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Folytatódik a történelmi játszótér építése
Tatán, a Fényesre vezető 

ú t gesztenyefái kellemes á r
nyékot nyújtanak. A Ha- 
m ary Dániel Ú ttörőház kö
zelében szokatlan za jra  fi
gyelhettek  fel a s tran d ra  
I gytekvők a  közelm últban. 
Az épület mögül fűrészgép 
sikolya, kalapácsütések kop- 
panása röppent a m agasba. 
M ár harm adik  alkalom m al 
dolgoztak i t t  a megyei fa
faragó tábor résztvevői. A 
történelm i játszótér kiala
kításában idén 18 diák is 
részt vett. Többségében Cs. 
Kiss Ernő népi iparm űvész 
tanítványai.

Most, am ikor a legtöbb 
fia ta l a  nyaralást, a p ihe
nést választja, ők k in t iz
zad tak  a napon, ép ítették  a 
történelm i em lékeket.

O ttjá rtunkkor a sudár je 
genyék a la tt az ideiglenes 
szálláshely közelében Szűcs 
Zoltán, a Tatabányai K e
reskedelm i .és V endéglátó
ip a ri Szakközépiskola tanu 
ló ja  éppen szögeket szedett 
ki ácsszekercéjével néhány 
deszkából. .Könnyed, rutinos 
m ozdulatokkal dolgozott. 
K érdésem m el k izökkentet
tem  a ritm usból, de b ará t
ságosan válaszolt.

— Komolyabb m unkát 
szoktam  végezni, viszont 
ezekre — bök a földön he
verő fák ra  — még szükség 
lehet. Ernő bácsi m egtaní
to tt rá, hogy sem m it se 
dobjunk  el, ami használha
tó. Én m ár hatodik éve já 
rok hozzá, s most is ö rü l
tem , hogy eljöhettem  a 
táborba.

A bitum enes pálya mö
gö tt m ár alakul a beregi 
stílusban épülő, több m in t 
tíz m éter magas, úgyneve
zett szoknyás harangtorony. 
Tetején három  fiú várta , 
hogy felérjek  hozzájuk. A 
kálrányszagú főoszlopok ere
detileg villanypóznáknafe 
készültek, de most közéjük 
ép ítik  tölgy- és kőrisfából a 
szinteket. A napokban ké
szült, most is hófehér lép
csők stabilan  állnak a he

losai a nyári gyakorlatot is 
lletudják ezzel.

M iért válla lják  a fá rad 
ságot? Erről így vallo ttak :

— ötödikes korunkban, a 
Vaszary iskolában kezdtünk 
el a fával foglalkozni. Ta
valy is itt voltunk, s most 
kötelességünknek érezzüljc, 
hogy befejezzük azt, am it 
elkezdtünk. Ennyi év u tán  
a fafaragók táborához tá r 
házunk. Büszkék vagyunk 
arra , hogy az „öreg-szakik”

üvegből, előző napi élm é
nyeiről beszél.

— Először gyalultam  gép
pel életemberi, s a cigány
fúró használata is új volt 
számom ra. A középen szét
ny itható  híd — Nagy M i
hály tervei alapján  készül 
— lábazatának  csapjait én 
faragtam  ki; M egnéztük tá 
borvezetőnk, Cs. Kiss Ernő 
k iállítását, s a tárlatvezetés 
közben sok szakmai titkot 
tud tunk  meg a m estertől.

Míg mesél, szétnézek a 
m agasban. A Pestről érke
zett Dévai Balázs öccsével 
együtt éppen a kimosott ru 
h ák a t teregeti. E rre az idő
re  m indenki önállóvá váít. 
Ök még csak most ism er
kednek a fafaragás m űvé
szetével, de szépen halad
nak.

