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A tarjáni honismereti szakkör 
Tarján, a Gerecse és a Vértes hegység találkozásánál fekvő nagyközség. Tornyópuszta, Vér-

testolna, Héreg tanulói járnak általános iskolájába, s ez meghatározza szakkörünk tevékeny-
ségét is. 

1969-ben, mint irodalomszakkör kezdtük meg működésűnket, az akkori iskolavezetés 
ugyanis nem engedte a honismereti szakköri címet. Feladatunk volt, hogy az ünnepeken kü-
lönböző műsorokat adjunk. Emellett néhány lelkes tanulóval elkezdtük a tárgyi emlékek gyűj-
tését. E tevékenységünk az utolsó pillanatban kezdődött, mivel a hazalátogató német rokonok 
igen sok mindent elvittek már, s vittek volna mindent, hiszen az ú j házak településével min-
denki szabadulni akart a régi holmiktól. Először a tanári szoba melletti könyvtárhelyiségben, 
majd az iskola folyosójának ráccsal elkerített részében, ismételt „kilakoltatás" után a műve-
lődési házban, végül a lakásomon, illetve annak padlásán kapott helyet a sok szép ruha, hasz-
nálati tárgy. Ekkor beláttuk, hogy helyesebb, ha a tatai Nemzetiségi Múzeumnak ad juk gyűj-
teményünk javát. 

1971-ben, hogy az irodalmat és a helytörténetet, honismeretet közelebb vigyük egymáshoz, 
illetve tevékenységünkhöz, egy-két lelkesebb csoporttal megindítottuk az iskolaújságot Mo-
zaik címmel. Célunk a helyi események megörökítése, az iskolai élet híradása, a falu történe-
tének kicsinyenkénti ismertetése lett volna. Sajnos csak két szám jelent meg, a harmadiknál 
az igazgató nem volt hajlandó továbbítani a kéziratot. Pedig a tatabányai Szénbányák Vállalat 
vállalta az újság rotációs nyomtatását. 

1974 szeptemberében az iskola vezetésében bekövetkezett személyi változás fordulópontot 
jelentett. Immár fölvehettük a honismereti-helytörténeti szakkör nevet, s megszabadultunk 
az örökös műsorkészítéstől. Gyűjteményünk ekkorra már jelentős mértékben növekedett . Ta-
nácselnökünk a dolgok láttán egy szobát szorított nekünk a tanács épületében, a volt jegyzői 
lakás mosókonyháját . Szülők, öregek, gyerekek sok-sok társadalmi munkával elfogadhatóvá 
varázsolták. Végre egy helyre kerülhetett minden. 1975 áprilisában nyitottuk meg a gyűjte-
ményt. Nagy volt a boldogság! 

Ezzel lezárult szakkörünk életének egy igen nehéz szakasza. Ebben, az általam „hőskornak" 
nevezett időszakban alakult ki az iskolában a honismeret-helytörténet iránt érdeklődök tábora, 
akik olyan szellemet adtak át utódaiknak, hogy még ma sem kell szakköri tagokat toboroz-
nunk. A hagyományok őrzésének szeretete száll nemzedékről nemzedékre. A kikerülő nyolca-
dikosok helyett minden évben „munkába lép" egy ötödikes, vagy hatodikos csoport, akik már 
tudják hova jönnek, mire vállalkoznak. 

Mivel helytörténeti-honismereti szakkörnek vall juk magunkat, sokat járjuk környékünket , 
a megyét, az országot is. Legfőbb célunk azonban e tevékenységi körön belül: környezetünk, 
Tarján és környékének megismerése. Ezek után következhet a „kitekintés". Ezért kapcsolód-
tunk be 1978-ban a Tájak—Korok—Múzeumok mozgalomba, aminek első fokozatát becsülettel, 
eredménnyel végeztük el. Ezt a tevékenységet azonban — bár 1976-tól, hogy bővebb anyagi 
lehetőségünk legyen a Petőfi Sándor Művelődési Ház szakköre lettünk — sajnos, anyagi okok 
miatt egy ideig nem tudtuk folytatni. Idővel azonban jobb tárgyi feltételek közé kerültünk. 
Vehettünk fényképezőgépet, villahót, gyűjtőmagnót , s a pályázatokhoz képeket is készít-
hettünk. 

Az évek folyamán a tárgyi gyűj tés mellett egyre jobban előtérbe került a szellemi hagyo-
mányok gyűjtése. Nyilvános sikereink az Országos Néprajzi és Nyelvjárási pályázaton: 1980. 
megyei II . dí j (Megőrizzük múltunk emlékeit), IV. díj (Januártól—decemberig — Mindennapi 
élet Vértestolnán). 1981. megyei III. díj (Szakrális emlékek Vértestolnán), IV. dij (Pajták Vér-
testolnán). A megyei III . díjas dolgozat első dijat nyert az Országos Néprajzi és Nyelvjárási 
Gyűjtőpályázaton. 1^83-ban két megyei II. di j (Présházak és pincék Vértestolnán, Dédanyáink, 
nagyanyáink étkezési szokásai — Tarján). 

