
 
 

Miskolci Egyetem 
Műszaki Földtudományi Kar 
Földrajz Intézet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adalékok Kupa társadalomföldrajzához és néprajzához 

 

Diplomamunka 

 

 

 

 

Készítette: KIS BERNADETT 

geográfus szak 

 

Konzulensek: DR. MOLNÁR JUDIT 

egyetemi adjunktus 

DR. HEVESI ATTILA 

egyetemi tanár 

 

Miskolc, 2007.05.07.



 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________

: H-3515 Miskolc-Egyetemváros : (36) (46) 565-111 / 17-46   : (36) (46) 565-072 

 
MISKOLCI EGYETEM 
Műszaki Földtudományi Kar 
Földrajz Intézet 

 
 

 
UNIVERSITY OF MISKOLC 

Faculty of Earth Science & Engineering 
Geographical Institute 

 

 

 

Kis Bernadett 
geográfus szakos hallgató záródolgozatának feladatterve 

 

A dolgozat címe: 

Adalékok Kupa társadalomföldrajzához és néprajzához 

 

A dolgozat célja: 

Kupa bemutatása 

 

A feladat elkészítésének részletezése: 

• Kupa természeti környezete 

• Kupa bemutatása, története és nevezetességei 

• Kupa társadalomföldrajzi vizsgálata 

 

A feladat elkészítésének helye: 

Miskolci Egyetem 

Földrajz Intézet 

 

Konzulensek: 

Dr. Molnár Judit 

egyetemi adjunktus 

 

Dr. Hevesi Attila 

egyetemi tanár 

 

Beadási határidő: 

2007.05.07. 

  Dr. Kocsis Károly 

Miskolc, 2006. 10.10.                 tanszékvezető egyetemi tanár 



 
 

Tartalomjegyzék 
 

1.  A KUTATÁS CÉLJA, MÓDSZEREK ......................................................................... 1 

2.  KUPA TERMÉSZETI KÖRNYEZETE ....................................................................... 3 

2.1  A Cserehát fekvése, határai és domborzata ............................................................ 4 

2.2  Földtani adottságok ................................................................................................. 5 

2.3  Vízrajzi adottságok ................................................................................................. 6 

2.4  Éghajlati adottságok ................................................................................................ 7 

2.5  Növény és állatvilág ................................................................................................ 7 

2.6  Talajadottságok ....................................................................................................... 9 

3.  KUPA BEMUTATÁSA, TÖRTÉNELME ÉS NEVEZETESSÉGEI ......................... 10 

3.1  A település bemutatása ......................................................................................... 10 

3.2  A település története ............................................................................................. 12 

3.2.1  A kupai oktatás története ............................................................................... 13 

3.3  A Kupai Mezőgazdasági Tájmúzeum ................................................................... 15 

4.  A KUPÁHOZ TARTOZÓ TANYÁK BEMUTATÁSA ............................................ 23 

4.1  Kupa közelében fekvő egykori települések .......................................................... 26 

5.  KUPA TÁRSADALOMFÖLDRAJZI VIZSGÁLATA .............................................. 29 

5.1  Bevezetés .............................................................................................................. 29 

5.2  A népesség változása ............................................................................................ 30 

5.3  A népesség megoszlása kor, nem és családi állapot szerint.................................. 33 

5.4  A népesség iskolázottsági jellemzői ..................................................................... 36 

5.5  A népesség gazdasági aktivitása ........................................................................... 37 

5.6  A település vallási képe ........................................................................................ 39 

5.7  Településföldrajz, lakóházak vizsgálata ............................................................... 42 

5.8  Népszokások (1890-1960) .................................................................................... 50 

5.9  Gazdasági helyzet ................................................................................................. 53 

5.10  Kupa társadalomföldrajzi vizsgálata a feldolgozott 30 kérdőív tükrében ......... 56 

5.11  A település jelenlegi helyzete, fejlesztési javaslatok ........................................ 75 

6.  ÖSSZEFOGLALÁS .................................................................................................... 81 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS ............................................................................................. 82 

IRODALOMJEGYZÉK ...................................................................................................... 83 

MELLÉKLETEK……………………………………………………………………….... 86 



1 
 

1. A KUTATÁS CÉLJA, MÓDSZEREK 
 

Dolgozatom célja, hogy minél több ember megismerhesse ezt a Csereháton fekvő 

gyönyörű csöndes kis falut, Kupát.  

A téma választásánál nem töprengtem sokat, mert számomra nagyon fontos ez a kis 

község. Nagymamám itt született, és én is itt töltöttem a boldog gyermekéveim nagy 

részét. Mély nyomot hagyott bennem ez a csendes, festői környezet, a falubeliek 

kedvessége és önzetlensége. Szeretném, ha más is felfigyelne ezekre az értékekre és nem 

hagynánk végleg a feledés homályába veszni e kicsiny községet.  

Mivel a Cserehát nem bővelkedik turisztikai célpontokban, a hétköznapok embere 

alig ismeri a Cserehát nevet, vagy ha hallott is róla, gyakran összetéveszti a Börzsöny és 

Mátra között fekvő Cserháttal. Aki hosszabb-rövidebb időt eltöltött már a Csereháton, nem 

lehet közömbös e táj és a még ott élő emberek sorsa iránt. A Cserehát ugyanis az ország 

egyik legelmaradottabb vidéke (Dobány Z. 1999), és ezt az elmaradást csak közös erővel 

lehet megfékezni, esetleg belőle előnyös változásokat előidézni. Úgy vélem, hogy ezzel a 

dolgozattal kicsit én is részese lehetek ennek az együttműködésnek és bízom benne, hogy 

tudtam nyújtani valamennyicske segítséget. 

Kutatásom célja a település történeti ismeretanyagainak összesítése, 

társadalomföldrajzi vizsgálata és a község jövőbeli lehetőségeinek felvázolása. A 

közeljövőben feltett célom, hogy honlapot készítsek Kupának, mert szerintem ebben a 

felgyorsult világban ezzel a módszerrel lehetne a leghatékonyabban megismertetni a 

„nagyközönséget” a településsel, és ily módon javítani a falu életén.  

 

Munkám során különböző módszereket használtam. Leíró jellegűek a történelmi és 

gazdasági fejezetek. 

Az adatok, információk, térképek beszerzéséhez a Központi Statisztikai Hivatal 

kiadványai, a Kupai Önkormányzat statisztikai adatai, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

Levéltár térképei, spontán interjúk, mély interjúk és a kérdőíves felmérés eredményei 

segítettek.  

Az interjúk során szerzett információk nagy részét 77 éves nagymamám, Bodolai 

Sándorné elbeszélései adták, emellett nagy segítséget nyújtott Lukács László polgármester 

úr és Szóráth Barnabásné (a Kupáért Közalapítvány kuratóriumi tagja). Sok kérdésemre 

kaptam választ a falu lakosaitól is. 
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A kérdőíveket Molnár Judit kérdőívei alapján állítottam össze, mert ezekkel 

átfogóan meg lehet vizsgálni Kupa jelenlegi társadalomföldrajzi állapotát. Korra és nemre 

vonatkozó kvótás mintavételi eljárást alkalmaztam, a 2001-es népszámlálási adatok 

figyelembe vételével. 30 kupai lakos válaszolt kérdéseimre, amelyek egyénre és családra is 

vonatkoztak. Egyéneket tekintve a lakosság 17,5, családokra 38,5%-át kérdeztem meg 

(összlakosság: 172 fő). 

 

A statisztikai adatok és a kérdőívek feldolgozása Excel programmal történt. A 

domborzat modell elkészítéséhez az Arcview 3.2 programot használtam. A korfákat 

Grapher 3 programmal hoztam létre. A dolgozatban szereplő ábrák statisztikai adatok 

alapján alkotott saját szerkesztésű diagrammok. A forrásmegjelölés nélküli fényképek saját 

felvételeim, az adatokat is tartalmazható történeti részek nagymamám elmondásai alapján 

készültek. 
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2. KUPA TERMÉSZETI KÖRNYEZETE 
 

Kupa község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolctól ÉK-re, a Csereháton 

helyezkedik el. A Vadász-patak völgyében fekvő kicsiny falu Miskolctól 32 km-re 

található (1. kép); 155-165 m tszf-i magasságban (2. kép). 

