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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-Szepesiérchegységtől, 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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2.2

Földtani adottságok
a
A Szenddrő-Rakacaai-rögvidék területén devon korrú mészkövvek és agy
yagpalák

forduulnak elő, melyek
m
a Cserehát legiddősebb kőzeetei. Rakacáától É-ra elssősorban triász korú
karboonátos kőzeetek sasbérccei tűnnek fel.
f Az ezt követő,
k
közeel 150 millió évből hiányoznak
a kőzzetek a terüületről. Ma még
m nem elldöntött, hog
gy utólag puusztultak-e le vagy nem
m is volt
lehettőség a kialakulásukrra. A triássz utáni leegidősebb üledékek
ü
a miocén szarmata
s
korszzakából valók, melyek a Cserehátt szomszédsságában lezaajlott vulkannizmus term
mékei. A
terület túlnyomóó részén a pannon
p
tengger fiatal ag
gyagos-hom
mokos, kisebbb részben kavicsos
k
m
teteején még sook helyen a tenger
üledéékei építik fel a völgyyek közöttii hátakat, melyek
visszzahúzódásátt követően ide
i érkező folyók
f
hord
dalékát is meegtalálhatjuuk (Szabó J.. 1998 a;
3. kéép).

3. kép Kupa észzaki határábann emelkedő paannon homokb
ból és kereszttrétegzett deltaa üledékből feelépülő
Balmazdom
mb

A völgyylejtőkön sokszorosan
s
n áthalmozzott üledékkek a jelllemzők, melyek
m
a
pleisztocén folyyamán némi hulló porraal keveredteek (lejtőlöszz; Szabó J. 11998 a).
A felszíínen és annnak közellében elhellyezkedő agyagos
a
és homokos rétegek
ményi” feltéételeket tereemtenek a lejtőcsuszam
l
mlások kialaakulására. (Szabó J. 19
998 a). A
„eszm
csereeháti csuszzamlások tööbbsége szzőnyegszerű
ű rétegcsusszamlás, fő
főleg a leg
gelő- és
szánttóterületekeet érintik (S
Szabó J. 19886). Ennek egyik gyönnyörű példájja a kupai leegelőn –
a tem
metőtől ÉK-re – találhaató (4. kép).

4. kép Szőnyeggcsuszamlás Kupa
K
ÉK-i hatáárában

5

A Csserehát észaakkeleti tetőőit kavicstaakarók boríttják, melyekket számos helyen vörrösagyag
fed. (Szabó
(
J. 19998 a).
2.3

Vízrajzi adottságok
A Cserehhát három folyó
f
(Hernnád, Bódva, Sajó) vízgyyűjtőterülettéhez tartozzik. Ezek

közüül a Hernádd vízgyűjtőőterülete a legnagyobb (505 km
m2). Jelentőősebb vízfo
olyásai a
Vadáász-, Vascoona- és a BélusB
patakk. Legnagy
yobb vízgyűűjtője a Vaadász-patak
knak van
(219,7 km2). A Bódva 4700 km2-ről gyyűjti össze vizeit. Hozzzátartozik a Sas-, a Ju
uhász-, a
Rakaaca-, a Gaalvácsi- éss az Aboddi-patak.

Közülük Rakaca-pattak rendelkezik a

2

legjeelentősebb vízgyűjtőter
v
rülettel (2366,2 km ). 65
5 km2-ről gyyarapítja viizét a Sajó, illetve a
Kis-S
Sajó, ami azz előzőekheez képest eleenyésző (Szzabó J. 19988 a; 5. kép).

5. kép A Cseerehát vízrajzii térképe (Szabbó J. 1998 a)

Az állanndó vizű völgyek patakjainak
p
vízhozamaa kicsi. A terület főként
f
a
csapaadékvízből gazdálkoddhat, emiattt már régó
óta tervezik a vizek összegyűjtését és
6

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).
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Az erdőkk kiirtása uttán a D-i lejjtőkön a sző
őlőtetű (filooxéra) járváányig szőlők
k voltak;
a pussztulás utánn legelőkké „változtak””. Egy részü
ükön természzetes erdősüülés indult el,
e mivel
az utóbbi
u
évtiizedekben a kaszáláss és a leg
geltetés elm
maradt (6. kép). Hellyenként
áthattolhatatlan bozótosok alakultak ki
k csipkébő
ől, kökénybből, galagoonyából, éss apróbb
fákbóól. Ha a term
mészetre bííznánk a dollgot, néhány
y évtized allatt a tájra jeellemző vag
gy ahhoz
hasonnló erdőtársulások fogglalnák el újra
ú a gyepeeket. A botaanikai értékkek jelentőss része a
gyeppekben forduul elő, pl.: kockás
k
liliom
m, magyar nőszirom
n
(F
Farkas J. 19998).

6. kép
k A felhagyoott kupai legellőkön megjeleennek a cserjéék, az előtérbeen marhatapossás nyomai láttszódnak

A Csereháton a naggyvadak köözül gyakorri az őz és a vaddisznnó. Szarvas csak az
északki részek errdeiben él. A ragadozóók közül sok
k a róka. A leggyakoriibb ragadozzó madár
az eggerészölyv. A települéések kéménnyein, villan
nyoszlopainn fehér gólyya fészkel. A parti
fecskke és a gyurrgyalag teleepek az elhhagyott hom
mokbányák falaiba
f
fúrt odúikban élnek
é
(7.
kép),, igen félénkk madarak (Farkas
(
J. 1998).

7. kép
p Kupától észaakra fekvő felhhagyott homokbánya falán fészek-odúk ssorakoznak
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2.6

Talajadotttságok
Az éghaajlati sajátoosságok válltozása, az ennek meggfelelő term
mészetes nö
övényzet

módoosulása, a domborzati
d
és kőzettanni adottságo
ok helyi elttérései együüttesen form
málják a
talajfföldrajzi kéépet övezetees szerkezeetűvé a Cseereháton. Azz övezetessség a Hernáád-völgy
déli szakaszától
s
északra a leegszembetűűnőbb (Szab
bó J. 1986).
A Hernáád-völgybenn zömmel réti öntésttalajokat taalálunk. A völgy perremén a
Méráától délnyuugatra húzóódó sávot réti
r
talajok borítják.

A táj belsseje felé haaladva a

csernnozjom barnna erdőtalajjok követkeeznek. Ezt követi
k
a barrnaföldek gyyakori megjjelenése.
A Csserehát terüületének naggyobbik résszén az agy
yagbemosóddásos barna erdőtalaj különféle
k
váltoozatai sorakkoznak. A kopár mésszkőterületeeken gyengge minőséggű rendzinaa talajok
forduulnak elő.
s
művelés éés az erózió miatt
A cserehháti talajokk humusztaartalma a szántóföldi
viszoonylag alaccsony, kém
mhatása naggyobbrészt enyhén savvanyú. Vízggazdálkodásuk – a
magaas agyagtarttalom miattti rossz vízeelvezető kép
pesség köveetkezményeként – kedv
vezőtlen.
A csapadék naggy része lefoolyik a lejtőőkön és lepu
usztítja a laaza humuszos szintet (Szabó J.
19866; 8. kép).

8. kéép Talajerózióó a kupától észzakra fekvő szzántókon
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3.
3.1

K
KUPA
BEM
MUTATÁS
SA, TÖRTÉ
ÉNELME ÉS NEVEZ
ZETESSÉG
GEI
A települéés bemutatáása
Kupa köözség a Cserrehát festőii szépségű dombvidéké
d
én, a Vadássz-patak kétt oldalán

helyeezkedik el (9. kép). Kistérségii központjáától – Szikkszótól – 16 km-re fekszik,
vasúttállomása iss itt találhattó.
T
Területe
7844 hektár – 1358 kataszttrális hold –,
– amiből 444 hektár beltterület (KSH
H 1949).

9. kép Kupaa látképe

N
Neve
valószzínűleg nem
m az ivóalkkalmatosság
gból, hanem
m bozóttal bbenőtt szig
get, vagy
feltölltött magasllat ősi nevébből származzik (Bogsán
n Gy. – Rakkaczky I. 1998).
A község cíímere (10. kép)
k
álló, csücsköstalp
pú katonai pajzs,
p
mely kékkel és arannyal
a
hasíttott. A kalásszok, az ekkevas és az ezüstkupát tartó férfiaalak a közséég legrégebb
bi fellelt
pecséétnyomójánn (11. kép) volt
v látható, és az önko
ormányzatisságra utal. A cserfaleveelek és a
makkkok a terméészeti környyezet fontossságát és a Cserehátot
C
jeelképezik.

1 kép Kupa község
10.
k
címeree
(helyi önkormányzaat)

11. kéép Kupa közséég egykori peccsétje
(K
Kollega T. I. 2003)
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A település 1881 előtt Abauj (12. kép), 1881-1945 között Abauj-Torna (13. kép), 1950ig 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)

11

13. kép Abauj-Torna
A
vármegye (Borrovszky S. – Szziklay J. 1896)
6)

3.2

A települéés története
A települést 1279-ben említi
e
előszzör oklevél, melyben 155 kupai nem
mes perlekeedik Selk

és Konrád
K
fiaivaal egy kupaai földért. A falu neve már akkor is Kupa voolt. 1298-baan Bolok
fia, Gaal ispánn vetett szzemet a kupai
k
földekre, és mint
m
tornai várbirtokott akarta
megsszerezni. Ám
m törekvéséét a kupaiakk megakadáályozták, okklevéllel bizzonyítva fölldjükhöz
való tulajdonjoggukat. 13244 és 1327 között
k
a kup
paiak a meggye megbízzott emberei voltak.
(Gyöörffy Gy. 19987). Kupaa helység em
mlítésével az
a 1332-37. évi pápai tizedjegyzéékben is
12

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, jobbágyrészében 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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érkezzett (G. Fekete É. 19995). A képpzett munkaaerő hiányaa pedig ronntja a vállallkozások
verseenyképességgét (G. Fekeete É. 2006)).
3.3

A Kupai Mezőgazdas
M
sági Tájmúzeum
A vidék gazdálkodáási hagyomáányait bemu
utató gazdag gyűjtemény 1979-been kapott

helyeet a falubann, amelynekk tulajdonossa és kezelőjje a helyi önkormányz
ö
zat. (Tiner L.
L 1998).
A múúzeumot 19984-ben nyitották megg, és a Belsső-Cserehát máig szintte egyedülállló ilyen
jelleggű kiállításaa.

