Élőnyelvi terepgyakorlat
Boldva

2012 tavaszi félévében lehetőségünk nyílt arra, hogy kirándulást tegyünk Boldvára.
Nagy izgalommal és érdeklődéssel vártuk a nyelvjárásgyűjtés napját. Terepgyakorlatunk vezetője, dr. Gréczi-Zsoldos Enikő a helyi születésű dr. Töltéssy Zoltánt, az ME Modern Filológiai Intézetének oktatóját kérte fel, hogy kalauzoljon a községben. Kirándulásunk felkeltette
tanáraink és diáktársaink érdeklődését: velünk tartott dr. A. Molnár Ferenc professzor úr is,
illetve további mesterszakos hallgatók.
Boldva község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, az edelényi kistérségben,
Miskolctól 15 kilométerre északra fekszik. Már a 13. századból találunk adatokat a településről Boldua néven.
Előzetesen két adatközlő megjelenésére számítottunk, de meglepetésünkre az egész
nyugdíjas klub szeretettel köszöntött minket. Az első interjúalanynak feltett néhány kérdés
után a többi nyugdíjas is egymás szavába vágva kapcsolódott be a beszélgetésbe, hogy megossza velünk élettörténetét, élményeit, tapasztalatait. Élménybeszámolóikban esküvőről, lakodalomról, disznóvágásról, mezőgazdasági munkákról, népi hagyományokról, helyi ételekről
esett szó. A nyugdíjasok saját készítésű szőnyeggel kedveskedtek nekünk. A nyelvjárásgyűjtés végeztével a nyugdíjasok két dallal búcsúztattak minket.

Megtekintettük a község nevezetességeit is. Végigjártuk a református – hajdani bencés
apátsági – templomot, amely a négy legrégebbi Árpád-kori templom egyike, ma Magyarország egyik legjelentősebb, a 12. század végéről származó román stílusú műemléke.

Történelmi források szerint itt másolták az első magyar írásos nyelvemlékünket: a Halotti Beszédet és Könyörgést, melyet a Pray Kódexben találtak meg. A templom történetéről
és érdekességeiről Töltéssy Zoltán tartott előadást, beszámolt az i. e. 3000 körüli időszakban
épült cölöpfaluról, melynek nyoma a református műemléktemplom szentélyében található. A
régészeti feltárások során megtalálták egy lány koporsóját, korabeli reneszánsz viseletének
maradványait. A templom belsejében népies stílusú szószék található, amely 1791-ben készült. Itt látható Szathmáry Király Ádám emléktáblája is, aki II. Rákóczi Ferenc fejedelem
apródja és íródeákja volt.

Megnéztük a tájházat, amelyet egy jómódú gazdálkodó házából alakítottak ki. A gyűjteményben megtalálhatók a hagyományos paraszti gazdálkodás használati tárgyai, a Szath-

máry Király család történetét bemutató dokumentumok, valamint a községről készült régi
térképek, iratok.

A helybéliek vendégszeretetéről tanúskodik, hogy egy boldvai lakos otthonába invitált
és körbevezetett a régi paraszti stílusban épült tornácos házában.

Olvasóink figyelmébe ajánljuk a nyugdíjas klub által említett, júniusban megrendezésre kerülő Boldvai Aludttej Fesztivált, amely nemcsak helytörténeti szempontból egyedülálló,
hanem a gasztronómiai különlegességek tekintetében is páratlan élményeket kínál
(http://www.boldva.hu/aludttej_feszt.php).
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