 
1. kép Kupa földrajzi elhelyezkedése 1:550 000 méretarányú térképen (Faragó I. 2005) 
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2.1 A Cserehát fekvése, határai és domborzata 
A Cserehát az Észak-magyarországi-középhegység (Mátraerdő) területén húzódó 

jellegzetesen dombvidéki táj. Hagyományos történelmi neve a táj nagy részét egykor borító 

cseres-tölgyes erdőkre utal (Szabó J. 1998 a). ÉNy-on a Bódva, DNy-on a Sajó, keleten a 

Hernád völgye jelöli ki határát (Szabó J. 1998 b). A Csereháti dombságot északon a 

Kanyapta-medence határozottan elválasztja az északi háttérben húzódó Gömöri-Szepesi-

érchegységtől, illetve az annak előterében húzódó dombvidéktől (Szabó J. 1998 a). 

Térképen olyan háromszöghöz hasonlít, amely D felé fokozatosan keskenyedik, lejt és D-i 

csúcsa Szikszó közelében van (Szabó J. 1998 b). 

A Cserehát kiterjedése az alábbi adatokkal jellemezhető: 

A Hernád-Bódva (Sajó) és az országhatár közé eső terület: 1389 km2, a Cserehát 

dombvidéke a határoló folyók völgysíkja nélkül (magyarországi rész): 1040 km2, a 

Cserehát északi peremvidéke az országhatár és a Kanyapta-medence között (szlovákiai 

rész): 65 km2 (Szabó J. 1998 a). 

A Cserehát kettős arculatú táj, ún. medence-dombság.  A szomszédos hegységkeret 

tagjai – a Bükk, a Gömör-Tornai-karszt, az Eperjes-Tokaji-hegység – átlagosan 300-600 

m-rel a Cserehát fölé emelkednek, így azokhoz képest a Hernád-Bódva közti vidék 

medence helyzetű. A dombsági jelleg az Alföld, illetve a határoló völgyek felől nézve 

szembeötlő. Legmagasabb pontja a Kecske-pad (340 m, Irotától északra található), 

legalacsonyabb Szikszó környéke (115 m) (Szabó J. 1998 a). 

  
2. kép Kupa szűkebb környezetének domborzatmodellje 1,5x-es torzításban (1:10000 méretarányú 

Magyarország térképe alapján) 
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tartalékolását – pl. Kupa határában egy záportározó létesítése – de a Rakacai-tón (1961) 

kívül más víztároló még nem épült (Szabó J. 1998 a). 

2.4 Éghajlati adottságok 
A Cserehát az ország legészakibb fekvésű dombvidéke. Északi része a mérsékelten 

meleg, mérsékelten nedves, hideg telű, a déli mérsékelten meleg, mérsékelten száraz 

éghajlati körzet jellemvonásait hordozza (Szabó J. 1986). 

Az évi középhőmérséklet 8-10°C körül alakul.  A magasság növekedésével járó 

hőmérséklet- és légnyomáskülönbség csökkenése nem jelentős, mivel nincsenek 

jelentősebb szintkülönbségek (Hídvégi E. 1998). 

Hazánkban itt a legfelhősebb az égbolt, a derült napok száma félannyi, mint a 

borultaké (54, illetve 110), és a napfénytartam évi összege 1800-1850 óra. A táj északi 

fekvésének következménye, hogy sok a téli napok száma (40 körül). A hőségnapok 

előfordulási gyakorisága (évente 10) csak a magasabb hegységeinkben ritkább (Szabó J. 

1986). 

A csapadék szempontjából meghatározó a medencejelleg. A dombvidék DK-i 

részén az évi csapadék kb. 550 mm, ez nagyjából az alföldi értékkel azonos. A Cserehát 

északi részén viszont már 660 mm fölé emelkedik a csapadék évi összege. Az évi 

összcsapadékon belül viszonylag alacsony a téli csapadék aránya (Hídvégi E. 1998). 

 

2.5 Növény és állatvilág 
A Cserehát élővilága változatos, átmenetet képez az Alföld, valamint az Észak-

magyarországi-középhegység szomszédos tájai között (Farkas J. 1998). 

A Cserehát erdősültsége főként a déli és a középső vidékeken alacsony. 1780-ban a 

vidék 43,6%-át borították erdők, ez az arány1943-ban közel felére – 22,5%-ra – csökkent. 

A tarvágások, tájidegen fák betelepítése, a sorokba ültetett „erdők" aránya a Csereháton is 

gyarapodik. Emiatt a mai erdők jelentős része nem természetes még csak nem is 

természetközeli erdő. 

A Cserehát növénytakarójának legnagyobb részét a cseres tölgyesek adták. A cserfa vagy 

csertölgy a dombvidék névadó fája, mely legkönnyebben bozontos kupacsairól ismerhető 

fel. A Cserehátra jellemző erdőtársulás még a tatárjuharos lösztölgyes, a gyertyános 

tölgyes, a patakparti égeres. A telepített erdők java akácos, feketefenyves, nyáras (Farkas J. 

1998).  



 

a pus

az u

áthat

fákbó

hason

gyep

6. k

észak

az eg

fecsk

kép),

 

 

Az erdők

sztulás után

utóbbi évti

tolhatatlan 

ól. Ha a term

nló erdőtár

pekben fordu

kép A felhagyo

A Csere

ki részek er

gerészölyv.

ke és a gyur

, igen félénk

7. kép

k kiirtása ut

n legelőkké 

izedekben 

bozótosok 

mészetre bí

sulások fog

ul elő, pl.: k

ott kupai legel

háton a nag

rdeiben él. A

 A települé

rgyalag tele

k madarak (

p Kupától észa

tán a D-i lej

„változtak”

a kaszálás

alakultak k

íznánk a dol

glalnák el ú

kockás liliom

lőkön megjele

gyvadak kö

A ragadozó

ések kémén

epek az elh

(Farkas J. 1

akra fekvő felh

jtőkön a sző

”. Egy részü

s és a leg

ki csipkébő

lgot, néhány

újra a gyepe

m, magyar n

ennek a cserjé

 

özül gyakor

ók közül sok

nyein, villan

hagyott hom

998). 

hagyott homo

őlőtetű (filo

ükön termész

geltetés elm

ől, kökényb

y évtized al

eket. A bota

nőszirom (F

ék, az előtérbe

ri az őz és

k a róka. A

nyoszlopain

mokbányák f

kbánya falán 

oxéra) járvá

zetes erdősü

maradt (6. 

ből, galago

latt a tájra je

anikai érték

Farkas J. 19

en marhatapos

a vaddiszn

leggyakori

n fehér góly

falaiba fúrt 

fészek-odúk s

ányig szőlők

ülés indult e

kép). Hel

onyából, és

ellemző vag

kek jelentős

998). 

sás nyomai lát

nó. Szarvas 

ibb ragadoz

ya fészkel. 

odúikban é

sorakoznak 

8 

k voltak; 

el, mivel 

lyenként 

s apróbb 

gy ahhoz 

s része a 

 
tszódnak 

csak az 

zó madár 

A parti 

élnek (7. 

 



 

2.6 

módo

talajf

déli s

Mérá

csern

A Cs

válto

fordu

viszo

maga

A cs

1986

 

Talajadot
Az égha

osulása, a d

földrajzi ké

szakaszától 

A Herná

ától délnyu

nozjom barn

serehát terü

ozatai sorak

ulnak elő.  

A csereh

onylag alac

as agyagtart

apadék nag

6; 8. kép). 

ttságok 
ajlati sajáto

domborzati 

épet övezete

északra a le

ád-völgyben

ugatra húzó

na erdőtalaj

ületének nag

koznak. A 

háti talajok

csony, kém

talom miatt

gy része lefo

8. ké

osságok vál

és kőzettan

es szerkeze

egszembetű

n zömmel 

ódó sávot r

jok követke

gyobbik rés

kopár més

k humuszta

mhatása nag

ti rossz víze

olyik a lejtő

ép Talajerózió

ltozása, az 

ni adottságo

etűvé a Cse

űnőbb (Szab

réti öntést

réti talajok 

eznek. Ezt k

szén az agy

szkőterülete

artalma a s

gyobbrészt 

elvezető kép

őkön és lepu

ó a kupától ész

ennek meg

ok helyi elt

ereháton. Az

bó J. 1986).

talajokat ta

borítják. 

követi a bar

yagbemosód

eken gyeng

szántóföldi 

enyhén sav

pesség köve

usztítja a la

zakra fekvő sz

gfelelő term

térései együ

z övezetess

alálunk. A 

A táj bels

rnaföldek gy

dásos barna 

ge minőség

művelés é

vanyú. Vízg

etkezménye

aza humusz

zántókon 

mészetes nö

üttesen form

ség a Herná

völgy per

seje felé ha

yakori megj

erdőtalaj k

gű rendzina

és az eróz

gazdálkodá

ként – kedv

os szintet (

9 

övényzet 

málják a 

ád-völgy 

remén a 

aladva a 

jelenése. 

különféle 

a talajok 

ió miatt 

suk – a 

vezőtlen. 

