Kincsek az értéktárakból

A

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt 2012 tavaszán fogadta el az országgyűlés. A
törvény értelmében a nemzeti értékek megóvandó értékek, azok azonosításában, rendszerezésében, adataik nyilvántartásba
vételében és folyamatos frissítésében, gondozásában a megyei önkormányzatok működhetnek közre. E törvény alapján a
megyei önkormányzatok megyei értéktárat hoztak létre, melyek segítségével azonosítják, jegyzékbe veszik és minél szélesebb
körben megismertetik közigazgatási területük nemzeti értékét, egyúttal gondoskodnak azok fennmaradásáról. A megyei értéktárak jelentik a Nemzeti Értéktár középső szintjét, míg az alsót – ahol létrejöttek ilyenek – a települési értéktárak képviselik.
Az értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki
megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.
Sorozatunkban továbbra is a megyei értéktárakba felvett, nyilvántartott kincsek közül válogatunk.

Balmazújvárosi németfalusi népszokások és hagyományok (Hajdú-Bihar megyei Értéktár)
Balmazújvárosra 1765-ben telepedtek, zömében pfalzi származású németek. Bár a város egy településrészét ma is Németfalunak nevezik és
Német Nemzetiségi Önkormányzata is van az itteni, magukat német
származásúaknak valló lakosoknak, az elmúlt évszázadok alatt, különösen a XIX. század közepétől felerősödő beolvadás következtében az
eredeti anyanyelvüket már elhagyták, viseletükben és szokásaikban is
elmagyarosodtak. A leszármazók azonban máig őrzik elődeik egyik
érdekes, viccesen szórakoztató népszokását a németfalusiak lakodalmas ceremóniáját, valamint a balmazújvárosi háziasszonyok több régi
német ételt (például a kródumpraj – Kraut und Prai) máig hagyományosan készítenek.
A németfalusi lakodalmas ceremónia fontos része egy szórakoztató
álesküvő, amelyikben álpap adja össze vicces szertartásával az álmenyasszonyt – aki egyébként férfi – az álvőlegénnyel. Másik része a menyasszonytáncot követő lóárverés és az azt követő temetés paródiája.
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A német hagyományok és népszokások megőrzését segíti, hogy
2014-ben a Balmazújvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat felépítette a „Németfalusi közösségi házat”, melyben népi játszóház is
működik gyermekek számára, ahol hagyományos népi játékokkal ismerkedhetnek meg. Több teremben múzeum létesült. Az ezekben a
helyiségekben összegyűjtött régi emléktárgyakból, hagyományos ruhákból, bútorokból, helyi képzőművészek alkotásaiból és a településen
élők gyűjteményeiből láthatók időszaki kiállítások, van egy kutatószoba is, ahol a balmazújvárosi német származásúak családfáit, digitalizált anyakönyveit és az itteni németség múltjára vonatkozó dokumentumokat lehet megtekinteni. A Németfalusi Közösségi Ház programjai
között szerepelnek ételkóstolások a hagyományos német konyha kínálatából és a műkedvelő színjátszók által színpadra vitt „németfalusi
lakodalmi szokások” bemutatása.

