
Az egri várban az 1780-as évek végén már inkább a kőbányászás volt a kifizetöbb üzlet, a 
hasznot hozó vállalkozás. Salétromot, ágyúgolyót nem gyűjtöt tek. A diósgyőri hámor nem ka-
pott feldolgozásra hasznosítható vasat a várból. A XVIII . század legvégén Egerben és környé-
kén egyre kevesebb volt az építkezés, amelyet Eszterházy Károly terveztetett , végeztetett. így 
a kapcsolat tovább lazult. Ügy gondoljuk, hogy az egrieknek nem volt már annyira szükségük 
a hámor termékeire, a diósgyőrieknek pedig elég nyersanyaguk nem volt akkor már, hogy 
kapcsolatuknak jó értelme legyen. 

* 

Befejezésként a dolgozat elején felvetett kérdésekhez még egyet hozzátennék. Hol találjuk 
azokat az ágyúgolyókat, melyek az egri várban voltak hosszú évekig? A válaszunk megadásá-
hoz fel kellene sorolnunk a XVIII. század végének minden olyan építkezését, amelyhez a diós-
győri hámor szállította a vasanyagot. Kastélyokban, templomokban, malmok, műhelyek, isko-
lák, polgárok, parasztok épületeiben. De a fegyverek és ágyúgolyók szerszámok formájában, 
kocsikerekeken vagy lovak patkójaként is tovább szolgálták a hétköznapok békés emberének 
életét. 

Lénárt Andor 

A magyarországi német települések 
helytörténetének kutatásáról 

A magyarországi németek településtörténete nagy múltra tekinthet vissza. A legkülönbözőbb 
monográfiák készültek és láttak napvilágot az elmúlt két évszázad során. Időnként pedig külö-
nösen nagy érdeklődés mutatkozott e kérdés iránt. A múlt század utolsó két évtizedében, szá-
zadunk húszas-harmincas éveiben és az elmúlt két évtizedben, különösen sok feldolgozás je-
lent meg. A kutatások és feldolgozások általában nélkülözik az egységes szempontokat és 
rendszerint a fellelt honismereti dokumentumok közlésére vállalkoztak. 

A régebbi kutatások alapján is megállapítható, hogy a magyarországi német településeknek 
kétféle formájával találkozhatunk. A régebbi telepítések a regensburgi püspökség irtványtele-
peitől, Szent István, II. Géza, II. Endre és más Árpád-házi királyok, továbbá Luxemburgi Zsig-
mond és a későbbi magyar uralkodók telepítési politikájának eredményeként jöttek létre. 
Ezeknek sora a török megszállással zárult le. 

A második korszak a török megszállás alól felszabadult, elpusztított, elnéptelenedett ország-
részek újratelepítésével kezdődött, és a második világháború utáni német kitelepítésekkel fe-
jeződött be. 

A kétféle telepítés közül a régebbi, úgynevezett történelmi telepítések jellegzetessége, hogy 
azok keretében egységes népcsoportokat, szászokat, cipszereket telepítettek és ezeknek gyak-
ran adtak foglalkozásukkal kapcsolatos elnevezéseket, mind például bányász-szászok 
(Bergsaxen), babtermesztök (Bohnenzüchterek, magyarul poncichterek) stb. Érdemes lenne 
ezeknek a régi helyi elnevezéseknek az összegyűjtését szervezett formában folytatni. 

Lényegesen más volt a török hódoltság utáni német telepítések visszhangja az itt élő népek-
ben. Egységesen sváboknak nevezték őket, holott bajor , hesseni, fuldai, schwarzwaldi vagy 
egyenesen ausztriai stájer származásúak voltak. 

A szászok, a zipszerek történetének monografikus megírására a múlt század közepe óta töb-
ben is vállalkoztak. Nehezebb volt az ország úgynevezett újratelepítése alkalmával betelepült, 
„sváboknak" tar tot t népcsoport eredetének a felkutatása. Tekintettel arra, hogy az ország 
török által elpusztított részeinek ú j játelepitése is több korszakot ismer, ezek dokumentumai 
nehéz körülmények között találhatók fel. Már az újratelepülések idején elkezdődött a szárma-
zási hagyományok gyűjtése és ezeket elsősorban papok, tanítók és más értelmiségiek gyűj -
tötték. 

