életútjáról,
az életmûvét övezô téveszmékrôl és a valóságról. Az
elôadást Dobai Miklós, a Társaság tiszteletbeli elnöke
tartotta. Összegyûjtötte a legfontosabb tudnivalókat,
ilyen volt pl. a kormányzó szerepe a 2. világháborúban,
Horthy és a zsidóság kapcsolata, valamint a személyes
becsület dolga. Elôadása után vitéz Kocsis Sándor be-
szélt a Vitézi Rendrôl.

Nagyon érdekes volt, hogy Horthy-emlékek a kör-
nyezô településeken is vannak, így Örkényben is, ahol
a mostani Pálóczi-Horváth Szakképzô Iskolát maga a
kormányzó avatta fel a 20-as években. Több régi kép is
elôkerült Horthy Miklós örkényi látogatásáról.

Sokféle elôítélet él Horthy Miklóssal kapcsolatban,
ezért volt számunkra fontos, hogy egy tárgyilagos, tudo-
mányos igényû elôadással lépjünk az érdeklôdôk elé,
így talán oszlik a homály…

„Gondolataim az Atlanti-óceán partjáról szüntelenül
hazaszállnak a Duna-Tisza partjaira, édes hazámba,
melyet számunkra a világ legszebb országa sem pótol-
hat. Itt naponta látom a tengert, eredeti élethivatásom
annyira kedvelt életelemét, és gyönyörködöm benne.
Mély a tenger és végtelen... De mélyebb szeretetem,
mely szülôhazámhoz fûz, és végtelenebb vágyódásom,
mely a magyar földre és a magyar nép körébe haza-
vonz!”

Horthy Miklós, Estoril, Portugália

Kiadványunk Hernád Község Önkormányzata támogatásával jelenik meg.

Idôpont Az esemény Helye Szervezôje

Szeptember 15. Szüreti felvonulás Közterület Konrácz István

Szeptember 16. 16.00 Öt világrész fotómûvészete – fotókiállítás 

Nyitva: szeptember 17-29. Tóth István fotómûvész válogatásában Mûvelôdési Ház Mûvelôdési Ház

Szeptember 22. 09.00-11.00 Falutakarítás Közterület Hernádi Környezetvédô és Faluszépítô Egyesület

Szeptember 29. 17 óra Mûvelôdési Ház átriumának átadása

Komolyzenei hangverseny Mûvelôdési Ház Mûvelôdési Ház

Október 1-5. Kiállítás az Állatok Világnapja alkalmából Mûvelôdési Ház Hernádi Környezetvédô és Faluszépítô Egyesület

Október 21. 09.00-11.00 Veszélyeshulladék gyûjtés Búcsú tér Hernádi Környezetvédô és Faluszépítô Egyesület

Október 23. 17.00 Községi ünnepség Fôtér Általános Iskola

November 10. 08.00-22.00 Ludas-nap Tájház, Mûvelôdési Ház Örökség Kulturális és Hagyományôrzô Egyesület

November 17. Óvodai alapítványi bál Ált. Iskola Aulája Együtt a hernádi gyermekekért Alapítvány

November 18. 17.00 Herpai Zoltán önálló kiállításának megnyitója-

Országos könyvbemutató Mûvelôdési Ház Mûvelôdési Ház

Hernádi rHernádi rendezvények szeptembertôl novemberigendezvények szeptembertôl novemberig

„Mély a tenger és végtelen…”
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Augusztus 15-én tartják a katolikus egyház legna-
gyobb Mária-ünnepét, Nagyboldogasszony, azaz
Szûz Mária mennybevételének napját, amely egyúttal
Magyarország védôszentjének, patrónájának a napja
is.

Szûz Mária mennybevételének dogmáját, amely
szerint Jézus anyja a földi létbôl testben és lélekben
egyenesen a mennyei boldogságba jutott, 1950-ben
hirdette ki XII. Pius pápa. Ez volt a katolikus egyház
eddigi legutolsó dogmakihirdetése.

Magyarországon Szent István király még uralko-
dása alatt ünneppé avatta augusztus 15-ét, Nagy-
boldogasszony napját. (Szûz Máriának Boldog-

asszonyként való elnevezése egyedülálló, magyar
nyelvi remeklés, amely az ôsi magyar hitvilágból is
táplálkozhatott.) Szent István erre a napra hívta össze
Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénykezést.
Élete végén a beteg király ezen a napon ajánlotta fel
az országot Szûz Máriának, és ô maga 1038-ban e
napon halt meg. A felajánlás a maga nemében párat-
lan a világon, a közjogban is érvényesült a magyar
történelem folyamán a Regnum Marianum eszme,
mely szerint Magyarország Mária országa. 

