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HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 
Andrássy Antal és Szili Ferenc: A barcsi és 
a nagyatádi járás községtörténeti lexikona. 
Módszertani segédanyag. Somogy megyei 
Levéltár. Kaposvár, 1983. 93 old. 

Bariska István: Kőszeg. Panoráma. Magyar 
városok. 1984. 232 old. 

Bács-Kiskun megyei Honismereti Közle-
mények. Szerk.: Bognár András. Kiadja 
a Bács-Kiskun megye Tanácsa Művelődésügyi 
Osztálya és a HNF Megyei Bizottsága. 
Kecskemét, 1983. 82 old. 

A sorozat legelső számának tartalmából: 
Mándics Mihály: A múltat is segítségül 
hívjuk, Iványosi Szabó Tibor: Helytcrténet-
írás Bács-Kiskunban, Györííy György: Gyár-
fás István és a kunok története, Gyárfás Ist-
ván leveleiből, Barth János: Pataji zendülés 
1766-ban, Czinegéné Károly Anna: Két 
honismereti tábor Kecskeméten, Mándics 
Mihály: A bajai bunyevác tájház, Rétíalvi 
Teoíil: A hartai helytörténeti gyűj temény, 
Dulai András: A kiskőrösi szlovák tájház; 
összeállítás a megyében működő helytörté-
neti gyűjteményekről , szakkörökről, króni-
kaírókról, és kutatókról; Hírek-események. 

Bács-Kiskun megye múltjából V. Szerk.: 
Iványosi Szabó Tibor. Kiadja a Bács-Kiskun 
megyei Levéltár, Kecskemét, 1983. 628 old. 

Bodor Jenő: Bács-Kiskun megye oktatás-
ügyének jellemzői a felszabadulás után 
(1945—1970), Udvarhelyi István: Körzetesítés 
a kiskőrösi járásban, Zorn Antal: Adatok 
a katolikus népoktatás helyzetéhez a kalocsai 
érsekség területén 1848-ig, Sz. Körösi Ilona: 
Az elemi népoktatási rendszer Kecskeméten 
a dualizmus korában, Kopasz Gábor: Az 
alsófokú iskolai oktatás Bács-Bodrog vár-
megyében 1935—1950, Bárth János—Bárthné 
Berhidai Agnes: Fejezetek a kalocsai tanító-
képző történetéből, Krajcsovszki József— 
Kra/nyák Nándor: A kecskeméti pedagó-
gusképzés története, Kovács László: .A kecs-
keméti piarista gimnázium tanulóinak társa-
dalmi hovatartozása a két világháború között, 
Kemény János: A bajai szakmunkásképzés 
a felszabadulás előtt, Pintér Ilona: Mező-
gazdasági szakoktatás Kecskeméten a felsza-
badulás előtt, Szita László: Adatok Bács-
Bodrog vármegye dualizmus kori népoktatá-

sának nemzetiségpolitikai kérdéseihez, Mán-
dics Mihály: A csávolyi délszlávok anya-
nyelvi oktatása, Fehér Mária: Adatok a dél-
szláv nemzetiségek alsófokú oktatásának 
tör ténetéhez Bács-Bodrog v á r m e g y é b e n 
1945—1948, Sző/s Rudoll: Gimnáziumi felnőtt-
oktatás a Katona József Gimnáziumban. 

Bükki Nemzeti Park. Szerk.. Sándor András. 
Mezőgazdasági, 1984. 464 old. 

Ismerteti a Bükk történetét, bemutatja 
a felszín fejlődését, a bükki karsztvíz-
rendszert, a barlangok világát, az ősember 
nyomait. A növény- és állatvilág bemutatásá-
val eljut a Bükk emberföldrajzához, a telepü-
lések történetéhez. 

A Csallóközi Múzeum Híradója 1983/1. 
Dunaszerdahely. 19 old. (kétnyelvű). 

Dr. Mag Gyula: Gondolatok a krónikaírás 
fontosságáról, Marcell Béla: A Csilizköz és 
lakói 4. Medve 1., 

A Csallóközi Múzeum Híradója, 1983/2. 
Dunaszerdahely. 22 old. (kétnyelvű). 

Kovács László: A somorjai pártszervezet 
60 éve, Marczell Béla: A Csilizköz és lakói, 
4. Medve, II. 

Csongrád megyei Honismereti Híradó. Kiadja 
a HNF Csongrád megyei Bizottsága és 
a Csongrád megyei Tanács Művelődési 
Központja, Szeged, 1983. 152 old. 

Dr. Komócsin Mihály: Csongrád megye 
gazdasági, társadalmi fejlődése 1958-tól, 
dr. Hegyi András: A népfrontmozgalom ku-
tatása Csongrád megyében, id. Juhász An-
tal: Üjabb adalékok a kisteleki Iparos és 
Kereskedő I f jak Egyesülete (1903) működésé-
hez, dr. Giday Kálmán: A szegedi mozik 
története, Hábel Béla: A Nagylaki Ken-
dergyár története (1904—1944), Szeles László: 
Adatok és emlékek Szöregről, Nagy István: 
A fólia alatti termesztés Szeged-Szentmi-
hálytelken, Rácz Sándor: Bökény története, 
Tóth Jánosné: Honismeret Szentesen, Ra-
konczai János: Szomszédolás. 

Diárium. A Dobó István Vármúzeum közmű-
vélődési füzetei, 3. Szerk.: Füköh Levente és 
Gyevnár Éva. Eger, 1983. 65 old. 

Füköh Levente: Felső oligocén feltárás 



Egerben, Szítta Tamás: A Bükki Nemzeti Park 
védett állatai és növényei, III . (a vízirigó és 
a szirti páfrány), Fodor László: Szkíta temető 
a Nagy-Eged déli lej tőjén, Szecskó Károly: 
Kolacsovszky Lajos szerepe az Egri Múzeum 
létrehozásában, Kriston Vízi Józset: Is tvánffy 
Gyula emlékezete, Csilíáry Gergely: Az egri 
Boross-nyomda működése, Löltler Erzsébet: 
Százéves az egri szakmunkásképzés, Molnár 
Józset: Adomák az 1917-es gyöngyösi nagy 
tűzzel kapcsolatosan, Petrovics Tünde: Gyön-
gyös a II. világháborúban, Lénárt Andor: 
Heves megyei kézműiparosok termékei-
nek árszabása a XVIII. században, Havas-
sy Péter: Adatok Felnémet török utáni új-
ratelepülésének történetéhez, Petercsák Ti-
vadar: Termékcsere az Északi-Középhegység 
és az Alföld közötti népi kereskedelemben, 
Szabóné Balogi Sarolta: Tapasztalatok az 
óvoda—múzeum kapcsolatáról. 

Dombi Kiss Imre: Pokoljárásom. Tények és 
Tanúk. A szöveget gondozta és a bevezetőt 
írta Szenti Tibor, jegyzetekkel ellátta Farkas 
Ferenc. Magvető, 1983. 141 old. 

Egy fiatal parasztember első világháborús 
szenvedései. 

Erdei Ferenc: Történelem- és társadalomkuta-
tás. Szerk. és az utószót írta: Kulcsár Kálmán. 
Akadémiai, 1984. 480 old. 

Erdei szociológiai és szociográfiai tanulmá-
nyait, előadásvázlatait tartalmazza a váloga-
tás, zömük eddig még nem jelent meg nyom-
tatásban. A parasztság és a falu fejlődése, a 
gazdaság problémái, a falukutató mozgalom 
szerepe, a szociológia elméleti kérdései kap-
nak hangot ezekben a tanulmányokban, cik-
kekben, nyilatkozatokban. 
EletUnk. A makói Kun Béla Altalános Iskola 
és a Farkas Imre Úttörőcsapat lapja. 1983. 
32 old. (soksz.). 

Részletek Farkas Imre születésének 90. 
évfordulóján elhangzott megemlékezésekből; 
szülöföld-ismeréti ve té lkedő az iskolai 
könyvtárban; beszámoló az ország különböző 
részeinek meglátogatásáról. 
Fél évszázad két évtizede, 1030 1950. Szerk.: 
Tóth János. Kiadja a Népművelési Intézet és 
a Szolnok megyei Művelődési Központ. Bp., 
1983. 238 old. 

Művelődéstörténeti szemelvénygyűj temény 
a következő művekből: Erdei Ferenc: A ma-
gyar társadalom a két világháború között, 
Kende János—Sípos Péter: A munkásmozga-
lom és munkásművelödés Magyarországon a 
kapitalizmus viszonyai között, Földes Fe-
renc: A munkásság kulturális helyzete Ma-
gyarországon. Munkásmozgalom és kultú-
ra (dokumentumok), H. Sas Judit: Népfő-
iskolák, gazdakörök, olvasókörök, Révai 
József: Marxizmus és népiesség, Györlly 
István: Néphagyomány és nemzeti művelő-
dés, Muharay Elemér: Hagyományunk, mű-
veltségünk, életünk, Németh László: Tanterv, 
Szathmáry Lajos: A szabadművelődés kor-

szaka 1945—1949, Lukács György: Demok-
rácia és kultúra, Karácsony Sándor: Az 
iskolán kívüli népművelés, Bibó István: 
Parasztpárt és parasztkultúra, Muharay Ele-
mér: Népi kultúra és a parasztság, Ujszászy 
Kálmán: Népfőiskolai tapasztalatok, Szent-
Györgyi Albert értesítése az Országos Közne-
velési Tanács állásfoglalásáról, Részletek 
a Györffy Kollégiumról és a NÉKOSZ-ról, 
Irodalom és kislexikon. 

Füzes Endre: A gabona tárolása a magyar 
parasztgazdaságokban. Akadémiai , 1984. 
320 old. 

Gráfik Imre: A hajóvontatás néprajza. Kiadja 
a Népművelési és Propaganda Iroda, Bp., 
1983. 372 old. 

Hagyományápolás és megújulás. Kiadja a 
Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 
1982. 183 old. 

A Debreceni Magyar Nyelvészeti Napok 
(1981. XI. 12—14.) előadásai. 

Hajdú-Bihari kéziratos térképek, II. A Hajdú-
Bihar megyei Levéltár Közleményei 18. szám. 
Szerk.: Gazdag István. Debrecen, 1982. 
180 old. 

Hidvégi Lajos: Regélő falvak. Kiadja a Pest 
megyei Tanács Cegléd járási Hivatala. 1983. 
63 old. 

Történeti elbeszélések. 

Joó Rudolf: Nemzeti és nemzetiségi önrendel-
kezés, önkormányzat, egyenjogúság. Kossuth, 
1984. 160 old. 

Károlyi Gáspár a gönci prédikátor. Magyar 
Hírmondó. Válogatta, saj tó alá rendezte, az 
utószót és a jegyzeteket írta Szabó András. 
Magvető, 1984. 234 old. 

Kárpáti Kalendárium '84. Kárpáti Kiadó, 
Ungvár 1963. 144 old. 

A tartalomból: V. Fedinisinec: A népi 
fafaragó művészet emlékei a viski Szilvai-
gyűjteményben, Néma Lajos: Kuruc kori 
mondák, Váradi'Stenberg János: Dóhovics 
magyar versei, Gortvay -Erzsébet: Móricz 
Zsigmond rokonai területünkön, Bendzár 
Béla: Caldwell riportjai vidékünkről, Dupka 
György: A „Rákóczi fejedelmek leghívebb 
emberei". Feljegyzések egy kéziratos króni-
kából, Penyák Sztepán: A Kárpáton túli 
vaskohászat nyomában (régészeti leletek). 

Kiss Ákos: Tinnye, Uny, Jászfalu története 
a honfoglalásig. Komárom megyei Honisme-
reti Kiskönyvtár, szerk.: Biczó Sándor. Kiadja 
a József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya. 
1982. 68 old. x 

Kiss Lajos: Gombos és Doroszló népzenéje 
(345 dallam). A jugoszláviai magyar népzene 



tára, 1. A Magyar. Nyelv, Irodalom és 
Hungarológiai Kutatások Intézete, Üjvidék 
1982. 324 old. 

Korompay Bertalan: Csapdafélék. Akadémiai, 
1984. 223 old. 

A vadászat összehasonlító néprajza. 

Kovács József László: Várnak rád a magas 
hegyek. Kiadja az MSZMP Buda járási 
Bizottsága és a Pest megyei Tanács V. B. Buda 
járási Bizottsága. 1982. 24 old. 

Fejezetek a Munkás Testedző Egyesület 
nagyszénási menedékházának múlt jából . 

Labádi Károly: Dohányosok. Telecska, 1983. 
75 old. 

A dél-baranyai *Telecska dohánytermesz-
tése és szókincse. 

Mosonmagyaróvári Helytörténeti Füzetek II. 
Mosonmagyaróvár, 1983. 66 old. 

Mosonvármegyei regék és népmondák, 
Rull Andor századeleji gyűjtéséből. 

„Nem spekuláltam, éltem . . . " Válogatta: Sas 
Péter. Népművelési Intézet, Budapest, 1983. 
135 old. 

Válogatás Kós Károly müveiből, születésé-
nek 100. évfordulójára. 

Nyék Sándor: Balatoni népdalok (190 dallam). 
Kiadja a Veszprém megyéi Tanács V. B. mű-
velődésügyi osztálya, Veszprém, 1982. (1983] 
314 old. 

Paczolay Gyula: Lengyel és magyar pro-
verbiumok [közmondások és szólások] össze-
hasonlítása. In.: A lengyel nyelvoktatás 
Magyarországon, 3. kötet. Az 1982. március 
24—25. között tartott tudományos konfe-
rencia anyaga. Lengyel Tájékoztató és Kultu-
rális Központ, Budapest, 1982. [1983] 61—113. 
old. 

Paládl-Kovács Attila: A Barkóság és népe. 
Borsodi Kismonográfiák 15. Herman Ottó 
Múzeum, Miskolc, 1982. 208 old. 

A könyv áttekinti a tájegység népének 
erdőhasználatát, gazdasági életét, közlekedé-
sét, szállítását, piaci életét, települését, 
építkezését, táplálkozását, viseletét, társa-
dalmi és családi életét, ünnepeit , jeles 
napjait, mondáit, hiedelmeit, népzenéjét, 
táncait, játékait; összefoglalja a népcsoport 
hagyományának sajátosságait, fe lsorol ja iro-
dalmát. 

Rácz István: Debreceni végrendeletek, 1595— 
1847. A Hajdú-Bihar megyei Levéltár Forrás-
kiadványai. Szerk.: Gazdag István. Debrecen, 
1983. 74 old. 

Sebestyén Ádám: Bukovinai székely népme-
sék III. Kiadja a Tolna megyei Könyvtár, 
Szekszárd. 1983. 352 old. 

Palkó József, Kovács Péter, László 
Györgyné és Derék Károly meséi. 

Sütő András: Az Idő markában. Szépirodalmi, 
1984. 440 old. 

Szénássy Árpád: Tarczy Lajos életútja He1 

ténytől Pápáig. Kiadta a Hetényi Helyi 
Nemzeti Bizottság, 1983. 93 old. 

A szombathelyi Hámán Kató utcai Altalános 
Iskola évkönyve, 1906—1982. Szerk.: Fekete 
Istvánné. Szombathely, 1982. 57 old. 

Szülőföldünk, Borsod-Abaúj-Zemplén. Szerk.: 
Kováts Dániel. Kiadja a HNF megyei 
Honismereti Bizottsága és a Megyei Rónai 
Sándor Művelődési Központ. Miskolc, 1983. 
6. sz. 88 old. 

Daragó Ferenc: Kossuth Lajos példája, 
Nemes Ildikó—Szuszter Éva: Kossuth ú jhely i 
indulása, Csorba Beatrix: Kossuth és az 
1931-es kolerajárvány, Koscsó Piroska: Ho-
nismereti diáktábor Cserépfalun, Szepesi 
Zsuzsa: Az igás jószág nevelése Cserépfalun, 
Pozbai Zsuzsanna: Kézsmárkiak a sárospataki 
kollégiumért, dr. Kamondi Miklós: Borsodi, 
abaúji, zempléni kurucok, dr. Barsi Ernő: 
Egressy Béni és a népdal, dr. Székely né. 
Forintos Judit: Boruth Elemér, Viktor Gyula: 
Miről beszélnek a rudabányai erdők nevei? 
Fehér Józsel: Egy „szégyenlős" falu névvál-
toztatása, Juhász Károly: Temetkezési módok 
Taktaharkányban, Molnár Mihály: A kele-
méri fatornácos házak, Nagy Károly: A som-
sályi bányamunkásság harcai I., Saflarik 
Gyula: IV. Béla király nyomában, Dobossy 
László: A zubogyi templom, Bujtor István: 
Kazinczy-emlékhely Göncruszkán, Béres Já-
nos: Irodalmi emlékek Bánfalván, Andók 
István: Húszéves a Tompa-emlékház, Foga-
rasi Tivadar: Az észak-magyarországi vízi-
malmok, Dobossy László: A szentsimoni 
templom, Bohán Béla: Lengyel emlékek 
Mádon, Rosszay György: Borsodbóta helyi 
nyelvjárásából, Pap János: Beszélgetések 
a Muskátli utcában, dr. Mlzser Lajos: 
Helynevek—személynevekből, dr. Kováts Dá-
niel: Helyneveink köznévi alaprétege, A—F, 
Kiss László: Botanikai értékek az encsi, 
járásban, Dávid Sándorné: A sárospataki 
iskolakert madárvilága, dr. Tóvári Judit: 
Országos Honismereti Akadémia Kaposvá-
rott, Falussy Józsel: Sátoral jaújhely képesla-
pokon, Boda István: Az Ózdi Honismereti 
Kör a közművelődésben, Galuska Imre: 
Hogyan lettem néprajzkutató? Kormos Sán-
dor: Honismereti kör Hejcén, Nagy Géza: 
Emlékezzünk Kántor Mihályra, Egerszeginé 
dr. Hurták Erzsébet: Putnok 700 éves, Molnár 
lászló: Dr. Kalocsay Kálmán emlékszobája, 
Nagy Károly: Uzemtörténet-írással foglalkozó 
tanácskozás a fővárosban, Évfordulónaptár, 
1984., A honismereti mozgalom megyei 
híreiből. 



Tarján Gábor: Mindennapi hagyomány. Me-
zőgazdasági Kiadó, 1984. 194 old. 

Miként használhatjuk fel a hagyományos 
művelődés ismeretanyagát egy teljesebb, 
korszerűbb életmód kialakításához? Néprajzi 
ismeretek mai használatra. 

Tánckutatás és tánchagyomány Dél-Dunántü-
lon. Szerk.: Bodai Józseí. Kiadja a Népműve-
lési és Propaganda Iroda, Bp., 1983. 199 old. 

Andrástalvy Bertalan: Baranyai táncha-
gyományok, Mariin György: A Tolna me-
gyei néptáncok kutatása, Pesovár Ferenc: 
Tánckutatás Somogy megyében, Pesovár 
Ernő: Tánckutatás és tánchagyomány Zala 
megyében, Martin György: A dél-dunántúli 
leánykörtáncok, Pesovár Ferenc: Kanásztánc, 
ugrós, Martin György: Verbunkhagyományok 
a Dél-Dunántúlon, Pesovár Ernő: Szertartásos, 
dramatikus és játékos táncok, Olsvai Imre: 
A dél-dunántúli népzenegyűjtés lehetőségei 
és feladatai, Pesovár Ferenc: Ütmutató a nép-
táncok gyűjtéséhez: A táncélet, Martin 
György: A néptáncok rögzítése és lejegyzése, 
Lányi Ágoston: A sárközi Duna menti 
motívumok. 

Varga Sándor—Pivar Ella: Dobronak, Göntér-
háza, Kót helytörténete. Kiadta a Lendvai és 
a Muraszombati Magyar Nemzetiségi Érdek-
közösség. Lendava, 1979. 160 old. 

Varga Sándor—Pozsonec Mária—Pivar Ella: 
Hosszúfalu, Hodos és Lendvahely múltja és 
jelene. Kiadja a Lendvai és a Muraszombati 
Magyar Nemzetiségi Érdekközösség, Lenda-
va, 1982. 180 old. 

Vita Zsigmond: Művelődés és népszolgálat. 
Kriterion, Bukarest, 1983. 316 old. 

A kötet tanulmányai: Az enyedi kohó, 
Bethlen Gábor könyvtára és Utasításai, 
Bethlen Gábor-arcképek az enyedi kollé-
giumban, Enyed pusztulása és a nagyenyedi 
két fűzfa, A Bethlen Kollégium diákkönyvtá-
rosai a XVII—XIX. században, Az első 
erdélyi házi múzeumok és a múzeumi 
gondolat kialakulása, Az építkező kollégium 
a XVIII. században, Bod Péter könyvtára, 
Voltaire tanítása a Bethlen Kollégiumban, 
A XVIII. századi Erdély képe Hermányi 

"-, Dienes József munkáiban, Orvostörténeti 
vonatkozások Hermányi Dienes József mun-
káiban, Egy kantiánus erdélyi professzor 
a XIX. század elején, Hegedűs Sámuel 
egészségtani előadásai a Bethlen Kollégium-
ban, Szász Károly a műszaki értelmiség 
nevelője, Erdélyi if júsági olvasótársaságok 
a reformkorban. Adatok néhány erdélyi falusi 
és kisvárosi olvasóegyletről a reformkorban, 
A Kolozsvári Nevelői Kör tör ténete , 
A könyvkiadás és az írói tiszteletdíjak 
alakulása Erdélyben a XIX. század első 
felében, I f j abb Zeyk Miklós a természettudós 
és humanista nevelő, Zeyk Domokos halála 

a szabadságharcban, Hídvégi Mikó Imre 
jelmondata és könyvtára, Arany János 
erdélyiek között Nagykőrösön, A nagyenyedi 
vármegyei kórház alapítása és fejlődése 
a XIX. században, Vidéki orvosok és 
gyógyszerészek szervezkedései, Egy tanító-
képzős élete a kollégiumban a múlt század 
végén, Körösfői-Kriesch Aladár és a diósdi 
festőtelep, Emlékezés Berde Mária enyedi 
éveire, A munkára való nevelés kísérlete 
a nagyenyedi kollégiumban századunk elején, 
Járai István küzdelme az új iskolai szellem 
kialakításáért, Magyar irodalmi előadások 
Valenii de Muntén 1935 után, Gusti pro-
fesszor magyar tanítványai és az első erdélyi 
falukutató munkatáborok. 

Vörösváry László: Egy ^ volt könyvkiadó 
visszaemlékezései. A szerző kiadása. 1982. 
39 old. 

Weszely Tibor: Vályi 'Gyula élete és munkás-
sága. (Kriterion, Bukarest, 1983. 98 old.) 

Vályi Gyula (1855—1913) Marosvásár-
helyen Bolyai Farkas tanítványa, majd 
a kolozsvári egyetem matematikaprofesszora 
volt. 

Zene, tánc. Kiadja a Népművelési Intézet 
zene- és táncosztálya. Módszertani Kiadvány, 
1982. 120 old. 

Kodály Zoltán: ,, . . . ép testben ép elme 
lakozzék . . .", Szenthelyi István: Kodály 
Zoltán a magyar tánc kérdéseiről, Móser 
Zoltán: ,,erre leltük földnek nyomát . . .", 
Vavrinecz Béla: Zene, tánc, tánczene, Olsvai 
Imre: Népzenei hagyomány és feldolgozás, 
Perlstein Klára: A népi hangszeres együttesek 
képzésének néhány tapasztalata, Berzsenyi 
Dániel: A táncok, Martin György: A férfi-
táncok pedagógiai és táncházi alkalmazásáról, 
Nagy László: Ki viszi át a szerelmet, Pesovár 
Ernő: Meditáció múltról és jelenről, Pálly 
Gyula: A zenészfogadás egy módja Vajdaka-
maráson, Vásárhelyi László: Hargitay Zsuzsa 
Liszt-díjas, Kiss Anna—Foltin Jolán: Siéki 
páros, Szász János—Farkas Zoltán: Somogyi 
szomszédok, Timár Sándor: Délalföldi ugrós 
és csárdás, Foltin Jolán: Katonabúcsúztató. 

Zay Ferenc: Az Landor feyrwar El Wezesse-
nek oka E woth Es így Essewth (1535 k.) 
Közzéteszi Kovács István. Kiadja a KLTE, 
Debrecen. 1982. 227 old. 

Az Lándorfejírvár elvesztésének oka e vót, 
és így esött című, 63. számú nyelvemlékünk 
hasonmás és krit ikai szövegkiadása, tanul-
mánnyal, jegyzetekkel és szójegyzékkel ellát-
va. 

Zsalus-Zaj o vits Ferenc: Levelek Babitsról. 
Komárom megyei Honismereti Kiskönyvtár. 
Szerk.: Virágh Jenő. Kiadja a Komárom 
megyei Tanács V. B. művelődésügyi osztálya 
és a HNF megyei Honismereti Bizottsága, 
Tatabánya, 1983. 46 old. 



GYŰJTÉSI 
ÚTMUTATÓ 

A karácsonyi ünnepkör 
Ütmutatónk célja kettős. Segítséget kíván nyújtani az egy-egy faluban jellemző 

hagyományos karácsonyi szokások, hiedelmek összegyűjtéséhez, valamint annak kiderítéséhez, 
hogy a karácsony milyen szerepet töltött be az egész közösség és egy-egy család életében; 
annak vizsgálatához, hogy hogyan, milyen elemekből szerveződött, épült fel az egész ünnepi 
ciklus. A karácsony hagyományos megünneplésére vonatkozóan meglehetősen sok néprajzi 
adattal rendelkezünk, de az adatgyűj tés elég egyoldalú volt, mindig csak az ünnep valamelyik 
kiragadott vonására terjedt ki: pl. karácsonyi köszöntő szokások, folklórszövegek vagy 
dallamkincs, a karácsony vallásos mozzanatai, étkezés, hiedelmek stb. Nem rendelkezünk 
olyan átfogó áttekintésével a karácsonynak, amely az egész ünnepi ciklus minden elemét, 
ezeknek egymáshoz kapcsolódását, egymáshoz viszonyított jelentőségét, szerepét a család 
életében; a különböző társadalmi rétegekben, csoportokban betöltött funkcióját, gazdasági hát-
terét, ideológiáját, szimbolikus jelentéseit egyaránt vizsgálná. Ma még lehetséges egy ilyen 
összefoglaló áttekintést nyerni az 1920—1930-as évek falusi karácsonyi szokásairól is: ennek 
elérése az útmutató egyik fő célja. 

A karácsony és a köré szerveződő egyéb ünnepek, az Adventtől Vízkeresztig tartó időszak 
megünneplésében sok változás ment végbe a legidősebb adatközlők segítségével megtudható 
múlttól napjainkig, de a karácsony mai napig egyik legdominánsabb ünnepünk maradt, minden 
társadalmi, foglalkozási, vallási stb. réteg, csoport egyaránt megünnepli. Ezért a jelenkori 
karácsony vizsgálata akár az egyén vagy család, akár egy egész társadalmi réteg vonatkozá-
sában számos rajta kívülálló, nemcsak konkrétan a karácsonyra vonatkozó kérdésre is fényt 
deríthet, ha a jelenkori karácsony felmérését társadalmi rétegenként és csoportonként 
elvégeztük. Az alábbi útmutató sajátosan a falusi, ill. volt parasztlakosság karácsonyi 
szokásainak felderítését szolgálja, és különös súlyt helyez a hagyományos elemek összegyűj-
tése mellett az ünnep megszervezésében, lefolyásában, az egyes ünnepi szokásokban 
bekövetkezett változásokra, valamint a karácsonyi ünnepkör legfrissebb, 1982-es, 1983-as 
szokásainak megismerésére. 

A gyűjtés alapegysége a család, jóllehet majd minden témánál általánosabb, a nagyobb 
közösségre vonatkozó kérdések is helyet kaptak. A kérdéseket, ahol lehetséges, az egész 
család, ill. a háztartás feje válaszolja meg, ill. e szempontokat figyelembe véve tegye fel 
a gyűj tő a kérdéseket. Az egyes családok vagyoni-társadalmi helyzetéről adnak információt 
a személyi adatok. Ez alapvető segítség ahhoz, hogy az ünnep megjelenési formáit valamelyest 
társadalmi réteghez kötve szemlélhessük. Nem a konkrét jövedelem megtudakolása a cél, 
hanem egy életlormáé és a faluban elfoglalt társadalmi helyzeté. Nemcsak az itt feltüntetett 
kérdések szolgálhatnak ilyen jellegű információ szerzésére, különösen az esetben, ha az 
adatközlők a jövedelemforrásokra vonatkozó kérdéseket nem szívesen válaszolják meg, vagy 
gyanakodva hallgatják. Ilyenkor a gyűj tő egy-egy család megismerésekor néhány más adattal 
próbálhatja meg jellemezni az adott család vagyoni-társadalmi helyzetét (pl. a család 
kapcsolatai a faluban, házuk berendezése, felszereltsége stb.) 

Ha a gyűj tő kellő családi adatfelvétel birtokában összegezö-általánosító képet tud rajzolni 
a falu egészéről, rendkívül hasznos, ha ezt megteszi. De fontos, hogy az egy-egy család 
tagjaitól szerzett információkat (a rájuk vonatkozó személyi adatokkal együtt) külön-külön 
kezeljük, ne vonjunk össze, ne általánosítsunk az így nyert, egy-egy családra vonatkozó 
adatokon belül. A gyűjtő saját tapasztalatait, vagy gyűjtése alapján általánosítható megjegyzé-
seit — ha vannak ilyenek — külön, a gyűj tés összegzéseképpen tegye meg. Csak igy 
nyerhetünk világos képet a karácsony egy-egy családban betöltött szerepéről, amely sok 
mozzanatában családonként is különböző lehet. Már akkor is nagyon értékes anyagot nyerünk 
a karácsony ünneplésére vonatkozóan, ha egy közösségben összesen csak egy családtól szer-
zünk minden részletre ki ter jedő információkat. 

Honismeret, 1984. 3. sz. 



A kérdések feltevését mindenkor az adott beszélgetés-szituáció határozza meg. Sem az itt 
megfogalmazott kérdések formáját , sem azok sorrendjét ne érezze a gyűj tő kötelező elő-
írásnak. Lehetséges természetesen a felsorolt pontokat kérdőívként használva sorra kérdezni 
minden egyes kérdést az adatközlőtől; de általában pontosabb fény derül a szokások, 
szokáselemek, hiedelmek helyi jelentőségére, intenzitására, arányaira, ha egy-egy adatközlő 
a gyűjtő irányításával szabadon mondja el saját múltbeli vagy jelenbeli karácsonyi ünneplései-
nek egy-egy mozzanatát. Így számos új, a kérdőívben nem szereplő szempont is felmerülhet. 
Természetesen az az ideális, ha az útmutatóban felsorolt témák és szempontok mindegyikét 
figyelembe vesszük; de egy-egy résztéma alapos feldolgozása is nagyon hasznos lehet. 

A „régi" karácsonyra vonatkozó adatokat általában úgy nyerjük, hogy idős adatközlőink 
gyermekkori emlékeiket mondják el. Ilyenkor nagyon fontos körülbelüli évszámmal 
meghatározni ezt a korszakot, hiszen nagyon különböző lehet pl. egy 50 vagy egy 80 éves 
adatközlőnél. A „szokás volt-e" megfogalmazású kérdésekre adott válaszoknál meg kell ha-
tározni, hogy az adott családban volt-e szokásban, vagy a rokonságban, ill. az egész faluban. 
A karácsony megünneplésének sok mozzanatával kapcsolatban megkülönböztethető egyes 
magatartásformák helyesnek, kötelezőnek, az ünnepekhez illőnek vagy nem illőnek tartása, 
amelyhez azonban a gyakorlat nem igazodik tel jes mértékben, pl. karácsonyesti ételnek ta r t j ák 
a borlevest, általában igyekeznek is azt főzni. Ezekre a különbségekre igyekezzünk tekintettel 
lenni; kideríteni hogy mi a hagyományos, ill. mai norma és milyen mértékben ta r t ják ezt 
be. Amikor pl. konkrétan 1982 vagy 1983 karácsonyi étrendjét írjuk le, vigyázzunk, hogy azok 
a valóban főzött és elfogyasztott ételek legyenek, ne az, amit „általában" szoktak. Nagyon jó, 
ha emellett fel tüntet jük azonban azt is, amit szokásosnak, kötelezőnek tartanak. Ugyanez 
vonatkozhat a karácsonyfára, a jándékokra , a rokonok meglátogatására, a szegényeknek adott 
alamizsnára, az illendő viselkedésre, templomba járásra és a karácsonynak még sok egyéb 
elemére. 

A családonként végzett gyűj tés során lehetőség szerint az alábbi személyi adatokat vegyük 
fel; 

Az együttélö család minden tagjának neme, életkora, születési helye, iskolai végzettsége, 
vallása, foglalkozása: nem helyben dolgozóknál a munkavégzés helye. 

A család lakóhelye: családi ház; szobák száma, fürdőszobával, folyóvízzel vagy anélkül. 
Bérelt ház vagy lakrész; szobák száma, fürdőszobával, folyóvízzel vagy anélkül. Albérlet; 
szobák száma, hány személy lakja? Szülök háza; gyermekeikkel laknak együtt, hány szobás 
házban, közös háztartásban vagy nem? Hány fö él együtt? 

Föld és állatállomány mennyisége a tsz-szervezés előtt. Jelenlegi kiegészítő jövedelem: föld, 
háztáji föld, gyümölcsös, szerződéses állattartás, fóliás zöldségtermelés stb., ezek mennyisége, 
mértéke. 

L ADVENT 
1. Advent idején elkezdödtek-e már a karácsonyi ünnepi előkészületek? Ezek miből álltak 

(hajnali mise, esti vagy késő délutáni mise stb.). Napjainkban megemlékeztek-e valamilyen 
formában advent időszakáról? Milyen szokások voltak még? 2. Szerveztek-e családoknál 
adventi vallásos összejövetelt? Mindig ugyanannál a családnál tar tot ták-e ezeket, vagy 
esetenként másutt? Hogy hívták ezeket az esti alkalmakat? í r ja le röviden egy-egy ilyen este 
menetét! Körülbelül meddig voltak ezek szokásban? Ha napjainkban megváltozott formában 
fennmaradtak, milyen változások történtek? 3. Szokás volt-e az adventi koszorú állítása? 
Adták-e rokonok, barátok egymásnak ajándékba? Maguk készítették-e a koszorút és hogyan 
díszítették? Hol helyezték el? Énekeltek-e, imádkoztak-e közösen mellette alkalmanként? 
Napjainkban van-e adventi koszorú? Saját készítésű vagy vásárolt? 4. Az adventi időszakra 
vonatkozott-e valamilyen munka, vagy egyéb tilalom? (pl. nem tartottak lakodalmat stb. Ma 
betartják-e ezeket a tilalmakat, vannak-e újabbak?) 5. Az utóbbi években felelevenítettek-e va-
lamilyen adventi szokást a faluban vagy a családban? Mit, mikor kezdtek újra, és milyen 
formában? (Pl. a pap által kezdeményezett ú j ra szervezett adventi összejövetelek stb.). 

n . KARÁCSONYI ELŐKÉSZÜLETEK. 
1. Mikor kezdték régen a karácsonyi ünnepre készülést, és mikor kezdik napjainkban? 

Mikor vol t /van disznóölés, takarítás, bevásárlás, sütés-főzés, a jándékok megvétele, elkészí-
tése, karácsonyfa megvétele, karácsonyi üdvözlőlapok írása? 2. A család mióta küld karácsonyi 
üdvözlőlapokat, általában hányat, kiknek (rokon, barát stb.)? 3. A család kap-e karácsonyi 
üdvözlőlapokat, általában hányat, kiktől (rokon, barát stb.)? 

III. KARÁCSONY ESTE 
1. Volt-e vagy van-e valamilyen elnevezése december 24-ének? (pl. karácsony vigiliája stb.). 

2. A családtagok december 24-i tevékenysége (családfő, háziasszony, a család többi tagja) . 
Kinek volt a feladata a következő munkák elvégzése: lakástakarítás, udvartakarítás, állatok 
ellátása, főzés, sütés, karácsonyfa díszítése, a lakás ünnepi feldíszítése. Napjainkban hogyan 
oszlanak meg a családtagok között e munkák? Füzödött-e bármelyik tevékenységhez 



valamilyen hiedelem? 3. Mikor mosakodnak és öltöznek ünneplőbe a családtagok? Fűzö-
dött-e/füződik-e ehhez valamilyen hiedelem? (pl. a karácsony esti mosdóvizet szótlanul hozták 
be a házba, almát tettek bele stb.). 4. Tartottak-e böjtöt december 24-én? Ez meddig tartott (az 
első csillag feljöveteléig, sötétedésig, teljes böjt volt az éjféli miséig, böjt a vacsoráig stb.). 
Napjainkban tar t ják-e még a böjtöt? A vacsorát leszámítva mire nem ter jedt ki a böjt 
(pl. szabad volt kenyeret enni és vizet inni). Ismert volt-e valamilyen hiedelem a karácsonyi 
böjtről (pl. gyerekeknek azt mondták, hogy ha megtartják a böjtöt, meglát ják az aranycsikót, 
vagy megnyílik az ég, a lányok megjósolhat ják jövendőbeli férjüket stb.). 5. Ahol nem 
tartottak teljes böjtöt, a vacsora előtt mit ettek ezen a napon és kb. hány órakor? (Pl. 10 óra 
tájban reggelit, délben ebédet stb ). A karácsonyi vacsora előtti napi étkezés (az étkezések 
idejével jelölve) napjainkban. 6. Hány órakor volt az ünnepi étkezés és mi volt a neve? (pl. du 
4 órakor ebéd) Hol étkeztek? (Konyhában, tisztaszobában) Mivel teri tet ték le az asztalt, 
volt-e külön karácsonyi abrosz? Használták-e azt az abroszt a karácsonyi étkezésen kívül és 
füződött-e hozzá valamilyen hiedelem? (Pl. vetöabrosznak, ezzel letakarva füstölték a beteg 
tehenet stb.) Volt-e külön szertartása az abrosz felteritésének? (Pl. a gazda és a gazdasszony 
együtt terítették fel az abroszt, közben a következő évi termésről folyt párbeszéd köztük.) 
Használtak-e több abroszt, egymásra terí tve a karácsonyi asztalra? Melyiket, mire, hogyan 
használták? Volt-e ünnepi étkészlet? Tettek-e az asztalra, köré vagy alá szalmát, szénát, gabo-
na- vagy egyéb magvakat, szerszámokat? Milyen hiedelmek fűződtek ezekhez? (szalma a Kisjé-
zusnak fekhelyül, kaszakö az asztalra a beteg tehén gyógyítására, a gabonamagvakból 
a tyúkokat etették Vízkeresztig, hogy jól tojjanak stb.). Előfordult-e, hogy teleszórták az egész 
szobát szalmával? Miért? Ki vitte be a terményeket vagy szerszámokat a szobába és mikor? 
Meddig voltak ott és milyen célból? Előfordult-e hogy ezen a szalmán aludt az egész család? 
Meddig maradtak a termények és szerszámok a szobában? Leszedéskor hová kerültek, mit 
csináltak velük? Él-e még ez a szokás a családban vagy a faluban, milyen formában? Volt-e 
hagyományos ülésrend a karácsonyi asztalnál? Eltért-e ez a közönséges vasárnapi ülésrendtől? 
(Pl. ilyenkor az asszonyok, gyerekek is az asztalnál ültek, egyébként nem.) Imádkoztak-e közö-
sen hangosan az étkezés megkezdése előtt? Hogyan szolgálták fel az ételeket? (Előre 
odakészítettek mindent, vagy külön-külön hozták be az egyes fogásokat, jókívánságokat 
mondtak minden ételhez stb.)? Írja le a régi karácsonyi étrendet (sülttésztákkal, italokkal 
együtt) körülbelüli időmeghatározással! Ha lehetséges, tüntesse fel, időben milyen változások 
következtek be az étrendben! Kérjük az ételekhez fűződő hiedelmeket, magyarázatokat is 
leírni! (pl. mézbe mártott fokhagyma az első fogás, ezt torokfájás megelőzésére tartották 
jónak). (Ételek nevei, pl. Jézus kalácsa; italok, pl. bor, pálinka, mézespálinka). Volt-e olyan 
étel, amit különleges módon ettek vagy szolgáltak fel? (pl. az almát a gazda osztotta szét, azt 
azért ették, hogy egész évben összetartson a család). Vittek-e be olyan ételt az asztalra, amihez 
nem is nyúltak, sőt érintetlenül kellett hagyni? (pl. kenyér, amit Űjévig, Vízkeresztig nem 
szegtek meg) Különbözött-e ez az étel a szokrfostól? (pl. nem búza-, hanem rozslisztből ké-
szült.) Fűződött-e ehhez az ételhez valamilyen hiedelem? (pl. tűzbe kellett dobni?). Az asztali 
viselkedés szabályai (pl. tilos könyökölni, a gazdasszony sokáig ülve maradt az asztalnál, hogy 
jól ül jenek a tyúkjai stb.). Meddig ult a család az asztalnál este, mit csináltak vacsora után? 
(pl. diót törtek, jósoltak, dióba kártyáztak stb.). Az étkezés után együtt volt-e a család 
lefekvésig, mivel töltötték az időt? (pl. közös társasjátékok játszásával, Bibliát olvastak, vagy 
egyéb imakönyvet, szenttörténeteket meséltek, olvastak, a lányok és fiúk tréfás jóslással 
töltötték az időt). Mit hagytak az asztalon az étkezés befejezése után és meddig maradtak ezek 
ott? (pl. a magvakat és a szalmát szilveszterig, aznap éjszakára minden ételmaradékot a csalá-
dot meglátogató angyaloknak vagy halottaknak). Készítettek-e étkezés közben karácsonyi mor-
zsát, milyen célból és mit csináltak ezzel (pl. minden ételből egy kanállal az asztalra tettek és 
ezt a maradékot Vízkeresztkor zacskóba tették gyógyításhoz). Hagytak-e az asztalon vagy a la-
kás bármely más részében valamilyen ételt a Jézuskának vagy a halottaknak, és hogy nevezték 
ezt az ételt? (pl. angyal kolbászt hagytak a kemence nyakán). 7. Éjiéli mise. Hogyan mentek 
a misére? (csoportosan, asszonyok, férfiak, külön családonként stb.) Felöltöztek-e külön 
ünnepélyesen? Hány éves kortól vitték el a gyerekeket is? Ki maradt otthon? Volt-e a szoká-
sostól eltérő jelenség a karácsonyi éjféli misén? (pl. a szokásostól el térő ülésrend, másfaj ta 
szertartás stb.). Ettek-e az éjféli mise után és mit? (pl. az asztalon hagyott vacsoraételekből 
stb.). Volt-e külön erre az időre készült étel, sütemény vagy ital? (Volt-e neve? pl. angyalcsik). 
8. Mai étrend. Í r juk le a napjainkban szokásos karácsonyi étrendet (a család 1982-es és 83-as 
étrendjét). Mikor kezdték elhagyni a hagyományos régi ételeket? Kik kezdték az ú j éte-
lek bevezetését a családban, rokonságban (újabb ételek, sült hús, töltött pulyka, rántott hal, 
krumplisaláta, töltöttkáposzta stb.) Vesznek-e karácsonyra déligyümölcsöt, mit? Italokban 
van-e a régihez képest változás és ez kb. mikor következett be? (pl. feketekávé fogyasztása) 
Van-e mai karácsonyi ételek között olyan, amihez valamilyen hiedelem vagy jósló szokás 
fűződik? 9. ünnepi teríték. Milyen étkészlettel terítenek a karácsonyi vacsorához, van-e a csa-
ládnak ünnepi (karácsonyi) étkészlete? Miben különbözik a karácsonyi terítés a szokásos 
vasárnapi térítéstől? (szalvéta használata, külön tálba tálalás, asztaldísz, virág, boróka, 
fenyőág, gyertya, papirfigurák, agyagfigurák, betlehem, jászol stb.) (Írja le a terítés módját , 



asztal leszedése, karácsonyi ételmaradékok gyümölcsfa alá szórása, szalma kihordása, stb.) 
A Vízkereszt-napi vizszenteléshez milyen szokás fűződött a házban családi körben? Eljött-e a 
pap beszentelni a házat (ezen kívül még mit a gazdasági egységben), és hogyan zajlott le 
a szentelés? Adtak-e valamit ajándékba a papnak, megkínálták-e stb. Volt-e a faluban 
Háromkirály vagy Csillag járási í r ja le a szokást a karácsonyi köszöntöknél megadott 
szempontok szerint! Szokás-e még ma is? Az utóbbi években felelevenitették-e a már előzőleg 
csaknem feledésbe merült szokást? Ki szervezte és tanította be? 

