Alvégtól

a felvégig

A palóc konyha kincsei 4.
Receptsorozatunk legújabb darabját formabontónak is mondhatnánk, ugyanis egy
„újecseti” hölgytől, a mindig mosolygó Szalai Esztertől kaptuk. A „kocsmárosné”,
férjurával együtt sok évvel ezelőtt esett szerelembe festői szépségű falunkkal, amely
azóta sem ereszti. Reméljük, hogy ez sokáig lesz így, és nemcsak a már beígért császármorzsa receptjét osztja majd meg velünk, hanem még sok más finomságét is.

Tárkonyos pulykaraguleves
A húst a zöldségekkel együtt apró kockákra
vágjuk. A hagymát az olajban megpároljuk,
majd beletesszük a húst és lepirítjuk.
Hozzátesszük a zöldségeket (kivéve a burgonyát), és együtt pároljuk őket pár percig, majd
az egészet megszórjuk a liszttel, jól elkeverjük,
végül felengedjük vízzel, és hozzátesszük a
fűszereket. Közepes tűzön főzzük, és ha félig
kész, hozzáadjuk a burgonyát is, amivel készre
főzzük. Amikor megfőtt, kevés citromlével ízesítjük. Tálaláskor egy kanál tejfölt adhatunk
hozzá, de anélkül is kiváló. Pulykahús helyett készíthető sertéshúsból is, akkor
egy picit hosszabb a főzési idő.
Én szeretek az ilyen jellegű levesek után valamilyen édes tésztafélét készíteni,
például császármorzsát. Legközelebb szívesen elmondom ennek a készítését is.

Hozzávalók 6 főre:
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40 dkg pulykahús (mell vagy
combfilé)
1 nagy fej hagyma
30 dkg vegyeszöldség (zeller is!)
1 nagyobb burgonya
1 evőkanál szárított tárkony
kevés olaj
1 evőkanál liszt
fehér bors, ételízesítő ízlés szerint
kevés citromlé
tejföl (ízlés szerint)
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a történelemben 4.
Végh József Kisecset történetét feldolgozó
munkájában megemlíti, hogy a falu egykori
birtokosai közül a Haan család tagjai 1694.
évi augusztus 20-án nyertek címeres nemeslevelet, melyet Bars vármegyében
hirdettek ki. Haan József utódai közül Ferenc
1755-ben Hontban főszolgabíró, József Nógrád vármegye számvevője lett. Az utóbbi fia,
Imre, majd az ő szintén Imrének keresztelt
fia is Nógrád vármegye főszolgabírája volt. A
család a XIX. század első felében Kisecseten
kívül Karancskeszin is földesúri joggal
bírt. Egy további kisecseti nemesi család,
az Ajtics Horváthok eredetét valószínűleg
Horvátországban kell keresni. A család ősi
fészke a horvátországi Bozothaban, Zágráb
megyében található. Nógrád vármegyében
az Ajtics Horváth család a XVII. század végén
tűnik fel. „A Kilian család előde Thurzó Ferenc
szerződése mellett 1571-ben a bicsei várat
építette, és e mű felállítása után Kilian az
építőmester nevezett Thurzó Ferenc nyitrai
püspök és a bicsei várnak ura által Hricsón
egy curiával jutalmaztatott, és utóbb a Thur-

Gyermekláncf ü

A kisecseti
civil
szféra
fóruma

Legtöbben gyomnövényként ismerik és kutyatejnek, pitypangnak, esetleg csorbókának nevezik ezt a sokoldalú
gyógynövényt. Hazánkban, és persze Kisecseten is tavasszal
hihetetlenül elterjedt: füves réteken, kaszálókon, töltések mentén és kertekben is gyakran láthatjuk élénk sárga virágait.
Gyökere hengeres, karó alakú, 10-25 cm
hosszú, 1-3 cm vastag, kívül szürkésbarna,
belül fehéres színű. Levelei 5-40 cm hosszúak,
lándzsásak és fogazottak. Márciustól május
végéig virágzanak. Az egész növény ragadós
fehér tejnedvet tartalmaz, innen a kutyatej
elnevezése.
A teljes növény felhasználható betegségmegelőzésre, illetve gyógyításra. Zsenge
levelei jelentős mennyiségű C-vitamint,
valamint A- és B-vitamint tartalmaznak,
ezért a tavaszi vitaminhiányunk pótlására
a virágzás előtt leszedett zsenge levelét
salátaként fogyaszthatjuk. A levelek emellett egyéb hatóanyagokban, például úgynevezett keserűanyagokban, triterpénekben,
flavonoidokban és káliumban is bővelkednek,
a gyökerek pedig gyümölcscukrokból felépülő inulint is tartalmaznak.
A megtisztított gyökerekből máj- és epeműködést serkentő főzetet készíthetünk. A
levelek forrázata ugyanakkor bizonyítottan
vizelethajtó, vesehomok- és vesekőképződést gátló hatású. Érdemes megjegyezni,
hogy úgy fokozza a nátriumürítést, hogy
káliumveszteséget nem okoz.
A teljes növény segítheti a szervezetben
lerakódott káros anyagcseretermékek kiürülését. Salaktalanító tulajdonságának köszönhetően a gyermekláncfüvet a reuma kezelé-