Szabó J. 

 



 

3. K
 

3.1 

helye

vasút

T

N

feltöl

A

hasít

pecsé

makk

KUPA BEM

A települé
Kupa kö

ezkedik el 

tállomása is

Területe 784

Neve valósz

ltött magasl

A község cí

tott. A kalás

étnyomóján

kok a termé

1

MUTATÁS

és bemutatá
özség a Cser

(9. kép). 

s itt találhat

4 hektár – 1

zínűleg nem

lat ősi nevéb

ímere (10. k

szok, az ek

n (11. kép) v

észeti körny

10. kép Kupa k

(helyi 

SA, TÖRTÉ

ása 
rehát festői

Kistérségi

tó.  

358 kataszt

m az ivóalk

ből származ

kép) álló, c

kevas és az 

volt látható

yezet fontoss

község címere

önkormányza

ÉNELME 

i szépségű d

i központjá

trális hold –

9. kép Kupa

kalmatosság

zik (Bogsán

sücsköstalp

ezüstkupát 

, és az önko

ságát és a C

e 11. ké

at)  

ÉS NEVEZ

dombvidéké

ától – Szik

–, amiből 44

a látképe 

gból, hanem

n Gy. – Rak

pú katonai p

tartó férfia

ormányzatis

Cserehátot je

ép Kupa közsé

 (K

ZETESSÉG

én, a Vadás

kszótól – 

4 hektár belt

m bozóttal b

kaczky I. 19

pajzs, mely 

alak a közsé

ságra utal. A

elképezik. 

ég egykori pec

Kollega T. I. 2

GEI 

sz-patak két

16 km-re 

terület (KSH

benőtt szig

98). 

kékkel és a

ég legrégebb

A cserfaleve

 
csétje  

003) 

10 

t oldalán 

fekszik, 

H 1949). 

 

get, vagy 

arannyal 

bi fellelt 

elek és a 



11 
 

A település 1881 előtt Abauj (12. kép), 1881-1945 között Abauj-Torna (13. kép), 1950-

ig Abaúj vármegyéhez tartozott (Glatz F. 2000). Közigazgatásilag a falu része volt a 

Fecske- és a Lencséstanya. 

A település nevezetessége a Petőfi utcában található mezőgazdasági tájmúzeum (14. 

kép). 

 
12. kép Abauj vármegye a XVIII.XIX. sz. fordulóján (Korabinszky J. M. 1804) 
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találkozunk, tehát nagyobb parochiális hely volt. Plébánosa, András 15 garas pápai tizedet 

fizetett. 1415-ben Fertés-Kupa, 1450 körül Egyházas-Kupa alakban találjuk. Birtokosai a 

középkorban a Kupa-, Baja-, Vitarius-, Bor- és Pamlény-családok. A török hódoltság 

idején többször földúlták. 1637 körül már csak 21 lakosa volt, rövidesen elnéptelenedett és 

sokáig pusztán állott. Római katolikus temploma 1719-ben (Glatz F. 2000) a mai 

református templom helyén állt, majd tönkrement és a katolikusok nem tudták felújítani 

tőkehiány miatt (Szóbeli közlés: Bodnár Ferencné, 2007). 1720-ban kuriális hely, jobbágy-

részében lakatlan. 6 év múlva már 5 család igazolta nemességét Kupán. A 18. század 

közepén népesült be ismét római katolikus és református vallású magyar lakosokkal a 

Dezsőfi-család földesurasága alatt (Csíkvári A. 1939). Református temploma 1786-ban 

már állt, de valószínűleg régibb építmény. 1828-ban 48 háza és 576 lakosa volt, 141 

református és 347 római katolikus.1869 és 1920 között 402-ről 446-ra növekedett a 

lakosság száma (Csíkvári A. 1939). Fényes Elek 1851-es munkájában Kupa szőlőhegyéről 

tett említést.  

A kupai határban a felsővadászi Vay Ábrahám grófnak már az első világháború előtt 

kiterjedt földbirtokai voltak, ahol a kupai lakosság jelentős része cselédként, summásként 

vagy részes munkásként dolgozott. Ettől a mostoha állapottól sokan igyekeztek 

megszabadulni, így Kupa lakosságszáma rohamos csökkenésnek indult már a 

századforduló időszakában. 1938-ban már csak 363 lelkes település volt (Tiner L. 1998). 

1939-ben 1 római katolikus és 1 református népiskolája és 1 római katolikus és 1 

református általános továbbképzője volt (Csíkvári A. 1939). 1944. december 4-én 

felszabadult a német megszállás alól (Varga G. 1970). 1945-ben itt is megtörtént a 

földosztás, majd a tsz-szervezés. Míg 1945 előtt senki sem járt el a faluból, az 50-es 

évektől egyre több fiatal indult Borsod-Abaúj-Zemplén megye iparába és bányászatába 

dolgozni, ingázóként. Csak az idősek maradtak a mezőgazdaságban (Tiner L. 1998). 

3.2.1 A kupai oktatás története 
A nemes lelkű Hangácsi Judit úrnő Felső-Vadász és Kupa községek határaiban fekvő 

tetemes ingatlan birtokát, 260 hold földet, Kupán egy házat és belsőséget hagyományozott 

1873-ban kelt végrendeletében egy Kupán felállítandó, római katolikus iskolára.  Olyan 

kikötéssel hogy e birtokot soha el nem adhatják, a házában rendezzenek be iskolát 

(Borovszky S. – Sziklay J. 1896), ahol vallásra való tekintet nélkül tanulhassanak a 

gyerekek (Szóbeli közlés: Bodolai Sándorné, 2007), a föld jövedelméből 800 Ft-ot 

fordítsanak a tanító javadalmazására, 200 Ft-ot részben 12 szegény gyermek tanítására, 
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részben az esetleg vele rokonságban levő, de a segélyre rászorult családok gyermekeinek 

oktatására és ruházására. Ez a tanítói állás volt csaknem az egyetlen az 1870-es évek 

derekán Magyarország kisközségeiben, hol a tanító kényelmes lakáson kívül 800 Ft 

készpénzfizetésben is részesült (Borovszky S. – Sziklay J. 1896). 

Kupán 1936 és 1944 között közel 100 gyerek járt iskolába, kezdetben csak 6 elemi 

volt, majd 1943-44-től 8. Mind a 8 osztályt a Római Katolikus Elemi Népiskolában 

tanították. Ide jártak a lencsés- és a fecsketanyai gyerekek is. Hangácsi Judit jóvoltából 

minden vallású gyermek járhatott az iskolába. A gyerekeket a tanító felváltva tanította 

ugyan, mégis, amit megtanultak, azt a mai napig nagyon jól tudják pl.: a bibliát, verseket, 

énekeket és a hazafiasság még most is bennük él.  

A tanterem 6x10 méter volt, a 8 osztály bevezetése előtt 6, majd később 8 

padsorból állt. Egy padban hárman ültek, az ablak mellett a lányok, külön a másik oldalon 

a fiúk. 

Egy tanító tanította az összes gyereket. Iskolába felváltva jártak; reggel 8-kor vagy délután 

2-kor kezdődött a tanítás. Télen fatüzelésű kályhával fűtöttek, minden gyermek vitt fát az 

iskolába, a szegényebbek kukoricacsutkát. A lányok saját készítésű kukoricacsuhé 

táskában hordták az iskolaszereket, a fiúknak házi szőttesből készült vállra akasztható 

tarisznyájuk volt.  

Az első osztályosoknak csak palatáblát és palavesszőt vettek a szülők, mert a 

könyvet az iskola év elején kiadta, majd év végén beszedte. Ha kirongyolódott, akkor új 

könyvekkel pótolták. A második osztályban már füzetbe írtak a gyerekek ceruzával, 

harmadik osztálytól pedig tintával és pennával. A tanító lakása ugyanazon épületben volt, 

ahol az iskola, háromszoba-konyhás lakrész. 

Ezekben az években a falu vezető embere a bíró volt: Drótos János, majd Kavalecz 

Pál. A tanítók: Vitéz Kazinczy János, Gubik István, Horváth Géza. 

1949-től 1951-ig működött a településen nyári napközi otthon, amely 

megkönnyítette – igaz csak rövid időre – a kisgyermekes szülők helyzetét. 

Az 1950-es éveket követően megszűnt a Katolikus Népiskola és a mai 

Mezőgazdasági Tájmúzeum helyén tanították a gyerekeket elsőtől nyolcadikig. Az 1960-as 

években már csak az alsó tagozat maradt helyben, a felső tagozatosok Homrogdra jártak 

iskolába. Az 1972-től, a körzetesítés miatt, a gyerekeknek Felsővadászra kellett menniük, 

és ettől kezdve nincs iskola a településen.  