14.. kép A Kupaai Mezőgazdassági Tájmúzeu
um és az előttee álló körmös traktor

A múzeuum bemutattásával részzletesen kívánok foglallkozni, és eennek több oka
o van.
Az első és legfoontosabb az,, hogy hanggsúlyozzam a gyűjtemény jelentőséégét.
m, terveztékk a múzeum
m eladását. 1996 körül egy
e vállalkoozó – aki a községet
k
Mintt megtudtam
szereette volna fellendíteni
fe
– éppen eztt az épületeet és a melleette üresen álló házat szemelte
s
ki maagának, de szerencséree talált másik helyet.
A kupaii lakosok egy
e
része úgy vélekeedik, hogy nem gazddaságos a múzeum
m
fennttartása és a látogatotttsága is cssekély. Töb
bbektől halllottam, hoggy szeretnéék, ha a
múzeeum épülettében példáául valamillyen vállalk
kozás – vaarroda – leenne. Igaz hogy a
teleppülésen ninncs elegenddő munkaleehetőség, de
d véleménnyem szeriint nem szzabad a
múzeeumot eladdni, mert Kupának
K
– a természeeti szépségéén kívül – ez a legfo
ontosabb
idegeenforgalmi vonzereje.
Sajnos a gyűjteméény már koorántsem ollyan, mint eredeti álllapotában, mivel a
Budaapesti Mezőőgazdasági Múzeumba elvitték a kiállítás egy részétt. Többek között
k
a
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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. FelsővadászKupa 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,
16

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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17. kép Boglyaakemence

18. kép
p Kötélsodró

A tésztassütés kellékkei közül eggy kalács-, egy ostya- és egy tarkkedli sütő, valamint
v
egy teljesen eggyedi kétfüüles káposzttásfazék láátható, melyyben nemcsak főzték,, hanem
tároltták is az éteelt. A paraszztháztartásbban egészen
n a múlt százzadig fennm
maradtak a fából
f
készültt mozsarak. A nagyobbbakban gaboona- és olajo
osmagvakatt törtek, maj
ajd ezeknek háttérbe
szoruulásával máák- és sótörésre hasznnálták „őket”. A mozssarak legtöbbbje álló, hengeres
h
(Horrváth G. 19884).
A konyhhában a süttés-főzésen kívül mosttak és vasalltak. Nagyoon régi időrre tekint
visszza a sulykoló vagy moosósulyok, mellyel
m
a kilúgozott
k
v
vásznat
sulyykolták, csaapkodták
mosóószékre fekktetve. A megszáradt
m
v
vászonruhák
kat, lepedőkket, törülköözőket mán
ngorlóval
puhíttották, „vasalták". A mángorló
m
seggédeszköze a nyújtófa, melyre az aanyagot felttekerték.
Készzítésével boognárok, molnárok és falusi faraagók, pásztoorok egyfoormán foglaalkoztak.
Faraggtak eladásrra, vagy ajáándékul. A kiállítást feeliratos mánngorlók színnesítik. A betétes
b
–
melyy rézből készült – és a szénvasaló
s
s
szintén
a gy
yűjtemény része
r
(Horvááth G. 1984
4).
2 kép) tullajdonosa táársadalmi helyzetét
h
is kifejezte. Kellékei
A népviselet (19, 20.
közé a csizma – hátul varroott, kemény szárú, nyelves – és a fejkendő
fe
tarttozott. Jelen
nleg más
ruhaddarab nem látható
l
a kiáállításon (H
Horváth G.19
984).
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19. kép Üknaagyapám és szzülei korabeli

20. kép Nagymaamám, testvéréével és barátnőikkel

n
népviseletben
(
(1880-as
évekk) (Türk Sándoor)

az 1950-ess évekre jellem
mző viseletben
n

A sertéssvágás eszkközeiből iss látható néhány,
n
minnt a húsdaaráló, a ko
olbász-és
hurkatöltő, sózóóteknő és a hasító
h
bárd.. Vacsora után
u előkerüült a citera vvagy tamburra is. Ezt
a hanngszert átlaggos kézügyeességű paraasztember iss el tudta kéészíteni (Horváth G. 1984).
A kiállításon láthatóó hozományyláda is, meelyben gyakkori a bal oldalt elhely
yezett kis
rekessz (Horváthh G. 1984).

2 kép Paraszztkonyha bereendezései, kellékei
21.
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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. FelsőVadász 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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ráztáák. A rosta másik
m
változzata a kézi hajtású
h
szellelőrosta. Érrtékét növelli a felirata:: Kalmár
Zsigm
mond és Táársa Eredetii Kalmárrossta Hódmezővásárhely „Kis Agrárria" Szabadaalmazott
FR. Jegyű. Láttható a hassznált porcssávázók eg
gyik példánnya is, mellyel a vető
őmagvak
üszöggtől való megtisztításá
m
át végezték (Horváth
(
G. 1984).
A kézi kasza
k
a paraasztgazdasáágok legmegbecsültebbb szerszámaai közé tarttozott. A
kaszáálás elsajátíítása a felnőőtté válás feeltétele volt,, a jó kaszáss tekintélyree tett szert. A kasza
térhóódítása össszefüggött a középkkor végi aratótechnik
a
ka változássával, valaamint a
takarrmányozó-isstállózó állaattartás meggindulásával. Segédeszközei a kalaapács, üllő, kaszakő
és a kaszakőtarttó vagy tokkmány. Az arató kaszaa kiegészítőjje a csapó, mely a gab
bonaszár
tereléését segíti (Horváth G. 1984).
A kápossztaaprítás eszköze a gyalu. A káposzta
k
saavanyítását ősszel vag
gy a téli
hónaapok elején végezték. Ez
E is „bandaamunka" vo
olt, mely haangulatossá tette az esttéket. Az
eltevvés munkafoolyamatai: tisztítás,
t
gyaalulás, tapossás, sózás sttb (Horváthh G. 1984).

22. kép Gazzdálkodást bem
mutató eszközzök

A kiállítáás utolsó terreméhez érkkezvén az állattenyészt
á
tés eszközeii tekinthetők
k meg.
A megyében
m
általában a köznép
k
inkáább lovat taartott, mint tehenet. A kiállított egyszerű
e
lószeerszám részzei a szügyyhám, kanttár, nyakló,, zabla. Haangulati hattást kelt a csengő,
istállló- és viharllámpa (Horvváth G. 19884).
Mellette a szarvasmarhatartáss és a tejn
nyerés, valaamint a tej
ejfeldolgozáás tárgyi
emléékei sorakozznak: egyszzerű fejősajtár, tejszűrő
ő, fejőszék,, vajköpülő és a túrósd
dézsa. A
leköttőlánc az isttállózó tartáás jelképe (H
Horváth G. 1984).
Az állattok takarm
mányozásávaal kapcsolaatos néhányy eszköz is látható, így egy
szénaavágó, szallmahúzó, eggy igen érddekes szék alakú kukkoricamorzsoló és egy nagyon
szépeen megmunnkált háromáágú favilla (Horváth G.
G 1984).
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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. 1962től 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.
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A tannyák népesssége és koröösszetétele és
é vallási megoszlása
m
1910-benn Kupa kültterületén 1992-en laktak
k, ebből 6-111 év közötti gyermekeek 37-en
voltaak és 94-en tudtak írni és
é olvasni (KSH 1910)).
A Lencsés tanya népessége 19330-ban 74, a Fecske taanyáé 23 fő volt. Írni éss olvasni
a Lenncsés tanyánn 53-an, a Fecskén
F
14--en tudtak (K
KSH 1930).
19499-ben Kupa külterületénn már csak 68 ember éllt (KSH 19449).
A kupai tanyákon legnagyobb
l
arányban 20
2 és 39 évv közöttiek éltek. A gaazdatiszt
váloggatta ki a cselédeket, és érthető okokból,, olyan korrúakat válaasztott, akik
k bírtak
dolgoozni. Ebbőll adódóan kevés
k
volt a 60 év felletti népesség. A gyerm
mekek nagy száma
pedigg a termékeeny korban lévők
l
magas arányávall magyarázhható (1. ábraa).
35
30
5 évvnél fiatalab
bb

25
Fő

6-111 éves

20

12-114 éves

15

15-119 éves
20-339 éves

10

40-559 éves

5

60 év
é feletti

0
Lencssés tanya

Fecske tanya

1. ábra Kuupa külterületi népességéneek korcsoporto
onkénti megosszlása 1930-baan (KSH 1930
0)

A tanyákkon nagyobbb aránybaan férfiak laktak, miveel az állatook ellátásáh
hoz és a
földm
műveléshez nagyobb fiizikai erőlétt kellett (2. ábra).
á
50
40
Fő

30
Férffiak

20

Nőkk

10
0
Lencsés tanya

Feccske tanya

2. ábra Kupa
K
külterületi népességénnek nemek szerinti megoszlása 1930-bann (KSH 1930)
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A tanyáákon – ugyyanúgy, miint Kupán – a rómaii katolikusook voltak nagyobb
n
ületen (3. ábra),
á
de 11930-ban már
m csak
arányyban. 19100-ben 2 zsiidó még éllt a külterü
katollikusok és reformátusok lakták (4. ábra).
40

1%

30

31%

Fő 20
10
7%

61%
%

Római kaatolikus Görög
G
katolikkus
Reformáttus

Izzraelita

0
Róm
mai
katolikus

Göörög Refoormátus
katoolikus

Lenncsés tanya

3. ábra Kuupa külterületti népességéneek
vaallás szerinti megoszlása
m
19910-ben (KSH
H 1910)

Fecske tanya

4. ábra Kupa
K
külterüleeti népességén
nek
vallás szerintii megoszlása11930-ban (KSH
H 1930)

Jelennlegi helyzeet, jövőkép
A Lencsséstanyát eggy vállalkozzó vásároltta meg, akinek fia idee van bejeleentve. A
vizett és villanyyt régebbenn kikötöttékk és az egy
ykor virágzóó tanya épületei puszztulásnak
indulltak (23. képp).

23. kép
k A Lencsésstanya régi isttállói

A tanyáát a hozzá tartozó fölldekkel egy
yütt 2010-igg bérlik (hhelyi önkormányzat
adataa), és kimonndottan növvénytermeszztéssel foglaalkoznak, peedig a kupaii gazdák elm
mondása
szeriint a termeltt növények szinte nem
m is hoznak hasznot
h
ezeen a vidékenn. Célszerűb
bb lenne
ehelyyett állattarttással foglallkozni.
A közössség munkakképes lakossságának fog
glakoztatásáához nagyonn jó lehetőség lenne
a lenncséstanyai gazdasági épületek
é
hellyrehozatalaa és e látvánnyos épülettek megmarradnának
az uttókor számáára is (24. kéép).
25

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

26

Kupa 18860-as úrbéérrendezés előtti térképén (26. kéép) Horváti puszta a Kupától
délkeeletre fekvőő dombsoroon és a Vadász-patak tú
úloldalán – a mai Lenccsés tanya helyén
h
–
terültt el. Kércs helynév
h
nem
m szerepel ezen a térkéépen. A 9 évvel
é
későbbb, az úrbérrrendezés
után készült térrképen márr Horváti puszta
p
sem (1. mellékklet). Nem jjelölik a „m
modern”
térkéépek sem éss a kupai lakkosok sem tuudnak ilyen
n elnevezésűű helyről (W
Wolf M. 198
89).

26. kéép Kupa és Hoorváti puszta Úrbérrendezés
Ú
s előtti térképee (BAZ megyeei Levéltár,
kéziiratos térkép alapján)
a

27

Wolf Máária középkkori falu nyyomára buk
kkant Kupa határában. Úgy véli, hogy ez
csak Horváti lehhetett, miveel az úrbérrrendezés előtti térképeen jelzett H
Horváti puszzta helye
egybbeesik e lelőőhelyével.
A lelőheely Kupától DK-re feekvő dombssoron, éleseen kiugró domb oldaalában, a
teleppülésre vezeető országútt jobb szélénn helyezked
dik el (27. kép).
k
Terüleete nem összzefüggő,
három
m részen kuutattak (Wolf M. 1989)).