isecseti

II. évfolyam, 2. szám

sét kiegészítő teakeverékek és készítmények
alkotórészeként is használni lehet. A levél
présnedvét a természetgyógyászok sokízületi
gyulladás kiegészítő kezelésére is javasolják.
Fontos azonban tudni, hogy az eredmény
eléréséhez legalább 4 hétig kell fogyasztani
naponta a présnedvet. Cukorbetegségre
hajlamos egyének számára is hatékony
gyógynövény, mert hatására némileg csökkenthető a vércukorszint. A gyökerekben lévő
inulin ugyanis úgy ad energiát a szervezetnek,
hogy közben csökkenti a vércukorszintet.
Ajánlott napi adagja: levélből 10-15 g,
gyökérből 3-5 g, teljes növényből 3-4 g,
illetve ezekkel egyenértékű kivonat.
Sajnos, mint a legtöbb gyógynövénynek,
a gyermekláncfűnek is vannak nem kívánt hatásai, így pl. az epeutak és a bél
elzáródása esetén kifejezetten nem ajánlott
a használata.
Dr. Babulka Péter, a neves gyógynövényszakértő arra is felhívja a figyelmet, hogy a
gyermekláncfű virágaiból mézet is készítenek. A virágokkal készült mézet légzőszervi
panaszokkal küszködők számára javasolják a
füvesemberek.
A frissen gyűjtött gyermekláncfüvet azonnal meg kell tisztítani és felhasználni, illetve
szárításhoz előkészíteni. Szellős, napvédett helyen szárítsuk, majd papírzacskóban tároljuk.
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Az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc emlékoszlopánál az évforduló napján,
délután két órakor került sor az ünnepségre.
Az eseménynek a régen várt szép tavaszi idő,
a ragyogó napsütés is kedvezett. Miklián Csilla
polgármester köszöntője és megemlékezése
után – immár hagyományosan – a falu legfiatalabbjainak előadásában elevenedtek meg
a negyvennyolcas forradalom és szabadságharc eseményei. A tiszteletadás végül a
Himnusz hangjaival zárult.

A kokárda eredetileg a seregek, illetve különböző rangú katonák megkülönböztetését
szolgálta. A nemzeti színekből készült kokárdát XIII. Lajos uralkodásától (1610-1643)
kezdték használni Franciaországban. A trikolórt, a háromszínű zászlót Európában a francia
forradalom tette „divatossá”. Magyar neve francia ősének a cocarde-nak magyarosított
változata. A francia kokárdától eltérően a magyar kokárdát nem kalapra tűzték, hanem
a kabát hajtókájára vagy mellrészére, a szív felőli oldalon. A magyar hagyomány szerint
a pesti radikális ifjúság vezérei, Petőfi Sándor és Jókai Mór szerelmeiktől, Szendrey
Júliától, illetve Laborfalvi Rózától kaptak kokárdát a forradalom estéjén. A párizsi
események ihlették Szendrey Júliát, amikor március 15-én elkészítette és Petőfi mellére
tűzte a ma ismert kokárdák első példányát, hogy a költő így szavalja el a Nemzeti dalt.
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zók közbenjárására nemességet is nyert”
– olvasható Végh munkájában. 1647-ben
Kilián János, György és Mihály Trencsény
megyében kihirdettették nemességüket.
A párdányi gróf Buttler családja a XVII.
század végén szakadt hazánkba. Báró
Buttler az egri vár parancsnoka volt. A magyar honfiúsítást csak gróf Buttler János
nyerte el az 1715. évi országgyűlésen. A
családot, mely a XIX. század végén szerepelt kisecseti birtokosként, Mikszáth Kálmán is megörökítette a Különös házasság
című regényében. A település a török
hódoltság utáni 1715. évi összeírásban
nem szerepel. Lakói a megpróbáltatásokkal
teli időszakban elpusztultak vagy elmenekültek. A veszedelem elmúltával szlovák anyanyelvű telepesek népesítették
be újra. Az oktatás kisecseti történetéből
1772-bõl ismerjük az első adatot. Ekkor
a Selmecbányáról érkező Ondrej András
tanította a nebulókat az olvasás és az írás
tudományára. A római katolikus iskolába
járó tanulók létszáma 16 volt. A tanító jövedelme seminatúraként (félévenként – a
szerk.) 3 pozsonyi mérő, 2 szekér széna,
házaspároktól 1 pozsonyi mérő búza és 25
dénár, tanulóktól 1 Ft évente.

