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Mindenes Gyűjtemény 
összeállította: Zalabai Zsigmond 
(Madách Könyvkiadó, Bratislava, 1981. 203. old.) 

Idestova kétszáz éve, hogy Péczely József Ko-
máromban megindította népszerű tudományos fo-
lyóiratát, a Mindenes Gyűjteményt, abból a célból, 
hogy haladó ismeretterjesztő' munkát végezzen és 
olvasáshoz szoktassa honfitársait. A színvonalas, 
felvilágosodott szellemű folyóirat, amelyben szép-
irodalmon kívül történelmi, földrajzi, gazdasági és 
egyéb tudományági tanulmányok jelentek meg, ele-
inte hetente kétszer, majd - anyagi nehézségek 
miatt - évkönyv formájában jelent meg. 

E hagyomány továbbfolytatására vállalkozva je-
lentette meg most a pozsonyi Madách Könyv- és 
Lapkiadó Új Mindenes Gyűjtemény címmel szlová-
kiai magyar szerzők társadalom- és természettudo-
mányi írásait tartalmazó évkönyvének első kötetét. 
A kiadó e tartalmas és tetszetős kiadványával nyü-
vánosságot óhajt teremteni a szlovákiai magyarság 
önismeretét gazdagító tudományosságnak, a szülő-
föld valóságát vizsgáló történelmi, helytörténeti, 
művelődés- és gazdaságtörténeti tanulmányoknak, 
a nemzetiség néprajzával, demográfiájával, szocioló-
giájával foglalkozó dolgozatoknak. 

Jóleső érzéssel vesszük tudomásul ezt a kezde-
ményezést, amely azt tanúsítja, hogy a koalíciós 
években szellemi dolgozói, tudósai zömétől meg-
fosztott szlovákiai magyarság három évtized eltelté-
vel újratermelte szakértelmiségét és ismét rendelke-
zik olyan szellemi erőkkel, amelyek felkészültsé-
güknél fogva a tudomány különböző ágaiban fel-
mutatni való munkát végeznek. A kötetben levő 
nyolc tanulmány témaköre is ezt tükrözi. A gyűjte-
mény lapjain történelmi, demográfiai, néprajzi, ze-
netörténeti és agrártudományi tanulmányok köve-
tik egymást. 

Az első, amelynek Püspöki Nagy Péter, a nálunk 
is jól ismert történész a szerzője, Quintus Atüis Pri-
mus római határőrszázadosnak a román kori bol-
dogfai templom falában a II. század közepéről 
fennmaradt sírfeliratával foglalkozik. Közli аz 
1976-ban felfedezett felirat latin szövegének olva-
satát és magyar fordítását s megállapítja, hogy e 
jelentős lelet a Szlovákia területén talált első és leg-
régibb szövegemlék. Nem kisebb jelentőségű Blas-
kovics József, a prágai Károly Egyetem neves tur-
kológusának tanulmánya Küprülzáde Ahmed pasa 
török nagyvezír Érsekújvár környékén 1664-1685 
között létesített kegyes alapítványairól. A szerző 

korabeli török nyelvű levéltári okiratok felhaszná-
lásával hiteles adatokat közöl a hódoltsági terület 
életéről, nemzetiségi és vagyoni helyzetéről, birtok-
viszonyairól. Ilyképpen számos olyan történelmi 
eseményről és helyzetről tudósít, amelyekről sem a 
magyar és török krónikák, sem pedig a történetírók 
könyvei nem nyújtanak eléggé tárgyilagos, megbíz-
ható képet. Rendkívül érdekesek és sokatmondóak 
az eredeti okiratokban szereplő helységnevek, vala-
mint az adófizetők neve. Levéltári és korabeli sajtó-
közleményekre támaszkodva Mácza Mihály muzeo-
lógus, a Dunamenti Múzeum munkatársa érzékle-
tes képet rajzolt Komárom politikai erőviszonyai-
ról az első Csehszlovák Köztársaság idejéből. A tár-
gyilagos hangú tanulmány adatokat közöl Komá-
rom Csehszlovákiához csatolásáról, a város politikai 
életéről és pártharcairól. Ugyancsak levéltári és más 
kútforrások adatainak felhasználásával írta meg Po-
pély Gyula, a pozsonyi Bartók Béla Dalegyesület 
történetét. Tanulmányában a többi között kimu-
tatta Bartók hatását a szlovákiai magyar kisebbség 
két háború közötti kulturális életére. 

Néprajzi témával két tanulmány is foglalkozik. 
B. Kovács István: Adalék a gömöri magyarság mese-
kincsének ismeretéhez című tanulmányában a nem-
zetközi és hazai mesekatalógusokban is nyilvántar-
tott Égig érő fa mesetípus gömöri változata kap-
csán műfaji besorolási és stüusvizsgálatokat végez. 
Tudományos következtetésekre késztető dolgoza-
tában hősepikánk motívumainak, a palócság mese-
kincsének, a cigányság körében gyűjtött magyar 
nyelvű meséknek kérdéseit elemzi. Dodekné Cho-
van Ilonának a koloni lyukas hímzésről írt tanulmá-
nya arról ad hírt, hogy ez a zoboralji (Nyitra me-
gye) magyar nyelvszigethez tartozó község megő-
rizte az ősi magyar kultúra elemeit. Két nagy törté-
nelmi kor - a reneszánsz és a barokk - stílusa és 
gazdag formakincse maradt fenn és él tovább ennek 
az elszigetelt községnek díszítőelemeiben. Külön 
értéke e tanulmánynak, hogy szerzője közli a hím-
zéssel kapcsolatos szokásokat, amelyek a fonóban 
kialakultakhoz hasonlítanak. 

Különös érdeklődésre tarthat számot Mihály Gé-
za demográfiai tanulmánya, amely Dél-Szlovákia 
társadalmi alakulását és gazdasági fellendülésének a 
népesedési folyamatok alakulására tett hatását bon-
colgatja az elmúlt évtizedek számadatai alapján. Ki-
mutatja - a többi között - a népesség alakulását 
1918-1977 között, a lakosság nemzetiségi összeté-
telét a CsSzSzK-ban és az SzSzK-ban 1970-1977 
között, foglalkozik a népesedés jövőjével stb. A 
száraz számadatokból felettébb érdekes kép alakul 
ki. így például az 1973-ban 3278 vegyes házasság-
ból származó gyermek közül 1667-nek az apja, 
1611-nek az anyja volt magyar nemzetiségű. Hiá-
nyoljuk azonban, hogy a tanulmány nem tér ki ar-
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ra, hogyan alakult e gyermekek nemzetisége, anya-
nyelve, jóllehet az elemző adatközlés ezt megkíván-
ta volna. A társadalomtudományi tanulmányok 
mellett - aránytalanul kevés, mindössze egy foglal-
kozik természettudományi kérdéssel. Vadkerty Ka-
talin: A műtrágyázás kezdete Szlovákia területén 
című tanulmánya. A szakszerűen megírt dolgozat a 
Csehszlovák Köztársaság létrejöttéig tekinti át e te-
rület műtrágyázásának múltját, tehát annak az idő-
szakét, amikor ez a terület még a történelmi Ma-
gyarország szerves része volt. Sokkal célszerűbb lett 
volna az 1918 utáni időszak vagy mindkét időszak 
műtrágyázásának megvizsgálása, mert ez esetben 
módja lett volna a szerzőnek a mára vonatkozóan 
hasznos gyakorlati következtetések levonására. 

Nem kétséges, hogy e kiadvány hézagot tölt ki 
és az olvasók széles körű érdeklődésével fog talál-
kozni Kíváncsian várjuk a sorozat további köteteit. 

Sándor László 

A Bibliotheca 
Bekesiensis kötetei 
(Kiadja a Békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium 
és Nyomdaipari Szakközépiskola igazgatósága 
és Gyula város Tanácsa, Békéscsaba, 
1967-1978) 

Voltaképpen nem kerek számú kötete ennek a 
szemre is igen vonzó, bordázott papírra nyomtatott 
bibliofil sorozatnak az 1978-ban megjelent 16.: 
mégis, valahogy mezsgyeköve ennek az észrevétle-
nül felnőtt, példás honismereti könyvtárnak. A 
Szabó Ferenc szerkesztésében megjelent 16. kötet 
címe: A Tevan Nyomda- és Kiadóvállalat történeté-
ből (1903-1941). S ehhez tudnunk kell, hogy a 
sorozat a Békés megyei Kner Nyomda tanműhelyé-
ben készül a nyomdaipari tanulók vizsgamunkája-
ként, tehát technikailag, könyvművészetileg a me-
gye legrangosabb hagyományait folytatja. De a 
tartalom sem marad el a nagy elődökhöz méltó 
művészi külsőtől! Az 500 példányban megjelenő 
bibliofil kiadványok tipográfiája és kötésterve Pe-
tőcz Miklós ízlését és szaktudását dicséri. Az első 
11 kötetet dr. Papp János szerkesztette, a többit 
dr. Szabó Ferenc. 

A sorozat a Viharsarok településeinek „feltérké-
pezését" vette célba, köteteivel mindig egy-egy 
évfordulóhoz kapcsolódik. „Alkalmi" művek tehát, 
de ez senkit ne tévesszen meg, mert azonkívül, 
hogy a jubiláló város, község, intézmény valami-
lyen évfordulójához kapcsolódnak, nincs bennük 
semmi elsietett vagy erőltetett „alkalmiság", a 
legnagyobb alapossággal, szakértelemmel, filológiai 
pontossággal gyűjtik egybe a megye múltjának 
kiadatlan vagy ma már alig hozzáférhető dokumen-
tumait, ritkaságait. Ritkaságait: s erről a Magyar 
Irodalmi Ritkaságok s az Erdélyi Ritkaságok két 

nevezetes sorozata jut eszünkbe: ez is méltán 
viselhetné a Békési Ritkaságok címet. 

Az 1. kötet a gyulai vár elestének 400. évfordu-
lójára jelent meg Emlékezzünk Vég Gyula várárul 
címmel, dr. Papp János szerkesztésében. A kötet az 
ismeretlen szerzőjű, XVI. századi, magyar nyelvű 
históriás ének, a Cantio de militibus pulchra 
mellett (magyar fordításban) tartalmazza Istvánffy 
Miklós leírását Gyula 1566-i ostromáról, valamint 
Vörös Mihály 1807-ben megjelent népi hőskölte-
ményét (amely Arany Toldi-jára is hatással volt):.4 
bajnokok Vég-Gyula várában. 

A 2. kötet Békéscsaba újratelepülésének 250. 
illetőleg várossá válásának 50. évfordulójára jelent 
meg a Békéscsabai Városi Tanács közreműködésé-
vel, s a város tudós lelkészének és művelődéstörté-
nészének, Haán Lajosnak 1858-ban írt várostörté-
netét adta közre az eredeti kéziratból, Békéscsaba 
története címmel, 4 képpel. Haán Lajos klasszikus 
munkájáról - amelyhez a levéltárak mellett az élő 
szájhagyományból is merített - elég, ha saját 
szavait idézzük: „Célom nem egyéb, m i n t . . . ezen 
helynek hű leírása által is előmozdítani a histaricos-
tatisticus irodalmat, s a maradéknak megtartani 
azt, amit ha föl nem jegyzek, egykoron talán az 
örök feledés homálya borítja". 

A 3. kötet Orosháza alapításának 225. évfordu-
lójára jelent meg az orosházi Városi Tanáccsal 
közös kiadásban, Vallomások a legnagyobb magyar 
faluról címmel. A város múltját feltáró, ma már 
nehezen hozzáférhető kiadványokat és hírlapi cik-
keket foglalta kötetbe a szerkesztő Beck Zoltán, 
így Balassa Pálnak. 1844-ben megjelent munkáját: 
Orosháza múltja- és jelenének rövid vázlata a 
százados innepi alkalomra. Veres Józseftől A mi 
apáink címmel kiadott korrajz az Orosházi Újság-
ban 1882-ben megjelent cikksorozatból veszi anya-
gát. A mi hőseink című fejezet szerzője pedig az 
agrárszocialista mozgalmak ismert szószólója, Cziz-
madia Sándor. Végül Darvas József Nyaralási nap-
lója az író 1936-1940 között írt naplójegyzeteit 
közli. 

A 4. bibliofil kötet a Gyomai Községi Tanács 
együttműködésével jelent meg, címe: Kner Imre 
gondolatai életről, irodalomról, nyomdászatról, 
könyvművészetről. A kötet anyagát Elek László 
válogatta és rendezte sajtó alá. A Kner Imre 
leveleiből és fontosabb szakcikkeiből összeállított 
válogatás közreadását a gyomai nyomdászati mú-
zeum megnyitása tette időszerűvé. Nem von le 
semmit a nagy könyvművészhez méltó kiadvány 
értékéből, hogy levelei s szakcikkei bővebb váloga-
tásban másutt is megjelentek. 

Az 5. kötet Tessedik Sámuel írásaiból címmel a 
nagy nevelő és mezőgazda halálának 150. évfordu-
lójára, 1970-ben látott napvilágot, a Magyar Peda-
gógiai Társaság Békés megyei tagozatának közre-
működésével. Anyagát dr. Tóth Lajos rendezte 
sajtó alá s ő írta a bevezetőt is. A kiadvány 
Tessedik önéletírásából s A parasztember Magyar-
országban . . . című munkájából közöl részleteket, 
valamint „Tessedik-aforizmák" címmel az író velős 
mondásaiból ad szerencsés összeállítást. A bibliofil 
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kötet értékét emeli Ruzicskay György szarvasi szár-
mazású festőművész Tessedik-portréja s illusztrá-
ciói. 

A 6. kötet (1971) ismét Haán Lajosnak, a 
megye jeles művelődéstörténészének gazdag hagya-
tékából merített: kiadatlan naplójából közöl részle-
teket halálának 80. évfordulójára. Ez a Békéscsabai 
városi Tanáccsal, a Munkácsy Mihály Múzeummal 
és a Megyei Könyvtárral közös kiadásban jelent 
meg. A szerkesztő Papp János, munkatársa Papp 
Margit és Szepesi Ildikó volt. 