Nagyboldogasszony napja Szent István óta ka-
tolikus ünnep Magyarországon. A katolikus egyház-
ban a Mária-napok között a Nagyboldogasszonyé a
legbensôségesebb és legmagasztosabb ünnep,
amelyhez kapcsolódva a nép körében terjedô legen-
dák és történetek tápláltak e naphoz fûzôdô szokáso-
kat. Ilyen például a Mária-virrasztás, a virágokból
összeállított Mária-koporsó készítése, vagy a virág-
szentelés. (A megszentelt illatos füveket és virágokat
késôbb a halott koporsójába tették, hogy Máriához ha-
sonlóan ô is dicsôségre jusson. Volt, ahol beépítették
az épülô ház alapjába, másutt a csecsemô bölcsôjébe
vagy az új pár ágyába helyezték.) 

(Múlt-Kor Történelmi Portál)

A Boldogasszony Anyánk… kezdetû egyházi éneket
Kölcsey Ferenc Himnuszának megszületése és meg-
zenésítése elôtt nemzeti énekként, nemzeti himnusz-
ként tisztelték eleink.

A 18. század elején keletkezett. Legkorábbi szöve-
gét Szoszna Demeter pannonhalmi szerzetes 1715-
ben megjelent énekeskönyvébôl ismerjük. Úgy gyanít-
ják, szerzôje Lancsics Demeter bencés szerzetes. A
magyar katolikus hívek leginkább kedvelt éneke. Au-
gusztus 20-án a szentmisék a mai Himnusszal, majd a
Boldogasszony Anyánk címû himnusz eléneklésével
fejezôdnek be országszerte, így a hernádi katolikus
templomban is.

Egy versszak a 12 közül:

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk!
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk :
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

pm

A katolikus egyház legnagyobb Mária-ünnepe: 
Nagyboldogasszony napja

A Magyarok Nagyasszonya oltárkép a május 20-án 
felszentelt új táborfalvi templomban
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PESTI LÁNY HERNÁDONPESTI LÁNY HERNÁDON
Kelecsényi Dénesné, Rózsika nénit csak az óvodások

nem ismerik. Népszerû, köztiszteletben álló pedagógus, aki
1945 óta tanította betûvetésre a falu lakóit. Kis Rózsaként
látta meg a napvilágot 1926-ban Budapesten, a Jász utcá-
ban. A szülei már idôsek voltak, amikor megszületett, így
egyedüli gyermek maradt. Budapesten a Salvator nôvérek
iskolájában végezte a négy elemit
és a négy polgári iskolát (ma közép-
iskolának mondanánk), majd az öt
éves tanítóképzôt kitûnô ered-
ménnyel. 

Rózsika néni, hogyan került
Hernádra?

Miután elvégeztem a tanító-
képzôt, beadtam (ma úgy monda-
nánk) a pályázatomat a Tanfel-
ügyelôségre és onnan irányítottak
Hernádra. 

Milyen volt itt az akkori  az ok-
tatási rendszer?

Újhartyán-Szent Orbán Hegyi
Községi Népiskola címen mûködött
és a környékbeli tanyasi és kistele-
pülések iskoláit  fogta egységbe.
Újlengyelben volt a központja. Her-
nádon három helyen folyt az okta-
tás, ahol 6 pedagógus tanította  a
falu összes gyerekét: Felsô-Herná-
don (régi szakiskola), Alsó-Herná-
don (régi láncgyár)  és Buckában (a
mai Rákóczi-telep). Egy kollé-
ganômmel  tanítottunk  a régi lánc-
gyár helyén mûködô iskolában, ahol két terem volt. Én az
elsô és a második osztályt  tanítottam, ô pedig 3.,4.,5., 6.
osztályt.

Nem lehetett könnyû dolga ennyi gyerekkel! Hogy
boldogult velük?

110 tanuló volt a két osztályban. Nem fértünk el egyszer-
re, ezért délután is volt tanítás. Az akkori gyerekek sokkal
tisztelettudóbbak voltak, nem volt egyáltalán fegyelmezési
probléma. Nagyon sok segítséget kaptunk a szülôktôl. Sok-
szor még vasárnap is eljöttek a lakásomra és délután ját-
szottunk.

Milyen tantárgyak voltak?
Írás, olvasás, rajz, ének. A technika órán a lányokkal

varrtunk, a fiúkkal faragtunk, barkácsolunk. A hittan is sze-
repelt a tantárgyak között, minden vasár- és ünnepnap
szentmise volt az iskolában, hiszen templom még nem volt
Hernádon.

Meddig tanított  Alsó-Hernádon?
1947-ben férjhez mentem, utána jöttek a gyerekek és

1957-ben kerültem a  váradi-telepi iskolába. A saját gyere-

keim mellett tanítottam, hiszen nem volt  “gyes”.  1948-ban
pedig Sápi Péterrel  bôvült a tantestület.

Mire nevelték akkor az ifjúságot?
Az  a világ nem volt annyira átitatva az anyagiasság szel-

lemével mint ma. A vallásos értékrend kialakítása mellett a
munka szeretetére, a hazaszeretetre és a megtanult isme-

retek sokoldalú alkalmazására ne-
veltük a ránk bízottakat.

Miért nehéz ma pedagógusnak
lenni, mit tetszik errôl gondolni?