A különböző intézmények 70-es évekbeli körzetesítése következtében a 

kisfalvakban a népesség iskolai végzettségi, képzettségi színvonala kritikus ponthoz 
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kicsinyített mezőgazdasági gépeket, állatszobrokat (15. kép) és a méhészkedést bemutató 

gyűjteményt (16. kép).  

                                          

 

        15. kép A múzeum egykori makettjei       16. kép Már nem láthatóak a méhészkedés 

   (Horváth G. 1984)     eszközei sem (Horváth G. 1984) 

Hallottam olyan tervről is, hogy a múzeum helyén lovarda nyílna. A vállalkozó 

bértartásba lovakat tartana, megvenné az épületet, és a gyűjtemény átkerülne az egykori 

iskola épületébe.  

A jelenlegi helyzet azonban kedvezőbben alakul: az önkormányzat idén nyújtott be 

pályázatot a Kupai Mezőgazdasági Tájmúzeum tetőszerkezetének felújítására, melyre 

3.060.908 Ft-ot igényelnek, melyből az önerő 306.091 Ft.  

A másik fontos oka, amiért ennek a fejezetnek nagyobb jelentőséget tulajdonítok, 

az, hogy szeretném, ha mások is kedvet kapnának e múzeum felkereséséhez, a belépés 

díjtalan. Sokat segítene a településen, ha fellendülne az idegenforgalom.  

 

A múzeum bemutatása 

Hazánkban a „felszabadulást” (1945) követően a régi nemesi kastélyokból, 

kúriákból szociális otthonokat, kórházakat, óvodákat, iskolákat alakítottak ki. Felsővadász-

Kupa nagyközségben (1965-1990), a Rákócziak ősi kastélyából (Felsővadász) és a volt 

Kőszegi-kúriából (Kupa) iskola, majd ez utóbbiból, a környék lakosságának önzetlen 

közreműködése révén, múzeum lett (Horváth G. 1984; 14. kép). 

Abaúj megye lankái között meghúzódó falvak - Gagybátor, Gagyvendégi, 

Abaújlak, Kupa, Felsővadász, Gadna - lakói mintha már „ősidők" óta arra készültek volna, 

hogy a történelem emlékeit gyűjtsék össze. A kiállításon, táblán szerepelnek azon lelkes 

embereknek nevei, akik a múzeumnak adományozták saját vagy elődeik munkaeszközeit, 

egyéb használati tárgyait, hogy bármikor betérve ide visszaidéződjék számukra és 

látogatók számára a múlt. Tanulók járták végig a padlásokat, fészereket, istállókat azért, 
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hogy a tárgyi emlékek összegyűjtésével új élet költözzön egykori iskolájukba (Horváth G. 

1984). 

A kiállítás ötlete a község és a termelőszövetkezet vezetőiben született meg 1970-es 

évek elején. A múzeumépítő társadalmi munkát a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Barátai 

Körének felsővadászi csoportja szervezte meg. Az épület felújítását a Felsővadászi II. 

Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági Termelőszövetkezet vállalta, anyagi fedezetét a Magyar 

Mezőgazdasági Múzeum biztosította. A kiállítások megtervezését és kivitelezését is a 

múzeum szakemberei végezték. Ezen példa nyomán születtek meg Dégen, Cecén és 

Kétegyházán az ittenihez hasonló tájmúzeumok (Horváth G. 1984). 

 

A kiállítás bemutatása 

Felsővadász-Kupa nagyközség és környéke földrajzi és történelmi nevezetességei 

A megye neve kezdetben Újvár volt, majd az Aba nemzetség után az Aba-Újvár 

nevet kapta. A szomszédos Torna megyével egyszer egyesültek, máskor különváltak. 

Felsővadászt már a bronzkorban lakták. Az akkor élők a Felsővadásztól délre fekvő 

Balmazdombon alakították ki földváraikat. A földvárak természet adta előnye, hogy 

minden oldalról védhetők. Az emberek mély árkokkal vonták körbe, azok fölé földsáncot 

emeltek, és csak egy nyílást hagytak bejáratnak. Tövében ott található a nélkülözhetetlen 

folyó vagy patak. Az ásatások során értékes agyagedények és kőeszközök kerültek innen 

napvilágra (Horváth G. 1984). 

A múzeumba lépve cicerói mondás fogadja a látogatót: „Nincs jobb, a szabad 

emberhez méltóbb, a gazdálkodásnál” (Horváth G. 1984). 

A bal oldali teremben parasztkonyha (21. kép) berendezései találhatók. A konyha 

legjellegzetesebb berendezése a fehérre meszelt boglyakemence (17. kép). Mellette a 

kenyérsütés egyes kellékei a sütőlapát, és a szénvonó. A padkán elhelyezett mázas és 

mázatlan (vászon), csecses és sima korsókban vizet tartottak. A virágmintás és sima 

köcsögök élelem (tej, lekvár) tárolására szolgáltak. A cserépedényeknek két csoportja 

különböztethető meg: a konyhaedények és a dísztárgyak (Horváth G. 1984). 
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Megtekinthetünk még egy talpas, ringó és díszítés nélküli bölcsőt, a szalmazsákkal, 

a lepedővel és a pólyával. Előfordult, hogy a csecsemőt nagykendőbe pólyálták, ami 

gyapjúból, vagy posztóból készült (Horváth G. 1984). 

A szövőszékhez hasonló tárgyi emlék a kötélsodró (18. kép). Az erős 

igénybevételnek kitett kötél, istráng, kötőfék szála kenderből, míg a borjúkötél, madzag 

kócból készült. Mellette gatyamadzagszövő látható, amivel lapos madzagot készítettek 

(Horváth G. 1984). 

A következő teremben a Rákócziakról szóló dokumentumok sorakoznak. Felső-

Vadász 1517-ben került a Bogáth Radván nemzetségből származó Rákóczi-család 

birtokába. Itt született és halt meg Rákóczi Zsigmond (1544-1608), aki családját fejedelmi 

trónra emelte. Oklevélmásolatok, fényképek szemléltetik Felsővadász és a Rákócziak 

történelmi kapcsolatait. A fali és asztali tárlókban láthatók a fejedelmi udvar és a hatalmas 

birtok részletes leltárát tartalmazó írások, II. Rákóczi Ferenc kiáltványa 1703-ból, valamint 

a kuruc fejedelem hamvainak hazahozatalával kapcsolatos rendelkezések (Horváth G. 

1984). 

A Rákócziak után bepillantást nyerhetünk a térség, a súly és az űrmérték régen – 

esetenként még ma is – használt mértékeire és mérőeszközeire: öl-mérőlánc, latmérleg, 

különféle súlyok (Horváth G. 1984). 

A vidék éghajlata kedvezett az ipari és kereskedelmi növények termesztésének, 

ezért kiemelkedő volt a repce- és a kendertermesztés. A kendert kis területen termesztették, 

annyit, amennyit a tél folyamán egy-egy család fel tudott dolgozni. A kiállításon a 

feldolgozás eszközeit tekintheti meg a látogató, a folyamatát pedig fényképek illusztrálják 

(Horváth G. 1984).  

A gazdasági növények termesztésében a gabonafélék után a burgonya, a káposzta 

és a zöldségfélék voltak jelentősebbek. A földművelés alapvető eszköze az eke volt. A 

gyűjteményben két típusa látható, a lengő- és talyigás eke. Eléjük lovat – ritkábban ökröt – 

fogtak, ennek illusztrálására látható két darab kettős nyakjárom. A boronával a talajrögök 

összetörését, simítását és magvak betakarását végezték. Az egyszerű favázas és fafogazatú 

boronát házilag készítették. A borona másik változata a tövisborona, amely már vasból 

készült (Horváth G. 1984). 

A gabonamagvak kalászból való kiverésére szolgált a cséphadaró, mely 150-200 

cm-es nyélből és 70-80 cm hosszú ütőből vagy hadaróból áll. A nyél könnyebb, a hadaró 

nehezebb fából készült. A magvak tisztítását kezdetben kézi szórással végezték. A 

nehezebb gyommagvak eltávolítására kézi rostát használtak, ezt vízszintes irányba ide-oda 
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A ló- és szarvasmarhatartástól is jelentősebb volt a juhtartás. Uradalmakban és 

kisparaszti gazdaságokban egyaránt elterjedt, hiszen a nagy kiterjedésű legelők lehetővé 

tették. Közismert eszközei a kampó, kolomp és egy irházó vagy kákó1 (Horváth G. 1984). 

