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Halászat az Ung-vidéken 

B. Pásztor Lajos, szirénfalvi öreghalász vízbe he- Tapogatás halászat Szirént alván a Szirénben 
lyezi az aprószemú drótból készült ún. dobvarsát 

Eme ló halászat a tesziveszi-vel a Szirénben 

Háttérben a hajtók, miközben a halászok figyelik a pedzőt 
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ÉVFORDULÓK 
* 

Százötven éves 
a Magyar Nemzeti 
Múzeum épülete 
A nemzet múzeuma ma 

A Magyar Nemzeti Múzeumot Széchényi Ferenc alapította 1802. november 25-én. Cselekedete meg-
fontolt, céltudatos volt-: eredménye gyűjtőszenvedélyének, munkatársai befolyásának és a kiteljesedett 
magyar művelődési mozgalomnak. Az alapító levél József nádorra bízta a gyűjtemény kormányzását. Buz-
galmának köszönhető, hogy már 1813. december 10-én a volt Pálos kolostorban megnyílt a könyvterem-
ből, az olvasószobából, az érem- és a régiségek szobájából álló gyűjtemény. Később a régi központi, egye-
temi épületbe költöztették és 1811-ben a közönség számára is megnyitották. Az alapítást követő első, 1807. 
évi országgyűlés 24. törvénycikke a nemzet birtokába vette az új intézményt — a kontinens legelső nem-
zeti múzeumát. 

Grassalkovich Antal a múzeumépület céljára ajándékozta a Hatvani (ma Kossuth Lajos) és a Kolbacher 
(Reáltanoda) utca közötti telket, amelyre a nádor (a múzeum főkurátora) Hild Józseffel megterveztette a 
múzeum leendő épületét. A gyűjtemények gyarapítására és pénzalapjának megteremtésére a nemességet 
igyekezett megnyerni, nem sok sikerrel. Főleg a köznemesség, a városi polgárság és az értelmiség ajándé-
kai gyarapították a gyűjteményeket. Az építkezés azonban egyre váratott magára. Maga az alapító 1820-
ban a Hungarica-gyűjteményhez nem tartozó 9200 kötetet tartalmazó soproni könyvtárát engedte át, mint 
tudományos segédgyűjteményt, 6000 db metszet kíséretében, A Természetiek Tárát — a Természettudo-
mányi Múzeum elődjét — 1808-ban Széchényi felesége, Festetics Julianna ásványgyűjteménye alapozta 
meg. Az Érem- és Régiségtár, a mai Magyar Nemzeti Múzeum közvetlen őse és elődje, 1814 november 
14-én lett önálló osztállyá. 

József nádor, miután egy építész-szakvélemény a meglévő telket alkalmatlannak minősítette, tovább 
keresett, és a mai telekre esett választása. Az országúton lévő Batthyány-birtok ebben az időben kívül fe-
küdt a városkapukon, vidékies környezetben. A nádor városrendező tehetsége és tekintélye kellett ahhoz, 
hogy egyfelől meglássa Pest rohamos fejlődésének kilátásait, másfelől, hogy kortársai zúgolódásai ellenére 
keresztülvigye akaratát. 

Az 1832—36-os országgyűlés a Nemzeti Múzeum második alapítójává lett, amikor „a nemzeti műve-
lődés díszére" megalkotta a 36. törvénycikkelyt, amelyben a nemesi rendtől félmillió forintot ajánlott fel 
az építkezésre. A nádor Pollack Mihályt, „városi polgári építészt" szemelte ki tervezőnek, akinek a nevé-
hez több jeles épület fűződött (budai Sándor-palota, pesti Vigadó Ludoviceum). Pollack a klasszicista stí-
lusban építkező reformkor legkitűnőbb, nemzetközileg legkiemelkedőbb építőművésze volt. A fundamen-
tum kiásásához a Hazai és Külföldi Tudósítások című lap híradása szerint 1837. június 22-én — 150 esz-
tendővel ezelőtt — fogtak hozzá. Bár az építkezést megzavarta az 1838-as pesti árvízkatasztrófa, mégis 
aránylag rövid idő alatt befejeződött. 1844 januárjában a főhomlokzat, 1847 júliusában pedig az egész épü-
let körül lebontották az állványokat. Kossuth a Pesti Hírlap tudósításában köszöntötte a várost, a nagy-
szerű alkotást és annak tervezőjét. Az 1848-as forradalom emelte a Nemzeti Múzeumot a magyar törté-
nelem kiemelkedő színterévé, de a későbbi években is a múzeumkert adott otthont a nemzeti jellegű össze-
jöveteleknek, megmozdulásoknak. 

A nemzet múzeuma ma is sokakat vonz patinás falai közé. Az épület 150. születésnapja jó alkalom egy 
kis beszélgetésre, az új főigazgatóval, Fodor Istvánnal. 