A mostani gyerekeket az informá-
ciók bombázzák, sokkal okosabbak
ezért, de nem biztos, hogy ezeket az
információkat  helyesen el tudják
rendezni magukban. Ezek  megza-
varják a belsô lelki fejlôdésüket. Na-
gyon nehéz helyre tenni, sok türe-
lem és fôleg szeretet kell  hozzá.

Mit üzen a mai kollégáknak?
Olyan lelkiismeretesen dolgozza-

nak, mint eddig. Az emberek jövôjé-
nek építése a múlton alapszik, eh-
hez szükség van az örök emberi ér-
tékek továbbadására, megbecsülé-
sére. Rajtuk is múlik, milyen lesz a
jövô társadalma. Segítsenek a fiata-
loknak, hogy  a modern technika vív-
mányait az emberiség jobbá tételére
használják. Örömmel tapasztalom a
kollégák munkájának gyümölcsét,
hogy sok értelmiségi kerül ki a keze-
ik közül.

Rózsika néni 1981-ben ment nyugdíjba és utána is 9 évig
dolgozott. Összesen 45 évig tanított. Ma is aktív szellemileg
és fizikailag is. Biztos vagyok benne, hogy azért, mert örö-
mét lelte a munkájában és a magánéletében egyaránt.

Brinza

Rózsika néni tanítványaival 1960 körül

Pályakezdô pedagógusként
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Hagyományok, hiedelmek, népszokások
Június 8. MEDÁRD napja

Nevéhez idôjárásjósló legendák fûzôdnek: ha Me-
dárdkor esik, negyven napig esik. A legenda szerint
egy féktelenül mulatozó társaságot negyvennapos
esôvel mosott szét.

Július 2. SARLÓS BOLDOGASSZONY
ÜNNEPE

Az aratás kezdete. Az elsô kévét keresztbe rakták,
köszöntô imát mondtak mellette. ôseink hite szerint a
Szûzanya arat és a Fiára hagyja, hogy gyûjtsön és a
konkolyt a búzától elválassza. Az ÉLET (a búza ) a
Jóisten ajándéka, Krisztus teste az OLTÁRISZENT-
SÉGBEN .

Minden vidéken aratókoszorút készítettek, Jézuské-
vének nevezték és dudaszó mellett vitték haza.

A régi ember annyi termést kért minden esz-
tendôben az Úrtól, hogy jusson a szegényeknek, az
ég madarainak, az anyaföldnek s a rontó erôknek is
belôle. A búzaföldön maradt kalászokat a szegények
gyûjtötték össze, a kipergett magvakat a madarak csi-
pegették fel. A búza megszenteli a rosszat is, s jóvá
teszi.

Czárán Eszter: Világnak virága c. munkájának fel-
használásával:

Brinza

AUGUSZTUS 10. LÔRINC NAPJA

A közhiedelem szerint a dinnye e naptól kezdve már
nem olyan finom, mert lôrinces.

„Ha Lôrinc-napon esik, a sárgadinnye magja, belsô
része mind lucskos lesz. Mondjuk, mikor megvágjuk
az ilyen dinnyét, no itt is itt járt Lôrinc, jól megkotorta a
dinnye belét” (Pócs 1964: 28).

A Tápió menti falvakban is úgy tartják, hogy Lôrinc-
nap után a sárgadinnye meglevesesedik. „No, gyün
Lôrinc, a sárgadinnyének vége, belepisil!” (Barna
1985b: 785). Az Ipoly menti falvakban az uborkára is
vonatkoztatták a dinnyével kapcsolatos megfigyelést.
Göcsejben azonban a Lôrinc-napi esôt jó elôjelnek
tartották a bôséges bortermésre vonatkozóan. (…)

AUGUSZTUS 15. 
NAGYBOLDOGASSZONY NAPJA

A moldvai magyarok e napon mindenféle virágokat,
gyógynövényeket szenteltettek, hogy majd ezzel füs-
töljék a betegeket, mennydörgésnél is ezt égették.

E naptól kezdve tiltották az asszonyok számára a
fürdést a folyóvízben, mert – például a bukovinai ma-
gyarok szerint – aki Nagyboldogasszony után fürdik,
vérzésben hal meg. A Mura-vidéken dologtiltó nap sü-
tésre, kemencében való tüzelésre, mert a tûz kitörne a
kemencébôl. Baranyában most vagy egy nappal
elôbb vették ki a beáztatott kendert. Nagyboldog-
asszony napja derült idejével a jó gyümölcs- és
szôlôtermés elôhírnöke. A Drávaszögben, Laskón azt
tartották, hogy keresztet kell vágni a gyümölcsfába,
hogy egészséges legyen és sokat teremjen. (…)

Az ún. két Boldogasszony közét (aug. 15–szept. 8.,
Kisasszony) az asszonyi munkában tartották fontos-
nak. Ilyenkor ültették a tyúkokat, hogy jó tojók legye-
nek és az összes tojásukat kiköltsék. Az ebben az
idôszakban tojt tojásokat összegyûjtik, mert úgy vélik,
hogy sokáig eláll. Medvesalján is úgy tartották, hogy a
Nagyboldogasszony és Kisasszony-nap között tojt to-
jás sokáig eláll. Ezeket külön elrakták és meszet szór-
tak rá.