A m ár elkészült faragó
ház közelében az új híd 
a lap ja it ássák néhányan. 
Távolabb m ár évek óta 
árválkodik a be nem  fe- 
jelzett m adárvárta . A fafa
ragók mégsem nyúlhatnak 
hozzá, nem  az ő „felségte
rü le tü k ”. Az általuk m in
tázott kopjafák és totem 
oszlopok viszont harm oni
kusan illeszkednek a kör
nyezetbe.

lyükön. de az építm ény — 
kivált ha többen m ozdulnak 
egyszerre — még inog egy 
kicsit. Cseppet sem  zavar
ja ez Kiss Gábort, Tyehlár 
Ferencet 'és Török Győzőt, 
ak ik  magabiztos óvatosság
gal tün te tik  el a m agasban 
az  áthidalók még felesle
ges részeit. Kettős m inő
ségben ügyködnek. A m atőr 
fafaragók, s m in t  a 314. Sz. 
Ipari Szakm unkásképző In
tézet épület- és bútoraszta-

jfélnőttként kezelnek m in
ket. Nincs alacsonyabb és 
m agasabb értékű  m unka, 
m indent rán k  bíznak, am i
hez - kedvünk van, s a jó 
tanácsot senki sem sa jná l
ja.

Közben feltám adt a szél. 
Az alm ásneszm élyi Kovács 
Ferenc üdítő itallal kapasz
kodik  felfelé. Felborzolt h a 
jában  faforgácsok. Míg a 
többiek nagyot húznak az

Felmérem, hogy még 
messze vagyunk a tö rténel
mi játszótér impozáns ter- 

■ veinek m egvalósításától. De 
tény, hogy az ötödik megyei 
fafaragó tábor résztvevői 
— köztük a 18 d iák  — 
csodálatos értéket terem tett 
eddig is. Jövőre tovább 
gyarapítják.

Palásti Péter

Műemlék
zsinagógából

A napokban megkezdték Apostagon . 
a XVIII. század második felében épí
tett, a barokk stílus jegyeit viselő zsi
nagóga felújítását. A tatarozás körül
belül 11 millió forintba kerül majd, 
amit az Apostagi Községi Tanács, a 
Bács-Kiskun Megyei Tanács és az Or
szágos Műemléki Felügyelőség teremt 
elő. A falfestmények, stukkók restau
rálása után minden bizonnyal vonzó 
idegenforgalmi látványossággal bővül 
Bács-Kiskun és a Duna melléke. A 
tervek szerint az épület belső tere

változatlan marad, s változtatható tér
elemekkel teszik alkalmassá a külön
féle közművelődési programok meg
rendezésére. Az eddig_ mostoha kö
rülmények között működő apostagi 
községi könyvtár is itt kap majd he
lyet, valamint az apostagi születésű 
Nagy Lajos író emlékét felidéző, ha
gyatékát bemutató szoba is. Tervezik, 
hogy hangversenyeket is rendeznek a 
zsinagógában.

A helyi kisiparosok már eddig ( is 
több százezer forint értékű társadalmi 
munkával segítették a felújítást meg
előző tereprendezést, bontást. A falu
ház előreláthatólag a jövő év végére 
nyithat kaput.

P O I jO O Z Ú K

Kötvény Esztergomban
H am arosan m egjelenik

az Állami Fejlesztési Bank 
hirdetése az újságokban, te 
levízióban és a rádióban 
arról, hogy az Esztergomi 
Városi Tanács a lakosság 
á ltal vásárolható középis
kola-építési kötvényt bo
csát ki, 49 millió forint 
fciévértékbemí. A kötvény 
10 000 forintos cím letekben 
jelenik meg, és a bank fi
ókjai fogják árusítan i jú 
lius 16-tól.

/ Esztergomban azonban 
m ár az országos terjesztést 
megelőzőén, jú lius 14-én és 
15-én, hétfőn és kedden 
vásárolható lesz a városi 
tanács, Széchenyi tér 1. 
sz. alatti épületének föld
szintjén, m ind a két napon 
9-től 17 óráig. A ianács és 
a bank  így ad vásárlási 
elsőbbséget az ..esztergomi
aknak. Természetesen nem 
csak a város lakói vásárol
hatnak  az esztergomi áru 
sítás alkalm ával.