A 7. kötet (1972) ismét újdonsággal szolgált: az 
1971-ben elhunyt kiváló tudósnak, dr. Banner 
Jánosnak két, Békés megyéről szóló tanulmányát 
közli a Békési Nagyközségi Tanács közreműködésé-
vel, abból az alkalomból, hogy Békés község 
várossá lépett elő A következő tanulmányok kerül-
tek a dr. Becsei József által gondozott kötetbe: 
Adatok Békés megye településföldrajzához; Ada-
tok a XVIII. századbeli falusi életből; A békési 
pásztorok élete a XVIII. században; Adatok a béké-
si határ XVIII. századbeli vízrajzához; A békési ma-
gyarság népi építkezése. , 

A Bibliotheca 8. kötete írások a régi Mezőbe-
rényről, s Mezőberény és Petőfi címmel a megye 
másik nevezetes községének múltjából adott közre 
dokumentumokat Berény újratelepítésének 250., s 
Petőfi születésének 150. évfordulójára emlékezeve. 
Az első rész - amelyet dr. Szabó Ferenc rendezett 
sajtó alá - az újratelepített község történetének 
első másfél századába nyújt bepillantást. Az első 
dokumentum címe: A Mezőberény be települni 
kívánó felvidéki szlovák családok kérései és az 
azokra adott uradalmi válaszok, a másodiké pedig: 
Mezőberény határleírása 1768-ból. A Petőfiről 
szóló részt Szarvas jeles Petőfi-kutatója, dr. Irányi 
István válogatta s rendezte sajtó alá. 

A 9. kötet színháztörténeti ritkasággal szolgál. 
Justh Zsigmond parasztszínháza címmel a század-
elő érdekes íróegyéniségének, Justh Zsigmondnak 
szent-tornyai kísérletéről számol be, az írótól s 
kortársaitól származó dokumentumok tükrében. 
De akad a kötetben mai értékelés is, amely 
1969-ben hangzott el az író halálának 75. évfordu-
lóján, Orosházán tartott irodalomtörténeti vándor-
gyűlésen. Az egyik legérdekesebb írás a parasztszín-
házról élő népei emlékezéseket gyűjtötte egybe. A 
Beck Zoltán által válogatott anyag az író születésé-
nek 110., illetőleg a parasztszínház megnyitásának 
70. évfordulójára jelent meg, Würtz Ádám illusztrá-
cióival. 

A 10. kötet anyaga ma még talán érdekesebb 
olvasmány, mint amikor 1974-ben megjelent: köz-
ben ugyanis mind regényben, mind a színpadon 
meghódította az olvasókat Szabó Magda méltán 
híres munkája, a Régimódi történet, amelynek 
egyik hőse, Gacsári Emma annak a Gacsári István 
füzesgyarmati prédikátornak az unokája, akinek 
füzesgyarmati laónikáját a regényben is emlegetik. 
Nos, ez a könyv nem más, mint Gacsári István 
,hazafi prédikátor" 1838-ban kelt Füzesgyarmati 
krónikába, illetve annak részletei. Anyagát - a 
kéziratos naplóból - Miklya Jenő és Tokaji Gyula 

válogatta, s a Füzesgyarmati Nagyközségi Tanács 
közreműködésével jelent meg. 

A l i . kötet Föl kéne szabadulni már! címmel az 
országban először fölszabaduló Battonyának állí-
tott emléket az esemény 30. évfordulóján. A 
kiadvány három korszakra bontva mutatja be a 
község történetét, külön kiemelve az agrárszocia-
lista mozgalmakat. Békés megye Tanácsával és 
Battonya nagyközség Tanácsával közös kiadásban 
jelent meg, anyagát dr. Takács László válogatta s 
rendezte sajtó alá. 

A 12., Levelek Munkácsyhoz - Munkácsyról 
című kötet a megyéhez kötődő nagy művész 
halálának75. évfordulójára jelent meg 1976-ban, s a 
Magyar Nemzeti Galéria, az Országos Széchényi 
Könyvtár és a Magyar Tudományos Akadémiai 
Kézirattárban őrzött levelekből ad gazdag váloga-
tást (62 levelet mutat be). A Békéscsaba tanácsá-
nak közreműködésével megjelent kötet anyagát 
Czeglédi Imre gondozta. 

Igen hű, szép és tartalmas az írások Szeghalom 
múltjából címet viselő 13. kötet, amely 1976-ban 
látott világot a Szeghalmi Nagyközségi Tanáccsal 
közös kiadásban. A ritka régi képekkel is illusztrált 
mű verses és prózai anyagát Miklya Jenő válogatta: 
változatos tartalmából csak kettőt ragadunk ki: 
boszorkánypör iratai a XVIII. századból, valamint 
a sárréti nádvágás és nádkereskedelem dokumentu-
mai. 

A nagy és szép nyomdai hagyományokkal ren-
delkező megye, az 1977-ben kiadott 14. kötetet el-
ső nyomdászának, Réthy Lipótnak szentelte, szü-
letésének 160. évfordulóján. A sok kiadatlan levél-
tári dokumentumot is tartalmazó kötetet Szabó 
Ferenc és Elek László rendezte sajtó alá. Politikai-
lag legérdekesebb Réthy Lipót hazafias tevékeny-
sége az 1848-as szabadságharcban, majd a Bach-
korszakban, nyomd ászát ilag pedig a képmellékle-
tek, a remek hasonmások - köztük a Liliomfi és A 
Peleskei nótárius eredeti méretű színlapja 1850-ből 
Szarvasról, valamint Réthy Lipót „betűmutatvá-
nya", azaz betűmintakönyve - érdemelnek emlí-
tést. A kötet a Kner Nyomdával közös kiadásban 
jelent meg. 

A sorozat 15. tagja sajátságosan irodalomtörté-
neti: Darvas József kiadatlan Ifjúkori leveleit 
tartalmazza, amelyeket az orosházi Bohus család 
két leányához: Annához és Sárihoz írt tanítóképzős 
korában. Az író szellemi útkeresésének megisme-
rése szempontjából is igen értékes válogatást Beck 
Zoltán rendezte sajtó alá s látta el jegyzetekkel. A 
fényképeket, kézirathasonmásokat, dedikációkat is 
bemutató kötet az orosházi Darvas József Emlék-
ház megnyitására, az Orosházi városi Tanács segít-
ségével jelent meg. 

A 16 kötetről, amely a békéscsabai Tevan 
Nyomda- és Kiadóvállalat működéséből mutat be 
szemelvényeket, már szóltunk. 

Mit mondhatnánk befejezésül? Településtörté-
net, művelődéstörténet, néprajz, irodalom, művé-
szet, nyomdatörténet van együtt e páratlanul gaz-
dag honismereti sorozatban, amelynek csak azt 
kívánhatjuk: a kerekebb 25., s az 50. kötetet is 
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ugyanilyen igénnyel s ugyanilyen nemes hivatástu-
dattal alkossák meg. Példát adva: hogyan kellene, 
hogyan illene minden megyének összegyűjteni, 
megbecsülni, megmenteni a feledéstől legjobb ha-
gyományait. 

Szilágyi Ferenc 

Somogy megye 
múltjából 
Levéltári Évkönyv 8., Я, 10. 
Szerkeszti: Kanyar József 
(Kaposvár, 1977.440 old. 1978.416 old. 
1979.496 old.) 

A Somogyi Levéltári Évkönyv ismertetendő' kö-
tetei két nagy egységre bonthatók: Tanulmányok 
és a Függelék. A 8. kötet 13 tanulmányt és az 
1976. november 9-11-én Kaposváron, a történe-
lemtanítás és levéltár témakörben megtartott orszá-
gos konferencia főreferátumait, valamint a megyei 
intézmények képviselőinek korreferátumait tartal-
mazza. A 9. kötetben a 10 tanulmány mellett: A 
levéltárak szerepe a közművelődésben című szegedi 
konferencián elhangzott előadások, a Somogyi Le-
véltári Napok 77 rendezvény anyaga és a Somogy 
megyei Levéltár kiadványai és közművelődési mun-
kájának 1977. évi krónikája című összeállítás olvas-
ható. A 10. kötet 12 tanulmányát az 1978. évi 
Somogyi Levéltári Napok programja — referátumai 
- egészíti ki. 

A Somogyi Levéltári Évkönyv utóbbi köteteire 
is érvényes Hanák Péternek az 1977. évi Somogyi 
Levéltári Napok alkalmával elhangzott megállapí-
tása, miszerint „a Levéltári Évkönyv nagy, általá-
nos érdeme és értéke, hogy a helytörténetírás leg-
jobb szakmai hagyományait a korszerű történelem-
szemlélettel és módszerekkel tudta egyesíteni" Or-
szágos rangra emelkedett a kiadvány tartalma, jel-
lege alapján egyaránt. Végigtekintve az eddig meg-
jelent tíz köteten, megállapíthatjuk, hogy a So-
mogy megye múltjából című évkönyv régen túlnőtt 
a helyi érdeklődés, a szűken értelmezett ,.helytör-
ténetírás" körén. 

Gazdaságtörténet témakörben Szili Ferenc Cu-
korrépa-termesztés a Mezőgazdasági Ipar Rt. Ka-
posvári Cukorgyárának vonzáskörzetében című ta-
nulmánya olvasható. (8., 9., 10. kötet). Áttekintést 
ad a Dél-Dunántúlon rendszeresített cukorrépater-
mesztésről, a Mezőgazdasági Ipar Rt. kaposvári cu-
korgyárának 1894-es alapításáról és az 1904-ig ki-
bontakozó tevékenységéről, de a cukorrépa-terme-
lés részkérdéseivel (áralakulás, jövedelmezőség, 
technológia, termesztési kísérletek stb.) is megis-
merkedhetünk. A következő 10 évről megállapítja, 
hogy „a kaposvári cukorgyár vonzáskörzetében a 
cukorrépa termesztése . . . egybeesett a magyar cu-
koripar fellendülésével, így a cukorgyár részvénye-
sei és a cukorrépa-termesztők egyaránt részesedhet-
tek a konjunktura előnyeiből." A továbbiakban a 
cukorrépa árának, a cukorrépa-termesztés alakulásá-

nak, a „cukorrépa-munkások" helyzetének bemu-
tatása olvasható. Az első világháború, a forradal-
mak kora, az országos infláció, a Dél-Dunántúl cu-
korrépa-termesztésében különösen kedvezőtlenül 
éreztette hatását. A későbbiekben elsőrendű fel-
adat volt a korszerűsítés, a cukor minőségének javí-
tása. Szili Ferenc munkája nagy szakismerettel, 
igen sok adat és anyag felhasználásával, a mezőgaz-
dasági művelés és az iparosítás kapcsolatának be-
mutatásával megírt gyár- és cukorrépatermesztés-
történet. 

A másik gazdaságtörténettel foglalkozó tanul-
mány Takács Éva munkája (8. kötet). Tíz zselici 
község paraszti erdőgazdálkodását vizsgálja az első 
és az új erdőtörvény megjelenésének időpontja kö-
zött (1879-1935). Elemzést olvashatunk az erdők 
faállományáról, azok területi és kormegoszlásáról. 
A 9. kötetben ugyanő a Somogy megyei erdők 
törzskönyvét mutatja be, amelyet az 1978. évi er-
dőtörvény végrehajtásának eredményeként készí-
tettek el. A Zselic, mint termelői táj az 1935-ös 
üzemstatisztika tükrében című, 10. kötetben talál-
ható tanulmányból arról kaptunk tájékoztatást, 
hogy a tájegységben az 1930-as években is megha-
tározó szerepet betöltő erdő mellett a mezőgazda-
sági termelés más ágazatai milyen mértékben voltak 
jelen. Takács Éva tanulmányainak a szakszerű fel-
dolgozása mellett az a fő értéke, hogy az agrártör-
ténetnek szülte alig művelt ágáról szerezhetünk is-
mereteket. 

Benda Gyula írása (A Somogy megyei adózók 
termése 1816-ban) az 1848-at megelőző korszak 
árujelentéseit dolgozza; fel, képet adva az 1816-os 
ínséges esztendő somogyi kihatásáról 

T. Mérey Klára tollából gazdag, széles körű elem-
zést kapunk a Dél-Dunántúli dualizmus kori ipará-
nak fejlődéséről A gazdasági alap változását és a 
társadalmi tagozódás alakulását összefüggésben tár-
gyalja a tanulmány, mely a gyáriparról a kisipar 
alakulásáról egyaránt jó áttekintést ad, kiegészítve 
szemléletes térképekkel, táblázatokkal Az ipar, a 
gyáripar helyzetét iparáganként taglalva mutatja be 
a szerző. 

A művelődéstörténeti tanulmányok sorában 
Kanyar József két munkája is szerepel A 8. kötet-
ben a Középiskola és középfokú oktatás a Dunán-
túlon a XVIII-XIX. században című témáról olvas-
hatunk. A török hódoltság korától rajzolja meg azt 
a fejlődésvonalat, amelynek keretében az egyház, a 
földesurak alapította gimnáziumok, középfokú tan-
intézetek létrejöttek és működtek. A 10. kötet-
ben található Népiskola és középfokú oktatás Du-
nántúlon - különös tekintettel Somogyra (1848— 
1867) című tanulmánya. Keresztmetszetet ad az 
egész Dunántúl elemi- és középiskolahálózatáról, 
bővebben szól a Somogy megyei viszonyokról 
összeveti a dél-dunántúlival Elemzi az 1849-es idő-
szakot, az abszolutizmus korában a Thun-féle ideig-
lenes és végleges reformokat, az ezeket fellazító 
„változások korá"-t, - amely az Eötvös-féle népis-
kolai törvénynek készítette elő az útját. 

