
MAGYAREGREGY BEMUTATKOZIK

A hagyományõrzõ falu

Ke let-Me csek ben fu tó
Völgy ség-pa tak fes tõi
völ gyé ben fek võ
Egregy a kö zép kor tól
la kott te le pü lés. A
Magyaregregy  ne vet 
a 19. szá zad ban kap -
ta, hogy meg kü lön böz -
tes sék az új te le pe sek
ál tal a szom szé dos
völgy ben ala pí tott
Németegregytõl. 

Ere de ti leg a pé csi püs pök ség bir -
to ka volt, de más föl des urak job bá -
gya i nak a ne vét is meg ta lál juk a ko -
ra be li ira tok ban. A tö rökkor kez de -
tén kö rül be lül 200-300 lel kes te le -
pü lés túl él te a hó dolt ság vi szon tag -
sá ga it, ma gyar la kos sá ga nem hagy -
ta el szü lõ föld jét, a fa lu fe lett ma ga -
so dó Máré-vár el es te után sem. Er -
dõk tõl vé dett fek vé se mi att lé lek -
szá ma még gya ra po dott is, az itt
élõk egy aránt adóz tak tö rök és ma -
gyar föl des uruk nak. Egy 1696-ban
kelt ös  sze írás ból ki de rül, hogy la kói
ka to li ku sok ma rad tak, akik szõ lõt
mû vel tek, ga bo nát ter mel tek, és a
ki ter jedt er dõ sé gek ben disz nót
mak kol tat tak. 

A Rá kó czi -sza bad ság harc ide jén
rác sza bad csa pat ok ütöt tek raj ta a
fa lun, több há zat fel gyúj tot tak, de a
püs pö ki sze mi ná ri um és szé kes egy -
ház bir to kai kö zé csa tolt te le pü lés
ezt is ki he ver te. A meg mû vel he tõ
szán tó föl dek szû kös sé ge mi att a fa -

lu ba nem tör tént szer ve zett be te le -
pí tés, és az itt élõk nek a föld mû ve -
lés mel lett egyéb meg él he tés után
kel lett néz ni ük. Fát fu va roz tak, va -
dász tak, az utób bi ból kö vet ke zõ va d-
or zás nak, „rapsickodásnak” má ig
élõ ha gyo má nya van. 

A fa lu ha tá rá ban nyílt ki sebb
szén bá nyák is sok em ber nek kí nál -
tak mun kát a 19. szá zad ele jé tõl. E
szá zad a fa lu vi rág ko rá nak te kint he -
tõ, is ko lát ka pott, mi köz ben lé lek -
szá ma fo lya ma to san gya ra po dott, és
1910-ben el ér te az 1300 fõt. A fa lu
ek kor kap ta meg a „Gyü möl csös

Egregy” ne vet, mi u tán Jan kó Já nos
ká rá szi plé bá nos meg ho no sí tot ta az
in ten zív gyü mölcs ter mesz tést a fa -
lu ban. Az egregyiek kör tét, szil vát,
al mát és di ót szál lí tot tak a
környékre, ahol ga bo na fé lék re cse -
rél ték a drá ga por té kát. A gyü mölcs -
bõl elõ sze re tet tel fõz tek pá lin kát is,
ami szintén köz ked velt áru cikk nek
szá mí tott. 

Ek kor „fe dez ték fel” a fa lu ha tá -
rá ban ál ló vad re gé nyes vár ro mo kat,
amely szá mos kí ván csi tu ris tát ho -
zott az ek kor már ne me si kú ri ák kal
is bí ró te le pü lés re. A gaz da go dó fa -
lu ban csör ge de zõ cso da té võ szent -
kút, amely 1856-tól mind több
gyógy ul ni vá gyót von zott, to vább
öreg bí tet te a fa lu hír ne vét. A bú csú -
já rók kí ván sá gá ra és ado má nya i ból,
a he lyi ek se gít sé gé vel épült fel a
for rás mel lett a Má ria-kegy hely,
ahol 1871-tõl kezd ve tart ják meg a
bú csú ün nep sé get Kis as  szony 
nap ján. 

A szá zad for du ló tá ján a fa lu át ala -
kult: egy re több csa lád tért át a ga -
bo na ter mesz tés re, és emi att a gyü -
mölcs fák nagy ré szét ki vág ták, vagy
sze det le nül hagy ták. A Kom lón és
Szász vá ron nyílt újabb bá nyák ban
egy re több egregyi he lyez ke dett el,
fel ad ták ko ráb bi élet mód ju kat, és ez
a vál to zás az 1950-es évek tõl még
in kább fel gyor sult. A bá nyák be zá rá -
sa nagy meg ráz kód ta tást oko zott a
te le pü lé sen. 