— Milyen érzés olyan elódök, mint Kubinyi Ágoston, Pulszky Ferenc, vagy Rómer Flríris nyomdokába 
lépnif 
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— Közhely lenne azt mondani, hogy óriási megtiszteltetésnek érzem. A múzeum patinás hagyomány-
világa egyébként is mindig valamiféle megilletődött tisztelgést váltott ki belőlem. A nemzet múzeuma 
a magyar nemzet, a magyar föld történetét, a maga legteljesebb mivoltában próbálja a közönségnek bemu-
tatni, elsősorban a tárgyi relikviák alapján. Hasonló múzeum a mi életünkben aligha jön létre. Ez óriási 
felelősséget ró ránk s ennek a feladatnak eleget tenni nagyon szép szolgálat. 

— Természetesen sok találgatás előzte meg az ön kinevezését, ami azt is jelenti, hogy a Nemzeti Múzeum 
most is fontos az embereknek. Nem gyakori, hogy belső ember kerüljön ki győztesen. 

— Külföldi ösztöndíjon voltam, amikor a főigazgató, Fülep Ferenc meghalt. Váratlanul ért a jelölésem. 
A vezető számára mindenképpen előnyös, ha belülről jön, hiszen megspórol néhány évet, amit egyébként 
az ismerkedésre kellene fordítani. 

— Ügy tudom, ez az első munkahelye . . . 
— Egyetemi hallgató koromban az esztergomi, a visegrádi és a leányfalui ásatásoknál dolgoztam, s nagy 

örömömre 1967. október 15-én a múzeumhoz kerültem (akkor még csak szerződéssel). Később olyan 
emberek barátságával gazdagodhattam, mint László Gyula. 

— A régész főigazgatók sorát folytatja. Történelmünk melyik korszakával foglalkozik? 
— Már egyetemistaként elköteleztem magam a magyarság története, véleményem szerint legfényesebb 

korszakának: az Árpádok korának, a magyar középkornak. 
— Saját maga is rendszeresen vezet ásatásokat. Kutatási eredményeiből a Honismeret következő számá-

ban olvashatunk. A régészeti feltárások köztudott anyagi szűkösségének áthidalására milyen lehetőségek 
vannak? 

— A régészeti táborok megszervezése nem könnyű feladat, mert ezek az ásatások általában messze van-
nak a lakott területektől, ezért nehéz megoldani a víz, élelmezés, higiéniai feltételeket. Ennek ellenére 
minden évben szervezünk egy-két régésztábort, főként középiskolások részére. Kevés a terepjáró autó, 
lakókocsi, nincsenek kisgépeink. Lehetőségeinkhez képest igyekszünk ezen a helyzeten is változtatni. 
A tudományos kutatások — az ásatástól a feldolgozásig — megvalósulását tehát nem az anyagiak, hanem 
a felszereltség és a középkáderek hiánya akadályozza meg. A terepen múlt századi feltételek mellett dol-
gozunk. De még ennél is nehezebb a tudományos munkák megjelentetése. Ha valaki megír egy régészeti 
monográfiát, legalább öt év, mire megjelenik az Akadémia Kiadónál. Megpróbáljuk ezeket a saját erőnk-
ből, egyszerűbb kivitelben megoldani. A múzeumnak van két saját évkönyve, az egyik régészeti, a másik 
történelmi témában. Ezenkívül a Régészeti Füzetek két sorozatában a kisebbikben még az adott évben 
rövid, figyelemfelkeltő, a legfontosabb adatokat közlő ásatási jelentések jelennek meg a friss ásatásokról; 
a másikban terjedelmesebb összefoglaló tanulmányok kapnak helyet, valamelyik világnyelven. Tavaly in-
dítottuk a Magyar Nemzeti Múzeum Adattára című sorozatot, ebben jelent meg egy igen értékes doku-
mentum, Méri István 1943-ban Kolozsvárott végzett ásatásairól. Ezenkívül számtalan olyan tanulmány 
készül még, amelyek nem a múzeum kiadványában, hanem más folyóiratokban, kiadványokban, illetve 
könyvekben jutnak el az érdeklődőkhöz. 

— Ha az intézmény lehetőségei meghatározottak, beszélhetünk-e egyáltalában tervekről és új célokról? 
— Szeretném, ha sokkal nagyobb önállósággal és felelősséggel dolgoznának a különböző részlegek és al-