A két tanulmányban vizsgált időszakhoz kapcso-
lódik Benda Kálmán: Az iskolázás és az írástudás a 
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dunántúli parasztság körében az 1770-es években 
és Kelemen Elemér: Somogy megye népoktatása 
(1871-1880) című írása. Az előbbi az 1869-es 
összeírás dunántúli eredményeit elemzi, az utóbbi 
pedig az 1870-es évek megyei népoktatás-történeté-
nek alakulását vizsgálja. Ezekkel a tanulmányokkal 
egy megyei művelődéstörténeti monográfia alapját 
rakták le a szerzők. 

Rippl-Rónai irodalmi kápcsolatairól - különös 
tekintettel a somogyi sajtóra - közöl összeállítást a 
8., 9. kötetben Laczkó András a művész önvallo-
másának és levelezésének felhasználásával. A 10. 
kötetben pedig Roboz Istvámó\ (költő, író, újság-
író, szerkesztő, Petőfi, Jókai iskolatársa) ad pálya-
képvázlatot. Péterffy Ida írásaiban Pálóczi Horváth 
Ádámmal, a somogyi banderistával, költői munkás-
ságával (8. kötet), valamint Kazinczy János so-
mogyi prédikátor gazdag könyvtárával ismertet 
meg bennünket. (10. kötet). 

Olvashatunk még a dél-balatoni fürdőkultúra ki-
alakulásának történeti korszakairól, Kanyar József 
tollából. 

Elvi-módszertani szempontból jelentős a Stier 
Miklós-Szász Zoltán szerzőpárosnak az Uj- és leg-
újabbkori helytörténetírásunk módszertani kérdé-
seiről szóló tanulmánya, amelyet mintegy a színvo-
nalas helytörténeti kutatómunka „vezérvonal"-ának 
tekinthetünk. 

A tanulmányokat gazdag jegyzetanyag, valamint 
idegen nyelvű tartalomjegyzék és az eddig megje-
lent kötetek tartalomjegyzéke egészíti ki. 

Ismertetésünket azzal az óhajjal zárhatjuk: bár 
az országban sok helyen működnének hasonló, a 
helytörténet fellendülését magas szinten segítő 
„műhelyek"! 

Leblancné Kelemen Mária 

Kecskemét 
és a kecskeméti 
puszták 
Magyarország és Erdély képekben 1. köt. 
(Pest 1853. Hasonmás. Kecskemét, 1980.) 

1. A kiadói tevékenység egyik örvendetes jelen-
sége, hogy a régebbi megjelenésük miatt, gyakran 
még a tudományos kutatás céljaira is nehezen hoz-
záférhető kiadványokat közkinccsé teszi. Kubinyi 
Ferenc és Vahot Imre művét nemcsak az idő: a 
tartalma érlelte új kiadásra, hiszen település-, gaz-
daság- és művelődéstörténeti, néprajzi, földrajzi 
adatokat bőségesen tartalmazó munka, ami nem 
csupán a helytörténet, a néprajz művelőinek, de a 
mai kor olvasóinak egyaránt hasznos kiadvány. 
Kecskemét város Tanácsa, a Petőfi Nyomda és a 
Katona József Múzeum összefogása eredményeként 
megjelent kiadás túl ezen a nemes szolgálaton a 
szép könyvet szeretőknek is igazi csemegét nyúj-
tott át - hiszen hasonmás. 

2. A reformkorszaktól - amelyet a XIX. századi 
polgári történetírás haladó szellemű, kimagasló mű-
velője Horváth Mihály a „nemzeti önébredezés" 
dicső korszakának nevez - kezdve egyre inkább 
igényként jelentkezik a haza alaposabb megisme-
rése. Ennek kielégítésére egy sor kiadvány jelent 
meg.1 Ezek közül az egyik legjelentősebb a Ku-
binyi Ferenc és Vahot Imre szerkesztésében és kia-
dásában megjelent Magyarország és Erdély képek-
ben.2 

Céljukról a sorozat előszavában így írnak: „Vál-
lalatunk célja: a természet áldásaiban, szépségeiben, 
a történeti műemlékekben, népéletünk eredeti sa-
játságaiban egyaránt gazdag, s tudomány, művé-
szet, ipar, kereskedés s gazdászat dolgában is szép 
előmenetelt mutatható Magyarország és Erdély 
múlt és jelen állapotját, természettani, történeti, ál-
lam-, föld-, népismei és szépirodalmi tekintetben, 
hű leírások és képek által, nem csak a bel-, de a 
külfölddel is körülményesen, alaposan megismer-
tetni. Célunk továbbá: Magyarország és Erdély min-
dennemű közérdekű ritkaságait, nevezetességeit, 
rejtett természeti és műkincseit, fölkeresni, nap-
fényre hozni, egy halomra gyűjteni, nemzetünk 
anyagi, szellemi haladásának fokozatait, eredmé-
nyeit, mint egy nagy tükörben felmutatni, s a 
közjó érdekében további fejlődésöket elősegíteni."3 

Művük fontosságát növelte az a körülmény, hogy 
a Habsburg-önkényuralom időszakában: 1853-ban 
jelent meg. 

3. A Magyarország és Erdély képekben 1. köte-
tében adták közre a Kecskemét és a kecskeméti 
puszták c. részt. E rész bevezetőjében olvashatjuk: 
„Magyarország legnagyobb kiterjedésű s legnépe-
sebb mezővárosa, Kecskemét körülményes ismerte-
tése annyival is inkább érdekelheti a hazát és kül-
földet, mert itt a magyar alföld eredeti sajátságait, 
egyszerű szépségeit, fény- és árnyoldalait, s az erő-
teljes magyar népélet tiszta jellegét, mintegy össz-
pontosulva lehet föltalálni."4 

Vahot Imre leírása széles, megbízható helyisme-
retről tanúskodik. Az adatgyűjtésben felhasználta 
mindazok közléseit, akik a korabeli Kecskemétet a 
legjobban ismerték: Hajagos Illés polgármester, 
Hornyik János történész, Kiss Mihály városi fő-
jegyző, Kalmár János levéltáros, Csányi János tár-
sasbírósági elnök, Gömöri Frigyes városi aljegyző, 
Polgár Mihály a dunamelléki református egyházke-
rület szuperintendánsa, Losonczi László igazgató 
tanár, költő. A könyv Vahot Imre történeti beveze-

1 Kiemelkedő fontosságú Hunfalvy János: Magyar-
ország és Erdély eredeti képekben. Rajzolta Roh-
bock Lajos. I—III. Darmstadt 1856-1864. 205 
acélmetszettel. 
2Kubinyi Ferenc - Vahot Imre (szerk., kiad.) Ma-
gyarország és Erdély képekben. I - IV. Pest 1853-
1854. 132 old.• 11 mell., 161 old.* 13 mell., 140 
old. • 11 mell., 131 old. • 10 mell. 
3Magyarország és Erdély képekben I. k. 1. p. 
4Uo. 83. p. 
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tésével kezdődik, és ez napjainkban már forrásér-
tékű, annak ellenére, hogy az újabb kutatások né-
hány ponton eltérőek. Jelentőségében ezt is felül-
múlják azon részek, melyek a múlt század közepé-
nek Kecskemétjét, gazdasági, kulturális állapotát, 
népéletét leíró jelleggel közlik. E szakaszok a gaz-
daságtörténet - mindenek előtt az agrártörténet -
és a néprajz alapvető forrásai közé tartoznak. 

A kiadványt több tábla és számos szövegközi 
kép egészíti ki. A táblaképek közül a legérde-
kesebb: „Kecskemét város a vaspályai indóháztól 
föIvévé." Pompás táblaképek mutatják be a külön-
böző korú és mindkét nemű kecskemétieket jelleg-
zetes viseletükben. A szövegközi képek sok, ma 
már csak múzeumokban látható szerszámot, napja-
inkban már nem létező épületeket és romokat ábrá-
zolnak. 

4. Végezetül közöljük a kötet tartalmát, amely 
minden további elemzésnél ékesebben tanúskodik a 
tartalmi sokféleségről és gazdagságról. 

I. Kecskemét története a legrégibb időktől a tö-
rök hódításig. II. Kecskemét a török és kurucz vi-
lágban. III. Kecskemét története a 18. század elejé-
től a legújabb időkig. IV. Kecskemét helyzete, fek-
vése, természeti tulajdonai és termelése. V. A Kecs-
keméti nép létszáma, vallása, táj szólásmódja, jel-
leme, foglalkozásai, erkölcsei, szokásai, viselete, 
mulatságai, táncza. VI. Tanyagazdászat Kecskemé-
ten. VII. Észrevételek a kecskeméti tanyagazdá-
szatra. VIII. A kecskeméti szőlő- és gyümölcster-
melés. IX. Kecskemét egyházi, polgári kormányza-
ta, a város külseje, jelesebb épületei, műtárgyai, 
emlékei, intézetei, köz- és mulatóhelyei, s legsürgő-
sebb teendői. Békés József 

Szőreg és népe 
(Szerkesztette: Hegyi András) 
(Kiadja Szeged megyei Városi Tanács 
V. B. Művelődésügyi Osztálya 
Szeged, 1977. 403 old.) 

A kötet tanulmányaiból egységes egészként áll 
elénk a település minden jellegzetessége, földrajzi, 
történelmi, néprajzi vonatkozásai. Végigkövethet-
jük az első településnyomoktól napjainkig az itt 
kialakuló, majd állandóan változó életformát, s 
azokat a hatásokat is, amelyek az átalakulást elő-
idézték. Egymás mellett, egymást erősítve, kiegé-
szítve, néha - az effajta írásmód természetéből 
adódóan - egymást ismételve kapja az olvasó a tu-
dósok kutatómunkájának olyan eredményét, ame-
lyet a szakfolyóiratokban aligha találhat meg ilyen 
részletességgel. 

Igen olvasmányos formában, sok statisztikai 
adattal, jó minőségű, érdekes fotóanyaggal illuszt-
rálva kapja kézhez az olvasó a település krónikáját. 
Forrásanyagában igen gazdag írásos emlékekre tá-
maszkodott a 14 szerző, de igen sok ma élő idős 

szőregi is hozzájárult emlékei elbeszélésével az ada-
tok hitelességéhez. Erénye a könyvnek, hogy fel-
használ néhány egyetemi és főiskolai szakdolgoza-
tot is. 

Szőreg földrajzának néhány vonatkozását vá-
zolja először a kötet. Dr. Andó Mihály tanulmányá-
ból megismerjük annak a területnek földrajzi fekvé-
sét, természeti földrajzi viszonyait, amely helyszíne 
lett annak a hosszú küzdelemnek, amelyet az itt 
lakók a természet erőivel folytattak. A község ne-
vének eredete sok kutatót foglalkoztatott már, 
mint ahogy azt dr. Szabó Józseftől megtudjuk. 
Egyértelműen nem bizonyított egyik feltevés sem, 
de az tény, hogy a Gellért-legendában a Szőreg név 
már szerepelt. 

Dr. Trogmayer Ottó múzeumigazgató Tömör-
kény Istvánra, Móra Ferencre emlékezik tanulmá-
nyában, akik jelentős részt tártak fel Szőreg és tör-
ténetéből. Az ásatások alapján a tatárjárás koráig 
követi az itt élő, egymásra települt népek életmód-
ját, szokásait. Dr. Karácsonyi Péter arról az idő-
szakról ad képet, amelynek során a tatárok után el-
pusztult községből viszonylag fejlett gazdasággal, 
kereskedelemmel, úthálózattal rendelkező település 
lett. A török uralom idején Szőreg is elnéptelene-
dett, pusztává vált. 

Az újjátelepítéstől 1848-ig tartó korszakot dr. 
Rákos István mutatja be. Megrajzolja azokat a kö-
rülményeket, amelyek között a magyar és a szerb 
családok letelepítése történt a területen. 1746-ban 
nyilvánították hivatalosan községgé Szőreget, s ezt 
követően gyors ütemű fejlődést kísérhetünk figye-
lemmel. A magyar és szerb családok mellett elenyé-
sző számban német, cseh és morva telepesek is 
kerültek a községbe, de ezek rövid idő alatt be-
olvadtak. A nehezen megművelhető, nagyrészt mo-
csaras föld csak akkor nyújtott megélhetést, ha a 
családok minden tagja keményen dolgozott. A téli 
pihenés idejét is kihasználták az itteni parasztok, és 
messze földön híres háziipart fejlesztettek ki. Ki 
nem ismerné ma is a szép torontáli szőnyegeket, 
térítőkét! 

A szabadságharc idejére itt is erős vagyoni réteg-
ződés jött létre. Dr. Szántó Imre tárja az olvasó elé 
a szabadságharc időszakának eseményeit. Itt figyel-
hetjük meg, hogyan sikerült egy község magyar és 
szerb lakosságát egymás ellen uszítani. Többek kö-
zött ennek az ellenségeskedésnek lett a következ-
ménye, hogy 1849 januárjában Szegeddel együtt 
Szőreg is elesett, a falu pedig porrá égett. A szabad-
ságharcot követő abszolutizmus időszakára vonat-
kozóan nem állt elég adat a kutatók rendelkezé-
sére, ezért a korszak feldolgozása sajnos elmaradt. 

A Csongrád megyei Levéltárban megtalálhatók 
azonban a szőregi képviselő testület 1881-1918. 
évi jegyzőkönyvei, amelynek alapján dr. Bezdán 
Sándor mutatja be a dualizmus korának néhány jel-
lemző vonását. Részletesen ismerteti a lakosság 
életkörülményeit, jövedelemforrásait, rétegeződé-
sét, a gazdálkodási ágakat, az adózást. Leírja, hogy 
a község módosabb lakói a szerbek, a magyarok 
kevesebben és szegényebbek voltak. 