A XIX. században működő kutatók elkezdték a még fellelhető telepítési dokumentumok fel-
tárását és az 1724-ben általánosan bevezetett egyházi anyakönyvezés dokumentumainak a fel-
dolgozását. Már ekkor kitűnt, hogy a magyarországi németek új betelepítésének három kor-
szakát kell megkülönböztetnünk. Az első korszak a török elleni harcok befejezésétől a kuruc 
háborúk végéig, azaz a szatmári békéig tart, a második a szatmári békétől 1722-ig, a harmadik 
pedig ettől az időponttól — azaz az 1722 —23-as Országgyűlés 103. sz. törvénycikkében foglalt 
intézkedésektől — II. József telepítési intézkedéséig. 
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Az első korszak települései a Kollonich érsek vezetésével működő, Magyarország betelepí-
tését célzó Kommissió intézkedéseinek eredményeként jöttek létre. A szatmári béke után fő-
urak és nagybirtokosok egyéni kezdeményezésére kezdődik el a telepítés. A harmadik kor-
szakban III. Károly javaslatára külföldi megbízottak, uralkodói támogatással működő külföldi 
ágensek kezdeményezésére indult telepítések folytak. Ezekhez az állam teljes támogatást nyúj-
tott és nagy részük a Bánát betelepítésére irányult. Ezek az udvar által kezdeményezett bete-
lepítési törekvések hatalmas apparátust mozgattak, amelynek fe je gróf Claudius Florimundus 
Mercy, a Temesváron székelő bánáti kormányzó volt, aki hatalmas terveket készített a Bánát 
betelepítésére. 

Mercy terveinek legfőbb célja az volt, hogy a „kereszténység védelmére" hesseni telepesek-
ből „védelmi falat" épít ki a török határ közelében. Ennek megvalósítása azonban nagy ne-
hézségekbe ütközött, mert a hajón közeledő telepeseket a dunai kikötőkben a magyar földbir-
tokosok emberei rábeszélték a hajók elhagyására és birtokaikra telepítették őket. Komárom-
ból, Budáról, Dunaföldvárról és Paksról tengelyen szállították messze vidékre a „svábnak" 
nevezett telepeseket. Ezek az eltérítések olyan mértéket öltöttek, hogy a Bánátra érkező hajók 
olykor tel jesen üresek voltak. A telepesek szerzésére irányuló mesterkedésekre jellemző, hogy 
a budai hajóállomásnál Grassalkovich herceg a pandúrokkal tartat ta vissza a hajókat és azok 
csak akkor folytathatták útjukat, amikor a neki megfelelő telepeseket a pandúrokkal már to-
vább kísértette. 

Mercy kormányzót ezek az esetek felbőszítették és több magyar földesúr ellen panaszt tett 
az udvarnál. Az akkori magyar viszonyokra jellemző, hogy kezdeményezésének nem lett foga-
natja, ezért, hogy bárányi birtokaira „szorgalmas és jól felszerelt" telepeseket szerezzen — 
maga is ezt a módszert alkalmazta. Adjutánsát, Vátzy századost Bécsbe indította, ahol a hajó-
állomáson Vátzy kapitány és emberei kiválogatták maguknak a legmódosabb és legjobban fel-
szereltnek látszó hesseni bevándorlókat. Ily módon sikerült baranyai birtokait néhány év alatt 
hesseniekkel betelepíteni úgy, hogy még a szomszédos földesuraknak is jutott e telepesekből. 

E körülményekből is következtethetünk arra, hogy a mindenütt „sváboknak" nevezett tele-
pesek származására vonatkozóan csak zűrzavaros adatok maradtak fenn. A félreértéseket fo-
kozta a kelet-európai német településekkel foglalkozó német kutatás, amely a közép-európai 
szomszédnépek „sváb" elnevezését fogadta el és „dunai svábokról" (Donauschwaben) beszélt 
egészen a közelmúltig. 

A származásra vonatkozó kutatások levéltári anyagának feldolgozása mellett hamarosan ki-
tűnt a „sváboknak" nevezett németek származásának differenciáltsága. A néprajzi kutatások-
nak és a részletes nyelvjárási kutatások eredményeinek tudható be, hogy a XVIII . századi 
telepesek származására vonatkozóan, a különböző segédtudományokból kapott adatok össze-
vetésével ma már megbízható képet alkothatunk. 