Ennyi a hír, m elynek 
hátterében Esztergom leg
nagyobb, VII. ötéves tervi 
tanácsi beruházása, egy 20 
tan term es gimnázium épí
tése áll. Ehhez, a beruhá
zás 1986. évi ütem ének fe
dezéséhez van szükség a 
kötvényből várt - 49 millió 
forin tra . A gim názium ra 
ugyanis m ár 1988-ban szük
ség van a sokat em legetett 
dem ográfiai hullám , a kö
zépiskolás korúak szám á
nak  növekedése m iatt. Az
1988-as befejezéshez az épí
tést 1986-ban el kell kezde, 
ni. A városnak saját be
vételeiből és állam i tám o
gatásból viszont csak 1987-

tői lesz elegendő a pénze. 
Az ebből származó gondok 
m egoldására: az igények,
a műszaki szükségesség és 
a. pénzügyi lehetőségek kö
zötti ű r kitöltésére határoz
ta el a tanács az Eszter
gomban eddig még nem  a l
kalm azott kötvény kibocsá
tását.

Az elhatározáshoz jó
partnerre  ta lált az Állami 
Fejlesztési Bankban, a
kötvémykibocc’ü tásban  és 
-forgalm azásban legna
gyobb gyakorlattal rendel
kező m agyar pénzintézet
ben, am ely gyorsan és ked
vező feltételek m ellett vál
lalta az akció lebonyolítá
sát. Rövid előkészítés, után 
m ájus 15-én és 22-én hagy
ták jóvá a tanácsi testü le
tek  az elhatározást, és jú 
lius 14-én m ár árusításra 
készen áll a . bank, lerövi
dítve a korábban m inim á
lisán kéthónapos átfutási 
időt, ami a nyomdai m u n 
kákra és egyéb technika' 
részletekre kellett.

A kibocsátásra kerülő 
kötvény 11 százalék js k a 
m atta l 7 éves le járatú  lesz. 
Az első három  évben a 
kibocsátás évfordulói m , jú 
lius 16-án az évi kam atot, 
az utolsó négy évben az 
esedékes kam at m ellett a 
befizetett összeg 25 szá
zalékos törlesztőrészletét 
kap ják  a tulajdonosok. Az 
utolsó részlet és kam at k i
fizetése 1993-ban történik. 
A kötvény a vonatkozó jog
szabályok szerint á truház
ható (eladható és vásárol
ható), adó-' és illetékm en
tes. Visszafizetését az állam

szavatolja. Igény esetén az  
Állami Fejlesztési Bank 
vállalja  a kötvények meg
őrzését is.

Az esztergomi árusítás 
helyszínéinek kiválasztásá
nál a szóba jöhető épüle
tek, intézm ények kézül 
azért is esett a választás a 
tanácsházára, hogy a hely
szín is kifejezze, 3  kötvény 
vásárló ja  Esztergom Város 
Tanácsával került kölcsönö
sen előnyös gazdasági kap
csolatba. Az árusítőhelyi- 
ségbe egyszerre csak egy 
vásárlót engednek be, m ert 
a vevő m agánügyének te 
kintik, hogy hány kötvényt 
vásárol, és milyen in fo r
mációk érdeklik, vagy ho
gyan .rendelkezik kötvé
nyeivel kapcsolatban. A 
várakozásra term észetesen 
külön helyiség lesz. A k i
bocsátók bíznak benne, 
hogy az akciót eredm énye
sen, az érdeklődk és a vá
sárlók megelégedésére tu d 
ják lebonyolítani.

Ha így lesz, egy lépéssel 
közelebb kerülünk ahnoz, 
hogy 1988. szeptem berében 
új, korszerű körülm ények 
között kezdhesse meg a 
tanévet m integy 600 gim na
zista, a gim názium  je len
legi helyén pedig egészség
ügyi, szakiskola és keres
kedelm i-vendéglátó szak
iskola létesülhessen. Az 
évtized végére a m ainál 
nyolcszázzal több közép- 
iskolás végezheti tanu lm á
nyait Esztergomban. Őket, 
a '„kiművelt főkben" gaz- 

' dagabb jövünket szolgálja 
a kötvény.

k. a.