VIII. TILALMAK, HIEDELMEK, JÓSLÓ SZOKÁSOK 
1. Munkatilalmak. Milyen szokásos hétköznapi munkákat nem végeztek, milyen munkákat 

tiltottak a karácsony és szilveszter, vagy karácsony és Vízkereszt közti napokon? (Minden 
tilalomnál tüntessük fel, melyik nap vonatkoztatott és milyen magyarázat fűződött hozzá, ma is 
tartják-e?) Mezei munkák, állatok takarítása, rendben tartása, etetése; trágyahordás, udvar, 
ház rendben tartása; egyes munkák, pl. fonás, kenyérsütés, mosás, teregetés, börholmik 
felakasztása: egyéni tisztálkodással kapcsolatos tilalmak, pl. mosdóvízre vonatkozó, fésülkö-
dés stb. kölcsönadás a házból; nők látogatása, viselkedési szabályok pl. asztalnál könyöklés 
stb. A tilalmakat megszegőkre (minden tilalomnál külön) milyen büntetések várnak? (pl. ha 
valaki dec. 24-én kenyeret süt, leég a ház). 2. Allatokkal kapcsolatos hiedelmek. Allatok 
karácsonykor különleges ételeket kapnak (pl. lovakat, marhákat almáról itatják, nekik adják 
a karácsonyi, újévi ételek maradékát, a Vízkeresztkor leszedett morzsát stb.) Milyen 
magyarázat fűződik ehhez? Melyik állattal hogyan bánnak, milyen magyarázat fűződik 
a szokáshoz? Mikor szólalnak meg az állatok? 3. Növényekkel kapcsolatos hiedelmek 
A karácsonyi asztal köré vagy az asztalra szórt magokból, morzsákból, a vetőmag közé, 
a gyümölcsfák alá tesznek. Mit mondanak ilyenkor, és mikor van ez? 4. Szerelem, szépség, 
egészségvarázslás. Karácsonyi, szilveszteri ételekkel (pl. a mindenkinek egyformán elosztott 
karácsonyesti almával, hogy a család minden tagja hazataláljon, együtt maradjon stb.). 
5. Jóslatok. í r ja le az időszak egyes napjaihoz fűződő jósló szokásokat! Pl. Lucától karácsonyig 
evett almával, cédulára irt nevekkel, stb. lányok férjjóslása; az időszak napjainak időjárásából 
a jövő év időjárására jóslás stb. Karácsony este: jóslás karácsonyi ételekkel: a feltört karácsony 
esti dió gerezdjeinek állapotából jósolnak az egyes családtagok egészségére a jövő évben, 
ételekkel jóslás a kapuban, jóslás az első karácsonyi látogató neméből, kerítéskarók megszá-
molásával stb. Szilveszteri jóslás: ételekkel, ,.tollas" pogácsával, gombócfőzéssel, ólomöntés-
sel, hagymakalendáriummal stb. Üjévi jóslások: ételekkel evés közben, látogatók neméből stb. 
Jóslások az egyes napok időjárásából, csillagok állásából, harangszóból, állatok hangjából, ki-
virágoztatott ágból stb. 6. A karácsonyi éjiéli mise, harangozás hiedelmei, jósló szokások. Mit 
tartanak a karácsonykor született gyerekekről? Karácsonykor megnyílik az ég; ki látja meg és 
mikor? Jóslás a mise kezdetén a harangkötélböl levágott darabból. Ismert-e az a hiedelem, 
hogy karácsony éjfélén a keresztúton vagy a templomban ki lehet lesni a halottakat, vagy meg 
lehet látni a falu boszorkányát, boszorkányságot lehet tanulni, kincset lehet látni stb. A Luca 
napjától karácsonyig készült Luca-széken fel lehet ismerni a falu boszorkányait vagy meg lehet 
látni, ki hal meg a következő évben stb. A keresztúton kört húzva, abba beleállva boszorkány-
ságot tanul, aki nem ijed meg az ott megjelenő alakoktól. Az éjféli mise alatt a házat 
háromszor körüljárva és a házba betekintve megláthatok a boszorkányok vagy a halottak. 
Halottak miséje: ismert a halottak miséjével kapcsolatos monda? Kérjük a szövegek minden 
változatát szó szerint lejegyezni! Kérjük a Luca-székhez, boszorkánysághoz-tanulással, 
kincslátással, halottakkal kapcsolatos hiedelemmondákat is szó szerint lejegyezni! 

Bihari Anna—Pócs Éva 

I—PfllVflZflT 
A Széchenyi István Emlékmúzeum Baráti Köre pályázatot ir ki Széchenyi 

emlékhelyek felkutatására és ismertetésére. Olyan helyek, épületek, műszaki 
alkotások stb. leírásával lehet pályázni, amelyekhez Széchenyi Istvánnak va-
lami köze volt: ott járt vagy részt vett a létrehozásában. A pályamunka tartal-
mazza az illető épület, helység vagy más objektum történetét, részletesen írja 
le Széchenyi István ottani szerepét és feltétlenül tartalmazza az objektum 
ábrázolását — egykori és mai — fénykép vagy rajzos formában. Pályázni 
egyénileg és csoportosan is lehet. A pályázat elbírálásában azonos színvonal 
esetén előnyben részesülnek azok a munkák, amelyek kevésbé közismert 
témát dolgoznak fel. Pályadíjak: I. díj : 10 000 Ft, II. díj : 6000 Ft, I I I . díj: 
3000 Ft. A pályamunkát 1984. december 31-ig kell beküldeni a Baráti Kör cí-
mére: Nagycenk 9485. 



hoz egymás ajándékait megnézni 24-én este, 25-én, 26-án, karácsony után? 4. Szomszédság, 
társasélel, idegenek megajándékozása, jótékonyság. Régen meglátogatták-e egymást a 
szomszédok, 24-én este, 25-én, 26-án? Ma látogatják-e egymást? Régen meghivták-e ka-
rácsonyi vacsorára vagy a többi ünnepnap valamelyikén ebédre a magányosan élőket? Ma 
van-e ilyen szokás? Milyen ajándékot vagy a bérhez tartozó juttatást kaptak karácsonykor 
a cselédek, pásztorok, csőszök, bakter stb. Milyen módon adták oda járandóságukat? 
(pl. pásztorok végigjárták a gazdák házát). Mikor, melyik napon? Ma van-e olyan személy 
a faluban, akit hasonló módon ajándékoznak meg (postás)? Szokás volt-e a falusi elöljárók 
köszöntése, megajándékozása 24-én vagy 25-én (pl. disznótori kóstolóval, kaláccsal stb.). Kiket 
ajándékoztak meg (papot, tanitót, jegyzőt stb.) Ma szokás-e ez és kit a jándékoznak meg 
(pl. tanácselnök, tanitók, orvos). A falu koldusait, szegényeit megajándékozták-e és milyen 
formában? A faluban lakó cigányoknak adnak-e az ünnep tá ján élelmet, használt ruhát? 
5. Köszöntő szokások. Milyen karácsonyi köszöntő szokások voltak ismertek a faluban 
karácsony este vagy karácsony táján? Kérjük leírni a szokások nevét, milyen nemű, korú, 
társadalmi helyzetű és foglalkozású csoportok mentek együtt (pl. 10—14 éves iskolás fiúk, 
felnőtt legények, cigánygyerekek stb.). Írjuk le röviden a szokást a hozzátartozó köszöntő 
versekkel, énekekkel együtt! Mekkora körzetet járt be egy-egy csoport? Minden házhoz 
bementek-e a körzetben vagy csak rokonokhoz, ismerősökhöz? Bent a házban köszöntöttek 
vagy csak az ablak alatt? A család megvendégelte-e őket vagy csak ajándékot kaptak? Mit? 
Volt-e hangszerük és milyen? Ki szervezte, irányította, tanította be a csoportokat? Mit 
gyűjtöttek a köszöntés során és hogyan osztották szét? Volt-e különleges öltözetük? (pl. egy-
egy faluban a következő szokások lehetnek: Szentcsalád-járás, Betlehemezés, Paradicsom-
játék, Aprószent járás, vesszöhordozás, regölés, hejgetés, ostyahordozás, kántálás). Melyik 
szokás halt ki, él-e még valamelyik? Az utóbbi években felelevenitettek-e valamilyen köszöntő 
szokást? Kik csinálják és ki tanítja be? (pap, tanító, stb ). Van-e olyan régi köszöntő szokás, 
amely még ma is él, de más formában? (pl. a felnőtt férf iak betlehemes játéka helyett 
cigánygyerekek mondanak rövid köszöntő verset)? A karácsony körüli napokban volt-e névna-
pozás? (pl. István- és János-köszöntés) Ki kihez ment köszönteni? Milyen köszöntő versre vagy 
dalra emlékeznek? Volt-e ilyenkor családi vendégeskedés? (pl. összejöttek a rokonok az 
Istvánok házánál). Ma ismert-e hasonló szokás? Ha régen volt, és ma van, mióta? 6. Mulatsá-
gok, lársas összejövetelek. Volt-e régen a faluban karácsonyi bál vagy egyéb mulatság, melyik 
napon, hol, hogy nevezték és kik mentek el rá? Ma van-e valamilyen társas összejövetel 
a karácsony körüli napokban? Karácsony és szilveszter között mivel töltik az időt, és 
különösen az estéket az öregek, a felnőttek, a fiatalság? 

V. SZILVESZTER 
Mi volt a neve ennek a napnak (pl. óév este)? Unnepelték-e régen a szilveszterestét? (pl. a 

családi körben megvárták az éjfélt?) Mit csinált ilyenkor a család? Mit ettek, ittak vacsorára, 
volt-e az ételek közt olyan, amelyhez valamilyen hiedelem vagy jósló szokás fűződött? (Pl. len-
csét ettek, mert az szerencsét hoz az új évre, vagy pl. haláljósló „tollas" pogácsát sütöttek), 
összejöt tek-e ilyenkor a rokonok? Volt-e valamilyen zajkeltő vagy egyéb felvonulás? Mi volt 
ennek a neve, kik csinálták és miért? Volt-e bál vagy egyéb közös szórakozás? Ma hogy és hol 
tölti a család a szilveszterestét? Kik szerveznek közös mulatságot (pl. rokonok, barátok, fiata-
lok)? Kik mennek a kultúrházba, kocsmába stb. szervezett szilveszteri mulatságba? Mit csinál-
nak éjfélkor? Milyen italokat isznak? Melyik korosztály mit csinál, (tv-nézés, közös éneklés, 
tánc stb.)? Mit csinálnak a gyerekek? A mai szilveszteri szokások mikor kezdtek megjelenni a 
faluban? Kik rendeztek először a faluban otthon szilveszteri mulatságot? Az otthon mulatók 
mekkora csoportokban és milyen kor szerinti megoszlásban jönnek össze? Melyik korcsoport 
mit csinál? A szilveszteri mulatságot minden évben más háznál ta r t ja egy-egy együttmulató 
csoport vagy ugyanott? Hogyan, mivel, kik díszítik fel a lakást? Milyen ételeket készítenek? 
Honnan veszik az ötleteket az ünnepi étrend összeállításához, terítéséhez (családban hagyomá-
nyos ételeket szolgálnak fel, tv-böl, újságból tanult receptek alapján, faluban látott minták 
alapján)? Jegyezzen fel néhány régi szilveszteri ételt és egy-egy 1982-es szilveszteri étrendet! 

VI. ÜJÉV 
Hogy ünnepelték régen az újév napját? Az újév-napi ebéd étrendje. Milyen hiedelmek 

fűződtek az újévi ételekhez? (pl. disznóhúshoz, káposztához). Milyen étel fogyasztását til-
tották, nem tartották jónak újévkor? Hogyan nevezték újév napját? Milyen köszöntő szokások 
voltak a faluban e napon? Milyen ajándékozási szokások? Mit tartottak az első látogatóról? 
Ünnepi öltözetet viseltek-e ezen a napon? Templomba ment-e a család? Mai újévi, étrend, 
viselet, szokások, köszöntök. 

VII. VÍZKERESZT , w , , . . . .... 
Volt-e karácsony és Vízkereszt közti időszaknak valamilyen neve? Milyen karacsony koruli 

szokások zárultak le Vízkeresztkor? Hogyan nevezték január 6-át? Mi volt ezen a napon, ami 
a karácsonyi ünnepek lezárását jelentette? (pl. étel és egyéb tilalmak feloldasa, a karacsonyi 



a díszítés módját* az ülésrendet!) Hány órakor ül asztalhoz a család, hol terítenek, együtt 
étkezik-e az egész család? Mikor szedik le a 24-i asztalt? (pl. rögtön a vacsora után, é j fé lkor , 
vagy másnap)? Ma elöfordul-e hogy valamilyen ételt szándékosan az asztalon hagynak? 
(pl. a sütemény—gyümölcsöstálat stb.) Meddig? Ebből állandóan szabad-e venni? 10. 
Karácsonyta. Van-e ma minden háznál karácsonyfa, vagy csak fiatal házasoknál, gyerekes 
családoknál? Akinél nincs, van-e helyette valamilyen más disz (pl. vázába tett fenyőág, 
gallyak, stb.) Régen állítottak-e valamit karácsonyfa helyett? (pl. felfüggesztett fenyőágat, 
cserepes fát, kivirágzott gyümölcsfaágat, cserepet stb.) Fűzödött-e ehhez a gyümölcsfaághoz 
valamilyen hiedelem? Mikor vágták le és tették vízbe? (pl. Katalin napján és ekkor Katalin-ág 
a neve és a lány fér jhezmenetelére jósolnak belőle.) Mikor szerzik be a karácsonyfát és 
mekkorát? Ki díszíti? Mivel díszítették régen és mivel napjainkban? Mióta használnak vásárolt 
díszeket? Régen állí tottak-e díszitetlenül fát? Kb. mióta vásárolnak bolti habdiszeket, 
szalonfcukrot, csokoládédíszeket? Aggatnak-e a fára vallásos díszeket, almát, diót stb. házilag 
készített díszeket? Milyenek az utóbhiak? Meglepetés-e a gyerekeknek a karácsonyfa? Mit 
mondának, ki hozza a fát és az ajándékot? (Jézuska, Télapó stb.) Mivel világítják a fát; 
kb. mióta vannak villanyégők a faluban, ifi. a családban? Mikcrr szokták leszedni a ka-
rácsonyfát? 11. Ajándékozás. Ki kitől kapott karácsonyi a jándékot régen és mit? Emlékezetből 
kérjük megemlíteni a család egy-egy tagjának lehetőleg évhez köthető karácsonyi a jándékát 
(pl. köszöntő gyerekek pénzt, vagy a keresztszülőtől almát, diót, ruhaneműt kaptak). Mióta 
szokás, hogy a családtagok megajándékozzák egymást? Ki kit a jándékoz meg a családban? 
Meglef>etés-e az a jándék? (csak a gyerekeknek, vagy a felnőtteknek is?) A családon kivül 
távolabbi rokonokat, keresztszülőket, tanítót, papot, óvónőt, orvost megajándékoznak-e? Kinek 
milyen ajándékot szoktak venni az alábbiak közül: Gyerek, házastárs, nagyszülő, rokon, nem 
együttélö gyerek, elvált házastárs, barát, idegen. Ajándékok fajtái: ruhanemű, háztartási 
eszköz, lakberendezési tárgy, dísztárgy, könyv, lemez, rádió, televízió, magnetofon, sportfelsze-
relés, kerékpár, motorkerékpár , hobbyfelszerelés, ékszer, kozmetikai cikk, játék, virág, ital, 
édesség, kávé, cigaretta, pénz, ill. takarékbetétkönyv, maga készítette a jándék (pl. kézimunka). 
Hol szerzik be az a jándékokat (helynév . . .) Megkérdezik-e a gyerekektől és a családtagok 
egymástól, hogy mit szeretnének? A karácsonyi . a jándékokra költött és az ünnepre szánt 
összeget előre megtervezi-e a család? A család havi jövedelmének kb. mekkora részét fordí t ják 
az ünnepre? 12. Karácsonyeste megünneplése. A következő katácsohyi tevékenységek közül 
számokkal jelölve időrendben jelezze, hogy zajlik le a karácsonyeste a családban. Altalános 
tisztálkodás (fürdés, hajmosás, borotválkozás), átöltözés; ajándékok elhelyezése; ünnepélyes 
jeladás; villany eloltása, gyer tyagyúj tás ; bevonulás a feldíszített szobába; lemez, magnószalag 
lejátszása; éneklés; imádkozás; bibliaolvasás; kölcsönös jóvánságok, csók; gyertyák eloltása; 
villánygyújtás; a j á n d é k o k kibontása; asztal megterítése, feldíszítése; vacsora; asztali 
beszélgetés, eszegetés, iszogatás; köszöntök, kántálok megjelenése; szenttörténetek mesélése; 
játék a gyerekekkel; gyerekek szerepeltetése; közös társasjáték (pl. kártyázás); tv-nézés; 
rádióhallgatás; lemezhallgatás; családi fényképezés; egyéb (mi)? Szokás-e, hogy pl. a szülőknél 
vagy. gyerekeknél rendezik még a közös karácsonyestét? Milyen zenét hallgatnak vagy 
énekelnek karácsony este? (pl. egyházi dalokat, milyeneket?), egyéb énekeket énekelnek, 
lemezen vagy magnetofonon hallgatnak egyházi zenét, (ugyanolyat, mint máskor, vagy külön 
karácsonyi zenét) (ez mi)? Van-e olyan zene, amit nem tartanak a karácsonyhoz illőnek, ezért 
tartózkodnak tőié vagy tiltják? (pl. magyarnóta, beat- rockzene stb.) Miről beszélgetnek 
karáCsony este? Megemlékeznek-e a család halottairól a kővetkező módon vagy másképp 
(sírjára kis karácsonyfát helyeznéd vagy ágat tesznek, fényképe előtt gyertyát gyúj tanak 
emlékeket idéznek fel róla, jelképes ajándékot adnak neki, misét mondanak érte)? 

IV. KARÁCSONY ÉS SZILVESZTER KÖZTI IDŐSZAK 
1. Templomba járás. December 24. és 26. között milyen alkalmakkor ment a család 

templomba régen és ma? Általában is járnak-e templomba vagy csak karácsonykor és egyéb 
nagy ünnepeken? 2. December 25—26-/ étrend. Kérjük jegyezze fel a család hagyományos 
étrendjét e napokon (teljes napi étrendet!). Napjainkban fogyasztott ételek (a fö étkezés 
fogásai) megegyeznek-e a család előző generációjának ételeivel vagy a faluban hagyományos-
nak tartott ételekkel? Kérjük az 1982-es étrendet feljegyezni! December 25. és 26-hoz 
füzőtíik-e valamilyen különleges tevékenység? (pl. a reggeli mosdóvizet szótlanul hozzák be, 
stb.). ünnepi öltözetet visel-e a család minden tagja, vagy csak a gyerekek stb.? Monda-
nak-e egymásnak jókívánságokat 25-én reggel vagy az ünnep egyéb idején? 3. Rokonság, 
keresztszülök köszöntése, ajándékozása. A rokonság köázöntötte-e egymást karácsonykor 
24-én vagy 25-én, milyen formában (egymás megajándékozásával, látogatással) (pl. ke-
resztgyerek keresztszülőt, unokák hagyszülöt stb.) a jándékoztak meg. Kaptak-e, adtak-e aján-
dékot és mit? Ma a rokonság milyen fokáig vesznek-egymásnak ajándékot és általában mit? 
Kérjük jegyezzen', fel néhány, 1982-ben rokonoknak vett és tőlük kapott a jándékot! Kérjük 
jegyezze fel a gyermekek keresztszüleitől kapott a jándékát általában és 1982-ben, valamint 
a keresztgyerekeknek vett ajándékot hasonlóképpen! Gyerekek jár'tak-e és járnak-e egymás-
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Béres András: 

Levéltár, közművelődés, 
tudomány 

Tapasztalataim szerint még eddig egyetlen tudományos intézmény rangját nem csorbította, 
hogy részt vállalt a közművelődési feladatok megoldásában, s népszerűsítette kissé egzakt, 
kevéssé ismert vagy sokak számára ismeretlen, s ezáltal hozzáférhetetlen tevékenységét. 
Komoróczy György a Hajdú-Bihar megyei Levéltár egykori igazgatója Levéltárlátogatás című 
írásában már 1955-ben biztató hangon írt az Oktatásügyi Minisztérium módszertani folyóiratá-
ban, a Történelemtanításban 1953. évi kezdeményezéséről, a Debrecenben általánossá vált 
levéltári látogatásokról. Viszonylag korán felismerte, hogy szélesebbre kell tárni a levéltár 
kapuit, s betekintést kell engedni a történelmet tanító pedagógusoknak és a tanulóknak, hogy 
ismerkedjenek a forrásokkal. Ez azonban akkor még csupán a lehetőség felkínálása volt, 
amivel élhettek azok, akik felismerték a levéltárban őrzött forrásér tékű iratok történeti 
értékét, történelmi levegőjét és dokumentatív erejét . A múzeumlátogatáshoz hasonló 
fontosságú jelenség kezdett el terjedni, s ha nem is vált általánossá, azért azt eredményezte, 
hogy az 1950-es évektől már valami megmozdult, s évente 8—10 szervezett iskolai csoport 
fordult meg a levéltárban. 

Űj feladatot jelentett ez a levéltárosoknak, és ú j élményt nyúj to t t a történelem iránt 
fogékony if júságnak. Némely levéltár a későbbiek során az érdeklődő kapcsolatteremtést 
letudta azzal, hogy vagy eredeti dokumentumokból, vagy inkább másolatokból a helyszűkéből 
adódó kisebb állandó kiállítást hozott létre, vagy gyűj teményének érdekesebb részét időszaki 
kiállításon mutatta be. Természetesen mind a látogatás, mind a levéltári kiállítás megtekintése 
nagyon sokat segített a történeti képzetek kialakításában, a történelem hitelességének 
bemutatásában. Hozzásegítették a tanulókat a történelemkönyvek szűkre méretezett korszakbe-
mutatásainak jobb megértéséhez, s a tanulókban a levéltári látogatás során világossá vált, 
hogy a tanár magyarázata nem elképzeléseken, hanem hiteles, néha pecsétes történelmi 
források adatain épül. 

A levéltár egyre tudatosabban kereste a módját annak, hogy része legyen az iskolai 
oktatásnak és a közművelődésnek is. Az intézmények tanácsi kezelésbevételével anyagi 
lehetőség is nyílt arra, hogy a látogató iskola tanára és tanulói másolat formájában is 
hozzájussanak a levéltárban megtekintett okmányok másolatához, ami a későbbiek során is 
felhasználható, bár magának a levéltárnak még nincs xeroxgépe. 

Az 1970-es évek elejétől a Hajdú-Bihar megyei Levéltár még inkább kereste a szélesebb 
kapcsolatok formáit, de úgy, hogy sajátos jellegét hangsúlyozza. Ekkor — országosan először 
— évenként kétszer levéltári tudományos délutánokat rendezett, amelynek elsődleges célja 
a levéltárban folyó tudományos munka megismertetése volt. Részt vettek ebben a levéltárban 
dolgozó tudományos munkatársak, valamint a levéltárban kutató történészek saját témakörük 
és a levéltári források egyes területeinek ismertetésével. A rendezvények sikerét mutat ja , 
hogy az érdeklődök száma ötven-száz fő között mozgott. Miután azonban a mindinkább ki-
bontakozó helytörténeti kutatás vidéken is erőteljesen megmozdult, egyre több kívánalom 
jelentkezett, hogy a levéltár a megye más városaiban is rendezzen előadásokat, forrásfeltá-
ró ismertetéseket. Ugyanakkor nem hanyagolhatta el a debreceni igényeket sem. így Gaz-
dag István levéltár-igazgató kezdeményezésére az évenként május hónapban rendezett le-
véltári napok keretében egyre terebélyesedő mozgalom indult a kapcsolatok ébren tartására 
és szélesítésére, és e rendezvények sokat tesznek a levéltári tudományos kutatómunka 
megismertetésére, népszerűsítésére. Valójában egy ú jabb közművelődési részesedést jelent ez, 
amit a helyi sa j tó is nagy figyelemmel segít. 

Új forma a nyílt nap a levéltárban, amely negyedévenként egy alkalommal lehetőséget 
teremt az érdeklődök számára az egyes korokhoz kapcsolódó oklevelek írásos emlékeivel 
történő megismerkedésre. Ilyen alkalom volt a Bethlen évforduló, a Rákóczi-szabadságharc, 
Bocskai és a ha jdúk eseménysorozata, amikor valójában az igazán érdeklődő idősek, fiatalok 
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jelentek meg a levéltárban, s lettek gazdagabbak eddig nem ismert, igen érdekes és értékes 
dokumentumok megismerésével. Miután az érdeklődés egyre inkább fokozódott, s rendszere-
sebbé vált a történelmet tanuló iskolai csoportok látogatása, az eredeti dokumentumok 
kímélése céljából előbb másolatokat készítettünk a fontosabb iratokról, majd színes diasoroza-
tot állítottunk össze, amelynek bemutatásával még érdekesebbé tettük eddigi népszerűsítő 
munkánkat. Egy-egy előadás, levéltár-ismertető során igyekeztünk bemutatni a levéltári 
gépesítés fejlődését is, a biztonsági filmeket, azok tárolását, s azt, hogyan lehet kutatni 
s egyúttal kímélni az eredeti írásos, történeti ér tékű iratokat, jegyzökönyveket a mikrofilm 
s a filmleolvasó készülék segítségével. Ez adta az ötletet, hogy színes diafelvételeinket 
a mikrofilm-leolvasó készülékkel mutassuk be. E gép tehát kettős szerepet is betölthet, 
s a fiatalok nagy érdeklődéssel ismerkednek mind a géppel, mind pedig az eredeti hatását 
megközelítően nyújtó színes diafelvételekkel. Kezelésük egyszerűbb, és sokkal többet tudunk 
bemutatni, mintha az eredeti anyagot mozgatnánk, amelynek egyáltalán nem is használna 
a gyakori kézbevétel. 

A levéltár tehát kilépett abból az elzártságból, hogy csupán egy-egy kutató kizárólagos 
munkaterülete legyen, s jóllehet az ismertetés többletfeladatokat ró a munkatársakra, e munka 
megéri, mert a történelem jobb megismertetésében gyökerezik. Ezt ismerte fel a Művelődés-
ügyi Minisztérium is, amikor néhány iskolában bevezette a történelemoktatásnak azt 
a módját, hogy az intenzívebb történelemoktatásban részt vevő fakultációs csoportok 
gyakrabban látogassák a levéltárat. A Hajdú-Bihar megyei Levéltárban 1981-ben ugrásszerűen 
megnőtt az ilyen módon levéltárat látogató iskolai csoportok száma. Szerencse, hogy a levéltár 
felkészülten, s már némi tapasztalattal várta a tanulókat s velük tanáraikat, akik egy 
leplezhetetlen élménnyel gazdagabban távoztak a levéltárból. 

Ügy tűnik, hogy felsőoktatási intézményeink oktatói is felismerték a levéltárnak az 
oktatásban nyúj tandó fontos szerepét. Jó példa erre, hogy a debreceni KLTE Történelem 
Tanszéke Rácz István egyetemi tanár vezetésével rendszeresen tart órákat a megyei Le-
véltárban, vagy említhetem a miskolci joghallgatók debreceni látogatását tanáruk, dr. Kahler 
Frigyes vezetésével, akik a jogtörténet vonatkozásában igyekeztek tájékozódni. 

Sajnos ma igen kevés a tudós középiskolai tanár — bár ezt nem szeretik hallani , de ha 
a történelemtanár látja, mit kap a növendéke egy levéltár-látogatás során, élményszerübbé 
teheti a tananyagot. Ha az egyetemi oktató elémegy a dolgoknak, s a levéltárat jól ismerő 
pedagógusokat vagy más szakembereket nevel, felbecsülhetetlen értékű munkát végez, mert az 
igényt már hallgató korában beol t ja a leendő pedagógusba vagy szakemberbe. Mindaddig 
azonban, amig ez nem megoldott , nagyon fontos a levéltári szakemberek segítsége, amely 
élményt ad, s elindít valami újat a tudatformáló történelem tanításában. Nem csoda hát, ha 
ennek alapján fel is lendül az érdeklődés. 

A tudományos munka és a közművelődés nem összeférhetetlen. Sőt, egyik igényli a másikat, 
mert csak a tudomány ismeretében lehet szép eredményeket elérni a közművelődésben. Igaz és 
tagadhatatlan, hogy a levéltár sok napi feladatához mért kevés létszámával így újabb 
feladatokat vállal, de azt is látni kell, hogy már mai életünkben, amikor sokrétűen keressük 
a lehetőséget, megtisztelő feladat a gyümölcsöző kényelmetlenség keresése és vállalása. 
S hátha még kiállításra alkalmas helyünk is lenne. 

Nyilvánvaló, hogy még nagyon sok feladat vár megoldásra, de elindult a folyamat, amelyben 
a levéltár tudományos tevékenységének hangsúlyozása mellett már nem csupán a megőrzés és 
feldolgozás fontos feladatát vállalja, de részt kér és vállal a társadalom képének sajátos 
módszerekkel történő, tudatos formálásában is. 

Finn sajlnyomó vésett díszítése 
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ÉVFORDULÓK 
— * 

Az első magyarországi 
népszámlálás 

Előzmények 
A történeti statisztika fejlődési folyamatát Magyarországon három nagyobb korszakra 

oszthatjuk. Az első korszak a XI. századtól a XVII. század végéig keletkezett forrásokat 
tartalmazza. Az ekkor keletkezett összeírások túlnyomó részben adózási célból készültek. 
A megfigyelés központi kérdése, a föld, a telek, illetve ennek a hozama. Az állami összeírás 
egysége a porta, a jobbágyház, illetve a jobbágyháztartás. Az állami összeírások a népesség 
számának megállapításával még nem törődtek. Ennek a korszaknak egyetlen ránkmaradt 
népességstatisztikai forrásai az egyházi célra készült pápai t izedjegyzékek. 

A második korszak III . Károly uralkodásától a II. József-féle népszámlálásig ter jedő 
időszakra tehető. Ebben az évszázadban az összeírások keretei kitágulnak. Már nemcsak a föld 
megfigyelésére terjednek ki, hanem az adófizető népesség egész vagyoni helyzetét ismerni 
akarják. Az adózási célra készült összeírások mellett más összeírásokat is végeznek, így 
összeírják az iparosokat, a kereskedőket, a bányászokat, a nemességet stb. A fej le t tebb 
igazgatással rendelkező városok és az uradalmak irányításában, gazdálkodásában egyre 
nagyobb jelentőségre tesz szert a számviteli-statisztikai információ. Még inkább igy volt az 
egyházi földesuraknál, ahol a gazdasági célú összeírások mellett nagy figyelmet fordítottak 
a népességi és népmozgalmi összeírásokra. A felvilágosult abszolutizmus képviselői hamar 
felismerték az egyházi összeírások jelentőségét az állam irányításában. Ennek az lett 
a következménye, hogy Mária Terézia uralkodása alatt ezeket a népességi-népmozgalmi 
összeírásokat az egyházak már királyi parancs alapján végzik. 

A harmadik korszak a II. József-féle népszámlálástól a hivatalos statisztikai szervezet 
kialakulásáig tart. Ebben az időszakban már a Monarchiában is kialakul a számviteli-
statisztikai tevékenység irányításának központi szerve, a General-Rechnungs-Directorium, 
majd a Közigazgatás Statisztikai Igazgatóság. A magyar szabadságharc győzelme után pedig az 
ország közállapotának feltárására Fényes Elek vezetésével létrehozzák az Országos Statisztikai 
Hivatalt. 

Az 1784/85. évi népszámlálás 
Mellőzve az összeirási tevékenység kifejtését és a különböző forráscsoportok elemzését, 

jelen tanulmányban figyelmünket a 200 évvel ezelőtt végrehajtot t II. József-féle népszámlá-
lásra kívánjuk fordítani. ' Ez a népszámlálás nyúj t ja az első megbízható adatbázist 

'A hivatalos statisztikai szolgálat előtti összeírásokról és ezek adatairól részletes 
áttekintés található A történeti statisztika forrásai, Budapest. 1957 c. kötetben. 
Szerkesztette: Kovacsics József. 
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Magyarország demográfiai viszonyaira vonatkozóan. Az a statisztikai áttekintés, amellyel az 
egyház a XVIII. században, Mária Terézia és a II. József uralkodása alatt rendelkezett, olyan 
hiányt jelentett a populacionista népesedéspolitikát folytató uralkodók számára, amit sürgősen 
pótolni kellett. A népesség számáról és összetételéről, a katonakötelesekről, a születésekről, 
a halálozásról eddig csak az egyház rendelkezett megfelelő áttekintéssel. A begyűjtött adatokat 
felhasználta hatalma növelésére, a protestantizmus visszaszorítására, a hívek lelki gondozásá-
nak ellenőrzésére és ezzel összefüggésben az anyagi szolgáltatások felügyeletére is. 

A II. József-féle népszámlálás általános népszámlálás volt. A korábbi összeírásokból 
a nemeseket kihagyták, mert ezek jogaik csorbítását látták abban, hogy őket a jobbágysággal 
és a zsellérekkel együt t írják össze. Ez a népszámlálás megtörte a nemesség ellenállását — ahol 
kellett, katonai erők kivezénylésével biztosították, hogy abból a népesség egyetlen rétege se 
maradjon ki.2 

Azonban nemcsak a népességet illetően volt te l jes körű, területileg is felölelte — 
a határőrvidék kivételével — Magyarország, Horvátország és Erdély egész területét. A mai 
modern népszámlálásoktól pedig abban különbözött, hogy a népességet nem egy meghatározott 
időpontra (ún. eszmei időpont) vonatkozóan írták össze, hanem a számlálás folyamatos volt. Az 
összeírást 1784-ben rendelték el, és 1785-ben fejeződött be. 

A számlálás adatai alapján községi népesség-nyilvántartó könyveket készítettek. A községi 
nyilvántartás főbb adatait a természetes népmozgalom (születés, házasságkötés, halálozás) és 
a vándorlás adatai alapján továbbvezették. Ezeknek az anyagából készült később az 
1784/85 évi népszámlálás rektifikációja. 

A II. József-féle népszámlálás főbb adatai 

M e g n e v e z é s 
Magyarország és 
Horvát-Szlavónia 

1784/85 év 1786 év 
Erdély 
1786 év 

összesen 
1786 év 

Jogi népesség 
férfiak 3 553 613 
nők 3 454 961 

összesen 7 008 574 

A férfi népesség társadalmi 
tagozódása: 
pap 13 802 
nemes 162 947 
tisztviselő' és honoratior 4 387 
polgár és mesterember 83 871 
paraszt 509 823 
polgár és paraszt örököse 511 976 
zsellér stb. 788 993 
szabadságolt katona 4 723 
egyéb foglalkozású 183 995 
zsidó vallású 38 124 
1 - 1 2 éves fiúgyermekek 983 871 
13-17 éves fiúgyermekek 267 101 

Férfi népesség összesen: 3 553 613 

3 576 198 
3 468 264 

7 044 462 

13 390 
164 554 

4 158 
81 043 

506 085 
513 990 
793 554 

5 215 
181 983 

39 533 
994 627 
278 066 

3 576 198 

734 843 
708 528 

1 443 371 

5 224 
32 316 

771 
11 740 

129 854 
116 027 
159 260 

922 
46 387 

1 095 
179 370 
51 877 

734 843 

4 311 041 
4 176 792 

8 487 833 

18 614 
196 870 

4 929 
92 783 

635 939 
630 017 
952 814 

6 137 
228 370 

40 628 
1 173 997 

329 943 

4 311 041 

Ellenállást tanúsított a nemesség Nyitra és Pozsony megyében, de Zágráb, Kőrös és 
Varasd megyében is csak a katonai erőszak hatására indult meg az összeírás. Erdélyben 
a Hóra-féle jobbágymozgalom miatt kellett átmenetileg felfüggeszteni az összeírást. 
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Milyen információkat tartalmaz 
a népszámlálás? 

Megismerjük belőle a népesség számát, éspedig nemcsak országosan, hanem községenként 
is. Megállapíthatjuk a települések jogállását, a birtokosok nevét. Adatokat kapunk a családok 
számára, a jogi népességre, a tényleges népességre (jelenlévők távollévők + ideiglenesen 
jelenlévők), a férfiak számára. A nőtlenek és házasok számát külön is feltünteti az összeírás. 
Végül keresztmetszetet ad a társadalom rétegezödéséröl azáltal, hogy a férfinépességet az 
alábbi kategóriák szerint részletezi: 1 papok, 2. nemesek, 3. tisztviselők, 4. polgárok, 
5. parasztok, 6. polgárok és parasztok örökösei, 7. zsellérek, 8. egyéb rétegek, 9. szabadságolt 
katonák, 10. sar jadék 1 —12 éves, és 13—17 éves. 

A női népesség országos, illetve községenkénti számát az összeírás egyetlen adatban közli 
minden részletezés nélkül. Mindenesetre így is alkalmas az összeírás a két nem számának, 
illetve arányának a megállapítására. 

Magyarország és Horvátország népessége 1786-ban majdnem elérte a 8,5 milliót, ami azt 
jelenti, hogy Magyarország nemcsak a Habsburg-országok között volt a legnépesebb, népesebb 
volt Angliánál is. Mindössze Franciaország, az Orosz Birodalom és Törökország népessége volt 
nagyobb. 

A népszámlálás szerint Magyarországon is, Erdélyben is amely utóbbit az akkori bécsi 
közigazgatás külön kezelt — ekkor még férfitöbblet volt. Magyarországon és Horvát-
Szlavóniában a férfilakosság 50,8% -ot, a nöi 49,2% -ot tett ki. Erdélyben 50,9% volt a férfi és 
49,1% a női lakosság aránya. 100 férf ira 97 nő jutott. A két nem eltérésére a magyarázatot 
egyrészt abban kell keresnünk, hogy a XVIII. századi bevándorlás inkább a férfilakosságot 
érintette, másrészt abban, hogy a II. József-féle népszámlálás a női nemet illetően nem volt 
olyan pontos, mint a férfilakosságot illetően, lévén a számlálás egyik központi kérdése a kato-
nai szempont. A női népességre vonatkozóan sem életkoradattal, sem foglalkozási adattal nem 
rendelkezünk. 

A népszámlálás tükrében csupán a férfilakosság családi állapot szerinti megoszlását tudjuk 
rekonstruálni. Az elváltakra vonatkozóan azonban még a férfiaknál sem találunk adatokat. 
A nős férfiak aránya mindössze 39,5% -ot tett ki, míg a nőtlenek és az özvegyek aránya 
60,5% -ot képviselt. A házasságban élő férfinépesség aránya az országnak azokban a megyéi-
ben volt magasabb, ahol a lakosság alacsonyabb műveltségű volt. A városokban kisebb volt 
a házasságban élők aránya, mint a falvakban. A családok száma 1 318 575 volt 1876-ban. Egy 
család átlagos nagysága 5,3 fő volt. Magyarországon és Horvátországban a házak száma 
1786-ban 10 061 582 volt. Egy házra 6,6 személy jutott . 

A férfinépesség társadalmi tagozódása szerinti megszámlálását ugyancsak katonai szem-
pontok határozták meg. így azokat a társadalmi csoportokat, osztályokat, amelyek mint 
a nemesség, papság fel voltak mentve a katonai szolgálat alól, külön mutatták 
ki. Ugyancsak külön, de nem társadalmi kategóriánként mutatta ki a népszámlálás azokat 
a korosztályokat, amelyek a hadsereg utánpótlását biztosították. Azoknak az osztályoknak, 
rétegeknek a pontos számbavételét pedig, amelyeknek a megfigyelése katonai szempontból 
nem volt fontos, elhanyagolták. Ha emiatt a különböző társadalmi osztályok, rétegek pontos 
száma nem is állapitható meg a népszámlálásból, arra mindenesetre alkalmas az adatsor, hogy 
más, korabeli forrásokkal kiegészítve igy az 1777. évi iparos- és kereskedő-összeírás és 
a korabeli statisztikai irodalom segítségével meg tudjuk rajzolni Magyarország XVIII . 
század végi társadalmi, foglalkozási tagozódását. A nemesség száma 1786-ban megközelítette 
a 197 ezer főt. A nemes női népesség 191 ezer fő lehetett, összesen tehát mintegy 388 ezer főre 
tehető a nemesség, ami az ország népességének 4,8% -át, Erdélyben 4,4% -át alkotta. A valami-
vel több mint 18 ezer pap 5/6-a a városokban élt. Ugyancsak a városokban tömörültek az 
értelmiségiek, akik az ország népességének 0,1% -át alkották (Schwartner Márton a II. József-
féle népszámlálásban közölt adatnál többre, 17 ezer före becsüli az értelmiség számát). 
Ugyancsak Schwartner nyomán van módunk az iparos- és a kereskedönépesség számarányát is 
megállapítani. Az 1777 1782 között végrehajtott iparos- és kereskedö-összeirásra hivatkozva 
nyegállapit ja, hogy az országban 30 921 iparos volt. A gyárakban dolgozó munkások számát 
9365 főre, a bányászok számát 30 000 före tette. Adatai szerint a kereskedők száma 26 000 före 
volt tehető. ' 

A férfi zsellérek száma 1786-ban 952 814 fő. Sajnos ez a rovat sem csupán a zselléreket 
tartalmazza, hanem a testi fogyatékosokat és a túl alacsony, katonai szolgálatra nem alkalmas 
férfiakat is. Mindezek ellenére a férfinépesség társadalmi tagozódását tükröző népszámlálási 
adatfelvétel mégis nélkülözhetetlen ismereteket nyújt a korabeli társadalmi viszonyokról. 

'Schwartner Márton: Statistik des Königreichs Ungern, Pest. 1798. 148. és 203. old. 
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Magyarországon és Horvátországban 52 szabad királyi várost, 12 egyéb várost és 
593 mezővárost írtak össze. A falvak száma 10 764 volt. Erdélyben 9 szabad királyi várost, 
65 mezővárost és 2541 falut regisztráltak. Így Magyarországon és Erdélyben együttesen 
15 374 város illetve falu volt.4 A települések átlagosan 500 lakosúak. Egy-egy település 
83 házból állott. Az önálló puszták száma Magyarországon és Horvátországban 1338 volt. Más 
adatok szerepelnek az 1787. évi összeírásban. Ennek oka az, hogy Magyarország telepü-
lésszerkezete a XVIII. sz. végén is mozgásban volt. A 150 éves török megszállás után még 
mindig intenzív volt a lakosság vándorlása, jelentős volt a betelepítések hatása, de az is 
figyelemre méltó, hogy a közösségek közigazgatási jogállásának a tisztázatlansága következté-
ben falvak mezővárosokká alakultak, illetve puszták községi rangra emelkedtek. 

A városok népessége a II. József-féle népszámlálás idején 366 000 főt tett ki. A városokban 
lakó népesség száma azonban nem jelentette ekkor még azt, hogy az ország népességének 
6,4% -a ténylegesen városias jellegű településeken élt, illetve ami ugyancsak a város egyik fő 
jellemzője, hogy a lakosság ipari jellegű foglalkozásokból élt. Az iparosodás, mint köztudott, 
Magyarországon jóval később indult meg, mint a szomszédos nyugati országokban. (Pl. Auszt-
riában Bécs már a XVIII. század végén 100 ezer lakosú város volt.) Magyarországon a legna-
gyobb város Debrecen volt, 29 ezer lakossal. Nálunk a városok többsége ötezer lakosú volt. Az 
alföldi városok nagy külterületekkel rendelkeztek, a városok határában elpusztult fa lvak be-
népesítése még nem történt meg. Egy-egy nagy határú alföldi város határában a török idők 
előtt 15—20 község is volt. A török megszállás után a városok régi nagy határukat természet-
szerűleg megtartották, az önálló puszták vagy lakatlan külterültek is a város határához tartoz-
tak. Voltak 140—160 ezer kat. hold területű alföldi városok. Így érthető, hogy ezek népsűrű-
sége igen alacsony volt. Amíg Magyarország népsűrűsége 31 volt, addig Szeged városé mind-
össze 27, Debrecené 31, Szabadkáé 21. A kis határú városoké természetesen magasabb. Buda 
népsűrűsége 380, Pesté 270, Komáromé 390, Fiuméé 300 lakos volt négyzetkilométerenként. 

Mit jelent ez a népszámlálás 
a honismeret szempontjából? 

A II. József-féle népszámlálás eredményeinek feltárása óta — ami elsősorban Thirring 
Gusztáv érdeme —, sokat idézett forrásmunka lett.5 Bázisként felhasználják a kutatók a XVIII. 
század végi társadalmi és gazdasági viszonyok megvilágítására, de fontos kiindulóadat lett 
a népesség visszaszámításánál is. Hazánk XVIII . század elejei népességét Acsády Ignác az 
1715—1720-as adóösszeirás a la ján végzett számításai alapján 2,5 millióra tette. A II. József-
féle népszámlálás alapulvételével végzett visszaszámítások — Szabó István, Barsy Gyula, 
Acsády György és Dávid Zoltán — becslései 3,5—4 millió főben állapították meg e század 
második évtizedének népességét.6 

Fontos támpontot ad a népszámlálás a helytörténeti kutatásokhoz is; a községek, városok 
jogállását, uradalmi hovatartozását és a települések demográfiai mutatóit ebből a forrásból 
ismerhetjük meg a legátfogóbban. Nem lényegtelen információ az sem, amit a helynevek 
tekintetében jelent ez az összeírás. A helynevek rendezése ugyanis csak 1898—1912 között 
történt meg. Az ezt megelőző időszakban nem volt szabályozva, hogy kit illet meg az elnevezés 
joga. Nem volt szokatlan dolog, hogy egy községet másképpen ismertek hivatalosan, mint 
ahogy azt a község lakói hívták. Ugyanazon néven az országban több község is szerepelt. Az 
1784/85. évi népszámlálás nagy segítséget jelent a községek topográfiai azonosításához is. 