A terem bal oldali részében a hagyományos sertéstartás - amit lehetővé tett az 

egykor sok tölgyes erdő - néhány tárgya látható: a kanászbot, kürt, valamint a 

disznóölésnél használatos kaparókés (Horváth G. 1984). 

Mellette a kertészkedés eszközei sorakoznak: metszőolló, répakiemelő, kosár, sarló, 

saraboló, palántázó és öntözőkanna (Horváth G. 1984). 

 

 

 

 

                                                 
1 A szűcsmesterség fontos eszköze volt. A juhász a lenyúzott bőr törését, puhítását végezte vele, sőt 

sok esetben a húsos részeket is ezzel kaparta le. 
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4. A KUPÁHOZ TARTOZÓ TANYÁK BEMUTATÁSA 
 

1900-tól Kupához közigazgatásilag két tanya tartozott. Az egyik a Fecske, a másik 

pedig a Lencsés tanya. Életük szervesen kapcsolódott Kupáéhoz.  

1900-ban Lencsés és Fecske néven írtak róluk. 1902-ben Fecske tanya és Lencsés 

tanya néven említik. 1907-től 1952-ig Fecsketanya és Lencséstanyaként szerepelnek. 1962-

től 1973-ig már csak a Lencséstanya létezik (Turkovics B. 1996). 

A Fecske tanya az 1930-as években Varga György földbirtokosé volt, aki 

dohánytermeléssel foglalkozott. Kb. 6 családot alkalmazott, akik ott is laktak. 

Dohányosoknak hívták őket. 

 A Lencsés tanya az 1930-as években a Kozmári László birtoka volt. Termeltek 

lencsét, búzát, árpát, rozst, lent, kukoricát, csicseri borsót, dinnyét, repcét, napraforgót. A 

földbirtokos cselédeinek kommenciót mért ki, földterületet adott, amin saját 

szükségleteikre termeltek. Tarthattak tehenet, disznót, aminek a takarmányát a földesúr 

biztosította. Minden évben kaptak egy pár csizmát, bakancsot, valamint két köbméter öl 

fát. Lovakkal és Forzon traktorral szántottak, utóbbit a gépész tartotta karban. Kb. 10 

család lakott a tanyán, ők látták el a tanyasi gazdaság mindennapi munkáit – pl. 

állatgondozás – és kiszolgálták az uraságot. Májustól szeptemberig az uraság gazdatisztje 

summásokat szerződtetett a mezőgazdasági munkálatokra, akik a betakarított terményből 

bizonyos részt megkaptak. Az uradalomban egy kerékgyártó, egy gazdatiszt, egy gépész és 

egy írnok (Toldi József) volt.  

Az 1930-as években a Fecske tanyáról 6 gyerek, a Lencsés tanyáról kb. 16 gyerek 

járt be a két km-re lévő kupai iskolába. Ha a gazdasági munkák megengedték, akkor a 

földesúr szekérrel, télen szánnal vitette be a gyerekeket az iskolába. Nyári időszakban 

kupai gyerekeket is foglalkoztatott, koruk szerint fizetett nekik napszámot. A gyerekek 

mindig nagyon örültek ennek a pénzszerzésnek, amit pl. gordonyozással2 kerestek. 

A cselédeknek olyan házat építettek, melyben egy közös 4 pitvaros konyha volt, 

melyben négy család asszonyai tudtak sütni-főzni egyszerre. A közvetlen személyzet – pl. 

gazdatiszt, gépész, írnok – lakásai a gazda lakása mellett kőből, a cselédeké egy kicsit 

távolabb, vályogból épült.  

 
                                                 
2 A mezei aszatot tavasszal a gabonavetések közül irtóvassal kigyomlálták, mert e gyomnövény ritkítja a 
termést és szúrós levelével megakadályozza a marokszedők munkáját.  



 

A tan

volta

a Len

1949

válog

dolgo

pedig

 

földm

nyák népess

1910-ben

ak és 94-en 

A Lencs

ncsés tanyán

9-ben Kupa 

A kupai 

gatta ki a 

ozni. Ebből

g a terméke

1. ábra Ku

A tanyák

műveléshez 

2. ábra K

0

5

10

15

20

25

30

35

Fő

sége és korö

n Kupa kült

tudtak írni é

és tanya né

n 53-an, a F

külterületén

tanyákon l

cselédeket

l adódóan k

eny korban l

upa külterület

kon nagyob

nagyobb fi

Kupa külterül

Lencs

0

10

20

30

40

50

Fő

összetétele é

területén 19

és olvasni (

pessége 193

Fecskén 14-

n már csak 

legnagyobb

, és érthet

kevés volt 

lévők maga

i népességéne

bb arányba

izikai erőlét

eti népességén

sés tanya

Lencsés 

és vallási m

92-en laktak

KSH 1910)

30-ban 74, 

-en tudtak (K

68 ember él

 arányban 2

ő okokból,

a 60 év fel

s arányával

ek korcsoporto

an férfiak l

t kellett (2. á

nek nemek sz

Fecs

tanya Fec

megoszlása 

k, ebből 6-1

). 

a Fecske ta

KSH 1930)

lt (KSH 194

20 és 39 év

, olyan kor

letti népess

l magyarázh

onkénti megos

aktak, mive

ábra). 

erinti megosz

ke tanya

cske tanya

11 év közöt

anyáé 23 fő 

. 

49). 

v közöttiek 

rúakat vála

ég. A gyerm

ható (1. ábra

szlása 1930-ba

el az állato

lása 1930-ban

5 év
6-11
12-1
15-1
20-3
40-5
60 é

Férf
Nők

ti gyermeke

volt. Írni és

éltek. A ga

asztott, akik

mekek nag

a). 

an (KSH 1930

ok ellátásáh

 
n (KSH 1930) 

vnél fiatalab
1 éves
14 éves
19 éves
39 éves
59 éves
év feletti

fiak
k

24 

ek 37-en 

s olvasni 

azdatiszt 

k bírtak 

y száma 

 
0) 

hoz és a 

bb



 

arány

katol

      va

 

Jelen

vizet

indul

adata

szeri

ehely

a len

az ut

A tanyá

yban. 1910

likusok és r

3. ábra Ku

allás szerinti m

nlegi helyze

A Lencs

t és villany

ltak (23. kép

A tanyá

a), és kimon

int a termelt

yett állattart

A közöss

ncséstanyai 

tókor számá

7%

31%

Római ka
Reformát

ákon – ugy

0-ben 2 zsi

eformátuso

upa külterület

megoszlása 19

et, jövőkép 

séstanyát eg

yt régebben

p). 

át a hozzá 

ndottan növ

t növények 

tással foglal

ség munkak

gazdasági é

ára is (24. ké

1%

atolikus G
tus Iz

yanúgy, mi

idó még él

k lakták (4.

ti népességéne

910-ben (KSH

gy vállalkoz

n kikötötték

23. k

tartozó föl

vénytermesz

szinte nem

lkozni. 

képes lakoss

épületek hel

ép).  

61%

Görög katolik
zraelita

int Kupán 

lt a külterü

 ábra). 

ek    

H 1910)           

zó vásárolt

k és az egy

kép A Lencsés

ldekkel egy

ztéssel fogla

m is hoznak h

ságának fog

lyrehozatala

%

kus

Fő

– a római

ületen (3. á

  4. ábra K

vallás szerinti

ta meg, aki

ykor virágzó

stanya régi ist

yütt 2010-ig

alkoznak, pe

hasznot eze

glakoztatásá

a és e látván

0

10

20

30

40

Róm
katol

Len

i katolikuso

ábra), de 1

Kupa külterüle

i megoszlása1

nek fia ide

ó tanya ép

tállói  

g bérlik (h

edig a kupai

en a vidéken

ához nagyon

nyos épület

mai 
ikus

Gö
kato

ncsés tanya

ok voltak n

1930-ban m

eti népességén

1930-ban (KSH

e van bejele

ületei pusz

helyi önkor

i gazdák elm

n. Célszerűb

n jó lehetős

tek megmar

örög 
olikus

Refo

Fecske 

25 

nagyobb 

már csak 

 
nek 
H 1930) 

entve. A 

ztulásnak 

 

mányzat 

mondása 

bb lenne 

ég lenne 

radnának 

ormátus

tanya



26 
 

 
24. kép A Lencséstanya régi és újabb építésű istállói 

 

4.1 Kupa közelében fekvő egykori települések 
Györffy György (1963) Kupa közelében két elpusztult középkori falut is említ: Kércset és 

Horvátit. Mindkettőről azt írja, hogy valaha Kupától délre feküdtek, közelebbi irányt 

azonban nem ad. Az első katonai felmérés (1763-1787) nem említi e településeket. A 

második katonai felmérésen (1856-1860) Kupától délnyugatra, a tomori határral 

szomszédos dombsoron, a mai Lencsés tanya közelében jelölik Kuppa-Kércs-et (25. kép), 

nem jelölik azonban Horvátit (Wolf M. 1989). 