(Folytatjuk)

Előző számunk – úgy tűnik – már hiba nélkül
jelent meg. Ezt az óvatos megállapítást azóta a telefon hangja sem cáfolta meg. Önbizalmunk növekedtével tehát duplázzuk a tétet, a játékot pedig a Hírmondó következő
számaira is érvényesnek tekintjük. Tehát, aki
a lapban helyesírási vagy elütési hibát talál, és
azt elsőként mondja be a 06 (30) 932 4588-as

telefonszámon, azt mostantól már hibánként
2 tábla tejcsokoládéval
jutalmazzuk.

Minden Olvasónknak
Szép Húsvéti Ünnepeket

Kívánunk!
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Kisecseti érdekeltségű, vételre, eladásra, csereberére, munkaajánlásra, munkavállalásra vonatkozó
hirdetéseket a lapban díjtalanul megjelentetünk!
Hívja telefonon a szerkesztőséget!

A Kisecseti Élhető Falunkért Egyesület szeretettel vár soraiba mindenkit, aki elfogadja az
alapszabályban rögzített célkitűzéseit, tenni
kíván a faluért és tagdíjat fizet. Az éves tagdíj rendes tagok számára 5000 Ft, pártoló tagok számára 3500 Ft, nyugdíjasoknak 300 Ft.

Császár Jázmin

isecseti

HÍRMONDÓ
Kiadja a Házvilág Kft. 1026 Budapest, Trombitás utca 26.
Szerkesztő: Léderer Pál . Fotó és lapterv: Fodor Attila
Szerkesztőség: 1026 Budapest, Trombitás utca 26.
Telefon: 06 (1) 331-4207, 06 (30) 932-4588, (30) 515-7049
E-mail: kisecsetbt@t-online.hu . Megjelenik: kéthavonta
Fogyasztói ára: 50 Ft . Az éves előfizetés díja: 300 Ft
Az éves előfizetést kisecseti lakosok számára az Élhető Falunkért Egyesület díjátvállalással biztosítja.
Következő lapszámunk 2011. májusában jelenik meg!

A megemlékezés résztvevői

Az előadók: Grolyó Rebeka, Antal Bence, Kopeczki Kornél, Füri Kende és Miklián Csilla polgármester
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Olvasva a Hírmondó első évfolyam 1. és 2.
számát az abban megfogalmazott elképzeléseket, célkitűzéseket és a megvalósításra váró feladatokat, a gyerekkori emlékeim tárultak elém.
Mert abban az időben is hasonló élet folyt,
mint amilyent a kis falunkban meg akarnak
valósítani.
Én tizenhatévesen kerültem el Kisecsetről, de nem szedtem fel magam mögött a
síneket, és soha nem felejtettem el, honnan származom, hol van az igazi otthonom.
Mindig nagy örömmel jöttem vissza szüleimhez, testvéreimhez, és barátaimhoz.
Amikor az ország különböző területein
jártam, sokszor megkérdezték tőlem, hogy
honnan kerültem ide, én mindig büszkén
válaszoltam hogy: Kisecsetről!
– Kisecsetről? Hát az hol van?
Válaszomat félszegen kezdtem, de el
tudtam mondani, hogy területileg hol helyezkedik el, meséltem az ott élő emberek
mindennapi dolgairól, ügyes-bajos gondjaikról és életéről. Kisecseten valóban kedves, segítőkész, és tehetséges emberek
éltek és élnek a mai napig. Bizonyára
Önök és a mai fiatalok sem tudják, hogy
Kisecset fiataljai közül többen milyen sikeres életpályát futottak be: orvos, bíró, tanár,
gyógyszerész, rendőrtiszt, katonatiszt.
Nevezetesen dr. Medgyesi Iván, dr. Hanula