1974 óta veszünk részt a megyei, s a már két év óta megrendezett Tatabánya városi szakköri 
szemlén. 1980-ban nálunk, Tar jánban rendezték meg ezt a nevezetes eseményt, ahol szakkö-
rünk is bemutatkozott. Az itt előadott lakodalmas szokások 1979-ben osztatlan sikert arattak 
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a tar jáni emberek körében, amikor is nyilt szakköri délutánon játszottuk el az „igazi" lako-
dalmat. 

Kétszer nyertük el már a kiváló szakköri címet, 1982-ben pedig a Tatabánya Városi Ottörö-
elnökségtől a „Szülőföldért" kitüntető jelvényt kaptuk. 

Az 1980-as nálunk rendezett szakköri szemle ismét nagy jelentőségű volt életünkben, mivel 
munkánk elismeréseképpen a városi tanács, a Gerecse Vidéke ÁFÉSZ, a községi tanács hozzá-
segített bennünket egy múlt század végén épült ház megvételéhez. 408 óra társadalmi munká-
val „tájházat" alakítot tunk ki benne, s 1982. május 16-án nyitottuk meg a IV. Komárom me-
gyei Nemzetiségi Hét záróakkordjaként . 

1980 óta tevékenykednek gyermekeink a megyei honismereti táborokban. Időnként neves 
személyiségeket hívunk meg szakköri foglalkozásainkra, akik színes előadásokkal segítik mun-
kánkat. Hagyományainkhoz tartozik a német szakkörrel való szoros együttműködés. Közös 
karácsonyt, év végi zárófoglalkozást tar tunk minden esztendőben. Víg hangulatban elevenít-
jük fel ilyenkor a különböző régi népi játékokat, szokásokat. Az ő kapcsolataik révén jutot-
tunk el 1982-ben NDK-ba, a hallei testvériskola Friedrischbrunni úttörőtáborába. 

A tar jáni Szőnyegüzem Laborfalvy Szocialista Brigádja két esztendeje anyagilag és erköl-
csileg is támogat bennünket. Ezt az összeget a tájház karbantartására fordí t juk. 

Gondjaink közé tartozik, hogy a nyolcadikos osztály végéig megtanultakat nem hasznosít-
hat ják a továbbtanulók, kivéve akik a budapesti német gimnáziumba kerülnek. Tatabányán 
ugyanis nincs középiskolás honismereti szakkör. 

Szakkörünk tevékenységét meghatározzák az életkori sajátosságok. Igyekszem úgy alakítani 
a munkát, hogy színes, nem túl kötött, főleg önkéntességen alapuló, de kötelességekkel járó 
legyen a szakköri tevékenység. Csoportonként dolgozunk. 20—23 tagunk van általában, 
s 2—3 fős kiscsoportok tevékenykednek együtt, egy-egy témán. A Néprajzi Múzeum gyűj tő-
iveivel dolgoznak, s a könyvtárakat is látogatják munkájuk során. Egy hónapban egyszer tar-
tunk összevont foglalkozást, ahol mérlegel jük az elvégzett munkát. A gyűjtéseket csoporton-
ként segítem, ellenőrzöm. Az ú j tagok a közös foglalkozásokon ismerkednek a falu történeté-
vel, napirendre kerülnek a gyűj tés közben talált nevezetesebb dolgok. Minden szakköri tagtól 
e lvár juk a tájház anyagának pontos ismeretét, hogy bármikor kalauzolhassa a vendégeket . 
Igen sok külföldről hazalátogató német vendégünk van. 

A tájházba a konyhaaj tón lépünk be, s szemközt láthat juk a rakott sparheltet, az üstházat, 
balra a tálast és a vizespadot. A kemencétől jobbra helyeztük el a kenyérsütés eszközeit (da-
gasztóteknő, sütólapát, krumplinyomó stb.). Az első szoba berendezése: jobb oldalt egyvégté-
ben két ágy, a j tó felöli végében a bölcső, s „Náncsi, a fiatalasszony" áll. Szemben a két ablak 
között a falióra, alatta varrógép. Balra tőle a sarokpad, ra j ta ül „Józsi, a gazda", előtte asztal. 
A székek az ágyak előtt állnak. A sarokpadot bal oldalon a sublót, fölötte a nagytükör, majd 
a szekrény követi. A falat szentképek díszítik. A szoba az 1930-as évek stílusában lett beren-
dezve. A hátsó szobában helyeztük el a gazdasági eszközöket: ekét, taligát, kendertilolót, ka-
szát stb. 

1983-tól 1035-ös számmal bekapcsoltak bennünket a Tájak—Korok—Múzeumok látogatható 
helyeinek sorába. Sokirányú tevékenységünk nehéz, ki tartó munkát igényel. Ezt a gyerekek 
önként és szívesen teszik, akárcsak jómagam, abban a reményben, hogy sikerül e néhány gyer-
meken keresztül is elhinteni a hagyomány, a múlt és a haza tiszteletét. 