Fadlallah el Hedad Mihály nyughelye (Komárom-Esztergom megyei Értéktár)
Fadlallah el Hedad Mihály életkorát, születésének helyét és idejét senki
sem tudja. Ezekkel kapcsolatban csak feltételezések és találgatások láttak napvilágot. Egy dolog azonban bizonyos, mégpedig az, hogy több
mint hatvan évet élt és dolgozott Bábolnán. Az 1800-as évek közepén,
amikor a bábolnai ménes vezetése – mely akkor osztrák volt – hírét
vette, hogy Közel-Keleten, elsősorban Mezopotámiában – nagyjából a
mai Irak területén – tiszta vérű arab lovak, sőt ménesek sokasága létezik, expedíciót szervezett a térségbe. Eduard Herbert ezredes, az akkori
ménesparancsnok által 1836-ban vezetett utazás sikerrel járt. Egy mént
(Shagyát) és néhány kancát megvásárolva tértek haza. Az arab lovak
Magyarországon nagy sikert arattak.
Ezen felbuzdulva az elkövetkező években, sőt évtizedekben több
expedíció lóvásárlás céljából kereste fel a Közel-Keletet. Az 1857-ben
a Bruderman Rezső ezredes által vezetett expedícióval egy körülbelül
tizenhárom éves forma arab kisfiú is érkezett Bábolnára. A gyermek
állítólag úgy került Magyarországra, hogy az egyik megvásárolt ló a
kedvence volt és mivel nem tudta elviselni eladását, felszökött a lovakat szállító hajóra. A tengerészek a Földközi-tenger közepén vették észre a potyautast. Mivel visszavinni már nem lehetett, magukkal hozták.
A hajó Triesztben kötött ki, itt a lovakat pihentették, majd a saját lábukon hajtották őket Bábolnára. Ferenc József – ekkor még csak osztrák
császár – ebben az időben épp Horvátországban tartózkodott. Amikor
hírét vette a lovak érkezésének, miután maga is lószerető ember volt,
megszemlélte a szállítmányt. A szemle során találkozott a lovához ragaszkodó kisfiúval is, akit nagyon megkedvelt, ami egy életre szóló
szerencsét hozott ennek az arab fiúnak. (Legenda szerint a lovát megsimogató császárnak a kezére ütött.) Ferenc József visszatérve Bécsbe intézkedett arról, hogy a fiú, aki ekkor már lovász volt Bábolnán, kadét
iskolába kerüljön.
Jó képességeinek köszönhetően négy év múlva hadnagyként hagyta
el az iskolát, ahol megtanult németül és magyarul is. Előbb a debreceni méntelepre, majd ismét Bábolnára került. Közismertté vált, hogy a
császár pártfogoltja, így gyorsan haladt a katonai ranglétrán. Miután
arabul is beszélt, immár császári hadnagyként, háromszor is járt a Közel-Keleten, amelyekről Utazásom Mezopotámiában és Lovak Arábiában címmel könyvet írt. Könyve nemcsak érdekes, de tanulságos is. Hű
képet kapunk az akkori Bejrút, Bagdad és Damaszkusz városok hihetetlen fényűzéséről és nyomoráról. Utazásai sikeresek voltak. Ezt bizonyítja pl., hogy ő vásárolta az 1900. évi Párizsi Világkiállítás győztes lovát,
Koheilánt, és a későbbi legeredményesebb arab törzsmént, O’bajant.
Fadlallah el Hedad Mihály élete második felében – 1899-1913 között – ezredesi, majd tábornoki rangban a bábolnai ménes parancsno-
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ka volt. Soha nem nősült meg. 84 évesként tartották nyilván, amikor
elhunyt. Sírja a bábolnai temetőben fekszik. Szobra kedvenc lovának,
O’bajannak sírköve mellett – a ménesudvar legszebb helyén – a háromszáz éves akácfa alatt található.

Brza gibanica (Csongrád-Csanád megyei Értéktár)
A deszki szerb családoknál a vendégváró asztalról nem hiányozhat,
mint előétel a gibanica. Készítik többféleképpen, de ezen a módon csak
Deszken. E sós, meleg előétel házi készítésű nyújtott réteslapból, öreg
juhtúróval készül. Hozzávalók: fél kg réteslap, fél kg juhtúró, húsz
deka keménysajt, olaj vagy zsír. A juhtúrót és a reszelt sajtot összekeverik, majd réteslapba töltik. Föltekerve csigaformát formáznak, majd
forró bő olajban vagy zsírban mindkét oldalát aranysárgára sütik. Forrón tálalják.
Ezt írták az értéktárba történő felvétele indoklásaként: Magyarországon egyre növekszik a kiemelt örökségi helyszínek száma, de nemcsak
az épületekkel, természeti területekkel kell foglalkozni, hanem a meglévő helyszíneket „megtöltő” tárgyakkal, azok használatával, az ott élő
emberekre gyakorolt hatásukkal. A megóvás, fenntartás és megőrzés
három különböző, de mindenképpen elengedhetetlen feladat. Ezt a
munkát, akárcsak az egész örökségi mozgalmat az jellemzi, hogy szoros kapcsolatot kell fenntartani a múltat képviselő idősebb emberekkel,
és létre kell hozni a kapcsolatot az ifjúsággal is. A jelen kor felelőseinek
kell arról gondoskodnia, hogy a következő nemzedék felkészülten vehesse át a stafétabotot. Felkészülésükkel párhuzamosan az a felelősség
is minket terhel, hogy legyen mit átadnunk, vagyis kultúránk örökségi
értékeit. Mindezek a kulturális örökségek értékesek számunkra, közös
kincsnek tekintjük, és sokat teszünk a megőrzésükért is. Ehhez megfelelő tájékoztatás, korszerű információmenedzsment szükséges, mert e
nélkül nem tudja felhívni magára a figyelmet, nem tud közkinccsé válni az örökség. Ennek szervezésére, technikai hátterének kidolgozására,
megvalósítására megfelelő ismeretekkel, eszközökkel és gyakorlattal
kell rendelkezni.