27. kép Hoorváti (elpuszztult középkorii falu) területéén talált régészeti lelőhely ((Wolf M. 1989
9)

A leletannyag alapjáán valószínnű, hogy a XII. százaadtól a XVI. századig
g létezett
középkori falu nyomát taalálták meg. Az első
ő lelőhelyeen viszonyllag nagy területen
t
szétsszóródva keerültek elő a leletek,, valószínűleg inkábbb szórványnnak tekinth
hetők. A
másoodik és a haarmadik terrületén minddenhol sok paticsot, éggett fekete foltot találttak, ezek
talánn házak nyoomai. A harrmadik lelőőhely fölött, a domb teetején egy helyen nag
gyon sok
paticcs került előő, lehet azonnban, hogy ezek a lebo
ontott Fecskke-tanya (errről a tanyárról kapta
mai nevét az egész
e
dombbsor) maraddványai; keeltező cseréépdarabok nnem voltak
k ezen a
területrészen (W
Wolf M. 19889).
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5.
5.1

KUPA TÁRSADALOMFÖLDRAJZI VIZSGÁLATA
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).
29

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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29. kép Viilágháborús em
mlékmű Kupáán

A másoddik világhábború után szzintén népessségfogyás következettt be, 1941-ttől 1949ig 266 fővel csökkkent a lakkosság szám
ma. A máso
odik világhááborúban 16 kupai em
mber halt
meg,, ebből 4 nő
n volt. Köözéjük tartoozott dédnag
gymamám Novák Lajosné és 6 éves fia
Lajcssi, őket bom
mbaszilánk találta
t
el.
A egyes cseereháti teleppülések vánndorlási veszzteségének a kivándorlláson kívül más oka
Az
is voolt, Kupa essetében uraddalmak szűűntek meg (1952)
(
s a feleslegessé
f
é váló cselédek más
községekbe vánndoroltak el (Dobány Z. 1999).
600
500
400
300
Fő
200
100

1787
1828
1850
1851
1857
1869
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1941
1949
1960
1970
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007

0

4

5. ábraa: A népesség alakulása 178
87 és 2007 közzött Kupán
4

Forrrások: Csorba Cs. 1787. évii népszámláláss. Fényes E. 1851-es adatai. KSH népszáámlálási adatok, BAZ
megyei évkönyvek. Önkormányzzat adata 20077.
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Az 19550-es évekk agrárpollitikája, majd
m
az 1959-1961
1

közötti második

kolleektivizálás megrázkódt
m
tatásai „psziichológiai elvándorlást
e
t” okoztak a falvakból (Enyedi
Gy. 1980). Az átlagértéktő
á
ől elmaradottt településeek közös jeellemvonásaa, hogy - kü
ülönösen
19600 után - képttelenek volttak a népessség megtartáására (Süli--Zakar I. 1992).
Az apróffalvakból a hatvanas évvekben töm
meges elköltöözés indult meg. Ez a folyamat
f
19700 után is folyytatódott éss felgyorsultt (Beluszky
y P. – Sikos T. 1982). E
Ennek hatása Kupán
is érzződött (5. ábra).
á
Az elvvándorlás elsősorban
e
a fiatalkorú népességett érintette leeginkább
(Dobbány Z. 19999). Ekkor jöttek el Kuupáról nagym
mamám testtvérei is Miiskolcra, a jobb
j
élet
reméényében. A válságokkaal küszködő mezőgazdaaságban fogglalkoztatotttak és az elltartottak
közöötti egyensúúlyi kapcsoolat felbomllása, az ipaar teljes hiiánya egyarránt a kiváándorlást
erősíítette, amelyy elsősorbaan a fővárossba, másrészt Borsod megye
m
ipar-- és bányav
vidékeire
irányyult. Sokan véglegesenn letelepedteek új környeezetükben, de
d jó néhánnyan vissza is
i jöttek,
gyakkran anyagillag megerősödve, ami a gazdaság
gi élet élénnkítésében nnem elhanyaagolható
szereepet játszottt (Dobány Z.
Z 1999).
Az 19800-as évektőll kezdve a községre
k
a természetes
t
s fogyás jellemző, a szzületések
szám
mának csökkkenése, ill. alacsony értéke
é
és a megnövekkedett halanndóság miaatt. Ez a
folyaamat az eggész országgra jellemzző, amely elöregedésh
e
hez vezet, a cserehátti falvak
többsségében az átlagosnál erősebb
e
(6. ábra).
Teermészetes
szaaporodás ill.
fogyás
Élve szüleetés

Haláálozás

Vándorlási
V
k
különbözet

30
20

Ezrelék

10

19700-1979

0

19800-1989

-10

19900-2001

-20
-30
-40
-50
6. ábra: A lakosság
l
népm
mozgalmának változása Kuppán (KSH: 20001)
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5.3

A népesséég megoszláása kor, nem
m és család
di állapot szeerint
1900-tól megfigyelhhető a term
mékeny korb
ban lévő néppesség növeekedése, s ez
e 1930-

tól még
m erősöddött. Fokozatosan növvekedett a 60
6 éven feelüliek szám
ma is, ez főként
f
a
közegészségügyyi állapotokk, valamint az életkörrülmények javulásánakk volt köszzönhető.
19200-ban csökkkent a 6 évnél
é
fiatallabb gyerm
mekek szám
ma a háborrús időszak
k okozta
gazddasági és társadalmi okook miatt (7. ábra).
600 éves és időősebb
40-59 éves
20-39 éves
1930

15-19 éves

1920
1910

12-14 éves

1900
6-11 éves
6 évnél fiataalabb
0

5

10

15

2
20

25

30

35

%
7. áb
bra Kupa korccsoport szerinnti százalékos megoszlása 1900 és 1930 között
k
(KSH: nnépszámlálási adatok)

A telepüülés korfáirról is megáállapítható, hogy a néppesség 19499 óta elöregedő. A
gyerm
mekek szám
ma kevesebbb, vagy aligg haladja meeg az idősekkét.
A koorfákon (8-113. ábra) láttható, hogy az idősebb korosztály között sokkkal magasab
bb a nők
arányya, amely a férfiak alaacsonyabb várható átlagéletkorát tükrözi, éss az egész országra
jellem
mző.
Az 1960-as
1
korrfán (10. ábbra) megfiggyelhető a 9 évnél fiaatalabb gyeermekek visszonylag
magaas száma, ezz valószínűleg a Ratkóó-korszak erredménye. Az 1980-ass korfán (11. ábra) a
10 évves körüli gyermekekn
g
nek nagyobbb az aránya, ennek háttterében az 11970-es éveek elején
bevezetett GYES állhat.
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9. ábra Kupa korfája 1949-ben (KSH: 1949)
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8. ábra Kupa korfája 1941-ben (KSH: 1941)
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10. ábra Kupa korfája 1960-ban (KSH:1960)
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12. ábra Kupa korfája 1990-ben (KSH: 1990)
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11. ábra Kupa korfája 1980-ban (KSH: 1980)
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13. ábra Kupa korfája 2001-ben (KSH:2001)
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Megfigyyelhető, hoggy a háborúús időszako
okban a férfiak számaa lecsökken
nt. 1920
i
meg a tengeren
n túlról, am
mi növelte a megfogy
yatkozott
körüll erős visszzaáramlás indult
férfillakosság száámát (Dobáány Z. 1999; 14. ábra).
56
54
52
50
%
48
46
44
42

Férfiak
Nők

1910 1920 1930 19441 1949 1960 19880 1990 2001
14. ábra Kuppa népességénnek nemek szeerinti százalék
kos összetételee (KSH: népszzámlálási adatok)

Megállappítható, hoggy a falubann nem volt jellemző
j
a válás.
v
Igaz, hogy a mo
odernebb
felfogás elterjeddésével nőttt a válások száma, de a 2001-es sttatisztikai aadatok azt mutatják,
m
hogyy Kupán az elváltak aráánya még íggy is csak 10%
1
alatt van.
v
Ha örökk hűséget esküdnek
e
egym
másnak, azt nagy többsségében bettartják, de a házasok arránya csökkkent, a nőtleeneké és
hajaddonoké pediig nőtt az ellmúlt 3 évtiizedben (15. ábra).
80
70
60
50

Nő
őtlen, hajado
on

% 40

Háázas

30

Özzvegy

20

Tö
örvényesen elvált
e

10
0
1980

19
990

2001

15. ábra 15 éves és időősebb kupai népesség család
di állapot szerrinti százalékoos megoszlásaa
H: népszámlálá
ási adatok)
(KSH
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5.4

A népesséég iskolázotttsági jellem
mzői
1941-benn magasabbb az elem
mi iskolát végzők
v
aránnya, de 19949-re ez az
a érték

csökkken. Nagyyon alacsonyy a felsőfokkú végzettsééggel rendeelkezők szááma, 1941-b
ben 1 fő.
19411 és 49 közöött vezetik be
b a 8 osztáályt, ezért 1949-re azt a lakosságnnak még csaak 3 %-a
végezte el. 19499-re valamivvel nő a közzépiskolát elvégzettek aránya
a
is (16. ábra).
70
60
50
40
%
30
20
10
0

1941
1949

16. ábra Kupa
K
népességének iskolai végzettsége 1941-ben
1
és 19949-ben (KSH
H: 1941, 1949)
9)

Az évek
é
előrehaaladtával csökkent az alacsonyabb
a
b és nőtt a magasabb
m
isskolai végzeettséggel
rendeelkezők aráánya. Viszonnt még minndig nagyon
n alacsony a felsőfokú végzettségg
gel bírók
szám
ma, 1980-baan mindösssze 3 fő. 2001-re
2
a fent említeett tendenccia folytató
ódott, de
felsőőfokú végzeettséggel renndelkezők nem
n
voltak
k a településen, mivel mielőtt odaajutottak
volnaa, elköltözteek (17. ábraa).
1
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17. ábra Kupa
K
népességgének iskolai végzettsége
v
19
980-2001-ig (KSH:
(K
népszám
mlálási adatokk)
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5.5

A népesséég gazdasággi aktivitásaa
A népessség gazdasáági aktivitássa sok mind
dent elárul az
a adott teleepülésről. A munka

meghhatározó jeelentőségő az embereek életében
n. A munkkahely hiánnya vagy többlete
vánddorlási folyaamatokat inndít el, ameelynek aztán
n jelentős hatása
h
van az érintett térségek
társaadalmi életére (Molnár J. 2006). Kupán
K
a mu
unkanélkülisség a rendszzerváltás (1990) óta
folyaamatosan nő. Jelenleg az állássall nem rend
delkező néppesség a lakkosság 11%
%-a (ami
meghhaladja az országos
o
átlaagot (7,5%)).
A telepüülésen 19000-ban a kereső népesséég aránya 42%
4
volt, aaz eltartottaaké 58%
(KSH
H: 1900). Az
A aktív népességnekk lényegesen nagyobb inaktív néépességet kell
k – és
kelleett – eltartaania kedvezzőtlenebb adottságok
a
mellett, mint
m
az orszzág más, fejlettebb
fe
térséégeiben. A mélypont
m
20001-ben vollt, ekkor a foglalkoztat
f
ottak csak 112 %-ot kép
pviseltek
(18. ábra).
600
400
%
200