Sze ren csé re mos ta ná ban az itt
élõk új ra fel fe de zik ér té ke i ket, ápol -
ják a ré gi ha gyo má nyo kat, igye kez -
nek a pá rat lan szép sé gû, tisz ta kör -
nye zet bõl a tu riz mus szá má ra mind
töb bet meg õriz ni, hogy a fa lu szá mos
ven dég há za mel lett az itt ta lál ha tó
strand és kem ping ven dé gei is él mé -
nyek kel gaz da gon tér je nek ha za.   
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tánc sze re te te már a
har min cas évek ben, 
a Gyöngyösbokréta 
ide jén is vi rág zott
Magyaregregyen. Ezt
a tánc sze re te tet és
ha gyo mányt kép vi se li
ma a Magyaregregyi
Ha gyo mány õr zõ Tánc -
cso port.

Az el sõ hagyományõrzõ tánc cso -
por tot 1969-ben ala pí tot ta Cserna-
völgyi Endréné és Gyõ ri Bé la. A
tánc hoz szo ro san kap cso ló dott a ha -
gyo má nyok fel ele ve ní té se és a né pi
tár gyak felkutatása. Ek kor gyûj töt -
ték ös  sze a lel kes fi a ta lok a ré gi fa -
lu si élet hasz ná la ti tár gya it, ami a
mos ta ni Fa lu mú ze um ban ta lál ha tó
meg az Arnold házban. 

Az ak ko ri Hon is me re ti szak kör
tag jai sor ra jár ták az idõs em be re -
ket, akik mag nó ra mond ták az egr-
egyi szo ká so kat, ha gyo má nyo kat. E
gyûj tés  a for rá sa a tánc cso port mû -
so ra i nak. Az el sõ és egy ben a leg si -
ke re sebb mû sor szám az Egregyi la -
ko dal mas, er rõl a Ma gyar Tu do má -
nyos Aka dé mia nép raj zi cso port ja
is fel vé telt ké szí tett 1973-ban. Ezt
a mai na pig mû so rán tart ja  a tánc -
cso port. 

Több át ala ku lás és meg úju lás
után immár két éve új ra ré gi fé nyé -
ben tün dö köl a néptáncegyüt tes.
Egy szü re ti bál után a fi a ta lok ban
fel me rült az igény, hogy együtt ma -
rad janak és to vább tán col janak. Eh -
hez se gít sé gül hív ták a Há zas pá ros
Tánc cso port tag ja it, öt pár az óta is
ak tí van ad ja át ta pasz ta la ta it a fi a ta -
lok nak. 

A tánc cso port nak a pol gár mes ter
as  szony nem csak tag ja, de fõ tá mo -

ga tó is egy ben, so kat se gít a szer ve -
zés ben, ru hák be szer zé sé ben.

Má sik ér de kes ség, ami a cso port
szá má ra is új don ság, a ze ne kar,
mely az együt tes 40 éves tör té ne té -
ben elõ ször nem kül sõs, ha nem
nagy részt egregyi fi a tal ból áll. 

Az együt tes fõ erõs sé ge a kor osz -
tály ok egy sé ge, sok szí nû sé ge. A fi a -
ta lok na gyon sze ret nek tánc pró bá ra
jár ni, ahol nem csak tán col nak, ha -
nem éne kel nek, nép raj zi is me re tet
is szereznek. És per sze be szél get -
nek, együtt van nak, jól ér zik ma gu -
kat, ami ta lán a leg fon to sabb.

Az em lí tett Egregyi la ko dal ma -
son kí vül még szá mos mû sor ral lép -
nek fel: völgy sé gi ma gyar tán cok,
ku ko ri ca fosz tás, szü re ti mu lat ság,
konty fel tû zés, Ke le men-já rás, és
Ven del be tyár tör té ne te is re per to á -
ron van.

Magyaregregyen va la ha né met
ipa ro sok is él tek, ezért a cso port né -
met mû sort is ké szí tett, mel  lyel
idén au gusz tus ban Stockumban,
Magyaregregy test vér fa lu já ban is
fel lép nek.

A fel nõt tek mel lett óvo dás és ál -
ta lá nos is ko lás kis csa pa tuk is van,
õk egregyi gye rek já té ko kat ta nul -
nak és per sze le sik a „na gyok tán -
cát”.

A tánc cso port min den pén te ken
19 óra kor pró bál a magyaregregyi
Ar nold ház ban. Pró bá ik nyil vá no sak,
min den ér dek lõ dõt, tán col ni vá gyót
sze re tet tel vá rnak.
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