Végül nagyon fontosnak tar tom kiemelni azt a körülményt, hogy a népszámlálás konkrét 
ismeretanyagával fontos szerepet töltött be haladó politikusaink, statisztikusaink, kozgazaasza-
ink nézeteinek formálásában is. Támadhatatlan érveket jelentett abban a küzdelemben, amely 
a polgári átalakulás érdekében folyt. Ezek az adatok döbbentették rá a haladó értelmiséget — 
többek között Schwartner Mártont , Barics Adalbertet , Bocsor Istvánt, Berzeviczy Gergelyt, 
Magda Pált — arra, hogy hogyan alakul a termelő és a nem termelő népesség aránya. 

Magda Pál néhány évtizeddel a II. József-féle népszámlálás után a ,,misera plebs 
contribuens" számát hétmillió-kétszázezerre teszi". ,,Ez a hétmillió paraszt műveli azon 
földeket, amelyeket 70 000 nemes família bír." „Kilencedet, tizedet fizetnek, robottal tartoznak, 

4 A II. József-féle népszámlálás községi anyagát 1960-ban adta ki a Központi Statisztikai 
Hivatal: Az első magyarországi népszámlálás. Bp. 1960. Szerk.: Danyi Dezső és Dávid 
Zoltán. 
bThirring Gusztáv: Magyarország népessége II. József korában. Bp. 1938. 
6Barsy Gyula: Magyarország népessége a honfoglalás óta. Stat. Szemle 1938. 4. sz. To-
vábbá: Dávid Zoltán, Szabó István és Acsády György tanulmányai. A történeti statisz-
tika forrásai. Bp. 1957. és a Magyarország történeti demográf iá ja (Bp. 1963) c. kötetek-
ben. 
1 Magda Pál: Magyarországnak és a határőrző katonaság vidékinek legújabb statisztikai 
és geográfiai leírása. Pest, 1819. 
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természetbeni a jándékokat adnak földesuruknak, fuvarral és más szolgáltatásokkal tartoznak, 
ö k ad ják a haza védelmezésére a rektúrákat ." „Ugyanakkor Hazám lakosságának 7/8-ad 
részét olyan állapotban látom . . . melyben azt a szegénység és a megvetés a porban heverte-
t i . . . emberi méltóságra maga magát tsak igen lassan s véghetetlen nehezen emelheti, mások 
által pedig nem igen emeltet ik" — írja kitűnő statisztikai munkájában.7 

A gazdasági reformok megindulásához, a közgazdaságtudomány kifejlődéséhez adatokra, 
tényekre volt szükség. Ezt a munkát indította meg az első magyarországi népszámlálás. Ennek 
a táptalaján indult meg és alakult ki az a honismertető irodalom is, amelynek máig is egyik 
legtöbbet használt terméke Fényes Elek: Magyarország Geográfiai Szótára, de becses terméke 
Vályi, Lipszky, Korabinszky, Csaplovics, Dóczy, Thiele és Nagy Lajos helységnévtára is. 

Dr. Kovacsics József 

Kisfaludi Stróbl Zsigmond 
emlékezete 

Száz esztendeje, 1884. július elsején született — a Zala megyei Alsórajkon — századunk 
szobrászatának világviszonylatban is egyik legkiemelkedőbb mestere. Csaknem hét évtizedet 
átívelő művészpályáján a plasztika valamennyi ágában olyan nagyszerű müveket alkotott, 
amelyek nemcsak a magyar, hanem az egyetemes képzőművészetnek is örök becsű darabjai 
közé tartoznak. 

Édesapja néptanító volt, akit 1896-ban Borjádra helyeztek. Az ügyesen rajzolgató kis 
Zsigmond itt kezdett el agyagból, kenyérbélböl kis szobrocskákat gyúrni; egyik jól sikerült 
Petőfi-fejére fölfigyelt Sass Erzsébet is (őhozzá írta a Sass családnál többször is vendégeskedő 
költő A négyökrös szekér című költeményét!) és további szobrászkodásra buzdította. 

Amikor a pályaválasztás került szóba, apja levelet irt Kiss György szobrászművésznek, aki 
— miután meggyőződött Stróbl Zsigmond (a Kisfaludi nevet később vette fel) kivételes 
tehetségéről, ajánlólevelet írt az Iparművészeti Iskolához, s a fiút föl is vették. Mintázást 
Mátrai Lajostól tanult, kisplasztikát pedig Lóránfi Antaltól. Szerény jövedelmű édesapja havi 
tíz for int jából alig futot ta a legszükségesebbekre is, ám a negyedik tanévtől megkapta Zala 
vármegye Deák-alapítványának évi 200 for int já t , amely három évre biztosította a szobrásznö-
vendék tanulását. Az ösztöndíjból Bécsbe ment és beiratkozott a Stadtgewerde Schuléba, ahol 
Brenek professzortól tanulta a szobrászat rejtelmeit. 1904-ben jött haza a császárvárosból, s az 
Országos Mintarajz Iskolában (Székely Bertalan és Radnai Béla növendékeként), és Stróbl 
Alajos szobrászati mesteriskolájában folytat ta tanulmányait. 

1907-ben — „Már éppen eleget tud!' megjegyzéssel — eltávolították a művészképzőből, 
mert engedély nélkül kiállított a Műcsarnokban. Szegényen, pénz nélkül került az utcára, de 
a páratlan tehetségű fiatalembert ezúttal a szerencse sem hagyta cserben: Ernst Lajos, a neves 
mecénás és műgyűj tő műtermet szerzett neki. A bizalmat határtalan szorgalommal hálálta meg, 
s 1909-ben a Művészházban rendezett kollektív tárlattal üstökösként robbant be a hazai 
szobrászatba. 1911-ben készítette el Finálé című háromalakos aktkompozícióját, mellyel egy év 
múlva elnyerte a Rudics-díjjal járó csaknem hétezer koronás pénzjutalmat, és a szoborcso-
portot megvette az állam a Szépművészeti Múzeumnak. 

A jelentős pénzösszegből nagy európai tanulmányutat tett mesterünk: Itália. Párizs, Brüsszel 
művészeti emlékei kitágították látóköret, elmélyítették tudását, s életreszólóan elkötelezték 
a szépség, a humanizmus eszméinek szolgálata mellett. 

Alkotópályájának lendületét — olyan főművek voltak már mögötte, mind Dávid, a Fürdő 
után, a Petőfi-mellszobor, Horváth Mihály történész szentesi emlékműve, az agg Görgey 
tábornok remek márvány mellszobra, a lírai szépségű Tavasz stb. — az első világháború 
vérzivatara sem tudta megtörni, csak témakörét redukálhatta: a sajtószázad tagjaként — 

'Kisfaludi Stróbl Zsigmond: Emberek és szobrok. Memoár, Képzőművészeti Alap 
Kiadóvállalat, Bp., 1969. 
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A reggel. Márvány, 1924. 

hadiszobrászként — ismert tábornokok és vezérkari tisztek mellett bajtársairól, s a hadikórhá-
zak ápolónőiről mintázott egy sereg remek plasztikát. 1916-ban feleségéről, egy év múlva 
pedig Éva lányáról faragott mellszobra páratlan lélekismeretröl és mesterségbeli tudásról 
tanúskodik. 

Az őszirózsás forradalom idején pár hét alatt mintázta meg az őszirózsás katona alak|át, 
amely vállra vetett puskájával és ünneplésre emelt kar jával a béke beköszöntését jelzi. 
Ugyanebben az évben készítette egyik legismertebb müvét, az Íjászt, amely ma a budapesti 
Városliget egyik dísze (egy-egy példányát őrzik az Egyesült Államokban, a leningrádi 
Ermitázsban és Indonéziában is). Aki egyszer is látta ezti a nagy bronzot, soha nem felejti el 
a kiröppenő nyílvessző után néző, ideális testalkatú és izomzatú sportoló alakját , amely 
Takács Ferencet idézve — ,,az ifjúság erejének, a sport szépségének a modern plasztika által 
megfogalmazott klasszikus példája."*' 

Kisfaludi Stróbl Zsigmond pályája a két világháború között teljesedett ki. Valamennyi 
művében megcsodálhatjuk virtuozitását, mesterségbeli tudásának páratlan tökéletességét. Az 
életnagyságúnál nagyobb emlékmüvek sokaságán kívül mintázott megszámlálhatatlan 
kisplasztikát, plakettet, arcmást, sokalakos kompozíciót. A húszas években alkotott aktsoroza-
tával (közöttük A reggel cimü márványcsoda, amely talán legnagyszerűbb munkája), 
arcmásaival (Csók István, Iványi Grünwald Béla, Petrovics Elek, Petőfi s tb) , emlékmüveivel 
(Huszár Gál, Magyar huszár, első világháborús emlékmüvek, és síremlékek egész sora) felhívta 
művészetére a külföld figyelmét is. 

JTakács Ferenc: Az íjász és alkotója. Népsport, 1981. IV. 25. 
'Kisfaludi Stróbl Zsigmond im. 

szabadság himnusza. Fáklya c. folyóirat, 1974. december 
"Népszabadság, 1975. augusztus 23. 
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Sok megbízatást teljesített Angliában és az Egyesült Államokban. 1932-ben készítette el 
G B. Shaw immár klasszikus mellszobrát, melyről a modell írta a következő elismerő 
gondolatokat: „Saját portrém nemcsak azt mutat ja , milyen vagyok, hanem azt is, hogy 
milyennek kellene lennem és milyen szeretnék lenni . . . A nagy író irta meg művészünk 
1935-ös angliai kiállításának katalógusához az előszót is. 

Angliában még a Shaw-mellszobornál is nagyobb elismerést aratott Erzsébet hercegnő, 
a trónörökös szobraival, melyekkel szinte felülmúlhatatlan hírnévre tett szert, és számos brit 
közéleti személyiség halmozta el megrendeléseivel: Chamberlain kancellárról, Lady Astorról, 
Hamilton tábornokról stb. mintázott mellszobrokat. 

A harmincas-negyvenes évek hazai termése között csodálhatjuk nagy művésznőnk, Bajor 
Gizi szobrát, Nagy Lajos király emléktábláját a szegedi Dóm téren, a Mányoki Adám-
dombormüvet, Hubay Jenő hegedűművész mellszobrát, Székelyhidy Ferenc operaénekes 
arcmását, a Parlament számára mintázott Széchenyi-domborművet, s a Madách-emlékmüvet 
(sajnos a második vi lágháborúban megsemmisült a hatalmas gipszmodell). 

Budapest ostrománál súlyosan megsérült Kisfaludi Stróbl fővárosi műterme is. Vorosilov 
marsall, aki megcsodálta a városligeti Íjászt, és kinyomoztatta készítőjének nevét, személyesen 
intézkedett, hogy javítsák meg a műtermet, élelemmel látta el Kisfaludi Stróbl mestert, 
s fűtőanyagról is gondoskodott . A hatvanegy éves művész elsők között állította művészetét az 
új, demokrat ikus Magyarország szolgálatába. „És mégis megindul a munka!" című alkotása 
izmos testű dolgozót ábrázol, aki robusztus a lakjával habozás nélkül áll az újjáépítők sorába. 
Szinte rekordgyorsasággal készítette el a gellérthegyi Felszabadulási Emlékművet; a pálmaágat 
tartó hatalmas nőalak mellett az emlékmű mellékalakjai (a fasizmust jelképező sárkányt 
legyűrő Sárkányölö, a Fáklyavivő, s a talapzatnál álló szovjet harcos) is szobrászati remekmű-
vek. 

ö mintázta a Parlament előtti Kossuth-szobor főalakját , a Millenniumi Emlékmű ú j Rákóczi-
és Kossuth-figuráját, fiatalkori párizsi emlékei inspirálták Lenin alakjának bronzba öntésére, 
Marcaliban mártíremlékmüvét állították föl, az Ózdi hengerész és a Kőfejtők című kompozíciói 
a nehéz fizikai munkát végzők dicséretét zengi. 

Remek arcmások egész sorát faragta márványba, öntötte bronzba (Vorosilov marsall, 
Kodály, Bartók, Csajkovszkij , Maugham stb.) évtizedekkel előbb elkészített vázlatát valósította 
meg az Egerben fölállított Végvári harcosokban. 

Mint a Képzőművészeti Főiskola professzora, nemzedékeket tanított a szobrászat nemes, 
a szépet és az emberit szolgáló hagyományaira. Tagja volt a Szovjetunió Művészeti Akadémiá-
jának is, szovjet kollégája és barát ja J. Vucsetics így méltatta művészünket: „Kisfaludi Stróbl 
barátunk és kollégánk rendkívüli tehetsége és lenyűgöző mesterségbeli tudása, emberszeretete 
és érzelmi gazdagsága révén világviszonylatban az utolsó évszázad legnagyobb szobrászainak 
élvonalába tartozik. Köszöntöm a népet, amely ilyen nagyszerű művészt adott a világnak!"4 

Kisfaludi Stróbl Zsigmond, a Magyar Népköztársaság kétszeres Kossuth-dijas kiváló 
művésze 1975. augusztus 14-én hunyt el. Ravatalánál mondotta tanítványa, Somogyi József 
szobrászművész az alábbi gondolatokat: „Töretlen hűséggel szolgálta a művészetet . . . A meg-
újhodó XX. századi művészet alkotó, termékenyítő közreműködője volt, tanítói tisztasága, 
bölcsessége példa számunkra. Alkotásaiban a Művészet örök fénye sugárzik, világossá téve 
szellemi horizontunkat ." 

Iíj. Kálmán Gyula 

Végvári harcosok, Eger (Juhász Tibor felvétele) 
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1944. március 19. 
„Megkívánják a mezőket és elrabolják, és 
a házakat és elszedik; és nyomorgatják a 
gazdát, és az ő házanépét az embert és az 
ő örökségét.'' 

(Mikeás próféta k ö n y v e 2.) 

1944. március 19-e napjának, s következményeinek történéseit összeállításunk nem tárja fel 
a maga teljességében. Nem szól a megelőző eseményekről, az akkori magyar vezetörétegnek, 

Kállay Miklós nevével fémjelzett - „hintapolitikai" titkairól. Nem idézi fel azokat 
a történeti stúdiumokat és elemzéseket, amelyek a németek katonai-politikai szándékairól, 
a hírhedett , ,Margarethe"-terv előkészületeiről, diplomáciai lépéseiről, majd végrehajtásáról 
szólnak. Eképpen nem láttatja sem a jelentős státuszférfiak cselekedeteit, sem pedig az 
antifasiszta ellenállás élményanyagát. Mindazonáltal bevezetőként, és a bemutatásra kerülő 
szemelvények háttérkeretének röviden fel kell rajzolnunk ezeket az előzményeket. 

A sztálingrádi és voronyezsi vereségek nyomán megtört a németek háborús ereje. 
A második magyar hadsereg szétverettetett. Ebben a helyzetben a magyar politikai vezető ré-
teg egy része lazítani igyekezett a Németországhoz, a fasiszta blokkhoz fűződő kapcsolatain és 
hangsúlyozta a különleges magyar érdekeket. Kiváltképpen a Kállay-kormány magatartása 
vonta magára a német politikai és katonai tényezők nagyfokú gyanakvását. Ugyanakkor 
miként Ránki György értékeli — „Kállay külpolitikai céljait teljesen a régi rend fenntartásával 
kötötte egybe, söt annak rendelte alá"; ezúton került szembe élesen mindazon antilasiszta, 
baloldali és demokratikus törekvéssel, mely a külpolitikai változásokat a belpolitikával 
összekapcsolni tartotta szükségesnek.1 

Hogy az egyiknek óhatatlanul szüksége van a másikra, azt éppen egy esetleges német 
megszállás kivédésének érdeke is diktálta — erre utalt Bajcsy-Zsilinszky nevezetes memo-
randuma.2 Kezdeményezések másfelöl is kibontakoztak. Az illegálisan küzdő kommunista párt 
kifejezte azt a szándékát, hogy minden Hitler-ellenes erővel kész együttműködni a háborúval 
való szakítás érdekében és a demokratikus Magyarország létrehozásában. Az 1943-as nyárvégi 
balatonszárszói konferencia pedig olyan „sokféle szellemi batyuval, hittel, tévhittel . . ." vérte-
zett gyülekező hely volt, ahol ugyancsak egy „másik" Magyarország készülődött.' 
A demokratikus-értelmiségi csoportokban, a munkásmozgalomban, a kommunisták között 
egyaránt érlelődött a cselekvés vágya. 

Az ország német megszállása súlyos csapást mért rájuk, de nem némította el őket. 
1944 tavaszán létrejön a Magyar Front, a demokratikus pártok, s velük a kommunisták 
szövetsége, s kibontakozott az antifasiszta ellenállás. 

Magyarországot alighanem földrajzi helyzeténél fogva is stratégiai jelentőségűnek ítélte 
meg a német hadvezetés. De vezető köreik egy újabb „olasz" példa meglepetésének sem 
kívánták kitenni magukat. Magyarország katonai megszállásását tehát elhatározták. 1944. 
március 19-e hajnalán három irányból benyomultak csapataik Magyarországra. 

Szemtanúink története e szomorú vasárnapon veszi kezdetét, többnyire negyven év 
távlatából visszatekintve. 

Tanúságtevöink, akik jóllehet a társadalmi-politikai-katonai események közvetlen sod-
rásába kerültek, néhány kivételtől eltekintve nem tartoztak az akkori áramlatok élvonalá-
ba. A hétköznapok közegében éltek látszólag, de életük nem úgy folytatódott, mint annak 
előtte. Hirtelen rájuk zúdult egy történelmi élmény, amelynek így vagy úgy szenvedő ala-
nyaivá lettek. A félelemé, a kiszolgáltatottságé, a megaláztatásé. Visszaemlékezéseikből 
úgy válogattunk, hogy személyes átélésük valamiképp az „egésznek" tartson tükröt: a ma-

' Ránki György: 1944. március 19. Kossuth, 1978. 9. old. 
Századok, 1965. 1—2. számában tette közzé Pintér István Bajcsy-Zsilinszky Endre 
memorandumát. Idézi: Ránki György. 
"Szárszó 1943. Szerk.: Győríty Sándor, Pintér István, Sebestyén László, Sipos Altila. 
Kossuth, 1983. 18. old. 
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gyar gazdaság háborús célra való maximális kihasználásának, a magyar katonák újbóli har-
ci bevetésének, az emberi sorsok katasztrofális elmélyülésének, antifasiszták, munkásmoz-
galmi férfiak s a zsidó lakosság üldözésének. Reméljük, hogy a közölt részletek dióhéjnyi 
anyaga is képes minden különösebb magyarázat nélkül érzékeltetni a légkört, az egész tra-
gikumát. 

A közölt részleteket a Magyar Munkásmozgalmi Múzeumban elhelyezett iratokból, 
dokumentumokból, visszaemlékezésekből válogattuk. Előbb tömör krónikát mutatunk be azzal 
a szándékkal, hogy na márciusi napnak (napoknak) zaklatottságát, sötét tónusú ritmusát 
érzékeltessük. Majd ezután következnek a memoár-részletek. Az idézett lapok erejét 
a személyes átélés hitele adja , s nem a historikus szigorú mércéje. 

Fancsovils György 

1944. március-április hava néhány napjának orosházi krónikája: március 15.: a díszünnepség 
légiveszély miatt elmaradt, március 19. de.: Marosán György előadása a Munkásotthonban, 
du.: a függetlenségi és 48-as Politikai Párt Olvasókör megemlékezése Kossuth Lajos halálának 
50. évfordulójáról, este: Német páncélos egység érkezése, március 23.: a helyi lap közli: 
„kölcsönös megegyezés alapján német csapatok érkeztek Magyarországra", március 27.: 
a Magyar Parasztszövetség feloszlatása, március 31.: a legtekintélyesebb zsidó férfiakat 
összeszedik és munkaszolgálatra Debrecen alá Szent György-pusztára viszik, április 3.: 
a baloldali személyek internálása a meszes-kisközi iskolába. 

,,A németek egy tankoszloppal érkeztek a községbe március 19-én, késő délután. Dr. Sándor 
Béla orvos házát (Pacsirta u. 20.) még aznap kiürítették és híradós osztag szállásolta be magát, 
nagy antennákat felállítva. A kapu előtt állandóan őrszem állt vérebbel, és nem engedett senkit 
a ház előtt elmenni."4 

„A lakosság nem tudta, hogy ez német megszállás lesz . . ." 
,,A lakosság nem tudta, hogy ez német megszállás lesz, hiszen máskor is keresztülvonultak 

itt német csapatok . . . Kimentem kaput nyitni, hát két csendőr szuronyosan belépett egyenesen 
a lakásba. Azzal jöttek, hogy rögtön öltözzek fel és vegyek magamhoz pokrócot és három 
napra való kenyeret. Akkor végigkísértek a Táncsics utcára, ahol Soós Gyula lakott, azzal 
összekötöztek és bevittek a Meszes-közbe levő iskolába. Akkor már sokan voltak bent. 
Orosháziak és Rákóczi-telepi elvtársak. Ez történt 1944. március 21-én, amikor is a német nácik 
megszállták az országot . . . Néhány hét után katonai büntető-munkaszolgálatra kaptunk 
behívót. Bevonultunk Debrecenbe" ' 

„Akkoriban szokás volt gyermekháborúkat viselni . . ." 
„1944. március 25-én egy 130 főből álló német katonai egység szállta meg a községet. Az 

iskolában és a színházteremben szállásoltak, így abban az évben számunkra befejeződött az 
iskolai tanév. Innen kezdve szinte hetenként ú jabb német csapatok jöttek, a régiek elmentek. 
A kaszinó és az iskola ar ra volt berendezve, hogy a pihenő német egységeket fogadja . . ." 

„Akkor láttunk életünkben először igazi hadigépezetet . . . olyan autók gördültek utcáinkon, 
amelyeknek lánctalpai voltak, de gumikerekük is; hosszú csövű légvédelmi ágyúk álltak 
a kertekben. Nekünk játék volt az egész. Felkéredzkedtünk a tankokra, autókra, s visítoztunk 
egy-egy éles kanyarban . . . A német helyőrség labdarúgó-csapata néhányszor összecsapott 
a helyi Vasas SC csapatával. Jó futballisták voltak, mert csak egy döntetlent tudtak a helyiek 
kiharcolni, a többi mérkőzést elveszítették. Nagy ovációval szurkoltunk a hazai gárdá-
nak . . . A bányaműhelyben német tankokat , páncélkocsikat javítottak; a Polyankán 
próbálgatták a páncélöklöket néhány ártatlan csillén . . . 

Apám is megkapta a SAS-behívót, a putnoki gyülekezőhelyre kellett indulnia; vele 
30—35 bányásznak . . ." „Akkoriban szokás volt gyermekháborúkat viselni a többi teleprész és 
a falu ellen Nagy csatákat vívtunk az ördögsziget tel a Tarackossal, gyúrt sárgolyókkal, 
botokkal . . . Így vívtuk háborúinkat akkor, amikor a világtörténelem legvéresebb csatáiban 
már százezrek pusztultak el . . ."6 

'Részlet Formann István Orosháza a második világháború idején c. tanulmányából. 
Kézirat, Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Adattára (MMM AD) II — 981 76. 132. 
Vö. Marosán György: Tüzes kemence Magvető, 1968. 683—85. old. Marosán emliti, hogy 
19-én Orosházán tartózkodott, másnap 20-án, hétfőn reggel indult Szegedre, s csak ott az 
állomás előtti téren döbbent rá - a német páncélkocsik láttán —, hogy valami történt. 
•'Kolarik Ede emlékezéseiből. Kézirat. MMM AD—II —1927. 79. Kolarik az 1938-as 
„szegedi kommunista per" egyik vádlot t ja volt, illegális mozgalmi tevékenységéért 
rendőri megfigyelés alatt állott. 
''Viktor Gyula Eletem a bányászok szolgálatában c. munkájából. Rudabánya. Kézirat. 
MMM AD—II - 2491 83. 20 25. Viktor Gyula 1944-ben tízéves fiú volt. 
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Hadiüzem személyzeti parancsnok napiparancsa7 

M. kir. 1/11. hadiüzem személyzeti parancsnok 
12. sz. napiparancs 

Kispest, J944. évi március hó 24-én 

A német birodalmi hadsereg részeinek Magyarországon való tartózkodásával kapcsolatban 
közlöm, hogy az kifejezetten hadműveleti jelleggel bir és éppen ezért mindenkit higgadtságra 
és nyugodtságra intek. 

Ugyanakkor figyelmeztetek mindenkit , hogy amennyiben az az eset fordulna elő, hogy 
német katonai közegek akár egyedül, akár a csendörséggel, vagy rendörséggel karöltve valakit 
igazolásra szólítanának fel, ezen felhívásnak higgadtan és nyugodtan tegyenek eleget. 
Általában minden súrlódás a legmesszebbmenő megértéssel elkerülendő. 

Ezzel kapcsolatban felhívom a hadiüzemi alkalmazottak figyelmét a vállalat által kiadott 559. 
számú körözvényre, (katholikus lelkigyakorlat a HSCS. alkalmazottak részére), hogy ezen 
a lehetőség határain belül, éppen a nehéz időkre való tekintettel, lehetőleg nagy számmal 
vegyenek részt. 

Kolarovszki Mihály (: 224.117. szül: 1927.:) segédmunkás, 1944. III. 17-én munkahelyétől 
igazolatlanul távol maradt, (Először fenyítve:) 1 nap szigorított fogsággal, 

Martinák Imre (: 24.063; szül: 1923.:) segédmunkás, 1944. III . 16-án munkahelyétől 
igazolatlanul távol maradt (:Először fenyítve:) 1 nap szigorított fogsággal, 

Magyar János k(: 26.065, szül: 1923.:) gyárimunkás, 1944. III. hó 12-től 14-ig munkahelyétől 
igazolatlanul távol maradt. (:Elöször fenyítve:) 2 nap szigorított fogsággal fenyítette meg az 
illetékes zlj. parancsnok. 

Büntetésük megkezdése tekintetében már intézkedtem. 

Aláírások. 

„A nyugtalanság növekedett a gyárban" 

„Mindennap azzal hagytam ott a gyárat , hogy nem tudom, mire megyek haza. Munkahelyem 
hadiüzem volt, ezért némileg biztonságot is nyújtott , gépemtől nem vihettek el. Falumban, 
otthonomban minden másképp volt. Az elöljáróság tudta, hogy a világon vagyok, életkorom 
szerint katonaköteles, tehát bármikor beállíthat a postás a behívóval. 

Igen, nap mint nap szomorú, baljóslatú érzésekkel végtam neki a hazafelé vezető útnak. 
Mindennapos — és elég siralmas esemény volt, ahogy egy-egy évfolyamos segédtársam 
leszámol, visszaadja a személyes használatra kapott szerszámokat, és egy-egy odavetett szóval 
búcsúzik — „holnap visznek . . ." Nem azt mondta, „hogy megyek", hanem „visznek", amiben 
kifejeződött, hogy nem a maga jószántából hagy fel tanult mesterségével. 

A gyári kapusok mellett csakhamar megjelentek a fegyveresek, itt is, ott is betonbunkerek 
lőrésekkel, és az elhibázott munkát már nem selej tnek kezdték emlegetni, hanem szabo-
tázsnak . . . A nyugtalanság növekedett a gyárban. 

Az idősebb szakik szüntelenül várható sorsukról beszélgettek, életkorukat méricskélték, és 
ránk, fiatalokra is úgy tekintettek, mint valami bizonyosságra — amig minket látnak, addig 
őket biztos békén hagyják . . ."8 

Részletek egy pesti polgár háztartási füzetéből' 
1944. március hó 

14. nap Villany- és gázszámlák 129' P 
16. nap koszorú 20. 

Papír 51. 
Katonai légó veder 34. 

20. nap Élelem 40. 
70 db tojás 15. 

21. nap Háztartás 184. 
26. nap Pince hurcolkodás 24. 
27. nap Háztartás 120. 

Telefonfellebbezés 6. 
Vederjavítás 5. 

30. nap Légó homokhordás 40. 

'Hadiüzemi személyzeti parancsnok napiparancsa. Kispest. Eredeti. MMM Így. 3869. sz. 
8Németh Gyula: Tettük, amit tennünk kellett. Visszaemlékezés, Ózd. Kézirat. 
MMM AD—II—23—83. 1—6. old. 
'Háztartási füzet. Eredeti. M M M Így. szn. 
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„Ló- és szarvasmarha-begyűjtést tartottak . . ." 

„Az enyhe tél után igen kellemetlen hideg március volt 1944-ben. Március 19-én ló- és 
szarvasmarha-begyűjtést tartottak az olvasókörben, amikor jött a híre, hogy a németek 
megszállták Magyarországot . . . 

Még aznap este ismét a plébános úrnál találkoztunk néhányan . . . A rádió állandóan 
indulókat játszott és a hírekben közölték, hogy a kormány lemondott. Az esti híradásban 
publikálták, hogy Horthy kormányzó Sztojákovich Sztójai Dömét, Magyarország berlini 
nagykövetét bizta meg az ú j kormány megalakításával . . . Márciusban jött meg a bogárzói 
szövetkezeti géptársulás traktora, ekével. A gazdaság földjét március végéig felszántotta."1" 

„Bánat és aggodalom egy újabb katonai behívó ... ." 

„1944. márciusa háromszorosan emlékezetemben maradt. Az első kettő öröm. ö r ö m volt 
a mestervizsga sikeres letétele, és a lányom születése. Bánat és aggodalom egy újabb katonai 
behívó, amely kötelez a frontszolgálatra, most már másodízben . . . 

Elmondhatom azt is, hogy volt egy kis szerencsém is. Mielőtt kimentünk volna a frontra, 
megláthattam az újszülöttet édesanyjával együtt . Anyósom segített feleségemnek a kisbabát 
kihozni a kilenc kilométeres útszakaszon, gyalogosan. A kis Marikát abroszba kötve, nyakába 
akasztva hozta, szerencsésen értek Kál-Kápolna vasútállomásra, s onnét jutottak el az apósom 
egyik testvéréhez, aki a maklártályai uradalomban lakott. Ugyancsak cselédek voltak 
a kápolnai bir tokon. Mindez szülés után nyolc napra történt. Én kimaradást kaptam, hogy 
meglátogathassam őket. Másnap már be is vagoníroztunk Egerbe. Indultunk újból a front-
ra . . ."'1 

„Munkásdalokat énekelve jöttek, mint valami bibliai hösök" 

,,A megszállás hire hozzánk csak 20-án reggel érkezett le a hírzárlat miatt. Hetipiac volt és 
suttogva mindenki azt tárgyalta, a piactéren megerősített csendörjárör cirkált mindenkit 
figyelve. Nyolc óra után érkeztem be a községbe én is a piacra, amikor két fegyveres 
csendőr igyekszik felém, de már hátul is volt kettő az örparancsnokkal együtt . . . Az őrszobán 
mindenemet átkutatva közölték velem, hogy le vagyok tartóztatva állambiztonsági okok 
miatt ... A szolgabírói hivatal előszobájában . . . a legnagyobb meglepetésemre egy sereg 
ismerős embert találtam őrizetben . . . Gyomáról őrizetben volt kívülem Kner Imre nyomdász, 
Varjú Imre földmunkás, Endrédről: Szabó Péter, Fülöp István földmunkások, Libényi Béla 
ügyvéd . . . Március 31-én már délután észrevettük, hogy valami történik velünk, mert ebéd 
után megjelent a csendőrparancsnok . . . 

Budapestre korán reggel érkeztünk meg, és nyomban átkísértek bennünket a Mosonyi utcai 
fogházba . . . a pincébe, ahol már voltak vagy negyvenen . . . a sarokban találtam rá Takács 
Józsefre, a szociáldemokrata párt egyik vezetőjére. Érkezésünk délutánján meghozták Rónai 
Sándorékat is Miskolcról. Munkásdalokat énekelve jöttek, mint valami bibliai hösök. Néhány 
nap múlva hozzánk került Marosan György is, aki már friss híreket is hozott a külvilágból. 
Kner Imrét pár nap múlva kivették közülünk . . .' 

'"Katona Sándor: Történelmi idők tanúja c. emlékezése Kézirat. Baktö—Bogárzó. MMM 
AD—II—2507—83. 31—32. old. 
"Krancziczky Pál emlékezése. Kézirat. Maklártálya. MMM —AD—II—888 -76. 120— 
121. old. 
'-Rácz Lajos emlékezése. Kézirat, Gyoma-Endröd. MMM AD—II—1648 78. 86—87. 
old. Rácz Lajos parasztpolitikus, előbb a Bajcsy-Zsilinszky-féle Radikális Párt, utóbb 
a Kisgazda Párt választmányának tagja. Antifasiszta tevékenységéért tartóztatták 
le. Emlékezésében megemlíti többek mellett Takács József szociáldemokrata 
politikust, agrármozgalmi történetírót, Rónai Sándor miskolci szociáldemokrata titkárt 
is. Vó. Beránné Nemes Éva: Miskolc politikai élete a német megszállás hónapjaiban 
c. tanulmányát. Borsodi Történelmi Évkönyv, Miskolc, 1971. 23. old. 
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„Mi a nemzet szemetei vagyunk . . ." 

„Azokban az időkben, amikor itt a Sági-bazaltbányában, mások szerte az országban vagy az 
országhatárokon túl igazságtalanul szenvedtek a náci börtönökben, rab és megalázott lett az 
egész magyar nép, az egész ország. Különösen 1944. március 19-e után, amikor a hitlerista 
csapatok megszállták az országot . . . 

Közülünk többen már korábban is megjár ták a hírhedt börtönök egyikét, s ezért kapta 
a 410-es század a „különleges" büntetőszázad nevet . . . 

Rendes katonai SAS-behivót kaptunk. Azt hittük, hogy katonának visznek minket, de már 
Alsódabason sorakoztatás és névsorolvasás után, amikor szétválasztották a behívottakat 
rabokra és örökre, megtudtuk bevonulásunk igazi okát, tisztába voltunk sorsunkkal . . . 

Bevagonirozáskor egy katonatiszt beszédet intézett hozzánk. Kifejtette, hogy nem kell 
rólunk elszámolni, mert mi a nemzet szemetei vagyunk, hazátlan bitangok, aki ellenszegül, 
vagy szökni próbál, azt lelövetjük . . . 

Késő éjszaka érkeztünk meg az Alsósági bazaltbányába, szálláshelyünkre a Bagolyvár-
b a . . . voltak itt az egész ország területéről szerbek, oroszok, zsidók, kommunisták, 
szakszervezeti tagok, katolikusok, reformátusok, ateisták . . . és mindenféle képzettségű ember , 
lakatos, kubikos, kisiparos, cigány, Rideg Sándor író, Veres József vasmunkás. 

Előbb megpróbáltuk a köveket lapáttal a csillébe rakni, ez nem ment. Egész tes tünk 
izomlázas lett. Majd kézzel raktuk a köveket, u j junkró l lekopott a bőr . . . Amikor már jól 
ismeretségbe kerül tünk a bányászokkal, oktattak bennünket, engem is, hogy mire kell nagyon 
vigyázni a váltónál. Lenéztünk a hegy körül elterülő földekre. Hány holdja van, szenvedő társ? 
Néha így szólítottuk a bányászokat. Volt akinek egy sem volt, volt akinek egy vagy kettő. 
Jövőre vége lesz a háborúnak mondtuk neki, és maguk is kapnak földet ingyen. Csóválták 
a fejüket, hitték is meg nem is . . . " ' 3 

Az ötvenéves orosházi gimnázium 
Zászlódíszbe öltözötten várta 1983. szeptember 10-én Orosházán a Táncsics Mihály 

Gimnázium, az ország minden részéről, sőt a tengerentúlról is hazalátogató öregdiákokat és 
tanárokat. Az iskola előcsarnoka valóban „zsibongó" volt, ahol könnyezve ölelték át egymást 
a rég nem látott tanárok és diáktársak. Az ötvenéves jubileumi ünnepséget hosszú előkészület 
előzte meg. 1983. június 8-án Budapesten, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa Belgrád-
rakparti székházában, a fővárosban élő egykori orosházi gimnazisták alakították meg az 
„öregdiákok Baráti Egyesülete" budapesti szekcióját. Az iskola igazgatója: Keller Józsel. Az 
orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Ipari Szakközépiskola rövid története című ta-
nulmányban (mely érdemes lenne arra, hogy nyomtatásban, teljes egészében, széles körben 
megismerjék) örökítet te meg az alapítástól napjainkig eltelt évtizedek történetét. Ennek 
alapján elevenít jük most fel az iskola előtörténetének és történetének néhány mozzanatát. 

„Iskolánk küzdelmes múltra tekint vissza. Már 1840-ben Orosházán létesült egy reáliskola, 
mely professzor hiányában rövid életű volt. A szabadságharc leverése után a törökországi 
bujdosásból visszatért volt huszár százados, Horváth János az Evangélikus Egyház pártfogásá-
val 1862-ben létesített magángimnáziumot, melynek az 1863/64-es tanévben húsz első és 
második osztályos tanulója volt. Néhány év múlva azért szűnt meg ez az intézmény, mert 
Horváth Jánost meghívták a csabai gimnáziumba, ahol több évtizeden át fejtet te ki ered-
ményesen pedagógiai munkásságát. Tiszavirág életű volt az 1882/83-as tanévben dr. Kálnai 
Adoll vezetésével indított középiskola is. Az első világháborút követően ismételten kísérle-
teztek gimnázium létesítésével. Dr. Oravecz ödön, a besztercebányai evangélikus gimnáziumot 
akarta »áttelepíteni« Orosházára. Próbálkozása nem járt eredménnyel, mert a község nem 
tudott megfelelő épületet adni. 

'^Andrásti Gyula beszédéből, melyet a Sághegyi „Bagolyvár" emléktábla avatásakor 
mondott el 1974. május 19-én. MMM—AD—II—1311—77. Andrásfi Gyula illegális 
kommunista, nyug. nagykövet. Beszédében, visszaemlékezésében többek között 
megemlékezett Rideg Sándor íróról (1903—1966) és Veres József vasmunkásról 
a későbbi munkaügyi miniszterről. 
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1933-ban januárban Musolin Béla felkereste a község vezetőit egy középiskola szervezése 
szándékával. A községi képviselőtestület szívesen fogadta a fr iss diplomás tanárt, s határozatot 
hozott a gimnázium felállítására. Musolin Bélának társa is akadt, a tótkomlósi születésű, állás 
nélküli Péteríia Zoltán. A két állás nélküli tanár együtt tevékenykedett a községi képviselő-
testülettel a VKM-ben a miniszteri engedély megszerzéséért. Hóman Bálinttól azonban az 
engedélyt nem kapták meg. 

Musolin Béla és Péterfia Zoltán kedvét nem szegte a kudarc, megszervezték a gimnáziumi 
előkészítő tanfolyamot. Engedélyük egyelőre nem volt, így „illegálisan" oktatták a 27 főre 
csökkent tanulókat. Tudták jól, hogy tevékenységüket legalizálni kell, ezért növendékeiket be-
íratták a mezőtúri Református Gimnáziumba, magántanulóként. Így már a miniszter is 
megadta az engedélyt, de csak egy évre, működésükhöz. (1935-ben a tanulók a szarvasi Vajda 
Péter Evangélikus Gimnázium magántanulói lettek, s ugyanekkor megindult az orosházi evan-
gélikus egyházközség szervezése az Evangélikus Gimnázium létrehozásáért, amelyek végül i j 
egybeolvadtak.) 

A községi képviselőtestület az előkészítő tanfolyamnak egy évre 800 pengő segélyt szavazott 
meg, 4 szobát bérelt a Vásárhelyi út 10. szám alatt (ma Szabó Dezső utca), továbbá fizette 
a dologi, a fenntartási költségeket. Az 1933/34. tanév az Orosházi Gimnáziumi Előkészítő 
Tanfolyam első tanéve. Itt illő név szerint említenünk azoknak a tanároknak a nevét, akik 
úttörői voltak a gimnáziumi tanfolyamnak: Musolin Béla, Péter fia Zoltán, dr. Pápay Antal, 
Török István, Horovicz Klára, Gubicza Gabriella, Földes Erzsébet . . . Musolinné Bordács 
Elvira, Nagy Zoltán, Péter liáné Patek Karola... dr. Fekete Zoltán (később egyetemi tanár), 
Liker Pál, dr. Benkő Katalin, Frenyó László, dr. Bencsik István (később egyetemi tanár, illetve 
a Hazafias Népfront Országos Tanácsa főtitkára). 

Az Orosházán gimnáziumot akarók 1934. december 2-án megalakították az Orosházi 
Gimnáziumbarátok Egyesületét. (Belügyminiszteri engedéllyel működött.) Az Egyesületnek 
kettős célja volt: egyrészt, míg Orosházán nyilvános jellegű gimnázium nem alakul, a tan-
folyamot erkölcsileg és anyagilag támogatja: másrészt megvalósítani Orosháza régi óhaját, az 
államérvényes bizonyítvány jogával rendelkező nyilvános gimnáziumot. Az Egyesület, ha 
szerény összeggel is, támogatta az iskolát, jutalmazta a kiemelkedő tanulmányi munkát 
végzőket. 

Keiler József igazgató a továbbiakban részletesen ismerteti azokat az akciókat, melyek 
a nyilvános jelleg megszerzésére indultak. A tanulmányból megismerjük a gimnáziumi 
tanfolyam és gimnáziumi Móra Ferenc önképzőkör, a regöscsapat, a cserkészcsapat, a dr. Rad-
nai Béla gyorsírókör — utóbbinak országosan is — eredményes munkáját , majd azt 
a küzdelmet, mely nem adta fel, hogy a gimnázium államérvényes bizonyítványt és 
érettségi bizonyítvány kiadására jogosult önálló, nyilvános" középiskolák sorába léphessen. 
Ezt a jogot csak a VKM. 1944. április 13. rendeletével kapták meg. 

„A nyilvános gimnázium felállítását Orosháza község és a környezetében lévő községek 
létszáma (1930. évi népszámlálás adatai) 75 305 fő kulturális érdeke is követelte." Az 
evangélikus egyházközség tervei szerint ,,. . . a már működő tanfolyamból kívánták a nyilvános 
jogú gimnáziumot a VKM-nél kiharcolni. Tervük az volt, hogy a község 1944-ben ünnepli 
fennállásának 200. évfordulóját , s ezt az ünnepi alkalmat akarták felhasználni arra, hogy 

Az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium 

% 
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iskolaalapítással emlékezzenek meg a múltról" . Ez az óhaj csak lassan vált valóra és teljes 
felszabadultsággal az 1948-as államosítással folytathatta és emelhette még magasabbra oktatói 
munkáját . Az iskola ekkor vette fel a Táncsics Mihály nevet. Hosszú lenne az értékes 
tanulmány minden részét ismertetni, de ki kell emelni, hogy ,,. . . az akkori nevelők részt 
kértek a demokratikus pártok munkájából, a népfőiskolán tanítottak, s indították a dolgozók 
gimnáziumát . . . A Parasztdolgozók Gimnáziumát rendszeresen látogatta Illyés Gyula és 
Németh László is . . . Illyés Gyula segítségével, közreműködésével megalakult a fiú és leány 
népi kollégium." 

A megnövekedett tanulói létszám időszerűvé tette állandó és modern iskolaépület 
létrehozását. ,,. . . A Városi Pártbizottság, a Városi Tanács, a város szülötte, Darvas Józsel 
segítségével megkezdte a város és járás igényeit kielégítő mai iskolaépület felépítési tervének 
megvalósítását . . . Az ú j épületet két szakaszban építették, egyik felét 1953-ban, a másikat 
pedig 1955-ben adták át rendeltetésének." Az alapítás sikerült! Musolin Béla utódai, dr. Benkő 
István, Csizmadia György, Juhász Antal és — most már huszonhatodik éve — Keller Józsel 
igazgatók magas szintre emelték a ma már országos hírű iskola munkáját, mely büszkén 
ünnepelhette meg 1983-ban a jubileumot. 

A szeptember 10-i ünnepségsorozat kora reggel a temetőben kezdődött, ahol az elhunyt 
tanárok és diákok sírjai előtt tisztelegtek az utódok. 

Tíz órakor, az iskola „zsibongójában" Petrovszki István, az MSZMP osztályvezető-
helyettese, öregdiák nyitot ta meg a képzőművészeti és iskolatörténeti kiállítást, majd 
11 órakor kezdetét vette a jubileumi megemlékezés az iskola napsütötte udvarán. Az ötven év 
előtti Bocskai-diáksapkát viselő díszörség vonult be a zászlókkail, majd a Himnusz hangjai 
mellett vonták fel az árbocra a gimnázium zászlaját. 

Alföldi Albert öregdiák mély átéléssel adta elő Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba című 
költeményét, melyet Keller Józsel igazgató megnyitószavai követtek. Pápai Béla, a Művelődési 
Minisztérium osztályvezetője, ünnepi beszédében a hallgatóság elé tárta a gimnázium 
alapításának, a küzdelmekkel teljes éveknek történetét. Az ünnepi beszéd után az iskolaalapító 
igazgató, Musolin Béla rövid felszólalásában emlékezett meg az úttörő időszakról. A megható 
szavakat kővetően a 3. sz. Altalános Iskola és a gimnázium egyesített énekkara, Fasang Árpád 
zeneszerző kórusmüvét adta elő, Dinnyés István karnagy vezetésével. Ezután a kaposvári és 
siklósi Táncsics Mihály gimnázium igazgatói szalagot kötöttek az orosházi gimnázium 
zászlójára, majd Keller Józsel igazgató zárószavával ért véget a jubileumi ünnep, melynek 
befejező aktusaként, a Szózatot énekelte el az énekkar. 