kotó közösségek. Mindenkinek megvan a maga feladata. A Magyar Nemzeti Múzeum a nemzet múzeuma, 
az volt mindig és annak is kell maradnia, a szó legteljesebb értelmében. Tehát elsődleges feladata, hogy 
a magyar nép és föld tárgyi emlékeit kutassa — ezt várja tőlünk az ország —, ezen belül pedig a magyar-
ságtörténeti stúdiumok között, a magyar középkorkutatás álljon a középpontban. Ezért fontos, hogy min-
denki tegye a dolgát annak tudatában: ez felelősségvállalás a magyar nép múltjáért. A múzeumban a fluk-
tuációtól függően 250—260 ember dolgozik egy időben. Közülük mintegy 40 tudományos munkatárs. A töb-
biek az épület fenntartását, rendeltetésszerű működését biztosítják. Sajnos, a kutatóink megbecsülése nincs 
arányban a végzett munkával. A nagyobb múzeumok közül a minisztériumhoz tartozókban a legkisebbek 
a fizetések (az akadémiai intézetekben lényegesen magasabbak). A tudományos munkatársak nálunk a ku-
tató munkájukon kívül tárlatvezetéseket tartanak, kiállításokat rendeznek, vagy újítanak fel, előadnak. 
Tragikomikus az a helyzet: ha a takarítónő nem kap fizetésemelést, azonnal továbbáll, de ha a tudományos 
munkatárs nem kap, marad — hova menjen? 

— Tudnak-e tenni valamit a katasztrofális történettudat megváltoztatásáért? Nem tudom, van-e még rajtunk 
kívül olyan ország, ahol ehhez hasonló jelenséggel találkoznánk . . . 

— A mi népünk olyan történelemmel rendelkezik, amilyennel kevés ország — nem kell szégyenkeznünk 
miatta! A fiatalok személyiségének kialakításában feltétlenül szerepet játszik a történelmi oktatás. A múzeu-
moknak a közéletben betöltött szerepe mindenütt módosulóban van. Régebben egyoldalúan csak tudomá-
nyos műhelyeknek tekintették őket, ám a társadalmi igények mostanra alaposan megváltoztak: egyre inkább 
közművelődési, oktatási funkció jut nekik, tevékenyebben részt kell vállalniuk a közösség tudatának, kultú-
rájának, ízlésének, eszmevilágának formálásában. Nem túlzás, ha kimondjuk: az iskolai történelemoktatást 
próbáljuk a magunk eszközeivel segíteni, megújítani, sőt befolyásolni is. Sajnos, még nem kellő súlyú és ha-
tásfokú ez a szerepkör, de ma már szinte mindegyik múzeum magára vállalja az országban. Ez pedig nagy do-
log, mert riasztó példák sorozata mutatja, mekkora szükség van erre. Mindez elsősorban a céloknak megfelelő 
tudatossággal, rendszerességgel összeállított kiállítások révén valósul meg, de sok helyütt egyre több a gyer-
mekfoglalkozás is. Ezeknek a célja, hogy múzeumba szoktassuk őket. A gyermekjátszónapokon egy adott kor 
hangulatába próbáljuk bevinni őket: például felidézik Mátyás király udvarát, a vívást, a vásárt. Megismer-
tetjük őket azokkal a tárgyakkal is, melyek kiállításra kerülnek. Az erdélyi kézművességet vagy 1848-at be-
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mutató kiállítás többet mond nekik, mint a róluk szóló könyv, amit el sem olvasnak. Persze, sokkal jobban 
kellene élnünk a modern technika eszközeivel, hasznosak lennének a videokazetták is a foglalkozásokon. 

— Évente hány kiállítás rendezésére van lehetőségük1 Tervezik-e a meglévő nagy kiállítások felújítását ? 
— A költségvetés évi 2—3 időszaki kiállításra ad lehetőséget — ez mennyiségileg elég, csak az arányok-

nak kell megfelelőnek lenni. Ha birtokba vesszük a Széchényi Könyvtár kiköltözésével felszabadult helyet, 
akkor a történelmi kiállítást legalább a kiegyezésig szeretnénk meghosszabbítani, úgy, hogy tükröződjön 
benne a századforduló körüli szellemi élet. A meglévő kiállítások legnevezetesebbje kétségkívül a magyar ko-
ronázási ékszereket bemutató. A koronázási palást új vitrint kap, de ezt még megelőzi az, hogy a koronázási 
jelvények a díszteremből az egyik első emeleti terembe kerülnek. Itt lesz a végleges helyük. A felszabaduló 
díszteremben pedig ismét reprezentatív kiállításokat és tudományos tanácskozásokat szeretnénk rendezni. 
A hely erre kiválóan alkalmas, hiszen valaha itt ülésezett a magyar Országgyűlés főrendi háza. 

— Megoldja-e helyiség- és raklározási gondjaikat a közeljövőben meginduló rekonstrukciót 
— Mindenképpen segít. A kulturális kormányzat 2,2 milliárdos rekonstrukcióra adott támogatást a Szép-

művészeti Múzeumnak, az Egyetemi Könyvtárnak és a Nemzeti Múzeumnak. Ez életszükséglet volt, ugyan-
is a bővítés nélkül le kellene állnunk minden további anyaggyűjtéssel. A rekonstrukció remélhetőleg ebben az 
évben megkezdődik. Két hatalmas, úgynevezett „kéreg alatti" raktárat alakítunk kj az udvar alatt, amelyek 
nagyon hosszú időre megoldják az állomány elhelyezésével kapcsolatos minden gondunkat. Az Országos Szé-
chényi Könyvtár kiköltözésével pedig birtokba vehetünk több helyiséget. 

