
vánulást a hadsereg érdekeinek alárendelő oszmán államszervezet még a török etnikumú, muszlim vallású 
népesség magán- és csoportérdekeinek is rendkívül csekély mozgásteret engede t t ; a török bi rodalomban még 
a muszlimoknak sem voltak olyan szervezeteik és intézményeik, amelyeknek révén törekvéseiknek érvényt 
szerezhettek volna. Az ál landó létbizonytalanságban élő, ide-oda dobált hűbérbir tokosoknak egyetlen célja 
lehetett : alattvalóiktól minél kisebb befektetéssel minél többet kicsikarni. A közvetlen kincstári kezelésben 
álló b i r tokokon minden túlcentralizált irányítási szisztéma örökös rák fené je : a tisztviselői önkény és 
korrupció gátolta a folyamatos fejlődést. Nálunk a török uralom azonban nemcsak immanens vonásai miatt 
hatott torzí tóan, hanem elsősorban azért , mert másfélszáz esztendőre hazánk földjére plántál ta a szüntelen 
háborúskodást . A török hódí tók ellen folytatott honvédelmi háborúk — kivált az ún. „t izenöt éves háború" 
(1593—1606) — zúzták szét a megszállt terület középkori magyar településszerkezetét, te t tek gyéren lakott 
pusztasággá némely, tizedeltek meg más országrészeket , amit nem ellensúlyozhattak a városok török 
igazgatási, katonai , muszlim művelődési célú építkezései, sem egyes mezővárosok és a marhakereskedő réteg 
gyarapodása. A szakadatlan háborúk pusztították el a magyarországi népesség másfél évszázados természetes 
szaporulatát , s változtatták meg végzetesen, visszafordíthatatlanul az ország etnikai összetételét. Ezek 
szaggatták szét a korábbi gazdasági kapcsolatok f inom szövevényét, lökték vissza a magyar gazdaságot az 
extenzív művelési formák út jára , s tették lehetetlenné, hogy jobban közelítsen a nyugati fejlettségi szinthez. 
S végső soron ezek a háborúk hají tották ezt a korábban egységes és a térségben erősnek számító országot 
a hadak országútjának szélére, ahol néha puszta létéért is küzdenie kellett. Magyarország az újkori Európa 
születésének korában a nyugatihoz mérve amúgy is visszamaradott fej lődésű kelet-európai régióhoz tartozott, 
a török jelenléte és a szakadat lan háború azonban sokszorosára nagyítot ta ennek kedvezőtlen kihatásait. 

A Habsburg-birodalomba tagolt ún. királyi Magyarország rendjei — némelykor a töröktől függő , de belső 
ügyeit önál lóan intéző erdélyi fejedelemség segítségével — kemény küzdelmet folytat tak a központi 
kormányzattal a viszonylagos különállás fenntar tása , a külön magyar érdekek érvényesítése érdekében. 
A magyar rendek néha a török segítségét is igénybe vették a Habsburg-kormányzat ta l szemben különállásuk 
megőrzéséért folytatott harcukban, ez veszélyes kétélű fegyver volt. Igaz, a törökség által ide importált 
értékes keleti anyagi és szellemi műveltségi hatások Nyugatra közvetítésében a törökök által meghódított 
magyar területek is jelentős szerepet játszottak, s mindeközben azokból maguk is prof i tá l tak egyet-mást 
(a török díszítőművészet, zene, lakáskultúra, öl tözködés s étkezési szokások számos eleme beépült a magyar 
kultúrába). Mindez azonban vajmi kevés kárpótlás az elszenvedett károkér t . 

Az 1685 és 1699 közt folyt felszabadító háború igazi jelentősége abban áll, hogy — igaz, súlyos újabb 
károsodások út ján — jó időre megszüntette a feudális kori magyar fej lődés legnagyobb gát já t : a háborút . Ha 
döcögve és béklyózottan is, a részben újra egységessé vált Magyarország végre megindulhatot t a békés 
gazdasági-társadalmi fejlődés út ján. S ha a felszabadító háborúk utáni időszakban valamit sikerült le-
dolgoznia a fejlődésben élenjáró területek mögötti hátrányából, úgy abban érdeme van annak a tisztnek és 
ka tonának — legyen magyar, német, olasz, spanyol, francia vagy bármely más nemzetiségű, aki a háborúban 
vérét hul lat ta . Buda visszavívása — a visszafoglaló háborúk minden visszássága ellenére — a magyar 
történelem legpozitívabb eseményei sorába tartozik. 