Dr. Kovássy Zoltán 



HflGVomfíny ) 

Az újabb hazai 
régészeti feltárásokról, III. 

Népvándorlás és középkor 
E rövid áttekintés nemcsak a te l jességre 

nem törekedhet, hanem azt a célt sem tűzheti 
maga elé, hogy minden korszak legjelen-
tősebb ásatásáról adjon néhány soros tájé-
koztatót. Ennek kettős oka van. Az egyik a 
magam érdeklődése, amely nyilvánvalóan 
még egy ilyen beszámolóban is természet-
szerűen érezteti hatását. A másik pedig az a 
körülmény, hogy éppen az elmúlt eszten-
dők feltárásai azok, amelyekről alig jelent 
meg valamiféle irott közlemény, kivéve a 
Régészeti Füzetek' néhány soros beszámoló-
ját, amelyet mindenki a saját megítélése 
szerint készít el. Elöljáróban nem mulasztha-
hatom el megemlíteni az ásatások koronként i 
és „müfajonként i" (temető- illetve település-
kutatás) megoszlásának néhány jellemző 
vonását. 

A római uralom alatt a magyar Alföldet főként a különböző törzsekhez tartozó iráni nyelvű 
szarmaták lakták. Településeik és temetőik rendkívül nagy számban fordulnak elő, kutatá-
suknak mégis alig egy-két régészünk szentelte idejét — szerencsére fiatal kollégáink közül 
többen az utóbbi években reménykeltő eredményekre jutottak. Az ezt követő germán korszak 
kutatása (ekkor az Alföldön főként a gepidák, a Dunántúlon a langobardok éltek) elsősorban 
Bóna István jelentős eredményei révén jutott előre.2 Az 568-tól kezdődő avar uralom, főként az 
avar temetők kutatása pedig talán aránytalanul sok kutatót vonzott és vonz. A magyar 
honfoglaláskor kutatásában főként a László Gyula által nevelt kutatónemzedék ért el szemlélet-
változtató eredményeket . 

A je^e t t korszakok temetöfeltárásaitól messze elmaradt e népek egykori településeinek 
feltárása. A népvándorláskor tekintetében ez a lemaradás az elmúlt években örvendetesen 
csökkenni kezdett. Végre elkezdődött az alföldi szarmaták falvainak tervszerű feltárása, újabb, 

' Régészeti Füzetek, I. sorozat, a Magyar Nemzeti Múzeum kiadványa, 1982-ben a 35. 
kötete látott napvilágot. E kiadvány évről évre közli az ásatásokról szóló rövid 
jelentéseket. Ezeknek rövidített és szelektált változata jelenik meg német nyelven az 
Archaeológiai Értesítő minden évi második számában. 
^összefoglalóan ld. Bóna István: A középkor hajnala. A gepidák és langobárdok a 
Kárpát-medencében. Bp. 1974. 
3Uö: VII. századi avar települések és Árpád-kori magyar falu Dunaújvárosban. Bp. 1973. 
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jól megfigyelt gepida lakóházak kerültek közlésre, az avar telepek kutatásában pedig 
valóban döntő változások történtek. A dunaújváros i korai avar falutelepülés feltárása és 
közzététele' után számos avar településen folyt és folyik nagyméretű feltárás.4 Kevésbé biztató 
a helyzet Árpád-kori és késő középkori falvaink kutatásában. Nemzeti történelmünk 
szempontjából rendkívül fontos lenne e települések feltárása, mégis egyetlen intézményünk 
végez csupán tervszerű középkori falukutatást (a Magyar Nemzeti Múzeum Középkori 
Osztálya). Nem vonzza ez a témakör különösebben a fiatalabb régésznemzedéket sem, hiszen 
egy-egy ilyen település feltárása egy évtizednél is jóval tovább tart, s nem kecsegtet oly 
látványos eredményekkel, mint a gazdag leletanyagot, pompás ötvöskincseket ígérő népván-
dorlás kori temetők. Szomorú, hogy ez a kincskereső szemlélet láthatóan szakterületünk 
vezetőit is bűvkörébe vonta, mert mással aligha magyarázható e kutatási program elhanyago-
lása és többnyire arcpirítóan gyenge anyagi támogatása. (Ugyanakkor talán nem fölösleges 
megjegyeznem, hogy a szomszédos szocialista országok régészeti kutatásában a nemzeti 
történelemhez kapcsolódó témák a miénkkel összehasonlíthatatlanul nagyobb részarányt 
képviselnek.) 

Az általános helyzetképhez fűzött néhány észrevétel után a következőkben igen rövidre 
fogva, korszakonként ismertetek néhány lényeges feltárást, s amennyiben ezekről írott 
tudósítás jelent meg, ezeket igyekszem megjelölni a lábjegyzetekben, hiszen az olvasó ott 
lényegesen több információt talál. 

/. Annak ellenére, hogy a szarmaták régészeti emlékanyagának kutatása jó néhány évtizedes 
múltra tekinthet vissza, s Párducz Mihály nagy müveiben összegezte e kutatások eredményeit , 
teljesen feltárt szarmata temetőt még nem elemezhettek a kutatók. E körülmény egyrészt az 
említett hiányossággal (a szakemberek viszonylag gyér érdeklődésével), másrészt pedig azzal 
a körülménnyel magyarázható, hogy e temetők igen nagy területen, a sírok is egymástól távol 
helyezkednek el, így feltárásuk tetemes időt és pénzt igényel. Ezért rendkívül jelentős, hogy 
Kőhegyi Mihály 1963 és 1975 között a Bács-Kiskun megyei Madarason teljesen feltárta 
a 666 sírós III—V. századi (tehát már a hun korba is belenyúló) késő szarmata temetőt. 
A gazdagabb temetkezések fölé halmot emeltek, a sírokat körárokkal övezték, s a temetkezési 
szokások sok más elemét f igyelhette meg az ásató, akinek a részletes tudományos feldolgozás 
során először lesz alkalma társadalomtörténeti szempontból elemezni teljes szarmata temetőt. ' 

A szarmata települések feltárása - mint láttuk — ma még csak a kezdeténél tart. Szarmata 
településrészletek általában más korú emlékek ásatása alkalmával kerülnek elő, amikor az 
ásatónak nem célja a település szerkezetének, kiterjedésének megállapítása. Igaz, ilyen 
esetekben is jelentős megfigyeléseket tehettek az ásatok. Nemrég például Kovalovszki Júlia 
közölt a Tiszalök melletti Basahalmon feltárt szarmata lakóházakat és sütésre, szárításra, 
füstölésre, aszalásra szolgáló külső kemencéket és árkokat. Ezek az első jól megfigyelt ilyen 
fajta szarmata objektumok, amelyek szakirodalmunkban napvilágot láttak.6 Az ásató joggal 
állapíthatta meg, hogy az általában kemencés, félig földbe mélyített szarmata lakóházak és 
a külső kemencék nem sokban különböznek az ugyanott feltárt Árpád-kori építményektől, 
továbbá e falutelepülések szerkezete is hasonló (az árkok itt is zömmel a telkeket választották 
el) ami nyilvánvalóan a két népesség gazdálkodásának hasonlóságára utal. 

Szegedtől nem messze, Sándorfalva Eperjes nevű határrészén, ahol a halastavak épültek, 
a mentőásatások során 9 db félig földbe ásott, sátor- vagy nyeregtetős késő szarmata lakóház 
került elő, valamint egy féltetös gazdasági épület. ' E lakóházakban nem találtunk kemence 
vagy tűzhely nyomára. Ebben a tekintetben a később említendő gepida házakhoz állnak közel. 
A tiszaföldvári téglagyár mellett Vaday Andrea hosszú évek óta folytatja egy nagyobb 
kiterjedésű szarmata falu ásatását a teljes feltárás igényével. Az egykori település szerkezeté-
nek számos — eddig máshonnan nem ismert — elemét sikerült már eddig tisztáznia (házak, 
telkek, műhelyek összefüggéseit). 

2. A hazánk területén élt germán népek temetőinek feltárása" igen jelentős eredményekkel 
járt. A kutatás soron következő, sürgető feladata e temetők tudományos közzététele. 

Az alföldi gepidák ma még kevéssé ismert korai, IV—V. századi temetői közül kiemelkedő 
jelentőségű az ártándi (Nesterházy Károly és M. Nepper Ibolya ásatása), s minden bizonnyal 

4 Áttekintésüket ld. Garam Éva: VIII — IX. századi településnyom Tiszafüred határában. 
Communicationes Archeologicae Hungáriáé 1981. 137 147. old. 
5Kőhegyi Mihály: Előzetes jelentés a Madaras-Halmok későszarmata hun kori teme-
tőjének ásatásáról. Archaeológiai Értesítő (a továbbiakban: Arch. Ért.) 1971. 210— 
215. old. 
bKovalovszki Júlia: Településásatások Tiszaeszlár-Bashalmon. (Bronzkori, III—IV. és 
XI—XIII. század.) Bp. 1980. 17-28 . old. 
7Galánlha Mária, Vörös Gabriella és a szerző ásatása. 
"Vö. Bóna István: A longobárdok nyomában (Egy régész életrajzából.) Évezredek hét-
köznapjai. Szerk. Szombathy V Bp. 1973, 320 380. old. 
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Edény a tiszafüredi gepida temető egyik sír-
jából. 

A hajdúdorogi temető fordítva tájolt 125. 
sírja. A jobb leikarcsonton az el rozsdásodott 
balta. 

ezzel a népességgel hozható kapcsolatba a Tiszafüred Nagykenderföldek nevü határrészén 
feltárt néhány siros temetörészlet. (A szerző ásatása.) Ez utóbbi minden sirját kirabolták ugyan, 
néhány temetkezésben azonban a sírrablók nem végeztek ,,jó munkát" : az egyikben például 
arany halotti maszk töredékeit, granulált diszü függőt és lándzsacsúcsot leltünk. A temetőtől 
alig néhány méterre rábukkantunk egy későbbi, VI. századi gepida közösség nyugvóhelyére is, 
amelynek szintén minden sír ját kirabolták, de már módszeresebben: a régészeknek csak 
a számukra értéktelen edényeket (amelyek közül itt egy szép példányt be is mutatunk), az 
akkor már rozsdás fegyvereket és apróbb használati tárgyakat hagyták meg. 

Igen rosszul áll kutatásunk a germán települések feltárásának terén, bár éppen az utóbbi 
esztendők ásatásai jelentős gepida településrészleteket hoztak napvilágra. Félig földbeásott 
házaikat, amelyeknek tetőszerkezetét a szemközti falaknál 3—3, vagy 1 — 1 cölöp tartotta Bóna 
István és Vaday Andrea Tiszafüreden, Szabó János József Battonyán, Bálint Csanád pedig 
a Csongrád megyei Eperjesen tárta fel. ' Kemencék nem voltak ezekben a házakban, a téli 
meleget a for ró vízbe vetett izzó kövek szolgáltatták 

3. 568-ban a germánok helyét az ázsiai eredetű nomád avarok foglalták el a Kárpát-
medencében. Mintegy 230 éves uralmuk emlékét huszonötezernél is több feltárt s í r juk őrzi. 
E rendkívül jelentős emlékanyag évről évre igen sok újabb sírral gyarapszik, s azt hiszem, 
e korszak tekintetében jelenleg nem a leletanyag további felhalmozása, hanem a vitás, ma még 
távolról sem megoldott történeti kérdéseken való munkálkodás lenne szakembereink feladata. 

A korai avar korszak pompázatos fejedelmi s í r ja - sajnos, már feldúlt állapotban 1971. 
februárjában került elő, amelyet a sajtó híradásai széles körben ismertté tettek."1 Az ekkori 

''Szabó J. Józsel: Népvándorlás kori teleprészlet és Árpád-kori településnyomok 
Battonya határában. A Békés megyei Múzeumok Közleménye 1978, 61—65. old., Szabó 
J. Józsel Vörös István: Gepida lelőhelyek Battonya határában. Arch. Ért. 1979. 
218 - 230. old. Bálint Csanád: Kora középkori falunyomok a Csongrád megyei Eperjesen. 
Tiszatáj 1978. 2. szám, 41 47. old. Ld. továbbá Bóna István összegzését: Erdélyi gepidák 

Tisza menti gepidák. A Magyar Tud. Akadémia II. osztályának Közleményei 1978. 
123—170. old. 
10 Ld. H. Tóth Elvira: Előzetes beszámoló a kunbábonyi avar fejedelmi leletről. Cumania 
1972, 143 168. old. 
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avar fejedelmi központ — az északi Duna—Tisza közének — környéke azonban még alighanem 
számos gazdag nyugvóhelyet rej teget . Az elmúlt két esztendőben H. Tóth Elvira és Horváth 
Attila Kunpeszér határában tárt fel gazdag - bizonyára az egykori nemzetségi arisztokrácia 
tagjait, talán az avar fejedelem alvezéreit rejtő — temetkezéseket. 

1981-ben Csongrád megyében, a szegvári Oromdűlőben került elő egy igen gazdag korai 
avar temető, amelynek feltárását Lörinczy Gábor végzi. Az egykori közösség előkelőit gazdag 
felszereléssel, hátaslovaival és más háziállataival temették el. Egy másik gazdag, 787 sírt 
tartalmazó kora avar temetőt Rosner Gyula tárt fel Szekszárd mel le t t ." Az avar kor késői 
szakaszára keltezhető temetők közül kiemelkedő jelentőségű a Hódmezővásárhely melletti 
Székkutas határában levő temetkezőhely, amelynek feltárását 1965 óta végzi Nagy Katalin, 
valamint Tiszafüreden 1965 és 1972 között Garam Eva által feltárt, 1238 siros temető, melynek 
tudományos feldolgozása a közeljövőben várható. 

Mint már utaltam rá, igen jelentős lépésekkel haladt előre az avar kori települések kutatása, 
amelyek közül alighanem a szekszárdi (ez részben az előbbi temető népességének lakóhelye)12 

és az eddigi legnagyobb, kölkedi1 ' falutelepülés a legjelentősebb. 
Az avarság kutatásában elért igen jelentős régészeti eredmények ellenére is számos fontos 

történeti kérdés továbbra is megoldatlan marad. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy nem 
tisztázható az ún. késő avar „griff- indás" csoport származása, s természetesen, továbbra sem 
ítélhetünk biztosan az avarok nyelvéről. (Bár 1983-ban egy Szarvas környéki temetőben Juhász 
Irén olyan csont tütartót talált, amelyen nagyszámú rovásjel van. Ez azonban aligha oldja meg 
az avar nyelv rejtélyét.) Ügy vélem, az utóbbi évek kutatásai sem erősítették meg László Gyula 
professzor ún. „kettős honfoglalás" elméletét, amelynek értelmében a késői avarok magyar 
nyelvűek lettek volna, s tömegesen érték volna meg a magyar honfoglalást. Ezzel szemben 
a nagy avar temetők többsége nem folytatódik a IX. században, tehát az avarság számára — az 
írott forrásokkal egyezően — valóban katasztrofálisnak bizonyultak a 800. körüli f rank 
hadjáratok. 

4. Történeti szempontból mindenképpen külön figyelmet érdemelnek a IX. századi emlékek, 
mivel erről a korról meglehetősen hézagosak az ismereteink. Pedig e század néptörténeti 
viszonyai rendkívül fontosak a magyar nép története szempontjából is, hiszen a honfoglalók 
által itt talált népesség zöme későbben a magyarságba olvadt. 

Korábban kevés olyan jól keltezhető lelettel rendelkeztünk, amely segítségével el tudtuk 
volna különíteni e század emlékanyagát. Csupán Cs. Sós Agnes zalavári ásatásai voltak biztos 
híradással a Dunántúlra telepedett IX. századi szláv népességről. Újabban innen nem messze, 
Zalaszabaron Müller Róbert tár ja fel egy IX—X. századi fatemplom maradványait és körülötte 
elhelyezkedő keresztény temető sír jai t . Feltehető ehelyütt egy frank előkelő udvarháza is.14 

(Dunántúlt ekkor a frankok uralták.) Történeti szempontból is igen nagy jelentőségű az az 
ásatás, amelyet Zalakomár mellett a Lesvári-dűlöben Szőke Béla Miklós és Vándor László 
végez. Itt egy korai és késői időszakra keltezhető nagy avar temető feltárását végzik, ahol az 
avar sírokra részben rátelepül egy hamvasztásos szláv temető. Itt igazolódik az a már másutt is 
észlelt jelenség, hogy a hamvasztásos szláv és a csontvázas avar sírok egy temetőn belül nem 
egyidejüek, hanem a szlávok akkor kezdenek e helyekre temetkezni, amikor az avarok már 
felhagynak itt halottaik temetésével. (S nyilván elköltöztek az illető területről.) Azért fontos ez 
a megfigyelés, mert csehszlovák kollegáink (s nyomukban ma már szinte az egész nemzetközi 
kutatás) azt a feltevésüket hangoztat ják, hogy az avarok „elszlávosodottak" s beleolvadtak 
szláv szomszédaikba, minek következtében (s ez furcsa logikai bukfenc!) a szlávok „avar 
módra" kezdtek temetkezni. Így ök a felvidéki (szlovákiai) avar temetőkben mindenütt 
szlávokat sejtenek, s ezeket a temetőket nem is avarnak, hanem „avar-szlávnak", „szláv-
avarnak", vagy csak egyszerűen „ősszlávnak" nevezik. Vélekedésük (amelyet egyébként 
a felvidéki ásatások sem támasztanak alá) ily módon minden alapot nélkülöz. Az Alföldön, 
a Körösök vidékén Szőke Béla Miklós tárt fel és talált részben a IX. századra (vagy a IX. szá-
zadra is) keltezhető településeket (pl. Hunyán), legújabban pedig Bálint Csanád vezetésével az 
Akadémia Régészeti Intézetének munkaközössége ö r m é n y k ú t (Békés m.) határában végzi egy 
valószínűleg hasonló korú település feltárását. 

5. A honfoglaló magyarság emlékanyagának feltárása és tudományos vizsgalata éppen 
másfél évszázados múltra tekinthet vissza. Ennek ellenére, a feltárt sírok és leletek ezreinek 

"Rosner Gyula: A szekszárd—bogyiszlói úti avar temető ló- és lovastemetkezései. A 
szekszárdi Béri Balogh Adám Múzeum Évkönyve 1975—1976, 79—109. old. 
12 Uő.: Avar kerámiaközpont Szekszárd környékén. A szekszárdi BBA Múzeum 
Évkönyve 1977—1978, 97—108. old. 
13 Kiss Attila: A Kölked-feketekapui avar kori germán temető és telep. Folia 
Archaeologica 1979, 185—192. old. 
14 Müller Róbert: Karoling udvarház a Zala-völgyben. Élet és Tudomány 1982, 45. szám 
1431—1433. old. 
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birtokában is számos megoldatlan kérdés foglalkoztatja a korszak szakembereit . E kérdések 
megoldásának kulcsát azonban ma már itt sem elsősorban a leletanyag mennyiségének 
növelése adja a kezünkbe, hiszen újabban mégoly gazdag temetőkben is csak elvétve találunk 
eddig nem ismert tárgytipust, vagy diszitésformát. A kutatást csak a teljesen feltárt, jó 
megfigyelésekkel kísért temetők vihetik előbbre. 

Honfoglalóink előkelő rétegének sírjai az utóbbi években is szép számmal kerültek elő. 
Közülük is kiemelkedő a szabolcsi földvártól nem messze, Rakamaz határában 1974-ben 
előkerült és a földmunkák során jórészt megsemmisített gazdag temető.15 A temető legrango-
sabb sírjaiban nyugvó férfit aranyozott veretes szablyával (amely talán legközelebbi 
párhuzama a Bécsben őrzött és szintén magyar eredetű ún. Attila-kardnak), tarsolylemezzel, az 
Urál-vidéki rokonainkéhoz hasonló arany szemfedövel temettek el."' Két gazdag, tarsolyleme-
zes sír került elő a Kiskunságban: Kiskunfélegyházán17 és Izsákon.18 Aranyveretes szablyával 
helyezték örök nyugalomra a Tiszasüly melletti Éhhalom előkelő halottját .1 9 

1973 és 1976 között Algyő határában Kürti Béla egy rangos honfoglaló közösség temetőjét 
tárta fel, innen nem messze Sándorfalva Eperjes nevű határrészén pedig munkatársaimmal egy 
107 sírós X. századi temetőt bontot tunk ki. Több sírban figyeltünk meg jelképes lovaste-
metkezést (amikor csak a lószerszámot és nyerget tették a sírba), gazdagon díszített nöi 
ruházat aranyozott ezüst vereteit, az egyik sirból pedig egy kezdetleges formájú kereszt került 
elő, amely minden bizonnyal a legkorábbi keresztek közé tartozik honfoglalóink sír jaiban. 
(A sándorfalvi temető legkésőbbi sírjai sem érték meg a kereszténység korát). Nagy 
jelentőségű a Püspökladány határában M. Nepper Ibolya által feltárt nagy sirszámú, igen sok 
gazdag temetkezést tartalmazó temető. Az ásató legutóbb Sárrétudvariban kezdte meg egy 
hasonló jellegűnek látszó nyugvóhely vallatását. 

A X—XI. századi közrendűek temetőinek feltárásában az utóbbi esztendők valóban döntő 
változást hoztak. Korábban ugyanis e szerény leletanyagot szolgáltató temetők vizsgálatával 
alig foglalkoztak, amit a századforduló óta tartó téves tudományos értékelés is elősegített. Ügy 
vélték ugyanis, hogy csupán a gazdag mellékletü, és lovassirokban bővelkedő temetőket 
tarthatjuk a honfoglaló magyarok nyugvóhelyeinek, a nagy sírszámú, szegényes temetőkben 
pedig a honfoglalók (főként szláv) szolganépe alussza örök álmát. Egy Eszék melletti temető 
után ezt az emlékanyagot az ún. Bjelo-Brdo-i kultúrába sorolták, s a külföldi kutatók egy része 
máig szláv nyelvűnek véli e népességet. Ma azonban már aligha kételkedhetünk abban, hogy 
e temetőkben zömmel a X—XI. századi magyar köznép nyugszik. (Egyébként is elképzelhe-
tetlen, hogy bármely társadalomnak csak előkelő, gazdag tagjai lettek volna.) A honfoglalók 
gazdálkodásáról való ismereteink is ezt erősítik meg: a nomád állattartás már letűnő gazdálko-
dási mód volt ekkor, a magyarság zöme megtelepült földműveléssel és állattartással foglal-
kozott. Ezek a paraszti faluközösségek hagyták ránk a nagyszámú temetőket. 

Az elmondottak miatt rendkívül fontos e temetkezési helyek tel jes feltárása, hiszen csak 
ennek elemzésével nyerhetünk ú jabb adatokat honfoglalás kori és államalapítás korabeli 
köznépünk társadalmáról, gazdálkodásáról, és hitvilágáról. A teljes feltárás igényével indította 
Dienes István 1961-ben a Bihar megyei magyarhomorogi temető feltárását, ahol 1971-ig 
401 sirt tárt fel, s azóta az ásatás — sajnos szünetel. Itt jól megfigyelhető volt a temetkezé-
sek menete, az elhunytak egykori társadalmi rangja, s emellett a közösség hitvilágának számos 
elemére is fény derült.21 Teljes feltárásra került 1962 és 1967 között a Baranya megyei 
1137 siros majsi temető, amelynek nemrég teljes feldolgozása is megjelent.22 Remélhetően 
hamarosan befejeződik a tiszaluci köznépi temető feltárása is, Kovács László munkájaként . 
1977-től folytat juk a hajdüdorogi temető feltárását, amelyet 1938-ban műkedvelő ,,ásatok" már 
megbolygattak. '1 Az akkori gazdag sírok alapján az előkelő köznépréteg nyugvóhelyeként 

15 A jórészt széthordott pompás leletek , ,összegyűjtésének" krimibe kívánkozó 
részleteiről ld. Kiss Károly: Ebek harmincadján. Bp. 1982. 50—61. old. 
16 A sirmellékletek egy részének közlése: Dienes István: A honfoglaló magyarok és ősi 
hiedelmeik. Uráli népek. Szerk. Hajdú P. Bp. 1975. 15, 18—20, 23. kép. 
17 H. Tóth Elvira: Honfoglalás kori sir Kiskunfélegyházán. Arch. Ért. 1974. 112—126. old. 
'"Uö.: Az Izsák-balázspusztai honfoglalás kori lovassír. Cumania 1976, 141 —184. old. 
"Madaras László ásatása 
211 Fodor István: A Sándorfalva-eperjesi honfoglalás kori temető. Múzeumi kutatások 
Csongrád megyében (Szeged) 1981. 47 —50. old. 
21 Dienes István: Árpád fia Tarhos íjászainak nyomában. Élet és Tudomány 1969, 13. 
szám 610—615. old. 
22 Kiss Attila: Baranya megye X—XI. századi sirleletei. Bp. 1983. (Magyarország 
honfoglalás és kora Árpád-kori temetőinek leletanyaga, 1.) 
23 Ld. Fodor István: A hajdúdorogi botvég. Élet és Tudomány 1982, 37. szám, 1183— 
1184. old. 
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tartották számon ezt a lelőhelyet. Az elmúlt hét ásatási idényben azonban 279 szerény 
mellékletű köznépi sír került elő, s a föld még bizonyára rejt vagy 50—100 temetkezést. A 
sírokban lelt pénzek alapján a temető eléggé megbízhatóan keltezhető: a X. század utolsó 
harmadában nyithatták, s Szent László koráig, a XI. század végéig használhatták. A sorokba 
rendezett sírok némelyike arról tanúskodik, hogy a kereszténység felvétele után még hosszú 
évtizedekig éltek a pogány temetkezési szokások. Azokat a halottakat, akiknek visszajáró 
lelkétől az élők tartottak, megkötözve tették a sírba, a temető egyik leggazdagabb férfi 
halottját, egy baltás harcost fej jel ellenkező irányba, keletnek temették el. A pogány szertartás 
elemeit igen nagy számban figyelhettük meg a szintén köznépi 1973-ban és 1975-ben feltárt 
115 sírós (bár jó néhány sírt előzőleg a földmunkák során megsemmisítettek) tiszafüredi 
temetőben. Itt a közösség által á r tó lelkűnek tartott elhunytakat megkötözve, zsugorítva, 
a temetőtől mintegy 30 méter re északra temették el. A visszajáró lélek elleni védekezés 
emléke lehet, hogy az egyik váz szájában öklömnyi vasdarabot leltünk (néphitünkben a vasnak 
babonás erőt tulajdonítottak a rontó, ártó erők ellenében!), egy másikban pedig azt f igyeltük 
meg, hogy az eltemetett halott fe jére ráástak, s ezt a törzstől elválasztva mélyebbre ásták. 
(A kor emberének hite szerint a lélek a fejben fészkelt.) 

A honfoglaló magyarság régészeti hagyatékának kutatásában egyébként remélhetően fontos 
előrelépést jelent az a Nemzeti Múzeum által irányított vállalkozás, amelynek célja a X—XI. 
századi temetők teljes közzététele. (Az első kötet —• Baranya megye anyaga — nemrég jelent 
meg, Kiss Attila imént említett munkája.) 

6. Szent László és Kálmán szigorú törvényei csak a templomok mellett engedélyezték 
a holtak eltemetését. E szigorú keresztény ritusú temetőkben már a gazdagok mellé sem tettek 
pogány hagyomány szerinti túlvilági útravalót. E nagy sírszámú temetők sajnos szinte sehol 
sem kerülnek teljesen feltárásra, s gyakran közlésre sem. Pedig a középkori falusi népesség 
története szempontjából ez igen fontos lenne. Az utóbbi évek szakirodalmából üdítő kivé-
telként emlí thet jük a dunaújvárosi templom körüli temető mintaszerű közzétételét.24 

A tatár járás után hazánkba költözött nomád kunok és jászok néhány évtizedig, királyaink 
minden igyekezete ellenére, megőrizték pogány hitüket, s halottaikat is az ősi szokások szerint 
temették. A régebben előkerült pogány kun temetkezések mellett (Csólyos, Felsőszentkirály, 
Kígyóspuszta, Bánkút) az 1960-as években Szolnok megyében két újabb sir került elő, 
Kunszentmártonban es Homokon . " A korábbiakhoz hasonlóan ezek is magányos, a nemzetségi 
arisztokrácia tagjainak sírjai voltak, a közrendűek nagy falusi temetőkbe temették halottaikat, 
mint amilyen a Karcag melletti Asszonyszállás és Orgonaszentmiklós temetője volt. Az utóbbi 
helyen Selmeczi László az egykor i kun település (szállás) egy részét is feltárta, ahöl a nomád 
lakóalkalmatosság, a jurta maradványai is előkerültek.2 6 Lászlófalván Palóczi Horváth András 
végzi évek óta az egykori kunok által lakott középkori falutelepülés feltárását.27 Itt azonban a 
nomád építési hagyományok már láthatóan feledésbe mentek. 

1980-ban valóságos régészeti szenzációként hatott a hír, hogy a Jászdózsa melletti 
Négyszállás nevű határrészen, hazánkban először, előkerült a középkori jászok templom körüli 
temetője.28 Azóta a szomszédságában levő település feltárása is megkezdődött. 

7. Árpád-kori és késő középkori falutelepüléseink feltárásának igencsak elhanyagolt voltát 
már említettem. A kisszámú tervszerűen folytatott ásatás ennek ellenére igen jelentősen 
gyarapította e településeinkről való ismereteinket.29 

A rPád-kori templom és temető Dunaújváros déli határában. Alba Regia 
19/8, 99—157. old. 
25Selmeczi László: Adatok és szempontok a kunok régészeti kutatásához Szolnok 
megyében. Szolnok megyei Múzeumi Évkönyv 1973, 105^-114. old. 
26 Uö.: A kunok letelepedésének emlékeiből. Élet és Tudomány 1980. 1. szám, 67—69. 
old.; Uö.: Nomád települési s truktúra a Nagykunságban. (Orgondaszentmiklós 14—16. 
sz. település ásatási eredményei.) Paraszti társadalom és műveltség a 12—20. században 
I. Faluk, Szolnok 1974, 47—58. old. 
27 Palóczi-Horváth András: A Lászlófalván 1969—74. évben végzett régészeti ásatások 
eredményei. Cumania 1976, 275—309. old. 
28 Selmeczi László: A négyszállási jász temető. Communicationes Arch. Hung. 1981, 
165—178. old. Uö.: Mit bizonyít a négyszállási jász temető? Élet és Tudomány 1982. 
1. szám, 6—8. old. 
29 Középkori faluásatásaink felsorolását ld. Michnai Attila: Középkori népi építészetünk 
régészeti emlékei. Folia Archaeologica 1981, 225—240. old. — Az eredményeket és 
tennivalókat legutóbb Benkö Elek vázolta fel: A középkori falu régészeti kutatása. 
Művelődéstörténeti tanulmányok. Szerk. Csetri E— Jakó Zs— Sipos G —Tonk 
S. Bukarest 1980. 5—19. old. 
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Amikor a felszabadulás után régészettudományunk először tűzte célul maga elé középkori 
falvaink módszeres kutatását, régészeink e falvak egész sorának teljes feltárására gondoltak. 
E célkitűzés azonban mindmáig jámbor óhaj maradt. Különösen a nagy ki ter jedésű Árpád-kori 
falvak esetében — reálisan felmérve lehetőségeinket — a belátható jövőben sem számolhatunk 
egyik ilyen korú településünk tel jes feltárásával. Mégis néhány régészünk kitartó, S Z Í V Ó S 
munkájának eredményeként e falvak egykori területének igen jelentős hányadát sikerült az 
elmúlt egy-másfél évtizedben feltárni. 

Különösen izgalmas eredményekkel jártak a legkorábbi, már a honfoglalás korban, tehát 
a X. században is fennálló falvak ásatásai. E feltárások igazolták, hogy honfoglalóink zöme már 
megtelepült földműves falvakban élt, s e településeken az akkor Kelet- és Közép-Európában 
általános félig földbe mélyített, kemencés házakat találjuk. (Ilyen X. századi ház került elő 
nemrég Tatabányán.30) E korai településeken azonban gyakran megfigyelhetők még a nomád 
építészeti hagyományok: a könnyűszerkezetű felszíni épületek, jur ták nyomai. Hasonló 
megfigyelésekben gazdag a Csongrád melletti felgyői faluásatás, ahol László Gyula nemcsak 
jurt-nyomokat, hanem fából készült boronafalú házak és egyéb felszínre épített lakóházak 
maradványait is megfigyelte.31 A Békés megyei Dobozon Kovalovszki Júlia egy főként felszíni 
épületek maradványaiból álló „nyári falut" és mellette félig földbe mélyített lakóházakból álló 
,,téli falut" tárt fel egymás mellett. Mindkettő a honfoglalás és korai Árpád-kor ra keltezhető.32 

Árpád-kori falvainknak ez a kettőssége nem csupán a legkorábbi településeken figyelhető meg, 
amint arra korábban már Méri István, a kiváló falukutató régész is figyelmeztetett. A mai 
csöszkunyhókhoz hasonlatos, földbe mélyített épületekben ugyanis főként csak a hideg 
évszakokban laktak, egyébként az élet a szellős felszíni épületekben, gyakran bizonyára 
a nemezsátrakban (jurtokban) folyt. (Sajnos, e felszíni építményeknek, csakúgy mint az 
oklevelekben gyakran emlegetett faházaknak, mivel azok nem mélyedtek a felszín alá, 
a földművelés legtöbb esetben minden nyomát eltüntette, így a régész csak kivételes 
szerencsés esetben figyelheti meg azokat.) 

Igen jelentős eredményekkel járt a Méri István által kezdeményezett Visegrád-várkerti kora-
Arpád-kori faluásatás, amelyet jelenleg Kovalovszki Júlia folytat. E település is már biztosan 
létezett a X. században, s itt nemcsak kökemencés házakat, hanem fémöntö műhelyt is találtak 
az ásatQk. Pilismarót határában, a szobi rév melletti Dunaparton a Bős-nagymarosi vízi erőmű 
építését megelőző leletmentés alkalmával szintén egy kora Árpád-kori településrészt tár tunk 
fel. A kökemencés földbeásott házak csoportokat alkotva helyezkedtek el, ami a mai „szeges", 
vagy „hadas" faluképre emlékeztet. Altalánosságban azt is megállapíthattuk, hogy a köke-
mencés házak gyakoriabbak a korai Árpád-korban, mint későbben, amikor a házbéli kemencék 
agyagból épülnek, vagy a ház falába váj t üregben alakí t ják ki azokat.33 (Az ilyen kökemencés 
korai lakóházak közül különös figyelmet érdemelnek a Poroszló környékén feltárt épületek.)34 

A tatár járáskor elpusztult falvaink feltárásai közül különös várakozással tekinthetünk 
a Hajdúböszörmény melletti téglagyárnál 1979-ben megkezdett ásatások elé, mivel nagy 
valószínűség szerint az Árpád-kori mohamedán böszörmények települését sej thet jük ezen 
a helyen. Már az eddigi munkálatok számos, gazdag leletanyaggal kísért lakóházat hoztak 
felszínre.35 A dunai vízi erőmű leletmentő ásatásainak keretében kezdődött meg az Esztergom 
melletti Szentkirály falu feltárása is, amely az Árpád-kortól a török hódoltság koráig 
fennállott.36 Itt a földbe mélyített Árpád-kori házakon kívül a XIV. századtol lalvainkban 
általánossá váló felszíni, több helyiséges késő középkori lakóházak is előkerültek. E település 
rövid említése már késő középkori faluásatásainkhoz vezet át bennünket. A török korban 
elpusztult falvaink feltárása a 20-as és 30-as években vette kezdetét Kecskemét környékén, 
s nagyobb szabású feltárások később is az Alföldön voltak (Nyársapáton és Túrkevén), sőt 
jelenleg is főként itt folynak ilyen jellegű munkálatok. (Az említett lászlófalvin és karcagin 
kívül jelentős volt a Csongrád-Bokros melletti egykori Gyója falu 1979-ben megkezdett, de 
a tervezett Tisza III. vízlépcső munkálatainak befagyasztása miatt kényszerűen félbemaradt 
ásatása.37) A Dunántúlon korábban csak a Nagyvázsony melletti Csepelyen folytak nagyobb 

30 Vékony Gábor: Honfoglaló őseink szállása. História 1980. 3. szám, 28—29. old. (Nem 
tudok viszont egyezni az ásatónak azzal a vélekedésével, hogy itt kabarok laktak volna.) 
31 László Gyula: Felgyő. Egy honfoglalás kori magyar falu ásatásáról. Tiszatáj 1978. 
2 szám, 33—40. old. 
32 Kovalovszki Júlia: Előzetes jelentés a dobozi Árpád-kori faluásatásról, 1962—1974. 
Arch. Ért. 1975. 204—223. old. 
33 Vő. Fodor István: Régészeti adalékok lakáskultúránk történetéhez. Népi Kultúra — 
Népi Társadalom, XIII. köt. Bp. 1983. 99—107. old. 
34 ld. Szabó János Győző: Árpád-kori falu és temetője Sarud határában. Egri Múzeum 
Évkönyve. 1975, 36—56. old. 
35M. Antalóczy Ildikó: A nyíri izmaeliták központja, Böszörmény falu régészeti leletei, 
I. A Hajdúsági Múzeum Évkönyve 1980, 131—170. old. 
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méretű ásatások. Ezt a területi eltolódást íöként az indokolta, hogy az Alföldön igen sok ilyen, 
a török korban elpusztult faluhelyet ismerünk. így viszont a kutatás meglehetősen egyoldalúvá 
vált, csak az alföldi középkori népi építészet jellemző vonásait mérte föl, a dunántúlit nem, 
jóllehet senki nem vonta kétségbe, hogy a két terület építészete és településszerkezete közt 
már a középkorban is jelentős eltérésekkel számolhatunk. Ezért ta r t juk átütöen ú j eredmény-
nek a Sümeg melletti Sarvalyon 1969 és 1974 között feltárt XIV—XV. századi falutelepülés 
kutatását, amelynek eredményei — Holl Imre és Parádi Nándor jóvoltából — nálunk 
szokatlanul rövid idő alatt napvilágot is lá t tak. , s Az itt feltárt 17 ház először adja kezünkbe 
a teljes faluszerkezet képét, s a házak más típusúak, mint az alföldiek. Ott főként háromosztatú, 
tiszta szobás, patics- vagy sárfalú épületek a jellemzőek, míg itt a lakókonyhás (ún. füstös) 
házak vannak többségben, amelyeknek kőre alapozott boronafaluk volt. S még egy a jellemző 
különbségek közül: az itteni házak többségéhez köböl épült pince is tartozott. 

8. Középkori városaink kutatásában továbbra is Budát és Óbudát illeti meg a vezető szerep. 
Csak míg korábban, az 1940—1950-es években a budai vár helyreállításával kapcsolatban ott 
folyt a munka dandárja, addig az utóbbi években — az óbudai városrekonstrukcióval 
összhangban — az ásatások súlypont ja ide tevődött át. Igaz, valóságos régészeti „világszcnzá-
ció"-val mégiscsak a budai vár szolgált: 1974 februárjában előkerült a hazánkban páratlan 
gótikus szoborlelet, amely töredékes voltában is magasztos emléke a XIV—XV. századi 
Budának.'9 Az óbudai nagyméretű ásatások — ahol a régészek valóságos hősi küzdelmet 
folytatnak, hogy lehetőleg mindent megmentsenek a munkagépek elöl - egyre világosabban 
tárják elénk a középkori Öbuda városképét, amely már a honfoglalás után Árpád fejedelmi 
központja volt. {Ebből a szempontból f igyelemre méltó, hogy az elmúlt évben Óbudán egy 
gazdag honfoglalás kori sír került elő.) 

Az építkezések miatt évről évre szinte állandó régészeti leletmentések színhelye jelentős 
római és középkori városunk, Pécs is. Az utóbbi évek munkálatai közül különös figyelmet 
érdemel, hogy a Püspökvárban G. Sándor Máriának sikerült fellelnie az 1367-ben alapított első 
magyar egyetem épületének maradványait . Ettől nem messze pedig — megmunkáltságában 
talán a budaihoz hasonlítható — gótikus szoborlelet került elő, s számos más szép kőfaragvány 
is. Kárpáti Gábor pedig egy középkori majol ikagyár tó műhely nyomaira bukkant. 

Igen jelentős ú j eredményekkel gazdagodott első fővárosunk, Esztergom kutatása is, ahol az 
első palotát feltehetően még Géza fejedelem építtette. Az 1980 óta megélénkült kutatások 
a középkori palota számos új részletét hozták napvilágra. 

A leldebrői templom a leitárás idején. 
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Az utóbbi években igen élénk régészeti tevékenység folyt még Veszprémben,4" Sopronban, 
Kőszegen, Visegrádon, Székesfehérvárott , Győrben, ahol e városok középkori történetére 
vonatkozó fontos leletek és épületek kerültek elő. Azonban e gazdag eredmények még 
futólagos bemutatása is messze túlnőne e dolgozat keretein. 

9. Középkori egyházi épületeink közül bizvást joggal említhetjük első helyen a feldebrői 
templomnak a műemléki helyreállítást megelőző régészeti kutatását, amelyet Kovalovszki Júlia 
végzett. Ezt a hazánkban párhuzam nélkül álló, keleti, bizáncias ízlésű templomot a királyt is 
adó Aba nemzetség bir tokközpontjában emelték a XI. század közepén. (Egyes feltevések 
szerint ez volt Aba Sámuel temetkezési helye.) Altemplomát a XII . században páratlan 
szépségű freskókkal díszítették. A mostani ásatások az épület számos eddig nem ismert 
részletét hozták napvilágra (nagy darabon előkerült például a templom eredeti terazzo-
padlója), fel tárásra kerültek a templomot körülölelő temető sírjai, a temetőnél korábbi 
épületek, köztük egy műhely. Az idén elkészült műemléki helyreállítás már hasznosította 
ezeket a fontos megfigyeléseket. 

Pilisszentkereszten Gerevich László Közép-Európa legnagyobb középkori cisztercita 
apátságát tárta fel (alapítása: 1184), amely fontos egyházi és gazdasági központ volt. 
Templomában temették el II. Endre meggyilkolt feleségét, Meráni Gertrúdot. A kolostort 
francia mesterek építették, amely hazai gótikus építészetünk kimagasló emléke.41 Ugyancsak 
Gerevich László tárta fel a dömösi igen fontos kora Árpád-kori birtokközpontot, ahol 
altemplommal rendelkező bazilikát, s számos más épületet (többek között egy téglaégető 
kemencét), valamint az Árpád-kori település földbe mélyített lakóházait hozta felszínre. 

Hosszú évek óta folyik Ópusztaszeren az egykori Szer monostorának feltárása. (Id. a hátsó 
borítón) A korábban előkerült rendkívül impozáns, gazdag köfaragásokkal díszes templom 
ásatója, Trogmayer Ottó hét átépítést figyelt meg az épületen.42 A jelenleg vallatóra fogott 
kolostorszárny épületei alatt korábbi, földbe mélyített Árpád-kori lakóházak, árkok, gödrök 
kerültek elő. A Vályi Katalin vezette munkálatok még bizonyára több évig tartanak. 

Igen fontos eredményeket hozott a pásztói (bencés, majd cisztercita) monostor feltárása, 
amelynek nemrég feldolgozása is megjelent .4 ' Ugyanitt Valter Ilona szerencsés kézzel talált rá 
a középkori iskolamester házára is, benne a kamrában elrejtett háztartási felszereléssel. Bakay 
Kornél hosszú évek óta végzi a szintén rendkívül sok új eredményt hozó somogyvári bencés 
kolostor feltárását.44 

Esztergom-Alsószigeten Lovag Zsuzsa 1979 óta tá r ja fel a középkori apácakolostor romjait .4 5 

Munkájának eddigi legfontosabb eredménye egy kétszentélyü, nálunk eddig pontos párhuzam 
nélkül álló román kori templom előkerülése. Középkori apácakolostoraink kutatása egyébként 
ma még csak a kezdeteknél tart, s ez adja meg az esztergomi ásatások igazi jelentőségét. S itt 
kell még említést tennem arról a nagyméretű fontos feltárásáról, amellyel Bátmonostoron Biczó 
Piroska igyekszik megmenteni az enyészettől a középkori monostor épületeinek maradványait . 
(A helyi termelőszövetkezet ti. a templom alapfalai köveinek kitermelésére valóságos 
„kőbányát" nyitott.) 