— A történelem és a honismeret elválaszthatatlan egymástól. Van-e a múzeumnak valamilyen kapcsolata 
a honismereti mozgalommalí 

— Szoros kapcsolatunk van. A régészeti ásatások általában kis településeken vannak, így igen hamar meg-
találja egymást a régész és a honismeret szerelmese. A régész kényszerül is bekapcsolódni egy-egy táj kultu-
rális életébe; esetenként kiállításokat is rendezünk, segítjük a helyi gyűjteményeket. A magyar múzeumok 
munkatársai általában részt vesznek a helytörténeti monográfiák megírásában. Kicsit nagyobb publicitást 
kellene adni ezeknek, jobban felrázni a közvéleményt a föld értékei iránt. Ugyanis elég kevés bejelentés érke-
zik hozzánk, pedig ez nagyon fontos, mert a mai talajművelés végső megsemmisüléssel fenyegeti a földi lele-
teket. A bős—nagymarosi vízlépcső területére 10 millió forintos kutatási támogatást kaptunk. Igyekszünk 
minden fontosabb leletet megmenteni. 

7. ika Klára 

A Nemzeti Múzeum. R. Alt vizjestmenye, 1847. (Budapesti Enciklopédia) 

5 



Balázs Ferenc emlékezete 
Iskolai végzettsége szerint „csak" unitárius lelkész volt, valójában író, költő, irodalomszervező, világ-

járó, a falu kulturális és gazdasági felemelésének fáradhatatlan szószólója és a falukutató mozgalom elő-
futára — a két világháború közötti erdélyi magyar kisebbség szellemóriása. Egyik későbbi méltatója — 
Mikó Imre — joggal nevezte ezt az apostoli lélekkel megáldott férfiút „Erdély második Apáczai Csere 
Jánosá"-nak. Életútja kísértetiesen emlékeztet XVII. századi lelki rokonára: a sors neki is csupán néhány 
esztendőt előlegezett arra, hogy hozzákezdjen álmainak megvalósításához, s elhintse eszméinek magvait. 

Hogy milyen is volt testi-lelki mivoltában Balázs Ferenc, arról talán a legszebb, legjellemzőbb leírást 
életrajzának társszerzőjétől, Kicsi Antaltól olvashatjuk: „Nézem a legismertebb fényképét. Erőt, öntudatot, 
gondot, hitet és konokságot sugárzó dióbarna nagy gyermekszemek. Tisztaságról beszélő szép, magas 
homlok. Rövidre nyírott, félrefésült, de a jobb szemét mégis kissé beárnyékoló erős, fekete haj. Keskeny 
vonalú, makacsul összefogott ajkak. És tiszta, derűs arc. Erőt, puritán tisztaságot, konok elhatározást 
sugároz a kép. Ha valaki látja, mélyen belerajzolódik emlékezetébe."1 

Kortársa, Lőrinczi László szerint: „Balázs Ferenc olyan ember volt, akit nem lehet könnyen elfelejteni. 
Aki találkozott vele, annak belekapaszkodott a lelkébe. Aki elbúcsúzott tőle, az magával vitte. Foglalkoz-
nia kellett vele, ha akarta, ha nem. Nem tudta magából kivetni . . . Volt, akit rabul ejtett, mint lepkét a 
láng. Volt, akit birokra hívott, akit felébresztett, akit meghökkentett, akit elképesztett, akit szíven mar-
kolt, akibe beletörött, mint a tövis, hogy nyugtalanítson . . ,"2 

Balázs Ferencről sajnálatosan keveset tud a mai magyarországi közvélemény, noha gondolatainak, esz-
méinek java része változatlanul időszerű és a benne szunnyadó példa örökérvényű útravaló az újabb nem-
zedékek számára is! 

Balázs Ferenc 1901. október 24-én született Kolozsváron, édesapja, dr. Balázs Ferenc, postai tisztviselő 
a székelyföldi Csehétfalváról származott. A Szamos-parti szülővárosban, a Berde Mózes utcai elemi isko-
lában ismerkedett meg a betűvetéssel. Gimnáziumi tanulmányait az Unitárius Kollégiumban (a mai Bras-
sai Sámuel Líceumban) végezte. A nyári vakációkat csehétfalvi rokonainál töltötte. E festői székelyföldi 
településen került közel a falusi emberek lelkéhez, s szerette meg a falusi életformát. Korán jelentkezett 
irodalmi tehetsége, s a népi kultúrához való erős vonzódása. Hatéves korától irt verseket, diáklapokat 
szerkesztett, népdalokat és -balladákat gyűjtött. Az éles eszű, tág érdeklődésű, vasszorgalmú, életvidám 
Balázs Ferencet 1916-ban egész életére kiható csapás érte: megkapta a kor „magyar betegségé"-t, a tüdő-
bajt. Az orvos falusi levegőt javasolt, s szülei egy nádasszentmihályi (ma Sinmihaiu) családhoz adták fiu-
kat — a kor szóhasználatával — „kosztra és kvártélyra". A színromán településen (csak vendéglátói be-
széltek magyarul), a falusi magányban lábadozó ifjú olvasással, sétálással töltötte idejének java részét, „itt 
jegyezte el magát örökre az irodalommal, itt kezdett kialakulni benne a töprengő, a filozófiai elmélyülé-
sekre hajlamos, a világ ok—okozati összefüggéseit vizsgáló ember".3 