Ortodox templom és múzeum, Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplém megyei Értéktár)
A Miskolcra települt egykori görög kereskedők épített, tárgyi és szellemi emlékei különleges értékkel bírnak a város életében. A XVIII.
század húszas éveiben a városba letelepedő görög vagy balkáni származású kereskedők beilleszkedése, kultúra teremtése rendkívül fontos
mozzanata a város történetének. Az első templom, melyet a városba letelepedő görögök használtak, a tapolcai apátság kúriájában állott. 1745től már bizonyosan állt kápolnájuk az ide települőknek.
A templomépítés Miskolcon 1782-ben kezdődött, teljes körű befejezésére csak 1806-ban került sor, mikorra véglegesen elkészültek a belső
bútorokkal, és a kegytárgyak is a helyükre kerültek. A ma is meglévő
templom tizenhét méter széles, harmincnyolc méter hosszú, tornya hatvanöt méteres magasságával, karcsúságával különleges látványossága
Miskolc belvárosának. Az épület tervezője Joann Michael Schajdler volt,
aki a kor jozefinista stílusában készítette el a terveket. A templom belseje három részre tagolódik, az oltár előtt lépcsővel megemelt pódium
található, ahol az úgynevezett szolea helyezkedik el. A templombelső
meghatározó látványa Jankovics Miklós szerémségi származású, egri
illetőségű faszobrász alkotása a tizenöt méter magas ikonosztázion,
amely nyolcvannyolc képnek ad helyet. Az ezen található képek mutatják be Jézus életét a hívőknek. A képeket néhány kivételtől eltekintve
Anton Kuchelmeister bécsi festő festette. Az ikonosztázion magas művé-
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szi értékkel bír, egyedülálló látványosság, mely Miskolc és térségének
egykori ortodox vallású hitéletére utal vissza.
A mai templom az egykori úgynevezett görög funduson áll. Egykor
a templom mellett itt volt a görög közösség temetője is. Erre utalnak a
területen szórványosan még ma is megtalálható régi sírkövek. A temető kutatása 2001-ben kezdődött meg, amikor is azonosításra kerültek az
anyakönyvekből a családi sírok.
Az egykori görög iskola épületében kialakított ortodox múzeumban őrzik az ortodox hitélet megmaradt tárgyi emlékeit. A megmaradt
kegytárgyak, az egykor a város életében jelentős szerepet játszó görög
bevándorlók emlékét idézik. A múzeum ötvösművészeti emlékei főként a XVII-XVIII. századból valók. A mesterek Európa számos országából kerültek ki, de voltak köztük miskolciak is. A templomi textíliák
gyűjteménye is rendkívül értékes.