Magdolna, Medgyesi Sándor, dr. Koncz József,
Gábriel Géza nyugállományú alezredes,
Villant Lajos nyugállományú alezredes, de
folytathatnám a sort kiváló szakemberekkel
és eredményes gazdálkodókkal is!
De sajnos ez utóbbiakból napjainkban már
egyre kevesebben vannak.
A felsorolt, tervezett, és részben már megvalósult feladatok között szívesen látnám a
”Kisecseti élet” történetének feldolgozását.
Ma még élnek Kisecseten (sajnos már
nem sokan), akik tudnának mesélni az
elmúlt évtizedekről. A Horthy rendszerről, a
cselédsorsról, a német és a szovjet csapatok
jelenlétéről, a második világháború utáni
életről, a termelőszövetkezetről, a 1956-os
eseményekről, és ki tudja még mi mindenről. Valamint arról is,hogy kik voltak azok a
személyek, akik kezdeményezői voltak egy
összefogáson alapuló és hagyományos értékeket feltáró élhető falu létrehozásában.
Ha ez megvalósul, akkor ez megbecsülést,
tisztelgést jelent azok előtt, akik hozzájárultak ahhoz, hogy Kisecset nem néptelenedett el úgy, mint sok kistelepülés. Az
ismert nehézségek ellenére is tovább él. A
következő nemzedékekkel pedig meg kell
ismertetni és tudatosítani, hogy békés, szép
jövőt csak a múlt ismerői építhetnek.
Kelt.: Jászberény, 2011.02.09

Moravcsik János

nyugállományú alezredes

Tisztelt Alezredes Úr!
Köszönjük levelét és a legnagyobb örömmel
fogadjuk meg az abban foglaltakat! Terveink
között szerepelt egy hasonló tematikájú cikksorozat elindítása, amihez most már haladéktalanul hozzáfogunk.
Alapvető törekvésünk a kisecseti hagyományok ápolása és megismertetése mindazokkal, akik érdeklődnek a falu múltja iránt.
Az elmúlt években többen találtak új otthonukra Kisecseten, és olyanok is sokan
vannak, akik megismerték, megszerették
a falut, de munkájuk, elfoglaltságaik okán
csak nyári-, vagy időszakos lakosai lehetnek
Kisecsetnek. Közülük is sokan érdeklődnek
a falu múltja, közelmúltja iránt, de talán a
születésüktől itt élőkhöz is eljuthat egy-egy
olyan történet vagy olyan ismeret, amiről eddig még nem hallottak.
Kisecset történetét a Kisecset a történelemben
rovatunkban, folytatásokban, tudományos forrásból, Végh József helytörténész munkájából

Történelmi rejtélyek, érdekességek

Végre megszületett…

Tisztelt Szerkesztőség!

idézzük. A huszadik század első feléhez eljutva
szeretnénk személyes „forrásokra” váltani, és
a történetet személyes visszaemlékezések
alapján írni tovább. Egy-egy időszakot pedig
érdekes lenne akár több nézőpontból is
felidézni. Reméljük, hogy ehhez a munkához
Öntől is kaphatunk további eligazítást és
segítséget.
Másik elképzelésünk, hogy riportsorozatot
indítsunk Kisecsetről elindulva címmel, ahol
az említettekhez hasonló életutakról számolhatnánk be. (A későbbiekben aztán ezt
egészítené ki egy, a Kisecsetre rátalálva című
sorozat, melyben arra keresnénk a választ,
hogy az elmúlt években itt letelepültek közül
ki, hogyan ismerkedett meg Kisecsettel, és
miért választotta új lakóhelyéül a falut. )
Köszönjük tehát Önnek a javaslatot és a
bíztatást, reméljük, hogy elképzeléseink megvalósítása sokaknak okoz majd örömöt és
jelent majd érdekes olvasmányt.