Egészségi állapotának javulása után nagyokat utazott, hogy megismerkedjék szülőföldjével. Bejárta a 
Székelyföldet és Erdély más vidékeit. Rengeteg népballadát, népmesét jegyzett le. Gazdag népköltési 
gyűjteményéért az Unitárius Kollégiumtól pénzjutalmat kapott. 

Érettségi után beiratkozott a kolozsvári unitárius teológiára. Szívós akarat, vitaszellem, széles körű mű-
veltségre váló törekvés, s népe szolgálatának, fölemelésének vágya — ezek voltak az ifjú Balázs Ferenc 
jellemének alapvonásai. A teológia mellett előadásokat hallgatott a tudományegyetemen, a zeneakadémián 
énekórákat vett, pszichológiai, szociológiai és néprajzi tanulmányokat olvasott, tanulta az eszperantó nyel-
vet és — fizikumát erősítendő — vívóedzésekre járt. 

A teológus Balázs Ferenc hamarosan vezéregyéniséggé vált. Az önképzőkör elnökévé választották, kol-
légiumi szobája az újjáéledő erdélyi magyar irodalom megszületésének bölcsőjévé lépett elő. Olyan fiatal 
írók jöttek össze nála, akik vállalták a történelmi szükségszerűség szülte erdélyi magyar kisebbségi sorsot. 
1923-ban jórészt Balázs Ferencnek köszönhető, hogy Versek — elbeszélések — tanulmányok. Tizenegy 
fiatal erdélyi írótól címmel megjelent az a mérföldkőnek számító antológia, melyben Tamási Aron, Dobai 
István, Finta Zoltán, Jakab Géza, Jancsó Béla, Kacsó Sándor, Kemény János és mások írásai eljutottak az 
erdélyi magyar olvasók kezébe. 

Szakvizsgái és a kántori képesítő letétele után Balázs Ferenc hamarosan megkapta az Oxfordi Unitá-
rius Teológia két esztendőre szóló ösztöndíját. Miskolcra „repatriált" szüleinek meglátogatása után, 1923 
őszén utazott Angliába. Oxfordban, az ősi ángol egyetemi városban hihetetlen szorgalommal vetette bele 
magát a tanulmányokba, s részt vett a különböző ifjúsági és békemozgalmak munkájában. Gyűléseken 
szólalt föl a távoli kis nép fia, kerékpáron bejárta Anglia nagy részét. Mindenre fölfigyelt, amit otthon 
esetleg hasznosítani tud. 

Oxfordi ösztöndíjának lejárta után dr. M. E. Wilbur, az amerikai Berkeley-ben működő Unitárius Pap-
nevelő Intézet igazgatójának segítségével az Újvilágba utazhat tanulmányútra. 1925 szeptemberében szállt 
partra New Yorkban, ahol fölkereste Tamási Áront, majd vonattal utazott tovább Berkeley-be. Liftes- és 
mosogatófiúként, majd énekesként (templomokban, iskolában, sőt egyetemeken adott elő egyházi éneke-

*Mikó Imre—Kicsi Antal—Horváth Sz. István: Balázs Ferenc. Monográf ia . Kr i t e r ion , Bukarest, 1983. 6. old. 
'Köz l i Mikó és szerzőtársai ; i. m. 6—7. old. 
>1. tn.: 27. old. 
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ket és erdélyi magyar népdalokat) teremtette elő a megélhetését. Bekapcsolódott a Fiatalok a békéért 
(Fellowship of Youth for Peace) mozgalom munkájába; a szervezet megbízásából — K. Haspel társaságá-
ban — a hires Béke Karaván akció keretében előadói körútra indult, s Kalifornia állam 30 városában 70 
gyűlést szerveztek, melyeken a béke és az emberek testvériségének gondolatát hirdették. Berkeley ben, az 
egyik ifjúsági egyesületben ismerkedett meg későbbi feleségével, Christine Frederiksennel, aki dán apától 
és angol anyától származott, de már Amerikában született. 

Angliai és amerikai évei alatt kristályosodott ki szellemében az a terv, hogy visszatérve szülőföldjére az 
angol szövetkezeti mozgalom, az amerikai farmer-gazdálkodás és a dániai népfőiskolák mintájára falukö-
zösséget fog szervezni Erdélyben. 