Skorutyák kékfestő műhely, családtörténeti kiállítás (Bács-Kiskun megyei Értéktár)
A kékfestés egy kihalóban lévő ősi textilfestő eljárás. A Skorutyák család által működtetett bácsalmási kékfestő műhelyben megtekinthetők
az eredeti berendezések, eszközök és a kihalófélben lévő kékfestés
munkafolyamatai.
A Skorutyák család által létrehozott műhely és az ősi mesterség
megőrzése és bemutatása értéket képviselnek. Bácsalmáson megszakítás nélkül 1879 óta működik a Skorutyák család kékfestő műhelye.
A dinasztia négy nemzedéke élt és dolgozott e falak között. Az utolsó kékfestő mester, Skorutyák János 2014 februárjában hunyt el. Őseitől
rámaradt szerszámokkal, a régi házban, ősi technológiával dolgozott.
Gyűjtötte a kékfestés emlékeit, őrizte a hagyományait. Szakmai titkait,
hatalmas ismeretanyagát szívesen adta át az érdeklődőknek. Munkásságát számos díjjal ismerték el. Műhelyében a kékfestés eszközei működés közben is megtekinthetők voltak, rendszeresen fogadott látogatókat a világ minden tájáról a környékbeli iskolásokig.
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Az épület egy átfogó felújítást követően nyitotta meg újra kapuit,
emléket állítva Skorutyák János és családja kékfestő munkásságának, a
kihalófélben lévő mesterségnek.
A bácsalmási kékfestő műhelyben tavasztól őszig, előzetes bejelentkezéssel, ma is évente sok száz látogatót fogadnak, az UNESCO pedig
az európai kékfestést felvette az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív jegyzékébe. A felterjesztés öt állam – Ausztria,
Szlovákia, Német-, Cseh-, és Magyarország – összefogásával jött létre.

„Az Isten velünk vagyon” – Lőw Lipót pápai rabbi tábornok beszéde – 1848
(Veszprém megyei Értéktár)
Lőw Lipót 1846-ban került Pápára és a zsidó hitközség rabbijaként írta
be nevét a város történelmébe. Részt vett a város és Veszprém megye
közéletében s magyar nyelven hirdetett igét a zsinagógában.
1848-ban elsők között állt a nemzeti függetlenségért küzdő magyar
haza szolgálatába. Számos alkalommal tartott lelkesítő beszédet a haza
védelmére szerveződő nemzetőrség és honvédseregbe való belépés elősegítése érdekében. Egyik lelkesítő szózatában így vallott: „Óh népem,
légy te méltó nagy őseidhez, a szent prófétákhoz és ragadj fegyvert és
siess védelmezni a magyarok hazáját, mely a te hazád is!”
Jelentős érdemei voltak abban, hogy nyolcvanhét zsidó vallású személy jelentkezett a pápai nemzetőrségbe, akik valamennyien részt vettek a Dráva-vonal védelmében. Köztük Lőw Lipót tábori lelkészként teljesített szolgálatot. 1848 júliusában a sellyei táborban lelkesítő beszédet
mondott a pápai nemzetőröknek, mint nagyra becsült társainak, „Isten
velünk vagyon” címmel. 1848. november 20-án a Pápán kezdődő honvédtoborzás alkalmával buzdító beszédben segítette a toborzást, melynek eredményeként harminckilenc zsidó fiatal is beállt a honvédek közé.
Jelentős érdemei vannak abban is, hogy Pápán és Veszprémben tartott
felhívása alapján a zsidóság jelentős összegeket adományozott „a haza
oltárára”. Mivel 1849. május 31-én a függetlenségi nyilatkozat megünneplése alkalmával helyeslő hitszónoklatot tartott, 1849 októberében
(betegen) elhurcolták és a pesti Újépületben tartották fogva. Szerencséjére befolyásos pártfogóra akadt. Báró Sina György segítségével 1849.
december 14-én szabadon bocsájtották. Ennek ellenére hazatérése után
is zaklatták, ellenfelei Pap János Veszprém megyei császári kormánybiztosnál feljelentették és sokáig vallatták. Így Lőw Lipót – elkeseredésében
– 1850. szeptember 25-én elvállalta a szegedi zsidó hitközség meghívását, s a továbbiakban – élete végéig – rabbiként ott teljesített szolgálatot.