 
25. kép A második katonai felmérés 1:28800-as méretarányú térképrészlete 
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5. KUPA TÁRSADALOMFÖLDRAJZI VIZSGÁLATA 
 

5.1 Bevezetés 
A község hátrányos helyzetű kistérségben helyezkedik el, amelynek központja 

Szikszó. A kistérséghez 23 település tartozik, ebből Szikszó rendelkezik városi ranggal. 

Községek: Abaújlak, Gadna, Kázsmárk, Nyésta, Abaújszolnok, Gagybátor, Kiskinizs, 

Rásonysápberencs, Alsóvadász, Gagyvendégi, Kupa, Selyeb, Aszaló, Halmaj, Léh, 

Szentistvánbaksa, Felsődobsza, Hernádkércs, Monaj, Felsővadász, Homrogd, Nagykinizs 

(28. kép). 

 
28. kép Szikszói kistérség (http://www.szikszoikisterseg.hu/image/map01.gif) 

Az aprófalvak az elmúlt fél évszázadban a magyar településhálózat 

leghátrányosabb helyzetű elemei közé tartoztak méretük és az államszocialista 

településpolitika miatt (Bajmócy P. – Balogh A. 2002). A rendszerváltás (1990) után 

újraalakult, érdemi hatalmi-politikai döntési jogkört és önállóságot kapott vidéki (falusi) 

önkormányzatok óriási akarattal, lendülettel láttak neki településeik elmaradott 

infrastruktúrájának, intézményrendszerének rendbetételéhez, kiépítéséhez, fejlesztéséhez. 

Az ehhez rendelkezésre álló állami források azonban csak töredékét fedezték a 

szükségesnek, s a helyi gazdaság szerepe is jelentéktelen maradt (Csatári B. 2004). 

A magyar vidéki társadalmat leginkább az alacsonyfokú gazdasági aktivitás és 

iskolázottság, valamint a tartósan magas munkanélküliség sújtja (Csatári B. 2004). 
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5.2 A népesség változása 
A települések népességszámának alakulását két tényező alakítja: a természetes 

szaporodás vagy fogyás, valamint a vándormozgalom. A magas természetes fogyás, az 

elvándorlás a terület rossz gazdasági helyzetére utal.  

A 18. század végén a Cserehát az ország sűrűn lakott vidékei közé tartozott (Dobány Z. 

1999).  Ez látható a kupai népességi adatokból is. 1828-ban érte el a népességszám a 

csúcspontját, ekkor 576 fő lakott a településen (5. ábra). Az 183l-es kolera- és az 1840-es 

tífuszjárvány visszavetette a népességet. 1866-ban, majd 1872-73 körül újra kolera 

pusztított (Dobány Z. 1999). Érdekes módon az 1872-73-as kolerajárvány hatása nem 

érezhető a településen. 1869 és 1880 között a lakosságszám 402-ről 435-re emelkedett (5. 

ábra).  

A közegészségügyi állapotok és az életkörülmények viszonylagos javulása a 19. század 

vége felé már nagyobb mértékű népességnövekedést tett volna lehetővé, ám az alacsony 

színvonalú mezőgazdaság megannyi problémájával nagymérvű kivándorlást idézett elő, s 

ez végül is a népesség csökkenéséhez, illetve pangásához vezetett egészen az 1900-as 

évekig (Dobány Z. 1999). A kivándorlási hullám ezen a területen 1905-ben tetőzött. 

Jelentős visszaáramlás indult meg az 1910-es évektől (G. Fekete É. 1995), ekkor Kupa 

népessége 82 fővel gyarapodott. A kupaiak közül 1910-ben 37 fő tartózkodott külföldön, 

főként az Egyesült Államokban és Kanadában, 1920-ban már csupán 4 (KSH 1910,1920). 

Az első világháború utáni emberveszteségek és születéskiesések következtében csökkent a 

népesség. Az első világháborúban 15 férfi vesztette életét, köztük volt üknagyapám, Novák 

János is. A református templom kertjében az első világháborút követően emlékművet3 (29. 

kép) állítottak a hősi halottaknak. 1920 után a gabonapiacok határon túlra kerültek, és ez 

további tengerentúli vándorlásra kényszerítette az embereket (Dorgai L. 1986). Kupa a 

lakossága 39 fővel csappant meg.  

                                                 
3 A második világháború után az emlékmű (29. kép) tetején található turulmadarat elvitték. Az eredetinél 

jóval kisebb madarat csak a rendszerváltás után helyezték vissza ünnepélyes keretek között.  
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8. ábra Kupa korfája 1941-ben (KSH: 1941)       9. ábra Kupa korfája 1949-ben (KSH: 1949) 

 

  
10. ábra Kupa korfája 1960-ban (KSH:1960)    11. ábra Kupa korfája 1980-ban (KSH: 1980) 

      

  
12. ábra Kupa korfája 1990-ben (KSH: 1990)      13. ábra Kupa korfája 2001-ben (KSH:2001) 
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A zsidók bevándorlása 1790 után kezdődött meg, főleg Galícia felől. A kezdetben 

elsősorban kereskedelemmel foglalkozó zsidók gyakran a vegyes lakosságú falvakban 

telepedtek le, nem kis konkurenciát okozva a már régebb óta ott lakó, többé-kevésbé 

elmagyarosodott balkáni kereskedőknek. Később a csereháti falvak társadalmi-gazdasági 

és szellemi életének tevékeny részeseivé váltak a szőlő- és borgazdaságban, fuvarozásban, 

kereskedelemben, később pénz- és hiteltevékenységben stb.; (Dobány Z. 1999). 

Kupán 1930-ban Frid Leopoldé és családjáé volt a faluban működő vegyesbolt és a 

mellette lévő kocsma. A felesége volt a boltos, ő pedig a kocsmát vezette. Sajnos a 

második világháborúban (1944-ben) koncentrációs táborba hurcolták őket, vagyonukat 

elárverezték. 

Kupán a zsidók száma 1851-től folyamatosan csökkent, majd a deportálások és az 

elvándorlás következtében megszűnt (Dobány Z. 1999). Emléküket a magyar temetőtől 

keletre fekvő dombon található zsidó temető őrzi (34. kép). 
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Kupán a Pap Erdőt az 1800-as években nagy kiterjedésű erdő borította, napjainkra 

csaknem teljesen kiirtották, csak egypár akácfa maradt meg.  

 
35. kép Kupa földhasznosítási térképvázlata 1881-ből (Dobány Z. 1999. alapján) 

 

A házak beosztása háromsejtes. Első háznak az utca felé eső szobát nevezték, 

középen volt a pitvar, vagyis a konyha, ezt követte a hátsó ház, a kamra, az istálló, esetleg 

a hátsó tető folytatásában épített leeresztős szín. Sok helyen az első szobát főleg csak 

termény és élelem tárolására használták. Főleg a hátsó házat használták lakószobának, 

mivel az jobban bemelegedett.  

A lakóházzal egy sorba épített istálló nemcsak az állatok tartására szolgált, hanem 

minden egyéb férfimunka pl.: furás-faragás, szerszámkészítés is itt történt. A nagy 

családoknál esetenként az apa a fiaival együtt az istállóban vagy a padláson, a nők és a 
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5.8 Népszokások (1890-1960) 
Ez a fejezet nagymamám (Bodolai Sándorné) elmondása alapján készült. 

Szórakozás 

Vasárnap délutánonként a lányok ünnepi ruhába öltözve karonfogva sétáltak végig 

a falun és énekeltek, hozzájuk csatlakoztak a helybeli és szomszéd falu legényei. Egy-egy 

lányos ház kapuja előtti hídon megálltak, a legények citeráztak és a lányokkal együtt körbe 

táncoltak, énekeltek. 

Nagyon jó szórakozást nyújtott az egész falunak farsang és karácsony idején az 

iskolában tartott színdarab előadása, melyet a tanító tanított be a gyerekekkel. A 

belépődíjat az iskola kapta. 

 

Kenderfeldolgozás 

Kupán a Kenderföld (26. kép) aljában kendert termesztettek, innen kapta nevét is. 