A levéltári és a nyelvészeti adatok összehasonlítása tehát mindenütt nagyon fontos. Ezt ki-
egészíthetik a külföldi kutatási eredmények, amelyek az NSZK-ban és NDK-ban élő honisme-
reti kutatók tollából az elmúlt 2—3 évtizedben láttak napvilágot. Ezeknek értéke azért jelentős, 
mert a két háború közötti néprajzi és nyelvjárási kutatásokat kiegészítik a régi levéltári ada-
tok általunk nem ismert néhány fontos adatával. 

Ezek között is kiemelkedők a Magyarországon is jól ismert J. Weidlein tanulmányai, akinek 
munkásságát ugyanúgy megfelelő kritikával kell fogadni, mint a „dunai svábokra" vonatkozó, 
gyakran értékes anyagot tartalmazó közleményeket. 

A levéltári kutatások elsősorban a volt uradalmi levéltárakban, volt nagybirtokos családok 
levéltárában folytathatók. A telepítésekre vonatkozólag a telepesszerződéseket érdemes tanul-
mányozni és ennek alapján lehet a származásra vonatkozó néhány adatot találni. 

Igen lényeges, hogy különbséget tegyünk a bevándorlók elsődleges és másodlagos telepü-
lései között. A XVIII. század közepétől kezdve és a XIX. században, elsősorban olyan telepí-
tési szerződéseket találunk, amelyben a már előbb Magyarországon letelepedett parasztok 
hozzátartozói vagy leszármazottai települnek tovább. Ezek a másodlagosnak nevezhető tele-
pülések is igen nagyszámúak. 

A korabeli levéltári anyagokon kívül igen fontos források az egyházi anyakönyvek. Ezeken 
kívül a települések fejlődését szépen követik a katonai és kataszteri térképek. A népesedési 
hullámokat az összeirási és népszámlálási adatokból szűrhetjük le. 

A nyelvjárási kutatások eredményeit a két világháború között a szegedi és debreceni egye-
tem német tanszékeinek disszertációi között találhatjuk. Fontos forrást jelenthet a néprajzi 
összehasonlításokat tartalmazó néhány munka. 

Az ilyen módszerekkel kimutatható adatokat érdemes szembesíteni a fennmaradó szájhagyo-
mányokkal. Megállapított tény, hogy a baranyai háromszög német lakossága túlnyomóan 
hesseni eredetű, a bácskai pfalzi és sváb, a bánáti pfalzi, sváb és bajor. Ugyanakkor a délnyu-
gat-magyarországi középhegység, Budapest környéke és a Bakony németsége bajor eredetű-
nek tekinthető. Nagy figyelmet kell szentelnünk az újabb és ú jabb települési hullámok réte-
geinek is, mert ezek gyakran elhomályosítják egy előző település történetének nyomait . 

Joó Kálmán 
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Kos Károly és 
Vágó Gábor 
levelezése 

Vágó Gábor Kós-szobrával 1931-ben 
(Repr.: Sas Péter) 

Az építész és a szobrász kapcsolatáról egy levél ürügyén ejthetünk szót. Kós Károly az 1910-es 
évek elején nemcsak a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumot tervezte, hanem eleget tett 
ott másik kötelezettségének is — modellt ült. Szobra, melyet Vágó Gábor szobrász mintázott meg, 
a levél tanúsága szerint felállításra is került. 

Vágó Gábor 1894-ben született Belényesen. Iskoláit a híres paraszt szobrászok, a székelyföldi 
Molnár Dani és Vass András szűkebb pátriájában, Makkfalván kezdi el. Később elkerül Kolozs-
várra, Szegedre, majd Pestre, az Iparművészeti Iskolába. Kétévi frontszolgálat után (1915—1917) 
kerül Szeged és Pest érintésével vissza, Kolozsvárra. Nehéz körülmények, nyomorúságos évek 
után sikerül kijutnia feleségével együtt Rómába. Tanulni, látni. A vatikáni magyar nagykövet meg-
bízása indítja el a siker, a beérkezettség útján. Itáliai körút ja után Magyarországon, Jászberény-
ben telepedett le. Majd visszament — EYdélybe. Ahogy Kós Károly megfogalmazta az Erdélyi 
Helikon 1928/7. számában: „Vágó Gábor fiatal művész — relatíve, tehát erös ígéret. Mert van 
ereje, kitartása, szijjas, makacs akarata és — haza mer jönni Erdélybe." 

Kapcsolatuk Vágó Gábor Magyarországra való költözése után sem szűnt meg. Kós a régi barát 
szeretetével fogalmazza levelét, s számol be azokról a változásokról, melyek a mindkettőjük ál-

48 