Szegedi Jánosné 

Dr. Blaskovics 
József 
hetvenöt éves 

Dr. Blaskovics József, a prágai Károly Egyetem nyugalmazott turkológus professzora hetven-
öt évvel ezelőtt, 1910. június 12-én született a Komáromhoz közeli Imelyen. Édesapja falusi ko-
vácsmester volt, aki fiát is e nehéz mesterségre szánta. A kis k'ovácsinas fantáziáját azonban 
jobban foglalkoztatták a török időkről szóló mondák, s érdeklődését csak fokozta, mikor nagy-
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apjától megtudta, hogy az ö családjuk is kun eredetű. Mint a hetvenedik születésnapja alkal-
mából adott interjúban elmondta „A török nyelvcsaládba tartozó kunok emlékét nemcsak szü-
lőfalum, a Vág bal part ján fekvő Imely határában a Kunigis nevű dűlő, de falumban több csa-
ládnév is megőrizte. Pl. Kajan = árviz; Cseri = katona, harcos; Bijik = nagybajuszú; Szolár = 
támadó."1 

Szülőföldjének múltja már gyerekkorában élénken foglalkoztatta. A török nyelvet komáromi 
gimnazistaként — itt érettségizett 1929-ben —, magánszorgalomból kezdte tanulni, s ezt a po-
zsonyi tanítóképző hallgatójaként, később pedig csallóközi tanítóként (Vásárúton és Galántán) 
is folytatta. Elvégezte a szegedi tanárképzőt, majd 1943—1945 között a budapesti egyetem Tö-
rök Intézetében, 1947—1949 között pedig a pozsonyi Egyetemi Könyvtárban dolgozott. Orien-
talisztikai tanulmányait a budapesti egyetem olyan nemzetközi hírű szaktekintélyei mint Né-
meth Gyula, Fekete Lajos és Germanus Gyula tanítványaiként kezdte. Stúdiumait a prágai Ká-
roly Egyetemen fejezte be, ahol 1950-ben doktorált ; disszertációjában 42, Erdély, a kassai ki-
rályság és hét felvidéki vármegye történetére vonatkozó, addig ismeretlen török okiratot dol-
gozott fel. A Károly Egyetemen még ebben az évben az oktatást is megkezdte, 1950—1978 kö-
zött turkológiát adott elö, 1950—1962 között magyar nyelvi szemináriumokat is vezetett. A 
cseh főváros Magyar Kultúra elnevezésű intézetében ez idő táj t szervezi meg nagy népszerű-
ségre szert tett magyar nyelvtanfolyamait. Mint egyik tanítványa, nyelvünk és kultúránk ava-
tott cseh szakértője, Jaroslava Pasiaková í r ja ,,1953 és 1977 között mintegy tizenkétezer hallga-
tója volt e nyelvtanfolyamainak."2 

Első — németül megjelent —, tudományos munkájával, melyben a pozsonyi Egyetemi Könyv-
tár Jugoszláviából származó régi török, arab és perzsa kéziratait adta közre, nemzetközi elis-
merést aratot t . ' 

Tudományos kutató tevékenysége elsősorban az oszmán-török birodalom északi határsávjá-
ra, a magyar—szlovák nyelvhatár vidék hódoltsági korára vonatkozó török okiratok felkutatá-
sára és publikálására irányult. Az e körben megjelent közleményei tizenhat országban, számta-
lan nyelven láttak napvilágot, a Szlovák Tudományos Akadémia Orientalista Munkaközösségé-
nek folyóirata életmüvének elismerő méltatása mellett százharminc tételben sorol ja fel mun-
káinak bibliográfiáját.4 Kimagasló eredményeket ért el az oszmán-török paleográfia terén, így 
a rimaszombati török hódoltsági okiratok feldolgozásával, mely könyv alakban szlovákul je-
lent meg 1974-ben, a rimaszombati Honismereti Társaság kiadásában. ' Ez egy falba rej tet t szek-
rényből 1929-ben előkerült 256 darab török irat anyagát tartalmazza, melyeknek még az első 
világháború idején veszett nyomuk, s melyeket Tejnil Emil prágai történész talált meg újra, 
aki ekkor a rimaszombati gimnáziumban tanított . Az okiratok érdekessége, hogy valójában 
kétnyelvűek. Egyik oldalukat a török hatóságok hivatalnokai írták tele, míg hátoldalukra az 
arab írásjeleket elolvasni nem tudó magyar városatyák jegyezték fel röviden azok tartalmát 
kihirdetésükkor. Az okiratok mintegy fél évszázad alatt keletkeztek, s a város hódoltságának má-
sodik feléből valók. Szemléletes képet adnak a török hatóságok és a lakosság viszonyáról, kap-
csolatáról, utóbbiak hétköznapi életéről pedig reálisan számolnak be. Felölelik a török hatósá-
gok által kiadott írásbeli anyag legtöbb fa j tá já t , így szultáni lermán-1 (írásos parancsot), a ma-
gasabb hivatal utasítását az alacsonyabb hivatal részére (misszilis), s az alsóbb hivatal jelenté-
sét, javaslatát a felettes hivatalnak (telhissz). De vannak köztük defter-ek, melyekben a török 
hivatalok a fizetési kötelezettségeket hozták a lakosság tudomására, huruf-ok és tezker-ék, me-
lyekkel a lakossági befizetések részleteit nyugtázták a hatóságok, továbbá bujurulti-k, melyek 
a pasa felhívásai voltak az alacsonyabb hatóságok részére a törvények betartását illetően. Ezek 
az okiratok — melyek megfej tése Blaskovics professzor érdeme —, új szemszögből mutatják 
be a hódítók és meghódítottak viszonyát. Ékesen bizonyítják pl. az akkori fejlett jogrendszert: 
amikor a rimaszombatiak bepanaszolták a török földesurakat a Magas Poitánál jogtalan eljárá-
sukért orvoslást nyertek, s a hivatalnokoknak meg kellett részükre téríteniük az okozott kárt. 