1927 októberében az Ifjak Világbéke Kongresszusának Előkészítő Bizottsága megbízásából a keleti or-
szágokon át indult haza. Útjának főbb állomásai: Japán, Korea, Kína, India, Irak, Palesztina és Egyip-
tom. Ezekben az országokban a világbéke eszméjét, a népek közötti testvériséget, s az alkotó munka be-
csületét hirdette. „Utazása során a természet, de főként a sokféle fajtájú népesség sokszínű szellemi és 
anyagi kultúrája érdekelte. Nem előkelő idegenként utazgatott. Sokat nélkülözött hosszú útja során . . ." 
— írja Kovács László.4 

A keleti országokban azzal is tanújelét adta népek iránti rokonszenvének, hogy igyekezett megtanulni 
nyelvüket: Sikoku szigetén, Japánban japánul szónokolt hallgatóinak a világbékéről, Indiában hindiül ta-
nult. Elítélően szólt Koreában a japán elnyomásról. Indiában felkereste Rabindranath Tagore híres „falu-
fejlesztő telepé"-t, s találkozott Mahatma Gandhival. Meglátogatta a világhírű honfitárs, Körösi Csorna 
dardzsilingi sírját. Japánban és Indiában szerzett tapasztalatait egybevetette angliai és amerikai benyomá-
saival, s arra a következtetésre jutott, hogy: „Egy országot nem az ment meg, ha tömegmozgalmakat in-
dítunk, hanem ha lelkes emberek arra szánják életüket, hogy egy falu lakóit a maguk személyes hatásá-
val, közöttük élve, velük munkálkodva, magasabb színvonalú élet felé vezessék."5 

Keleti utazásáról 1928 augusztusában érkezett meg Miskolcon lakó szüleihez, majd néhány hetes pihe-
nés után visszament Erdélybe. Egyházi felettesei kezdetben nem adtak neki falusi parókiát: „Hiszen már 
diák korában önálló utakon járt. Adva volt benne egy prófétai méretű vezéregyéniség. Ki tudja, hol ka-
varja fel az itthoni állóvizeket? Ezért volt talán, hogy mindenkinek, aki már volt valaki akkor, csak egy 
gondja lehetett: leültetni egy kicsit ezt a nyugtalan fiatalembert, a helyére rakni, hadd rázza meg kissé az 
élet. Tanulja meg, hogy nem lehet ugrálni. Aztán majd, ha beletörött, használhatóvá válik."6 

Először segédlelkészi állással kecsegtették, ám később a székelykeresztúri kollégiumba nevezték ki úgy-
nevezett bentlakás-felügyelőnek. A gondjaira bízott diákokkal emberséggel bánt, sportolásra buzdította, 
játékokra tanította őket. Részt vett a székelyföldi kisváros kulturális életében. Bejárta a környék települé-
seit, s külföldi élményeit, tapasztalatait vetített képekkel illusztrált előadásokon tette közkinccsé. Rövid 
idő alatt megírta, s kiadta Bejárom a kerek világot7 című útirajzát. Kévekötés címmel ifjúsági unitárius la-
pot alapított a műveltség terjesztésére, s az ifjak nevelésére, amelynek első száma 1929 decemberében je-
lent meg. 

1930-ban megüresedett a Torda melletti Mészkő (románul Cheia) unitárius lelkészi állása, amit Balázs 
Ferenc megpályázott — és meg is kapott. Az ezerfőnyi lakosság háromötöd része román, kétötöd része 
pedig magyar volt, az unitárius vallást 401 fő gyakorolta. Hosszú évek vágyakozása után megérkezett hát 
a Faluba, hogy a település közösségét fölemelje a szellemi és fizikai elmaradottságból. 

A mészkői paplak mindenki előtt nyitva állt. Balázs Ferenc és felesége heroikus erővel kezdett hozzá a 
munkához, szinte a két kezével építette fel a falu unitárius templomát. Addig szokatlan módon minden-
kit egyformának tekintett, s a „szent bolond"-nak ez a gesztusa azonban nem tetszett a falu „tehetősebb" 
polgárainak. Pedig mily sokat szeretett volna tenni, s mennyire hitt álmainak megvalósulásában! Prédiká-
ciói a templomban voltaképpen ismeretterjesztő előadások voltak, melyeken Arany János és Petőfi költé-
szete, a szőlőművelés, a szántás-vetés, a pénz, a törvény, a könyvek éppúgy szerepeltek, mint világkörüli 
utazásának tengernyi élménye; de szó esett az Isten házában olyan jellembeli kérdésekről is, mint az ön-
érzetesség, a nagyravágyás, az irigység vagy a kötelesség. A vallást „az emberi jóság, tisztesség, szeretet 
hirdetésének, az egyetemes emberi fejlődést elősegítő eszköznek tekintette."8 