Szimpliczius Barcza József pályája (Somogy megyei Értéktár)
Barcza József (1847-1913) Kéthelyen született neves cigányzenész családba. Felnőve több somogyi településen zenélt a bandájával. A Szimpliczius nevet korai marcali szereplésük idején vette fel. 1874-ben szerződött Kaposvárra, ahol az első számú cigányprímás lett.
A Barcza-zenekar külföldi fellépései 1879-től rendszeressé váltak,
szinte egész Európát bejárták. A külföldi közönség, arisztokraták és
polgárok értékelték a magyar cigányzenészek virtuóz és érzelemgazdag játékát. A külföldi utak után mindig visszatértek Kaposvárra, a zenekar a társasélet rendezvényeinek állandó szereplője volt. Zenekarának több tagja később híres zenésszé vált, zenészdinasztia alapítója lett.
Barcza zenei tehetségét szorgalommal emelte magas színvonalra és
virtuozitásra. Sikeréhez hozzájárulhatott az öntudatosodó magyarság
nemzeti zenei hagyományokra törekvése, amelyet a cigányzenekarok
által véltek megvalósítani.
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Zrínyi Miklós/Zrínyi kultusz (Baranya megyei Értéktár)
Zrínyi Miklós horvát-szlavón-dalmát bán (Nikola Šubić Zrinski), várkapitány 1566-ban bekövetkezett mártírhalála nemes kötelezettséget rótt
a város mindenkori lakóira: az önfeláldozó hazaszeretetet megtestesítő
hős emlékének, sőt kultuszának ápolását. A török alóli felszabadítást
követően település címerében két oroszlán harcol egy mocsárban álló
várért: az egyik oroszlán Zrínyi Miklóst, a másik Szulejmánt jelképezi.
A XVIII. században Zrínyi-kápolna épült. A reformkorhoz köthetők
a rendszeres megemlékezések Zrínyi és hős katonái mártírhaláláról. A
Szigetváron ma is élő Zrínyi-kultusz szép példája annak, hogy egy közösség csaknem két évszázada, különféle történelmi korszakokon átívelve hogyan ápolja hőse emlékét. A Zrínyi-kultusz tetőpontja minden
év szeptember elején, a várostrom évfordulóján a Zrínyi-emlékünnepség, mely az ország egyik legrégebbi a történelmi múltra visszatekintő
ünnepsége.

Montenuovo sajtkultúra (Baranya megyei Értéktár)
Alfred von Montenuovo a bécsi udvarban élt (csak néhány hetet töltött
németbólyi birtokán), bizalmas viszonyban volt Ferenc József császárral,
aki előbb kamarássá, majd második udvarmesterré, s 1909-től főudvarmesterré nevezte ki. Az első világháború elvesztése után Németbólyi
birtokát fiának, Ferdinand von Montenuovonak adta át, aki fölvette a
magyar állampolgárságot és Nándorra „magyarosította” keresztnevét.
Montenuovo Nándor nagy szaktudású jószágigazgatójával, Manninger Gusztáv Adolffal a húszezer holdas birtokból mintagazdaságot
teremtett. A növénytermesztést, az állattenyésztést jól egészítette ki a
borászat, a sörfőzde és a sajtgyár.
A svájci mintára kialakított tehenészet, a „svájceráj” kiváló minőségű
tehéntejet biztosított a rokfortsajt készítéséhez. Mindemellett a bólyi
parasztság harminckét-negyven holdas birtokain a kor mezőgazdasági kistermelésének színvonalához képest átlagon felüli gazdálkodást
folytatott, ami tíz-tizenöt szarvasjószág tartását is lehetővé tette. A paraszti gazdaságok tejét a Kaszler-féle sajtüzem, míg a svájceráj termelését a Montenuovo Sajtgyár dolgozta fel. Ez utóbbi kizárólag rokfort
típusú sajtot készített évi tizennyolcezer kilogramm mennyiségben.
Montenuovo Nándor herceg uradalmi sajtgyára és az egykor híres
Németbólyi Rokfort sajt szinte teljes feledésbe merült. A Montenuovo
Sajtmanufaktúra 2016. január 1-jei megalakulása fontos mérföldköve
lett egy baranyai ipartörténeti emlék megmentésének és egy márka újjáélesztésének immár Bólyfort néven.
(h)
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