Az ország különböző vidékein több tucat falusi templomot tártak fel régészeink, általában 
a falutelepüléssel együtt, vagy különböző leletmentések alkalmával. Ezek egyenkénti 

Horváth István: Esztergom-Szentkirály, középkori falu, temető. Dunai Régészeti 
Közlemények 1979, 85—86. old. 
37 Simon Katalin: A Csongrád-bokrosi vaseszközlelet. Múzeumi kutatások Csongrád 
megyében 1981. 61—63. old. 
18 Holl Imre- Parádi Nándor: Sarvaly középkori lakóházai; Sarvaly középkori pincéi és 
kemencéi. Arch. Ért. 1979, 33 —66. old. Uök.: Das mittelalterliche Dorf Sarvaly. Bp., 
1982. 
19 Ld. Zolnay László—Szakái Ernő: A budavári gótikus szoborlelet. Bp., 1976. 
411 Vö. Balassa László—Kralovánszky Alán: Veszprém. Bp., 1983. 
41 Gerevich László: Pilis Abbey a Cultural Center. Acta Archaeologica Hung. 1977. 
155—198. old. 
42 Trogmayer Ottó—Zombori István: Szer monostorától Ópusztaszerig. Bp., 1980. 7—31. 
old. 
41 Valter Ilona: A pásztói monostor feltárása. Communicationes Arch. Hung. 1982, 
167—206. old. 
44 Ld. Bakay Kornél: Előzetes jelentés a somogyvári bencés apátság 1972—73. évi 
feltárásáról. Somogyi Múzeumi Közlemények 1973, 341 348. old.: (Jő.: Második jelentés 
a somogyvári bencés apátság feltárásáról (1974—75.). Somogyi Múzeumi Közlemények 
1975, 191—207. old. 
45 Lovag Zsuzsa: Előzetes jelentés az Esztergom-alsószigeti középkori apácakolostor 
feltárási munkáiról. Dunai Régészeti Közlemények 1979, 87 —90. old. 
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felsorolásáról s általában nagyszámú egyházi épületünk régészeti vizsgálatának részletesebb 
ismertetésétől azonban ehelyütt el kell tekintenünk." ' 

10. Várépítészetünk történetének vizsgálata nem csupán a „szakmabéliek" érdeklődésének 
áll régóta középpontjában, hanem közvéleményünk is megkülönböztetett figyelemmel kiséri, 
hiszen igen sok középkori várunk irta be nevét történelmünk dicső lapjaira. A kutatást 
azonban az elmúlt esztendőkben nem elsősorban a bősz török ostromokat kiállt, erős fallal és 
bástyákkal övezett váraink foglalkoztatták, hanem azok a földsánccal és árokkal körülvett 
erődítések, amelyek eredetéről régóta vita folyt szakmai berkekben. Gondolták őket 
őskoriaknak, szláv és magyar eredetüeknek, de végül pontos választ — írott kútfők hiányában 
— csak az ásó tudományától várhattunk. Az azonban régóta nem volt vitás, hogy e földvárak 
szoros összefüggésben állanak a magyar államszervezéssel, hiszen legkorábbi vármegyéink 
székhelyein majd mindenütt találunk iiyen földvárakat . Ráadásul az utóbbi időben a szomszé-
dos országokban (pl. Csehszlovákiában, Romániában, Lengyelországban és a Szovjetunióban) 
fontos történeti eredményekre jutottak a hasonló típusú és korú földvárak régészeti vallatásá-
val. Ezért az Akadémia Régészeti Bizottsága egyik kiemelt tudományos témaként jelölte meg 
földváraink régészeti kutatását. 

Az első nagyméretű feltárás a szabolcsi földvárban kezdődött. A Tokaj tól és Rakamaztól nem 
messze levő kisközség az államalapítást követően Szabolcs megye központja volt. A ma is 
impozáns méretű, háromszög alakú földvár (oldalai: 275,5—194 —322,5 m) sáncának magassága 
helyenként a 20 métert is meghaladja, építéséhez egykor hatalmas tömegű földet, mintegy 
326 ezer köbmétert kellett megmozgatni, ami kb 100 ember egy tel jes évi munkája. A múlt 
század végi első régészeti vizsgálódás arra az e redményre vezette az ásatókat, hogy a földvárat 
valamelyik őskori nép építette, majd a honfoglalás után a magyarok újból birtokba vették, 
s a sáncokat megmagasitották. A Német Péter vezette 1969—70-es sáncátvágás azonban 
szerencsés lelettel azt bizonyította, hogy a várnak nincsen őskori előzménye, azt valamikor 
a honfoglalás után a X. században építették, s a sánc megfejelésére az ezredfordulót követően 
kerülhetett sor. Györffy György pedig krónikáink vizsgálatából azt a következtetést szűrte le, 
hogy a helység nevét nem az első várispántól kapta, ahogyan ez korai királyi vármegyéink 
esetében gyakori (pl. Pozsony, Szolnok), hanem Árpád legidősebb férfirokonáról, Szabolcsról, 
aki követte öt a fejedelmi székben, s korábban e terület is birtokai közé tartozott. Lehet, hogy 
még ö kezdte a hatalmas földvár építését. Mindenesetre a földvár környéki, egykori nemzet-

4b Falusi templomaink építési hagyományairól ld. Marosi Ernő kitűnő munkáját: Magyar 
falusi templomok, Bp., 1975. 
4' Ld. Németh Péter: Előzetes jelentés a szabolcsi Árpád-kori megyeszékhely régészeti 
kutatásának első három évéről (1969—1971). Arch. Ért. 1973, 167—179. old.; L/ő.: 
A szabolcsi földvár kutatásának hét éve, Régészeti barangolások Magyarországon. 
Szerk. Szombathy V. Bp., 1978. 234—257. old. 
wGádor Judit —Nováki Gyula: Az abaújvár i földvár sánca. A Herman Ottó Múzeum 
Évkönyve 1980, 43—77. old 
49 Összefoglalóan Ld. Nováki Gyula: Várépítészetünk kezdetei. Várépítészetünk. Szerk. 
Gerő L. Bp., 1975, 45—61. old.; A magyarországi földvárak az őskortól a középkorig. 
Építés és Építészettudomány 1975. 334—339. old.; Tomka Péter: A soproni Vörös-sánc 
kutatása. Műemlékvédelem 1971 — 1972, 65—86. old.; Györífy György: István király és 
müve. Bp., 1977, 229—231. old.; Kovács Béla: A nemzetségfői és ispánsági székhelyek 
kutatásának problémái Északkelet-Magyarországon. A miskolci Herman Ottó Múzeum 
Közleményei, 20. köt. 1982, 9—17. old. 
50 E nézetek bírálatát ld. Németh Péter: A korai magyar megyeszékhelyek régészeti 
kutatásának vitás kérdései. Arch. Ért. 1977 , 209— 215. old. 
51 Vö. Nováki Gyula—Sándoríi György—Miklós Zsuzsa: A Börzsöny-hegység őskori és 
középkori várai. Bp„ 1979. 
52 Gerelyes Ibolya: Előzetes jelentés a Békés-kastélyzugi török kori palánkvár 
ásatásáról, 1975—1978. Arch. Ért. 1980, 102—111. old. 
53 Gaál Attila: Jeni Palanka feltárul. Élet és Tudomány 1979, 34. szám, 627—630. old. 
54 Ld. Heckenast Gusztáv—Nováki Gyula —Vastagh Gábor—Zoltay Endre: A 
magyarországi vaskohászat története a korai középkorban. Bp. 1968. 
55 Iparrégészet. Égetökemencék. Szerk. Gömöri J. Veszprém 1981. Ld. még: Gömöri 
János: A vassalak-lelőhelyek jelentősége az ásványi nyersanyagok kutatásában. 
Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből, I. köt. Miskolc 1982. 
93—144. old. 
'" Szőke Mátyás: Harang öntőforma köpeny részének töredékei Visegrádról. Művészet 
I. Lajos király korában, 1342—1382. Katalógus. Bp., 1982, 317 -324. old. 
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ségföi központ létét a nem messze előkerült gazdag honfoglalás kori temetők is igazolják. 
(Mint az emiitett rakamazi, amely innen kb. 6 km-re van.) E nemzetségfői központ vált tehát 
későbben a királyi vármegye központjává is. Az ásatások tehát nem csupán a gerendaszerkeze-
tes sáncok pontos felépítését és korát tisztázták, hanem egyben a magyar államszerveződés 
történetére vonatkozó perdöntő adatokat is szolgáltattak. Az ásatások egyébként (1969 és 
1975 között) felszínre hozták a várnép és a környékbeli szolgáló falvak temetőit, települését, 
s beigazolódott, hogy az azóta pompásan helyreállított református templom kis, háromhajós 
román bazilikaként még a XI. században épült.4 ' 

E várkutatási program keretében több helyen kezdődött hasonló feltárás, tgy az abaújvári 
egykori vármegyeközpont váráról kiderült, hogy a XI. században épült (tehát a vármegyeszer-
vezés időszakában), s a XII . században megmagasították.1" A nemzetségfői és ispáni földvárak 
nagy jelentőségű feltárására került még sor Gyöngyöspatán, Mosonban, Győrött, Sopronban,4 ' ' 
jelenleg pedig Sályban folyik a földvárat és egykori környezetét átfogóan vizsgáló kutatás. 
A visegrádi Sibrik-dombon Soproni Sándor és Szőke Mátyás azt figyelhette meg, hogy az itteni 
megyeközpont a korábbi római katonai tábor még meglevő falainak felhasználásával épült. 
Mellette Szőke Mátyás a XI—XII. századi ispánsági templomot is feltárta, amelynek falait 
egykor pompás freskók díszítették. E kutatások sokrétű eredményei közül egyik legfonto-
sabbnak azt tar that juk, hogy ezek a magyar államszervezet kialakulásának páratlanul fontos 
emlékei. Alapjukat vesztették azok a szomszédos országokban felmerült tendenciózus ötletek, 
amelyek értelmében a mai határainkon kívül esö hasonló földvárak (Zemplén, Borsova, 
Doboka) még a magyar honfoglalás előtti szláv és ősromán uralmi központok lettek volna.50 

Későbbi középkori váraink kutatásának részletesebb ismertetése alól felment a nemrég 
megjelent, imént idézett Várépítészetünk c. kötet, ahol jól összefogott áttekintést kapunk 
a fontosabb újabb eredményekről . Ennek ellenére talán külön említést érdemel Árpád-kori kis 
földváraink megélénkült kutatása,5 ' s a XV. század elején épített ozorai várkastély nemrég 
elkezdődött sokat igérö feltárása (Feld István). Az utóbbi években kezdődött meg továbbá 
török kori palánkváraink feltárása, amelynek két szép eredményéről máris hírt adhatunk: 
Gerelyes Ibolya a békési török palánkban végzett k u t a t á s o k a t , G a á l Attila pedig a Szekszárd 
melletti egykori Üjpalánk teljes feltárását tűzte ki célul."3 E feltárások lényeges részletekkel 
egészítik ki az irott kútfők és az egykorú ábrázolások adatait, s a várnép életével is jobban 
megismertetnek bennünket. 

ÍJ. Végezetül néhány szóban megemlékezem arról a régészeti kutatási ágazatról, amelyet 
újdonsült névvel , ,iparrégészet"-nek nevezünk. Kezdeményezője az 1950—1960-as években 
Nováki Gyula volt, aki Észak- és Nyugat-Magyarországon módszeresen kutatta és tárta fel 
Árpád-kori vaskohászatunk földben megőrződött emlékeit, a kis méretű földbevájt vasolvasztó-
kemencéket. '4 Munkáját ú jabban ugyancsak nagy szorgalommal Gömöri János folyta t ja Sopron 
környékén. E korai vasolvasztó kemencék feltárása mellett igen nagy érdeme, hogy a régi 
edényégetés, mészégetés, fémöntés, és egyéb ipari emlékek fe l tárására irányuló kutatásokat is 
figyelemmel kiséri. 1980-ban a Sopronban ezekről az emlékekről tartott — ugyancsak általa 
szervezett — tanácskozás előadásai nemrég egy pompás kötetben láttak napvilágot.5 5 (Csupán 
a Szőke Mátyás által Visegrádon feltárt harangöntő műhely került másutt közlésre.56) 
A megélénkült iparrégészeti kutatások eddigi jelentős eredményeiken túl azzal kecsegtetnek, 
hogy a jövőben a mainál sokkal szerteágazóbb és biztosabb ismereteink lesznek a hazánk 
területén élt régi társadalmak kézműipari tevékenységéről. 

A mohácsi csata után Szule)mán szultán győztes serege, támadástól tartva, néhány napig 
a csatamezőn vesztegelt, majd megindult Buda felé azon az úton, amelyen néhány héttel előbb 
II. Lajos magyar király kicsiny seregét látták dél felé haladni. A török hadak út ja Tolna 
megyében mocsarakon keresztül vezetett, amelybe a lovak farig süllyedtek, majd szeptember 
7-én Dunaföldvárnál álltak meg. Itt járult a szultán elé a budai zsidók küldöttsége, amely 

'Berze Nagy Ilona nyug. iskolaigazgató kezdeményezésére 1973-ban a dunaföldvári 
tanács Dunaiöldvári krónika címmel helytörténeti antológia kiadását tervezte. A kiad-
vány nem jelent meg. Tanulmányunk a tervezett kiadvány számára készült. (D. S.) 

Fodor István 

Dunaföldvár lakosai a félhold 
árnyékában1 
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halotti lepelbe takarva hozta magával a város kulcsait. A nagy hódító kegyes kedvében volt, 
és szívesen fogadta őket. 

A török Földvárt 1526-ban foglalta el. Az apátság területe és az egész falu török kincstári 
birtok lett. Használatra azok kapták, akik a háborúkban érdemeket szereztek. A török földesúr 
nem műveltette bir tokának minden részét, mert nem volt munkása. A határ legnagyobb része 
csak mint kaszáló és legelő hozott hasznot a töröknek. A keresztény magyar alattvalók 
megtartották az általuk művelt földeket, és adót fizettek róla. 

Földvárnak 1581-ben 145 házas és 51 házatlan (zsellér) lakója volt. A 145 kapu után fizettek 
7250 akcse füstpénzt. Termésük 600 kile (kb. 720 q) búza és 260 kile (kb. 312 q) kétszeres volt. 
Ez után fizettek 10 480 akcse adót. A törökök minden termést külön adóztattak meg. Földvár 
lakosai 4000 pint must után 16 000 akcse adót fizettek, lencse és borsó után 200, a lenmag után 
500 akcsét. A város lakóira kirótt legelödíj a disznók után 484, a bárányok után 1000 akcse 
volt. A mészárszék adója 422, az öt köves malomé 250, a gyümölcstized 415, a haltized 319, 
a hordóadó 500, a mátkaadó 350, a vásáradó a nagy vásár adójával együtt 12 600, a fa és 
a szénadó 6000, a nagytó haladója 300 akcse volt. A szökevények elkobzott vagyona, 
a hagyatéki adó és a kilenced összesen 5000 akcsét tett ki. Ráskai Gáspár elkobzott szőleje és 
rétje használatáért befolyt 2100 akcse, másfaj ta büntetésekből 4000 akcse. Ezek az összegek 
csak azokat a járandóságokat tüntetik fel, amelyeket a török tisztviselők a kincstárnak 
beszolgáltattak. 1581-ben a város 68 180 akcse jövedelmet haj tot t a török kincstárnak. 

Nem állanak a rendelkezésünkre olyan feljegyzések, amelyekből képet alkothatnánk 
magunknak arról, hogy Földvár lakosai valójában mennyit termeltek: de elképzelhetjük, hogy 
nagy nélkülözések árán tudták kifizetni ezeket a járandóságokat. Nemegyszer előfordult, hogy 
egyik-másik család t i tokban elköltözött oda, ahol emberségesebb bánásmódra számithatott. Az 
1581. évi létszám talán a legmagasabb volt a török idők alatt, és ez azért is érdekes számunkra, 
mert megmaradt a lakosok névjegyzéke. 

Valószínű, hogy a 145 név családokat, 51 pedig nőtleneket jelöl. Sok mindenre nem 
következtethetünk e nevekből, azonban feltűnőnek találjuk, hogy alig van közöttük homályos 
jelentésű szó — mindössze 15% —, legtöbbje a névadás gyakorlatát tükrözi. A nevek legfőbb 
csoport ja (34% ) a lakosok foglalkozására utal, a másik nagyobb csoport (22% ) származásuk 
helyére. Elég sok a személyi tulajdonságra (kis, nagy, szép, szőke, sánta stb.) utaló név (15% ) 
és olyan személynév, amit vezetéknévként használtak (14% ). Ezek nyilván az apa személy-
nevére és nem foglalkozására vagy származási helyére utalnak. Feltehető, hogy Földvár lako-
sainak a vezetékneve a török korban még nem állandósult, vagy nem használták a hagyomá-
nyos vezetékneveket. A lakosság vezetékneveiből arra is következtethetünk, hogy igen sok 
olyan iparos volt közöttük, akikre a törököknek szükségük volt. Ezek azonban mezőgazdaság-
gal is foglalkoztak, hogy megélhessenek. 

Némi bepillantást nyerhetünk Földvár török kori életéből Evlia Cselebi útleírásából, aki 
1663-ban jár a várban. Így ír róla: „Földvár (török nyelven J i r hisszari) Buda területén a pasa 
magánjövedelmü birtoka. Vára a folyó par t ján erős és szép vár: a Duna mentén ennél erősebb 
palánka nincsen. Körös-körül háromszoros tömésfala van, melyet két igen mély árok vesz 
körül. Két helyen van erős fakapuja. Az egyik a keleti irányba néző Kicsi kapu. Itt az árok 
fölött egy megtekintésre érdemes pavi lonja (londsa) van: itt üldögélnek a várszolgák és a Duna 
rakpart jai t nézegetik. A várbeli nép e kapun át viszi a Duna vizét. A másik kapuja nyugati 
irányban a külső városra nyíló Nagykapu. Arka fölött fahíd van. A vár négy szögletén erős 
tornyokban különféle ágyúk vannak. Benn a várban egy deszkazsindelyes ház és egy 
templomból átalakított dsámi van. Emellett áll egy négyszögletes, erősen megépített torony, 
honnan az összes síkságok háromnapi járóföld távolságra látszanak. Ennek az igen erős 
toronynak a csúcsán négy darab kitűnő ágyú van, és e toronyra építették Szulejmán kán 
dsámijának a minaretjél is deszkából. Itt őrzik a parancsnok és kétszáz várkatona értékes 
holmijait is." 

Evlia Cselebi idejében ilyen volt tehát a vár, körülötte húszezer lépés kerületi külváros volt, 
melyet tömésfal vett körűig „Kapui fölött erős toronybástyák voltak készenlétben álló 
ágyúkkal. Kettős szárnyú kapui egyikén bementek, a másikon ki. Középen főúttal bíró térség 
van. Kétszáz laposfedelű, alacsony háza van, továbbá kert jei és egészséges vizű kútjai. 
A dsámi előbb keresztény templom volt. Van egy mecset is, meg egy fogadó és ötven bolt. 
(A mesteremberek is boltokban dolgoztak.) A temetők a városkeritésen kívül vannak . . . Éven-
ként egyszer nagy vásárt tartanak, ahol 5—10 000 ember is összejön. I lyenkor a várban 
2—300 ideiglenesen épített boltot is készítenek." Mindez arra mutat, hogy Földvár a török 
időkben jelentős ipari és kereskedelmi központ volt. 

Mindezeket megerősíti Kyrimi Ibrahim is, aki a XVI—XVII. század fordulóján írott török 
nyelvű útikönyvében azt írja, hogy Paks mezővárostól északnyugatra, a Duna nyugati part ján 
van Földvár. Paks és Földvár közt a távolság félnapi útnál kevesebb. Földvár mögött van egy 
palánk (erődítmény) s ennek külső részében az utazók kényelmét szolgáló nyilvános szálloda 
és szőlőkert. 

A törökkori Földvárt nemcsak a törökök történetírója örökítette meg, hanem Ottendorll 
Henrik császári mérnök is. 1662 decemberének első napjaiban indult el Bécsből Belgrádba 
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Goess János, a császár volt dániai követe, tekintélyes diplomata népes és tekintélyes követség 
élén. Kíséretében volt Ottendorff is, aki pontos rajzokat és leírásokat készített az általuk 
megismert vidék nevezetesebb településeiről — főként katonai szempontból. Az útleírás 
a bécsi Heeres-archív térképosztályán található bőrkötésben, könyv alakú kézirat, mely-98 
lapra terjed 24 színes rajzzal, Ottendorff szövege nem oly színes, mint Evlia Cselebié, azonban 
precízen ra jzol ja meg a neves település főbb vonásait . íme: 

„Fedwar (nyilván Fődvdrnak hangzott, csak a német fül érzékelte így), melyet némelyek 
Feldwarnak is neveznek, nagy mezőváros, falu és palánk, közel a Dunához. A palánk (a) eléggé 
magas, dombos parton fekszik, melyet vagy a természet vagy az emberi erő tört át, hogy annál 
könnyebben lehessen a Dunához (b) jutni. (A török időkben épült palánkvárak nem kőfallal 
voltak körülvéve, hanem igen erős gerendavárak voltak.) Éppen szemben vele másik magas 
hegy van (A Kálvária-hegy), s ezen régi kastély (c) áll. (Többet nem tudunk róla.) A lábánál 
kétoldalt több kert és ház van. Ezeket a házakat nevezik (d) falunak mintegy megkülönbözteté-
sül a mezővárostól (e), mely a hegy oldalán épült. Ezen a hegyen fekszik a palánk. Szép nagy 
vendégfogadó (f) és sok más ház van itt, de legtöbbjük nem nagyon különbözik a paraszthá-
zaktól. A palánk lakói mind törökök, a várost és a falut pedig törökök, rácok, cigányok és 
keresztények lakják. Utóbbiak egy része katolikus, másik része kálvinista, de mindegyiknek 
van papja is. Mivel itt a kóborló ha jdúk részéről sok támadásban van részük, az egész város, 
falu és palánk magas kerítéssel és mély szárazárokkal van körülvéve." 

Ottendorff leírása azt mütatja, hogy a török időkben Földvár központi jellegű mezőváros 
volt. A település jelentőségét fokozta, hogy dunai átkelőhely volt: a Szeged—Fehérvár közti út 
itt keresztezte a Buda—Eszék közti országutat. A rév hajdani helyét illetően a vélemények 
eltérőek, azonban bizonyos, hogy Földvár a török időkben jelentős előnyöket élvezett az 
átmenő forgalom következtében. 

Ottendorff rajza és leírása igazolja, hogy a település történelmi kialakulása során először 
a Dunával párhuzamos löszmagaslatok nyugati lejtőin terjeszkedett , csak középütt nyúlt ki 
a mélyebb területekre. A monostor a XIII—XIV. század folyamán kisebbszerü eröd, gazdag és 
jelentős művelődési központ volt, melynek természeti adottságait a törökök is kihasználták. 

A török időkben intenzív katolikus hitéletről nem tudunk. Dunaföldváron megerősödött 
a protestantizmus, mint „magyar vallás" az itt senyvedők vigasztalására. 1576. augusztus 16-án 
Herczegszölősön zsinatot tartottak Veresmarti Illés elnöklete alatt Tolna és Baranya megye 
református papjai. A tolnai senioratusban, ahogyan a protestánsok nagyobb szervezeti 
egységét neveztek, 40 pap tartozott, köztük volt Erdödi Ambrus földvári (Ambrosius Erdödi 
pastor Földváriensis) és Zombori Antal paksi pap is. 

A fennmaradt egyháztörténeti forrásokból megállapítható, hogy 1626—1628 körül 
Jakablalvai Máté, 1630—1632 körül Decsi Kristóf, 1652 körül Szennai Balázs volt a dunaföldvá-
riak lelkipásztora. 1652-ben Pathai Sámuel Dunaföldvárott tartotta a partialis synodust, a török 
által megszállva tartott részek egyházainak tanácskozását. Ez is azt mutatja, hogy Dunaföldvár 
oppidum(mezőváros)-jellege a török időkben megerősödött. A visszafoglalás után a katolikus 
egyház igyekezett elvesztett pozícióit visszaszerezni. 

Néhány érdekességet sikerült megtudnunk Földvár török kori életéről. 1559-ben, a hódoltság 
kezdetén, a városnak 103 háza volt. Az elnéptelenedés mértékére következtethetünk abból, 
hogy 1627-ben csak 30 ház után fizettek fejadót — ebből 15 magyar és 15 iflák, vagyis rác 
nemzetiségű lakos volt. 1633-ra 3 rác elment, vagyis még kevesebb lakos maradt. 1562-ben 
a budai livában levő kikötőváros jövedelme a kincstárnak 114 853 akcsét hozott. 1542-ben 
a tolnai, paksi és földvári réveket együttesen 50 000 akcséért bérel te Mohamed bin Kászim, 
akiért Iszmail bin Abdullah belgrádi kereskedő vállalt kezességet. 1560-ban a földvári 
kikötőbeli marhavám 105 045' akcse volt. 1562-ben Szabó Albert solti lakos egymaga 74 szar-
vasmarhát szállított el a földvári kikötőből. 1632-ben Madocsa ziamat (20 000 akcsét meghaladó 
jövedelmet biztosító birtok) 24 000 akcse jövedelemmel Földvárhoz tartozott, és a bérlet egy 
Ahmed nevezetű birtokos kezén volt. 1549-ben a földvári halastó jövedelme a kincstár részére 
956 akcse volt . A bérlők — Mahmud bin Ibrahim és Kónya Bálint — ezenfelül 3500 akcse 
haszonbért fizettek. A török pénz leginkább használatos egysége az akcse volt: vásár lóereje 
azonban elég ingadozó volt. 1580 körül egy aranytal lér értéke 50 akcse volt, 1630 körül pedig 
200 akcse. A török pénz értéke állandóan romlott, ezért találunk az időben egymástól távol eső 
adatok közt sokszor érthetetlen különbségeket. 

1568-ban Földvár parkban (palánkvár) helyőrsége 46 lovas katona és 24 martalosz (főként 
rác nemzetiségű várörkatona) volt. Egy lovas napi zsoldja 7,5, egy martalosz napi zsoldja 
4,3 akcse volt. A zsold változékonyságát mutatja, hogy 

zsoldot kapott . 
A földvári párkányban állomásozó müsztahlizok (gyalogos janicsárok), topcsik (tüzérek), 

ululedzsik (lovasok) és azábok (nem török nőtelen zsoldosok) létszáma 1628-ban 106 volt. 

1 lovas 1/2 évi zsoldja 
1 martalosz 1/2 évre 

1568-ban 
1371 
743 

1599-ben 
3051 akcse 
1780 akcse 
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Egynapi zsoldjuk összesen 1103 akcsét tett ki. Ha ezt az összeget az 1568. évi zsoldhoz 
viszonyítjuk, igen alacsonynak találjuk. Ütiköltség cimén a tisztek viszonylag magas 
összegeket vettek fel: 1601-ben Husszein aga földvári lovas kahardslikja (útiköltsége) 20 gurus 
(arany), ami 1300 akcsénak felelt meg. 1601-ben Durák aga, a földvári azabok parancsnoka 
1970 akcsét kapott, viszont egy Mohamed nevű lovas katona 120 akcsét. 

A körülményekhez képest Földvár elenyésző pusztításokkal került török kézre, azonban 
mivel a fő utánpótlási vonalba esett, a magyarok is rendszeresen pusztították, nem nézve, ki 
török, ki magyar. A háborúskodások során mind a magyar, mind pedig a császári csapatok 
többet pusztították, mint a törökök. Földvárt véglegesen a felszabadítás döntötte romba. 

1602-ben Nádasdy és Thurzó kapitány elindult seregével Földvárnak a Duna jobb par t ján, 
egy másik sereg pedig a Dunán ereszkedett lefelé. Mivel mintegy 5000-en voltak, a török őrség 
idejében elmenekült . Egy darabig a magyarok kezén volt Földvár, azonban 1628-ban megint 
török örséget találunk benne. 

Földvár is 1686-ban szabadult fel véglegesen a török uralom alól, mint Buda. Az egykor i 
krónikás szerint „francia volentirek és nagy urak mintegy háromszázan voltanak, kik igen 
vitéz módra viselték magukat. Közülük egy nagy úr lövés által meghalt. Gróf Czobor Adám, 
gról Bottyán Adám is a maga vitézeivel jelen volt Földvár megvételénél. Monastelly a rácok 
generálisa is főtisztjeivel, Budai Lázárral és Komáromi Pál deákkal ott volt a harcon. Az isten 
megsegítette a keresztényeket, mert a török ágyúit, mozsarait, drága sátorait mind ott 
vesztette." 

A nagy harc után Földvár helyén csak romok voltak. Danielik í r ja: „Buda visszafoglalása 
után Scharfenberg Pécs alá sietvén győztes seregével két napig tanyázott Földváron, hol 
mindent talált ugyan, csak embert nem." A törökök a lakosokat részint fogságba hurcolták, 
részint putrikban (földbe vájt üregekben) rejtőzködtek, részint a dunai szigetek ligeteiben 
húzták meg magukat . A település a XVIII. század elején gyorsan újjáéledt. Az épületek 
ugyanis nem pusztultak el teljesen, a régi falakra ú jak épültek. Az új jáépí tés a hagyományos 
települési rendet követve, hamarosan befejeződött. 1703-ban Földvár mezővárosi rangot kapott 
és évi három vásár tartására engedélyt. A város ú j életre kel. Üj emberek és régiek szerencsés 
vegyületeként pezsgő kereskedelem támadt. Űjra híresek lettek a földvári vásárok. A török 
kereskedők Magyarországból való kiveretésük után is szorgalmasan eljártak áruikkal 
a magyar vásárokra. 

Dr. Dömötör Sándor 

A két vár foglya 
A történelem folyamán Pozsony, az egykori koronázóváros nyüzsgő utcáival, régi főúri 

palotáival és a Szt. Mártonról elnevezett remek székesegyházával számos esemény színhelye 
volt. A dóm főoltára előtt sok nagy és keserves alkotmányos ünnep zajlott le orgonazúgás és 
a kórusok szárnyaló hangjai közepette. A komoly és sorsdöntő, az egész nemzetet ér intő 
események mellett azonban 1611. március 6-án szerencsétlen emberi sorsok bohózatba illő 
záróakkordjai játszódtak le a dóm sötét, gótikus falai között. 

Régi, megsárgult fóliánsokról, családi levelezésekből, okmányokból, levéltárban gondosan 
számon tartott és őrzött iratokból idézzük a múltat, és sorra megelevenednek történetünk 
színhelyei és azok érdekes szereplői. 

Először északon, az erdőbori tot ta hegyek között épült sasfészek bontakozik ki az elmúlt 
századok ködéből. A régen lakott, de már hosszú ideje romokban heverő Szklabinya vára. Ez 
az erősség nagyon régi, a hagyományok szerint még az Árpádok kora előtt épült. Arról 
azonban biztos adatok vannak, hogy Mátyás és János király a borral teli kupák gyakori 
ürítgetése mellett kitűnően mulatott ódon falai között egy-egy jól sikerült vadászat után. 

Szklabinya várát és az ahhoz tartozó kisselmeci uradalmat 1561-ben adományozta 
I. Ferdinánd király a Révayaknak. Történetünk idején Révay Ferenc volt a vár ura, aki ide, 
ebbe a barátságtalan sasfészekbe hozta ifjú feleségét, a még alig 17 éves szépséges Forgách 
Zsuzsannát. 

Szklabinya várának fiatal ú rnő je búskomoran töltötte napjait. Nem is csoda, mert maga 
a környezet nem volt valami vonzó. A régi várak a XVI. században nélkülözték a kényelmet. 
A lakószobák kicsik, alacsonyak voltak. A nagy lovagteremben háború idején katonaságot 
szállásoltak el, béke idején igen gyakran gabonát tároltak. Csak a regényírók fantáziája 
szépítette és tette romantikussá ezeket a komor várakat . 
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Forgách Zsuzsanna nem a maga jószántából ment férjhez a nála jóval idősebb Révay 
Ferenchez. A főnemesi családoknál a házasságkötés sokszor nem két fiatal egymásra 
találásával jött létre. A jövendőbelit a szülök választották ki, szem előtt tartva a vagyont és 
a származást. A menyasszonyjelölt pedig nem ellenkezhetett a szülői akarattal . Így jöttek létre 
azután a boldogtalan házasságok, a házasságtörések egész sora, de ezekről keveset tudunk, 
mert a szenvedő felek nem ütötték nagydobra. Olyan kirívó eset egyik sem volt, mint 
amilyenről történetünk szól, amiről azután ország-világ tudomást szerzett. 

De ne vágjunk az események elébe. Kisérjük tovább Forgách Zsuzsanna életútját, akinek 
egyhangú életében fordulópontot jelentett, amikor megismerkedett f é r j e első fokú unoka-
testvérével, Bakich Péterrel. Életében ö az első férfi, aki nagy hatást gyakorolt rá. Nem is 
csoda, mert öregedő, beteges, iszákos férjével szemben Bakich jó megjelenésű, daliás férfi volt, 
aki nemcsak külsejével, de szellemével is tudott hatni a szépnemre. A fér j rettenetesen 
féltékeny volt mindenkire, vendégre, inasra egyaránt , de ő is a rövidlátó felszarvazott f é r j ek 
hibájába esett, hogy akire leginkább gyanakodhatott volna és aki elől rejtenie kellett volna 
feleségét, arról tételezte fel a legkevésbé. Révay szerette unokaöccsét és örült, ha nála 
vendégeskedett. E gyakori látogatása alatt Bakichnak alkalma volt megfigyelni, hogy Révay 
felesége nagyon boldogtalan. 

Nagy fordulat állt be 1604-ben a szklabinyai vár lakóinak életében. Ennek a változásnak 
politikai okai voltak. Ugyanis közeledtek Bocskai István hadai, elözönlötték Nyitra és 
Trencsén megyét, felgyújtották Besztercebányát, azután Zólyomot vették be. Nyitra várát 
Forgách püspök sokáig vitézül védte, majd Galgóc és Trencsén vára, Nagyszombat, a Csallóköz 
került a Bocskai-hadak birtokába. Ezek az események kényszerítették a protestáns, de aulikus 
érzelmű Révayakat a menekülésre. Révay Ferenc morvaszentjánosi kastélyába költözött. 

Forgách Zsuzsanna örült, hogy megválhatott a szklabinyai vár ódon, zord falaitól, reményteli 
ifjúságának temetőjétől, ahol boldogtalanságában annyit szomorkodott, oly sok keserű könnyet 
hullatott. Többet oda már nem is tért vissza. 

Az élet Szentjánoson sem változott meg. Folytatódtak a családi perpatvarok. Révay egyre 
többet ivptt, és mind gyakrabban ver te el feleségét. Egy alkalommal Bakich éppen akkor lépett 
be a szobába, amikor a részeg Révay meg akarta foj tani a feleségét. Bakich szétválasztotta 
őket, és kijelentette, hogy tovább ez így nem mehet, ő az asszonyt a pozsonyi vagy a 
nagyszombati zárdába viszi, és Zsuzsanna beadja az asztaltól és ágytól való elválasztás iránti 
kérelmét. Révay er re kijózanodott és megrémült. Nem akarta elveszteni a feleségét, de Bakich 

A kisselmeci kastély, háttérben Szklabinya várának romjai 

33 



nem engedett, az asszony pedig már készülődött a házat elhagyni. Révay látta, hogy nem ér 
célt, ezért könyörgésre fogta a dolgot, és mindent megígért, hogy meg fog változni. Bakich 
kijelentette, hogy az ígérgetésekből már elég volt, azt mindig megszegted — mondta. Ha 
komolyan gondolod a dolgot, akkor adjad a szavadat, esküdj meg és add írásba, hogy ha még 
egyszer előfordul ilyen eset, mint ez a mai, akkor feleségednek jogában áll téged elhagyni. Ez 
az írás nálam lesz — mondta Bakich. Révay szorult helyzetében elkészítette az írást, és másnap 
odaadta Bakichnak. 

A következő év őszén Révay Ferenc több hét re elutazott, hogy körülnézzen elhagyott régi 
otthonában, a szklabinyai várban. Mikor visszatért, Szentjánoson tel jesen új, változott légkör 
fogadta. Arról értesült, hogy távollétében Bakich vendégeskedett náluk. A nagyszámú 
cselédség egy része az eseményeket eltúlozva és kiszínezve adta elő. Zsuzsanna viselkedésében 
is változás volt tapasztalható. Révay Ferenc, a fér j , mindent összevetve arra a következtetésre 
jutott, hogy távollétében felszarvazták. Elkeseredésében Holies várába ment Péter bátyjához, 
hogy tőle és annak feleségétől, Forgách Máriától kér jen tanácsot, összeül t a családi tanács, 
a meghívott rokonok. Az e redmény az volt, hogy Zsuzsannát őrizet alá kell venni. Erre 
a szabadon álló szentjánosi kastély nem volt alkalmas, el kell tehát vinni a kőfallal és 
vizesárokkal védett, nagy k i te r jedésű Holies várába. Igaz, hogy a holicsi várban Révay 
Péteren és Ferencen kívül Bakich Péternek is volt része, de mindegyik egymástól független és 
elzárható volt. 

A családi tanács határozatát nemsokára végre is haj tot ták. Zsuzsannát Holies várába zárták, 
és közölték vele, felügyelet alatt van, Bakich társaságát kerülnie kell, és szobáját csak női 
személyzet kíséretében hagyhat ja el. A sok csalódás és keserűség után ezeket az intézkedése-
ket nem vette komolyan. Ez azért ment könnyen, mert kivéve a Révay által lepénzelt két 
cselédet, a többiek mind az asszony pártján voltak, és ott segítettek, ahol csak lehetett. Ezért 
ha csak tehette, találkozott Bakichcsal. Révay Péter is párt ját fogta szép sógornőjének. A fér j 
párt ján csak Péter felesége, Forgách Mária volt. Nem tudjuk, hogy miért fordult harag ja 
testvére ellen, és miért ártott neki lépten-nyomon, ahol csak mód kínálkozott erre. Lehetséges, 
hogy féltékeny volt testvérére, amiért fér je olyan nagy megértést és szánalmat tanúsított 
sógornőjével szemben. 

A fogságot követő 1606. év sem volt békés. A veszekedések, tettlegességek folytatódtak. 
Egy alkalommal Révay ittas ál lapotban olyan ökölcsapásokat mért Zsuzsanna arcára, hogy az 
megdagadt, és kék foltok keletkeztek az ütés nyomán. Kétségbeesésében átmenekült Révay 
Péterékhez, és amikor visszatérésre akarta rábírni a rokonsága, kést ragadott és saját szívébe 
akarta szúrni. Ezt megakadályozták, de a kést alig bírták kezéből kicsavarni. Forgách 
Zsuzsanna a történtek után nem volt hajlandó fér jével kibékülni. Igyekezett Bakich Péterrel 
kapcsolatba lépni, hogy beadott keresetéről híreket kaphasson. A fé r jnek ez tudomására jutott , 
és ezért feleségét szobájába záratta. 

Révay feleségén kívül saját cselédeivel is kegyetlenül bánt. Rácz István legényét láncra 
verve a holicsi vár tömlöcébe záratta. Királyi engedély nélkül házánál vallatásokat vitt végbe, 
valósággal rémületben tartotta környezetét. Célja az volt, hogy Bakichra alaptalan vádakat 
csikarjon ki, és így a keresete ne a szentszék, hanem a királyi kúria elé kerüljön, ahol Révay 
hűtlenségi pert indított felesége ellen. Származása, összeköttetései révén elérte, hogy a király, 
II. Rudolf, 1606. október 19-én utasította a pozsonyi vikáriust, mint a szentszék Prágában 
székelő elnökének helyettesét, hogy Forgách Zsuzsanna fé r je ellen beadott keresetét ne 
tárgyalja, hanem tegye át a királyi kúriához, 

A dolgok ilyetén állása, alakulása Bakich Pétert merész terv kivitelére serkentette. 1607. 
január 7-én éjjel, amikor Révay Ferenc mint mindig, most is borgőzös állapotban aludni tért, 
hozzálátott az előre kigondolt terv végrehajtásához. Hűséges személyzete segítségével 
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megszöktette Forgách Zsuzsannát a holicsi várból, és éjnek idején a Pozsonytól 54 km-re 
fekvő, 419 méter magas hegyen épült Detrekö várába vitte, amelyiknek Bakich résztulajdonosa 
volt. 

Ezt a ma már romokban heverő régi várat az 1296-os okiratok mint királyi várat emlegetik. 
A történelem folyamán számos alkalommal gazdát cserélt, és sok érdekes esemény fűződik 
hozzá. Egy időben Balassi Menyhérté is volt. A róla szóló színmű javarészt itt játszódott le. Itt 
leselkedtek az erdőben Balassa és cinkosai, hogy a vár alatt elvonuló bécsi és morva árusokat 
kirabolják és a zsákmányt a várba hurcolják. Az erről szóló Comédia szellemesen Gyötrőkőnek 
nevezi a várat. A rablólovagkornak egyik-másik hőse, Balassa István Detrekö várába 
befogadta és védelmébe vet te Bornemissza Péter prédikátort, akit az ördögi kísérletek miatt 
üldöztek. A vártól nem messze, Rárbokon nyomta Énekeskönyvét és Prédikációit. 

A vár történetének legérdekesebb része azonban az, amikor Bakich Péter idehozta és itt 
tartotta a holicsi várból megszöktetett Forgách Zsuzsannát, Révay Ferenc szép fiatal feleségét. 

Mikor másnap Révay észrevette felesége eltűnését, tanúkat hívott, hogy lássák a kibontott 
és kívülről hevenyészve visszarakott falat, s a biztos nyomokat, melyek az első kapun 
keresztül az árkok felé és azután a szabadba vezettek. Révay az asszonyszöktetés ügyét 
mindenáron az országgyűlés elé akarta vinni, hogy ott hívei által erélyes határozatot 
kicsikarhasson. Megindult a korteskedés. A Révayt pártoló, tizenkét főúr körlevelet szerkesz-
tett a vármegyékhez azzal a felhívással, hogy a legközelebbi országgyűlésen napirendre kerülő 
Révay kontra Bakich-féle ügyben tartsanak velük, mert ők ismerik az esetet és Bakich tetteit 
ítéljék el. 

A propaganda jól működött, Révaynak sikerült megnyernie a közvéleményt. Így jött létre 
azután az országgyűlés majdnem egyhangú szavazata alapján az 1608. évi 26. törvénycikk: 

„Nagyságos Révay Ferenc úr a maga és egész nemzetsége nevében sajnosan panaszkodik: 
I. §. Miként előbbi években ngs. Bakich Péter, bujaságának, esztelen szerelmétől lángolva 
Forgách Zsuzsannát az ő feleségét, enmagának húgát és sógorasszonyát, kétszeres rokonságban 
és atyafiságban állván véle, megkezdte rontani s aztán isteni és emberi félelmet félretévén, 
néhápy kísérőjét maga mellé vévén, sötét éjszakán megmászva Holies vára falait és árkait, 
s a falakat három helyen át törvén és átfúrván, Zsuzsannát ugyan azon házból, melyben őrizték, 
két szolgáló leánykájával együtt kiragadta s többek segítségével Detrekö várába vitte s ott 
a mai napig tetszése szerint letartóztatja és vérfertőzőleg vele él." 

Elképesztő és az akkori időkre jellemző, hogy egy házasságtöréssel maga az országgyűlés 
foglalkozik, és ebben az ügyben még törvényt is szerkeszt. Az események azonban tovább 
folytatódnak. Az ország nádora, Thurzó György hirdetményt tett közzé, és az érdekelt feleket 
is értesítette, hogy az országgyűlés után megkezdi működését a törvényszék, és Révay kontra 
Bakich-ügyet fogja tárgyalni. Mindkét fél lázasan készült erre, Révay 100 tanúvallomást 
gyűjtött egybe megfélemlítés vagy pénzjutalom ellenében. A bíróság úgy döntött, hogy a két 
alperes, Bakich Péter és Forgách Zsuzsanna 50—50 tanút állítson Werbőczy Hármas könyvének 
II. fejezete, 32. cikkelye értelmében, és együttesen tegyenek esküt a bíróság előtt, Révay 
Ferenc által benyújtott 100 tanú vallomásával szemben. A sok huzavona, készülődés közben 
két év is eltelt, míg végre a bíróság a „tisztítóeskü" letételét 1611. március 6-ra tűzte ki. 

Természetesen Bakich Péter sem ült tétlenül babérjain, hanem igyekezett megnyerni 
50—50 nemest tanúként. Nagy segítségére volt Forgách Ferenc esztergomi érsek, aki 
Zsuzsanna unokatestvére volt, és mindig az ö párt ját fogta. Ez a segítség az egyházi (praediá-
lis) nemesek részéről jött. A tanúk nagy része ugyanis a verebélyi egyházi nemesek köréből 
került ki. 

Közeledett a nagy nap, és Pozsony városa feszült érdeklődéssel várta az izgalmasnak 
ígérkező tárgyalást. Ezen a napon kétszáz vidéki nemes lóháton vagy többedmagával kocsin 
vonult fel, és a tarka, színes menet nagy feltűnést keltett a városban, amint a koronázó-
templomhoz vonultak. Öriási tömeg gyűlt össze, még Bécsből is jöttek a kíváncsiskodók. 

Tudós Cziráky Mózes, nádori ítélömester a bíróság többi tagjaival, Lippai János királyi 
személynökkel és Andreasich Mátyás országos ítélőmesterrel együtt a nagymise után 
a szentély közelében foglaltak helyet. A tanúkat név szerint felolvasták, majd figyelmeztették 
őket, hogy csak a tiszta igazságot vallják. Először Bakich Péter állt elő, és ötvenedmagával 
megesküdött, hogy Révay Ferenc vádpontjai — az asszonyszöktetés, a vérfertőzés stb. — nem 
felel meg a valóságnak. Azután Forgách Zsuzsanna állt bírái elé ugyancsak ötvenedmagával, és 
ök is megesküdtek, hogy a vádpontok mindegyike kiagyalt koholmány. 