Az ellenforradalmi korszak eseményeiről forrás-
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anyag bőven állt a kutatók rendelkezésére. Dr. He-
gyi András és dr. Székely Lajos bemutatja a mező-
gazdaság helyzetét, a birtokviszonyokat. A gyáripar 
fejlettsége miatt ez a település jóval fejlettebb volt 
az átlagos magyar falunál. A trianoni békeszerző-
désben elfogadott új határok kedvezőtlen hatása 
elsősorban az addig virágzó kereskedelem elsorva-
dásában jelentkezett. 

A társadalmi szerkezet változására vonatkozóan 
igen sok adat áll rendelkezésre, bár ezek megbízha-
tósága néha kétséges. De változás következett be a 
község nemzetiségi megoszlásában, amikor a szerb 
megszállás megszűnésével jónéhány szerb család is 
elköltözött Jugoszláviába. Helyükbe Romániából 
menekült magyarok jöttek. 

A felszabadulás utáni agrárviszonyokról, a bekö-
vetkezett változásokról dr. Szabó István tanulmá-
nya tájékoztat. A háború után egymást követően 
alakuló pártok harcát, az üzemi bizottságok tevé-
kenységét dr. Nagy István ismerteti. 

Hogyan éltek, milyen szokások, hiedelmek hatá-
rozták meg a szőregi nép mindennapjait, arról ír dr. 
Ferenczi Imre. A mai szokások eredetét tárja fel 
még élő idős emberek elbeszélései, vagy már lejegy-
zett, összegyűjtött adatok alapján. Külön érdekes-
séget jelent, hogy különböző népek éltek és élnek 
itt együtt ezen a területen, kapcsolatuk akár baráti 
volt, akár ellenséges, egymásra gyakorolt hatásuk 
vitathatatlan. A hagyományok szempontjából je-
lentős tényező volt a vallás, a római katolikus és a 
görögkeleti egyház hatása. Érdekes szokásokat is-
merünk meg a gyermekszületéssel, a házasságkötés-
sel, névnappal, szerb egyházi ünneppel kapcsolat-
ban. A viseleti módokról is Ferenczi Imre ír, vá-
zolva azt az utat, amíg a szőregi asszony maga szab-
ta-varrta ruhától eljutott a géppel varrott, majd 
gyárban előállított konfekcióig. 

A fau két végéről, a múltról, a folyók árterüle-
tén kialakult ősi kultúráról és a jelenről, a nagyüze-
mi gazdálkodásról, Szeged jelentőségéről Tóth Béla 
ad képet. Dér Endre pedig három mai szőregi em-
bert mutat be, nevezetesen a termelőszövetkezet 
elnökét, a tanácsi kirendeltség vezetőjét és a görög-
keleti szerb plébánost. 

Molnárné Mayer Mária 

Baranya megye 
története az őskortól 
a honfoglalásig 
Szerkesztette: Bandi Gábor 
(Kiadja a Baranya megyei Tanács 
V. B. megbízásából 
a Baranya megyei Levéltár. Pécs, 1979. 423 old.) 

A Baranya megyei Tanács V. В. a maga nemé-
ben talán egyedülálló tudonányos vállalkozást való-
sít meg, amikor a megye természeti és társadalmi 
viszonyainak bemutatását határozta eL A munka 

irányításával dr. Babies Andrást és dr. Szita Lász-
lót, kiadatásával a Baranya megyei Levéltárt bízta 
meg. összefoglaló címe Baranya Monográfia Soro-
zat, terjedelme 25 kötet. Ebből 12 szintézis, 13 
pedig forráskiadvány, községtörténeti lexikon és a 
Baranya Bibliográfia. 

A sorozatból eddig hét kötet jelent meg: Váloga-
tott dokumentumok a baranyai — pécsi munkás-
mozgalom történetéhez 1869-1918, 1918-1929 
és 1929-1944. Mind a három kötet anyagát Babies 
András és Szita László válogatta. Azután a népi 
demokrácia kezdeti időszakának dokumentumai 
Baranyában. A dokumentumokat Kopasz Gábor és 
Szinkovich Márta közli. Továbbá három kötet szin-
tézis, mégpedig: 1. Lovász György - Wein György: 
Délkelet-Dunántúl geológiája és felszínfejlődése 
(1974). Ebben a kötetben a szerzők részletesen is-
mertetik a terület geológiai viszonyait korok, réte-
gek, emeletek és alemeletek szerint. 2. A Baranya 
megye természeti földrajza c. kötetet (1977) Lo-
vász György szerkesztette, és rajta kívül egy 13 
tagú szerzői munkaközösség írta. Mindkét kötet 
szerzőinek nagy érdeme, hogy munkájuk végén 
részletes bibliográfiát közölnek, amelyben nem csu-
pán Baranya megyei forrásmunkákat talál a kutató, 
hanem a tárgyhoz tartozó téma általános feldolgo-
zását is. 

A harmadik kötet 1979-ben jelent meg. Címe: 
Baranya megye története az őskortól a honfoglalá-
sig. Szerkesztette: és részben írta - Bándi Gábor. 
Szerzőtársai: Sz. Burger Alice, Fülep Ferenc, Kiss 
Attila, Maráz Borbála, és F. Petres Éva. 

Nem könnyű feladat megoldására vállalkoztak a 
szerzők, amikor a megye őstörténetének a megírá-
sához fogtak. A legtöbb korszak viszonyainak is-
mertetéséhez ugyanis egyedül a régészeti leletek 
szolgálhatnak forrásul - mindig figyelembe véve 
természetesen, hogy egyetlen megye történetét ír-
ják meg - ezekből pedig gyakran vitatható követ-
keztetéseket lehet levonni. A nehézségek ellenére 
munkájukat jól végezték el. 

Figyelmet érdemel a fejezetek szerkezete. 1. 
Szövegrész, közben a nevezetesebb épületek alap-
rajza, a leletek fényképe. 2. A megye térképe, rajta 
a fejezetben tárgyalt kor lelőhelyei, mellette (alat-
ta) névsorban a községek, amelyekből, vagy ame-
lyek határából a leletek származnak. 3. A „Lelő-
helyek jegyzéke", amelyben nemcsak a lelőhelye-
ket sorolják fel a szerzők, hanem a leleteket téte-
lenként, azok tároló helyeit, sőt a velük foglalkozó 
szakcikkeket is. 4. A fejezet irodalma. 

Napjaink magyar történet iránt érdeklődő olva-
sói számára a legérdekesebb, a riportok nyelvezetét 
használva: a legizgalmasabb a kötet III. része, Kiss 
Attila munkája: A népvándorlás és a magyar hon-
foglalás kora Baranyában (331-415. old.). A kor-
szak történetének megírásához - akárcsak az előző 
fejezetekéhez - a forrásanyagot csaknem kizárólag 
a régészet adja. A népvándorlás és a honfoglalás 
korából származó leleteket eddig 119 helyen talál-
tak a megyében, mégpedig 1945 előtt 2098, azóta 
pedig a munka megírásáig 2964, V-XI. századi sírt 
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tártak fel. A két szám világosan mutatja, az utóbbi 
három és fél évtized alatt mennyit fejlődött a régé-
szet. Taba István 

Perczel Miklós 
honvéd ezredes naplója 
az emigrációból 
(Tankönyvkiadó, 1977. és 1980.) 

Mindig izgalmas, ha egy korról a szemtanú, a 
cselekvő részes vallomását olvashatja az ember. 
1977-ben a Tankönyvkiadó jelentette meg Perczel 
Miklós naplójának egy résé t Papp János szerkesz-
tésében, Závodszky Géza bevezetőjébel és szöveg-
közlésével. 1980-ban pedig a napló II. része látott 
napvilágot, amely az amerikai évek eseményeit rög-
zíti. Az eredeti kézírásos kétkötetes naplót az Or-
szágos Széchényi Könyvtár őrzi. 

Perczel Miklós 1812-ben született Bonyhádon. 
Élete szorosan összefonódott egy évvel idősebb 
bátyja, a legendás honvédtábornok, Perczel Móric 
sorsával. Mindketten Vörösmarty Mihály tanítvá-
nyai voltak — és már gyermekkorukban a hazáért 
és a szabadságért lelkesedtek, megfogadva, hogy 
mindent megtesznek a magyar nemzetért. Az 
1830-as évek reformküzdelmeiben aradikálisok tá-
borában harcoltak a nemzeti függetlenségért és a 
polgári átalakulásért. Az 1839-1840-es ország-
gyűlés Tolna megyei választási küzdelmei során a 
kormány lázítási perbe fogta a Perczel fivéreket, 
1848-ban Perczel Miklóst a kölesdi választókerület 
küldte az első népképviseleti országgyűlésre. Hama-
rosan a harctéren vett ki részét a haza védelméből, 
ö alakította meg az ország első szabadcsapatát a 
tolnai önkéntesekből, az általa toborzott emberek-
ből megszervezve a 7-ik honvédzászlóaljat, amely-
nek őrnagyává nevezték ki. Részt vett a délvidéki 
mozgalmak lecsillapítására vezetett hadjáratban. Je-
lentős szerepe volt a pákozdi győzelemben: Móga 
seregében a jobb szárnyat vezette, és sikeresen 
visszanyomta az ellenség támadását. Részt vett Jel-
lasics üldözésében, a swechati és a móri csatában, a 
bánáti hadjáratban. Pétervárad és Arad várparancs-
noka volt, érdemeiért ezredessé nevezték ki. Báty-
jával együtt a végsőkig küzdött, s a szerencsétlen 
temesvári csata után, ahol már csak mint önkénte-
sek vettek részt Bem oldalán, elindultak Törökor-
szág felé, az emigrációt választva. 

Perczel Miklós naplójának I. kötete 1849. 
augusztus 5-én kezdődik és 1851. augusztus 31-én 
fejeződik be. A Törökországba menekülés és az in-
ternálás történetét mondja el a vidini, sumlai és 
kutahiai tartózkodást, egészen az Amerikába tartó 
Mississippi fregattra való felszállásig. Augusztus 16-
án lépték át a határt: „Egy kanyarulat, s eltűnt 
hazánk utolsó dombja szemünk elől" - jegyzi meg 
keserűen. Október 18-án egy külföldi újságból érte-
sültek az emigránsok Batthyány Lajos és a 13 tá-

bornok kivégzéséről. „Leírhatatlan a hatás, mit e 
rettenetes hírek okoztak - elgondolhatom, mily 
benyomást tehetnek otthon. Irtózatos lehet ocsu-
dása a népnek, mely azt hitte, hogy Ausztria más 
leszen most, mint hajdan, s a - vae victis!-t (jaj a 
legyőzöttnek!) nem fogja teljesen éreztetni, midőn 
bosszúját öntehetetlenségének lealázó érzete is nö-
veli. Egy szerencsétlen fatalisztikus hit élt a nép-
ben, hogy Magyarország el nem veszhet, tökélete-
sen meg volt csaknem mindenki győződve, hogy 
legfeljebb az 1848-i törvények fognak eltöröltetni, 
s az ország a régi boldog táblabíróság korába fog 
visszalépni". Az európai országok vezetői az ősz 
folyamán megegyeztek az emigránsok jövőjén. No-
vember 23-án írta Perczel: „Sorsunk felett meg-
egyeztek a hatalmasságok. A főbbeket Ázsiába fog-
ják száműzni". „Most legalább tudjuk, hogy fog-
lyok vagyunk - Európa foglyai. A gyámoltalan tö-
röknek a tömlöctartó díszes szerepe jutott." Az 
emigránsok az újságokból látják, hogy segítséget 
hiába várnak más országoktól: „Európa politikája 
béke mindenáron - , még a szabadság rovására is.". 

1851. augusztus 31-én Perczel Miklós társaival 
Amerikába ment, ahol eleinte nyelvtanítással fog-
lalkozott, majd földet vásárolt Iowa államban. Szo-
ros barátságot kötött a Tamás bátyja kunyhója 
című könyv írójának, Harriet Beecher Stowe-nak 
testvérével, aki a rabszolgatartás ellen küzdött. Per-
czel 1859-ben visszajött Európába és Itáliában har-
colt az osztrákok ellen. A vÚlafranca-i béke után 
tért vissza Amerikába. Itt Észak oldalán küzdött a 
rabszolgatartás ellen a polgárháborúban. Az Iowa 
államban alakított ezred parancsnoka volt. A ki-
egyezés hírére hazatért és csatlakozott a Deák-párt-
hoz. 1868 —1887-ig Baranya megye és Pécs főis-
pánja volt. 1892-ben teljesen visszavonult a poli-
tikai élettől, 1904-ben hunyt el Baján. 

Dr. Kisasszondy Éva 

Hídvégi Lajos: 

Ceglédi históriák 
Kiadja a Városi Tanács, Cegléd, 
1980. 64 old. 

Nyelvünk egyik érdekes sajátossága, hogy a his-
tória szónak több értelme is van. Nemcsak vala-
mely népnek, területnek, intézménynek múltját 
feltáró történeti adatokra utal, hanem gyakran el-
beszélést, szokatlan, ritka, néha romantikus 
történeti eseményeket is jelöl. 

Hídvégi Lajos: Ceglédi históriák című munkájá-
nak alcímében a „történeti elbeszélések" műfaji 
megjelölés szerepel ugyan, de a kötet éppúgy tartal-
maz helytörténeti adatokat, mint szociográfiát 
vagy életrajzokat, anekdotákat. A Budapestről Ceg-
lédre települt szerző könyvtárak, levéltárak és 
múzeumok anyagát tanulmányozta, majd az itt 
szerzett anyagot kiegészítette saját kutatásai ered-
ményével. Az összegyűjtött anyagból mintegy két-
száz cikk született a Ceglédi Hírlap hasábjain. Ezek-
ből válogatott ki huszonhármat, hogy legalább a 
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Ceglédhez kapcsolódó történetkéket megmentse az 
elkallódás veszélyétó'l. 