1980

0

2007

1990
2001
Aktívv kereső

Munkanélkküli

Inakktív kereső

Eltarttott

18. ábra: A kupai lakossáág megoszlásaa gazdasági ak
ktivitás szerintt (KSH: népszzámlálási adattok,
20077: helyi önkorm
mányzat)

á
m
mostohább
teermészeti adottságú
A mezőggazdaságbóól élők maggas aránya általában
K
foglakkozási átréteegződésérőll csak az
teleppüléseken gyyakoribb voolt (Dobányy Z. 1999). Kupa
ezreddfordulót köövetően besszélhetünk (19.
(
ábra).
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% 40
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0

19880
19990
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Mezőő- és
erdőgazdálkodás

Ipar, építőip
par

Szoolgáltatásokk

19. áb
bra Az aktív keresők
k
megooszlása gazdassági áganként 1980-2001-igg Kupán (KSH
H: népszámlálá
ási adatok
alaapján egyszerrűsítve)
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A községgben a fogllalkoztatottaak 1990-ben (20. ábraa) a középkoorúak közöttt voltak
ok javára billlent. Ennekk oka az leh
het, hogy
nagyyobb aránybban, 2001-ree (21. ábra) ez a fiatalo
az iddősebb koroosztályból vesztették
v
el inkább azz állasukat, mivel a fiaatalabbak magasabb
m
iskollai végzettsééggel rendelkeztek.
%
5%

1%
%
33%
%
41%

14
4-29

25%

36%
%

2
27%

15-29

30
0-39

3
30-39

40
0-54

4
40-49
32%
%
5
50-59

55
5-59
20. áb
bra Az aktív keresők
k
kormeegoszlása 19990-ben

21. ábra Az aktíív keresők korrmegoszlása 2001-ben
2

K
Kupán
(KSH: 1990)
1

Kuupán (KSH: 22001)

A rendszzerváltás utáán (22. ábraa) a foglalko
oztatottak 62%-a
6
végzeett 8 általán
nost, míg
20011-re (23. ábrra) ez az aráány 23%-raa csökkent. Szakmai
S
okklevéllel az aktív kereső
ők 50%a renndelkezett. Felsőfokú
F
isskolát nem végzett
v
el seenki.
4%

6% 7%

23%
2
23%

266%

%
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8 oszztálynál alacssonyabb
8 oszztály
Szakm
munkásképzző
Közéépiskola
22. áb
bra Az aktív keresők
k
végzeettsége 1990-bben
Kupáán (KSH: 19900)

50%
%
8 osztálynál
o
alaacsonyabb
8 osztály
o
Kö
özépiskola érrettségi
néllkül, szakmai oklevéllel
Kö
özépiskola érrettségivel
23. ábra Az aktív
a
keresők végzettsége 2001-ben
2
Kupán (KSSH: 2001)
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5.6

A települéés vallási kéépe
Kupa főőként katoliikusok laktta településs volt. A katolikus
k
vvallás szigo
orú elvei

szeriint élő népeesség terméészetes szapporodása álttalában megghaladta a m
más felekezzetekhez
(elsőősorban a reformátusshoz) tartoozó népessség termésszetes szapporodását, aminek
köveetkezményekként a katolikusok egyy része kedv
vezőtlenebbb körülményyek között élt, mint
a móódosabb és világiasabbb gondolkoddású protesttánsok (Dobbány Z. 19999). A diag
grammon
szem
mbetűnő, hoogy a katoolikus népeesség arán
nya fogyottt, ezzel páárhuzamosan pedig
emellkedett a refformátus lakkosság (24. ábra).
70
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mátus
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244. ábra Kupa vallási megosszlása 1851 éss 2001 között (KSH: népszáámlálási adatook; Fényes E. 1851)

1930-44 között a kaatolikus kuppai emberek
k Felsővadáászra jártakk templomb
ba, mivel
katollikus temploom Kupán nem volt. A mise vassárnap 10 órától
ó
11 órááig, a gyalo
ogút egy
óráigg tartott. Nyáron
N
a gyyerekek és az asszon
nyok, hogy kíméljék ccipőjüket, mezítláb
m
menttek el a Balm
mazi kereszztig (30. képp), ahol voltt egy kis forrás, ott meegmosták a lábaikat,
és utána húzták fel a cipőkeet. Jelenleg egy kútgyű
űrű találhatóó a forrás heelyén.

30.. kép Kupátóll északra találh
ható Balmazi kereszt
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A férfiakk priccses (bbricsesz) naadrágba, fek
kete boksz csizmába,
c
feehér ingbe és
é fekete
májukat, abbban mentek el a
zakóba mentekk a temploomba. Ők nem húztáák le csizm
tempplomig. A felsővadász
f
zi pap ekkoor Frisnyák János espeeres volt. V
Vasárnap délután
d
4
órakoor a kupai katolikus iskolában,
i
a fali oltár mellett litániát végezztek, a kántortanító
harm
móniumozottt. A reform
mátusoknakk minden vaasárnap helyyben volt aaz istentiszttelet (31.
kép),, mivel voltt templomukk és papi paarókia is.

31. kéép Reformátuss templom

A kupai temetőbenn (32. kép) különböző vallású sírremlékek keeveredve taalálhatók
meg.. Régebben a reformáttusok a tem
mető bal feléébe temetkeeztek, de a vegyes házzasságok
miattt mára ez nem szem
mbetűnő. Heelyenként megtalálható
m
ók obeliszkk alakú refformátus
fejfákk (33. kép),, melyek a 18-19.
1
százaad fordulójáán kezdték uralni
u
a tem
metőket.

32. kéép A kupai tem
mető

33. kép Obeeliszk alakú feejfa
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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).

34. kép A kupai zsidó temető
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A 18. szzázad végétől kisebb mértében megindult
m
a cigányok Cserehátraa történő
beváándorlása (D
Dobány Z. 1999).
1
Napjainkban ezen a vidékeen jelentős a cigányság
g aránya,
magaas természeetes szaporoodásuk miattt. Ez Kupán
n kevésbé érrzékelhető, mivel itt cssak a 20.
százaad végén keezdődött meeg ideköltözzésük. Az utóbbi
u
évekbben ugyan nnagyobb nö
övekedés
volt tapasztalhaató, de a csereháti viszonyokho
v
oz képest még így iis „kedvező
őbb”. A
teleppülésen 20001-ben a lakkosság 9%-a, 2005-been 14%-a vallotta
v
maagát cigányn
nak (25.
ábra)).
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25. ábra Kuppa etnikai összzetétele 2001--ben és 2005-b
ben (KSH: 2001; 2005: hely
lyi önkormányyzat)

5.7

Településfföldrajz, lakkóházak vizzsgálata
A Csereehát vidékéén megteleppedő emberr szállásterüületének kiiválasztása során a

legfoontosabb tellepítő tényeező a víz volt,
v
így értthető, hogy a falvak szzinte kivéteel nélkül
patakk (folyó) mellett,
m
vaggy attól nem
m messze alakultak
a
k Egészségges ivóvízb
ki.
ben nem
bőveelkedett a viidék; a viszoonylag kevéés állandó vizű
v
forrás csak
c
korlátoozott mérték
kben állt
rendeelkezésre (D
Dobány Z.1999).
A Cserehhát belső teerületein egyyetlen forgaalmasabb útt sem vezetett keresztü
ül, így az
ottanni falvak háátrányos forrgalmi helyyzetük köveetkeztében nem
n
élvezhhették a közzlekedés
teleppülésformálóó hatásainaak előnyeit sem (Dobáány Z.19999). A vasútthálózat kiéépítése a
Hernnád völgyébben a Miskoolc-Kassa voonal 1861-ees átadásávaal indult meeg, a Csereh
hát vasút
nélküül maradt, így
í a cserehháti falvak teljes
t
forgallmi árnyékbba kerültek, ami máig súlyosan
s
megnnehezíti a teerületi munkkamegosztáásba való beekapcsolódáásukat (G. F
Fekete É. 19
995).
A Cserehát
C
töm
megközlekeedését autóóbuszok bo
onyolítják le,
l e táj reendkívül hátrányos
forgaalmi helyzzete mindennekelőtt azz alacsony
y járatsűrűsségből és a járatok időbeli
megooszlásából következik.
k
Az utak álllapota rosszz, keskenyekk, felújításraa szorulnak
k (Dorgai
L. 19986).
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megközlekeedési feltéttelek és azz alacsonyy személygépkocsiA kedveezőtlen töm
m
megjelenik a településekk önkormáányzatainak
k állami
ellátoottság (26. ábra) miatt
támoogatással is elősegített mikrobuszz-vásárlási programja
p
(
(Tiner
T. 1994). Kupáán egy 9
szem
mélyes Opell Vivaro-t vásároltak, ezzel intézzik a falubbeliek ügyes-bajos dollgait pl.:
ebédd-és gyógyszzerkiszállítáást és a gyerrekek óvodáába juttatásáát.
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26. ábra Személygépkocsik száma 1996-2005
1
közzött Kupán (K
KSH: népszám
mlálási adatok))

A telepüülések fejlőddésére minden bizonn
nyal negatívvan hatott aaz 1870-es törvényhatóssági és közzségi törvéény is, amely megszü
üntette a mezővárosi
m
rangot, a korábbi
mezőővárosokat visszaminőősítette közsségekké, eséélyt sem addva az esetleeges urbaniizálódási
folyaamatoknak. A vidék köözigazgatási szempontb
ból egynem
műsödött, a 19. század végén, a
Csereháton a leggalacsonyabbb hierarchiiaszint lett az
a uralkodó (Dobány Z
Z. 1999).
A kedvezőtlen hatássok ellenéree a 19. százzad másodikk felében a Csereháton
n is megindullt az intézm
ményhálózaat kiépítése,, ami megleehetősen diifferenciáltaan valósult meg. A
belsőő, hátrányoss forgalmi helyzetben
h
lévő telepü
üléseken taláán csak az iskolák építtése volt
többéé-kevésbé általános,
á
a minimálisaan szükségess intézményyhálózat egyyéb elemei csak ittott jeelentek megg (Dobány Z.
Z 1999).
A

cserreháti

teleepülések

e
elsősorban

földművelléssel

fogglalkozó,

egytelkű
e

teleppülésrendszeerűek voltaak. A belsőőségen álltaak az egym
mással érinttkező vagy nagyon
közeli belső telkkek, a külssőség (a tulajdonképpeeni faluhatáár) alkotta a település lakóinak
l
dő (Dobányy Z. 1999; 335. kép).
munkkahelyegyséégeit: szántó, rét, legelő, szőlő, erd
A csereeháti telepüülések zöm
mmel a szaalagtelkes falvak
f
külöönböző alttípusaiba
sorollhatók be. A belsőség a vízfolyáss mentén — attól kisséé távolabb — jött létree a patak
minddkét oldalánn. A hosszzabb, szalagg alakú telk
kek merőleegesek a víízfolyásra. A patak
minddkét partján álltak házaak, a két házzsor között nagyobb, leegelőnek, réétnek, káposztás- és
zöldsségeskertneek használt területet szabadon hag
gytak. Gyakkran a falu közepén leg
geltették
az állatokat (Doobány Z. 19999).
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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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kisgyyermekek a hátsó házban
h
aluudtak. A gyermekek többnyiree otthon születtek
s
bábaaasszony seggítségével, de
d nagy szeerepe volt azz apának is.
Általában minden háznál
h
a pitvvarban volt egy nagy kemence;
k
haa volt nyári konyha,
akkoor ennek a végébe építették a kemencét. Télen a gyerekek
g
nnagyon szeerettek a
kemeencepadkánn aludni, meert ott volt a legmelegeebb. Egy naagy család m
minden héteen sütött
6 naagy gömböllyű kenyeret. Mielőtt a kemencce jól bemeelegedett 6 kis kenyéérlángost
sütötttek, amit frrissen reggeelire el is foogyasztottak
k. Az udvarrokban kereekes és gém
mes ásott
kutakk álltak (36. kép).