A kétasszony nap közti idôszakot szerencsés
idôszaknak tekintették. A kopácsi halászok ekkor
szedték a gyékényt.

A két Boldogasszony köze a magyar nyelvterületen
általános hiedelem szerint a téli holmik, ruhafélék
szellôztetésének az ideje, hogy a moly ne essen bel-
éjük.

Zagyvarékason úgy vélték, hogy kétasszony között
ki kell szellôztetni a búzát, hogy ne legyen dohos, ne
essen bele a zsizsik.

Ôsszel, a mezei munkák végeztével nagyon sok lako-
dalmat tartottak



7

SZEPTEMBER 8. KISASSZONY NAPJA

Kisasszony napja volt sokfelé a cselédek szolgálat-
ba lépésének az ideje. Ilyenkor kezdték a dióverést.
Idôjárásjóslás is fûzôdik ehhez a naphoz. Bugyboré-
kos vagy ritkaszemû esô – esôs idôszakot jósol. Úgy
vélték, hogy Kisasszony-napkor rózsát hány a nap.
(Hasonló hiedelem él Nagyboldogasszony és Gyü-
mölcsoltó Boldogasszonnyal kapcsolatban is.) A Kö-
zépsô-Ipoly menti községekben az asszonyok felmen-
tek a közeli dombra a felkelô napot nézni, abban a hit-
ben, hogy meglátják benne Máriát és a nap körüli ró-
zsákat. Vetés kezdetét jelentette a nap. Pereszlény-
ben ez hagyományosan úgy történt, hogy a gazda
megszentelte a vetômagot. Tiszta ruhába öltözött, s
menet közben senkihez sem szólt. Vetés közben tilos
volt káromkodni. Miután végzett, magasra dobta a
zsákot, hogy akkorára nôjön a gabona. A Mura-vidé-
ken Kisasszony-napkor az elvetendô búzát ponyvá-
ban kiteszik a harmatra, hogy meg ne dohosodjon. Ha
ezt a vetômag közé keverik, megmentik az üszkösö-
déstôl. Pereszlényben úgy vélték, hogy Kisasszony-
napkor búcsúznak a fecskék, de még nem indulnak
útnak.

Kisasszony-nap mint határnap is jelentôs, amint ar-
ról már Nagyboldogasszony napjának (aug. 15.) leírá-
sánál szóltunk.

SZEPTEMBER 29. MIHÁLY NAPJA

A szeptemberi jeles napok közül kiemelkedik Szent
Mihály napja. E napot a gazdasági év fordulójaként
tartották számon az állattartók, és a Szent György-
napkor legelôre hajtott állatokat ilyenkor hajtották
vissza. A pásztorok elszámoltatásának, szegôdtetésé-
nek idôpontja volt. A Hortobágy környéki juhászokat

Mihály-naptól Mihály-napig fogadták fel, így ez a nap
volt számukra a legnagyobb ünnep, s mulatságokat,
bálokat rendeztek (Barna 1979: 225–226). A cselédfo-
gadás ideje is Szent Mihály volt. A Bács megyei Topo-
lyán, ha valaki arra kényszerült, hogy költözködjék,
azt mondták róla: „No ennek is már szentmihály van”.
Szent Mihály napja gyakran vásárnap, a pásztorok
ilyenkor egészítették ki felszerelésüket.

E naphoz is kapcsolódik nôi munkatilalom. Aki ilyen-
kor mos, kisebesedik a keze, aki pedig mángorol, an-
nak egész évben dörögni fog a háza felett az ég.

Sokféle, idôjárással kapcsolatos szólás, közmondás
ismeretes Szent Mihály-napra vonatkozóan, például:
„Aki Szent Mihály napján gatyába öltözik, attól nem
kell tanácsot kérni;” „Aki Szent Mihály nap után szal-
makalapban jár, attól nem kérdenek tanácsot.” Vagyis
aki Szent Mihály nap után is úgy öltözik, mint nyáron
szokott, az nem lehet okos ember. Szeptember 29.
után már nem nô a fû, mondják is: „Szent Mihály nap
után harapófogóval sem lehetne kihúzni a füvet.”

Számos idôjósló hiedelem ismert a pásztorok köré-
ben. Például állatok viselkedésébôl jósoltak az elkö-
vetkezô idôszak idôjárására. Ha Szent Mihály éjsza-
káján a juhok vagy a disznók összefeküdtek, hosszú,
erôs telet vártak, ellenkezô esetben enyhét.

Az Ipoly menti falvakban úgy tartották, ha a fecskék
még nem mentek el Szent Mihályig, akkor hosszú
ôszre lehet számítani. A pereszlényiek kemény télre
jósoltak, ha Mihály napján dörög.