Révay Ferenc még évekig pereskedett a verebélyi nemesi székkel. Megtámadta őket, hogy 
a tanúk között néhány embernek nemesi bizonylatot állítottak ki, holott nem is nemesek, sót 
büntetett előéletűek. Révay makacsul ragaszkodott felesége és Bakich elleni vádjaihoz. Idővel 
lassan mindenki elfordult tőle. Tizenhét évvel később az 1608-ban hozott törvénycikket 
megsemmisítették. „A karok és rendek Bakich Pétert és Forgách Zsuzsannát érintő kötelezése 
és tartalma alól feloldják és feloldottnak nyilvánít ják." Megkésve bár, de még mindkettőjük 
életében megadatott az elégtétel, hogy a vérfertőzés, a gonoszság, a bujálkodó szerelem, 
a nöísblás vádja alól felmentették. 
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A történtek után mindketten csendben, békességben éltek. Közben d fér j 1625-ben meghalt. 
Most már semmi akadálya nem lett volna annak, hogy egybekeljenek. Erre valószínűleg azért 
nem került sor, mert a vádakat tagadták, letették az emlékezetes „tisztítóesküt", nem akarták 
házasságukkal a közvélemény felfogását ezáltal megváltoztatni. 

További életükről keveset tudunk. Annyi ismeretes a régi iratok nyomán, hogy a győri 
káptalan irattárába Forgách Zsuzsannának egy meghatóan szép, magyar nyelvű végrendelete 
került, amely Győr vármegye Ásvány községében 1631. október 21-én kelt. Forgách Zsuzsanna 
vég rendeletileg minden vagyonát Bakich Péterre hagyta: 

,,. . . Tudom nyilván jól, hogy minden igen keveset tégyen az őkelme húsz esztendeig reám 
való gondviselés és előszámlált költségéhez képest . . . " A végrendeletet azzal zárja, hogy 
Bakich csináltasson dominikánus szerzetesi apácaruhát és temettesse el a nagyszombati ferenc 
rendi barátok templomában, ö tvenéves volt még csak, amikor végakarata teljesült. 

Ennek a különös történetnek az utóéletéről is kell néhány szót ejteni. Legelőször Deák 
Farkas történész dolgozta fel. A Révayak kisselmeci levéltárának egyik ládája alján találta azt 
az iratcsomót, amire ez volt ráírva: Forgách Zsuzsanna pöre. Százakra menő oklevelek, 
tanúvallomások, jelentések, levelek stb. voltak a csomagban. Megjelent a Magyar Történelmi 
Életrajzok sorozatban az Akadémia kiadásában. Ez volt az egyedüli hiteles leírás. A második 
világháború után a Révayak kisselmeci kastélyából az iratok a Szlovák Állami Levéltárba 
kerültek. Így nyílt lehetőség számomra az eredeti iratok megtekintésére és néhány fénymásolat 
megrendelésére. Ezek alapján, valamint Deák Farkas említett munkájára támaszkodva 
dolgoztam fel ezt a történetet. 

Az írók közül Móricz Zsigmond erről a történetről drámát írt Vadkan címen. A drámát 1924. 
október 22-én mutatták be a Vígszínházban. A darabnak nem volt sikere. Ugyanebben az évben 
könyv alakban is megjelent az Athenaeum kiadásában. 

Vörösmarty Géza 

Finn sajtnyomó vésett díszítése 
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VÁLTOZÓ HfíZRHK 

A táj és az ember kapcsolata 
a Hanságban 

A Hanság hajdan hazánk legnagyobb tápterülete volt; történetében alapvetően jellemző 
a szeszélyes vízviszonyok elölordulása és az ellenük való lolytonos - már a rómaiak korában 
elkezdett — küzdelem. 

A Hanság természeti törvények uralta mocsárvilága - a Fertő tó összefüggő vízrendszerével 
együtt — egészen a XV11I. század második leiéig ősi háborítatlanságában megmaradt. Az 
egykori lápterület a Fertő tótól keletre a Rábaköz és a Mosoni-síkság közé ékelődött 
hosszan elnyúló süllyedő és feltöltődő medence, tengelyében a Hansági-főcsatornával. 

Ez a hansági romantikus mocsárvilág egykor nyílt vízlelületekkel, nádasokkal és láprétek-
kel borított területe évszázadokon át a ladikokon közlekedő nádi emberek, halászok, pákászok, 
csikaszok tanyája volt. 

A lápot jellemezte, hogy helyenként még az embert és a kisebb állatokat megbírta, de 
a szekereket és marhákat már nem, így a rátévedő idegeneket kíméletlenül elnyelte. A Dél-
Hanság legmélyebb része a Király-tó környékén lévő úszóláp volt. A nevezetes Király-tóhoz 
fűződik a tájon közismert Hany Istók-monda is; Létezése tény: a kapuvári r. k. plébánia 
anyakönyvi bejegyzése tanúsítja. 

A rétekre járt az uradalom gulyája 400—500 egyedből álló csoportokban, melyek 
nagyobbrészt szilaj (szürke) magyar fajták voltak. Sokszor hasig süppedtek a vizenyős talajba, 
de a szürke marhák kitűnően alkalmazkodtak a rideg tartáshoz, és télen-nyáron a legelön 
voltak. A magasabb fekvésű, vízmentesebb legelőket juhokkal legeltették és az Észak-
Hanságban (Réti, Fehértó, Kapi környékén) jelentős lóállományt tartottak. 

A múlt század közepén a szénakereskedelem jelentős bevételi forrása volt a peremtelepülé-
seknek. A szénakaszálás júniustól—augusztusig tartott , mert egyes területeket csak a talajvíz 
felszikkadása után lehetett megközelíteni. A kaszálást végzők az ingó tőzegtalajba való 
besüppedés ellen úgy védekeztek, hogy a lábukra fabocskort vagy deszkalapot kötöttek. 
A szúnyoghadak elleni védekezésül kalapjukat fücsomókkal vették körül. A megszárított és 
magasabb helyekre hordott szénát nagy (2—3 mázsás) boglyákba rakták, azért, mert a süppedő 
talajról amíg meg nem fagyott — hazaszállítani nem lehetett. A hansági széna kedvelt és jó 
áron eladható takarmány volt a távoli piacokon (Győr, Sopron, Magyaróvár, Bécs), és gyakran 
gabonáért tudták elcserélni. 

A mezőgazdasági termelés (gabonatermesztés) a medence magasabb lekvésü területeire és az 
árvízmentes lápszigetekre korlátozódott. 

A peremterületek gazdasági élete igen sok területen kapcsolódott a nádhoz is: házfedé-
sekhez, tüzelésre, a zsenge nádat takarmányozásra használták. 

Kezdetben saját szükségletre, később főként a kisebb területtel rendelkező községek 
(Bösárkány, Pusztasomorja, Sarrod) szegény népe — felkarolta a gyékény-, szatyor- és 
kosárfonást. Ez az ösi hansági háziipari munka, melyben elsősorban a nők vettek részt, egész 
éven át megfelelő megélhetést nyúj tot t . 

A hansági mocsarakban, tavakban, vízfolyásokban bőven akadt hal: elsősorban ponty, de 
akadt harcsa, csuka, compó, keszeg és kárász is. A hansági halászok eszközei: a varsa, háló, 
horog és a vesszösövény voltak. Ismerték a csíkozást (csikászatot) is, melyeket nemcsak 
a mocsarakból fogtak ki, hanem külön e célra ásott csikkutakban tenyésztettek. A tömegesen 
élő réti csikhalak fogása csikkassal történt és belőlük készült az Osli környékiek hires étele: 
a ,.csíkos káposzta". 
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A vesszősövény készítéséhez, de főként a dülőutak rendszeres javításához Ielhasználták az 
ősi tájalkotó rekettyefüzeseket. A fűzbokrokról vágott és „kisölnyi" kévébe kötött vesszőket 
a „kerékcsapába" terítették, és az út mentén kétoldalt kiemelt földdel betakarták. Így lehetővé 
vált legalább a főbb utakon a szekerekkel való közlekedés és a kialakított útárkok a pangó 
vizeket is levezették. A Hansági ember életének jelentős részét csónakon töltötte, ezen járt 
halászni-vadászni, nádat, kákát vágni, sőt igen gyakran a lápszigetekröl szénáját is csónakon 
hordta haza. 

A nagyobb vízfolyásokon (Répce, Rábca, Kis-Rába) és tavakon nemcsak csónakokkal, hanem 
dereglyékkel is közlekedtek. Valódi „hajós társaságok" alakultak a Hanság menti községek 
kereskedelmének lebonyolítására. 

A Hanság nagy részét mocsári erdő borította. Az ősi vegetáció egyik legjellegzetesebb 
képviselője a hajdan nagy ki ter jedésű híres Kapuvár környéki támasztógyökeres égeres, míg 
a Lébényi—Hany területén a nyíres láperdök alakultak ki. 

A Hanság és az ember 
A Hanság peremvidékén és lápszigetein — a régészeti leletek tanúsága szerint — már 

mintegy 4000 éve, a rézkortól él az ember és a jelentősebb népek: kelták, rómaiak, hunok, 
avarok jelenléte jól nyomon követhető. 

A honfoglaló magyarok az ennsi győzelemmel 902-ben szerezték meg végleg a Fertő— 
Hanság vidékét. Itt telepedett le Szovárd és Léi hadnagyok törzse és a Hanság ingoványos 
környéke határvédelmi terület, a gyepürendszer igen lényeges tagja lett. Az évszázadok 
folyamán megnövekedett lakosság szükségletei egyre sürgetőbbé tették az ismétlődő 
árvízkárok megszüntetését, valamint a gazdálkodási biztonság fokozását, vagyis a vízrendezést. 

Az első lépést a Rábca medrének több szakaszban történő kiépítése jelentette, majd a Rábca 
medrének 1800—1813 között készített szakaszával a Nyugati-főmedence középső részén lévő 
lefolyástalan tavak vizét vezették le. Ezután következett a Hanságba ömlő folyók szabályozása. 

A hansági-főcsatorna több szakaszban történő megépítésével (1775—1835 között) a Hanság-
medence árvizeinek, majd az 1910-ben elkészített utolsó szakaszával a Fertő tó vízszintsza-
bályozásának lehetőségét is megteremtették. A hansági-főcsatorna megépítésével lehetővé vált 
a Lébényi—Hany víztelenítése is. 

Alig hogy befejezték a Hanság lecsapolását, máris jelentkezett az öntözés igénye. 
Zólyomi B. 1931. évi tanulmányában a következőket írja: „Különösen hangzik, de így van: 

a hansági kaszálókat ma a szénatermés (sarjú) érdekében öntözni kell. A csatornák ugyanis 
annyira leszállították a talajvizet, hogy a tőzeg felületét borító laza lápföldben a nyári 
szárazság idején kisülne a növényzet, ha nem öntöznék. Az öntözést duzzasztással, illetve 
elárasztással oldják meg, így az odakerülő iszapos víz méginkább elősegíti a tözegkedvelő 
vegetáció eltűnését, illetve az édesfüvek uralomra jutását." 

Az a fajta öntözéses gazdálkodás, melyet a rét-legelő és erdészeti hasznosítású területeken 
a Hanságban az 1920-as években kialakítottak — és változtatásokkal napjainkban is folytatnak 
— egyedülálló volt. 

Megváltozott a táj arculata 
A lecsapolások nyomán az ember kultúrterületeivel mélyen benyomult az egykori láp 

területébe. Ennek következtében a lápok, mocsaras ingoványok helyét rétek-legelök, majd 
fokozatosan telepített rétek és szántók foglalták el, és a láperdök helyére is telepített erdők 
kerültek. 

A lecsapolt és telkesített sík láptalajok első jelentős kul túrnövénye a Hanság területén 
a cukorrépa volt. • 

Hazánk legértékesebb tözegvagyona a Hanságban található. A tőzeg és lápföld, mint 
szervesanyag-tartalék igen jelentős népgazdasági ér téket képvisel. 

Szakirodalmi forrásokból tudjuk, hogy régen a tőzegmező vastagsága a Hanság-medencében 
átlagosan 2—3 m volt (helyenként elérte a 10 m-t is), ma ugyanakkor — jelentősen csökkent 
területen — csak mintegy 50—60 cm vastagságban található. 

A Hanság Tájvédelmi Körzet 
A Hanság védetté nyilvánított részeinek jellegzetes tájképi és természeti értékei védelmét 

szolgálja a Hanság Tájvédelmi Körzet. Létesítéséről a 14/1976 OTvH sz. határozat rendelkezik. 
Területe: 6242,5 hektár . 

A tájvédelmi körzetből a legjelentősebb természeti értékek fokozott védelme érdekében 
1355,8 ha (21,7%) szigorúan védett . 

A Hanság TK rendeltetése, hogy: 
— őr izze meg a Hanság jellegzetes képét és a még fellelhető természeti értékeit : 
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a láperdöket és mocsárréteket, valamint ezen élőhelyek természetes növény- és állatvilágát. 
— Biztosítsa a védett madarak háborítatlan fészkelését, táplálkozási helyét és vonulását. 
— Teremtse meg a tudományos kutatásokhoz szükséges természeti feltételeket. 
— A természeti értékek oktatási, ismeretterjesztési célú bemutatásával, a természetben 

történő élményszerzéssel és felüdüléssel szolgálja a közművelődést. 
— Szolgálja a természeti ér tékek megismerésére irányuló turizmust és idegenforgalmat, 

segítse elő a szabad idő kulturált felhasználását. 
Látogathatóság: a TK észak- és dél-hansági területeinek csoportos (szakvezetéses) és egyéni 

látogatása a kijelölt útvonalon megengedett. 
A védett területek — a szigorúan védett részek kivételével — „korlátozottan látogatható" 

kategóriába tartoznak, melyek határát a fontosabb bemenő utaknál „Tájvédelmi Körzet" 
szabványtáblák jelzik. 

A Dél-Hanságban a Csikós égeri szabadidő-parknál információs tábla ad tájékoztatást. 

Természeti értékek 
A Hanság egyedülálló természeti képéhez tartoznak a dél-hansági égersarjerdők, melyek 

tájképi, növénytani és erdészeti szempontból különleges értéket képviselnek. További tájképi 
értéket jelentenek — mind a Dél-, mind az Észak-Hanságban — a füzekkel és rekettyefüzekkel 
Iátszőtt, a spontán beerdösülés folyamatában lévő mocsárrétek, valamint a nyiresek, melyek 
már származékerdők. 

A Barbacsi- és Fehér-tó sa já tos növényi ér tékei — a hínár- és nádastársulások mellett — 
tájképi és lóként madártani szempontból értékesek. 

A TK legjelentősebb növénytársulásai a következők: a hinárvegetáció, a nádasok, a nagyon 
ritka lápi vagy kievi csalán. 

A mocsárrétekbe náddal átszőtt rekettyefüzesek települtek. A Hanság legjellegzetesebb 
növénytársulása az égerláp, amely egykor Kapuvár környékén összefüggő állományt alkotott 
és Közép-Európában is egyedülálló volt. 

Továbbá növénytani ér téket jelentenek a nyiresek, a tölgy—kőris—szil ligeterdők 
maradványfolt jai . 

A Hanság állatvilága is igen gazdag. A halak közül a folyókban előfordul a ponty, compó, 
menyhal, csuka, ragadozó őn, rózsásmárna stb. A lápvilág régen tömegesen található fajai: 
pirosszemű kele, vésettajkú paduc, csiklélék — szórványosan ma is előfordulnak. A hüllők 
közül még megtalálható a parlagi vipera, siklók, az elevenszülő gyík (Lacerta vivipara); 
a kétéltűek közül a mocsári teknős és a békák. 

A madárvilág szintén gazdag. Ritkábban előfordul a leketególya, hamvas rétihéja, 
kékvércse, a réti fülesbagoly és a karvalyposzáta. A területen fészkelő fajok: a túzok — mely 
a hansági tá j jellegzetessége és egyik legjelentősebb természeti ér téke —, továbbá a nagy-
kócsag, barna rétihéja, kanalasgém, szürkegém, nagypóling. 

A Hanság vonuló madaraknak megfelelő pihenő- és táplálkozóhelyet nyújt . Vonuláskor 
a tömegesen megjelenő nagykócsag mellett a Barbacsi- és Fehér-tónak rendszeres vendége 
a halászsas, kabasólyom is. Az énekesmadarak is faj- és egyedszámban nagyok. Jelentős fa j 
a réti tücsökmadár. 

Az emlősök közül említést érdemel a pézsmapocok, a nyest és a rendkívül ritka nyuszt 
(Martes martes), valamint a vidra. 

A Hanság élővilága című kiállítás 
Hazánk pusztuló tájai egyikének jobb megismerését, a TK még meglévő természeti , 

értékeinek igényes bemutatását; a természet megbecsülésére és védelmére való nevelést 
szolgálja az OKTH Észak-dunántúli Felügyelőségének kapuvár-öntésmajori ,,Hanság élővilága" 
c. állandó kiállítása. A kiállítás bemutatja a Hanság tőzeg alól előkerült több ezer éves 
régészeti leleteit, a Fertő-Hanság kialakulását, a hansági tá j ra jellemző talaj t ípusokat 
(monolitokkal): a Fertő—Hanság vízrendezés előtti és jelenlegi vízrajzi viszonyait. 

Atnézetes helyszínrajzon szemlélteti a Hanság-medencét, a TK védett és szigorúan (foko-
zottan) védett területeit és természeti értékeit; a Hanság fél évszázaddal ezelőtti növénytársu-
lásait (Zólyomi B. nyomán) és a kedvezőtlen hidrológiai beavatkozások következtében a tájról 
kipusztult növényeket (dr. Csapody Vera akvarell jei) . 

A reprezentatív nagyterem életközelből ad te l jes keresztmetszetet a Hanság növény- és 
állatvilágáról — ez utóbbiaknak az élőhelyükkel való szerves kapcsolatáról. 

A harmadik bemutatóterem — mely egyben diavetítéses előadásokra is alkalmas — 
a „Hanság és az ember" kapcsolatát, a tájon élő emberek megélhetését biztosító természetes 
anyagokat (nád, sás, gyékény) az azokból készült mindennapi használati eszközöket, a ha-
lászat—csíkászat, szénatermelés tözegbányászati tárgyi emlékeit; valamint a hansági apró- és 
nagyvadállomány alakulásának közel egy évszázados diagramját és néhány reprezentáns 
trófeáját muta t ja be. 

Papp Vilmos 
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Nagy Bence Pali bácsi Bálint Sándornak is adatközlője volt 
(Moldován Domokos lelvétele) 

Bence Pali bácsi 

Mikor én mögszülettem, abba a mínutába nagy lőttem, mert kérőm az én nevem Nagy Pál. 
Nyócszázkilencvennpk a pálfordulóján anyám első szüleménye vótam. Aszonta az anyám, 
hogy öt és fél kilóval születtem, hát tényleg nagy vótam. Vótam, vótam, aztán mivé lőttem 
ugyé? Az én nagyanyám lakodalmakon kásaföző asszony vót, Apámat Benedöknek hítták, 
a tápaiak csak Bencének szóiingatták. Kása Bencének, innen maratt rám a Bence Pali név. 
Tűlem mög a gyerökeim örökölték, de az onokájaimra is mongyák, hogy Bence gyerökök. Nem 
vót nekünk födünk, csak égy kevéske, hogy az apám nagybérlöknél vót kérőm tanyásbérös. 
Amikó már át tuttam lépni a lábomat, maga mellé vöt a Bergenhön hónapos gyeröknek. 
Lóhajtó vótam a Jelemen Miskával. Amikor az apámék nyomtattak, ustor vót a kezünkbe, azt 
akkor pattogtattuk, de a lovakra nem szabadott rácsapni. Mindig ott halattunk a lovak mellett, 
azt' ha potyogtatták a gombócokat, kikapkottuk, szalattunk vele a poszmatra. 

Mennyi volt a bérük? 
Sémönnyi sé. Ami nekünk járt vóna, azt hozzácsapták az apáméhon. Az öreg Berger Móric 

a Tápairétba vót nagybérlő, a váróstul bérölt égy nagy darabot. Remondás ló neveléssel 
foglalkozott. Akkoriba kérőm több gazdag zsidó bérlő vót ott, hogy fele Tápé náluk dógozott, 
ki napszámba, ki részesként, mög bérösként. Ahogy nyőttem, mindég nehezebb munkákat 
csináltam, hogy égyszörcsak kocsis lőttem. Vót égy lovam, a Partizány. Olyan hamis vót mint 
égy kutya. Avval möntem éggyesbe. Vásárhelyrül hoztam téglát, de a dérékba csak százat 
rakhattam. Ha mögénten búzát hordtam, akkor öt kévével ballaghattam. Égyször rávágtam az 
ustorral a lóra. Möglátta a tekintetös úr, mögfenyigetött, hogy né üssed, met a százkoronásnak 
a sarkát verőd. Tudom, vásárba möntünk vele, hogy elaggyuk. Én égy könnyű homoki fu tó 
kocsival möntem, a tekintetös úr mög fiákerrel együtt utánam. Mire odaért, vót égy kérő, aki 
mingyán próbát csinált. Mögkötötte mind a négy kereket, még rá is állt a hátsó balra, mégis 
mönt a Partizány. Mit kérsz érte, te gyerök. Mondom hétezör koronát. Az sok. De ki a té 
gazdád? Ahun a, mutat tam az éppen odaérő gazdámra, a Berger tekintetös úrra. Ja úgy, akkor 
mögéri! Égy másikat mög a katonasághoz köllött bevezetni. Az is hamis vót. Mikor beértem 
vele Szögedébe a kerületi parancsnokságra, égy tisztféle csak az ablakon kiabált ki, hogy 
kössem oda a strajfáhon, az istálló elébe. Mondom aztán nekik, hogy né mönnyenek közel 
hozzá a fara felől, me' rúg. Aszonygya neköm erre égy kis köpcös huszár: möglátszik, hogy 
gatyaszari a paraszt. Megájj , gondoltam, majd möglássuk melyönk a gatyaszari. Nem is köllött 
sokáig várni. Ahogy én ehuzódtam a hűvösre, mer mög köllött várni a tekintetös urat, hallom, 
kiabálnak-é nagyon a ló körü. Odanézek, hát az én embörömet úgy hasba rúgta a Partizány — 
mert azt is annak hitták —, hogy a fal tövibül szőtték össze. 

Meddig szolgált a Betgeméi? 
Sokáig, de közbe mögfordultam a többi zsidóná is: a kis Vájszná, a Popperná, mög a Kádár 

Ferkóná, hátha jobb lössz náluk. De bizony a Bergernél jobb zsidó gazdám sose vót, hogy ott 
marattam addig, amöddig be nem rukkoltam katonának. Mondta a gazdám, hogy ü kicsináli, 
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hogy né lögyek katona. Én azt mondta, hogy haggya csak, én elakarok mönni katonának. Ugyé 
akkor már nem élt az anyám, möghalt a kishúgom is, a jószágok közt is pusztulás állt be, 
szóval elkeseröttem'. — A huszárokhoz kerültem, huszártrombitás lőttem. Nem tetszött, égy év. 
múlva átkér tem magamat a gyalogsághoz. Alig szereltem lé, kitört a vi lágháború, vissza 
költött mönni. No, a katonásdi csak akkor kezdődött. Mögjár tam Tornyát—Baranyát, de 
eljutottam a Himalája lábáig égy kis faluba, ahun magyar hadifogolytábor vót. Ott főztem 
ezörötszáz magyarnak. Ügy bele gyüttem, hogy amikor nagysokára hazakerültem, itthon 
lakodalmi húsfőző lőttem. De nem gyüttem én haza olyan égykettőre, sok ütközetbe vótam 
Kulikóná, Semiszlibe, hogy kolérába mög is haltam. A hullakamrába tértem magamhon. 
Kiabáltam, hogy eresszenek ki, mer fázok. Az őr majd mögkergült , hogy mi a fene lött 
énvelem, hogy csak úgy főtámattam. No, csak amikor hazagyüttem, möntem a szülői házhon, 
ott az apámnak égy másik felesége vót mán, akinek én séhogy sé tetszöttem. Ami fényképet 
hazaküttem, annak sósavval kimaratta a szömit, a pocséta langalétájja. Apám sé gyütt elébem, 
csak a kocsiszinbül kiabált, hogy eriggy, telejj , ahun nyaraltál Röttenetösen elkeseröttem, még 
mára sé szált e a haragom. Hát azé gyüttem én haza, hát azé harcoltam én? Mer ott ma-
radhattam vóna, égy gyönyörű örmény lánnak csaptam a szelet. Az apja vagyonnal égyütt atta 
vóna, mer én sé vótam amolyan ehajítani való legény! De hazagyüttem. Hajtott a szív, húzott 
az itthon hagyott ményasszony, a Súlyom Mariska, aki közbe máshon mönt hozzá. 

Mihez fogott? 
Dogoztam. De nem álltam el égy évre, hanem mindég olyan munkákat vállaltam, ahun nem 

vót mögkötve a kezem-lábam. Neköm abbul mán ölegem vót. Dogoztam a Tisza tőtés fejelésin, 
gátőröknél, szóval jó pézös munkákat csináltam. Asszonnyak való lány nem vót, akit szerettem 
vóna. A háborúba elesött a Kali Tóni, annak az özvegyivel álltam össze. Lött három gyerök: 
Ferkő, Anna, mög a Regis. Én möntem kordézni, vagy a gazdaemböröknél kaszáltam. Vótam én 
aratórészes, arató bandagazda, cséplőgépnél ötetö, mög ott is bandagazda, jó pénzt kerestem. 
A feleségömmel csak későn házasottunk össze. Varróasszony vót. Amikor a nehéz munkámbul 
este hazamöntem, segítöttem neki varrni. Én varrtam a gomblukakat, fityulát szegtem, 
szoknyát korcoltam. Látod azt a gépet ott a sarokba. Az vót az ü gépje, én is tudok varrni, ezt 
a kötőt, itt előttem, ezt is én varrtam, én há. Aztán elmöntem bágerosnak. Kotortuk a Tiszát, 
a Körösöket, a Bodrogot. Közbe fönyőttek a gyerökök, mind a maga ura-gazdája lött, észre se 
vöttem, hogy közbe szép lassacskán mögöregöttem. Amikor a feleségöm ehalt, a kápéemhön 
szerzöttem: a tápai pontonhidat őrizgettem éccaka. Ott laktunk az Amruzs bátyádék mellett, 
onnan gyüttünk ide a Vártó utcába, új házat építöttünk a két lányommal. Fönt dogoztam 
a teraszon. Valamijé hátra léptem, eszámítottam magamat aztakkor csatt, lézuhantam úgy két 
méter mélybe, a pince fenekire. Szét nyílt a medencecsontom, kiszakadt az összes sérvem, 
azt'éhuné, azúta két bottal járok. Járok, fenét járok: mászok. 

Nem műtötték meg? 
Nem vállalták az orvosok. A combnyakcsontomat összeszögelték. Most is benne van a szög, 

gondolom, mölyen rézsdás lőhet mán. Nesze neköd Palkó, mondom magamnak. Köllött neköd 
emeletös ház? Ez a baleset kérőm hatvannégybe történt velem. Attul fogvást csak ezön 
a széken ütök, a Toncsi onokám csinálta. Ha mög kimék az utcára, akkor égy kecskelábú 
széköt húzok magam után, azt' azon úldögélök egész nap. A kapunkon belül ott van a kis ho-
kedli, hogy ha gyüssz, azon kártyázzunk, gyüssz — hónap? 

Mentem. Pedig egyáltalán nem tudtam kártyázni, de Pali bácsi megtanított hatvanhatozni. 
Ma sem tudok mást, s csakis vele tudtam. Évekkel ezelőtt kivergődött a közel lévő főutcára, 
ahol vejei egy padot szerkesztettek neki. Akkor még nem állt ott az élelmiszerüzlet. Én 
a mostani bolt mögött laktam, s ha Pali bácsi kiült, hátra-hátranézett felénk. Ha meglátott, 
kiabált: gyere mán Jóska fiam, nem tudok kinek hazudozni! Ha időm volt, lementem, 
zsebemben vittem a ceruzát és a noteszt is. Kártyáztunk, de elörebocsátottam neki, hogy ne 
hazudjon, mert leírom. Nos, gyakran belefelejtkezett így is meséibe, illetőleg visszaemlékezé-
seibe, olyankor fölemelte uj ját , hogy ,,happ, ez nem igaz, ezt né írd bele abba a notészba". 
Ahogy öregedett és gyengült , már csak a házuk előtti kiskapuba ült ki. Ott az utcabéli 
gyerekek kérték, meséljen a katonaságról, meg azt, hogy danoljon, trombitál jon. Hosszú 
mesék sorát sikeritette, olyanokat, amelyeket kazalnyi meséskönyvéből olvasott . Azokat 
alaposan megtoldotta, s ami a gyerekeknek fölöttébb tetszett, a mese hőse mindig Pali bácsi 
volt, ennél fogva egyes szám első személyében mesélt, s a mellékszereplőket a hallgató 
gyerekek közül válogatta be. Hamarosan ráébredtem, hogy ezek az improvizatív módon saját 
testre szabottan átalakított mesék a maguk variáltságában szépek, ezért néhányat magnósza-
lagra vettem. ,,Mesélök én — mondta —, csak az lögyön, aki hallgat. Ha irni tudnék, léírnám, 
de nem tudok, csak a nevemet. Olvasni csak a nyomtatott betűket tudom, arra a feleségöm 
tanított mög." 
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Pali bácsinak hallgatója mindig akadt. Leginkább én, aki valamennyi elbeszélését kéziratba 
tettem. Hallgatta őt Bálint Sándor, Ortutay Gyula, Andrásfalvy Bertalan, Katona Imre, Juhász 
Antal, Ilia Mihály és megannyi hazai és külföldi tudós, kutató. Polner Zoltán szegedi költő nem 
egy filmjéhez használta fel Pali bácsi kiváló adatait, amikor a TV-versei nyomán filmet 
készített. Mert a tápai Nagy Bence Pál csodálatosan szép zengésű beszédét, hiteles emlékezé-
seit öröm volt hallgatni. Nem volt olyan téma, amiről ne tudott volna mondani valamit, főként 
a tápai népéletről mondott pótolhatatlan értékű válaszokat. Bárkivel és bárhogyan is indult 
a beszélgetés, mindig tápai mesével, dallal, még inkább egykorú katonanótákkal zárta. 

1983 húsvétján már nem ült ki a kiskapu elé, hogy a szomszédasszonyokat meglocsolja. 
Gyengélkedett. „Jóska fiam, valami nem pászol. Én úgy érzőm, nem viszöm végig ezt az évet." 
Sajnos, jól érezte. Pali bácsi nem mesél, nem dalol többé. Halála előtt pár nappal mondta, hogy 
nagyon kívánkozik Ásványhátra. Ott van a tápai temető. Pali bácsiban Tápé egyik legöregebb 
emberét, egyben leghitelesebb adatközlőjét veszítettük el. 

IIj. Lele Józsel 

Körösi Csorna Emlékmű a Pilisben. A La-
josforrásnál lévő Ságvári turistaháztól induló 
sárga • jelzés mentén 15 perces sétával 
juthatunk el a Körösi Csoma emlékműhöz. 
21 éve, 1961 márciusában építették az óbudai 
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és 
Gimnázium tanulói a Pilisi Erdőgazdaság 
dolgozóinak segítségével. 1973-ban a Körösi-
ben az általános iskola megszűnt, azóta 
gimnáziumként működik. A Körösi Csoma 
Gimnázium tanárai és tanulói — a Pilisi 
Parkerdő Gazdaság dolgozóival együt tmű-
ködve — az Emlékmüvet 1978-ban új jáépí-
tették. Ugyanis felelőtlen „turisták" a már-
ványtáblát összetörték, valamint az építmény 
állaga is erősen megrongálódott . A gimná-
zium egy 40 cm á tmérőjű kör alakú bronz 
domborművet készíttetett, amely Körösi 
Csoma Sándort ábrázolja . A domborművet 
társadalmi munkában tervezte Marsai Ágnes 
pécsi művész, s azt a Képző- és Iparművészeti 
Lektorátus engedélye alapján elhelyeztük az 
emlékművön. 

A Körösi Csoma Sándor Gimnáziumban 
hosszú évek óta gondosan ápoljuk névadónk 
emlékét. Ennek egyik jelentős eseménye 
a minden év márciusában megrendezett 
„Körösi túra" az emlékműhöz. Ezen a tanáro-
kon kívül a mindenkori első osztályosok 
vesznek részt. A többi tanuló számára a túra 
fakultatív. A diákok megkoszorúzzák az 
emlékművet, utána rövid előadást hallgatnak 
meg Körösi Csoma munkásságáról, életművé-
ről. 

Idén ünnepeljük a nagy magyar utazó és 
tudós születésének 200. évfordulóját . Az em-
lékműhöz szerveződő idei túra a gimnázium 
tanulói számára ezért a szokásosnál is jelen-
tősebb és ünnepélyesebb volt. (Vigh Péter) 

1983 decemberében Kenderfeldolgozás 
Délnyugat-Szlovákiában címmel néprajzi kiál-
lítás nyílt a komáromi (Komarno) Dunamenti 
Múzeumban. A kiállítás a kenderfeldolgozás 
Csal lóközre és M á t y u s f ö l d r e je l lemző 
hagyományos módját és eszközkészletét mu-
tatja be (lásd a hátsó borító képeit). 
A májusban elvetett kender t július végén 
kinyűtték, majd kévékbe kötve áztatták, 
szárították, utána töröszéken törték, tilón 
tisztították, kalodás kenderdörzsölön puhí-
tották, rostfésűvel osztályozták, majd a már 
tiszta rostokból guzsalyon vagy rokkán 
lonalat fontak. A kész fonalat matringokba 
rendezve a motollán lemérték, utána mosták, 
szárították, leveles vagy takácsos gom-
bolyítón lelgombolyították, majd a kész 
fonalat takácsoknak adták át, hogy vásznat 
szőjenek belőle. A vászon testi ruházatra, 
a lakás és a háztartás vászonszükségletének 
kielégítésére szolgált. A legrosszabb minő-
ségű kenderrostból pedig a gazdaság számára 
kötél- és madzagféléket készítettek. A ken-
derfonal elkészítése asszonymunka volt, ezzel 
szemben a vászonkészítő szövőmesterek — 
a takácsok — mindig férfiak voltak. Mátyus-
földön néhány takács még ma is dolgozik. 

A kiállításon bemutatott néprajzi tárgyak 
történelmi szempontból is érdekesek. Az orsó 
és a szövőszék használata egészen a történe-
lem előtti időkre visszavezethető. A gerebent 
korábban gyapjú- és lenfésülésre használták. 
A kalodás kenderdörzsölő és a tiló eredetileg 
bőrtörésre szolgált. Érdekesség, hogy Csalló-
közben és Mátyusföldön a kender törésére 
nem tilót, hanem töröszéket használtak. 
A töröszék Európában csak egy zártabb 
területi egységben a Kisalföldön s ettől 
keletre a honti—nógrádi—észak-pesti vidé-
ken általános, szórványosan még előfordul 
Veszprém, Heves, Borsod megyében, valamint 
Torockó vidékén is. (Fehérváry Magda) 

42 

. HÍREK 



2. kép 

Ácsolt ládák 
nyomában 

A Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetségének (CSEMADOK) immár hagyo-
mányos nyári néprajzi szemináriuma 1983-ban a losonci (Lucenec) járásban került megren-
dezésre. Ezzel le is zárult a Szlovákia magyarlakta járásait sorra felmérő, egy évtizede ta r tó 
gyűjtőmunka. 1984-ben más formában, módosult céllal, kisebb területen, mélyebbre ásva foly-
tat juk hagyománymentő munkánkat. 

A losonci járás 27 falujában végzett gyűj tés feldolgozása még folyamatban van. Az viszont 
már a gyűjtés első napjaiban kiderült , hogy a tárgyi anyag lesz a leggazdagabb. Ebből 
rendeztünk múlt év augusztusában a füleki (Filakovo) kerületi népművészeti fesztivál keretén 
belül egy néprajzi kiállítást, melynek legszebb darabjai közé tartoznak azok az ácsolt ládák, 
melyeket a gyűj tés során nyilvántartásba vett, mintegy 30 darab közül kiállítottunk (1. kép). 

Az ősi bútordarabok XIX. századi képviselői az egész vizsgált területen megtalálhatók — de 
már csak a padláson, esetleg a paj tában. Többnyire zsákokat tartanak bennük, mondván, ,,ebbe 
nem megy be az egér" . 

Az idős adatközlök szerint ezekben a szekrényekben dédanyáik, nagyanyáik tar tot ták 
kelengyéjüket, „amikor a lányok fé r jhez mentek, akkor kapták". Nem sikerült megállapítani, 
mikor szorultak ki, illetve fel a padlásra, ahol aztán szemes terményt, „holmit", „pockokat'1 

tartottak bennük. 
A hasonló felépítésű, de dísztelen, vagy csak szerényen díszített ládákat szuszéknak 

mondják, ezeket eredetileg is gabona tárolására használták. 
Némely darabok korát közvetve sikerült meghatározni. Például a 2. képen látható szekrény 

jelenlegi tulajdonosa, egy 70 éves bénái (Belina) lakos szerint dédanyja, aki 1850-ben született, 
16 évesen férjhez ment, ezek szerint a szekrényt 1866-ban kaphatta. Hasonló adatot kaptam 
Nagydarócban (Vei. Dravce), ahol egy szekrényt az 1840-ben született, Brecinka Apollónia 
menyasszonyi ládájának tartanak. Pontos dátumot, bevésett évszámot a díszes szekrényeken 
csak egy esetben találtam (1889). A szuszékokon gyakor ibb a datálás. A legrégibb 1888, 
a legújabb 1903. Mindezekből a r j a következtethetünk, hogy az ácsolt ládák a XIX. sz. vége 
felé mindenképpen, de még néháivy évvel a századforduló után is „divatban" voltak. 
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6. kép 

A szekrények, szuszékok származási helyéről, készítőiről vagy árusítóiról az ade'közlök már 
semmit sem tudtak. Szakirodalmi utalások alapján feltételezhető, hogy a vidékünkön általáno-
san el terjedt ládákat Gömör megye erdős, hegyes vidékén készítették. A Rimaszombattól (Rim. 
Sobota) 18 kilométerre északra, bükkerdök közt megbúvó kis faluban Kiétén (Kyjatice) még 
emlékeznek arra, hogy ott régebben ácsolt ládákat készítettek. 

Az általunk vizsgált bútordarabok úgy „műszaki", mint művészeti szempontból rendkívül 
figyelemreméltók. A cifra menyasszonyi szekrények és az egyszerű gabonatárolók szerkezeti 
felépítése egyforma, egyrészt azért, mert feltehetően azonos, egymáshoz közelálló helyről 
származnak, de nyilvánvaló az is, hogy az évszázadok óta használt, bevált mintától nem voll 
okuk eltérni a falusi mestereknek, hiszen ez a maga nemében tökéletes. A nyersanyag 
a kemény, de jól hasitható, véshető tartós bükkfa, amely minden védőbevonat nélkül is sokáig 

44 



5. kép 4. kép 

megőrzi szilárdságát, még akkor is, ha a szúbogarak járatai szivacsszerüvé teszik a fa állagát. 
A szú nyoma különben minden ácsolt ládán meglátszik, ennek persze semmi köze a szuszék 
megnevezéshez, amely szláv eredetű és a , ,sekat" — vág, hasit igével kapcsolatos, hiszen 
a ládák hasított deszkadarabokból állnak. Elmés szerkezetük lehetővé teszi a könnyű és gyors 
összerakást, szétszedést. Szétszedett állapotban kerültek „forgalomba", így lényegesen 
kevesebb helyet foglaltak el a szállításkor. 

Az ácsolt ládák vázát 4 darab, 3—5 cm vastag, 10 cm széles, 80—130 cm hosszú hasáb adja. 
Ezekbe két egymásra merőleges 2—3 cm mély vájatot véstek, s a vájatokba zsilipszerüen 
eresztették felülről az oldalfal deszkáit, amelyek egymásba csúsztathatók. A legalsó oldalla-
pokba illeszkednek a láda fenéklapjai. A tető vastagabb fából faragott oldallap vájatába, 
illetve 2—2 nyílásába illeszkednek, az egymással kb. 120°-os szöget bezáró fedéldeszkák, 
amelyek élét egy keskenyebb deszka töri meg. Hátul a két oldallapba fúrt nyílásban forgatható 
és a hátsó falba beilleszthető deszkalap teszi lehetővé a láda felnyitását, lezárását. A lakathoz 
való fülek vagy kulcsos zárak a ládák egyedüli fémrészei. A zsilipéit deszkákat faszögekkel 
rögzítették egymáshoz. 

A borítón látható szekrény például a következő elemekből áll: 4 láb, 3 első, 3 hátsó lap, 
4—4 oldallap, 3 fenékdeszka; a tető 7 darabból készült. Ez összesen 28 darab. A ceruza-
vastagságú faszögek száma: 24. (Az első, hátsó, oldalsó és alsó lapok száma a deszka 
szélességétől függően 3—4, esetleg 5 is lehet.) A szekrények átlagos magassága 94 cm, 
szélessége 100 cm, vastagsága 60 cm, de vannak lényegesen nagyobbak is (124 x 130 x 85). 

A felületi megmunkálás szerint az ácsolt ládákat a következőképpen csoportosíthatjuk: 
1. teljesen sima felületűek, 2. az elemek hosszirányban vékony csíkozással díszítettek, 
3. a csíkozás mellett kisebb körökkel, félkörökkel karcolással, véséssel díszített ládák. 
Ennek a típusnak egyedülálló darabját találtuk Nagydarócban (4. kép). Az évszám — 1888 — 
mellett az űrtartalmat is feltüntették: ,,15 Kilás". Az idős emberek még tudják, hogy 1 ,,kila" 
az 60 liter volt. Ez a hatalmas láda tehát 900 literes. 4. Az egyik elülső lapon jellegzetes 
keretben levő évszámmal díszített, egyébként sima felületüek (5. kép). Ezek datálása 
a legújabb, 1896—1903. (Az 1 4. típust mindig gabona tárolására használták.) 5. A leggyako-
ribb, legszebb változat a gazdagon díszített „cifra szekrényeké" (6. kép). 

Ez utóbbiaknál egyszerű mértani alakzatokból vésővel, körzővel hallatlanul gazdag, 
változatos formavilágot teremtettek a nevtelen mesterek művészek. A körök, félkörök, 
egyenesek mellett rozettákat, söt antropomorf alakzatokat is felfedezhetünk. 

A falusi házak egykor nagy becsben tartott, fontos tartozékai voltak ezek az ácsolt ládák. 
Egyúttal népünk szépérzékének és igényének, jó Ízlésének is bizonyítékai! 

A C'SEMA1X)K losonci járási bizottsága kötelességének tar t ja az évszázadnyi időt átvészelt 
szekrények, szuszékok megmentését és az utókor számára való megőrzésüket. 

Böszörményi István 
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Egy múlt századbeli móringlevél 
néprajzi tanulságai 

Országszerte e l ter jedt hagyomány volt a jegyajándék, hitbér, vagy gyakran német eredetű 
szóval móringnak nevezett házassági szerződés. Ezt a népi joghagyományt a nép élete termelte 
ki a saját szükséglete szerint. Legtöbbször a vőlegény és menyasszony kötötte a megállapodást, 
vagy a szülők ajánlot ták fel a fiatal párnak ,,a kovász megalapozásához" — ahogy a Kis-
alföldön mondták. Sokszor csak kézfogással szentesítették és ez becsület dolgának számított, 
máskor pedig a pap, tanító, vagy jegyző előtt írásba foglalták. Az ilyen móringlevelek, ha 
előkerülnek a sublótok fiókjaiból, sok érdekes adatot tartalmaznak a régi népélet megismeré-
séhez. 

A Kisalföldön, Győrújbaráton talált egy múlt század közepéből való móringlevelet Gárdonyi 
Béla újságíró. Érdemes megismerkednünk vele. 

Házassági szerződés Okmánybélyeg: 15 kr. C. M. 
a Meíy szerént a 'mái alulirt napon és évben egy részről Tekéntetes Nemes Győr megyében 
kebelezett Kis Baráthi hegybeli lakós Horváth József mint vőlegény, más részről pedig Szinte 
e' megye Csanaki Helységben lakos Pár András Juliánná leánya mint Menyasszony közt kö-
vetkező házassági Szerződés köttetett: és pedig: 
1. ször 
A'fent megnevezett tisztes vőlegény eljegyezvén magának a'fent irt Menyasszonyt, 's annak 
a' Szent Oltárnál leendő összkötés után eránta mutatott 's megmutatandó hüségiért moringol 
80, az az írván 'Nyolzvan ezüst foréntokat , melly öszveg ha mag nélkül el halna, a' vőlegény-
nek javaiból az irt menyasszonynak tüstént ki fizetendő lészen. — és pedig 
Z ször 
Szinte a menyasszony is mátkájához meg mutatott hűségén feliül ajánl egy dunyhát 2 vánkost. 
Egy alsó és felső lepedőt, Egy asztal ruhát, Két kosár ruhát és egy mosókendőt, mely javak 
szinte ha mag nélkül el halna, a' nevezett Vőlegényre szálnak. 
3. or 
A' Szülők bele egyezésével még azok élnek, és a' fiatalok a Szárnyuk alatt maradnak, addég 
minden évben a' Vőlegény mint szolgabért 20. pengő foréntokat kapand — és azon pénzekből 
ha valami földet vesznek a' fiatalok, a' gazdaságban tartott marhákkal megmivelhetik, és azon 
feliül még egy tehenet is tarthatnak a 'Közgazdaságban, 's annak hasznát a maguk szükségeire 
fordéthattyák. 
4. or 
Tartoznak a' Szülök minden évben a fiatalokat rendes és tisztes ruhával ellátni, ellenben: 
a valamellyik mag nélkül el hal, akkor azon ruha nemük az el halónak Szüleit, vagy annak 
testvérjeit illetik. 