36. kép A gémes kútnáll dédnagyapám
m és lánya

37. kép Kaaszafenés a szaalmatetős csűr előtt

(19600-as évek; Fottó: Nagymamá
ám testvére, Novák
N
János)

A házakk főként vállyogból és vertfalból
v
épültek
é
(27.. ábra). A vvályogvetésst Kupán
főlegg a selyebi cigányok
c
végezték. 19930-50 közö
ött egy cigáány család llakott a teleepülésen,
aki csordás
c
volt.
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kőből vaggy téglából
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kőből vaggy tégla alaappal
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19200
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27. ábra Kupa lakóházzainak építőannyag szerinti megoszlása
m
(K
KSH: népszámlálási adatok))

45

A Csereeháton konttyolt tetejű,, füstlyukass deszkaoroomzatú házzakat építetttek (38.
ő elemként jelenik
j
megg a házon. Rákerül
R
a
kép).. A füstlyukk rácsozata, deszkaboríítása díszítő
gazdda monogram
mja, vallási hovatartozzásának jellképe, a házz építési évve és egyéb
b díszítő
elem
mek (Laki Luukács L. 1998).
A századdelőn, talánn a hazatérőő „amerikássok" kezdem
ményezéséree, házaik ellé díszes
toldoott tornácokkat (39. képp), egybefüüggő oszlop
pdíszes folyyosókat épíítettek. A tornácok
t
homllokzatának deszkázataa, a tartóosszlopok („fa
fafillárok") és mellvédd deszkák fűrészelt
f
díszeei erősen haatottak a farragó embereek díszítő és
é újraterem
mtő készségéére (Laki Lu
ukács L.
19988).

38. kép Kontyoolt tető

399. kép Díszes tornác

A korai időszakbann egy-egy porta lakóházait, gazzdasági épüületeit keméényfából
készüült zsilipeltt falazással állították össze
ö
(40. kép).
k
Általánnos építőannyag volt a fa a 19.
százaad végéig (L
Laki Lukácss L. 1998).

40.kép Istállóss csűr

411. kép Bádogttetős ház
(eredetilegg zsúp, esetlegg nád fedte)
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Kupán 1910-ben főőleg rozsszaalmából késszült zsúppaal- és náddaal fedték a házakat,
m
éss felváltottaa a ma is hhasználatos bádog-,
ezek aránya csöökkent, majjd végleg megszűnt
cseréép- vagy palatető
p
(277. ábra). A cserépfedéés a 19. szzázad 60-770-es éveiben kezd
elterjjedni. A XIX. század első
e évtizedeiben kezd elterjedni az
a „amerikáás” házakon a bádog
(41. kép), majd a palatető. Zsindellyell a kúriákatt, módosabbb parasztok házait fedték (Laki
L. 19998), ennek az aránya is
i csökkent az évek elő
őrehaladtávaal.
60
50
40
cserép,, pala vagy bádog

% 30

zsindelly vagy deszka

20

nád vagy zsúp

10
0
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19200

1930

2 ábra Kupa lakóházainaak tetőzetanyaaga százalékoss megoszlásbaan (KSH: népsszámlálási ada
27.
atok)

Hagyom
mányos ácsoolt harangláábak a temp
plom nélküüli falvak, kkis létszámú
ú vallási
csoportok jellem
mző települééstartozékaii. Ácsolata, faragott - fűrészelt
f
eleemeinek meegoldásai
a lakkóházakon sokszor
s
viszzontláthatóaak (Laki L. 1998).
1
Kupáán is megtalálható (42. kép).

42. kép A kupai katolik
kus haranglább
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A lakásook száma 19920-ra az I. világháború
ú miatt csökkkent, majdd az 1930-ass évektől
á
ismét emelkednii kezdett, 19980-ban eléérte csúcsát,, majd ezutáán ismét csöökken (28. ábra).
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28. ábra A lakássok száma Kuupán 1910-200
05-ig (KSH: néépszámlálási adatok)

Az első világhábborút követtő években nagymérték
n
kű volt a házzépítés, azuután alábbhaagyott az
építéési kedv (299. ábra).
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29. ábra Lakkások száma építési
é
év szerrint 1900-20011-ig (KSH: 20001)
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A kuupai lakásook több, miint 70 %-aa még 2001
1-ben is koomfort nélkküli (30. áb
bra). Ha
növeekedne a koomfortos laakások szám
ma, akkor azon
a
túl, hoogy a lakossok jobban éreznék
maguukat, a teleppülés is vonnzóbbá válnaa az idelátogatók szám
mára (falusi tturizmus).
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30. ábra Lakásokk komfortossáága Kupán 1990-2001 közöött (KSH: 19900, 2001)

Kupáán a villamoosítás 1959--ben fejeződdött be (Varrga G. 19700). Jelenleg minden házzban van
villanny, és egyree több lakássban megtallálható a veezetékes vízz és az ezzell járó előny
yök, pl. a
vízöbblítéses WC
C, de még mindig
m
nagyoon alacsony
y az arányukk (31. ábra).
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31. ábraa A kupai lakáások felszerelttsége 1980-20
001 között (KSSH: népszámláálási adatok)
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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)
(Fotó: Bodolai Sándor)

44. kép A kupai Vadász-patakban úszkáló libák (1960-as évek)
(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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5.9

Gazdasággi helyzet
A XIV--XVI. százzadban a Cserehát
C
viidéke nem számított elmaradotttnak. A

területnek fejlettt paraszti árutermelést
á
t biztosító szőlőtermelé
s
ése, állattennyésztése, erdészete
e
volt. A XVI. századtól eluralkodóó majorságii gazdálkoodás azonban a jól működő
parassztgazdasággokat válsággba sodortaa (G. Feketee É. 1990). A volt maajorsági birttokokból
kialaakult nagybiirtokok a joobbágy-felszzabadítást (1848) követően elaprózódtak. Az 1896-os
összeeíráskor a földterület
f
k
közel
50%-áát tették ki a kis- és töörpebirtokokk. Ezek a tő
őkehiány
miattt nem voltaak képesek a korszerűssítésre. A naagybirtokossok pedig a magas term
mészetes
szapoorodás és a zsellérek nagy arányya miatt neem voltak ösztönözve
ö
erre. Az újjításokra
fogékkonyabb köözépbirtokossok nem tuddtak vezérszzerephez juttni (G. Fekeete É. 1995)).
19. százaad elején is a nagybirtook és a gabo
onatermesztés volt az uuralkodó (32
2. ábra).
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3 ábra A gaazdaságok kat.. holdankénti megoszlása Kupán
32.
K
1936-baan és 1949-been (Varga G. 1970)
1

Az alacssony hatékoonyságú gabbonatermeszztés túlsúlyáát nem sikerült megválltoztatni,
miveel az északk-abaúji piaacoknak bizztos volt a fogadókészzsége és kkeresett term
ménynek
szám
mított az észzaknémet söörgyárak álttal jó minősségűnek tarrtott sörárpaa. A legelőtterületek
csökkkenése gátaat szabott a kisparasztii állattenyéssztés bővülésének (33.. ábra). Az 1920-as
évekk földreform
mja növelte a törpebirtookosok száámát, s ezzeel lassította a termelőeeszközök
fejlődését (G. Feekete É. 19995).
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33. ábrra Kupa földhasznosítása kaatasztrális holdakban 1895--1965-ig (Vargga G. 1970)
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A Csereháton a köözépkorban számottevő
ő szőlőkultúúra honosoddott meg. Elődeink
E
h
a rosszz talajadottsságú dombo
ok délies
koránn, már a XIIII-XIV. száázadban fellismerték, hogy
fekvéésű, napsütöötte lejtőin eredményeesen termeszzthetnek szőőlőt. A XVI-XIX. százzadban a
Sziksszó térségébben készült bor a tokajjival vetekedett. Az abaúji falvak jjobbágyai, zsellérei
rendsszeresen iddénymunkátt vállaltak az abaújii szőlőterm
melő telepüüléseken. Szikszóra
S
példáául 1772-been 13 telepüülésről, közztük Kupáról jártak doolgozni. A szőlőtetű (ffiloxéra)
puszttítása az 1880-as
1
éveek közepénn érte el Abaúj
A
várm
megyét, s iszonyatos károkat
eredm
ményezett. Az egykorri híres szőlőkultúra lehanyatlottt. 1920-bann központ és piac
nélküüli periférikkus tájjá vááltozott a Cserehát.
C
Napjainkban
N
n a Szikszó-csereháti borvidék
b
termése csak heelyi igényekket elégít ki,
k pedig ma
m is eredm
ményesen termeszthető lenne a
szőlőő (Boros L. 1994).
A 19. század
s
végéén fellendüülő juhteny
yésztés nem
m váltotta be a hozzzá fűzött
reméényeket. Neem bírta a versenyt
v
az ausztrál gy
yapjúval, ígyy az állatálllományt rad
dikálisan
csökkkenteni kelllett (G. Fekkete É. 1995).
Szegény vidékről lévén
l
szó, a fő igavo
onó állat seem a ló, haanem a töb
bbcélúan
hasznnosítható szzarvasmarhha volt. Lovvat inkább csak
c
a kiterrjedtebb fakkitermelést folytató
teleppüléseken taartottak. A sertéstartáás pedig cssak a helyii lakosság ellátását szzolgálta,
alapvvetően a heelyi adottsággokra (legellő, makkolttatás) és háztartási hullladékokra alapozva
a
(Dorrgai L. 19866; 34. ábra).
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34. ábraa Kupa állatálllománya 1895
5-1966-ig (Varrga G. 1970)
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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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5.10 Kupa társsadalomfölddrajzi vizsgáálata a feld
dolgozott 30 kérdőív tükkrében
Népeesség, nemzzetiség, vallás
A népessség nem és kor szerintti megoszláásán látszik, hogy 60 évv felett sok
kkal több
nő éll a településsen, mint haasonló korú férfi (35. áb
bra).
8
6

Férrfi

Fő 4

Nőő

2
0
15 - 34 év
é

35 - 599 év

60 - X év

35. ábra A megkérdezetttek nem és ko
orcsoport szerinti megoszlása
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
dőívek adatai alapján)
a