A kötet célkitűzése: „Felkelteni az érdeklődést 
öregben és fiatalban egyaránt Cegléd múltja iránt, 
ébren tartani a történeti tudatot. Formálni, nevel-
ni, nemesíteni akar és nem dokumentálni." Ügy 
hisszük azonban, hogy ennél többet ad. Nemcsak 
jószándékú lelkesültség, patriotizmus hatja át a cik-
keket, hanem az ismeretterjesztési szándék is. Ceg-
léd történetéből olyan részeket ragad ki a szerző, 
amelyeket az olvasók közül minden bizonnyal csak 
kevesek ismernek. 

Megtudjuk, hogy évtizedes gyűjtés eredménye-
ként a ceglédi múzeumba került a városkörnyéki 
puszták, dűlők, halmok, árkok, vízjárta laposok, ta-
vak neve, számszerint mintegy ezeregyszáz földrajzi 
név. Azt tudjuk, hogy Balaton tavunkon kívül Bala-
ton nevű községünk is van, távol a tótól, Heves 
megyében. Hidvégi kideríti, hogy a történelmi Ma-
gyarországon hat ismert Cegléd nevű település volt. 
A gyakori helynévazonosság felveti azt a érdekes 
kérdést, mi az oka annak, hogy egy-egy nagyobb 
település körül azonos vagy rokon földrajzi nevek 
alakultak ki. 

Felvilágosít a szerző arról a közérdekű kérdésről 
is, mit jelent a város neve. A legszívósabban tartott, 
de a szerző által elavultnak mondott elmélet szerint 
a városnév a Szeglet - Sziglet - Cigiét - Cigléd 
szóváltozás eredménye. Vannak viszont, akik Si-
cambriával és a székelyekkel hozzák kapcsolatba 
Cegléd nevét: Kézai Simon krónikája nyomán. A 
XVIII. századi Pozsonyi Német Lexikon adata sze-
rint a várost ostromló hunok között székelyek (né-
metül a székely: Cekler) is voltak, akik a csaták 
után Cegléden állapodtak meg. Idézi a szerző Kiss 
Lajos szófejtését is, aki Pais Dezső után a városne-
vet a cigle - cegle (= Fűzfajta) főnév -d képzős 
származékának tartja. Ellentmond e fölfogásnak 
Hidvégi szerint is az a tény, hogy „Cegléd mára 
kitöltötte az egész ősi határt, utcahálózata elfog-
lalta az egész birtokot, sehol egy vízállás nincsen, 
melyen megteremhetett volna az egész falura jel-
lemző cigle, azaz fűz." Végül is abban egyezik meg 
az író, hogy a város Cegléd nevű embertől vette a 
nevét. Erre vonatkozóan azonban semmiféle ok-
mányszerű adatot nem közöl Hidvégi.1 

1 Véleményünk szerint Cegléd nevében összetett 
szó rejlik. Az első tag: a ceg, szeg szó megegyezik 
Szeged nevével, amelyet többször írtak Ciged, Ce-
gedi-nek, és „ék, sarok, kiszögellés" jelentésű. Az 
utótag: léd, lód - több helységnévben is szerepel: 
Kislőd, Városlőd, Tiszalök stb. E szó leueld (leveld) 
formában található egy 1270-es oklevélben és a lő 
ige v-s tövének származéka (löv-ő). Amíg tehát a 
Lőd helységnevek az ö-s formát, addig a Ceg-léd 
név az ősibb, régebbi alakot örökítette meg. A Lőd 
- Léd neveknek az a magyarázata, hogy e helysége-
ket a középkorban erdőóvók lakták, olyan embe-
rek, akiknek foglalkozásában a vadászat, a lövöldö-
zés jelentékeny szerepet játszott. A városnév tehát 
feltételezésünk szerint a honfoglaláskorban erdő-
végi település jelzésére szolgált. 

Érdekes képet fest a szerző a mezővárosi job-
bágyság zendüléseiről, a pásztorok és a falusiak el-
keseredett határvillongásairól, a törökkori törvény-
kezés jogszokásairól, a béresek, a cselédek és a csiz-
madiák életviteléről. Több cikk foglalkozik a ceg-
lédi 1848-as nemzetőr zászlóalj szervezésével, az 
újoncszerzésnek másutt is szokásos módjaival és a 
szabadságharc egyetlen jelentős ceglédi csatájával. 

Témaváltással a szerző elvezet bennünket a bor-
termelő Cegléd, a tanyák, a szárnyékok, kalibák 
világába. Innen lassan a városiasodás felé halad-
nánk, de ebből kevés fért be a kötetbe. A kötet 
utolsó harmadában ugyanis azoknak a nevével talál-
kozunk, akikenk emlékét a helyi hagyományokon 
túl a történelem lapjai is megörökítették, így a baj-
vívó Dózsa alakját, az 1849-es „csaták oroszlánjá-
nak", Földváry Károly ezredesnek érdemeit, Tán-
csics és Cegléd kapcsolatát, Várkonyi István, Káro-
lyi Mihály és Kárpáti Aurél ceglédi vonatkozását. 

Hidvégi Lajos színes tollal írt ceglédi történetei, 
értékes helytörténeti adatközlései nagy mérték-
ben felkeltik az érdeklődést Cegléd város minél tel-
jesebb megismerésére. 

Tóth István 

A közös gazdálkodás 
30 éve Túrkevén 

Szerkesztő: Hagymásy Sándor 
és Urbán László 
(Kiadta a Vörös Csillag Mezőgazdasági 
Termelőszövetkezet, 
Túrkeve, 1979. 157 old.) 

Túrkeve dolgozó parasztsága egy történelmi lé-
péssel megelőzte az ország többi települését és 
1951. február 18-án az ország első termelőszövet-
kezeti városává nyilvánították. K. Nagy Sándor elő-
szavának egyik legfontosabb mondata ez, hiszen a 
kötet különleges hangsúlyát éppen az adja, hogy 
Túrkeve volt a példakép, a minta a magyar paraszt-
ság középparasztig terjedő rétegei, illetve a mező-
gazdaság átszervezéséért felelős tanácsi és pártveze-
tés előtt. Az ötvenes évek elején a „túrkevei szint" 
elérése nem egy tanácsi értekezleten volt központi 
téma. Nem egy község, város vagy éppen megye 
készített irreális fejlesztési tervet, hogy fel tudjon 
zárkózni Túrkevéhez. Az MDP agrárpolitikájának 
súlyos hibái, az alkalmazott módszerek durvasága, 
nem ritkán embertelensége Túrkeve felfutásának 
időszakára volt a leginkább jellemző. Nem áll szán-
dékunkban polemizálni az előszó szerzőjével, azon-
ban le kell szögeznünk: „történelmi küldetésnek" 
csak akkortól és olyan mértékben tekinthető a ter-
melőszövetkezeti város története, Túrkeve paraszt-
ságának munkája és élete, amikortól a termelőszö-
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vetkezetek, a termelőszövetkezeti parasztság egyen-
rangú félként integrálódhatott „szocializmust épí-
tő" társadalmunkba. Túrkeve parasztsága nem 
1951. február 18-án aratta igazi győzelmét, hanem 
azokban az években, amikor saját elképzeleseit is 
érvényre juttatva, nagyüzemi mezőgazdaságot te-
remtett. Ez a tett - K. Nagy Sándor szavaival -
valóban történelmi küldetésnek nevezhető. 

Említésre méltó az előszó befejező gondolata, 
amely szerint a gazdaságtörténet módszereivel nem 
lehet visszaadni „a paraszti lélek gyötrődését, az 
enyémből a mienkké levés elfogadását . . ." Való-
ban a legfőbb ideje lenne, ha a magyar falu kor-
szakváltásának lélektani, szociológiai vetületeit is 
elkezdenék feldolgozni. Az irodalom, a történelem, 
a jog és közgazdaságtan ma már jelentős eredmé-
nyeket ért el, de a fenti területeken még kísérletek-
nek sem igen örülhetünk. 

A szerzők kettős célt tűztek ki maguk elé: segí-
teni a honismereti munkát és előmozdítani a terme-
lőszövetkezet-történeti kutatást. Munkájukban 
elsősorban gazdaságtörténeti jelleggel a hagyomá-
nyos paraszti gazdálkodás felbomlását és az ebből 
kibomló modern nagyüzemi termelést kívánják be-
mutatni. 

A szerkezet vüágos és áttekinthető. Az első feje-
zetben a gazdálkodás feltételeiről és az előzmé-
nyekről szerezhetünk fontos információkat (gazda-
sági környezet, termelési hagyományok). A fejeze-
tet 1944-1948 időszakának agrártörténeti elem-
zése zárja. A második fejezetben a termelőszövet-
kezeti várossá nyilvánításig ismerhetjük meg a város 
mezőgazdaságának történetét. A földbérlő-szövet-
kezetek alakulását követően eltért Túrkeve mező-
gazdaságának fejlődése az átlagostól, az országostól 
„1949 közepe táján a túrkevei Vörös Csillag tszcs 
helyzetét egyre inkább a mintacsoporttá, a szövet-
kezeti közös gazdálkodás reprezentánsává fejlesz-
tésére irányuló külső törekvések határozták meg." 
A szövetkezet fokozott állami támogatása kedvező 
lehetőséget kínált ennek a szövetkezetnek, ennek a 
városnak. (Kiemelés: G. I.). 

De ez a kiemelés nem segítette a szövetkeze-
teket szerte az országban! 

A szerzők korrekt módon mutatják be a minta-
város születését. Rendkívül találó a harmadik feje-
zet címe: Nagyüzemi keretek - kisüzemi jellegű 
termelés. Sorra veszik az ágazatok fejlődését. A be-
ruházások zömét az állattenyésztés kapta, kialakult 
a nagyüzemi méretű állatállomány, anélkül, hogy 
minőségi fejlődésre sor kerülhetett volna. A nö-
vénytermesztésben sikerek születtek a kalászosok 
termelésében, a kapások terén nem volt kedvező 
fejlődés. Néhány kultúra meghonosítása kudarcba 
fulladt. 

A szövetkezetek pénzügyi helyzete bizonytalan 
volt. A negyedik fejezet tárgyalja a megszüárdítást. 
Az ellenforradalom okozta visszaesést követően az 
1957-es esztendőt a megszilárdulásra irányuló tö-
rekvések jellemezték, 1958 tavaszától pedig egyre 
inkább előtérbe került a mezőgazdaság szocialista 
átszervezésének gyorsítása. 1960-ra kedvező szerve-

zeti-politikai változások következtében a gazdálko-
dás rendszerének átalakítása került előtérbe. A hat-
vanas évek elején Túrkeve mezőgazdasága - a gyors 
növekedés ellentmondásain túljutva - színvonala-
sabb feltételekhez jutott (modern géppark, épüle-
tek, talajjavítás stb.). 

A záró fejezetben a korszerű nagyüzemi gazdál-
kodás megvalósításáról kapunk tájékoztatást. A 
hatvanas évek közepén megnövekedett a szövetke-
zetek önállósága. Fontos rendelkezések, lépések 
történtek: termelői árak rendezése, hitelek részbeni 
törlése, termelőszövetkezeti törvény születése. 
Csökkent a város munkaerőgondja és jelentős nagy-
ságrendű beruházási tevékenység bontakozott ki a 
város szövetkezeteiben. Átalakult a növénytermelés 
szerkezete, az állattenyésztés szakosodott. A város 
életében fontos állomásnak számít 1976. január el-
seje, amikoris a város három szövetkezete egyesült 
és létrejött az ország egyik legnagyobb szövetke-
zete, a 17 000 hektáros Vörös Csillag Tsz. 

A szerzők - Hagymásy Sándor és Urbán László 
- széles körű forrásanyagot dolgoztak fel kiváló 
kritikai érzékkel. Tájékozottságuk a felszabadulás 
utáni agrárpolitikában elismerésre méltó. A kötetet 
a korszerű szakirodalom és a szükséges sajtóanyag 
ismeretében állították össze. Igen gazdag a felhasz-
nált levéltári forrásanyag is. A kötet végén elhelye-
zett fotók dokumentálják a Túrkeve életében lezaj-
lott történelmi korszakváltást. 

A kötettel - bátran kijelenthetjük - nemcsak 
gyarapodott, hanem értékesebbé is vált agrártörté-
neti irodalmunk. Meggyőződésem, hogy a jövőben 
születő hasonló művek szerzői kötetünket kézi-
könyvként is hasznosíthatják. Talán még teljesebbé 
válhatott volna a feldolgozás, ha a szerzők sort ke-
rítenek a tagok életkörülményeinek, életmódjának 
vizsgálatára. 

Gazdag István 

Kósa László: 

A burgonya 
Magyarországon 
(Akadémiai Kiadó, 1980. 254 old. 51 kép) 

Termesztett növényeink néprajzi feldolgozására 
a széles látókörű, a feladatokat kitűnően ismerő 
etnográfus, Bátky Zsigmond már az 1910-es évek-
ben felhívta a figyelmet, ö nemcsak a növények 
termesztésének feldolgozását sürgette, hanem a be-
lőlük készített táplálékok, munkaeszközök bemu-
tatását is. Bátky több kisebb tanulmányban rá is 
mutatott arra, hogy milyen sokrétű néprajzi, műve-
lődéstörténeti tanulságot rejteget néhány termesz-
tett növényünk. Mégis csak az utóbbi évtizedekben 
- főleg akadémiai támogatással - láthatott napvilá-
got néhány termesztett növényünk néprajzi mo-
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nográfiája. Ezek közé tartozik Kósa László könyve 
is a burgonya hazai termesztéséről. Kósa Lászlónak 
elismerést érdemel az a törekvése, hogy a XVII-
XIX. századi gazdaságtörténeti jellegű irodalom 
nyomán minél részletesebben, a táji különbségeket 
figyelembe véve világosítsa meg a burgonya ma-
gyarországi megjelenését és paraszti, valamint nagy-
üzemi termesztését. Néhány korábbi kísérlettől el-
tekintve csak a XVIII. század második felében kez-
dik hazai földön termeszteni ezt az újvilági eredetű 
növényt. Meghonosításában nagy szerepe volt a kü-
lönböző hatósági intézkedéseknek A XIX. század 
elején még az erdélyi templomokban is beszélnek a 
lelkészek a burgonya hasznáról. Parasztságunk 
eleinte idegenkedett a termesztésétől. A gumókat 
mérgesnek, betegséget terjesztőnek tartották. A 
burgonya valószínű, hogy több forrásból és irány-
ból jutott el a paraszti termelésbe, amit változatos 
elnevezése is bizonyít. Kósa László a burgonya 41 
elnevezését (bibircsók, burgundia, golandé, indija, 
körömpe, pijó, tótfánk stb.) tartja számon. Statisz-
tikai adatokkal alátámasztva részletesen szól a pa-
raszti és nagyüzemi terméshozamáról, a városi la-
kosság burgonyafogyasztási igényéről, a mezőgaz-
dasági iparban való szerepéről. Munkájának egyik 
igen tanulságos fejezetében a burgonyatermesztő 
tájainkat (Nyírség, Belső-Somogy) mutatja be. Saj-
nálhatjuk, hogy nem szólhatott részletesebben a 
székely, a moldvai „burgonyatájakról". 