Ugyancsak elkészült, s megjelenésre vár Blaskovics professzor által élete főművének tartott, 
Az érsekújvári ejátét (tartomány) 1664. évi részletes adóösszeirása című munkája. Ez egy so-

'Az ösztönzést a szülőföld adta. Látogatóban Blaskovics József turkológusnál. In: Üj Szó, 
1980. augusztus 3-i szám. 
2Jaroslava Pasiakova: Tisztelgés a kiváló pedagógus előtt. In: Irodalmi Szemle, 1980. 
7. szám 661. old. 
'Arabische, türkische und persische Handsrilten der Universitätsbibliothek in Bratislava. 
(Arab, török és perzsa kéziratok a pozsonyi Egyetemi Könyvtárban.) Bratislava, 1961. 
fAsian and African Studies. (Ázsiai és afrikai tanulmányok) XVI. kötet, Bratislava, 1980. 
9—18. old. 
'Rimavská Sobota v case osmanskotureckého panstva (Rimaszombat az oszmán-török 
uralom idején). Bratislava, 1974. A 370 oldalas, 20 fényképmelléklettel ellátott mü vár-
hatóan a Gondolat kiadónál jelenik meg magyarul, Ozogány Ernő fordításában. Ebből 
közöl részleteket a pozsonyi Irodalmi Szemle 1983. évi 8. száma (747—758. old.) 
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káig megfej thetet lennek tartott török írástípussal (szi/áka/-tal), a megszálló oszmán-török ható-
ságok által készített adóösszeírás (defter) magyar nyelvű feloldása. Mint a tudós nyilatkozta: 
„A régi történelmi munkák elsősorban a vezető réteg tetteit örökítették meg, azt nemigen ku-
tatták, milyen sorsa volt a dolgozó népnek a török uralom idején. Mint ismeretes, Érsekújvá-
ron és azon a tájon még 780 község, kisebb település — köztük szülőfalum, Imely is — 1663-tól 
25 éven át török kézen volt. Az isztambuli titkos levéltárban megtaláltam a korabeli , idevonat-
kozó vagyon- és személyösszeírást. Ezek tanúsítják, hogy akkor pl. Üjvárnak 20 184 felnőtt la-
kosa volt. A helynév- és személynévkutatás szempontjából valóságos kincsesbánya a falvak, 
települések és ott élő családok — vagy 40 ezer név! — névjegyzéke."6 A 780 észak-magyaror-
szági település lakosságáról és az általuk fizetett adókról hírt adó defterből megtudható, hogy 
hány falut írtak ekkor össze a törökök, melyikben hány porta volt, hogyan nevezték az itt lakó 
családokat, melyik hány személyből állt, közülük hány volt a munkaképes (15 éven felüli) férfi, 
melyiknek mennyi vagyona volt, hány lova, ökre, mit termeltek és mennyi adót fizettek stb. 
Azaz hogyan éltek a jobbágyok a hódoltság idején. A több tízezer adat felbecsülhetetlen érté-
kű történelmi forrás. A mű megjelenése 1985 folyamán Érsekújvár múzeumának kiadásában 
várható, lévén idén a város török uralom alóli felszabadulásának 300. évfordulója.7 

Blaskovics professzor honismereti műveinek, tanulmányainak hosszú sorát említhetnénk 
még- így az 1983-ban megjelent Gömör az oszmán-törők uralom idején ciműt,8 vagy A kegyes 
török szultánok és a Rákócziak levelezése a kassai királyság ügyében címűt, amelynek első ré-
sze várhatóan a Levéltári Közleményekben jelenik majd meg. 

Közleményein kívül számos előadása hangzott el a turkológia és a történelem témaköreiben. 
A szlovákiai magyarok 1980 augusztusában megrendezett IV. Nyári Művelődési Táborában, a 
Kassa vidéki Somodiban, Török nyelvű ősgeszta címmel tar tot t előadást. Az ősgeszta eredetileg 
latinul íródott, s I. Szulejmán szultán 1543. évi hadjárata során, Székesfehérvár elfoglalásakor 
jutott tolmácsa és íródeákja, a ba jor születésű török, Mahmud Terdzsüman birtokába. Mint 
minden „hitetlen" iratra, erre is az elégetés várt, de a művelt irnok szerencsére megmentette, 
mi több — feltehetőleg 1550 és 1560 között — törökre fordította. A Tarih-i Ongürüsz (Magya-
rok története), vagyis az ősgeszta e török változata régóta ismert. Az isztambuli levéltárban 
még Vámbéry Armin fedezte fel, s egy másolatát hazahozta, ezt azonban kevés érdeklődés kí-
sérte, mert sokan kételkedtek hitelességében. Többek között tartalmazza a csodaszarvas mon-
dát, a magyarság eredet mondáját két változatban, megerősíti a kettős honfoglalás (László Gyu-
la professzor által kidolgozott) elméletét. Így aztán sokan támadják, főleg olyanok, akik szerint 
mai történelmi ismereteink nemcsak elégségesek, de megállapításaink véglegesek és lezártak, s 
ami ezekkel ellentétes, az mindenféle vizsgálat nélkül eleve elvetendő! A Tarih-i Üngürüszt az 
ismeretlen szerző alkotta Madzsar Tarihi (Magyar Történet) című, ugyancsak török nyelven 
írott — de később keletkezett — krónikával együtt Blaskovics professzor fordí tot ta le magyar-
ra. A két mű egy kötetben, A magyarok története címmel a Magvető Kiadó gondozásában je-
lent meg 1982-ben. 