Kupa főként
f
maggyarlakta település (36. ábra)). Legkoráábban az 1990-es
e
a cigány kisebbséget, arányuk akkor
a
3,5%
% volt. Ez
E azóta
statissztikában említik
négyyszeresére növekedett,
n
de a cserehháti körülm
ményekhez képest
k
még így sem nagy (36.
ábra)). A falubaan a két nem
mzetiség eggymáshoz való
v
viszonnya jó, kölccsönösen tisszteletbe
tartjáák egymást.. Nem érezttem komolyyabb felszü
ültséget közööttük, és a lakosok véleménye
is ezzt tükrözi. Problémát
P
e
esetleg
a máás településsekről érkezző cigányokk okoznak, egyesek
szeriint pl. megroongálták a játszóteret.
j
M
Magyar

Cigány

13%
87%

36. ábra A megkérdezettek
m
k nemzetiség szerinti százaalékos megoszzlása
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
dőívek adatai alapján)
a
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Kupa főleg katolikuus népességg által lako
ott településs volt, ez aaz arány jellenleg is
f
a faluban csak reforrmátus tem
mplom talállható. A
fennááll (37. ábbra), ettől függetlenül
katollikusok az egykori
e
Katolikus Népiiskolában taartják az isteentiszteletett.
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37. ábra A megkérdezeettek vallás szeerinti százalékkos megoszlássa
(2001-ess népszámláláás és 2007-es kérdőívek adaatai alapján)

Csaláádi állapot, iskolai végzettség, muunkahely, jö
övedelem
Kupa laakóinak csaaládi állapootát tekintv
ve a legtöbbben házasok és a nagyrészt
n
középkorúak (335-59 év), kevés az egyedülálló,
e
, ők főleg fiatal (15-34 év) férffiak. Az
özvegyen maraadtak többbsége idős (60 év felett) assszony, ez a nők magasabb
m
átlaggéletkorávall magyarázhható (38. ábrra).
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388. ábra A csaláádi állapot száázalékos mego
oszlása a meggkérdezettek kkörében
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
dőívek adatai alapján)
a
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Az iskoolai végzetttséget figyelembe véve magas a csak álltalános 8 osztályt
0 év felettiiek. Ennek oka az leh
het, hogy
végzzettek arányya, akik áltaalában nyuggdíjasok, 60
amikkor ők fiataalok voltak, még nem volt lehető
őség a továbbbtanulásraa, mert az általános
á
iskolla befejezése után munkkába álltak,, segítették a családot.
k aránya iss; közöttükk előfordul minden
Jelentős a szakmuunkásképzőtt végzettek
korosztály. A középiskolá
k
át végzettekk valamiveel kevesebbben vannakk, és nagyobbrészt
középkorúak. Felsőfokú véégzettséggel rendelkezzőt nem sikeerült megkéérdeznem mivel,
m
az
iskolla elvégzésee előtt elkölttöztek a faluuból (39. áb
bra).

17%

Általános 8 osztályánáál
Á
k
kevesebb
Á
Általános
8 osztály

3%
500%

30%

Szakmunkáásképző v.
S
s
szakiskola
a
K
Középiskol

39. ábra
á
Az iskolaai végzettség százalékos
s
meegoszlása a megkérdezettek
m
k körében
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
dőívek adatai alapján)
a

A falubeliek szakkképzetsége szintén azzt tükrözi, hogy nem
m volt leheetőség a
e
a vizsgált
v
népesség 30%--át teszik
továbbbtanulásra, ebből adóddóan a szakkképzetlen emberek
ki, éss többségébben 60 év feeletti nők. Nagyon
N
kev
vés a középpfokú végzeettségű szak
kember –
nagyyobbrészt féérfiak – és nagy százaalékban (63
3%) vannakk fizikai képpzettségű emberek,
e
akik főként a köözépkorosztályt képviseelik (40. ábrra).

7%
3
30%

Szzakképzetlen
Beetanított fizikai

46%
%
17%
%

Szzakképzett fizikai
f
Köözépfokú szzakember

400. ábra A megkérdezettek szakképzettséég szerinti százzalékos megoszlása
dőívek adatai alapján)
a
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
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Kupán magas
m
a nyyugdíjasok aránya, azz aktív kerresők különnböző ágazzatokban
dolgooznak,

naagyobbrészt

középkorrúak.

Leg
gtöbben

a

közigazgaatásban,

őket
ő

az

önkoormányzat foglalkoztat
f
tja. Kiugróaan magas a munkanéllküliek aránnya, közülü
ük sokan
fiatallok. 60%-uuk azért nem
m vállal kerreső foglalk
kozást, merrt nincs muunkalehetőséég, vagy
ami esetleg vann, az nem a képzettségének meg
gfelelő, 40%
%-uk pedig a gyermek
knevelés,
házvvezetés miaatt nem tudd elhelyezkkedni. A GYES-en lévvők arányaa 10 %. Az
A egyéb
ágazatok területtén a megkéérdezettek közül
k
keveseebben dolgooznak (41. áábra).
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41.ábra Állandó muunkahely szerinti százalékoss megoszlás a megkérdezetttek körében
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
dőívek adatai alapján)
a

A falubaan élő keressők 20%-a minimálbérr alatti havii összjöveddelmet kap. Ebből a
bérbőől csak úggy tudnak megélni, hogy
h
saját szükséglettükre mezőőgazdasági munkát
végeznek. A leggnagyobb arányú
a
(36%
%) azoknak
k a száma, akik
a
a miniimálbértől alig
a több
jöveddelemmel bírnak.
b
Miindössze 3%-a a lak
kosságnak, aki 170.0000 Ft feleetti havi
összjjövedelemm
mel gazdálkoodhat (42. ábra).
á
7% 3%

60.000 Ft alatt
20%

1
17%

60.001 - 75.000 Ft
F
75.001 - 90.000 Ft
F
90.001 - 120.0000 Ft

17%

36%
%

120.001- 170.0000 Ft
170.001 Ft felett

42. ábra Havi összjöövedelem szeriinti százalékos megoszlás a megkérdezetttek körében
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
dőívek adatai alapján)
a
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Viszonylag magas a 655001 Ft felettti egy főree eső havi jövedelműűek aránya, ez, az
egyedülálló nyuugdíjasok magas
m
számaa miatt lehett (43.ábra).

20%

17000 Ft allatt

7%

17001-26000 Ft
26001-35000 Ft

7%

33%

35001-44000 Ft

7
7%

44001-53000 Ft
13%

53001-65500 Ft

13%

65501 Ft feelett

4 ábra Az egy
43.
e főre jutó havi
h jövedelem
m szerinti százzalékos megosszlás a megkéérdezettek körében
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
dőívek adatai alapján)
a

A megkérdezettek döntő többbségének nincs iskoláss vagy óvoddás korú gy
yermeke
(67%
%). Ez abbóól adódik, hogy a vizsggált népesséég 37%-a 600 év feletti,, nyugdíjas.. Azok a
csaláádok, ahol vannak kiskorú
k
gyeermekek, általában
á
k
két,
illetve három gy
yermeket
nevelnek, de vaannak egy- és ötgyerm
mekes család
dok is. Az óvodásokaat minden reeggel az
önkoormányzat kisbusza
k
szzállítja Fellsővadászra, az óvodáába. A szüülők mindeen héten
beoszztanak valaakit egymáss közül, és egy hétig az
a a személyy viszi és hhozza a gyeerekeket.
Az általános
á
iskkola diákjai Felsővadászon tanulnaak, a középiiskolások M
Miskolcra, Szikszóra
S
és Tookajba járnaak. Selyebenn 9 és 10 ossztályosok járnak (44. ábra).
á

11%
%

6
6%

Felsővadássz

11%

Selyeb
72%
%

Miskolc
Tokaj

4 ábra Az isskolába és óvoodába járó gyerekek által láátogatott teleppülések százalékos megoszlása a
44.
meegkérdezettek körében (2007-ben Kupán kitöltött kérdőőívek adatai aalapján)
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Az aktívv keresőknek főként helyben vaan a munkkahelyük, dde viszonylag nagy
K
közöött is. Cseekélyebb arányban
a
százaalékban inngáznak naaponta Misskolc és Kupa
Alsóvadászra éss Felsővadáászra is járnnak (45. ábrra). Aki helyben dolgoozik, az a gyalogos
g
közleekedést válaasztja, eseteenként motoorral és biciiklivel is köözlekednek.. Akik nem helyben
vállaaltak munkkát, azok túlnyomórrészt autób
busszal, riitkábban aautóval ju
utnak el
munkkahelyükre..

8%

17%
%

Helyyben

8%
%

Felsőővadász
67%

Alsóóvadász
Miskkolc

45. ábra A munkahelyeek településenkkénti százalék
kos megoszlássa a megkérdeezettek körébeen
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
dőívek adatai alapján)
a

Vásáárlási szokássok, vásárláási cél, szóraakozás
A napi bevásárlást
b
a megkérdeezettek 83%
%-a a telepüülésen bonyyolítja le (46. ábra).
Az élelmiszer-e
é
ellátottsággal nagyobbbrészt meg
g vannak elégedve.
e
A nyitvatarrtási idő
viszoonylag rövidd, de ha vallaki kéri, a boltos
b
kinyiitja az üzlettet, mivelhoogy ő is kupai lakos.
Az idősebbek
i
inkább a gépkocsis
g
mozgóbolto
ot választjáák. Igaz, hhogy ott vaalamivel
drágáábbak a terrmékek, de nem kell elfáradniuk
e
k a boltig. Akik
A
nem hhelyben dollgoznak,
azokk főként a munkahelyük
m
k környékénn vásárolnak
k.

10%
%

4%

3%
Helyben
Mozgóboltt
83%

Alsóvadászz
Miskolc

46. ábra Napi beevásárlás a meegkérdezettek körében
dőívek adatai alapján)
a
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
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A várossba utazás célja, főkként az alapvető éleelmiszerek beszerzése,, illetve
őként olyann termékek ezek, ameelyekhez
különnböző haszználati cikkkek megvássárlása. Fő
Kupáán nem, vaggy csak dráágábban lehet hozzájutn
ni. A telepüülésen nincssenek ilyen üzletek,
csak egy élelmisszerbolt vann, de szoktaak járni mozzgó árusok, akik nem ccsak élelmisszereket,
c
is árulnak.
á
Ezz főként azooknak az em
mbereknek előnyös,
hanem tartós foogyasztási cikkeket
akik nem szívessen járnak be
b a városbba, a ritka közlekedés,
k
a magas bbuszjegy áraak, vagy
éppen, elfoglalttságuk miattt. Akik a beutazás mellett
m
dönttenek, azokk főként Miskolcra
M
járnaak vásárolnii. Többen vannak,
v
akikk nem vásárrolnak mezőőgazdasági felszereléstt, mert a
gazddálkodáshozz szükséges eszközeik megvannak
k. A személlygépjármű tulajdonoso
ok zöme
Sziksszón szoktaa megtankollni autóját. Gázpalacko
G
ot általában helyben cseerélnek, de akadnak
olyannok is, akikk Szikszón, pl. ha autóóval mennek
k bevásárolni. Van a ffaluban egy 90 éves
néni,, akinek ninncs gázpalaackja, miveel jobban szzereti a haggyományos fatüzelésű
ű kályhát
(47. ábra).
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47. ábra Külöönböző használati cikkek vásárlásának teerületi megoszzlása a megkéérdezettek köréében
dőívek adatai alapján)
a
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
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Szórakozzni csak néhhány emberr jár Miskollcra – főkénnt fiatal férffiak –, ők leeginkább
moziiba mennekk. Színházbba jobbára a középkorúak jutnaak el. De a falubelieek nagy
többssége egyálltalán nem jár se moziba
m
se színházba. Elmondásuuk szerint sok az
elfogglaltságuk. Jelentős iddőveszteségget okoz a ház körülli munka, a fiatalabb
b nőknél
gyerm
mekeik gonndozása. Biizonyos szeempontból szórakozásnnak tekinthhető a vásárrba és a
fodráászhoz járáss is. Vásárookba a megkkérdezettek 13%-a szokkott menni,, Encsre, Ed
delénybe
vagyy Ónodba. Fodrászhoz
F
főként helyybe járnak. Van egy-kéét olyan szeemély, aki tud
t hajat
vágnni, és hozzájjuk megy a falu apraja--nagyja. Ak
kik más teleppülésre járnnak, főként Szikszót
keressik fel; Misskolcot és Alsóvadászt
A
t alig (48. ábra).
á
Ilyenkkor kikapcssolódhatnak
k kicsit a
hétkööznapok egyyhangúságáából.
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48. ábra A szórakozási
s
lehhetőségek hellyszínei százallékos megoszllása a megkérrdezettek köréében
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
dőívek adatai alapján)
a

Lakóóházak építéési jellege
Megállappítható, hoggy a megkérrdezettek laakóházainakk jelentős réésze (47%) 1908 és
19566 között épüült. És mindössze 3% a 19 évesnél fiatalabb házak arányaa (49. ábra)..