Szent Mihály-nap után kezdték a kukoricát törni. E
nappal megkezdôdött az ún. kisfarsang ideje, a lako-
dalmazások ôszi idôszaka, mely Katalin napjáig (nov.
25.) tartott. Mihály-nap a név gyakorisága miatt ked-
velt névünnep maradt országszerte.

(Magyar Néprajz VII. Folklór 3. 
Népszokás, néphit, népi vallásosság)A szüret az egyik legfontosabb ôszi tevékenység

Szent Mihály napja nagyon fontos volt a gazdálkodó
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Szerzetes sírok Gyónon 2.
A szomszédos Gyónon van egy épület, amelyet csak
így emlegettek (s emlegetnek talán ma is): a zárda.
Az intézmény falai között apácák éltek és dolgoztak.
Idei számainkban három részben mutatjuk be törté-
netüket.

A „szétszóratás” (ahogyan ôk nevezték) után a szerze-
tes nôvéreknek civil foglalkozást kellett végezniük, rendi
ruháikat nem viselhették, de kis közösségeket alkotva él-
ték tovább életüket. 

1984-ben az otthonból állami szociális otthon lett, és a
gyóni otthonból elköltöztették a szerzetes nôvéreket más
egyházi intézményekbe. 

Az ország különbözô területein, a Szeretetszolgálat
más otthonaiban találtak helyet ezeknek az idôs nôvé-
reknek. Néhányan csak hetekkel élték túl a költözést.
Olyan volt ez, mint amikor öreg fát akarunk átültetni, ami-
nek erôs tartógyökereit el kell vágni, s hiába reményke-
dünk, már nem tud megeredni.

Miután a kápolnát is meg kellett szüntetni, magukkal
vitték a szeretett kápolna felszerelését is. 

Az itt maradt üres kápolnából egyágyas szobákat ala-
kítottak ki.

A rendszerváltozás után, 1991-ben a Szeretetszolgá-
lat kezelésébe, majd pedig a tulajdonába került az ott-
hon. Már 1992-ben megnyílt az új, ökumenikus kápolna. 

Két évvel ezelôtt a Zárdakert Idôsek Otthona nevet
kapta.

Ide költözött vissza több olyan nôvér is, akik egykor
hosszú éveket dolgoztak az otthonban (mosodában,
konyhában és ápolónôként).

Szívük visszavágyott oda, ahol annyi emlék és egykori
rendtársaik várták ôket.

A régi temetô megtelt, a szerzetes sírok száma tovább
nô, de már a Szélmalom úti új temetôben, ahová 1969
óta helyezik örök nyugalomra ôket

Zsolnai Jánosné

Az otthon lakói és az ápolók az 50-es évek elején

A régi kápolna

Augusztus 20-i ünnepség a templomban 
és a tájházban

Hernád Község Önkormányzata, a római 
katolikus egyházközség, a Hernádi Nyugdíjas
Egyesület és az Örökség Egyesület szeretettel

meghív minden hernádi lakost az 

AUGUSZTUS 20-I KÖZSÉGI ÜNNEPSÉGRE.

Program: 
9.00 órától térzene a tájház udvarán

9.30-tól ünnepi szentmise a templomban, 
kenyéráldás10.30-tól ünnepi mûsor 

a tájház udvarán. 
- Beszédet mond: Zsadányi Lászlóné 

polgármester
- Közremûködik a Búzavirág Énekegyüttes.

Ünnepeljenek velünk!
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Értekeink 

Pótharaszti földvár
es romtemplom

Lakóhelyunkon vagy a kozeleben vannak olyan ér-
tekek, amelyeket érdemes számon tartani es egy-egy
rövidebb kirándulason felkeresni.

E sorozatunkban egy-egy ilyen kulturális, törtenelmi
helyet keresünk fel és mutatuk be röviden.

Most, Hernadtól nem messzire, Újlengyel határban
levô pótharaszti romtemplomról és a kozelében levô
egykori földvárról lesz szó.

Pótharaszt elsô okleveles említése 1280-ból való,
mint ÅgPoltharasztyaÅh.

Újlengyelbôl egy rövid gyalogtúrával is eljuthatunk a
pótharaszti ôsborókásba. A közepkorban itt egy – a
tájra jellemzô – homoki tölgyes, illetve egy vásártarta-
si joggal rendelkezô mezôvaros volt. A torok idôkben,
a kisvaros határában volt a Nyugat-Europába hajtott
marhák egyik pihenôhelye – mivel Potharaszt a kôrösi
marhahajtó út Pest elôtti utolsó nagy állomása volt. 

A városra ma már csak a pusztatemplom romjai em-
lekeztetnek, a környekbeli buckákat benôtte a boró-
kás-nyaras növénytársulás.  