„Nemes uraimék..."
Dadi és kocsi nemesek kétszáz évvel ezelőtt

M e d v é n k  leë nagy°bb földbirtokosa a

Esterházy-család volt. A tatai uradalm i köz
pontból irány íto tták  . a  tata-gesztesi u rada
lom  életét, gazdálkodását. A föddesurat il
lető hasznok behajtásáró l pontosan gondos
kodtak, akár a  jobbágyok kilencedéről, akár 
a szerződéses ném et falvak éves szolgáltatá
sairól, ak á r  az uradalom ban te rm ett vagy az 
uradalom  által felvásárolt borok kocsmai á ru 
sításáról volt szó. A hatalm as uradalom  n é
hány falvában a  jobbágyök m ellett, ak iknek 
a szolgáltatásait, az uradalm ak és az előbb 
em lített szerződések határozták  meg, éltek  
nem esek is. Legtöbben Dadon és Kocson. A 
föld, am it használtak, a  földesúré volt, s 
használat fejében pontosan m egszabta a  föl
desúr, hogy milyen szolgáltatásokkal ta rtoz
nak neki a  nemesek. A szerződéseket h a t 
évre kötötték  és a  hat év leteltekor ú jíto t
ták  ,meg. A dadi és kocsi nem esek szerző
déséi 1786-ban já rtak  le. m ost a m egújított 
szerződéseket m u ta tju k  be.

A szerződést aláíró  dadi nem esek a  kö
vetkezők voltak, a jegyzőkönyv sorrendjé
ben : Farkas Imre. H orváth, M árton, Horváth 
Mihály, Ravasz Péter, Pénzes András, Vajas 
János, Moró János, Ámon György, Pénzes 
Mihály, Vízvári M ihályné, Bogár Jánosné, 
Pulai István, Bogár József, Bogár Mihály, 
Czere Istvánné, Mohos György; Józsa János, 
Szabó Péter, Szabó István. Fodor Mihály, 
Czuppony János, öreg Pénzes Mihály, H or
váth János, Szabó József, Pénzes Ferencné, 
Pálfi György, Pénzes János, Pénzes István. 
Összesen 13 és három negyed te lket használ
tak. egyetlen nem es használt közülük egész 
telket, a többség fél te lket használt.

A kofcsiak a  következők ^voltak: Bátki
György, Maller János,, Künn György, Fodor 
János. Fodor Pál, Tóth György, Bátki János, 
öreg Fodor János, K álm án Ferenc, Barna 
Bátki János, Pénzes Péter, Dózsa Ferenc, 
Daniáné, M linarik Gábor, Cseh András, Sza
bó A ndrás, Vas István, Tóth György, Pátki 
János, Czuppony Mihály, M aller János.

A szerződések első pontja m eghatározta, 
hogy a  nem esek is az uradalom  úriszéke alá 
tartoznak  ,.minden elő fordulható ügyekben 
nem csak a jószágok, hanem  a  személyek 
erán t is.” A kocsiak szerződésének az első 
pontjába beírták  az t is, hogy „kemény bün 
tetés a la tt vadászni a Méltóságos Uraság te
rületén, vagyis puskát- ta rtan i ne m erészell
jenek”. A föld u tán  nem  kellett robotolniuk, 
úr dolgára járniuk. Ezt egv egész telek után 
évi ötvén forin ttal válto tták  meg. am it ne
gyedéves részletekben kellett az uradalm i 
pénztárba befizetniük. A szántóföldi te rm é
sükből egész telkenként 10 pozsonyi mérő 
búzát.' húsz pozsonyi mérő rozsot és 42 és 
1 pozsonyi m érő zabot kellett ..az Uraság 
g ranárium ába tisztán m egrostálva bé adni, 
és nem  különben onnét az eladásnak üdéjén 
a D unára magok szekerén az hajó ra  vinni 
kötelesek lesznek.” A dadiak kötelesek vol
tak egy egész te lek  után négy öl fá t fölfű- 
rpszelni és oda. ahova az uraság jónak ta r 
to tta. sa já t m arháikkal elszállítani, ennek fe
jében az erdőből m aguknak tűzre való fát 
vághattak.