A földeket tyúk ganéval trágyázták. Amikor megnőtt, a magvas kender közül kihúzták a 

sárga szárú virágos növényeket, kévébe kötötték, kúpokba rakták és elvitték a 

kenderáztatóba – a Puszta szőlő aljában (26. kép) –, ahol egy hétig ázott. Ezen a részen öt 

kenderáztató volt; aki több kendert termelt, az a Hernádra vitte áztatni. Miután kiázott a 

leveleket lemosták, csak a szára maradt meg. A magvas kender csak késő őszre érett be. 

Ezután elvégezték azokat a műveleteket, amit a virágos kenderrel, de az áztató hideg vize 

miatt 2 hétig kellett áznia. A kimosott kévéket kúpokba rakva megszárították, majd 

hazavitték, és a kerítéshez vagy a fal alá tették tovább száradni. Ezután következett a 

tilolás. A tilolásnál a pozdorját addig kellett verni, amíg csak a szösz marad. Egy kévéből 

egy köteg kenderszösz jött ki, ezeket két ágba fonták és koszorúba kötve vitték – általában 

– Szikszóra a kendertörőbe. Ezután gerebenen megfésülték. A durvább szöszből 

vastagfonál a vékonyabból finomabb fonál készült. Télen fonóházakba a lányok és az 

asszonyok fonallá fonták a szöszt, a vastagabbakból szövés után zsákokat, ponyusokat a 

vékonyabbakból lepedőt és ruhákat készítettek. Eközben elbeszélgettek a hosszú téli 

estéken. Olyan házakhoz mentek fonni, ahol legalább 10-12 nő elfért egy helységben. Ha a 

fonóházból valaki kimaradt, akkor a többiek fedővel, tepsivel csörömpölve érte mentek és 

taligával, télen szánkóval vitték a fonóba. 
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Karácsonyi szokások 

Karácsony estéjén a fiatalok kántálni jártak. Az ablak alatt énekeltek együtt 

katolikusok és reformátusok, cserébe almát, diót, mákos kürtöt, kásás bélest, ritkán egy két 

fillért is kaptak. 

Karácsonyfa állítása helyett három fenyőgallyat összefogtak, azt díszítették fel, és 

asztal felé akasztották. Ha szegényebbek voltak és nem jutott szaloncukorra, akkor 

bobajkát csomagoltak krepp papírba, illetve maguk készítettek díszeket: pl. pattogatott 

kukoricát szalmaszállal összefogva, csipkebogyót, hajtogatott csillagokat. 

Karácsony viliáján szokásos étel a borleves vagy a káposztaleves kolbásszal és a 

mákos bobajka volt. A bobajkát kelt tésztából készítették hasonlóképpen, mint a nudlit 

csak rövidebbre vágták, kemencében megsütötték, szentestén leforrázták és mákkal 

leöntötték.  

Szenteste a hajadon leányok édesapjuk villájáról lekapták az első falat mákos-gubát 

kiszaladtak a kapu elé és vártak. A babona szerint ha egy nő jött arra vénlányok maradtak, 

ha férfi, akkor olyan nevezetű lesz a férjük, mint aki arra járt. 

 

Takarítás 

A tornácot Kupán tőciknek nevezik. Minden szombaton felmázolták a lakószoba 

padlóját és a tőciket sár, kevés lótrágya és korom keverékével. A ház portáján és a ház előtt 

is általában szombaton volt a sepregetés, takarítás, ezt legtöbbször a gyerekek végezték. 

Általában évente kétszer, karácsonykor és húsvétkor fehér mésszel kimeszelték a 

lakószobát. 

 

Gazdálkodás 

Az 1950-évekig általában minden család megtermelte magának az élelmet, az 

állatok részére a takarmányt, sőt a ruhanemű nagy részét is /fonás, szövés, varrás /. A búzát 

a szikszói gőzmalomba hordták őröltetni. A napraforgómagot a monaji vagy a nyéstai 

olajütőben sajtolták ki. A kupaiak közül sokaknak volt Lakon kisebb erdője, tüzelőjüket 

onnan hordták. A szegényebbek ingyen hozhattak száraz gallyakat a felsővadászi erdőből. 

Akinek kevésnek bizonyult a tüzelő, az vehetett is fát, amit szekérrel hordtak Irotáról és 

Borsodlakról. 
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A házi és a mezei munkákban a gyerekek is rész vettek: babot szedtek kukoricát 

törtek, kapáltak, ez a településen jelenleg is így történik (43. kép). 

  
             43. kép Babfosztás (1991)                  44. kép A kupai Vadász-patakban úszkáló libák (1960-as évek) 

    (Fotó: Bodolai Sándor)     (Fotó: Novák János) 

 

A fiúk általában az állatok körül segédkeztek pl. ganajásztak, etettek. A lányok 

pedig a házimunkában segítettek (sütés, főzés, takarítás, fonás, szövés, varrás, foltozás, 

kézimunkázás, fejés, köpülés). A kisebb gyerekek a libákat őrizték a csátéban a patak 

mellett (44. kép). 

A kupai temetőtő aljában hosszú juhakol húzódott (45. kép); amikor a juhok elletek 

a juhász ott aludt az állatokkal. Az uraság és a parasztgazdák minden évben új ugart 

hagytak és azon, valamint az erdők tisztásain legeltettek. Betakarítás után a földekre is 

ráengedték az állatokat. A gazdák teheneit a csordás, a disznait a kondás hajtotta ki, az 

előbbi rézből, utóbbi ökörszarvból készült kürttel jelezte, hogy itt a kihajtás ideje. 

 
45. kép Gémes kút az egykori juhakol mellett 
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Az erőszakos szövetkezetesítési mozgalom a parasztság rendszerben való 

csalódásához, a nagyüzemi gazdálkodás erőltetéséhez vezetett. 1980-tól már a tsz-ek jó 

része veszteséges. Csupán a fancsali, encsi, ináncsi, felsővadászi, gönci tsz volt 

eredményes, ahol a nyereséges gazdálkodást, a melléküzemági tevékenységen túl, az egyre 

bővülő szakcsoporthálózat is segítette (G. Fekete É. 1995). 

Az állami gazdaságokban a korszerűbb technológia, magasabb gépesítettségi és 

kemizálási fok miatt a termelés színvonala és a dolgozók jövedelme szempontjából is 

valamivel jobb volt a helyzet. Az általuk biztosított előnyökből a működési területükön 

található települések és lakói, pl. Kupa részesedhetett (G. Fekete É. 1995). 

Az 50-es 60-as évek kimondottan faluellenes politikája után, a 70-es években 

meghirdetett területi kiegyenlítődés ellentmondásos megvalósulása sem tudta a kistérség 

lemaradását megállítani, sőt tovább erősítette azt (G. Fekete É. 1995). 

1986-89 között az elmaradott térségek felzárkóztatását célzó elkülönített alapból 50 

db projektre mintegy 300 millió Ft érkezett a területre. Főként varrodai kapacitás, a 

kőbányászat fejlesztésére és az intenzív gyümölcsösök telepítésére. (Felsővadászon: 

villanymotor felújítás, gyümölcstelepítés) Az adott támogatási összegek felhasználásának 

ellenőrzése többnyire elmaradt, a beruházás vagy meg sem valósult, vagy hamarosan 

„visszaállt az eredeti állapot” (G. Fekete É. 1995). 

1990-ben döntő változást jelentett, hogy a települési önkormányzatok felállásával 

immár saját településük gazdájaként az aprófalvak a korábbi lényegesen nagyobb, a 

központi funkciókat hordozó kisvárosok pedig a korábbinál lényegesen szerényebb 

költségvetési keretek között gazdálkodhattak. Ugyanakkor így még több település szállt be 

a fejlesztési forrásokért vívott harcba (G. Fekete É. 1995). 

A térség elmaradottsága tehát több évszázados folyamat következménye, és ez a 

folyamat a trianoni döntés után, majd a 60-as évektől, a „szocialista” gazdaságpolitika 

„eredményeként” rohamosan felgyorsult (G. Fekete É. 1995). 

A magánosítás többletforrásokhoz nem juttatta a térség vállalkozásait, csak 

Szikszón éreztette hatását (G. Fekete É. 1995). 
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5.11 A település jelenlegi helyzete, fejlesztési javaslatok 
 

Jelenlegi helyzet 

Segélyezéshez a Kupai Önkormányzat állami támogatást kap, a segély 90%-át az 

állam adja, 10%-ot az önkormányzat tesz hozzá. 

2007-ben rendszeres szociális támogatást 22 fő – 23 220 Ft-ot –, lakásfenntartási 

támogatást 31 fő kap – legtöbbjük 6200 Ft-ot – , a lakás szobaszáma, családtagok száma és 

a jövedelem függvényében. 