A nógrádi szénbányászat 125 éve 
1861. május 14-én alakult meg az első, üzemszerű bányászatra szerveződött bányatársulat a nógrádi 

szénmedencében. A Szent Is tván Kőszénbánya Társulat neve később többször változott, 1868. augusz-
tus 6-tól vette fel a Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Rt. nevet. Az elmúlt százhuszonöt évben a nógrádi szén-
medence a magyar gazdaságnak, a társadalmi folyamatoknak szerves és jelentős részévé vált. Jelentős 
műszaki alkotások létesültek a területen (1892-ben először az országban itt épült villamos vontatás, az 
1920-as években réselőgépes kísérletek folytak, a kötélszállitás ál talánosan használt volt), széles körben 
épültek kolóniák, népházak. A szénmedence kezdet től a munkásmozgalom egyik fellegvára volt. Az első 
sztrájk a vasutat építő és a bányában dolgozó munkások elégedetlensége következtében 1867-ben rob-
bant ki és a felszabadulásig számos — sajnos emberéleteket is követelő — munkásmegmozdulás ját-
szódott le. A nógrádi honismereti és üzemtörténeti kuta tómunka, a megyetörténet számos igényes fel-
dolgozása sok részletet tár t már fel eddig is ezekről az eseményekről. 

A felszabadulás után a szénmedence elsőként fogott a termeléshez, szolgálva az újjáépítés, majd az 
iparfejlesztés szénigényének kielégítését. Ma a nógrádi szénbányászat lényegesen csökkent létszámmal 
és termelőüzemmel, évente egymillió tonna szénnel látja el az országot, egyre jobban korszerűsítve a 
föld alatt i termelést és a külszíni szénelőkészítést. 

A 125 év múltjának ismerete egyben a jövő fejlődésének az alapja is. Ezért a Nógrádi Szénbányák 
több rendezvénnyel emlékezik politikai, társadalmi és technikai múltjára. A tudományos emlékülések 
mellett az újjáalakított föld alatti múzeum névadója (a múzeum a Pothornik József nevet veszi fel), 
ugyanitt a külszíni skanzen és dombormű avatása, túrák a munkásmozgalmi és bányászati múlt útvo-
nalain, bányászatra emlékeztető emlékmű (F-típusú jövesztőgép) felállítása a Sólyomhegyen, és más ren-
dezvények teszik a megye, az ország számára emlékezetessé az évfordulót . A jubileumi évhez jelentós. 
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mértékben járulnak hozzá a nógrádi üzem- és honismereti, meg a múzeumi körök szakemberei és a tár-
sadalmi alkotói, ak iknek tevékenysége szintén gazdagította az eddigi időszakot. A nógrádi szénbányá-
szat emlékére szervezett programok 1986. május 14-én, az első bányavállalat alapí tásának emlékére ren-
dezett jubileumi üléssel kezdődtek. 

Krisztián Béla 

Pável Ágoston emlékezete 
m 

Neve sajnos nem eléggé ismert a nemzet tudatában. Pedig megérdemelné. A szombathelyi Berzsenyi 
Dániel Tanárképző Főiskola mai hallgatói, raj tuk kívül néhány szombathelyi lokálpatrióta, továbbá a 
nyelvészek és a népra jzkuta tók ismerik alaposan sokoldalú tudományos, tudományszervezői, pedagógiai 
és költői munkásságát. Pedig neve és munkásságának ismertetése az összes jelentős lexikonunkban meg-
található. A Magyar Néprajz i Lexikon 4. kötetében Kósa László többek között a következőket í r ja: 
„Pável Ágoston nyelvész, néprajzkutató. Tanár i , majd doktor i diplomát szerzett a budapesti egyete-
men. 1928—1942 között vezette a szombathelyi múzeum néprajzi tárát. Szlovén (vend) származású, 
elsősorban saját népe, illetve nemzetisége népi kul túrájának és i rodalmának, valamint a magyar—szlovén 
kulturális kapcsolatoknak kutatója volt. Magas szintű szlovén filológiai ismeretei miatt 1920 után meg-
hívták a ljubljanai egyetemre, de nem fogad ta el a fölkínált tanár i állást. Egyre inkább elszigetelődve 
Szombathelyen élt, és a lkot ta meg értékes é le tművét ." 1 