Nem törődött semmiféle „formasággal". A labdát rúgó fiatalok közé éppúgy „beszállt" egy kis játékra, 
mint a kergetőző, bújócskázó gyermekekhez. Nem viselt kalapot, hétköznap úgy öltözött, mint bármelyik 
falubelije: fölhúzta a kopott nadrágot és a foltos csizmát is, s „nem tudta rávenni magát arra, hogy a tár-
sadalmi különbségeket elfogadja."9 

Tengernyi gondja mellett részt vett az Erdélyi Fiatalok című lap munkájában, s 1932-től tagja lett az 
Erdélyi Helikonnak is. A mészkői faluközösség mindeneseként négyéves tervet dolgozott ki, melyben 
olyan megvalósítandó feladatok voltak, mint jég elleni biztosítás, gazdaköri cséplőgép, tejszövetkezet, búza-
ve tó gép, mütrágyázó, gyümölcs!aiiltetés• " főtér parkosítása, vízvezeték, téli tanfolyam a faluban, nőszövet-
ség, nemesített vetőmagok, vegyes dalárda, állatbiztosítás, öntözés, a templom restaurálása, napközi otthon, 
játszótér, nyerscukorgyár, kenderfonás és -feldolgozás, fogyasztási, értékesítési és hitelszövetkezet, mezögaz-

*Kovács László: Balázs Ferenc, a vi lágutazó 1901 —1937. ( I n : Magyar utazók, földrajzi felfedezők Tankönyvkiadó , 1973. 
329. old.) 
'Közli Kovács L.: i. m. 330. old. 
bMikó és szerzőtársa i ; i. m. : 114. old 
'Kolozsváron jelent meg 1929-ben. 
*Mik0 és szerzőtársai : i. m 168 old. 
'BaUzs Ferenc: A rög alatt Torda . 1936 258 old 
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dasági gépek, iskolabővítés, gazdaköri műhelyek. Az általa megszervezett szövetkezetből — a szomszédos 
falvak csatlakozása után — alakult ki az Aranyosszéki Vidékfejlesztő Szövetkezet. 

Falufejlesztő terveinek nagyobb része megvalósult, de ezen kívül számos más munkában is részt vett. A 
közösségi szellem fejlesztésével, az együvé tartozás nemes gondolatának elfogadtatásával valóságos csodát 
művelt. A „vallásos esteken" is hasznos dolgokra tanította híveit. 1931-ben megkezdte működését a dán 
példák nyomán megszervezett mészkői népfőiskola. Hetente átlagosan három alkalommal gyűltek össze a 
hallgatók, gazdasági ismereteket, közismereti tantárgyakat tanultak itt. Ellenlábasai azonban azzal rágal-
mazták, hogy „istentagadó", sőt kommunista. Püspöke be is hívatta, de szerencsére csak „megrovó fej-
csóválással" fejezte ki nemtetszését. 

Napjaink állandó időzavarban lévő embere bizonyára elképzelni sem tudja, miképpen tudott ily sokat 
tenni ez a sovány, beteges fiatalember? Mészkői munkálkodását A rög alatt című könyvében10 írta meg, 
amelyet Püski Sándor az „irodalmi szociográfia alapkövé"-nek" nevezett. A sors által kegyetlenül szűk-
markúan mért időt teljes egészében embertársainak szentelte, s — Ruffy Pétert idézve — „egy kis közös-
ség klasszikusai közé emelkedett."12 

Egyre súlyosbodó tüdőbaja miatt 1934-től idejét többnyire szanatóriumban töltötte. Már halálos bete-
gen írta meg Zöld árvíz című regényét, mely 1936-ban jelent meg Kolozsváron. Mészkői népnevelői tevé-
kenységét nem tudta tovább folytatni. Felesége kislányukkal, a kettős nevű Enikő-Solvejggel visszament 
Amerikába, de egyedül hamarosan visszatért, s az utolsó hét hónapban férje mellett volt. 

Az orvostudomány tehetetlen volt a gyógyíthatatlan kórral szemben. Életének utolsó heteit egy kis szo-
ba-konyhás tordai házban töltötte. Közel a sírhoz, lázasan is dolgozott: verseket írt, s befejezte megkez-
dett vallásfilozófia művét!13 1937. május 22-én14 váltotta meg a halál szenvedéseitől. 

Halálának hírére másnap mintegy százfőnyi mészkői küldöttség jött Tordára, hogy holttestét visszavi-
gye falujába. Amerre elhaladt a szomorú menet, minden településen zúgtak a harangok, így tisztelegvén a 
környék jótevőjének emléke előtt. A mészkői unitárius templomban ravatalozták föl koporsóját. Május 
24-én hatalmas tömeg kísérte utolsó útjára. „A kis falu két templomában megszólaltak a harangok — szá-
mol be a temetésről az Aranyosszék című lap május 29-i száma. Együtt kongtak és egybekongtak a ma-
gyar és a román templom, amelyet Balázs Ferenc a maga vegyes lakosságú falujában kifejtett, vallások és 
nemzetiségek fölé emelkedő érték volt, noha elsősorban unitárius és magyar munka volt . . ." 