Úgy gondolom, hogy sokunknak már elege van
abból a fejetlenségből és átláthatatlanságból,
ami országunkban, szinte minden hivatali
szinten történik. Szerintem, mi állampolgárok
is felelősek vagyunk azért, hogy ide jutottunk.
Azt tapasztalom, hogy sokszor a félelem, és a
vélt vagy valós veszélyek elkerülésére irányuló
magatartás határozza meg életünket. Pedig,
ha azt akarjuk, hogy változzanak körülöttünk
a dolgok, akkor együtt, közösen kell tennünk.
Le kell küzdenünk önmagunkat, és bátran kell
cselekednünk, hogy jobb és szebb legyen az a
világ, amibe beleszülettünk.
Szeretnénk a falu lakosságával megosztani egy jó
hírt. Előbb azonban egy kis visszatekintés:
Tudjuk azt, hogy 2008-ban, még Miklián Mária
Magdolna polgármestersége alatt elkezdődtek
a fakitermelési munkák a falu több helyén. Ezek
a munkák folytatódtak 2010 áprilisában. Már
a korábbi fakivágások is megosztották a falu
lakosságát. Ekkor több fórumon próbáltunk tenni
ellene. Sajnos sikertelenül, mert beleütköztünk
több illetékes hatóságba. Ekkor még csak sejthettük, hogy itt a dolgok nincsenek rendjén. Rétság
város jegyzője 116-3/2008. számú határozatával
rendelkezett 35 db rossz állapotú fa kivágásáról.
Ennek a mennyiségnek nagyobb részét már 2008ban kivágták. 2010-ben Miklián Csilla, az akkori
megbízott és mostani polgármester irányításával,
a lakosság többségének tudta nélkül, tovább
folytatódott a kitermelés. Akkor is széleskörű
elégedetlenséget és elkeseredést váltott ki, hogy
hiába volt minden addigi küzdelem a fákért, és
lakóhelyünk szépségének, egyediségének megóvásáért.
Az Élhető Falunkért Egyesület azonban nem adta
fel a küzdelmet a hivatalos szervekkel, mert végére
akart járni az igazságnak.
Többszöri levélváltás után, 2010. szeptember
23-án a Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal,
Törvényességi, Ellenőrzési és Felügyeleti
Főosztálya helyszíni szemlét tartott, hogy teljes
részletességgel áttekinthessék a fakivágásokat.
A helyszíni szemle és az addig dokumentált
iratok alapján derült ki, hogy 2010 áprilisában
végrehajtott kitermelés nem volt okokozati
összefüggésben a Rétság város jegyzőjének
116-3/2008. számú határozatával. Másképpen
mondva a 2010. évi fakitermelések hatósági
engedély nélkül történtek. Ezt a Nógrád Megyei
Kormányhivatal, 2011 február 28-án kelt levelében
(iktatószáma: TÖR/124-2/2011) közölte az egyesülettel, és arra kérte az Egyesületet, hogy hozza
nyilvánosságra a következő megállapításokat

1. Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2010 április 2-án megtartott ülésen a 7/2010.
(IV. 02.) határozatával döntött arról, hogy „a patak
medréből, annak partjáról és a labdarugópálya széléről, több mint 30 éves, vágásérett korhadt nyárfákat, összesen 25 darabot, továbbá a Felszabadulás téren lévő vágásérett, korhadt 4 darab veszélyes akácfát
ki kell vágni”. A határozat felhatalmazta a polgármestert, hogy a fák kivágására, arra jogosult vállalkozóval szerződést kössön, ám nem tartalmazott
rendelkezést a fakivágáshoz előírt hatósági eljárás
lefolytatására. Másképpen fogalmazva, nem történtek meg az engedélyezési eljárások, így az önkormányzat önhatalmúlag döntött az ügyben.
2. Nagy Kálmán körjegyző is felelős az ügyben, ugyanis elfogultságot kellett volna bejelentenie, és kérni
a felügyeleti szervtől másik, azonos hatáskörű
szerv kijelölését a Képviselő testület 7/2010. (IV. 02.)
határozatával nevesített fák kivágására vonatkozó
engedélyezési eljárás lefolytatására. A közterület tulajdonosa az Önkormányzat, így a helyi jegyzőnek
igazodnia kellett volna a 2004. évi törvény 42 §
(5) bekezdéséhez, ami a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
rendelkezések között van.
3. A labdarugópálya melletti nyárfák kivágása
2010. áprilisában, amelyek Wagler László tulajdonát képező ingatlan mellett voltak (5 db), teljesen
jogszerűtlenek és indokolatlanok voltak. Ezért Wagler
László birtokháborítási pert is indíthatna.
2008. óta 3 év telt el. Sajnos ennyi időbe telt,
hogy kiderüljön az igazság. Közben szegényebb
lett Kisecset élővilága, és azoknak, akik az évek
során ide jöttek a faluba, nagyon hiányoznak a
megszokott nagy fák.
Napjainkban az élet sokszínűségének beszűkülésére, a természetes élettér megszűnésére
hívják fel a figyelmet az ezekben a tudományágakban neves szakemberek. Mi, átlagos, a természetet megismerni és megérteni akaró
em-berek is észrevehetjük, hogy egyre kevesebb a veréb, a fecske, egyre szegényebb az
élővilág. Végre tudomásul kellene már vennünk hogy minden, mindennel összefüggésben van, és bárhogy cselekszünk is, annak
következményei vannak. Végezetül álljon itt
egy idézet: „Az öreg fák – majdnem emberek.
Nem történetük, sorsuk van. És oly kevesen
vannak már… Kíméljétek hát őket! Ha arra
jártok, zarándokút legyen feléjük minden léptetek.
Hagyjátok otthon, vagy dobjátok félre a gyilkos
fejszét! És jó fiúként, kalapot emelve, illendően
köszöntsétek!” (Kapocsy Görgy: A magyarság nevezetes fái)