Juhokat ugyanúgy legeltethettek, m int a 
jobbágyok, s m arhákat is legeltethettek a 
kijelölt réteken. Külön m eghatározta a szer
ződés, hogy a daidak a M ajor-tónál, a ko
csiak a K ápolna-tónál kötelesek ingyen m un
kára a  tó karban tartására , a  tó pa rtján ak  
rendbehozatalára, halászatra. A szerződések 
leszögezték, hogy ha az uradalom  „más egyéb 
fuvarozásban, úgy m int bor és fa, azaz öl 
fa hordásban megszükölne ebben is a szer
ződők (ki vévén a  derék  dolog ideit — tu d 
niillik az aratás, szántás időszakát) pénzért 
dolgozni tartozzanak.” Az ilyen fuvarok bére 
előre m eghatározott volt, alacsonyabb m int 
a szokásos fuvard íj, ezért is kellett e rre  kö
telezni a nemeseket.

A nem eseknek jogukban állt, ha el ak a r
ták  hagyni a  községeket, házaikat eladni, de 
a földdel nem  rendelkezhettek. Ugyanígy, ha 
a földesúr akarta, eltávolítani őket, a házat 
meg kellett váltani. A fenti pontokon tú l 
elő írta az uraság a szerződésben azt is, hogy 
a' „Méltóságos U raságnak köz jó ra  célozó 
rendeléseit m indenkor m egtartsák  és te lje
sítsék, úgynem különben, am in t régtől fogva 
szokásban vala a róm ai katolikus tem plom 
nak  földjeit em berül m ivelni és azok; közül 
m inden k ivántató  m unkát m egtenni köteles
ségükben lészen”.

A nem esekkel kötött szerződések általában  
hasonlóak voltak  az egész uradalom ban, 
ném i eltéréseket az egyes szerződések közt 
azért lehet ta láln i. Így a vadászat és pusika- 
ta rtás tila lm a csak a kocsiakkal kötött szer
ződésekben található, nyilvánvalóan ők vol
tak, ak iket erre rá  kellett szorítani. A ta 
tai nem esekkel, Perlaki M ihállyal és Káli- 
m án Jánossal kötött szerződésben azt h a tá
rozta meg az uradalom , hogy a ta tai tó h a 
lászatánál négynapi m unkával tartoznak az 
uraságnak  segíteni.

Ha összehasonlítjuk a szerződéseiket az 
alkalm i földhasználati szerződésekkel, akkor 
nem ta láljuk  benne az ott szereplő kikötést, 
am ely a földek rendszeres trágyázását, he
lyes m ívelését írta  elő, Ez m utatja , hogy régi 
k ia lakult szerződéses kapcsolatról vo lt szó, 
am elyben az  uraság sem törekedett arra, 
hogy eltávolítsa a földjén gazdálkodó kisne- 
meseket. NA ta tai uradalm i földeken élő kis- 
nem esek közül nem  egy uradalm i tisztvi
selő k e rü lt k i,  de a ta ta i uraság hatalm át 
és udvarta rtásának  fényét is em elte, hogy 
a nem esek fö lö tt jelentős volt gazdasági és 
jogi hatalm a. A szerződések nem  szóltak ró
la, de a nem esek kötelesek voltak az Es
terházyak családi -ünnepein, esküvőn, gyer
m ekek keresztelőjén testületileg m egjelenni 
és tisztelegni.

A  t a t a i  uradalm i földeken élő nem e-
—......... .. sek helyzetében azu tán  1848.

a jobbágyfelszabadítás hozott változást. A 
nem esek most hátrányos helyzetbe kerü ltek  
a  jobbágyokkal szemben, m ert a  jobbágyok 
felszabadultak, az általuk  használt úrbéri 
földek a tu lajdonukba m entek át, a nem e
sek fö ld je pedig a földesúr tu la jdonában  m a
radt.

O rtutay András
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A fiúk a híd alapjának csapjait készítik
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A mester és tanítványai