Kósa László könyvéből megismerjük a burgonya 
paraszti művelésének menetét, a korábbi gazdasági 
munkák tanácsainak népünk körében való tovább-
élését. Már 1796-ban az Erdélyi Házi és Úti, (Jj és 
ó Kalendárium pontokba foglalja a burgonya mű-
velésével kapcsolatos tudnivalókat. Hangsúlyozza 
azonban Kósa, hogy a különböző gazdasági taná-
csok mellett a burgonya termelési technikájában lé-
nyeges helyi jellegű ismeretek, tapasztalatok, pa-
raszti találmányok és újítások (pl. ekekapák) is 
megjelennek. Parasztságunknak különösen gazdag 
tapasztalatai vannak a burgonya termesztésére alkal-
mas földek minőségéről (Belső-Somogy, Nyírség, 
Szeged vidéke). Egyidőben micsurini találmány-
ként emlegették a félbe metszett gumók, a csírák-
kal együtt lehámozott burgonyahéj elültetését. 
Gazdasági irodalmunk azonban erről már a múlt 
század elején tudott. Még nem minden esetben de-
rítettük fel a burgonya fajtáinak (pl. mőzsi rózsa, 
rakamazi cseh krumpli) eredetét. 

Kiterjedten foglalkozik Kósa László a burgonyá-
nak a táplálkozásban való jelentőségével, a külön-
böző burgonyaételekkel. 1762-ben még csak a víz-
ben főtt burgonyát említi egyik táplálkozási mun-
kánk. Néhány évvel később már lisztpótló a ke-
nyérsütésnél. Egy 1816-1818-ban Miskolcon meg-
jelent munka szerint közel százféle ételt készíthet-
nek belőle vagy felhasználhatják pótanyagként az 
ételek készítésénél. Nem marad el ettől a ma fo-
gyasztott burgonyaételek száma sem, amelyek jó-
részt tájhoz kötöttek s egyikük-másikuk (pl. a sza-
bolcsi cinkepuliszka, krompéjsujom, a zalai krump-
lismálé, a zempléni lapcsánka) a vendéglői étlapo-
kon is szerepelhetne. Népünk ételkultúrájára jel-

lemző, hogy a szerzőnek egy gávai (Szabolcs) pa-
rasztasszony a burgonya huszonháromféle étkezési 
felhasználását sorolta fel. 

Néprajzi és gazdaságtörténeti eredményeinket 
gazdagítja, a sokoldalú népi tudást tárja fel Kósa 
László könyve, amelyet tanulsággal vehetnek ke-
zükbe azok is, akik a burgonya gyakorlati termesz-
tésével foglalkoznak. 

Gunda Béla 

A Győri Múzeum 
Evkönyve 
Arrabona. 19-20. 1977-1978. 
A Győri Xántus János Múzeum Évkönyve. 
Szerk. Dávid Lajos 
(Győr, 1979. 430 old.) 

Nem tudjuk, hogy az évkönyvsorozat történe-
tében szokatlan összevont kötet tanulmányok, 
vagy pedig pénz hiánya miatt jelent meg két év 
együttes anyagával, de gazdag tartalma és terjedel-
me kárpótol a várakozásért. A 7 régészeti, 4 
néprajzi, 1 művészettörténeti és 4 helytörténeti 
tanulmány felöleli a múzeumok tevékenységi 
területeit. Kissé sokalljuk az előző kötetekhez 
képest megnőtt régészetet, ugyanakkor nincs az 
évkönyvben egyetlen legújabb kori történettel fog-
lalkozó tanulmány sem. Hiányzik az előző kötet-
ben már megszokott beszámoló a megyei múzeumi 
szervezet munkájáról. Domonkos Ottó néprajzi 
tanulmánya kivételével helyi témákat dolgoztak fel 
a szerzők, bár az analógiák és kapcsolatok keresé-
sénél gyakran kitekintenek a megyén, sőt az 
országon túlra is. 

T. Szőnyi Eszter a soproni Deák téri római 
temető feldolgozásáról közölt előzetes jelentést. 
Tomka Péter a kisalföldi avar kori népesség temet-
kezési szokásairól szóló terjedelmes tanulmányának 
harmadik részét adta közre a tápi temető feltárt 
anyagának értékelésével. Gömöri János a Burgen-
landba is áthúzódó, úgynevezett nyugat-magyaror-
szági vasvidék területéhez tartozó Taijánpusztán 
(Pannonhalmától 5 km-re) talált avar kori vasol-
vasztó kemence leleteit vetette össze hasonló ásatá-
sok régészeti anyagával. A következő három tanul-
mány is ugyanennek a leletegyüttesnek különböző 
szempontú leírása: Vastagh Gábor a leletek kémiai 
összetételéről, Tóth Judit archeomágneses vizsgála-
tukról számolt be, Kisházi Péter pedig a nyugat-
magyarországi vaskohászati leletek röntgen-diffrak-
tométeres vizsgálatának eredményeit foglalta össze. 
Éry Kinga a Győr-Sopron megyei Szakony honfog-
lalás kori magyar temetőjének csontleleteiről kö-
vetkeztetett a korabeli népesség demográfiai és an-
tropológiai jellemzőire. 
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Domonkos Ottó a hazai kékfestő műhelyek szá-
zadfordulótól az 1960-as évekig terjedő idősza-
kának munkájáról, küzdelmeiről és változásairól 
rajzolt érdekes képet 55 helységben, 65 műhelyben 
végzett helyszíni gyűjtés, valamint levéltári foná-
sok és a szakirodalom alapján. Terjedelmes össze-
foglaló tanulmányát a vásárokról, műhelyekről, 
berendezési tárgyakról, ruhákról és mintákról 
készített fotók teszik szemléletessé. Sergő Erzsébet 
öt csoportban ismerteti a döri fazekasok munkáit. 
Kitér a díszítésekre, az értékesítésre és nyomon 
követte a Dörből elköltözött fazekasokat is. 
Tanulmánya egy előző közlemény folytatása, 
amint S. Lackovits Emőkéé is, aki négy Fertő tó 
menti magyar lakosságú község lakáskultúrájának 
változásait dolgozta fel az 1920 -1930-as évektől 
napjainkig. Leírta a lakóházak különböző típusait, 
a helyiségek funkcióit, berendezését, a tüzelő- és 
világító eszközöket, a lakást díszítő elemeket és a 
házban folyó mindennapi életet. Dr. Timaffy 
László az évkönyv korábbi köteteiben közölt 
néprajzi tanulmányát folytatta, amely a paraszti 
átrétegeződés néprajzi módszerekkel vizsgált fo-
lyamatát mutatja be a szigetközi és rábaközi falvak 
lakóinak életében. 

H. Kolba Judit a győri püspökség szinte isme-
retlen gótikus ötvöstárgyait, kelyheit írta le, s a 10 
gótikus kehelyről 29 fényképet közölt. Sok tér-
képpel és vázlattal illusztrálta a Rába szabályozás 
előtti felméréséről írt tanulmányát Dóka Klára, aki 
a Rába mellékfolyóinak vízrendezési terveit és a 
vármegyék ezzel kapcsolatos ellentéteit is feltárta 
írásában. Dr. Gecsényi Lajos Győr megye 
XVU-XVIII. századi történetére tekintett vissza, 
amikor a török és német seregek ismételt pusztítá-
sai után telepesekkel népesítették be a háborúk 
következtében elnéptelenedett falvakat. Szüts 
Tibor tanulmánya Fényes Elek nagyszerű reform-
kori statisztikája alapján írja le a mai Győr-Sopron 
megyéhez tartozó Mosón, valamint Pozsony, Győr 
és Sopron megyei községek gazdasági és társadalmi 
helyzetét, adatait, különös figyelmet fordítva a 
mezőgazdasági termékekre és kereskedelmükre. 
Végül Balázs Péter a gyors gazdasági fejlődésnek 
induló Győr város gazdálkodását elemezte a 
feudalizmus utolsó évtizedeiben (1820-1848) , 
részletesen kitérve a bevételi forrásokra és a kiadá-
sokra. 

A tartalmas és színvonalas évkönyv szép nyom-
dai kivitelben készült, fényképek, rajzok és térké-
pek illusztrálják. Német vagy angol nyelvű össze-
foglalók segítik a külföldi kutatók tájékozódását. 

Tuba László 

A Bihari Múzeum 
Evkönyve II. 

Szerk. : Héthy Zoltán 
(Berettyóújfalu, 1978. 311 old.) 

A régi Bihar megye kevéssé ismert tájait és 
hagyományait vizsgálja a kötet, s mindig úgy, hogy 
a kisebb tájegységet beleilleszti az egész nagy 
magyar kulturális közösségbe. Napjaink helytörté-
nettel és honismereti kérdésekkel foglalkozó ifjabb 
kutatóinak nemcsak nagy segítséget nyújt, hanem 
példát mutat a tudományos feldolgozás módszeré-
hez is. 

Nyitó tanulmányként M. Nepper Ibolya -
felhasználva Sőregi János és Zoltai Lajos nagyon 
értékes kutatásait is - összeállította a megye 
halomkataszterét. Mesterházy Károly a Sárrétud-
vari területén feltárt X-XI . századi temetőket 
vizsgálja történeti kibontakozásában, s a nagyobbik 
és kisebbik fiúiskola udvarán talált csaknem 40 
sírnak leleteit elemzi. Szathmáry László az ártándi 
IX. századi népességnek alsóvégtag elemein végzett 
kutatásainak metodikai szempontból is fontos és új 
eredményeit bocsátja nyilvánosság elé. 

Történeti szempontból nagyon értékes a P. 
Szalay Emőke fordításában közzétett, Bél Mátyás-
nak Bihar megyére vonatkozó nagybecsű munkája, 
amelyhez Csorba Csaba írt bevezetőt és igen 
értékes jegyzeteket. Több mint kétszáz éve minden 
kutató forgatta ezt a nagybecsű munkát, de nyom-
tatásban, s magyarul csak most kerül az érdeklődők 
kezébe. Nagyon fontos, a helyszínen gyűjtött 
XVIII. század eleji feljegyzések kerülnek a nyilvá-
nosság elé. 

Igen jelentős tanulmányt közöl Molnár Ambrus: 
Adatok a körösszegi uradalom XVII. századi 
történetéhez címmel. Az 1635-ből és 1640-ből való 
eredeti fonásanyag egybevetése és az uradalom 
helységeire (Körösszeg, Böszörmény, Apáti, Ká-
roly, Pankota, Körös, Besenyő, Árpád) vonatkozó 
elemzése nemcsak helytörténeti és településtörté-
neti szempontból fontos, hanem a korabeli népélet 
vizsgálatához is jelentősen hozzájárul. A gazdag 
levéltári kutatás elemzése és a megyére vonatkozó 
sokrétű ismereteknek felhasználása segíteni fogja az 
újabb kutatókat munkájuk folytatásában. 

Kiválóan izgalmas Kilián Zoltán közleménye, 
amelyben Menszáros Károly nagykerekí gazdaságá-
nak ínventáriumát tette közzé 1837-ből. Módy 
György egy angol utazó (Paton, Andrew Archi-
bald) 1850 februárjában a megyében és Nagyvára-
don való látogatására hívja fel figyelmünket. A más 
nemzetbeli ember megfigyelései és feljegyzései új 
színben mutatják be a korabeli magyar valóságot. 
Roszoly József alig ismert adatokat kutatott ki a 
múlt század végi és e század eleji (1861-1913) 
Bihar vármegyei képviselő-választások bonyolult 
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világából. Belőle még Arany János képviselőjelölt-
ségéről is tudomást szerezhetünk. 

A néprajzi tanulmányok között érdeklődésre 
tarthat számot Ácsné Dankó Éva tanulmánya: 
Emberi erővel történő teherhordás az észak-bihari 
síkságon a századforduló idején. V. Szathmáry 
Ibolya Szokások és hiedelmek a szerelmi élettől a 
keresztelőig a berettyóújfalusi néphagyományban 
c. írása gazdag emlékanyaggal tárja elénk a halvá-
nyuló népszokás ma még összegyűjthető adalékait. 

Külön értéke az Évkönyvnek, hogy közre adta 
az Osváth Pál ( 1831-1908) emlékülés előadásait, 
amelyeket Héthy Zoltán. Papp Antal, Varga Gyula 
és Ujváry Zoltán készítettek. A Szatmár megyei 
Csengerújfaluból Bihar megyébe került Osváth-csa-
lád egyik ágának kiemelkedő alakja a csendbiztos 
Osváth Pál, aki a sárréti járásról s annak 48 közsé-
géről felbecsülhetetlen értékű anyagot örökített 
meg 1875-ben kiadott kötetében. Másik kötete a 
Pandúrkorom emlékei címmel jelent meg s igen 
fontos személyes emlékeket őrzött meg a betyár-
életéről. 