Tisztelettel: a Hírmondó szerkesztősége

KISECSET
épített öröksége

Móricz Gábor
Az Élhető Faluért Egyesület nevében

Ami az ezévi első Hírmondóból kimaradt
Miért
hajtottak
fejet a perzsa
hadak a
betlehemi
keresztény templom előtt?
Lukács evangéliuma szerint a Dávid családjából származó Mária és József Betlehembe
jöttek Názáretből, amikor Augustus császár
népszámlálást rendel el birodalmában. Így
született Jézus Betlehemben egy, a városon
kívüli, barlangistállóban.
Ezt a barlangot a keresztények mindig szent
helynek tartották, és féltve őrizték emlékét
az üldözések idején is. Amikor szabadságot
kaptak, Nagy Konstantin édesanyja, Szent
Ilona fényes templomokat építtetett a
Szentföldön. Ekkor emelte a barlang fölé a
bazilikát, a Születés Templomát, amely ma
a kereszténység egyik legrégibb emléke. Az
épület magán viseli évszázadok küzdelmeinek nyomait. Eltűntek a nagy bejárati kapuk
és mára már a homlokzatán lévő mozaikok
is, amelyek a napkeleti királyokat ábrázolták.
Amikor azonban a perzsák 614-ben az
egész Szentföldet elfoglalták és feldúlták,
a keresztények templomait lerombolták, a
Születés Temploma csodával határos módon
megmaradt.
A hagyomány szerint ugyanis a perzsák a
napkeleti királyok ábrázolásán felismerték
saját népük viseleteit és a faliképnek saját
hagyományaikra is utaló elemeit, s ezért
megkímélték azokat. E mozaikok lehettek a
ravennai San Apollinare Nuovo bazilikában
ránk maradt híres Három királyok mozaik

Előző számunkban, a falu karácsonyi ünnepségéről szóló beszámolónkban
terjedelmi okok miatt nem érinthettünk néhány olyan – Kiliánné Jakab Viktória
bevezetőjében elhangzott – témát, melyek figyelmet érdemelnek, és talán nem
csak azok számára lehetnek érdekesek akik az azt követő előadást is láthatták.
előképei.
Az itt látható viseletek alapján állította össze a társulat
a számukra elérhető eszközökkel, ügyesen a
kisecseti előadás három királyának jelmezeit.

A eltűnt székesegyház
megidézése”
”

Mint azt megtudtuk, a karácsonyi előadás
harmadik része, a Csillagjárás a XI. századból
ránk maradt latin nyelvű, úgynevezett Győri
kódex szövege alapján készült. A misztériumjáték „ősbemutatója” ugyanis a Győri székes-

egyházban volt. Győr ezidőben püspöki székhelyül szolgált, az előadást pedig a pannonhalmi – akkor még szentmárton-hegyi
– apátság kispapjai hozták a székesegyházba.
A templom a történelem viharaiban nyomtalanul eltűnt, még a falak alapjai sem maradtak meg, amiből következtetni lehetett
megjelenésére, alaprajzára; létéről csak írásos
emlékek tanúskodtak.
A kódex azonban nem csak a szövegeket és
az énekeket tartalmazta – mindezeket fekete tintával jegyezték le –, hanem az előadás
folyamatosságát, követhetőségét biztosító,
mai szóval úgy mondanánk, rendezői uta-