A közelben, szintén a marhahajtó út mellett feküdt
egy kisebb települes, ami nem volt olyan fejlett, mint
Pótharaszt vagy akar a szomszédos Vacs. Mára csak
egy dûlôút ôrizte meg a nevet: Vatya. Hogy mégis is-
mert, annak koszönhetô, hogy a közepsô bronzkorbol
(Kr. elôtt 1800) származó régészeti leleteket talaltak a
területen, ami alapján „Vatyai kultúra” néven tartják
számon. A mai Újlengyel a vatyai pusztán alakult ki,
teljesen új településként.

Az Újhartyán ás Vasad között, az ún. monori út ke-
resztezôdésétôl keletre, egy akácfákkal benôtt dom-
bon látható valamikori gótikus templom romja, aminek
elsô említése 1416-ból való és a legenda szerint a hu-
sziták építették egy Árpád-kori templom helyére. A ko-
rábbinak a szentélye félköríves, míg az utódé már
szögletes volt. A 13 méter hosszú és 4,6 méter széles,
74 cm falvastagságú templom északi részéhez egy
kápolna csatlakozott. A fala valószínûleg vakolt volt,
mivel a természeti hatásoknak gyengén ellenálló ho-
mokból építették. A templom körül temetô volt a kö-
zépkorban. Felfedezhetô az egykori temetôárok, aho-
va a kereszteletlen csecsemôket, a kozsegbôl kitaszí-
tottakat es a bûnözôket, rablókat temették. A nyugati
falat restaurálták, így kaphatunk némi támpontot, az
egykori gótikus templom méreteirôl.

A földvár nincsen rajta a térképeken, így megtalálá-
sa nem egyszerû feladat. Újlengyel fôutcája az egyko-

ri Kôrösi út resze. A 405-ös úton áthajtva, egy panzió
majd az egykori betyárcsárda (ma panzió) mellett ha-
ladunk el. Néhány perc múlva az Akasztó-dombot lát-
juk jobbról, majd odaérünk a Kôrösi és Monori utak
keresztezôdéséhez. Könnyen megismerni az útszéli
feszületrôl, illetve az ott levô vízelvezetô csatorna ár-
káról. Itt a Monori útra kell fordulni, majd hamarosan
megpillantjuk az akácokkal benôtt dombon a rom-
templomot.

A földvárhoz az Újlengyelbôl jövô Kôrösi úton kell
haladni, az útelágazas után. A legelsô, alig járt földút-
ra kell lekanyarodni (balra), egy öreg nyárfa mellett. A
szántáshoz érve meglátjuk a bozótos területet, amin
egy öreg vadkörtefa áll. A földvár elôtti részen jelenleg
állatetetô hely van, míg a földváron egy magasles lát-
ható, a körtefa lombjában.

A nagyjából 30 méter átmerôjû, a környezô ingová-
nyos területbôl kb. 2 méterre kiemelkedô, másfél mé-
ter mély és több méter széles árokkal körbekerített
földvárat szintén Árpád-korinak hatarozták meg. A kis-
vár környékérôl nagy mennyisegû cseréptöredék, a
15. századra jellemzô lándzsa- es nyílhegy, ill. láncos-
buzogány került elô. Emellett 12–13. századbeli vo-
naldíszes fazéktöredékeket találtak a feltárásokon. 

Érdekes módon a kis várra semmiféle korabeli és
kesôbbi források nem hivatkoznak. A környeken levô
Árpad-kori települesek – Bodre, Szentlászló, Fileha-
rasztja, Pótharasztja, Foncsol – a tatárjárás alatt vagy
utana elpusztultak, mivel az 1400-as évek elejére már
csak dûlônevek ôrizték az egykori települések neveit,
az akkorra mezôvárossa fejlôdött Pótharaszt határain
belül.

Aki rászánja magat erre a legalabb félnapos kirán-
dulásra, több érdekes többszáz, sôt közel ezeréves
történelmi emlékeket látogathat meg. A területet Újlen-
gyelrôl zöld színnel jelzett turistaúton érhetjük el. A
templomrom a zöld kereszttel jelzett úton közelíthetô
meg. 

[stx]
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Aratás!Aratás!
„A férfit Flemingnek hívták, szegény skót farmer volt.

Egy napon, miközben valami megélhetést próbált szerez-
ni a családjának, segélykiáltást hallott egy közeli mocsár-
ból. Eldobta a szerszámait és odaszaladt a láphoz.  Egy
rémült fiút talált ott, derékig elmerülve a fekete iszapban,
aki kiáltozva próbálta kiszabadítani magát. Fleming far-
mer megmentette a fiút a hosszú, borzalmas haláltól.

Másnap egy díszes hintó gördült a skót szegényes por-
tájára. Egy elegáns nemesember szállt ki belôle és a
megmentett fiú apjaként mutatkozott be.

– Szeretném megfizetni neked – mondta, - hogy meg-
mentetted a fiam életét.

– Nem fogadhatok el fizetséget azért, amit tettem – vá-
laszolta a skót farmer és egy legyintéssel elutasította az
ajánlatot.

Ekkor a farmer saját fia jelent meg a család viskójának
ajtajában.