Másíts László leveleket tett közzé Gáborjáni 
Szabó Kálmán festőművész hagyatékából, amelye-
ket Lyka Károly, Móricz Zsigmond és Veres Péter 
írtak hozzá. Nagy Sándor Barsi Dénes levelének 
közlésével fényt derít Sinka István pályakezdésére. 
A kötet végén Héthy Zoltán, a Bihari Múzeum 
igazgatója, foglalja össze a múzeum 1976-1978 . 
évi működését. 

A tanulmányok végén német vagy angol nyelvű 
összefoglaló segiti a külföldi érdeklődők megérté-
sét. 

Molnár József 

Tóth Tibor: 

Szénbányászat 
a Dorogi-medencében 
1781-1981. 
(Dorog, 1980., 147 old. és 218 kép) 

Tóth Tibor bányamérnök sokéves gyűjtő 
munkájának egy része került a dorogi bányászat 
kétszázadik évfordulóján az olvasók kezébe. A 
nagy alakú, igényes kiállítású munka első része rö-
vid történeti áttekintés a Dorogi-medence törté-
netéről, amelyben a bánya meghatározó szerepet 
játszott. A földtani nehézségek és a halálos áldoza-
tokat követelő balesetek ellenére a medence mindig 
bányászközpontú volt. Ezt tükrözik azok az 
utalások, amelyek a bányatelep kiépítésére vagy a 
tágabb területtel való kapcsolat fejlesztésére 
vonatkoznak. 

A Dorogi Szénbányák vezérigazgatója, Kroszner 
László méltán írhatta a könyv előszavában, hogy 
„ . . . a bányászok munkája alakította ki falvaink, 

községeink mai arculatát. Ez tette a 800 éves 
Dorogot virágzó, fejlődő nagyközséggé . . .". A 
kétszáz éves jubileum (Rückschuss Antal bányász 
1781. január 27-én kötött széntermelési egyességet 
a csolnoki bíróval) egybeesett Dorog nagyközség 
800 éves fennállásának alkalmával. A nagyközség és 
bánya története valóban összefonódik, a környék 
élete, amely helytörténeti vonatkozásban nem 
kevés újat nyújthat (pl. a nemzetiségek helyzetének 
alakulása, az esztergomi-tokodi vagy tatabányai 
vonzáskörzet, Budapest hatása), de a munkásmoz-
galom gazdag anyaga is helyet kér egy ilyen meg-
emlékezésben. Sajnálatos, hogy a tervezett munkás-
mozgalom-történet a jubileum idejére nem készült 
el. Tóth Tibor munkája így elsősorban a bányászat-
történet és a műszaki történet gazdag tárháza, 
példája annak, hogy lehet részleteiben is áttekintő 
módon megörökíteni a műszaki eseményeket. 

A képanyag és a mű egésze meggyőzően bizo-
nyítja a bányavállalatok hagyományteremtő és a 
történeti értékeket ápoló tevékenységét. 

Krisztián Béla 

Horváth József : 

Vörösberény története 
(Veszprém-Vörösberény, 1979. 156 old.) 

A falumonográfiák mindig különleges helyet 
foglalnak el a helytörténeti munkák sorában, a 
legösszetettebb, legértékesebb anyagot nyújtják a 
település múltjáról. Különösen így van ez, ha értő 
kéz nyúl a forrásanyaghoz, a feldolgozáshoz. 
Horváth József már előző munkájával (Káptalan-
tóti története, 1975. 134 old.) igazolta, hogy 
felelősségteljesen, szakmai hozzáértéssel dolgozik. 
A püspöki könyvtár igazgatójaként létrehozója s 
ma is ösztönzője az 1970-ben alakult megyei egy-
háztörténeti munkaközösségnek. 

Vörösberény területe már a rómaiak által lakott 
volt. A falu első írásos említése 990 kőiül keletke-
zett, de csak átúatban fennmaradt oklevélben, a 
görög szövegben Zagarbrüen, a latin megerősítő 
záradékban Zaarberin formában. E nagy múltú, ma 
Balatonalmádi belterületéhez csatolt község évszá-
zadainak történetével ismertet meg bennünket a 
szerző. 

A fejezetekben olvashatunk a birtokosokról: a 
veszprémvölgyi apácakolostorról (alapításáról, tör-
ténetéről), a veszprémi káptalanról és birtokperei-
ről, valamint a vallási élettel összefüggő tárgyi 
emlékekről (templomok, harangok, temetők, ke-
resztek, szobrok), a község életében kiemelkedő 
életúttal rendelkező egyházi és világi személyekről. 
Értékes a tanüggyel foglalkozó rész, amely jelentős 
adalékokkal szolgál a megye neveléstörténetéhez. 

Gazdag adatolással ellátott feldolgozás a falu 
népéről írt fejezet, amely életüket az alapítólevél 
adataitól követi nyomon a jobbágysoron, a betele-
püléseken át egészen napjainkig. (Az utolsó évzá-
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zad eseményeinek felsorolása csak vázlatos: a 
hivatkozás szerint egy újabb munka teszi majd 
közkinccsé ezt az időszakot.) Függelékként a 
vörösberényi uradalom harminchét articulusból 
álló hegyközségi törvényét olvashatjuk, amely 
külön gazdaságtörténeti feldolgozást érdemelne. 

T. J. 

Szikszó 
Szerk.: Lázár István 
Kiadja: Szikszó Nagyközség Tanácsa, 
1981., 156 old.) 

„Hazánk felszabadulásának 35., községünk első 
okleveles említésének 700 éves évfordulója adta a 
gondolatot Szikszó történetének megírásá-
hoz . . ." írja a könyv előszavában Rozman Gyula a 
nagyközség párttitkára. A könyv első fejezete a 
község földrajzi leírását tárgyalja. „A szikszóiak 
jövedelmének fő forrása már a XVU1. században is 
a szőlőművelés, illetve -termelés volt". Már Budai 
Ézsiás említi, hogy „1. Lajos király korában, jelesen 
1351-ben ültették be a tokaji hegyet Furminttal. 
Alig hibázunk, ha azt állítjuk, miképp a Furminttal 
bővelkedő, s a tokaji hegytől 5 órányira fekvő 
szikszói szőlőhegyek is ugyanakkor ültettettek be a 
tokaji hegyről került szőlővesszőkkel." Így tehát 
évszázadokkal ezelőtt, a tokajhegyaljai történelmi 
borvidék Sátoraljaújhelytől, hatalmas fordított 
L betű alakban egészen Göncig, majd Gönctől 
lefelé a Hernád-völgyben Szikszóig terjedt. Való-
színű, a filoxéra pusztítása után csökkent le a haj-
dani nagy szőlőföldek területe. A fejezet szerzője a 
község szántóföldterületének dűlőneveit, továbbá a 
rétek, a legelők és a szőlőhegyek dűlőinek neveit is 
felsorolja. 

A történelem sodrában című fejezet jelentős 
terjedelmet kapott. Ennek ellenére megítélésem 
szerint történelmi eseményekben sokkal gazdagabb 
Szikszó, mint amennyire a fejezetben kitértek. 
Például a Szikszói csatában szereplő Józsa István 
kuruc hőst sem említik. 

Szerencsésebb megoldásnak tartottam volna, ha 
a község iparát, mezőgazdaságát, néprajzát külön 
fejezetekben tárgyalják és ezekbe építették volna 
be az ÁTEV, a Mesterséges Termékenyítő Állomás 
friss adatait. A tűzoltó egyesület pedig megíté-
lésem szerint - terjedelmében túlteng más, fonto-
sabbnak látszó fejezetek rovására. Teljesen hiány-
zik a község néprajzi képének feldolgozása. 

Szikszón született, vagy ott élt és alkotott 
szellemi kiválóságok kül^n fejezetben történő 
tárgyalása ügyes megoldás. Így válnak maradandóvá 
azoknak a nevei, valamint tevékenységük, akik a 
maguk idejében tettek valamit a közösség érdeké-
ben. 

Kár, hogy az illusztrációt tartalmazó rész 
meglehetősen szegényes és a nyomdai kivitelezés 
sem kifogástalan. Ezeket a képeket néhány évtized 
múlva már nem lehet reprofotózni, s így az utá-

nunk következő generációk történészei nem tudják 
majd kellő minőségben hasznosítani. A jól sikerült, 
megfelelő színvonalon sokszorosított illusztrációk a 
szöveg, az adatok hitelességét mindenképpen 
növelik. 

Összefoglalva elmondható, hogy a könyv a 
helytörténet, a honismereti mozgalom számára 
nagy nyereséget jelent, mert értékes adatokat, 
ismereteket közvetít az utókor számára. 

Szikora András 

Szekeres László: 

Amit az idő 
eltemetett 
(Kis vajdasági régészet 
Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1981.) 

Az utóbbi években mindenütt a világon nagy 
érdeklődés kíséri a régészeti kutatásokat, felfedezé-
seket. Szekeres László a kiváló jugoszláviai magyar 
régész ebben, a főleg nagyközönségnek írt könyvé-
ben a Vajdaság régészeti kutatásával, legszebb 
emlékeivel ismerteti meg az olvasót, jelen esetben a 
szülőföldjük története iránt érdeklődő Jugoszláviá-
ban élő magyarokat. A Vajdaság a Szerb Szocialista 
Köztársaság (Jugoszlávia) autonóm tartománya. 
Hozzátartozik a nyugati és déli Bánság, Bácska 
(északi sávjának kivételével) és a Szerémség. Köz-
tudottan a Vajdaságban lakik a jugoszláviai magya-
rok többsége. 

A szerző könyvében egészen a paleolitikumtól 
(i. e. 600 000) a középkor végéig (1526) tárgyalja a 
Vajdaság történetét. Ismerteti a különböző kultú-
rák, népek kialakulását, legfontosabb lelőhelyeit 
(temetőit, telepeit). Megismertet társadalmukkal, 
szokásaikkal, hiedelemvilágukkal, legjellemzőbb 
tárgyi emlékeikkel. Ezáltal színes kép kerekedik 
szemünk elé a Vajdaság területén megfordult 
népekről, a kőkorszak vadászaitól egészen az 
avar korig, a honfoglaló magyarokig. 

Szekeres Lászlónak sem volt könnyű dolga 
könyve megírásakor, hiszen a hosszú évezredek tár-
gyalásánál írásos forrásokra alig-alig támaszkodha-
tott, főleg saját és kollégái régészeti kutatásai, meg-
figyelései és az előkerült régészeti leletek jelentet-
ték számára a biztos talajt. Az egykor virágzó kul-
túrák, népek, emlékei évezredek folyamán a föld 
alá kerültek. Korunkban a régész ásója szabadítja ki 
a föld alól emberi történelmünk e becses emlékeit, 
sajnos, néha csak töredékeit. E könyv nagy érdeme, 
hogy ilyen töredékekből vázolta fel számunkra a 
szerző - a lehetőségekhez képest nagyon is hitele-
sen - a Vajdaság ősi történetét, azt „amit az idő 
eltemetett". 

Szekeres László könyve nagyszerű állomása a 
Fórum Kiskönyvtár sorozatának, A szülőföld 
ismerete, szeretete árad belőle. 

Trugly Sándor 
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Gerő Győző: 

Az oszmán-török 
építészet 
Magyarországon 
Művészettörténeti füzetek 12. 
(Akadémiai 1980.) 

A művészettörténeti füzetek számos kötete már 
eddig is kitűnt a magyar múlt egy-egy korábban 
elhanyagolt, vagy egységében át nem tekintett kul-
turális jelenségének összefoglaló igényes feldolgo-
zásával (lásd pl. a 4. füzetet körtemplomainkról 
vagy a 9.-et Árpád-kori falfestészetünkről). Ezúttal 
is ezekhez fogható tanulmányt vehetünk kézbe. 
Gerő Győző szemhatára túlterjed a magyarországi 
fellelhető török műemlékeken, természetszerűleg 
és kiváló anyagismerettel tekint az anyaország felé, 
ahol ez az építészet megszületett. Különösen elő-
nyére válik a könyvnek, hogy a török Aslanapa és 
Arseven Magyarországgal kapcsolatos munkáját is 
felhasználta. 

A könyv talán legnagyobb - mert mindenki szá-
mára szemléletadóan lényeges - érdeme a tények-
kel indokolt szakítás azzal a korábbi, a Habsburg-
korszakból örökölt szemlélettel, amely szerint -
akár az „Európába tolakodó" magyarok, úgy - a 
„hitetlen törökök" is pusztán a rombolást jelentet-
ték ott, ahová lábukat tették. A szerző leszögezi: 
az, hogy a törökök felhasználták a korábbi magyar 
épületeket, nem jelent egyet azzal, hogy alig építet-
tek volna nálunk. Hiszen az új vallási, társadalmi és 
katonai igények eleve szükségszerűvé tették az épít-
kezést. Természetesen provinciálisnak tekinthető 
ez az építési tevékenység, de kiugró eredményei is 
vannak (a híres Mimár Szinán is dolgozott Magyar-
országon). Ahogy a magyar középkor építészete 
nem egyenlő a fennmaradt romokkal, a Habsburg 
foglalás korának adatai, feljegyzései folyton említik 
a török építészeti emlékek nagyarányú pusztítását. 
„Mindezek csupán kísérői és megvalósítási formái 
voltak annak a Habsburg-politikának, amely igye-
kezett a törököktől visszahódított területeken a tö-
rökség és az iszlám minden - anyagi és szellemi -
emlékét egyaránt kiirtani." Ez annál inkább sike-
rülhetett, mert a török lakosság egészében nem volt 
népes hazánkban. Az itt maradtak nem merték val-
lásukat gyakorolni és gyorsan beolvadtak. 