Melly ebbeli Szerződés lényeges igy létiért mint a' menyasszony és annak tanúi, mint a' 
vőlegény és tanúi sa já t nevüket alá írták és meg erősétték. 
Kelt Kis Baráthon Január 20-án. 1856. 

Vőlegény Horváth Josef 
Menyasszony Pár Julianna X 

Bedő János X Lendvai Bertalan 
Bedö Ernő X Sarman Márton kérőnásznagy 

A levél tanúsága szerint a szerződést kötök a falu szegényebb rétegéhez tartoztak, hiszen 
a ,,móring" nem volt nagy értékű. A nagyobb gazdák itt hasas üszőt, begörgetett kocát, esetleg 
egy csikót, vagy egy-két hold földet is Írattak az ifjú párnak anyagi ere jükhöz mérten, es ez 
nem számított bele a jussba, az örökségbe. A levélben szereplő 80 ezüst forint a menyasszonyt, 
a ruhaneműk pedig a vőlegényt igyekeztek kárpótolni a r ra az esetre, ha a másik fél gyermek-
telenül elhalna. Ha viszont voltak gyermekeik, akkor őket illették ezek a javak. 

A móringlevélnek legérdekesebb része a 3. és 4. pont. Megtudjuk belőle, hogy a fiatalok 
a lány szüleinék nagycsaládi közösségébe kerültek, ahogy a levél mondja: „szárnyuk alatt 
maradtak". Szigorú volt ez a közösség. Együtt művelték a földet a családfő irányításával és 
közös volt a jövedelem is. Saját holmija csak nagyon kevés volt a fiatal családtagoknak. 
A levélben szereplő Horváth József, vőként dolgozott a nagycsaládban és ezért minden évben 
20 pengő forint szolgabért kapott. Ezzel a pénzzel, mint saját keresetével maga rendelkezhetett 
és ha össze tudta kuporgatni, állatot, sőt földet is vehetett magának. Jól világit rá a családi 
közösség életére, hogy a szinte szolgasorban tartott vö, a szerzett földet a gazdaságban 
tartott marhákkal megművelhette, és azon felül még egy saját tehenet is tarthatott a „Közgaz-
daságban", s annak hasznát, tejét a maguk szükségletére fordíthatták. 
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A 4. pontból megtudjuk, hogy a nagycsaládban még a ruhájukat is úgy kapták a közösségtől, 
mert minden évben rendes és tisztes ruhával kellett őket ellátni. De ez sem volt jog szerint 
a saját juk, mert ha valamelyikük gyermektelenül elhalt, ruhája a közösségre szállt vissza. 

A móringlevelet tanúkkal kellett aláíratni, s ha a tanú, vagy itt a levélben szereplő 
menyasszony nem tudott írni, akkor a neve mellé rajzolt kereszttel hitelesítette. A tanúk kö-
zött legérdekesebb a , ,kérőnásznagy" aláírás. Ezt a szerepet mindig a keresztapa töltötte be, ö 
ment a keresztfiával a lányt megkérni és ő tárgyalt a szülőkkel a móringolás ügyében is, végül 
ö volt az egyik násznagy a lakodalomban 

A móringolást, amit nem szabad a hozománnyal összetéveszteni, mvatalos jogszabályok nem 
rögzítették. De ha örökléskor vita keletkezett, akkor a bíróság hitelesnek fogadta el a mó-
ringlevelet. 

Dr. Timaííy László 

Jaksa János szegvári múzeumalapító 
emlékei Móra Ferencről 

A szegvári falumúzeum írásos anyagai között érdekes anyagra bukkant Kovács Lajos, 
a múzeum jelenlegi igazgatója. Az ö biztatására dolgoztam fel ezt a visszaemlékezést 
a honismereti szakkör tagjaival. Ebből megtudhatjuk, hogy az 1930-as években Móra Ferenc 
aktív levelezésben állott Jaksa Jánossal, a szegvári múzeum alapítójával. Móra Ferenc így ír 
Parasztjaim című könyvében: ,,£n sokkal több tanyai tanítót ismerek olyant, akinek szobrot 
emelnék, mint akinek a kezére nem adnék gyereket. Három tanítót meg is tudok nevezni, 
akiknek, mint régész, hálával tartozom: az egyik Hock Lajos volt dorozsmai, a másik Kiss 
István kétegyházi, a harmadik Jaksa János pusztaszeri tanító!" 

Hogyan került Jaksa János Móra Ferenc segítőtársai sorába? 
„Elhatároztam — írja visszaemlékezésében Jaksa János — hogy a halálra ítélt régi magyaros 

tárgyakat megmentem, s az iskolámnál múzeumot rendezek be." Ebben kért segítséget Mórától 
Jaksa, aki akkoriban Felsőpusztaszeren tanított. A tanács nem sokáig késett. Móra a követke-
zőket válaszolta 1931. január 17-én: „. . . Nagy örömmel állok szolgálatára. Annál nagyobb 
örömmel, mert igen ritkán kapok ilyen kérdést, éppen a tanító urak részéről, akik pedig 
helyzetüknél lógva a legnagyobb szolgálatot tehetnék a régészetnek." „Nekem van egy lelkes 
liatal tanítóm, Hock Lajos Dorozsmán, Kiss István Kétegyházán, — nagyon ooidog lennék, ha 
azon a környéken, ahol Tanító úr működik, s ahol sokkal nagyobb jelentőségű temetőknek is 
kell lenni, mint a jazigkoriak, önt sikerülne megnyernem olyan lelkes segítőtársamnak, mint 
a nevezett urak." Piros kaligrafikus betűs aláírás zárta a levelet, s erről az a hír járta, ha Móra 
pirossal irta alá a nevét valakinek a levelén, akkor az azt jelentette, hogy az illetőt a szerete-
tébe fogadta. 

Jaksa János azonnal válaszolt a levélre, részletesen beszámolt gyűj tései élményeiről, söt még 
a felsőpusztaszeri ásatási lehetőségekről is. Mindez annyira felkeltette Móra érdeklődését, 
hogy így írt következő levelében: ,,A temetőcsösz földjét mindenesetre előjegyzesbe veszem, 
s ha kitavaszodik, mindjárt föltekintem . . . Ha kimegyek, akkor megbeszéljük az egész terület 
rendszeres ásatással való feltárását." (1931. február 18-án). 

„Tollat ragadtam és írtam Móra Ferencnek az ásatási lehetőségekről" — írja Jaksa János. 
„Szó esett a felsőpusztaszeri pusztabíróról is, aki ekkor talán már az utolsó pusztabíró volt az 
országban, mert máshol már rendes községi bírók gyakorolták a törvények végrehaj tását ." 
Ezzel a pusztabíróval feltétlenül jó viszonyban kellett lenni, hogy eredményesen hozzá-
kezdhessenek az ásatásokhoz. Móra így vélekedett erről az 1931. május 26-i levelében: 

„Szíves sorait hálásan köszönöm, nagyon örülnék neki, ha a temetői ásatást mielőbb 
nyélbeüthetnök ... A löszolgabíróval és Kremer főtisztelendő úrral rendben van a dolog, 
s hogy a pusztabiró se terrorizálhassa a csőszt, írtam a kecskeméti múzeumnak is, hogy 
okosítsák fel. E körül tehát nem lesz semmi nehézség. Felvilágosítást kérnék azonban Ontöl két 
ügyben: 1. Lehet-e most azon a vidéken egyenlőre 5—6 napszámost kapni, esetleg a teme-
tőcsöszt is. 2. Kaphatnék-e én ott valahol, valamennyire megfelelő szállást és étkezést, 
természetesen díjazás ellenében." 

„A május 26-i levelére siettem válaszolni, hogy lehet napszámost kapni (2 pengőjével, annak 
ellenére, hogy akkoriban 80, 90 fillér vagy 1 pengő volt a napszám). Szállásul felajánlottam 
a tanítói lakásom egyik szobáját. . . . Mire hétfőn reggel megérkezett, 8 után 10, 15 perccel, 
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már az iskolámnál voltak az emberek. Az iskolások virágcsokorral , éljenzések közepette 
fogadták Mórát. 

Talán a másik iskolából is itt vannak a gyerekek? — kérdezte. 
— Nem — feleltem, ezek mind az én iskolásaim. 125-en vannak, de ma csak 91-en lesznek, 

mert a többieket kikérték a szülök tegnap, azért, hogy meg ne büntessem őket. Most fejezik be 
a kukoricakapálást. 

— És kiírtad volna büntetésre, ha nem kérték volna ki a gyereket? — kérdezte Móra. (Ekkor 
már tegezett.) 

— Dehogy írtam volna, igazgató uram! ö rü lök , hogy nincs mind itt egyszerre, mer t így 
könnyebb az elhelyezés. 

— Szólíts csak Feri bátyádnak, fázom az igazgató úrázástól. Nem vagyok bankigazgató, se 
püspök! Dicsérem a jó szívedet, hogy nem írtad volna ki büntetésre a hiányzó kis magyarokat, 
úgyis zaklatják őket eleget. Szép szóval, beláttatással, meggyőzéssel kell a szülőket rábírni, 
hogy küldjék a gyerekeiket iskolába." 

„Reggel fél hétre már talpon volt — folytat ja Jaksa a visszaemlékezését —, s fél nyolckor 
indult az emberekkel az ásatásokhoz. Sokat magyarázott ásatás közben, hogy mire kell ügyelni, 
s ha valamiben megkoccant az ásó hegye, az emberek tovább már nem ásóval, hanem vas-, 
erős bádogkaparókkal ástak óvatosan tovább. Közben az embereknek pihenőt is engedett , 
elbeszélgetett velük, még szivarral is megkínálta őket. Ment is a munka serényen, szorgalma-
san. Egyik alkalommal a homokos gödör oldalában 24 darab kisebb bögrét találtunk. (Ezek 
jelenleg is a Móra Ferenc Múzeumban vannak.) Az ásatás már három napja folyt, amikor levél 
érkezett Budapestről az Egyetemi Nyomdától a Betűország című tankönyv szerkesztése 
ügyében. Másik két helyről újságcikket , tárcát kértek tőle. Másnap szünet volt az elemi 
iskolásoknak, s én mentem ki ásatni. Móra keresett egy nyugodt helyet, és délutánra 
elkészítette a legsürgősebb dolgokat . Sokszor mondta, hogy itt jól érzi magát Felsőpusztasze-
ren, de néha valami űzi, ha j t ja , hogy írjon, í r jon. Szinte kínozza az a kis toll, a „kínzó szer-
száma", ahogy ő nevezte. Azt is mondta, hogy néha úgy érzi az egészsége sincsen rendben, 
s hogy szeretne még néhány könyvet befejezni. Említette az Aranykoporsót , meg a Betűország 
című könyvét. Az ásatást abba kellett hagyni Felsőpusztaszeren, mert Mórát kötelessége és 
másirányú cikkei Szegedre szólították. A darabba maradt ásatást én fejeztem be, s az anyagot 
szépen, szakszerűen becsomagolva, lerajzolva beszállítottuk Szegedre. 

1932. december 3-án a Szegedi Egyetem aulájában díszdoktori diplomáját megköszönő 
beszédét kinyomatta és megküldte minden ismerősének, illetve jó embereinek, sajátkezű 
megcímzéssel és aláírással. Nekem is küldött, őrzöm is. Utolsó levelét 1933. március 1-én írta 
gépbe diktálva, s sajátkezűleg aláírva." 

Ez a néhány éves barátság indított el egy tanítót a régmúlt megőrzése, tisztelete felé. Ennek 
a hatásnak köszönhető, hogy Jaksa János falunkba, Szegvárra kerülve, itt is tovább folytat ta 
a múltat őrző tárgyak gyűjtését , amelyből 1948. március 14—15—16-án kiállítást rendezett. Ez 
a kiállítási anyag alkotta a későbbi falumúzeum törzsanyagát. A falumúzeum avatója 1954. 
júliusában volt. 

A Viharsarok 1954. július 27-i száma írja többek között, nagyon találóan, ezeket a sorokat: 
„A szegvári falumúzeum e móraferenci rözsetüz melegéből született és táplálkozott." 

Szabó Mária 

Karjalai sorokka-lőkötő csipkebelét je 
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Peeka Laaksonennel, 
a KOTISEUTU című 
finn honismereti folyóirat 
főszerkesztőjével beszélget 
Szabó T. Ádám 

Pekka Laaksonen 1939. október 18-án született Helsinkiben. Csaknem egy évtizede 
találkoztunk utol jára Joensuu városában, a Karjalai Kultúra Kutatóközpontjában, ahol ekkor 
a Szovjetunió karjalaiak lakta vidékén tett ú t já ró l számolt be nekem számos hangfelvétellel és 
fényképpel szemléltetve élményeit . A kar jalai falvakban, a finn határ mindkét oldalán, 
többször is járt kutatóúton. Most a Finn Irodalmi Társaság több mint 90 éves épületének 
legfelső emeletén vagyunk Helsinkiben. Első kérdésem a főszerkesztőhöz szól. 

Mit tudsz mondani röviden a Kotiseutu című folyóirat történetéről? 
A folyóirat 1984-ben immár 75 éves. A Kotiseutu szerkesztését 1982. szeptember 22-én 

vettem át. Előző szerkesztője a nemzetközileg ismert néprajzkutató, Toivo Vuorela, 1982-ben 
meghalt. Előtte Kustaa Vilkuna akadémikus (Ortutay Gyula jóbarát ja) szerkesztette hosszú 
ideig ezt a folyóiratot. Magam az 1982/1-es számmal vettem át a szerkesztést, s a folyóirat 
bevezetőjeként ismét közöltem az első évfolyam (1906) indítók munkára serkentő sorait . Ebből 
kiviláglik, hogy folyóiratunk célja indulásakor nem csupán a múzeumok támogatása volt, 
hanem az is, hogy mind a természeti, mind pedig a művelődéstörténeti értékeket a legszélesebb 
értelemben védje. Terjesszen és védjen minden olyan szokást, amely értékes és szép, 
s mutasson rá arra, hogy a népnek szeretnie kell e szokásokat. így a finn honismereti 
mozgalom közvetlen kapcsolatban áll már születésétől fogva a környezetvédelemmel, 
s mintegy előfutára a mai természetvédő és műemlékeket ápoló mozgalmaknak. Honismereti 
mozgalmunk a szociális és a természeti környezet védelmét tűzte ki maga elé célul. Ez 
széles körű, elkötelezett munka. Folyóiratunk története során változott, s most, hogy 75 éves 
lesz, úgy tervezzük, Antológiát szerkesztünk az eddigi cikkekből. Ez az antológia egyrészt 
a finn honismereti irodalom háromnegyed századnyi történetével akarja megismertetni 
a nagyközönséget, másrészt nyelvezetében is igényes olvasókönyv válik majd belőle, melyet 
anyanyelvünk oktatói is jól hasznosíthatnak. 

Ami folyóiratunk külső formáját illeti, megfigyelhetted, hogy szerkezete megváltozott: az ú j 
képszerkesztő Markku Tanner, akivel közösen már több könyvet készítettem. Bízom benne, 
hogy tovább is velünk tart. Gazdag és jó képanyagot akarunk a jövőben lehozni folyóira-
tunkban, hogy minél jobb kiadvány kerüljön ki a kezünkből. Ha egy kicsit körültekintünk 
a nálunk megjelenő tudományos-ismeret ter jesztő folyóiratok között, van Finnországban egy 
lap, talán ismered, címe: tiede 2000 (tudomány 2000). Éppen tegnap jártam a szerkesztősé-
gükben. Ez itt nálunk nagy példányszámú folyóirat: 22 000 előfizetője van, ami nálunk nagy 
szám. Ha ezt összehasonlítjuk a Kotiseutuval: nálunk csupán négy ember dolgozik a folyóirat 
kiadásán, s példányszámunk 2000. Ez Finnországban nem kevés, de nem is sok. Az a szándé-
kunk, hogy a példányszámot némileg emeljük. 
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Hallhatnék néhány szót szerkesztési elveitekről? 
Egyrészt meg is rendeljük cikkeinket, másrészt kapunk kész cikkeket is. Például a Kotiseutu 

1983/2-es száma tematikailag meghatározott : ,,A beépített környezet — hagyomány és 
alkotókészség" az alcíme. Ez volt a múlt évi Országos Honismereti Találkozó témája. A kérdés 
azérí vált égetővé Finnországban, mert az 1960-as években — amint ezt e szám előszavában is 
megemlítem — a századforduló előtt készült kőépületek felét lebontották, s hasonló sorsra 
jutott a faházak fele is. Ügy érezzük, hogy ez a bontási szenvedély most lecsillapult. Kezdik 
értékelni és tatarozni a régi épületeket. 

Ügy vettem észre, hogy a hagyományos építkezésmód, múlt századi minták alapján, 
divattá vált Finnországban. 

Igen, s a felúj í tot t régi épületek divat ja is terjed. Az építészek egy része ezt visszafejlő-
désnek, hanyatlásnak tekinti. A téma mindenképpen for ró szenvedélyeket vált ki. Az Országos 
Honismereti Találkozón beszéltünk róla, s a Kotiseutu egy teljes számát e témának szenteltük. 

Milyen témával jelentkeztek majd a Kotiseutu újabb számaiban? 
Az 1983/3-as szám készen van. Talán egy kicsit csodálkozni fogsz, hogy témája a kalevalai 

sampo (csodamalom) fogalmának kiértékelése. Arra akarunk választ adni, mi is az a sampo. 
Nálunk Finnországban Paavo Haavikko szövegével és Kalle Holmberg rendezésében 
négyrészes tévéfilm készült „Rautaaika" (Vaskor) címen a történelem előtti időkbe vissza-
helyezett kalevalai hősökről. Ebben a filmben a sampo egyszerűen pénzkészitő gép. 
A Rautaaika nagy vitát váltott ki nálunk. A folkloristák szerint a sampo fogalmát ilyen 
egyszerűen nem lehet megmagyarázni. Egy dán kutató, akinek a cikkét következő számunkban 
közöljük, a Veda-énekek mítoszai és a Kalevala között talált hasonlóságokat. 

Magyar kutatók is hozzászóltak mar e témához, a Görög Ilona erdélyi népballada 
csudamalma és a sampo között véltek hasonlóságokat lölledezni. 

Érdekfeszítő téma. Az 1930-as években Emil Nestor Setälä néprajzkutató és nyelvész 
(különben budapesti finn nagykövet is) vastag könyvet jelentetett meg a sampo kiértékeléséről 
(Sammon arvoitus). ö az égig érő fa fogalmát vélte fölfedezni a sampoban. Legutóbb pedig 
Matti Klinge, a Helsinki Egyetem svéd nyelvű részlegének professzora foglalkozik e kérdéssel 
nemrég megjelent könyvének egyik fejezetében. 

Véleményed szerint milyen lehetőségek vannak a linn és a magyar honismereti moz-
galmak kölcsönös kapcsolatainak kialakításárat 

Szerintem a „Suomen Kotiseutuliitto" (Finn Honismereti Szövetség, Simonkatu 12 B, 
00100 Helsinki 10) és a megfelelő magyar Honismereti mozgalom között kell megteremteni 
a közvetlen kapcsolatot. Talán ismered is mozgalmunk vezetőjét, Markku Tannert, vagy ha 
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nem, jó lesz megismerned. Ami pedig a Kotiseutu és a Honismeret kapcsolatát illeti, a legjobb 
lesz, ha átnézed ezeket a számokat, s szólasz az ottani olvasóközönségnek arról, amiről itt 
beszéltünk, s mi is .szeretnénk egy hasonló cikket közölni a Honismeretről. 

Hallani szerelnék néhány szól arról, hogyan készülődtök a Kalevala megjelenésének 
150. évfordulójára, s 1985. február 28-ára, a Kalevala kinyomtatásának máslél százados 
ünnepnapjára? 

E kérdésről a Kotiseutu 1983/2. számában és a Finn Irodalmi Társaság folyóiratában, az 
,,SKS Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Jásenlehti" 1983/2. számában is írtam. Már jó előre, 
1982 őszén a Finn Irodalmi Társaság és a Kalevala-társaság képviselői emlékeztető irattal 
fordultak a Tanügyminisztériumhoz, s felkérték, hogy kezdődjenek meg a Kalevala 150 éves 
megjelenésének ünnepi előkészületei. 1983-ban, az év elején a Tanügyminisztérium megalakí-
tott egy bizottságot, melynek elnöke Jaakko Numminen miniszterhelyettes lett, tagjai Alec 
Alto, Lauri Honko, Vesa Jatkola, Väinö Kaukonen1, Kirsti Mäkinen és Pertti Virtaranta, 
főtitkára Pekka Laaksonen, az ügyintézés titkára Paula Tuomikoski és t i tkára Marjat ta 
Jauhiainen. A bizottság mellett öt részleg működik: tudományos, külföldi kapcsolatokat ápoló, 
közlési, kiállítási, iskolai és nemzeti részleg. Van ezzel párhuzamosan egy másik bizottság 
is. Ebben ötvenen tevékenykednek, a legkülönbözőbb finn községek, városok, képviselői, az 
egyetemen és a kultúra más területein dolgozó személyiségek. Minden jel a r ra mutat, hogy 
nemzeti eposzunk emlékévében nagy kalevalai, finn népköltési és néphagyomány-ápoló, 
valamint kalevalai művészeti ünnepségek lesznek mind Finnországban, mind pedig szerte 
a világon. Mint Jaakko Numminen rámutatott , annak, hogy ilyen nagy várakozással tekintünk 
az ünnepségek elé, több oka is van: „Először is a Kalevala százéves ünnepségeire, az 1935-ös 
örömünnepségekre nagyszerű eseménysorozatként emlékezünk vissza, amelynek során például 
az ú j Vásárcsarnokot is felavatták, Helsinkiben. Ekkor voltak a nagy Kalevala elnevezésű ipari 
vásárok és a Kalevala napja (február 28.) előtt és után összesen négy napot ünnepeltek. 
Másodszor úgy látszik, hogy mostanában megnőtt az érdeklődés nemzeti történelmünk és 
hagyományunk iránt, mindkettő „divatba jött". A Kalevala pedig Finnország népének 
legeredetibb, legértékesebb szellemi öröksége. Harmadsorban talán elérkezett az idő. hogy 
megtaláljuk az utat ismét a Kalevala értékei felé, annyi más érték után". 

Mondhatnál néhány szót az /985-ös Kalevala-ünnepségek terveiről. 
A legnagyobb ünnepséget Helsinkiben, a Finlandia-palotában2 rendezzük 1985. február 

28-án. Több Kalevala-, eposz- és Elias Lönnrot-szimpozionra is sor kerül az év folyamán. Ezek 
közül megemlítek néhányat: 1985 február jában a Turkui Egyetem és az Északi Országok 
Népköltészeti Intézetének közös rendezésében a világ hősi énekeinek összehasonlító 
szimpozionjára kerül sor, szeptemberben és októberben Helsinkiben a Finn Irodalmi Társaság 
és az Északi Országok Népköltészeti Intézetének közös rendezésében az irodalom és a népköl-
tészet kapcsolatát vizsgálják meg egy másik skandináv tudományos tanácskozáson. A Joensuui 
Egyetem is tervez egy közös finn—szovjet szimpoziont és a Joensuui Dalfesztivál kapcsán 
tudományos előadásokra is sor kerül. 
Az ünnepi előkészítő bizottság feladata az is, hogy összehangolja és támogassa a Kalevalához 
és a néphagyományokhoz kapcsolódó ünnepségeket és eseményeket országunk legkülönbözőbb 
részein. A nyári rendezvénysorozatok között központi helyet foglal el a Joensuui Dalfesztivál 
(1985. június 15—22 között). Kajaaniban a Kalevalai Szó és a Dallam-eseménysorozatra kerül 
sor (1985. jűlius 2 és 7 között). Ilomantsiban az Országos Honismereti Bizottság 1985 augusztu-
sában honismereti napokat rendez. A rendezőkkel együtt arra törekszünk, hogy az országos és 
a helyi ünnepségek időpontjai ne fedjék egymást, hanem egymást követő eseménysorozattá 
váljanak. 

A bizottság támogatja és serkenti a Kalevaláról, a néphagyományokról , a Kalevala ihlette 
művészetekről és az Elias Lönnrotról folyó kutatásokat és ezen kutatási eredmények megje-
lentetését ösztönzi. Hogy csak néhányat említsek: csupán a Finn Irodalmi Társaság kiadványai 
közül megemlíthetek egy nagy finnugor népköltészeti antológiát, Väihö Kaukonen professzor 
Kanteletar-kutatásait, amelyek eredményei még az ünnepi év előtt megjelennek és a Kalevala-
társaság 1984-es és 1985-ös évkönyveit. Az 1984-es számot Elias Lönnrot emlékének szenteljük, 
életmüvének és kortársainak. Az 1985-ös szám a népköltészet és az irodalom kölcsönhatásának 
kérdéseivel foglalkozik majd. A bizottság azt tervezi, hogy legkésőbb 1985-ben dönt Elias 
Lönnrot összegyűjtött munkáinak kiadásáról. 

'Könyve: A Kalevala születése 1983-ban jelent meg magyarul. 
2Itt írták alá az európai, az USA és Kanada államfői 1975-ben a Helsinki Egyezményt. 
'Immár az ötödik, ha teljes lesz. Eddig Barna Ferdinánd (Nagykároly), Vikár Béla 
(Pápa), Nagy Kálmán (Kolozsvár) és Rácz István (Sárospatak/Helsinki) fordították le 
magyarra a Kalevalát. 
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Mint ismeretes, a Kalevalát teljes egészében eddig 33 nyelvre fordították le, és 100 nyelven 
áll rendelkezésünkre prózai vagy töredékes fordítás. Bizottságunk megpróbál képet alkotni 
arról, milyen is volt e fordí tások fogadtatása a nagyvilágban. Elengedhetetlen, hogy ebben az 
ünnepi évben a Kalevala legalább mindegyik nagy világnyelven kapható lehessen. Meglepő 
hiányosságokat tapasztaltunk. Most ford í t ják a Kalevalát éppen két afr ikai nyelvre: 
a pularira és a szuahélira. Ezenkívül ú j bolgár, angol, spanyol és magyar5 fordí tás készül. 

Természetesen támogat juk és serkent jük a Kalevalát, a néphagyományokat és a kalevalai 
művészetet bemutató kiállításokat mind a múzeumi, mind pedig az emléktárgy-gyűjtést . Azt is 
latolgatjuk, hogy milyen művészeti versenyeket támogasson a bizottság. 

A Finn Irodalmi Társaság népköltészeti archívuma úgy döntött , hogy 1985-ben megrendezi 
a népköltészeti hagyományok gyűjtésének versenyét, melyben minden állampolgárunk részt 
vehet. Bizottságunk feladatai közé tartozik, hogy ösztönözze a hírközlő szerveket, készüljenek 
fel az ünnepségekre méltóképpen. Ugyanez érvényes az iskolákra, az ifjúsági, a nemzeti és 
a művelődési intézményekre. Tudomásunk szerint már előrehaladott ál lapotban van egy 
négyrészes tévéfilm terve, amely Lörinrot gyűj töút ja iról szól majd. 

A Kalevala ünnepi éve iránti érdeklődés mind a külföldre szakadt finnek, mind pedig 
a tudományos kultúrszervezetek szintjén megvan. A Komi Köztársaság fővárosában, Sziktiv-
karban tartandó 1985-ös, VI. Nemzetközi Finnugor Kongresszus előadásainak egy részét 
a Kalevalának és a f innugor népek epiká jának szentelik. Londonban és Dublinban a tervek 
szerint epikai szimpozionra kerül sor. Amerikában a Library of Congress-ben tudományos 
előadásokat tervezünk a Kalevaláról és a finn népköltészeti kutatásokról. Kanadában 
Torontóban és Magyarországon Budapesten mutatnak élénk érdeklődést az ünnepi évforduló 
iránt. Japánban szimpozion lesz a Kalevala nemzetünk nyelvére és művelődési életére 
gyakorolt hatásáról. Együttműködésünk külföldön a külképviseletek, lektorainak, baráti 
társaságaink, a nemzetközi kulturális és tudományos szervezetek közvetítése révén történik. 

Kisebb méretű terveink közül is említsünk meg végül néhányat: Kalevala-emlékérem készül, 
ünnepi pénzt verünk és bélyeget bocsátunk ki az ünnepségek tiszteletére. 

Nem vész-e el a sok bába közötti a gyermek? Azaz, a sok szervezés között maga az 
ünnep? 

Az ünnepi év bizottsága két fontos célt tűzött ki maga elé: először is azt, hogy a Kalevala-
ünnepség és más ehhez kapcsolódó események, akárcsak ezek előkészítése, minél szélesebb 
alapokon, az egész nép bevonásával tör ténjék. Így a bizottság visszásnak tűnő feladata önmaga 
megszüntetése. Másodsorban célunk az, hogy az ünnepi Kalevala-év elteltével is mélyen 
beivódjék nemzeti eposzunk népünk mindennapi tudatába. 

Köszönöm a türelmedet. Bízom benne, hogy a finn—magyar testvériség jegyében mind 
Budapesten, mind pedig a többi magyar városban (s nem utolsósorban a magyar 
peremvidékeken) méltóképpen megünneplik majd a Kalevala megjelenésének 150. 
évfordulóját, hiszen a finn nemzeti eposz hatása nem csupán József Attila költészetében, 
hanem lépten-nyomon a mai magyar irodalomban, kultúrában is tetten érhető. Csak 
példaként említem meg, hogy Almási István Kolozsvárott az 1970-es években több 
kiadást is megélt 200 magyar népballadája, a Tavaszi szél vizet áraszt . . . című 
Kriterion-könyv a Kalevala előhang jávai indul. Remélhetőleg a magyarországi 
Honismereti mozgalom képviselői is rendeznek majd színvonalas Kalevala-ünnepségeket 
1985 februárjában. 

Finn főkötő szélhímzése Dél-karjalai ing hímzésének részlete 
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„Nekem szülőhazám" 
Hazám 

,,s kitántorgott Amerikába 
máslél millió emberünk.'' 

(Józseí Attila) 

A hazaszeretetnek a történelemben számos szép példájával találkozhatunk. Többnyire 
válságos helyzetek, történelmi sorsfordulók szülik a hősöket, akik tetteikkel az utókornak is 
tanulságul szolgálnak. Mi fiatalok, szerencsére olyan korban születtünk, amikor nem kell 
életünket áldozni a hazáért, de becsülni és ismerni kell. József Attila kortársai a gazdasági 
válság okozta nélkülözések, az éhínség elől menekültek a „három millió koldus országából" 
a távoli ismeretlenbe. De miért hagyja el hazáját ma a megbecsült orvos, a köztiszteletben álló 
színész, a dédelgetett labdarúgó, vagy akár egy tisztességesen kereső szakmunkás? Talán azért, 
mert nem tudja, olyan kincset dob el magától, melynek értékét csak hiányában tudja igazán 
felmérni. 

A napjainkban külföldre távozók száma nem jelentős, mégsem lehet közönnyel szemlélni. 
Lassan történelmi távolságra hagyjuk magunk mögött az 1956-os ellenforradalmat. Kisgyer-
mekként éltem át e kritikus hónapokat, de ez a történelmi korszak közvetve hozzájárult ahhoz, 
hogy megfogalmazzam, mit jelent számomra a haza. 1956 végén közeli hozzátartozóim közül 
néhányat magával sodort az újkor i népvándorlás, amely számukra Svédországban ért véget. 
Kapcsolatunk természetesen nem szakadt meg. Többször jártak itthon, s két alkalommal én is 
meglátogattam őket , igy számomra is alkalom nyílt volna a kintmaradásra. 

Az érzelmek gyakran becsapják az embert, de segíthetnek is a józan számvetés elkészítésé-
ben. Mit hagynék itthon, és mit kapnék cserébe? Az anyagi jólét ugyanis nemcsak álom, 
lehetőség, hanem magam is tapasztalhattam — bizonyosság. Viszont itt kellene hagynom 
a harminc év alatt szorgalmasan gyűjtött ismerősöket, iskolatársakat, akikhez bármikor 
felugorhatok, összefuthatok velük az utcán. Nem vihetném magammal kedves könyveimet, 
felgyülemlett kacatjaimat. Nem szorulhatna össze a torkom, ha az olimpián felcsendül 
a magyar himnusz, s azt hiszem sose juthatnának el a szívemig az „új haza" himnuszának 
hangjai. Ha sikerülne is tökéletesen elsajátítani az új nyelvet, újra kellene tanulnom, 
a történelmet, a földrajzot, az irodalmat, s gondolkodni akkor is csak magyarul tudnék. 

És hogyan fogadna az ország? Lehet, hogy szeretettel, de az is lehet, hogy ha tilosban 
parkolnék, a rendőr látva személyi lapomat, mint bevándorlót, kétszeresen megbüntetne. Lehet, 
hogy az unokáimnak is kijutna a csúfolódás — magyar. S különben is, milyen jogon követeljek 
részt abból a gazdagságból, amelyhez semmi közöm. Itthon ha szerényebben is, de jogos örö-
kösként élhetek, a saját őseim által megharcolt, vérrel, verítékkel szerzett hagyatékon, gyara-
pítva azt, gyermekeim és az ö gyermekeik javára. 

Cserfalvi József 

Két döntés, amely meghatározó volt 
az életemben 

Hazánk felszabadulása — bár közhelynek tűnik — nekem is meghatározta életpályám 
alakulását. 1944 októberében, még 14 éves se voltam, amikor felszabadult községünk, 
Dunapataj a Duna—Tisza közén. Decemberig a Duna vonalán állt a front, majd ezt követően 
a Dunántúlra tevődtek át a hadműveletek. A front mozgásának megfelelően a harcoló szovjet 
csapatok cserélődtek a községben. 1945 kora tavaszán egy tábori repülőtér települt a község 
mellé. A repülök között mindenkinek feltűnt egy 14—15 éves fiú, Szerjózs^. Büszkén viselte 
a szovjet repülők egyenruháját. A csizmája mindig tükörfényes volt, és a repülőknél szokatlan 
kerek kozák szörmesapkát viselt. Hamar megbarátkozott velünk, falusi gyerekekkel. Ha 
a „szolgálat" megengedte, játszottunk is. Szerjózsa nagyon szeretett birkózni. A korának 
megfelelő falusi gyerekeket sorra kihívta birkózni és megmérkőzött velük. Legtöbbször győzött 
is, de ha nem, akkor se ment el a kedve, másnap ú j ellenfelet keresett. Elmondta a „mutogatás" 
nyelvén, hogy már egy éve a repülőezred katonája, s a felszabadult Ukrajnában csatlakozott az 
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ezredhez, mivel tel jesen árván maradt. Mi gyerekek irigyeltük Szerjózsát, a ,,repülőst", mert 
azt gondoltuk ő is harci pilóta. Később a tolmácstól tudtuk meg, hogy ,,csak" írnok és 
esetenként fegyveres őrszolgálatot is teljesít. Mikor hazánk felszabadult és a repülők tovább 
mentek, nagyon sajnáltuk „repülős" távozását. Magunk között ugyanis csak így emlegettük: 
a repülős. 

A felszabadító sereg fiatal katonája , a vele kötött ismeretség és barátság érlelte meg bennem 
a szándékot, hogy én is katona leszek. Persze akkor még nem sej thet tem, hogy Szerjózsa és 
sok-sok társa felszabadító küldetése nyomán adódik arra reális lehetőség, hogy katona, 
a Magyar Néphadsereg tisztje lehessek. 

Másfél évvel később 1946 őszén Csepelre, a Weiss Manfréd Müvek vasszerkezet üzemébe 
kerültem ipari tanulónak. 1948 őszén a néhány hónappal előbb alakult Magyar Szabadsághar-
cos Szövetség (MSZHSZ) toborzóakciója során megragadtam a lehetőséget, hogy a Magyar 
Néphadsereg soraiba lépjek és azóta is folyamatosan teljesítek szolgálatot szocialista hazánk 
hivatásos védelmezőjeként. A haza hivatásos védői közé állásomat így határozta meg 
történelmünk nagy jelentőségű eseménye, hazánk felszabadulása, illetve annak jelentékte-
lennek tűnő mozzanata, Szerjózsa személye. 

Hazánk másik történelmi sorsfordulója, az ellenforradalom és leverése szintén meghatározó 
volt életemben. Mint fiatal főhadnagy egy kis vidéki helyőrségben teljesítettem szolgálatot 
ebben az időben. Mint annyian, úgy én sem tudtam 1956 októberének utolsó napjaiban, hogy 
egyértelműen ellenforradalomról, ellenforradalmi kísérletről van szó. Nem tudtam, de amikor 
a laktanyán belül is megláttam, hogy a faliújságról és egyéb dekorációkról ismeretlen kezek 
eltávolítják a Vörös Csillagokat (úgy mint az utcákon, nyíltan nem mertek fellépni a laktanyán 
belül az ellenforradalmárok), talán inkább megéreztem, hogy az eddigi eredmények megsem-
misítéséről, a néphatalom felszámolásáról, illetve a másik oldalon annak megvédéséről van 
(lesz) szó. Az MSZMP Intéző Bizottsága 1956 novemberének első napjaiban kezdte a párt 
szervezését ezredünknél. 

Abban a döntésemben, hogy továbbra is a párt soraiban maradtam és azonnal kértem 
átigazolásomat az MDP-ből az MSZMP-be, valamint a Tiszti Nyilatkozat aláírásával szocialista 
hazánk további hű szolgálatát és a szovjet—magyar barátság további ápolását választottam, 
vállaltam — egyértelműen szerepet játszott az ellenforradalmárok „vörös csillag" eltávolító 
akciója. Számomra ez döntő volt. Nem tudtam, de „ráéreztem", hogy aki a „Vörös Csillagot 
támadja, vagy hallgat a támadók tanácsára, az nem a hibák kijavítását akar ja , segíti a megol-
dást, hanem szocialista hazánk ellen fordult és létét veszélyezteti. 

Végezetül: a szülőföldhöz való kötödés, hazánk szeretete, abból adódóan, hogy az ország dél-
nyugati részétől északkeleti részéig, kilenc megye 12 helységében, falun és városon teljesítet-
tem eddig szolgálatot — nem a szűkebb pátria, a falu, város vagy megye szeretetét, hanem 
Hazánk szinte tel jes megismerését és szeretetét jelentette, jelenti számomra. 

A Zalai dombok közti o la jkutak, a diósgyőri, ózdi gyárkémények, vagy a Kiskunság 
gabonatáblái nekem egyformán kedvesek. Ezeket ném ,,turista"ként láttam, hanem több-
kevesebb évet töltöttem közelükbe. 

Így határozta meg két rövid idő alatt lejátszódó történelmi sorsforduló életpályám 
alakulását, szocialista hazánkhoz való viszonyomat. 

Mező István 

Visszaemlékezésein 
az első szovjet katonára 

Ma, több mint 38 év távlatából — közel 46 évesen —, élénken emlékezem vissza 
gyermekkorom 1945. év tavaszi eseményeire. 1944 szeptemberében kezdődött iskolai tanév 
nagyon rövidre sikerült, szakaszosan jártunk iskolába. Bizony nagyon szorgalmasnak kellett 
lennünk, hogy az alapvető ismereteket, az ábécét, az írás-olvasást, számolást úgy ahogy 
elsajátítsuk. Társaimmal az iskolából hazajövet böngészgettük a Nagyvendéglö a j ta já ra , 
a villanyoszlopokra, deszkakerí tésekre ragasztott plakátok feliratait, s a rájuk nyomtatott 
borzalmas képekhez nem kellett semmi magyarázat. Szinte mindegyik plakát a „SZOVJET 
BOLSEVISTÁK" kegyetlenségéről tájékoztatta nyiladozó értelmünket. Nagyon féltünk, hisz 
a kis kétlámpás PHILIPS rádiónkból is — persze amíg szólt — csak a háborúról és a borzal-
makról hallottunk. KARADI mélyen búgó hangját sohasem felejtem el. „CSAK" EGY NAP 
A VILÁG, CSAK EGY NAP A MI ELETÜNK" énekelte szüntelenül. Mi lesz velünk -
kérdeztük a nemkülönben rémült szüléinktől —, mi élni szeretnénk!? A hideg hófúvásos január, 
na meg a községünket teljesen elözönlő német csapatok véget vetettek az iskolába járásnak. 
A tantermeket is elfoglalták, nem volt ház, ahol egy vagy több német katonát be ne szállá-
soltak volna. Falunk utcái tömve voltak TIGRIS tankokkal, különféle harci jármüvekkel , 
lövegekkel, különböző öltözetű német katonákkal. Félelmünk nőttön-nőtt, távoli ágyúzások 
hangja hallatszott, esténként falunktól keletre és délre fényszórók pásztázták az eget. Néhai 
apám — aki vasutas volt — hozta a hírt, hogy a front már a Vértesben és Tatánál dúl. Nap 
mint nap idegesebb lett a légkör körülöttünk. Az utcánkban tanyázó halálfejes (Waffen SS) 
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páncélos alakulat Dunaalmásra ment, egy szálig odavesztek, még a fiatal Fric ben Hold se jött 
vissza —, aki nekem egy Hochner kétsoros szájharmonikát ajándékozott elmenetele előtt —, 
pedig váltig állította, öt még látni fogjuk . Mindenki azt suttogta: kiürítik a falut, a Cukorgyár 
gépi felszerelését a németek már bevagonirozták a vasútállomáson. Aki tehette menekült, de 
már csak nyugatra, Györ felé lehetett volna menni. Szüleim, nagyanyám tanácskoztak hova 
menjünk, mit tegyünk, az idő egyre sürgetett , dönteni-cselekedni kellett. Szüleink, nagyszü-
leink, dédszüleink itt születtek, éltek és haltak el, maradunk volt a döntésük. Többekkel együtt 
a mi családunk is úgy határozott, hogy a faluhoz tartozó és a Dunára dűlő Homokszölökbe 
megyünk. Boldogult dédapám szőlőjének présházpincéje kínálta a biztonságot; a tulajdonos, 
György nevezetű unokabátyám, annak felesége és ötünk számára. Nagyon hosszúnak tűnik ma 
már az a két hét amelyet a dohos, évszázados pincében, az istállólámpa és a gyertya fényénél 
eltöltöttünk. Csak apám és György bátyám mentek el egy pár percre a szomszédokhoz 
hírekért. A tompa, dübörgésszerű zajok egyre erősödtek. Az éjjel a Conco patak hídjait is 
felrobbantották a németek, suttogta anyám a fülembe reggel. Idegen kiabálást, beszédet 
hallottunk, „ezek oroszok" kiáltott Gyuri bátyám, aki az első háborúban oroszországi 
hadifogoly volt és értette, beszélte a nyelvüket. 

A présház a j t a j án dörömböltek, Gyuri bátyám kinyitotta és megpillantottam az ajtóban az el-
ső szovjet katonát. „Nyemecki jeszty, nyemeszki jeszty" kiáltotta, majd ,,davaj, davaj" mond-
ta és feljöttünk egyenként a présház pincéjéből. Amikor engem meglátott a katona, ölbe kapott, 
én meg keservesen zokogva sírtam. Itt a vég gondoltam, nem így történt. A katona és még há-
rom társa letelepedtek a nagy diófa alatti padra és a zsákukból kenyeret, szalonnát meg vö^ 
röshagymát vettek elő, megkínáltak bennünket. Én még akkor is szipogva, húzódozva ültem 
a harcos térdén, de kisvártatva már majszoltam a kakaóskalács barnaságú, enyhén savanykás 
kenyeret. Feledhetetlen volt az a feszültségoldódás, ami bennem lezajlott 1945. március 27-én, 
délelőtt 9—10 óra körül. A katonákhoz töjDb társuk csatlakozott és Gyuri bátyám tolmácsolta, 
hogy mi itt lakunk a közeli faluban, a Malom utcában, összeszedtük cókmókunkat — én 
a Hochner szájharmonikát szorongattam, két évvel idősebb nővérem meg az alvóbabáját, 
s szépen hazakísértek bennünket, ö k előőrsök voltak, a csapat többi tagjai már a faluban 
állomásoztak, négyen nálunk szálltak meg másfél napra. A mai napig bekeretezve őrzöm azt 
a megsárgult Magyarország térképet, melynek hátuljára ez a fiatal 20—22 éves harcos a cirill 
ábécét leírta nekünk és a nevét: Nikolaj. 