177%

3%
33%

47%
%

19 éveesnél fiatalaabb
lakóháázak
20-499 év közötti
lakóháázak
51-999 év közötti
lakóháázak
100 évvesnél időseebb
lakóháázak

4 ábra A meegkérdezettek lakóházainakk kora
49.
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
dőívek adatai alapján)
a
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A megkéérdezettek túlnyomó
t
tööbbsége neem akarja eladni házátt, mert szerretnek itt
S
eztt a környékket, ezt a kiss összetartóó falut. Sokan itt születtek, így
élni (46. kép). Szeretik
ide kötik
k
őket a gyökereik. Akik viszoont a házuk eladása meellett döntötttek, azt azért tették,
mert nincs a teelepülésen és környékkén számuk
kra megfeleelő munkaleehetőség. Távolabb
T
mrégiben beevezetett
fekvőő munkahellyükre pedigg költséges és hosszadaalmas az eljjutás. A nem
buszjjáratok rikíttásával ez még
m nehezebbben megolldható (50. ábra).
á

3%

Nem tervezzik
a ház
eladását
97%
%

Tervezik a
ház eladásáát

5 ábra A megkérdezettek
50.
m
k házeladási teerveinek százaalékos megoszzlása
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
dőívek adatai alapján)
a

46. kéép Vannak fiaatalok, akik Ku
upán tervezik jövőjüket
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A régebbbi építésű hagyományyos paraszttházak vályyogból épüültek, a teleepülésen
ú
épüült házak fő
őleg szilikáttból készülttek, de megttalálható
ezekbből van a leegtöbb. Az újabban
a veggyes építőannyag is (51. ábra).
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V
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Hagyyományos
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családi ház

Családi ház
C
tetőtér beépítésssel

51. ábra
á
Lakóházztípusok építőaanyag szerintii százalékos megoszlásban
m
a megkérdezeett háztartások
k körében
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
dőívek adatai alapján)
a

A tetőzeet minden esetben csserép, pala vagy báddog. Legnaggyobb százzalékban
cserééptetős házzak fordulnnak elő. Ahhol most bádogtető
b
f
fedi
a házzakat, ott régebben
r
zsúpttetős volt (552. ábra).
17%

6%

C
Cserép
P
Pala
77%
7
L
Lemez

522. ábra A meggkérdezettek lakóházainak
l
tetőzete
t
százaalékos megoszzlásban
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
dőívek adatai alapján)
a

A háázak többséége két vagyy háromszoobás, de akaadnak egy, másfél szoobás lakások
k is (53.
ábra)).
3%3%
Eggyszobás

27%

M
Másfél
szobáás
67%

K
Kétszobás
H
Háromszobás
s

53. ábra
á
A megkéérdezettek lakkóházainak szo
obaszáma százalékos megooszlásban
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
dőívek adatai alapján)
a
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Lakóóházak felszzereltsége, komfortossá
k
ága
A lakóháázak és az emberek élletkörülmén
nyei egyaránnt megváltooztak az 1990 előtti
állappotokhoz kéépest. Míg ebben az iddőszakban nem
n
volt a házakban vezetékes víz,
v Wc,
fürdőőszoba, márra ez megvááltozott. Vezzetékes víz a lakások 63%-ban,
6
füürdőszoba 60%-ban,
eméssztőgödör 57%-ban,
5
v
vízöblítéses
s WC 57%
%-ban, gázppalack 97%
%-ban talállható. A
szennnyvízelvezeetés még nem történt meg
m a falubaan (54. ábra)).
Akad olyyan lakás, ahol
a
a fürdőőszoba bent van, de a vízöblítéses
v
WC még nincs.
n
De
megttalálható olyyan is, ahool bevezettékk a vizet, de
d még nem
m készült ell a fürdőszo
oba és a
WC.
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5 ábra A lakkóházak felszereltsége a meegkérdezett hááztartások körrében
54.
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
dőívek adatai alapján)
a

A gázt már régóóta tervezikk bevezetn
ni, de a beküldött
b
pályázatokaat sorra
elutaasították. Peedig a sok iddősre való tekintettel
t
fontos
f
lennee. Azonban elképzelheető, hogy
borsoos ára miattt pont ez a korosztálly nem fogjja tudni beevezettetni és használn
ni. Ezért
valam
milyen máss alternatív energiaforrrást – pl. biiogázt – kelllene bevezzetni helyettte, de ez
tőkehhiány miattt valószínűűleg a közeeljövőben nem
n
fog bekövetkezn
b
ni. Jelenleg
g is van
pályáázatuk „Cseerehát Déli Régió, Sellyeb és Ku
upa községeek gázrendsszereinek kiiépítése”
címm
mel. Idén közösen
k
adttak be újabbb pályázaatot Selyebbbel, remélhhetőleg így sikerrel
járnaak. A gázt Baktakékrőől vezetnék le a telepü
ülésekre. Kupa
K
57.4499.280 Ft tám
mogatást
kért, ebből 2.8772.464 Ft azz önrész, Seelyeb kb. du
upla ennyit,, így önréssszel együtt összesen
ö
173.0040.000 Ft – ot igényelltek.
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A telepüülésen főkénnt szén-és fatüzelésű
f
kályhával
k
fű
fűtenek,
cseekélyebb méértékben
málisan a villannyal.
szén--és fatüzelésű kazánokkkal és minim

200%

Villlanyfűtés

3%
%

Széén és fatüzeelésű
közzponti fűtéss
77%

Széén és fatüzeelésű
kállyha

55. ábra A laakóházak fűtéssi módja a meegkérdezett hááztartások köréében
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
dőívek adatai alapján)
a

A teljess komfortossághoz manapság
m
ho
ozzátartozikk a szennyyvízelvezetés vagy
csatoornázás, am
mi Kupán teljes
t
mértékben hián
nyzik. Pedig ez nagyyon fontos lenne a
vízbáázisok meegóvása érrdekében. A települéésen élők nagyon szeretnék, ha ez
megvvalósulhatna, de ennekk megvalóssulása is kö
örülbelül annnyi ideje hhúzódik, mint a gáz
bevezetése.
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Ahhoz, hogy
h
egy laakás milyen felszereltséégű, hozzá tartozik
t
a kkülönböző háztartási
h
e
legfoontosabb a hűtőszekkrény, ami csaknem minden
gépek megléte is. Az egyik
háztaartásban megtalálható
m
ó, emellettt a fagyassztószekrénnyek arányya is jelen
ntős. A
fagyaasztóládánaak kiemelt szerepe
s
vann, mivel eb
bben raktároozzák a meegtermelt jaavakat, s
ritkábbban kell vásárolni járniuk. A háziasszo
onyok munnkáját megkkönnyítő automata
a
mosóógép arányaa viszonylagg kevés, eztt ellensúlyo
ozza a hagyoományos m
mosógép meg
gléte, de
van olyan házttartás is ahhol még mindig
m
mossógép nélkkül mosnakk. A hagyo
ományos
mosóógéppel renndelkezők egy része – főként az idősebbb korosztályy – nem szívesen
hasznnálna autom
mata mosóggépet – pediig az önkorrmányzatnáll lenne erree lehetőség –, mivel
elmoondásuk szeerint nem mos
m tisztán és vízfogy
yasztása maagasabb. Ceentrifuga azzoknál a
háztaartásoknál is
i előfordull, ahol van automata mosógép.
m
A háztartásook nagyobb
bik része
mikrrohullámú süütővel is fellszerelt (56.. ábra).
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56. ábra A megkérdezzett háztartáso
ok alapvető hááztartási gépei
dőívek adatai alapján)
a
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
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A szórakkoztató elekktronikai cikkkek valam
melyike minddegyik házttartásban feellelhető,
a diaagrammon szépen látszik, hogy a fekete-ffehér TV-t felváltotta a színes. Rádió a
háztaartások 90%
%-ban fellelhető, magnnó viszont csak 66%--ban. Egyree több házttartásban
megttalálható a hifi toronyy és a viddeó- vagy DVD
D
lejátsszó, de méég nem száámottevő
mértékben. Szem
mélyi számíítógépet a háztartások
h
20%-a
2
haszznál.
Az 19900-es évek elején,
e
a MATÁV
M
prrogramjánakk köszönheetően, a tellepülésre
bevezették a tellefont. A kéérdőíves vizzsgálatból az
a látszik, hogy
h
manappság előtérb
be kerülő
mobiiltelefon kisszorítja a veezetékes tellefont a házztartásokbóll. Parabola vagy kábel antenna
a lakkások 93%-bban van (577. ábra).
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57. ábra A megkérdezeett háztartások
k szórakoztatóó berendezései
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
dőívek adatai alapján)
a

Gazddálkodás, ellégedettség
A telepüülésen meggkérdezettekk 53%-nak van béreltt vagy sajáát tulajdonú
ú földje.
Kupáán nem jellemző a fööldbérlés. Az
A helyiek főként sajáát földjeikeet művelik meg. A
földeek nagy réssze szántó, amin gabonnát termelneek (1. tábláázat). Ezen változtatni kellene,
egyréészt itt kevésbé
k
gaazdaságos a gabonaatermelés, másrészrőll veszélyfforrás a
szánttóterületek növekedésee miatt felllépő talajerrózió. Erdőssíteni kellenne, a problléma az,
hogyyha ez bekövvetkezne, akkkor néhányy évig jöved
delem kiesééssel kellenee számolni.
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A meegkérdezetttek többségee nem termel eladásra, mert vélem
ményük szerrint nem kiffizetődő.
Az eladásra
e
term
melők közöttt azonban szorosan megoszlik
m
a vélemény
v
aarról, hogy megéri-e
m
valójjában eladáásra termelnni, 56%-uk szerint igen
n, 44%-uk szerint peddig nem. Ezz a 44%
azértt ülteti be mégis a földjét, hoogy ne maaradjon parrlagon, eseetenként azz állatok
takarrmányozásáára hasznosíítják a terméés nagyobb részét (58. ábra).
10%