Dr. Blaskovics József munkássága a turkológia egyéb területeire is ki ter jedt . Cseh nyelven 
megírt Török nyelv tankönyve című munká ja két kiadásban is megjelent (1964 és 1972), a mo-
dern török irodalomról írott kézikönyve az egész világon kivívta a szakmai körök elismerését. 
Gazdag fordítói tevékenysége is, török, tatár, kazah stb. nyelvekről készült fordításai tíz köte-
tet tesznek ki, de lefordította hajdani barát ja , az időközben elhunyt Nazim Hikmet verseit is, 
mégpedig magyarra és szlovákra. Cseh nyelven írt magyar tankönyve tizenegy, cseh-magyar 
társalgási zsebkönyve négy, cseh-magyar zsebszótára pedig három kiadásban jelent meg idáig. 

Húsz nemzetközi turkológiai és orientalisztikai kongresszuson képviselte Csehszlovákiát, 
számtalan külföldi egyetemen tartott előadást a Szovjetuniótól Törökországig, Észak-Ameriká-
tól Ausztráliáig. Tudományos munkássága számos elismerésben és kitüntetésben részesült, igy 
a Török Köztársaság kormánya díszoklevéllel jutalmazta, a Török Nyelvtudományi Intézet pe-
dig tiszteletbeli levelező tagjává választotta. 

Munkásságának legfőbb ösztönzője azonban egész hosszú pályája során a szülőföld szeretete 
volt. Az, hogy a tá j múlt jának ahol született, egyik kevéssé ismert, de izgalmas szakaszát fel-
tárja, hozzáférhetővé és ismertté tegye. „Bárhol is jártam a világban — mondta egy alkalom-
mal — mindig hazavágytam. Ott, a Vág és a Duna part ján, a csallóközi rónákon érzem igazán 
otthon magam . . ."9 

Tanítványai, barátai, tisztelői, a honismereti mozgalom hívei és a Honismeret olvasói nevé-
ben tisztelettel és szeretettel köszöntjük hetvenötödik születésnapján dr. Blaskovics Józsefet, a 
népe iránt elkötelezett tudóst és tanárt. jjr pdgárdy Géza 

6Lásd az 1. számú jegyzetet. 
7AZ ugyanebbe a témakörbe tartozó Köprülüzáde Ahmed pasa nagyvezír kegyes alapít-
ványai az é rsekújvár i kerületben (1664—1685) című tanulmánya az Üj mindenes Gyűjte-
mény (Madách Kiadó, Bratislava) 1980. évi kötetében jelent meg 33—63. old. 
8Üj Mindenes Gyűjtemény. Madách Kiadó. Bratislava, 1983. 7—33. old. 
°Lásd az 1. számú jegyzetet. 
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Koltón az elvetett mag 
kicsírázik... 

Egy pápai pedagógus turistacsoport tagja-
ként jutottam el 1984 nyarán Koltóra, a hi-
res erdélyi gróf, Teleki Sándor egykori kasté-
lyába, ahol 1847 őszén Petőfi Sándor i f jú fele-
ségével, Szendrei Júliával a mézesheteket töl-
tötte. Itt a kastély parkjában, a nép által 
azóta elkeresztelt „Petőfi somfa" alatt írta a 
költő gyönyörűszép szerelmes verseit. A som-
fa egy kis parkban áll, mellette egy táblán 
kétnyelvű felirat: Ez alatt a somla alatt és 
ezen az asztalon írta Petöli 28 versét, köztük 
a Szeptember végén-t is. 

Az épület a maga szépségével, klasszikus 
stílusával, beleértve a szemet gyönyörködtető 
tájat, vonzza a látogatót. Ez az épület Kelet-
Európa egyik nemzetközi zarándokhelye lett, 
évenként több tízezren fordulnak meg itt a 
szomszédos országokból, legtöbben természe-
tesen Magyarországról. 

Itt minden annak a derék koltói magyar-
nak, Sebők Kis Mihálynak a munkáját , gon-
doskodását, szerénységét, szorgalmát dicséri, 
aki hosszú évtizedek óta fáradhatatlanul szol-
gál egy igaz ügyet. Erről a derék emberről, 
a koltói kastély gondnokáról akarok írni, 
aki 25 éve minden nap fogadja a látogatókat, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Az 1960-ban 
létrehozott múzeumban ma már három terem anyaga jelzi munkájának eredményét . S társa-
dalmi összefogással, elsősorban pedagógusokra támaszkodva: nap, mint nap gyarapí t ja va-
gyonát. övezze tisztelet az egykori Teleki grófok parádés kocsisát, az ezermestert , aki már 
számtalanszor meggyógyította a „Petőfi somfát". Fáradhatatlanul kalauzolja a vendégeket, 
s lenyűgözően beszél a magyar törtíénelem és irodalom koltói vonatkozású eseményeiről. El-
mondja, hogy Teleki Sándort „vad grófnak" nevezték a magyar főurak. Utolsó kívánsága volt, 
hogy az alá a somfa alá temessék, ahol 1847-ben Petőfi a verseit írta. 