– Ez a te fiad? – kérdezte a nemesember. – Igen – vá-
laszolta büszkén a farmer. 

– Akkor egyezzünk meg. Hadd biztosítsam neki azt az
oktatást, amit az én fiam fog kapni. Ha a gyerek olyan,
mint az apja, akkor bizonyosan olyan ember lesz belôle,
akire mind a ketten büszkék leszünk.

ÍGY IS LETT!
Fleming fia a legjobb iskolákba járt és mikor eljött az

ideje, diplomát szerzett a St. Mary’s kórház orvosi karán
Londonban, majd nemsokára az egész világ megismerte
a nevét: ô volt a kiváló Sir Alexander Fleming, a penicillin
feltalálója.

Évekkel késôbb, ugyanannak a nemesembernek a fia,
aki megmenekült a mocsárból, tüdôgyulladást kapott. És
ekkor mi mentette meg az életét? A penicillin! Hogy hív-
ták a nemesembert? Lord Randolph Churchill. És a fiát?
Sir Winston Churchill.”

Szent Pál mondja: „hiszen amit vet az ember, azt
fogja aratni is…”. Szent Jakab pedig így szól: „Avagy
teremhet-e, a füge olajbogyót, és a szôlô fügét?” Az
itt leírt gondolat szellemi törvényszerûség. Bár a szürke
hétköznapok során erre nem szoktunk tudatosan figyelni,
ettôl még ugyan úgy mûködik mint a gravitáció, vagy bár-
mely más fizikai törvény.

Itt a nyár, az aratás idôszaka. A jó gazda miután szor-
gos munkával elültette a magvakat, bizonyossággal várja
az eredményt, az aratást. Persze az aratás mértéke sok
mindentôl függ, de egy biztos, ha lucernát ültetett, nem
fog búzát aratni. Minden ember kivétel nélkül az élete so-
rán folyamatosan vet, és ennek következményeként arat
is.

Mindnyájan vetünk a szavainkkal, tetteinkkel, viselke-
désünkkel. Például ha gyermekeinknek folyamatosan az
mondjuk, hogy semmirekellôk, hülyék, vesztesek, ne le-
gyen kétségünk az aratás „gyümölcse” felôl. Azonban ez
igaz akkor is, ha pozitívan beszélünk velük, róluk.

Az élet minden területén megfigyelhetô a vetés-aratás
törvénye. Amit ad az ember azt elôbb- utóbb visszakapja,
ha jó dolgokat, akkor jókat, ha pedig rosszakat, akkor
rosszat. Az nem biztos, hogy ugyanattól a személytôl,
vagy ugyanolyan mértékben, de az bizonyos, ha vetünk,
aratni is fogunk.

Miért ne figyelnénk tudatosan arra, hogy mit vetünk ez-
tán? Miért ne döntenénk úgy, hogy a munkánkban, csalá-
dunkban, kapcsolatainkban csupa jó dolgokat vetünk? Ez
csak elhatározás kérdése és ha döntöttünk, mint a jó
gazda mi is várhatjuk vetésünk pozitív „gyümölcseit”.

A kis történetünk is arra tanít, hogy jótetteink (vagy
akár a rosszak) a történelmet befolyásoló erôk lehetnek.

Törekedjünk tehát a jóra és legyen mindannyiunk szá-
mára pozitív az ARATÁS.

letyusz

Lámpás

A társadalom jövôjét minden korban a gyerekek 
nevelése határozta meg
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Nem maradhatott el a fotókiállítás sem. Új képeket mu-
tattunk meg a hernádiaknak, s azt kértük, ha valakit felis-
mernek rajta, feltétlenül mondják el nekünk, hogy rögzíteni
tudjuk.

Idén a kézmûves foglalkozást is az egyesület rendezte
és bátran mondhatom, a foglalkozást vezetôknek nem na-
gyon volt idejük bárhová is elmenni a sátorból. De beszélje-
nek helyettem a képek!

Pallaga mária

Mi is ott voltunk a falunapon

Egész tavasszal és nyáron azon gondolkodtunk, vajon
mit csináljon az Egyesület a 15. hernádi falunapon. Aztán
kitaláltuk: rendezzünk be szatócsboltot a sátrunkban, s mu-
tassuk meg, milyen ügyesek az egyesület tagjai. Bizony, a
lányok már hosszú hetekkel a nagy esemény elôtt szorgal-
masan készültek: ajándéktárgyakat készítettek, amelyekkel
a boltunkat berendeztük.