A történelmi és társadalmi helyzet vázolása után 
a szerző szól a kialakult városképekről, majd rátér a 
legjellegzetesebb épület típusra, a dzsámira. Érdekes 
jelenség, hogy míg a bizánci ortodox épületek (kü-
lönösen a Hagia Sophia katedrálisa) erős hatást gya-
koroltak a török szakrális építészetre, addig a hó-
doltság román, gótikus és reneszánsz templomai, ha 
szolgáltak is török egyházi célokat, a török építke-
zésekre nem voltak hatással. A sírépítmények közül 
két tiirbe áll még: Budán Gül Babáé, Pécsett pedig 
Idrisz Babáé. Annál jelentősebbek számunkra a für-
dők. Budának már a középkorban kialakult fürdő-

város jellegét a törökök továbbfejlesztették és e 
területen kifejtett építőtevékenységük jobban 
szembeszökő: a pusztítás kisebb mérvű volt. 

Egészében a török építőművészet hazánkban 
szorosan kapcsolódik a balkáni török mintákhoz. 
Éppen ezért nem tartom szerencsésnek a 101. il-
lusztrációt, amely a mai Magyarország határai kö-
zött ábrázolja az emlékeket. Joggal merül fel az 
olvasóban az igény: a hódoltság egész területének 
török építészetére legalábbis utalni kellett volna. 

összegezve: a könyv alapkönyv a magyarországi 
török építészet polgári középületeire vonatkozóan 
(hadi célú építkezéssel nem foglalkozik), s egyúttal 
jó bevezető a magyar olvasónak az oszmán-török, 
sőt általában a mohamedán építészet megismerésé-
be. 

Kelemen András 

Az ausztriai 
magyarokról1 

Az utóbbi években mind több tanulmány, 
cikk, riport foglalkozik a magyar diaszpórával, 
főleg a távolabbi országokba került hazánkfiaival. 
Egyelőre jóval kevesebbet tudunk szomszédunk, 
Ausztria magyarjairól, és ha igen, akkor elsősor-
ban az őslakos burgenlandiakról. Szépfalusi István 
könyve - tudtunkkal - az első olyan igényes 
összefoglalás, amely eredetétől és jelenlegi helyze-
tétől független, egységes egészként mutatja be az 
általa legalább 70 000 főre becsült - Csoóri Sán-
dortól választott szavakkal - hatodik magyar-
ságot. 

A burgenlandi és a náluk több, mint kétszer na-
gyobb egyéb ausztriai magyarság megítéléséről, 
szerepéről állandónak látszó viták ismeretében 
már maga az egységes nézőpont is nem minden-
napi felelősségvállalásról tanúskodik. 

A szerző, Szépfalusi István osztrák édesanya és 
magyar atya gyermeke, Budapesten élő osztrák-
ként nevelkedett. Evangélikus lelkésszé szentelése 
után, 1955-ben hazatelepült Ausztriába. A felmé-
rést az Osztrák Evangélikus Egyház Magyar Lelki-
gondozó Szolgálata megbízásából végezte. 1970 
január 1 - 1 9 7 4 . december 31. között 122 helység-
ben 709 család (1701 személy) életére vonatkozó 
kérdőívet dolgozott fel. A protestánsokról gyűj-
tött adatokat 71 katolikus családról (168 sze-
mélyről) felvett ellenőrzőív adatai egészítik ki. 

A felmérés hatalmas adattömegét sokoldalúan, 
rendkívül olvasmányosan és egyben kellőképpen 
dokumentált formában adja közre a szerző. Rész-
letesen bemutatja az ausztriai magyar művelődés 
lehetőségeit, a magyar iskolai oktatás helyzetét, a 
tanmeneteket, az igényeket. Adatokra támasz-
kodva tér ki a magyar nyelvű olvasás, a rádió-
hallgatás és a tv-nézés szokásaira. Adatfeltárá-
sából emeljük ki a magyarsághoz való tartozás 
témakörét. 

A felmérésben való részvétel önmagában is a ma-
gyarság bizonyos megváltását feltételezte. A felke-
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resett családok 81-83%-a örült ennek az akció-
nak. Velük szemben a többi 27-29% magatartá-
sáról, - Határ Győző szavaival - a „tartósított 
elkallóddí" állapotáról döbbenetes vallomásokat, 
megnyilatkozásokat olvashatunk. Szépfalusi István 
családi látogatása a kiválasztott 709 családból 32 
esetben hiúsult meg különböző indokokból. Hadd 
idézzük a talán végletes, de bizonyos fokig mégis-
csak jellemző elutasítók egyikét: 

„Látogatását sajnálattal nem fogadhatom, mert 
én már, nem is tudom mióta, de bizonyosan vagy 
6-7 éve, osztrák állampolgár lettem a férjemmel 
és a gyermekemmel A látogatása alkalmával sza-
badságon Magyarországba utazom." 

Ellentétes példákkal lehet szemléltetni az anya-
nyelv őrzését, illetve elhagyását. A magyarságukat 
őrzők közül talán annak a tiroli faluban élő 
házaspárnak a magatartása a leginkább megkapó, 
amelyik 1949 óta teljesen idegen közegben élve is 
minden gyerekére tökéletes anyanyelvi tudást ha-
gyományozott. Másrészt aggodalomra ad okot az 
a - sajnos, sokakra jellemző — magatartás, amely-
nek egyik képviselője eképp magyarázkodik: 

„ . . . A magyarral nem akartam gyermekeimet 
gyötörni." Nem kedvező a magyar nyelv helyzete 
a burgenlandi lakosságnál sem. Egyik képviselőjük 
belátja, hogy sem magyarul, sem németül nem 
beszél jól. Az anyanyelv kallódását érzékelhetjük 
számos, személyes jellegű elhatározásnál. Habár a 
családi név magyar írásmódját őrzik Burgenland-
ban, de az utónév magyaros írását szinte teljesen 
elhagyták. Jelentősen csökken a magyar anyanyel-
vű tanulók száma. Jóllehet a nemzetiségi törvény 
alapján jelentős eredményeket lehetne elérni a 
magyar nyelv oktatásában, a meglevő lehetőségek 
sincsenek eléggé kiaknázva. Felsőőr (Oberwart) 
város elemi (általános) iskolájában 1945|46-ban 
421 tanulóból 217 volt magyar anyanyelvű 
1975/76 folyamán 455 diákból csupán 49. E 
városban a magyar lakosság száma az 1971. évi 
népszámlálás szerint 1486 fő volt, azaz 27,2%.3 

Emeljük ki a magyar nyelvi szigetet alkotó 
négy burgenlandi helység adatait. Ezek: Felsőőr, 
Alsóőr, Felsőőrpulya, örisziget. (Oberwart, Unter-
wart, Oberpullendorf, Siget in der Wart.) Együttes 
lakosságuk 8892 fő, belőlük magyar 3147.3 A 
négy helység elemi iskoláiban 1969/70 folyamán 
384-en tanultak magyarul, 1979/80-ban már csak 
189-en. 

A kérdőíves felmérés figyelmet szentelt a 
magyar nyelvű művelődésre is. Az ausztriai ma-
gyar családok mintegy 45%-a olvas több-kevesebb 
rendszerességgel magyar nyelvű hírlapokat, és két-
harmad részük több ilyen lapot is előfizet. Magya-
rul megjelent könyveket a családoknak csupán 
10-13%-a olvas rendszeresen, de 70-80%-uk so-
hasem olvas ilyeneket! A mai magyar irodalmi 
életet a családok mintegy 0,1-0,3%-a kíséri figye-
lemmel. Ezek az adatok az első bevándorló nem-
zedékre érvényesek, az ő gyermekeik olvasottságát 
Szépfalusi István 1-2%-ra becsüli. Bizonyos mű-
velődési lehetőséget is nyújtanak a különböző 
magyar egyesületek, a diákok részére pedig a 

cserkészcsapatok. Tevékenységük azonban nem 
pótolhatja a belső meggyőződésből fakadó össze-
tartozást, nem ellensúlyozhatja azt a jellegzetes 
magatartást, hogy sokan - az egyik adatszolgáltató 
szavaival - „privátim" magyarok. Úgy tetszik, 
Ausztria egészére nézve semmiképpen sem beszél-
hetünk egységes magyar diaszpóráról, de az össze-
tartozás bizonyos kérdőjelei felmerülnek a bur-
genlandi magyarságnál is. Idézzük fel az 1976. 
évi, a nemzetiségi törvénnyel kapcsolatos népsza-
vazás néhány körülményét. E törvény értelmében 
azokban a helységekben, ahol a nemzetiség szám-
aránya eléri a 25%-ot, kétnyelvű helynévtáblákat 
lehet kihelyezni.4 A szavazás fontosságára tekin-
tettel a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület elnö-
ke, Johann Moór körlevélben hívta fel részvételre 
honfitársait: 

„Mi, burgenlandi magyarok az itten lakó nép-
csoportok bokrétájában ékes virágszál vagyunk, 
együtt lakjuk, építjük, fejlesztjük Burgenland kul-
turális é l e t é t . . . November 14-én mindenki adja 
magyar nyelvtudásának bizonyságát. . . Valljuk 
meg magyarságunkat - nem utolsó sorban ha-
zánk, Ausztria javára." E nagy horderejű tör-
vénnyel kapcsolatban Ausztriában a szavazásra 
jogosultaknak mindössze 26,6%-a élt jogával. A 
magyarok részaránya meghaladta az országos átla-
got: 33,68% volt. összehasonlítva a többi nemze-
tiséggel, ez a részvételi arány alacsonyabb, mint a 
csehek, a szlovénok aránya, és csak a horvátokét 
múlja felül. Bizonyára helyesen látja Szépfalusi 
István, hogy a tartózkodás oka: „a magyarok 
miniközösségekben élik magyarásukat, és semmi-
féle helyi vagy országos szervezetben nem kíván-
nak részt venni." 

Ez az állapot aligha teszi lehetővé, amit 
Johann Moór körlevele is célként jelöl meg: a 
kétnyelvűség adta előnyök kiaknázását, vagy a-
hogy nálunk szokás mondani: az összekötő híd 
szerepének vállalását. 

Egyetlen témakörre igyekeztünk ráirányítani a 
figyelmet Szépfalusi István hatalmas anyagából. 
Teljes anyaga, a számbavehető tanulmányok továb-
bi adataival együtt, talán még árnyaltabbra festené 
azt a képet, amely a magyar kultúrához tartozást 
ábrázolja. Úgy érezzük, hogy a „hatodik magyar-
ság" történetének ez az oldala további érdeklődést, 
tanulmányozást igényel, legalább abban a formá-
ban, amit Szépfalusi István találóan választott kö-
nyve címének, és ezzel a felelősséggel, amellyel 
munkáját, minden további e tárgyú feldolgozásban 
nélkülözhetetlen anyaggyűjtését közreadta. 

Marosi Endre 

'Szépfalusi István: Lássátok és halljátok egymást. 
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern, 
1980.407 old. 
''Deák Ernő szerk.: Die Volksgruppen in 
Österreich. 

Integratio XI-X1I. k. Wien, 1979. 274 
old. 
3u.ő. U.O.: 2 7 0 - 2 7 7 . old. 
4 A törvény szövegét 1. u. o. 5 3 - 6 4 . old. 
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Ki, mit tud róla? 
A Honismeret 1981. 6. számában Gelen-

csér József érdekes, eddig nem ismert adato-
kat közölt a kudari nevü cserépedény hasz-
nálatáról. Lapunk mostani számában egy 
olyan cseréptárgy képét mutatjuk be, amely-
ről szinte semmit sem tudunk. Nem ismerjük 
sem a nevét, sem a rendeltetését, noha 1905 
óta őrzik a Néprajzi Múzeum kerámiagyüjte-
ményének több mint 20 000 tárgya között. 
(Kresz Mária A Néprajzi Múzeum kerámia-
gyűjteménye c. alapos tanulmányában -
Néprajzi Értesítő. A Néprajzi Múzeum év-
könyve UX/1977. Bp., 1980. - ismerteti e 
páratlan értékű és gazdagságú gyűjtemény 
történetét.) 

A szóban forgó tárgyat annak idején egy 
Lichtneckert József nevü, jóérzékű műkeres-
kedőtől vásárolták meg, aki révén szép du-
nántúli céhkorsók is kerültek be a múzeum 
gyűjteményébe. Lelőhelye Székesfehérvár, 
felirata szerint „Krizsény József készítette". 

A fényképről is megállapítható, hogy mázatlan. Feneke is van, közepén 13 cm átmérőjű 
kör alakú nyílással. Magassága 33,5 cm, alja 29 «tn széles, szájnyílása 4 cm. 

Lehet talán 20 esztendeje is, hogy a múzeum raktárában járva felfigyeltem erre az érdekes 
formájú, „anonim" cserépedényre. Most, múzeumba kerülése után 77 esztendővel a Hon-
ismeret olvasóival összefogva szeretném felderíteni e „rejtélyes" tárgy nevét és rendeltetését. 
Fehérvári olvasóinknak bizonyára még ma is sikerül adatokat felkutatnia tárgyunkat készítő 
fazekasról, s remélhetőleg magáról a tárgyról is. Lehetséges, hogy más vidéken is készültek 
hasonló cseréptárgyak. (Edénynek nem nevezhetjük, mivel alul-felül nyitott.) 

Rendeltetését nem érdemes találgatnunk. Dekoratív megjelenéséből legfeljebb annyit sejt-
hetünk, hogy alighanem rendelésre készült, ,,mondvacsinált" tárgy lehetett, amelyekkel a 
fazekasok azokat szokták megajándékozni, akiknek valami miatt le voltak kötelezve, pl. 
akiknél vásározó útjaik alkalmával rendszeresen megszálltak. A felkutatott adatokról szóló 
híradást nagy érdeklődéssel várjuk szerkesztőségünkben. Az eredményről majd tájékoztatjuk 
olvasóinkat. 

M. P. 
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