Ki is tulajdonképpen Sebők Kis Mihály? Hetvenesztendős parasztember, aki már gyermek-
korában szolgálta a kuruc érzelmű Teleki grófokat, kezdetben mint labdaszedő gyerek a te-
niszpálya körül, utána 12 évig a grófi család parádés kocsisaként. A Teleki grófok család-
tagjait a történelem vihara, a II. vi lágháború a világ legtávolabbi tájaira sodorta, az egyiket 
Ausztráliába, a másikat Dél-Amerikába, Sebők Kis Mihály azonban a hadifogság után visszament 
Koltóra, s ottmaradt egész életében. A háború után pedig elkezdte menteni az egykori kas-
tély bútorait, tárgyait, renoválta az épületet, gondozta továbbra is az azt körülvevő parkot. 
Egyszóval tette a dolgát. 

A néhai koltói iskolaigazgatóval együtt megteremtette a múzeum alapjait. 1960-ban, amikor 
az emeleten lévő egyik szobát emlékhelyként megnyitották, még alig volt több néhány az egy-
kori bútordarabokból. Azóta szorgalmas gyűjtéssel számtalan emléktárgy került elő, többek 
között Szendrey Júlia eredeti fényképe. Ma már 3 szobát töltenek meg az emléktárgyak, a ne-
gyedik szoba megnyitását is tervezik, ehhez Románia Kulturális Minisztériuma anyagi segít-
séget is nyújt . 

A parasztemberből lett múzeumigazgatótól kérdezem: Mennyiben telel meg a valóságnak az 
a legenda, hogy a Petöli somíát maga II. Rákóczi Ferenc hozta el Koltóra ajándékként egyik 
hívének, gról Teleki Mihály kővári kuruc várkapitánynak elismerése jeléül, 1705-ben? 

A koltói néphagyomány is így tudja — erősíti meg Sebők Kis Mihály —, hogy maga a fe-
jedelem hozta el Sárospatakról derék vitézének, kapitányának. S ekkor elém teszi a Honismeret 
1979. évi első számát, abban aláhúzva szerepel dr. Kovássy Zoltán cikkének egy mondata, 
melyben a szerző korabeli levéltári források alapján hitelesen kimutatta, hogy vagy maga 
II. Rákóczi Ferenc, vagy a katonái ültették a fát a koltói kastély parkjába. 

A Petöli somiája ezek szerint már 279 éves. Erősen látszanak rajta már a közeli kiszáradás 

Sebők Kis Mihállyal a koltói 

Teleki kastély udvarán 
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jelei. Hogyan próbálja ezt a becses lát, ezt a történelmi ereklyét megmenteni az utókor szá-
mára? — kérdezem. 

A somfát már több mint egy évtizede kikezdte az idö. A repedésekbe eddig két és fél má-
zsa cementet dolgoztam be, de a fa pusztulását már nem lehet megállítani. Szerencsére, mel-
lette már ott nö az ú j hajtás, a fa tövében, így a fa él tovább. Sőt magról is kelt már csemete, 
melyet féltve őrzünk a jövőnek. Ebben a fában és a benne kisarjadó csemetében benne van 
Erdély magyar történetének csaknem 300 éve. Benne van II. Rákóczi Ferenc szabadságharca, 
Teleki Sándor gróf és Petőfi Sándor barátsága, mely jelképe az 1948/49-es szabadságharcnak, 
de benne van a nemes történelmi hagyományokat megbecsülő és őrző jelen is. 

Említette már, hogy egyre többen keresik lel a koltói kastélyt, a Petöíi Múzeumot, a világ 
minden tájáról. A Teleki grólok mai utódai még nem jelentkeztek, nem tettek tisztelgő lá-
togatást őseik egykori kastélyában és a temetőben, ahol gról Teleki Sándor hamvai pihennek? 

De igen, 1978-ban. Ezt annak idején megír ta Magyarországon az Üj Tükör is. Felejthetet-
len volt ez a találkozás, mig élek nem felej tem el. De a koltóiak sem. Magyarul beszéltünk 
valamennyien, s ők is, mi is nagyon boldogok voltunk. Meghatódva tisztelegtek őseik emléke 
előtt, szeretettel ölelték magukhoz a mai kohóiakat . Büszkén vallották magukat magyarnak. 
A koltói grófok hazalátogatásáról egyébként Beke György kolozsvári magyar író is beszámol 
a Boltívek teherbírása című, 1982-ben megjelent könyvében. 

Végül szeretném- megkérdezni, mi adta az erőt, ehhez a nagy kitartást igénylő tevékenység-
hez? Lesz-e folytatása ennek a munkának, ha már Sebők Kis Mihály nem tudja tovább ve-
zetni a múzeumot? 