Szatócsbolt Gyerek és felnôtt egyaránt ügyeskedett

Egyesületünk sátra a 15. hernádi falunapon

Kedves barátunk, Mihály Gyula kosárfonó bemutatót
és rögtönzött oktatást tartott
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Jókai Anna

A régmúltA régmúlt
és az új kenyérés az új kenyér

Millenniumi István király napja. Másoknak pusztán az
új kenyér ünnepe. A kiégett szívûeknek egyszerûen
csak alkalom a lustálkodásra. De mindenképpen a tom-
boló nyárvége. Augusztus huszadika után elnéptelened-
nek a tavak, közelednek az ôszi gondok. Rövidülnek a
nappalok, hûvösödnek az esték. A karácsony messzi
még - bizony, jó így Szent István-nap táján elidôzni, töp-
renkedni. Minek is örülünk, mire is emlékezünk? Igaza
van-e azoknak, akik unják már a millennium emlegeté-
sét, s elcsépeltnek tartanak minden szót, amit szent ki-
rályunkról ejtünk? S talán az a helyes, ha habzsoljuk a
jelent, megtagadjuk a múltat, s a gazdagabb jövôt hisz-
térikusan követelgetjük?

Szólamokra és frázisokra valóban nincs szükségünk.
De éppenhogy nagyon fontos ezt a különleges Szent
István-napot a régit meg nem hazudtoló, mégis új gon-
dolattal felfrissíteni. A diktatúra könnyedén átkeresztelte
alkotmány- és kenyérünneppé. Nem az "új kenyér" em-
legetésében volt a hiba, hanem a sematikus, földhözra-
gadt értelmezésben. Szent István keresztény államunk
megteremtésével a legtöbbet adta a nemzetté ren-
dezôdött magyarságnak: az élet kenyerét, Krisztus
misztikus testét hívta be közénk. Azt a fogyhatatlan szel-
lemi-lelki táplálékot, ami azóta is - Isten kegyelmébôl -
évrôl évre táplál minket. Szegény balgák, akik az új ke-
nyérrôl szónokoltak, nem is tudták, kit neveznek néven,
miközben a barnára sült cipót emelték piedesztálra...
Persze, a test éhségét csillapító fizikai kenyér is meg-
szentelt: anyagi világunk nem lenne meg nélküle, el-
pusztulna a matériában bukdácsoló, "visszaútját" keresô
ember. Jézus Krisztus is megetette a sokaságot; kenye-
ret szaporított a rászorulóknak, s bölcsességét ránk
hagyta: az Ige nélkülözhetetlen, de amíg a földi világban
élünk, a kenyér is az.

Szent István király azt a fundamentumot adta meg,
amire azóta is építkezünk. Ostoba dolog lenne lebecsül-
ni azt, aminek hiányában nem volna mire egyre bonyo-
lultabb jelenkori emeleteinket fölhordani. Szakszerûtlen
az a mester, aki csak a tetôt tervezi, az alapot pedig
hagyja ebek harmincadjára. Bizony, az egész hajlékra
kell menet közben is figyelni. Ismerni az eredeti tervet -
nem börtönt, nem kocsmát, nem piaccsarnokot, nem
szórakoztató-központot építeni oda, ahol ezer évvel
ezelôtt közös otthonunk alapkövét rakta le a mi Szent
Istvánunk. Még jó néhány szint hátra van, bárha ami
kész, azt szépen belaktuk, amit elidegenítettek, megsi-
ratjuk. Javítgatjuk-toldozgatjuk a falakat, a vasbeton ele-
meket fáradságos munkával ki-kicserélgetjük, a födém
mindig csak ideiglenes, a kupola, amirôl ábrándozunk,
még a jövô reménye. De az alapító nevét és az alapítás

dátumát - a hagyományt követve - jól látható helyre be-
vésték. Természetes, hogy gyermekeink számára fôhaj-
tással, fennhangon kibetûzzük: kinek köszönhetjük a kö-
szönnivalót...?

A tisztelettel azonban néhányunk hadilábon áll.
Összetévesztjük a tiszteletet a hajbókolással; rettegünk
attól, hogy utánzókká válunk, elvesztjük egyéniségün-
ket, esetleg elavult eszmét szolgálunk. "Tiszteld apádat
és anyádat, hogy hosszú életû légy a földön", a ma is ér-
vényes tízparancsolat egyike. Általánosabb értelemben
azt is jelenti, hogy elôdeinket, ôseinket is méltányolnunk
kell, nemcsak a vérségi apát és anyát. Fel kell ismer-
nünk, mit tettek értünk, az emberügyért, hogy aztán a
nagyidôben folytathassuk azt. A folytonosságban valósul
meg a Teremtés végsô célja. A nyegleség nem eredeti-
ség; a tisztelet nem utánzás!

Ne féljünk élônek tekinteni a múltat. Ami romlandó
belôle, lemállik úgyis róla. Ami pedig örök, annak nincs
kora és nincs halála. Aki erôs, azt a múlt tovább izmosít-
ja és a jövôbe átemeli. A gyenge akaratú tobzódik a je-
lenben, a múltat elkótyavetyéli, a jövôt kifosztja.

Vajon mit írnak majd 3001-ben 2001-rôl? A mai Ma-
gyarországról. Isten tenyerén vagyunk. Kapaszkodjunk
és munkálkodjunk.

(Megjelent az Új Ember c. katolikus hetilap 2001.
augusztus 26-i számában. A szerzô Kossuth-díjas író)