A ravennai San Apollinare Nuovo bazilika híres Három királyok mozaikja

sításokat is. Ez utóbbiakat piros tintával írták a
a szövegek közé, olyan alapossággal igazodva a téri adottságokhoz, olyan pontos hivatkozásokkal a templombelső egyes építészeti elemeire, hogy ezeket építész szemmel
tanulmányozva, a székesegyház alaprajza végül fölrajzolhatóvá vált a kutatók számára.

A zágrábi kódex titka
Zágrábi egyetemi kutatók 1940-ben, a város
levéltárában különös kódexre bukkantak. A
vékony pergamenlapokra írt, bőrgerinccel
fatáblák közé kötött latin nyelvű könyv sok,
egyértelműen magyarországi vonatkozást tartalmazott, és annyit tudtak még megállapítani,
hogy bencés műhelyben készülhetett a XI–XII.
század körül. Mivel azonban eredetéről ennél
többet nem tudtak megállapítani, felvették a
kapcsolatot a magyar kutatókkal. 1941-ben aztán
Budapesten a Magyar Tudományos Akadémián
ülést szerveztek, hogy megállapíthassák a kódex
keletkezésének pontos helyét és idejét.
Az ülés eredményeképpen derítették ki, hogy
a kódex a pannonhalmi bencés apátság
szerzeteseinek munkája, és a XI. század kilencvenes éveinek elején keletkezett, azaz
nem más, mint éppen a fent már leírt győri
szertartáskönyv.
Felmerült viszont a kérdés, hogyan kerülhetett a
könyv keletkezési helyétől ilyen távolra. Erre már
könnyebb volt megtalálni a választ, ugyanis a
történészek tudták, hogy I. László királyunk 1090ben Zágrábban püspökséget alapított, majd
ezt követően 1094-ben bencés apátságot is. Így
szinte biztos, hogy a bencések adományozták a
könyvet a zágrábi testvéreknek.

hozzálátott a kisecseti „házvagyon” tudományos igényű feldolgozásához, katalogizálásához. Hozzávetőlegesen 40 olyan épületet írt le,
melyek fennmaradását helyi védelemmel biztosítani lehetne, de fontosnak tartja továbbiak
védelmének lehetőségét is megvizsgálni.
Az említett házaknak természetesen van
tulajdonosuk, de könnyű belátni, hogy ezek
az öreg házak, mint a táj, a látvány, a falukép
részei, mégis mindannyiunk közös vagyonát
jelentik. Aki végigsétál az utcán, vagy kinéz
háza ablakán, annak számára ezt nem kell
bizonygatni. Ha ezek a házak is eltűnnének,
átalakulnának, akkor Kisecset is sokkal szegényebb lenne. Következő számunkban az
építész segítségével részletesebben is foglalkozunk a kérdéssel.

M

int azt mindannyian tudjuk, Kisecset
vonzereje nem utolsó sorban régi, szép házainak is köszönhető. Ezek közül az utóbbi
évtizedekben néhány örökre eltűnt. Új ház
nemigen épült, a régiek közül azonban
néhány új gazdára talált, és ezeket többékevésbé fel is újították az új tulajdonosok.
A régi házak jó része azonban továbbra is
veszélyben van. Az elmúlt év időjárása pedig tovább rontotta, különösen a vályogfalu
házak állagát. Nem mindegy tehát, mi lesz a
falu arcát meghatározó, többségükben még
mindig a hagyományos palóc építészet jegyeit őrző épületek sorsa.
Sámsodi Kiss Gergely építész 2000-ben
vetődött először Kisecsetre. A falu vonzásának ő sem sokáig tudott ellenállni, két
évvel később ideköltözött, és hamarosan

Fo d o r At t i l a

Kisecseten, Petőfi utca 6. szám alatt ház
melléképülettel és telek (megosztva is)
eladó. A ház alapterülete 100 m2, a teleké
5500 m2. Irányár 7,5 millió forint. További
felvilágosítást ad: Raksányi Vilmos. Telefon:
06 (20) 574-9155
A Kisecset faluképét meghatározó épületek egy része – Sámsodi Kiss Gergely fotódokumentációja