Gyermekkorom óta él bennem a kényszer, a kötelességtudat magyar anyanyelvem ápolása, 
történelmi hagyományaink megőrzése iránt. Itt minálunk szinte magától kínálta fel a történe-
lem e nemes törekvés gyakorlását. Az is természetes, hogy a hagyományápolás, az együvé-
tartozás nemzetiségi környezetben még erőtel jesebb formában jelentkezik. Itt, ha II. Rákóczi 
Ferenc, Petőfi Sándor nevét hallom, vagy gróf Teleki Sándorét, erősebben ver a szivem. De 
a koltói magyaroké is. Éppen ezért ezt a munkát nem érzem tehernek, hanem természetes 
szükségletnek, enélkül nem tudnék élni. Ez a munka szolgálat, a magyar kisebbség mai szol-
gálata. 

A második kérdésre pedig azt tudom válaszolni: úgy érzem, hogy a munka folyamatossága, 
a hagyományőrzés biztosított, ennek a tevékenységnek van és lesz folytatója. Látja itt van 
mellettem a tizenkét éves unokám. A kislány mindennap itt settenkedik körülöttem. S szívesen 
is csinálja mindazt, amit én 25 év óta teszek. Az elvetett mag tehát kicsírázik, nemcsak a koltói 
kastélykertben, hanem az unokám szívében is. A legnagyobb öröm számomra ez a két dolog, 
hogy mind a kettő szépen zöldell, termést hoz, mint csaknem 300 éve mindig, II . Rákóczi Fe-
renc csemetéje, Petőfi somfája. 

Dr. Tungli Gyula 

Tájház 
a Mátyusföldön 

Községeink arculatának változásakor szükséges, hogy a múlt értékeit megmentsük a jövő 
számára. Erre vállalkozott a galántai Járás i Honismereti Múzeum, amikor Ján Sokol vezeté-
sével 1979-ben létrehozta a járás első tájházát Vágsellyén (Sala), a város központjában. Láto-
gatottsága jól mutatja a közönség érdeklődését, ezért Múzeum 1984 végén Taksony (Matús-
kovo) községben ú jabb tájházat nyitott. 
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A községet először 1138-ban Tocsun néven említik az írások, mint a pozsonyi várszolgák 
földjét . Gertrúd királyné okiratában 1214-ben Tochsun, 1236-ban a deáki határ leírásában 
Togsun, IV. Béla király 1240-ből való adománylevelében pedig Teksze névvel szerepel. A köz- ' 
ség 1439 körül a Taksonyi család bir toka lett, s ettől az időtől Taksonyként említik. A várme-
gyei községeket törzskönyvező bizottság 1909-ben Taksonyfalvára változtatta a község nevét . 
1945 után azonban ú j ra visszakapta a Taksony nevet . 

A már Galánta városához tartozó Taksony jellegzetes népi architektúrát őrzött meg. A tá j -
háznak kiválasztott épületet a homlokzatán olvasható írás szerint Panyik Ferencné épí t te t te 
„ANNO 1847. 27. MAR." ban. Az itteni épületektől annyiban tér el, hogy kívül kis kamrát épí-
tettek hozzá, és a hajlék léckerítéssel van elzárva. A lakórész az első és a hátsó szobából, va-
lamint a konyhából áll. A kiállított tárgyak a házak egykori berendezését mutatják, mégpedig 
a lakosság két csoportjánál, ugyanis a faluban magyarokon kívül az Alföldről, Tótkomlósról 
idetelepült szlovákok is élnek. 

A látogató megismeri, hogyan laktak valamikor a lakosság tehetősebb rétegei. Mindkét 
szoba berendezése eredeti, száízadunk első évtizedéből. A ház első szobájában a helybéli pol-
gárosodó paraszti életmód környezetét sikerült feleleveníteni. A hátsó szobában a díszes tót-
komlósi faragott ágyak, székek, asztalok kerültek. A bútorokon kívül érdeklődésre tar thatnak 
számot a hímzett párnahuzatok, a lakástextília és az ágy, a rétegesen felrakott vánkosokkal , 

A Járási Honismereti Múzeum dolgozói Szanyi Mária etnográfus irányításával négy éven át 
gyűjtötték az itt bemutatott anyagot . A szépen rendbe hozott nyeregtetős, nádfedeles tá jház 
láttán jóleső érzés tölti el az embert : a Mátyusföldön, a galántai járásban ismét tettek valamit 
azért, hogy egy letűnt életforma maradandó értékeit átmentsék és bemutassák az utókornak. 

Száraz Pál 

Maksay Ferenc 
(1916-1984) 

Hosszan tartó, súlyos betegség után 1984. december 11-
én elhunyt dr. Maksay Ferenc fölevéltáros, a magyar 
agrár- és településtörténet kiváló kutatója. 