Ma már tudom, Miklóst jelent, valamint azt is, hogy a 2. Ukrán Front Malinovszkij marsall 
vezette 18. gárda és a 68. lövészhadtest egységéhez tartozott . Miklós bácsi — hisz ma már 
nyugdíjas vagy —, ha túlélted a szörnyű háborút, gondol j arra a szőke fejű, riadt kis ácsi 
gyerekre, aki úgy félt Tőled és aki felnőtt fejjel nagy tisztelettel és hálával gondol Rád, hisz 
sok áldozat árán elhoztátok nekünk szülőföldünk, hazánk felszabadulását. Mondd el uno-
káidnak, ne legyen félelem, rettegés, ne legyen sohasem háború. 

Ezt kívánja a visszaemlékezés írója: 
Kulcsár Emil 

Pusztán születtem 

Inámpusztán jártam, és ezt láttam a régi pusztán negyven év után. Az egykori kastély előtt 
elburjánzott részen, a régi harangláb széteső, rokkant állapotban áll. A kifaragott, görcsös, 
szétterpesztett haranglábon a balta, a fejsze nyomait az idő elgyalulta. A bütykös akácfa, 
amelyből faragták, már régen lehullatta a termését. Erős lábon áll, de támogatásra van 
szüksége, nehogy eldűljön. 

A harangláb tetőzete diribdarab, hasított deszkából van összetákolva. Ki tudja, hogy 
él-e még a készítője? Vagy az, aki közben meg-megjavította? Tanulatlan mesterember 
szerszámának a nyomait viseli. Bizony a hosszú, kegyetlen évek az aggastyán, szakállas 
haranglábat sem kímélték meg. A táj szégyenfoltja. A puszta a történelem sorsfordulója idején 
úgy kiürült a népeinyomoktói, mintha járvány pusztított volna. Szabad lett a puszta, azoké, 
akik benne dolgoznak. 

A harangláb kötele elernyedt, fonnyadt , több helyen keléses, varancsos, mint a béka. 
Minden pillanatban várható, hogy elszakad, és a harang susogó hangon megkondul. És 
emlékeztet a régi cselédvilágra. 

Bizony, keserű, hűvös, fagyos a sorsa. Rekedt kongását már senki sem hallja. Ha itt az ember 
megfordul, csak megnézi, s megy tovább. Meg vannak számlálva napjai. 

Végszükségben, megkötözve egyedül áll. De, hogy mire vár, azt senki nem tudja. 
Jeli Józsel 
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A Magyar Szabadságharcos Szövetség 
jelentősége az életemben 

A felhívás alapján számot vetettem magamban, hogy életemben mi is volt az a történelmi 
esemény, amely meghatározó volt érzelmeimnek, cselekedeteimnek és a szülőföldhöz való 
kötődés személyemre szóló kialakulásában. Mivel szegényparaszti családból származom, 
mindig olyanra vágytam, ahol én is tevőlegesen, az átlagosnál többet tehetek és kedvemre 
dolgozhatom a hazámért, szocialista rendszerünkért . Az életemben ez a történelmi esemény 
a Magyar Szabadságharcos Szövetség (a mai MHSZ jogelődje) 1948. február 29-i megalakulása 
volt. Abban bíztam, hogy e szervezetben sokat tudok tenni úgy a munkában, mint a nevelésben 
egyaránt. Akkoriban a Lovászi olaj termelő vállalatnál dolgoztam főművezetői minőségben, 
közvetlenül a jugoszláv határ szélén, az ola jkutak egy része pár méterre volt az országhatártól. 
A vállalatnál is megalakult a Magyar Szabadságharcos Szövetség szervezete. Szervezésében én 
is részt vettem és a tagság akaratából a műszaki végzettségemnél fogva — a motoros szakkör 
vezetője lettem. A MSZHSZ felhívását és megalakulását országszerte nagy lelkesedéssel 
fogadták azok, akik a demokrácia igaz hívei voltak. A szövetség a Párt útmutatásainak 
megfelelően őrizte a harcos szellemet és ott volt mindenütt az első sorban, ahol áldozatkészség-
re, nagy lelkesedésre volt szükség a demokrácia kiszélesítésében, vívmányainak védelme 
érdekében. A szövetség jelentős eredményeket elérve szolgálta a honvédelem ügyét, ezen 
belül népszerűsítette a technikai sportágakat. Legnépszerűbb sportág, a technikai ismereteket 
elősegítő motorkerékpározás volt a szövetségben abban az időben. 

Ezen keresztül végeztem a vállalat f iataljainak hazafias, honvédelmi és internacionalista 
nevelését. A háború befejezése után három évvel az akkori körülmények között, ellenséges 
propaganda közepette olyan munkát kellett végezni és hatni a fiatalokra, hogy megértsék 
a szövetség által kitűzött feladatokat. Ebben az időben amerikai vezetés alatt volt a vállalat, ez 
az én társadalmi munkámat is nehezítette. A hazafias érzelmek, a szülőföldhöz való kötődés 
ebben a környezetben sokszorosan hatott és a gyakorlatban érződött is. A dolgok akkoriban 
úgy alakultak, hogy erre az időre esett az olajipar államosítása. Az alig fél éve alakult 
szövetség tagjaként tevékenyen részt vettem az államosítás végrehajtásában. Végre a nép 
kezébe kerültek a kincset érő olajkutak, igaz eléggé leromlottan. Az államosítás után 
rohamosan nőtt a termelés. 

A szövetségben és a termelésben végzett munkám jutalmaként a megalakult magyar 
néphadsereg első beinduló tartalékos tiszti iskolájára kerültem, amit sikeresen elvégeztem. Ezt 
is a MSZHSZ-nek köszönhettem, ez csak fokozta bennem a szülőföldemhez való kötődésemet 
napjainkig. Ez végigkísérte eddigi életemet. Jelenleg három éve már nyugdíjban vagyok, 
a Tapolca-diszeli MHSZ honvédelmi klub t i tkára és nem tudok elszakadni ettől a munkától, 
annyira a véremmé lett. A szövetség megalakulásától 35 éven át folyamatosan valamilyen 
tisztséget töltöttem be klubszinten. Most érzem igazán, hogy életemben a 35 év előtti esemény 
meghatározója lett hazafias érzelmeimnek, ez megmutatkozott életem minden területén. 
Többek között ápoljuk lakóhelyünk történelmi hagyományait az MHSZ honvédelmi klubon 
keresztül a község lakóival, amikor Csobánc várának hőseiről rendszeresen megemlékezünk. 
1982-ben ünnepeltük a csobánci nők és férfiak osztrákok feletti győzelmének 275. évfordulóját, 
nagyszabású honvédelmi nappal . . . Igyekszem a honvédelmi klub tagjaiba is beplántálni 
a hazaszeretetet, a szülőföldhöz való kötődést, amikor évente be jár juk hazánk szép tájait, 
várait, megismerve azok történetét, ápolva a hazafiság, internacionalizmus szellemét, 
a gyakorlatban is. Mikor látom azt a hatást, ami a gyerekekben kelt egy-egy ilyen túra, az 
kárpótol minden fáradságot. 

A Nekem Szülőhazám vetélkedő sorozat két területi döntőjén tevékenyen részt vettem és 
segítettem e nemes kezdeményezést, ö römmel tölt el, hogy a Vörös Csillag Érdemrenddel 
kitüntetett Magyar Honvédelmi Szövetségben 35 éven keresztül segítettem a honvédelmi, 
hazafias nevelő munkát, annak dekében, hogy a hazafias érzelmet, a szülőföldhöz való 
kötetödést minél jobban ébren tartsam magamban és nevelésemen keresztül nagyon sok 
fiatalban is az évek során. Büszkeséggel tölt el és értelmét látom munkámnak, hogy a hazasze-
retetre és az internacionalizmusra való nevelésben végzett eredményekért a vezetésem alatt 
álló honvédelmi klub, csak az utóbbi években többször is magas elismerésben részesült. 

Ezért volt számomra rendkívül fontos a Magyar Szabadságharcos Szövetség megalakulása, 
hogy valóban az ott végzett munkám meghatározta és nagyban befolyásolta a hazafias 
honvédelmi munkámat, amit mindig örömmel és odaadással végeztem és végzem, amíg erőm, 
egészségem engedi. 

Kanizsay István 
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Két tatabányai 
honismereti szakkör életéből 

A tatabányai Dózsa György Altalános Iskolában 1976 óta vezetek honismereti szakkört, 
a városi Úttörő- és Ifjúsági Házban pedig 1979-ben, a Ház megnyitásával egyidöben indultunk. 
Mint minden tanulókból álló csoport, mi is négyévenként, de sokszor évenként kezdjük új ra 
munkánkat. 

1. Az ötödikesekből alakítom ki szakköröm „törzstagjait", akik közé a későbbiekben csak 
egy-két tanulót veszünk föl. ő k e t már a „régiek" vezetik be az alapokba. Az első évben 
megismerkedünk a néprajz különböző ágaival (népmese, népdalok, gyermekjátékok, 
a tájegységek díszítőművészete stb.). Ezt vetítésekkel, magnófelvételekkel, s megfelelő 
szakirodalommal tesszük szemléletessé, de minden esztendőben legalább három alkalommal 
adatközlőket is hívunk foglalkozásainkra. Ugyancsak az első év feladatai közé tartozik 
a gyűjtés módszerének elsajátítása. Megbeszéljük a kitűzött feladatot, s összeállítjuk 
a kérdéseket. Az első alkalommal általában én irányítom a gyűjtési foglalkozásokat, amit 
azután a későbbiekben már önállóan végeznek a gyerekek. Ez többletmunkát jelent, hiszen kis 
csoportokat kell alakítani, magánházakhoz csak így mehetünk. Ezért nagyjából azonos 
feladattal, más-más időpontban indulunk gyüjtöútra. Ez azonban a későbbiek során megtérül, 
hiszen a módszert elsajátítva (de mindig előre megtervezve a kérdéseket, célokat) a szakköri 
tagok már önállóan dolgoznak. 

A továbbiakban tantermi foglalkozásaink úgy alakulnak, hogy az első részben mindig valami 
új ismeretet sajátítanak el a gyerekek: pl. megyénk munkásmozgalmi személyeinek megisme-
rése, . városunk, környékünk története. A foglalkozás második részében pedig megyei 
népdalokat, gyermekjátékokat tanulunk. A fokozatosság elvét itt is betartjuk, mert amig 
ötödikben még a kicsinyek dalaival, szerepcserélőivel ismerkedünk, addig nyolcadikra már az 
átmeneti típusú dalokat, sőt a megyei katonadalokat, balladákat is tudjuk. Ezeket aztán 
a gyerekek hasznosítják mindennapi iskolai munkájukban (örsvezetők, nótafák, játékmeste-
rek). De legfőképpen maguktól, mindenkor, ahol csak lehet, dalba kezdenek. Ez nálunk nem 
frázis! Annyira átadják a tanult daloshagyományokat társaiknak a kis szakkörösök, hogy egy-
egy kirándulás, színházlátogatás alkalmával (pedig ezek nálunk havonta beütemezett 
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programok) öröm, boldogság hallgatni a megyebeli szebbnél szebb magyar, német és szlovák 
dalokat. Utóbbiakat két szólamban éneklik a gyerekek, ahogy azt adatközlőktől, vagy az 
általam készített felvételekből tanulták. 

Az iskolai szakkörrel 1976—1980 között bánhidai, tardosi, vértesszőlösi szlovák 
hagyományokat gyűjtöt tünk. Ezeket kiegészítve a korábbi magyar és német anyaggal — 
mozgással együtt —, színpadra állítottuk, s néhány rádiószereplés után el jutottunk velük 
a TV-szereplésig is. A megyén kivül mindig sikereket értünk el összeállításainkkal, sa jnos 
azonban „itthon" sokszor találkoztunk meg nem értéssel. Űttörőszemlén pl. nem tudták, hová 
soroljanak bennünket . Ha a néptáncosok közé hívtak minket, azt várták, dübörögjünk, mint 
a látványos ruhákban, csizmákban szereplő többi csoport . Ha az énekesek közé, akkor agyon 
finomított kórust vár tak tőlünk. Csak a „tiszta forrás" módszerét nem méltányolták soha. De ez 
nem szegte kedvünket (legfeljebb átmenetileg!). Ezek a gyerekek a népdal szeretetét egy életre 
magukkal vitték (ezt ma már néhány felnőtté vált szakkörös példája bizonyítja). 

1980-tól napjainkig, iskolánk 110 éves történetét dolgoztuk fel, ami ugyancsak nagy élményt, 
örömöt szerzett a gyerekeknek, összehasonlí tot ták a 100 évvel ezelőtt élt gyerekek napi-
rendjét a sa já t jukkal , s ez nagyon izgalmas volt a számukra. Közben 1976-tól 1983-ig a Családi 
Intézetben rendszeresen szerepeltünk névadók és aranylakodalmak alkalmával: kizárólag 
megyei játékok és népdalanyag felhasználásával. Országos bemutatókon mindig csoportunk 
képviselte Komárom megyét, s szép helyezéseket ér tünk el. Iskolai szakkörünkkel jelenleg 
a diáknyelv szakszavait és a diákneveket gyűj t jük . Ehhez segítséget kapunk Hajdú Mihály 
egyetemi docenstől (ELTE Nyelvészeti Tanszék). 

2. Üttöröházi szakkörünkkel az első évben Felsőgalla szakrális emlékeit örökítettük meg, 
amivel — nagy örömünkre — országos néprajzi pályázaton első helyezést nyertünk (1980). 
Ennek a megjelenésére ígéretet kaptunk. A munka német nyelvű fordítását Fatuska János 
múzeológus végezte. Ugyancsak ebben az évben (1979/80.), az egyik szakkörös kisfiú 
nagyapjától a kovácsmesterség szakszavait gyűj töt tük össze, amelyhez jelentős mennyiségű 
fényképet is mellékeltünk. Megyei díjat nyertünk vele. A kővetkező évben a szanálásra ítélt 
tatabányai ótelepi temető történetét dolgoztuk fel. Sok szomorú érdekességet tudtunk meg az 
akkori bányászok és családjuk életéről, pedig „csak" a sírkövek feliratait és az ótelepi 
plébániahivatal matrikuláit faggattuk. A gyerekek megdöbbentek, amikor látták, milyen nagy 
volt a csecsemő- és gyermekhalandóság. 

Most bányászhagyományokat gyűj tünk, amivel egy TV-vetélkedöre készülünk. Minden 
évben pályázunk, s még eddig sikerrel. A kapott pályadíjakat kiegészítéssel, egy-egy nagyobb 
szabású kirándulásra használjuk fel. Így voltunk már két alkalommal Budapesten, ahol 
a Néprajzi Múzeummal, a Nemzeti Múzeummal, a Mezőgazdasági Múzeummal ismerkedtünk 
meg, de meglátogattuk a Kereskedelmi és Vendéglátó Múzeumot is. Győr városának neveze-
tességeit is megnéztük egy egynapos kiránduláson. Az „alapító" tagokkal 1983 októberében 
Csehszlovákiába, Bajmócra (Bojnice) kirándultunk, ahol két napot töltöttünk el. Igen nagy 
sikere volt a látottaknak. 

Többféle célkitűzést szeretnék megvalósítani szakköri munkám során, az értékes régi 
hagyományok megmentését, megszerettetését, megbecsülését tartom a legfontosabbnak, 
továbbá azt, hogy a gyerekeink megtanulják közeli környezetünk szép, régi dallamait és maj-
dan ók is á tadják utódaiknak. Ha e téren tet tünk valamit, akkor nem dolgoztunk hiába szak-
köri munkánk során. 

Dr. Gerzanics Magdolna 

Helytörténeti gyűjtemény Nagymaroson 
Nagymaroson a helytörténeti kutatás több mint tízéves múltra tekinthet vissza. A nagy-

községi tanács most lehetővé tette, hogy az évtizedes gyűjtő- és fel táró munka eredményei, 
tárgyi és írásbeli dokumentumai nyilvános gyűj teményben kapjanak helyet. 

A Honismereti mozgalom megbecsülését jelzi az is, hogy a Helytörténeti Gyűjtemény 1983. 
december 10-i megnyitó ünnepségén a nagyközség vezetői is mind részt vettek; Demeter Lajos, 
a népfrontbizottság elnöke, a gyűj temény berendezésében közreműködöknek 1000 Ft ér tékű 
könyvjutalmat adot t át. 

A mintegy 90 m2 alapterületű, négyhelyiséges épületbe kb. 1200 régészeti lelet és népi 
használati tárgy, 400 fénykép, 1000 diafilmkocka, 800 filmkocka, valamint számos helytörténeti 
értékű írat és könyv került. Mindezeket mostanáig a helytörténészek a saját lakásukon 
tárolták. A Helytörténeti Gyűj temény állandó jellegű kamarakiállitásra, raktározásra, 
feldolgozó munkára és honismereti összejövetelekre egyaránt alkalmas. A nagymarosiak 
a Gyűjtemény üzemeltetésére is találtak megoldást: a művelődési ház részlegeként működik. 
Ez Nagymaroson azért is természetes, mert a helytörténészek, honismereti munkások eddig is 
a művelődési ház szakköreként tevékenykedtek és évenként 6—8 ezer Ft támogatásban 
részesültek. 
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A gyüj teményavató délelőtti ünnepséget követő estén győződhettünk meg csak igazán arról, 
hogy a helytörténeti munka Nagymaroson mennyire nem csupán egy tucatnyi megszállott 
ember egyéni hobbija. A hideg téli, szombat estén mintegy százötvenen jöttek össze a művelő-
dési házban, hogy megnézzék a jubileumi helytörténeti kamarakiállitást, és hogy Spilenberg 
László tanácselnök bevezető szavai után meghallgassák Niberl Nándornak, a helytörténeti 
bizottság elnökének és munkatársának, Mándli Gyulának vetitettképes beszámolóját. 

A beszámoló nyomán a nagymarosi honismereti mozgalomnak néhány olyan jellemző vonása 
rajzolódott ki, amely tanulságul szolgálhat másutt is. A nagymarosi helytörténészek például 
szoros kapcsolatot építettek ki a területileg illetékes váci Vak Bottyán Múzeummal, a Pest 
megyei Levéltárral és számos országos tudományos intézmény munkatársával. Ez a kapcsolat 
a biztosítéka annak, hogy elkerüljék a dilettantizmust. Helyesen mérték fel azt is, hogy 
a honismereti munka nem csupán gyűjtésből és kutatásból áll, hanem ismeretterjesztésből is: 
a művelődési házban, az iskolákban, az üzemekben, a sportklubban és a pártösszejöveteleken 
megtartott helytörténeti előadásokon mindig megosztották ismereteiket a helybéliekkel. 
S talán e nyitottságuknak tudható be, hogy nem csupán a múlttal törődnek: a jelen történéseit, 
eseményeit és állapotát is rögzítik írásban, fényképen. 

Nagymaroson a szűkebb pátriához való ragaszkodásnak ritka szép példájáról is hallhattunk. 
A nemrég elhunyt nyugalmazott tanárnő, Papp Lídia, végrendeletileg 20 ezer forintos 
takarékbetétkönyvet adományozott a helytörténeti kutatás céljaira. 

ö is helytörténész volt Nagymaroson. 
Málé György 

Jubilál a csávolyi krónikaírás 
és a falumúzeum 

Az embereket nálunk is főként az érdekli, hogy miként éltek elődei, milyen körülmények 
között laktak, minek örültek, miért bánkódtak. 

1983 elején a csávolyi Honismereti Baráti Kör kibővített találkozóján kettős jubileumra 
emlékezett. A húsz év alatt — 1963. január elsejétől — végzett munka értékelése már 
megkívánja tőlünk a fejlődés lényeges mozzanatainak kiemelését, a további célok kijelölését. 
A Honismereti mozgalom nálunk is összefogja azokat az embereket, akik hazájuk szeretetéből 
indíttatva múltjuk és jelenük alaposabb megismerésére törekednek, azért, hogy a jövőjüket 
felkészültebben, tudatosabban építhessék. Egyben igyekszik felkelteni a mozgalmon kívül állók 
érdeklődését. 

Széles alapú, sokszínű, ú j és új kezdeményezésekkel gazdagodó, valódi önkéntes mozgalom 
ez, amely azóta több ú j ágat hajtott. Egyik fő ága a krónikairás. 1963. január 1-től szinte napról 
napra megismerhetjük belőle a csávolyi nép örömét és kudarcait. Mozgalmunk még akkor 
indult, amikor a krónikaírás nem volt általánosan el ter jedt . Első lépésként közös munkával 
elkészítettük a község történetének összefoglalását (1198—1962), és megkezdtük a napi krónika 
vezetését. 

A falukrónika írását szülőfalunkban az egész község tevékenységévé tettük. Ha valamit 
ismerünk, szeretünk, azért már tenni is tudunk valamit: ez a hazaszeretet alapja. Nem titkos 
anyag, sokan hordják össze a híreket. Az egész község ír ja a krónikáját, nem feledkezve meg, 
a ma még jelentéktelennek látszó — egyébként lényeges és jellemző — események és 
időpontjaik lejegyzéséről sem. Évtizedek múlva ezek forrásértékű anyagok lesznek, — 
a mellékletek pedig a kor képét tükrözik majd. Megyénkben az egyetlen olyan krónika ez, 
amelyet húsz éven át megszakítás nélkül vezetnek, és ma már a 42. kéziratos kötetet kezdtük 
meg. Ez több mint ötezer oldal. A hazánk felszabadulása 25. évfordulójának tiszteletére 
meghirdetett országos pályázaton a „Csávoly község króniká ja" első díjat nyert. A falukróni-
kát évenként a falugyűlés hitelesíti. Ennek a kollektív munkának volt köszönhető, hogy 
falunkról nyomtatásban is megjelenhetett Mándics Mihály: Fejezetek Csávoly község 
krónikájából 1944—1964 c. müve a Községi Tanács gondozásában. Ennek előszavában 
dr. Székely György akadémikus, az Országos Honismereti Bizottság elnöke írja: „Napjainkban 
a dolgozó nép nemcsak formálja a történelmet, hanem eljutot t a történelmi felelősségérzet és 
tudat olyan fokára, hogy leírni is képes mindennapjai történelmét. A csávolyiak kezdeti 
próbálkozása már ilyen szempontból országos példa!" 

A hétköznapok ismerete nélkül sem az ünnepi szokások, sem a hiedelmek, sem a dalok és 
balladák nem érthetőek igazán; a falu társadalmi rétegződésének, íratlan erkölcseinek 
ismeretében a népművészeti tárgyak, a színes viseleti darabok is többet, mást jelentenek mint 
gondolnánk, őr iznünk kell azok emlékét, akik e tájat alakították és alakít ják. A jelen a 
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jövő múlt ja . Aki nem bir tokol ja a múltját , az nem bir tokolhat ja a jelenét és jövőjét sem. 
A szellemi értékek mellett gondoltunk a tárgyi emlékek megőrzésére is. 

Ezzel függ össze a másik közösségi megmozdulás, amire emlékezünk: mégpedig a „Pincétől 
a padlásig" címmel, a tárgyi emlékek összegyűjtésére indított kezdeményezés. Ennek az 
eredményeként jött létre a helytörténeti gyűjtemény. Annak pedig tíz éve, hogy az iskola 
alagsorában és padlásán megnyílt az állandó jellegű kiállítás. Nyugodtan nevezhet jük olyan 
falumúzeumnak, amely a közművelődés fóruma is, és hasznos az iskolai oktatásnak is. Falumú-
zeumunkat dr. Ortutay Gyula néprajztudós — községünk országgyűlési képviselője — nyitotta 
meg dr. Gosztonyi János oktatási államtitkár jelenlétében. 

A múltkeresés, sok értéket mentett meg a mának, a holnapnak, s ha a nagy életformaváltás 
után hamarabb eszmélünk fel, még s ikeresebb lehetett volna az értékmentés. Az öregek így 
megbecsülve látják dolgos múlt jukat , nehéz sorsukat, az ú j nemzedék pedig ízelítőt kap 
a múltból. Mindannyiunk fontos feladata, hogy múltunk feltárt értékeit gyorsabban és 
hatásosabban tegyük közkinccsé. 

Az anyag igen sokszínű, nyilvántartásunk szerint 3163 tárgyunk van, de az okiratok ebben 
nem szerepelnek. Megvan a faluleltár is, a község makett je. Az intézmények képes albumai, 
a kitüntetettek, a csávolyi diplomások és érettségizők fényképes albuma, dokumentumai, 
a pályamunkák, Csávoly felszabadulásának eseményei, a népviseletek, az öregektől felvett 
visszaemlékezések, magnetofonra rögzített dalok, népmesék, mondák, r igmusok, az intéz-
mények históriája stb. Van-e szebb dolog, mint ha valaki ismeri annak a munkahelynek 
a történetét, ahol dolgozik? Nálunk közügy a hagyományőrzés. A paraszti élet minden gondja-
baja tet ten érhető — de a szépsége is, amellyel a népművészetet megihlette. A szemnek és 
érzelemnek is tetsző dolog, az érdeklődés (országhatáron túlról is) kitűnik a vendégkönyv 
bejegyzéseiből. 

A jubileum alkalmából átrendeztük, fe lúj í tot tuk gyűj teményünket . Egyik kiállítótermünk 
egy részében század eleji parasztszobát rendeztünk be, mecénásaink jóvoltából. Sarokpad 
kecskelábú asztallal és korabeli székkel, festet t fogas, szekrény, ágyvég, bölcső, menyasszony-
láda, fal ióra és más használati tárgyak. Ez így együtt a mindennapi élet bemutatására 
törekszik. Bábukon láthat juk a díszes „naszvadi", az őslakos magyar, valamint a bunyevác és 
német népviseletet is. Az összegyűjtött anyag állandóan szaporodik újabb és ú j a b b érdekes és 
jellemző tárgyakkal, bővül a gyűjtemény. 

Mándics Mihály 
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A körmendi néprajzi magángyűjtemény 

Komjáthy Kálmán munka közben. (Tóth 
László Ielvételei) 

Hatalmas mérete miatt nem íért el a padlásmú-
zeumba ez a régi, Iából készült öreg szőlőprés. 

Körmenden, a vasútállomáshoz közel, a Deák Ferenc utca 24-ben van egy ház, Komjáthy 
Kálmán szobafestő mester lakja. Az épület padlásán szép néprajzi magángyűj temény található. 
A mester, akinek munkaterülete az egész volt körmendi járásra ki ter jedt , útjai során 
összegyűjtötte, rendbehozta, konzerválta a környék és az ö r ség i tájrész még fellelhető írásos 
dokumentumait, régi népi használati tárgyait, eszközeit. Évek óta gyűj t i őket. Több mint 
háromszáz tárgyat korábban felajánlott és átadott a körmendi Rába Helytörténeti Múzeumnak. 
Ezekből ió pár látható a múzeum kastélybástya részén kialakított kiállítótermeiben. 

Házának padlásterét maga a mester tette néprajzi gyűj temény tárolására és bemutatására 
alkalmassá. 1982 végén a nagyközönség elé tárta a gyűjtemény anyagát. Azóta sokan 
megfordultak már Komjáthy Kálmánnál, egyénileg és csoportosan is felkeresik, hogy 
megnézzék az általa gyűjtött és rendszerezett anyagot. A szomszédos megyékből is gyakran 
jönnek látogatók, és a mester előre jelzett látogatási idő esetén a város és a környék 
iskoláinak gyerekeit is szívesen végigkalauzolja a padlásmúzeumban. 

Komjáthy Kálmánt, munkája nyomán ismerik mindenfelé a környéken. Falvakban, 
községekben, vidéki munkái során gyakran visznek neki különféle tárgyakat, eszközöket, 
nemegyszer komoly értékkel rendelkező ritkaságokat is. Ezeket a már-már elvesző néprajzi 
kincseket hazaszállítja, kis műhelyében megtisztítja, a szükséges konzerválás után fel jegyzi 
a tárgyak, eszközök gyűjtési helyét, méretét, anyagukat stb., s máris viszi őket a hamarosan 
szűknek bizonyuló padlástérre. Található itt többfajta rokka, tilu, cserépből készült drótfonatos 
zsírosbödön, kettes iga, őrségi iga stb. A mester szenvedélyes amatőr fotós is. A gyűj temény 
valamennyi tárgyáról, eszközéről felvételt készít, pontosabbá, vizuálisabbá téve a kar tonos 
feldolgozást. Az ér tékesebb és érdekesebb tárgyakról színes diafelvételeket is készít, 
amelyeket — mint a HNF Honismereti Munkabizottságának és a Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulatnak tagja — vetítettképes előadásokon a nagyközönségnek is bemutat. 

Szenvedélyéről ismert már Vas megye határain túl is. Gyakran hívják előadásokat tartani 
mindenfelé. Legutóbb az ő r ség fővárosában ör iszentpéteren és Sárváron, az ottani honismereti 
körök meghívása alkalmából szerepelt nagy sikerrel. 

Tóth László 
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Világnak kiáltott keserű búcsúszó 
Martin Györgytől 

Kedves Gyurka, kedves Tinkánk . . . 
Vékony, hajlott alakod óriásivá nő emlékezetünkben, és hiányod napról napra, hógörge-

tegként nagyobbodik. Hová siettél el oly gyorsan? 
Mit vesztett Veled a magyar tudomány, azt ott a ravatalnál egykori tanárunk, mesterünk, 

Vargyas Lajos méltatta leghivatottabban. Sok, sok munkád, kezdeményezésed marad 
befejezetlen és az a hatalmas tudásanyag, ami csak a Te fe jedben volt meg, megíratlan 
elveszett számunkra. Azzal dicsekszem, hogy barátod voltam, sok szép munkában, vándorlás-
ban társad, én nem csak a tiszteletre méltó tudóst, a magyar tudomány nagy egyéniségét, 
csillagát siratom, hanem lelkemnek, eszméimnek, reményeimnek is legszebb darabját . 
A legszerényebbek egyike voltál századunk nagy néprajztudósai között, pedig — mi tud juk —, 
hogy az ú j ra megtalált zenei anyanyelvünk mellett az új ra megtalált táncos anyanyelvünk 
legnagyobb tudósa, mestere Te voltál. Kodály Zoltán és Martin György. Kodály Zoltánnak 
több nagy, és az ö elkötelezettségét valló segítőtársa és előkészítője volt, Te töret lenebb úton 
jártál, a gyűj tés sokkal nagyobb nehézségeivel birkóztál. Neked is voltak elődeid a tánckuta-
tásban, Réthei Prikkel Marián, Gönyey Sándor, Molnár István, Morvay Péter — akiket soha 
nem tagadtál meg, de ezen a csapáson messzebb és magányosabban jártál. Barátaid mind más 
és más dolgokkal és életcéllal, foglalatossággal is haladtak melletted, segítették munkádat; 
kinek a színpadi táncművészet, kinek a néptáncmozgalom irányítása, szervezése, kinek más 
tudományos és hivatali, közéleti feladatai voltak, csak Te egyedül voltál a tánckutatáshoz hű, 
ennek rendelted alá egész életedet, ha kellett a megélhetésedet, anyagi előnyt, biztos állást és 
hírnevet is, a Körösi Csorna Sándorok elszántságával. 

Tánckutató voltál. Olyan egyszerűen, szinte komolytalanul hangozhat ez azok számára, akik 
nem sejtik, mit jelentett ez. A tánc a pillanatban megszülető és meghaló mozdulat, amelyben 
évezredes hagyomány és a legbelső emberi műveltséggel szabályozott indulat, egy egész világ 
jelenik meg. Ezt a világot kutattad Te. A tánckutatás a legnehezebb minden néprajzi 
gyűjtőmunka között. A táncot a maga helyén és idején meglesni is nehéz s még nehezebb 
megnyugtatóan rögzíteni a kutatás számára. Ezért a táncgyűjtésben olyan körülményeket kell 
teremteni, s abban úgy feltámasztani, megidézni a táncot, hogy az filmezhető legyen. Ehhez 
kell megnyerni embereket, hogy ünnep és bor nélkül a gyűjtők számára táncoljanak táncot, 
ami legbelsőbb sajátja, indulatainak legféltettebb kifejezője. Ahhoz, hogy ez a megidézett 
esemény létrejöjjön, muzsikát, helyet és bonyolult apparátust kell biztosítani, s ez minden 
filmrtendezői munkánál fárasztóbb és nehezebb. Te mindig eredményes voltál, táncra birtál 
beteget, szomorút, szegényet és öreget, akik új ra , csak Neked eltáncolták azt, amit sok-sok 
évvel ezelőtt táncoltak és Nélküled soha többé nem táncolták volna már el, csak azért, hogy 
filmre vehessed. Ennek egy titka volt: az az igaz és tiszta emberség, mely átragyogott kopott 
külsődön és ebben mindenki felismerte azt az ügyet, melyet feltétlenül és minden haszonlesés 
nélkül szolgáltál. Ezért adták mindazt, amit ere jük szerint csak adni tudtak. A táncos 
adatközlökből barátok lettek, ott láttam őket a temetésen: a nyíri pásztort, a hetykekalapos 
szatmári -cigányt, a nyugdíjas vasutast, sokszoknyás galgamenti asszonyokat, budapesti diákot, 
a határontúli tudóst . . . Mind, akikkel, akiknek ünnepet rendeztél, mert a gyűjtésből mindig az 
lett és visszahívtak új ra és ú j ra . Te mentél. Vajon hol töltötted volna az idei karácsonyt, 
újévet? A szabolcsi cigánysoron? Az egyházaskozári csángók, vagy a gyimesiek között? 
A Galga-mentén vagy a kecskeméti tanyákon? . . . Mindenhol visszavártak. 

A nép táncainak világa, a kultúra e csodálatos, alig kutatott és alig megértett területe 
érdekelt, az igazság, a legsajátabb puszta tények. Ezért lemondtál arról, hogy művésze, 
előadója, színpadi koreográfusa légy annak az anyagnak, amit nagyobbrészt Te hordtál össze, 
fedeztél föl és fejtetted meg ti tkos törvényeit, mit mesterség nem szedett rendbe. Nemcsak 
közülünk, hanem egyedülállóan Te élted át legmélyebben e században és itt Kelet-Közép-
Európában, Te értetted meg legjobban nemcsak a magyarság, hanem a románok, a szlovákok, 
a cigányok, a lengyelek, a hazai németek táncainak igazi értékeit és éppen ezért vallottad, 
hogy az maga, évszázadok során kiformált eredeti szépségében a legméltóbb a megőrzésre. 
Nem hitted el soha senkinek, hogy azon javítani lehet, hogy az eredetit ,,föl kell emelni". Azt 
vallottad, hogy a népköltészet remekművei is megérdemelnek akkora tiszteletet, mint 
bármelyik költőnk vagy irónk alkotása, hogy pontosan idézzük és mielőtt idézzük, pontosan 
megismerjük. Nemcsak felületes átolvasás után idézgessünk belőle kényünk-kedvünk és 
tökéletlen ismereteink alapján válogatva. Ez a meggyőződésed sohasem akadályozott meg 
abban, hogy önzetlenül minden hozzád forduló táncosnak, koreográfusnak, fiatalnak és 
szervezett tanfolyamoknak tudásod legjavát adjad. Hány koreográfiai mű, táncházi rend, 
együttesi műsor született meg abból, amit nem csak Te gyűjtöttél , hanem Te is jegyeztél le, 
tanultál meg, fejtettél meg, tanítottál meg — másoknak. Nem sértődtél meg, szóvá sem tetted 
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soha, hogy nem szerepelt neved a műsorlapokon a legsikerültebb, díjazott alkotások mellett. 
S ha a tiszta forrás értékeit megcsonkították, csak félig tudták felidézni, hanyagságból, 
nemtudásból vagy vélt színpadi törvényeknek engedve a mezei virágnak csak egy-két szirmát 
tépték ki és illesztették kitalált művirágokhoz, tiltakoztál és számon kérted az elsikkasztott 
lényeget, akkor megkaptad a fizetésedet: parasztromantikus, narodnyik, nacionalista, a szabad 
művészetek ellensége lettél. Mi sem volt távolabb Tőled, mint a szűkkeblű és hazug naciona-
lizmus. Román, szlovák, ukrán, lengyel, német, orosz, örmény, horvát, bolgár barátaid, 
tisztelőid hosszű sorát idézhetném bizonyítékul. Bizonyítanak írásaid is, melyek minden hazug, 
romantikus mítosztól, megalapozatlan gögröl kíméletlenül lerántották a leplet — ezért lettél 
másoknak nemzetietlen, szárazagyú, idegen. Nem kerested a vitát, mindig az ellentétek 
feloldását szorgalmaztad, békességet kerestél és szereztél a vitatkozók közt. Legyen most 
békesség véled! 

Mikor most összeszedem veszteségeinket, melyeket benned sirathatunk, megpróbálom 
megfogalmazni egyéniségedet, keserűen vallom be, hogy hasonló embert már búcsúztattam, 
a Te legjobb barátodat, Pesovár Ferencet. Ez az őszinte szép barátság is megérdemli a jó 
emlékezetet. Egymáshoz nagyon hasonlóak voltatok sok lényeges dologban: egy felfogásúak, 
egy hitvallásúak a népművészetről, a tánckutatásról, a magyar kultúra jövőjéről egy 
reménységűek. Mindenben egyek voltatok, a hirtelen és korai halálban is. 

A magyar tánckutatásban e két tudós távoztával lezárult egy fényes, gyűjtő-korszak. Nehéz 
lesz folytatni, de folytatni kell, s ha a gyűj tésben már sok ú jdonság nem várható, hiszen évről 
évre süllyed, vész el ez a tánckultúra, itt van az a hatalmas anyag, az örökség, melyet eddig 
összegyűjtöttek, segítségükkel összegyűjtöttünk. Ezt azzal a tisztelettel és elmélyültséggel kell 
feldolgoznunk, elemeznünk, törvényeit fel tárnunk, amilyennel példamutatóan Mart in György 
megkezdte. 

Andráslalvy Bertalan 

Györffy István a magyar néprajztudomány 
és népi művelődéstörténet kiemelkedő kuta-
tója születésének 100. évfordulója alkalmá-
ból, 1984. február 10-én együttes emlékülést 
tartott a MTA Nyelv- és Irodalomtudo-
mányok Osztálya és a Néprajzi Társaság. Az 
emlékülést Köpeczi Béla akadémikus, művelő-
désügyi miniszter nyitotta meg. Az emlékülé-
sen méltatták a kiváló tudós sokoldalú 
munkásságát, melyet a néprajz tudomány és 
történettudomány fejlesztésében végzett. Elis-
merően emlékeztek meg az ifjúság érdekében 
végzett egyetemi nevelői munkásságáról, 
külön kiemelve a parasztif júság továbbtanu-
lása érdekében tett erőfeszítéseit; a népi 
kollégiumok alapításáért indított mozgalmát; 
valamint a népi hagyományok megőrzéséért 
kifejtett művelödéspolitikusi tevékenységét. 
Másnap, február 11-én 12 órakor a Néprajzi 
Társaság, a Néprajzi Múzeum és a Hazafias 
Népfront kezdeményezésére, mintegy száz fő 
jelenlétében, megkoszorúzták a Kerepesi 
temető 42-es parcellájában felállított kopjafás 
síremlékét. Az emlékbeszédet Gunda Béla 
egyetemi tanár mondta a sír körúl összegyűlt, 
egykori Györffy tanítványoknak, s példáján 
nevelkedett i f jabb nemzedék képviselőinek. 
Az ünnepségen részt vet tek a szülőváros, 
Karcag, valamint az egykori regös cserkészek 
képviselői is. A koszorúzás után a jelenlevők 
elénekelték a Himnuszt, majd Szózatot. 
Befejezésül Balassa Iván, a Néprajzi Társaság 
elnöke mondott köszönetet a Györffy István 
szellemét ápoló egybegyűlteknek. 

Hajdú D. Dénes felvétele 
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Konyv/äpoic 
Somogy megye múltjából 
Levél tár i Évkönyv. 14. 
Szerk. : Kanyar József 
Kaposvár, 1983. 421 old. 

A Somogy megyei Levéltár évkönyvsoro-
zata egyik legrangosabb levéltári kiad-
ványunk. A közelmúltban megjelent 14. kötet 
is azt b i z o n y í t j a , hogy a k o r á b b i 
hagyományokat erősí tve ismét szép ered-
ményeket értek el a megye történetének 
kutatói. A tanulmányok szerzői helyi és 
fővárosi szakemberek, akik a kötetben 
hosszabb távú kutatásaik Somogyra vo-
natkozó egy-egy részletét foglalják össze, 
találkozunk azonban országos témájú törté-
neti tanulmányokkal is. 

A kötet első részében Borsa Iván, a 
Magyar Országos Levéltár ny. főigazgató-
helyettese a Somogy megyei Levéltár kö-
zépkori okleveleinek magyar nyelvű re-
gesztáját adja közre. A Mohács előtti megyei 
iratokból mindössze az 1498-ból származó 
címeres levél maradt fenn, a többi oklevelet 
a családi levéltárak őrizték meg. Szintén 
a megyére vonatkozó középkori oklevelekkel 
foglalkozik Komjáthy Miklós tanulmánya. 
A szerző az évkönyvsorozat megindulása óta 
folyamatosan teszi közzé a Somogyi konvent 
török hódítás előtt keletkezett iratait , 
amelyeket az Országos Levéltár őriz. Jelen 
kötetben az 1507—1508 közti okleveleket 
olvashatjuk. Mivel a megye történetéről 
kevés középkori forrás maradt fenn, ezek 
összegyűjtése rendkívül fontos. 

Dobai András, a Somogy megyei Levéltár 
munkatársa ismerteti a kötetben az 1782— 
1785 között végrehajtott katonai felmérést, és 
bemutat ja a keletkezett iratokat. A munkát 
végrehaj tó császári tisztek azonos méret-
arányú térképeket és részletes országleirást 
készítettek, amelynek adatai a helységek 
egymástól való távolságát, a vizek, erdők, 
hegyek, utak és nagyobb épületek állapotát 
rögzítik. A megyére vonatkozó részletek is 
alapvető forrásai a 18. század végi helytörté-
netírásnak. 

Kanyar Józsei megyei levéltárigazgató 
tanulmányában a Somogy megye könyvtárá-
nak 1816—1950 közötti történetét dolgozta 
fel. E megyei könyvtár egyike volt a re-
formkor leggazdagabb gyű j t eménye inek , 
amely gazdasági-politikai munkákat (pl. Ba-
lásházy János, Nagyváthy János, Pethe 
Ferenc, Széchenyi István, Berzeviczy Gergely 
müvei t ) és s z é p i r o d a l m i a l k o t á s o k a t 
(pl. Ányos Pál, Berzsenyi Dániel, Heltai 

Gáspár, Kisfaludy Sándor, Virág Benedek 
írásait) egyaránt magában foglalt. 

Komjáthy Miklós, a Magyar Országos 
Levéltár munkatársa másik tanulmányában 
a 19. század második felébe kalauzol. 
A kiegyezés utáni dualista államszervezet 
sajátos képződményének, a közösügyi bi-
zottságnak (delegációnak) működéséről ír, 
amely megőrizte ugyan az alkotmányosság 
látszatát, de kevés gyakorlati hatása volt az 
ország életére. Erdösi Ferenc, az MTA Du-
nántúli Tudományos Intézetének munkatársa 
több tanulmányában foglalkozott a Dunántúl 
közlekedési hálózatának fejlődésével. A Le-
véltári Évkönyv előző köteteiben az útháló-
zatról olvashatunk, ebben a kötetben pedig 
a megyei vasúthálózat kialakulásával kapcso-
latos dolgozatát adja közre. 

Andrássy Antal Somogy megyei levéltáros 
A kaposvári kommunisták pere 1933-ban 
című cikkében a gazdasági válság idején 
leleplezett baloldali mozgalom 12 résztvevő-
jének tevékenységét és életút ját kíséri végig. 
Tilkovszky Lóránt Bajcsy-Zsilinszky Endre 
eddig ismeretlen, 1941 február jában készült 
beszédét közli, amely — háborúellenes éle 
miatt — a maga korában nem kerülhetett 
nyilvánosságra. T. Mérey Klára a megye 
gyáriparával foglalkozik a második világhá-
ború idején és az azt követő időszakban. 
Beszámol a háborús konjunktúráról , a pusztu-
lásokról és az újjáépítés első éveiről. 

Szili Ferenc szintén ipartörténeti témát 
dolgoz fel. Hosszabb munkája részeként 
a kaposvári cukorgyár 1945—1948. közötti 
fejlődését, és az ezt megalapozó cukorrépa-
termelés fellendülését i r ja le. A kötet 
zárótanulmánya már napjaink történelme. 
Ebben Deákvarga Dénes és Szigetvári György 
statisztikai adatsorokat közöl Somogy megye 
1960—1980 közötti népességéről és telepü-
léshálózatáról, kiemelve az aprófalvak elsor-
vadásának problémáit. A kis települések 
lakosságának csökkenése Somogyban is égető 
probléma, amelynek okát a szerzők az ipar 
elszívó hatásában, a mezőgazdaság gépesíté-
sével támadt munkaerő-fölöslegben, valamint 
a falvak társadalmi átalakulásában látják, és 
szerintük e kérdést nem tudják megoldani 
a jelenlegi településfejlesztési koncepciók. 

Az Évkönyv függelékében a Somogy 
megyei Levéltár 1982. évi közművelődési 
munkájáról és a Levéltári napokról olvasha-
tunk beszámolót. A bemutatott kötet 
eredeti rendeltetésének megfelelően — szol-
gálja a helytörténeti kutatást, az iskolai ok-
tatást, azonban mély elemzéseivel, általános 
érvényű tanulmányaival nagy nyeresége az 
országos történetírásnak is. 

Dóka Klára 
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