Kiss Gyula nyugalmazott főiskolai tanár , a jeles Pável Agoston-kutató a tudós pedagógus és szerkesz-
tő kettős elkötelezettségéről ír. Egyrészt: „ A Mura melletti szlovénség fia holtáig hű maradt népéhez 
és annak kultúrájához, másrészt az őt befogadó magyarság ha ladó kulturális törekvéseihez és kultúrá-
jához is" ragaszkodik. Majd így folytat ja: „ A Magyar Tanácsköztársaság bukása u tán , 1920-ban bün-
tetésből Szombathelyre helyeztetvén — gimnáziumi tanári munká jának ellátásán túl — a legkorszerűbb 
elveknek megfelelően alakí t ja ki és irányítja Vasvármegye és Szombathely város Kultúregyesületének 
könyvtárát , segíti jobb időkre átmenteni az egyesület rendkívül mostoha körülmények között tengődő 
múzeumát, végezetül pedig 1934-ben a megye tudományos folyóiratát indítja meg, s 1941-től Dunán-
túli Szemle címen Vas, Veszprém, majd Zala megyék közös orgánumává fejleszti. Mindezekkel — le-
írhatatlan anyagi nehézségek között, a hivatalos Magyarországtól még formálisan is alig támogatva — 
sikerül olyan tudományos műhelyt kialakítania maga körül, amely — legalábbis a hatását illetően — bi-
zonyos mértékben akár el nem nyert egyetemi katedrájáért is kárpótolhat ja ." 2 

A következőkben d ióhéjban megkísérlem bemutatni Pável Ágoston sokoldalú munkásságát . 

Tudományos munkássága 
a) Nyelvészeti és irodalomtudományi tanulmányok. Itt csupán főbb dolgozatainak cimét szeretném fel-

sorolni: Az Orpheus monda rokonai a délszláv népköltészetben; Két szláv—magyar tárgyú értekezés 
(Melich János és Asbóth Oszkár Szláv jövevényszavaink című tanulmányait muta t ja be). A Bankó 
leányról szóló széphistória délszláv forrásai; A Hunyadiak a délszláv népköltészetben. Nem tudok vala-
mennyiről szólni, de két problémát szeretnék bővebben kifejteni. Az egyik a Szláv jövevényszavaink. 
Itt is és később is, más tanulmányaiban is beszél arról, hogy valamikor ezer évvel ezelőtt mintegy 300 
szláv szó került a nyelvünkbe. (Pl. bagó, bajusz, béres, bűn, boszorkány, kincs, kormány, megye, püs-
pök és törvény); ma pedig mi és a németek adunk át szavakat a szomszédos szláv népeknek . Ez a szom-
szédos népeknél szinte természetes, és súlyos hiba két nép, két nemzetiség egymás ellen fordítása. Pável 
a magyar és a délszláv kapcsolatok építője abban a korban, amikor ez nem volt népszerű dolog Kelet-
Közép-Európában. „Két nép hű f i ának" vallja magát, a nemzetiségeknek szerinte mindenüt t az orszá-
gok között i híd szerepét kell betölteniük. 

b) Néprajzi tanulmányok és jegyzetek. Pável Ágoston válogatott tanulmányait és cikkeit leánya, Si-
monné Pável Judit és Rózsa Béla rendezte sajtó alá, ebben a néprajz több mint 100 oldalt kapott. Pon-
tos és hiteles leírást o lvashatunk az ő r s é g és Muravidék népi táplálkozásáról, lakásviszonyairól, a ma-
gyarok és a szlovén-vendek életmódjáról, nyelvjárásáról, gazdálkodásáról. Pável Ágoston néprajzi gyűj-
tőútjait térképen mutatja be. Feltünteti azt a mintegy 30 magyar és szlovén települést, ahol gyűjtött. 
E gyűjtőterület határolópontjai Óriszentpéter és Vashidegkút (Cankova) , északon Szentgot thárd, délen 
Muraszombat. A terület ma Magyarországhoz és Jugoszláviához tartozik. A gyűjtőutak eredményeként 
született dolgozatokban fontos anyagot közöl az itt élő lakosság életéről, hétköznapjairól , munkájáról, 
szokásairól (Nyílt tűzhelyű konyhák a hazai szlovénoknál. Örségi képek, Rigászás a Vendvidéken és az 
Örségben). Megismerkedhetünk az őrségi és a muravidéki olajütéssel. Megtudjuk, hogy hányfélekép-
pen fogyasztja a Nyuga t -Dunán tú l déli csücskében élő ember a tököt , hogyan történik a köles és a haj-
dina vetése, ápolása, megmunkálása, cséplése, étkezési célra való felhasználása. Bepillantást nyerhet az 
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