1916. október 21-én Budapesten, értelmiségi családban 
született. Tanulmányait szülővárosában végezte, egyetemi 
hallgatóként tag ja volt a hazai tudományosság oly sok je-
les személyiségét szárnyra bocsátó Eötvös Kollégiumnak, 
1939-ben szerzett történelem-latin szakos tanári oklevelet, 
rá egy évre pedig bölcsészdoktori fokozatot. 1945-ig a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen gyakornokként , majd 
tanársegédként működött. A következő évben már a Kelet-
európai Intézet alkalmazásában állt, ahol mint parasztság-
és településtörténeti előadó dolgozott 1949-ig. Ezután ke-
rült a Magyar Országos Levéltárba, s maradt haláláig 
e nagyhírű intézmény mindenki által tisztelt és megbecsült 
munkatársa. 

Történetkutatói pályája korán kibontakozott: doktori 
értekezése A középkori Szatmár megye címmel 1940-ben 
jelent meg, s ezt rövidesen több, ugyancsak település-
és népesedéstörténeti tanulmánya követte. Az Országos 
Levéltárban kezdetben főként rendezési és levéltárrekonstrukciós munkát végzett; ennek során 
helyreállította a Thököly- és Rákóczi szabadságharc levéltárait, továbbá számos ismertető-
leltárát és repertóriumot készített. A levéltár- és közigazgatástörténeti, valamint kar tográf iai 
munkák mellett azonban eredeti témáját sem hanyagolta el; munkásságában már az 1950-es 
évek második felétől ismét előtérbe került a településtörténet és kibontakozott széles forrás-
ismereteken alapuló agrártörténeti kutatómunkája. Ezzel kapcsolatos tanulmányai főleg az Ag-
rártörténeti Szemlében, »z Ethnographiában, az Acta Historicában, a Levéltári Közlemények-
ben, a Studia Historicában, és a Történeti statisztika forrásai című kötetben jelentek meg. 
Tanulmányaiban a 16. századi allodizációt, a parasztság földtől való megfosztását, katonai szol-
gálatvállalását, a 18. századi parasztnemesség népesedési helyzetét, gazdálkodási módszereit 
elemezte, összefoglalóan és monografikusán is vizsgálta a középkori Magyarország települési 
s t ruktúrájának változásait. Szakirodalmi munkássága jelentős eredményeként könyvelendő el 
forráspublikációs tevékenysége is. A megújuló ágrártörténetirás minél szélesebb a lapokra 
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helyezése érdekében elengedhetetlennek mutatkozott a mezőgazdaságtörténet forrásainak 
rendszeres közzététele. E munkálatok keretében a legváltozatosabb és legéletszerübb forrástí-
pusok, az urbáriumok kiadásában Maksay Ferenc elévülhetetlen érdemeket szerzett. Az általa 
mintaszerűen szerkesztett Urbáriumok című kiadvány nemcsak a korszakot kutató és okta tó 
szakembereknek, hanem a honismeret művelőinek is nélkülözhetetlen eszközévé vált. 

Lankadatlan munkakedve, amely egész életében végig kísérte, egyre és egyre ú jabb felada-
tok megoldására ösztönözte. Sajnos, a sors megtagadta tőle annak a lehetőségét, hogy legutolsó 
nagy munkáját , a 16. századi Magyarország birtokviszonyainak történeti-statisztikai feldolgo-
zását — a Mohács utáni nemesség birtoklástörténetének, gazdasági és társadalmi helyzetének 
teljesigényű, ú j eredményeket hozó megrajzolását — befejezze. Remény van azonban arra, 
hogy e sokak által érdeklődéssel várt fontos munka sa j tó alá rendezése rövidesen megtörténik 
és a mű további gondozását erkölcsi kötelességének érző Magyar Országos Levéltár közre-
működésével — a közeljövőben — napvilágot lát. 

Maksay Ferencet szakmai igényessége, széles látóköre, alapos szakirodalmi tájékozottsága, 
a források „megszólaltatásában" való jártassága és nem utolsósorban etikus emberi magatar-
tása alapján a levéltáros- és a történésztársadalom egyöntetű megbecsülése és elismerése 
övezte. ígéretes indulás után maradandó műveket alkotott , de nemcsak ezek megírásakor állí-
totta magasra a mércét, hanem egyéb közszolgálati feladatai végzésekor is, lett légyen az le-
véltárba látogató csoportok kalauzolása, íratbecslési szakvélemények készítése, dolgozók ér-
dekvédelmével kapcsolatos állásfoglalás vagy paleográfiai ismeretek oktatása fiatal levéltáros 
kollégák posztgraduális képzése során. 

Fontosnak tartotta, hogy a levéltári területen dolgozók szakmai szint je állandóan emelked-
jék, s a szakirodalom elmélyült tanulmányozása és a legfrissebb kutatási eredmények figye-
lemmel kisérése mellett jól ismerjék az iratok nyelvét, típusait és keletkezési körülményeit , 
mert ezek alapján lehet csak pontosan feltárni és helyesen értelmezni a papírra vetett sorok-
ban rejlő múltat. Erre vonatkozó nézeteit az Országos Levéltár Hangtára őrzi. 

Segítőkész, a más véleményekkel szemben toleráns, de elveit fel nem adó kolléga volt. Mun-
kásságát a tör ténet tudományok doktora címmel és magasszintű kormánykitüntetéssel is-
merték el. 

Maksay Ferenc Mályusz Elemér kiváló tanítványaként példamutatóan sáfárkodott a mester 
által rábízott talentumokkal. 

Bertók Lajos 
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