Az önkormányzat 2 szociális gondozót foglalkoztat napi 8 órában, ők 

minimálbérért dolgoznak. 3 fő közmunkát végez, napi 6 órában, kb.40000 Ft fizetésért. 

Ezeken felül munkalehetőséget biztosítanak egy falugondnoknak is. 

 

Az elmúlt másfél évtizedben a következő fejlesztések valósultak meg Kupán: 

1992: telefon-bevezetés, 1 kártyás, 1 pénzes nyilvános telefon 

1994: vezetékes vízbevezetés 

1999: Kupáért Közalapítvány, sikeres pályázat a kupai híd kiszélesítése, felújítása. 

2003: Kultúrház felújítása (49. kép) 

2004: A Petőfi és a Béke utca felújítása 

2006: Az Önkormányzat épületének (48. kép) felújítása 

 

  
48. kép Önkormányzat épülete    49. kép Kultúrház 

 

Elutasított pályázatok: 

- 2004: a szennyvízelvezetés-csatornázásért 

- 2006: gázbekötésért 



76 
 

Lukács László polgármester 2007. 04.17-én volt a Szociális és Munkaügyi 

Minisztériumba Budapesten, ahol ismételten felvetette, hogy jó lenne központilag olyan 

embert foglalkoztatni állandó fizetéssel, mint pl. a falugondnok, aki a pályázatok 

beadásával, megírásával foglalkozna, mert a település sok „hibásan” beadott pályázatait 

sorra elutasítják. Ezt régebben is kérte, akkoriban elutasították, most a miniszteri 

főtanácsos megígérte, hogy elgondolkoznak a felvetésen. 

 

Jelenleg beadott pályázatok: 

1. „Kupai Mezőgazdasági Tájmúzeum tetőszerkezetének felújítása” 

 Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása (LEKI) 

 3.060.908 Ft igényeltek a felújításra, 306.091 Ft önrésszel. 

2. „Cserehát Déli Régió, Selyeb és Kupa községek gázrendszereinek kiépítése”  

Idén közösen adtak be a pályázatot Selyebbel, Baktakékről vezetnék le a gázt a 

településekre.  

Kupa 57.449.280 Ft támogatást kért, ebből 2.872.464 Ft az önrész, Selyeb kb. dupla 

ennyit. Így összesen 173.040.000 Ft – ot igényeltek.  

3. „Parlagfűmentes Magyarországért” 

 Motoros fűkaszálót szeretnének belőle venni. 

 200.000 Ft-ot igényeltek. 

 

Önkormányzat tulajdonában a régi posta, az önkormányzat épülete, a kultúrház, és a 

tájmúzeum van. 

 

A Kupáért Közalapítványt 1994-ben az önkormányzat azzal a céllal hozta létre, hogy 

megszervezze a szociális földprogramot és gondoskodjon annak folyamatos 

működtetéséről. Az alapítványnak biztosítania kell díjmentes legeltetési lehetőséget, gépi 

bérmunkát, ingyenes földhasználati lehetőséget (3 hektárt) a földterülettel nem rendelkező, 

rászorult lakosok részére. A kiadásokat a gépi bérmunka árbevétele, önkormányzati 

támogatás és a különféle pályázati lehetőségek kihasználása fedezi. A működési kiadáson 

felül befolyt összeget munkagép beszerzésre és korszerűsítésére fordítja. 

 

A településhez 500 ha szántó tartozik, ebből 2 ha az alapítványé, ezen termelik meg a 2 

ló takarmányát, 60 ha legelő, ebből pedig 30 ha az alapítványé, a többi magánkézen van. 
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Az alapítvány tulajdonában lévő épületek, ingatlanok, ingóságok: 

Egyemeletes magtárépület, lóistálló-takarmánytároló-darálóépület, 50 q-ás 

hídmérleg, E-516-os kombájn, MTZ 82-es traktor, rendsodró, függesztett tárcsa, 3 fejes 

eke, szárzúzó, vonólap, RK2-es fűkasza, szippantó (3m3-es), 4 soros SPC vetőgép, 

kombinátor, 3 tagú függesztett borona, műtrágyaszóró, 16 soros gabonavetőgép, félig 

függesztett tárcsa, garnitúra gyűrűshenger, MPB 6,5t. pótkocsi, napraforgó adapter, OVP 

20-as terményrosta, csávázógép, 3 db 200 literes abroncsos hordó, 2 db igásló, 2 db 

lószerszám, gumis szekér, lovas eke, ekekapa, 3 db használt középnehéz borona, 

marhamérleg (50 kép). 

 
50. kép Az alapítvány tulajdonában lévő magtár és a géppark egy része 

 

Idén (2007) ismét természeti csapás sújtotta a mezőgazdaságot az Északkelet-

magyarországi régióban, mivel ez év májusában lefagytak a termések (51. kép).  
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Ebben a felgyorsult világban nagy szükség lenne arra, hogy egy kicsit 

visszatekintsünk a múltba. A régi szokások sajnos eltűnőben vannak, és ezen változtatni 

kellene. A faluban nyári tábort lehetne létesíteni, melyben a gyerekek 

megismerkedhetnének az ősi hagyományokkal.  A településen jelenleg Vancza Józsefné 

(Mari néni) nagyon szép szőnyegeket készít (56. kép), ez lehetne az előbbi felvetés egyik 

kiindulópontja. A környék nagyon jó lehetőséget nyújthatna lovas tábor kialakításához is. 

 
56. kép Szőnyegkészítés Kupán 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Az előző fejezetekben megvizsgált adatokból arra lehet következtetni, hogy a falu 

helyzete elmaradott ugyan, de nem kilátástalan. A demográfiai folyamatok kedvezőtlenek, 

de kedvező feltételek biztosításával megállíthatóak. Az infrastrukturális beruházások 

folyamatban vannak. A legnagyobb probléma a munkahelyek hiánya, ami abból is fakad, 

hogy sem Kupa, sem a szomszédos települések nem rendelkeznek olyan létesítménnyel, 

amely az embereket nagy számban tudná foglalkoztatni. Munkalehetőségek híján 

felerősödhet a szelektív elvándorlás, ami a fiatal, szakértő munkaerőt érinti. 

A demográfiai folyamatok alakulása kedvezőtlen. A települést a természetes fogyás 

a jellemzi, ami együtt jár a lakosság elöregedésével. Ez a falu jövőbeli sorsát veszélyezteti, 

mivel a lakások megüresedése a cigányság betelepülésével járhat. Ez a turizmus 

fellendítésének szabna gátat. 

A falubeliek többsége meg van elégedve a településsel, de ahhoz, hogy a kupai 

lakosok igazán jól érezzék magukat, és hogy az idelátogatók számára is vonzóvá váljon a 

település, még nagyon sok a tennivaló. 

A Kupai Önkormányzat saját költségvetésből képtelen nagyobb beruházásokat 

megvalósítani.  A település a 2006-os évet több mint 2 millió forintos hiánnyal zárta, amit 

saját bevételeiből vagy működési hitel felvételéből kigazdálkodni nem tud. Emiatt a 

pályázatok, a befektetők és a szomszédos települések társkapcsolatainak szerepe 

felértékelődött. 2007 és 2014 között a térség 11 környező faluja mikro-körzetté társul – 

Kupa, Abaújszolnok, Nyésta, Selyeb, Monaj, Homrogd, Felsővadász, Abaújlak, Gadna, 

Gagyvendégi, Gagybátor – és együtt adnak be Európai Uniós pályázatot szennyvíz-

elvezetésre, nettófinanszírozással.  

Ha a jövőben megvalósulna ez a fejlesztés – a jelenleg beadott pályázattal (a 

gázvezeték kiépítésével) együtt – akkor a lakások összkomfortossá válása miatt 

elképzelhető, hogy a gyönyörű természeti környezet és a jó levegő ide vonzaná a városi 

népességet, többen lakást vásárolnának nyaralónak, esetleg lakóháznak. Azok közül, akik 

egykor jobb élet reményében elvándoroltak, néhányan nyárra visszaköltöznek a 

megüresedett szülői házba. 

Tervezett még a Nemzeti Fejlesztési alapból egy záportározó létesítése – 

Felsővadász és Kupa között –, amely megvédené a Vadász-patak áradásaitól Szikszót és a 

környező falvakat, és, emellett kedvezően hatna az idegenforgalom fellendülésére is. 



82 
 

Befektetésekre volna szükség ebben a térségben, melyhez a munkaerő és a 

természeti adottságok már régóta rendelkezésre állnak. Remélhetőleg az iskolázottsági fok 

növekedése több befektetőt vonz majd e vidékre, és ezzel megoldódik Kupa legnagyobb 

problémája, a munkalehetőség hiánya. 
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