13%

Nem termel
N
elladásra
7
7%

G
Gabonát
term
mel
Szzedret termeel

700%

Gabonát és szzedret
G
is termel
58. ábra Az
A eladásra terrmesztett növéények százalék
kos megoszlássa a megkérdeezettek körébeen
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
dőívek adatai alapján)
a
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1. táb
blázat A földdtulajdon megooszlása és hassznosítása a megkérdezettek
m
k körében
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
dőívek adatai alapján)
a

A saját tulajdonú
t
szzántók terüülete 1-4,9 hektár
h
közöött van a leggnagyobb arányban
a
(71%
%). A földtuulajdonosokk 21%-a 100 hektárnál nagyobb szántóterüle
s
ettel rendelk
kezik. A
legellőterület fele (30 ha) a Kupáértt Közalapíttvány tulajddona. Kupaa északi határában
szedrresek találhhatók, ami a kupaiak elmondása
e
szerint
s
jöveedelmező, m
mégis nagyo
on kevés
embeernél forduul elő, azokknál is általában csak két sor. Kupa
K
nem tartozott a jelentős
szőlőőtermesztő vidékek
v
közzé, a filoxérravész után kevés szőlőőterülete is kkipusztult. Ez
E ma is
látsziik, mivel a megkérdezettekből csaak két embeernek van szzőlője, az iss a tomori határban.
h
Erdőőterülettel iss mindösszee öt ember reendelkezik (2. táblázatt).
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H felett
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2 táblázat A saját tulajdonnban lévő földtterület nagysáága és hasznossítása a megkéérdezettek körrében
2.
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
dőívek adatai alapján)
a
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Aminnt már fennt említetteem, a teleppülésen elh
hanyagolhattó a földett bérlők szzáma. A
megkkérdezettek legelőt, szzőlőt és erddőt egyáltallán nem, szzedret és szzántót pedig
g a saját
tulajddonú földekkhez viszonnyítva elenyéésző arányb
ban bérelnekk (3. táblázaat).
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3. táb
blázat A béreltt földterület nagysága
n
és haasznosítása a megkérdezette
m
ek körében
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
dőívek adatai alapján)
a

Az állatook közül a legtöbben tyúkot (76%
%) és sertésst (40%) taartanak. Jeleentősebb
még a kacsa-, libbatartás (377%) is. A szzarvasmarhaa tartása eleenyésző (7%
%), ennek ok
ka, hogy
a tellepülésen taalálható tejjgyűjtő 20002-ben bezáárt. Egy szzikszói válllalkozó a település
t
határrában tenyészt nagyobbb számban szarvasmarh
s
hát. A pulykka (13%), nnyúl (7%) és kecske
(10%
%) tartása seem igazán jeellemző, száámuk elenyéésző (59. ábbra; 47. képp).
Tarttanak

Neem tartanak

100%
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60%
40%
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59. ábra Az állattartás
á
meggoszlása a meegkérdezett hááztartások köréében
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
dőívek adatai alapján)
a

477. kép Kecskee és disznótartáás
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A gazdaasági épületeek és gazdaasági felszeerelés arányya igazodik az állattartááshoz és
%) és disznnóólak (73%
%) találhattók meg
növéénytermesztéshez. Egyyrészt tyúkkólak (83%
leginnkább az uddvarokon, másrészt
m
a nöövények tárrolására szoolgáló helyiségek, mintt például
kamrra (70%) és pince (40%
%) (60. ábra).
Rendelkezznek

Neem rendelkeeznek
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60. ábraa A rendelkezzésre álló épületek megoszláása a megkérddezett háztartáások körében
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
dőívek adatai alapján)
a
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Hogy a termeszteett növényeek jó hozaamot érjennek el, különböző gaazdasági
felszzerelésekre van szükséég. A Kuppán sok házztartásban megtalálhattó a rotáciiós kapa
(33%
%), a darálló (40%) és
é a permeetező (40%
%). Jelentőssebb még a morzsoló
ó (20%)
előfoordulása is. A nagyobbb gazdasággi gépekkell, mint trakktor (13%), eke (17%), borona
(13%
%), tárcsa (7%),
(
vetőggép (3%) csak
c
a nag
gyobb földterületen gaazdálkodó családok
c
rendeelkeznek (661. ábra).
Rendelkezznek

Neem rendelkeeznek
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611. ábra a renddelkezésre állóó gazdasági feelszerelések megoszlása
m
a megkérdezett
m
hháztartások kö
örében
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
dőívek adatai alapján)
a
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A helyieek többségee, a települéésen, ill. azz onnan elérhető munkkalehetőségen kívül
m
mással meg van elégedve (6
62, 63. ábraa).
nagyyobbrészt minden
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62. ábra Eléggedettségi vizssgálat a megk
kérdezett háztaartások körébeen 1.
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
dőívek adatai alapján)
a
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63. ábra Eléggedettségi vizssgálat a megk
kérdezett háztaartások körébeen 2.
(20007-ben Kupánn kitöltött kérd
dőívek adatai alapján)
a
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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
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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 Északkeletmagyarországi régióban, mivel ez év májusában lefagytak a termések (51. kép).

51. kép Többek között lefagyott a cseresznye is
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A Kupaii Önkormánnyzat dolgoozói nagyon
n sokat törőődnek az ittt élő idős emberek
e
gonddozásával. Rendszeress ebédkihoordás törtéénik Felsővvadászról. A megírtt orvosi
receppteket általáában még aznap
a
elmennnek kiváltaani Szikszóóra az önkorrmányzat au
utójával.
Azérrt Szikszóraa járnak, mert
m a legköözelebbi –ho
omrogdi – gyógyszerttár csak déllelőtt 11
óráigg van nyitvva. Az időssek tűzifa beszerzését
b
és felaprítáását is elláttja a Polgáármesteri
Hivaatal. Aki igéényli az Önkkormányzattnál lévő au
utomata mossógéppel kiimossák ruh
háit. Van
takarrító gép is, azonban
a
a leegtöbb időss ember, ha bír, mindennt maga szerret csinálni.. Például
van egy
e 90 éves néni (52. kép), aki gyenge
g
ugyaan, de sajátt kertjét, poortáját csak Ő maga
szereeti rendbe taartani.

522. kép Böske néni (90 évess!)

53. kép Szorgos falubeliiek

Jellemzőő az itt élő emberekkre, hogy nagyon
n
össszetartanak,, mindent közösen
megsszerveznek,, például vaasárnaponkéént felváltv
va harangozznak. A beetakarítási és
é egyéb
kerti munkálatokkban is egyymáshoz járnnak segítenii (53. kép).
A volt tsz istállótt Lenkei Isstván alsóv
vadászi faluugazdász vvásárolta meg,
m
sok
elfogglaltsága miatt
m
nem tudja
t
hasznnosítani ezzért bérbe adta Gúnyya Sándor szikszói
vállaalkozónak, aki jelenlegg – növenddékekkel eg
gyütt – 80 darab szarvvasmarhát tart (54.
kép)..

54. kéép Az egykorii tsz istálló
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Jelenleg Petró Bélaa reformátuss lelkész Seelyebről, Veres
V
Zoltánn római és Tyukodi
upára. A refformátus lellkész mindeen héten,
Attila görög kattolikus pap Felsővadásszról jár Ku
a róm
mai katolikuus pap minnden hónap első vasárn
napján tart istentisztele
i
etet, illetve misét, a
görögg katolikus pap pedig a hónap tovvábbi vasárn
napjain.
m
A telepüülésen minddössze egy vegyesboltt található, a kocsma 2-3 éve megszűnt,
mert magas vollt a bérlet díj,
d és a váállalkozó kö
ölteni nem akart rá. K
Később az épületbe
bevezették a vizzet, és jelenlleg a vegyessbolt raktára.
Jövőbeli fejleszttési lehetőséégek
Jó leenne, ha egykor erdőőjéről híres vidéket issmét erdő boríthatná. Jelenleg az
a EU-s
pályáázatok is leehetőséget adnának
a
a megvalósítá
m
ásra. Növellni kellene a legelőterü
ületeket,
bio-ggazdaságot létrehozni, mivel a bioo-termékekn
nek a mai világban
v
naggyon nagy kereslete
k
van. A gazdasságban pl.: kecsketarrtással leheetne foglalkkozni, merrt ez arány
ylag kis
befekktetéssel is megoldhaató. A drágga bio kecssketej jó jöövedelmet hozhatna. Emellett
némiileg csökkennne a szántóóterületek megnöveked
m
dése által kiiváltott talajjerózió.
A szántóókon az állatok fenntaartásához szzükséges taakarmánynöövényeket, valamint
v
gyóggynövényekket kellene termeszteni
t
i. A maradéék részen gyümölcsösö
g
öket – pl. szilvát
s
–
lehettne telepíteeni, és a község körnnyékén olyaan szeszfőzzdét kellenne létesítenii, amely
melleett palackooznak is. Ezzzel több ember
e
szám
mára biztosítva lenne a munkaleehetőség.
Nagyyszüleim több évtizedees tapasztalaatai alapján
n a szilva lenne a legm
megfelelőbb, mivel a
többii gyümölcsffa kedvezőttlenebbül terrmelhető a településen
t
.
A tervezzett záportárrozó – Felssővadász és Kupa hatáárában – horrgászokat, valamint
v
turisttákat vonzaana ide, felleendülhetne az
a idegenfo
orgalom.
A katoliikus egyházz tulajdonáában lévő épületben
é
érrdemes lennne idősek otthonát
létrehhozni. Idee jöhetnénnek azok az idős emberek, akik nyuugalomra vágynak.
v
Vasáárnaponkéntt katolikuss templomkként, hétkö
öznap az idősek köözös társalg
gójaként
műköödhetne.

55. kép Haangácsi Judit kúriáját
k
jelenlleg katolikus templomként
t
hhasználják
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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 szennyvízelvezetésre, 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.
81

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.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnék köszönetet mondani két konzulensemnek, Dr. Molnár Juditnak és Dr.
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segítségükért

és

tanácsaikért,

valamint

édesanyámnak

és

nagymamámnak, akiknek nagy szerepe volt abban, hogy dolgozatom elkészülhetett.
Továbbá nagyon köszönöm a kupai lakosok és Fejes László – a Központi Statisztikai
Hivatal Miskolci Igazgatóságának dolgozója – segítségét.
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1. melléklet Kupa Úrbérrendezés utáni térképe (BAZ megyei Levéltár, kéziratos térkép alapján)
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2. melléklet Kupa térképe (http://www.terkepcentrum.hu/index.asp?go=map&mid=5&tid=18722)
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3. melléklet
m
Kuppa és környékee műholdas feelvételen
(httpp://www.terkeepcentrum.hu//index.asp?go=google&mid
d=5&tid=187722&cx=20,9114251&cy=48
8,33206)

4. melléklet 2006
2
júniusában a kupai Cssátés rétet (26.. kép) víz boríította
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5. melléklet Adásvételi szerződés 1921-ből (Bodolai Sándorné)
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6. melléklet Birtoklevél 1885-ből (Bodolai Sándorné)
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7. melléklet Iskolai értesítő 1941-ből (Bodolai Sándorné)
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