Balázs Ferenc korán kettétörött pályájának korszakalkotó eredményei előtt halálának 50. évfordulóján 
tisztelettel adózunk. Az általa kitaposott ösvényen tört előre Magyarországon a népi írók mozgalma, s 
bontakozott ki a népfőiskolai hálózat. Egy kétoldalú nacionalizmussal fertőzött korban a mészkői példá-
val megmutatta, hogy a népek közötti testvéri együttműködést is meg lehet valósítani. A hűsége, szülő-
földjéhez való tántoríthatatlan ragaszkodása (hányszor mehetett volna külföldre, ahol jobb körülmények 
várták!), népének fölemeléséért vállalt önfeláldozása ma is változatlan erővel sugározza az erkölcsi pél-
dát. Gondolatainak, eszméinek modern korunkra is érvényes elemeit sokaknak kell(ene) követniük itt-
hon is, Erdélyben is, noha nyilvánvaló, hogy a Balázs Ferenc-i életpálya egy töredékének a megvalósítása 
fanatikus, a jóért, szépért, felemelőért önzetlenül buzgalkodók seregét igényli. És ilyenekből — egyelőre 
•»— nagy a hiány . . . 

A mészkői temetőben elhelyezett kopjafa alatt alussza örök álmát, amelyen saját szavai olvashatók: 
Tudjátok meg mind. 
Én itt meg nem haltam. 
Egy falu sara 
Engem le nem nyűgözött. 
Én csak elvetettem magam egy picinyke helyre, 
Odabújtam a rög alá. 
Hadd lám : kikelek-et 
Termek-e gyümölcsöt? 

Kálmán Gyula 

"Másod ik kiadása ugyancsak 1936-ban jelent meg Budapesten a Mefhosz Könyvkiadónál Fé/a Géza előszavával. 
nFiUp Tamás kiemelése Alulról jö t t , mint a tiszta forrás cimü recenziójában. Könyvvilág, 1984. 6. szám 10. old. 
"Ritffy Péter: Balázs Ferenc In : Világaim. Szépirodalmi, 1979. 355. old. 
" Ú j ember vallása címmel, k iadat lan kézirat . 
I 4A Magyar Életrajzi Lexikon I. kö te tének 87. oldalán o lvasha tó rövid biográf iában — tévesen! — Mészkő szerepel Balázs 
Ferenc ha lá lának helyeként. 
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HAGyomSny ) 
V  

Cegléd 1849-ben 
A magyar polgári forradalomról és szabadságharcról szólva, Ceglédről a köztörténetirásban csak két 

esemény ismeretes. Először, hogy Kossuth 1848-ban ide jött katonát toborozni azon a bizonyos szeptem-
beri vasárnapon; másodiknak pedig, hogy negyvennyolc utolsó napján a forradalmi kormány Pestről 
Debrecenbe tette át székhelyét, a Bécsből előretörő császári hadsereg elől. Kettévált a honvédsereg, egyik 
része Görgeyvel északnak vonult, a kisebbik rész, Perczel Mór gyenge hadteste Cegléden át a Tiszántúlra. 
Cegléd említése a köztörténetben — a vizsgált időben — többé nem szerepel. 

Ezzel szemben a helyi források, a városi tanács jegyzőkönyvei, katonai szolgáltatások könyve, a hirde-
tések könyve, a bírói végzések gyűjteménye, az előfogati biztos feljegyzései, a halotti matrikulák, és az 
uradalmi tiszttartó naplójegyzetei ebben a meg nem írt három hónapban véres szenvedéseket, ellenséges 
katonák zaklatásait, erőszakoskodásait, rablásait, gyilkosságait, garázdálkodásait, a szolnoki sáncásásra 
kényszeritett férfiak százainak megpróbáltatásait, keservét tárják elénk. A gazdák házaiban gyakran tíz-
ezer vasasnémet, dragonyos, horvát granicsár volt szálláson, tízesével, húszasával. Rátörtek a magányos 
asszonyokra, erőszakoskodtak, föltüzeltck a kapukat, a szárazmalmokat és a vízimalmok gerendáit. A 
Cegléd térségében táborozó császári Duna-hadsereg a lőszeren és fegyveren kívül kenyeret, vágómarhát, 
bort, zabot, szénát, szalmát, gyertyát és tűzifát, a seregek szállítására az előfogatok százait kényszerítette 
ki a várostól. Kijárási tilalom volt s akinek dolga volt a határban, az csupán egyetlen napra kapott út-
levelet. A tanyaföldek műveletlenek maradtak. A városból nyolc országút vezetett ki és a széleken szuro-
nyos őrök strázsáltak. A gazdák kamrája mind kimerült és a földmíves napszámosok az éhhalállal küsz-
ködtek. 

Mindezek nem adnának teljes képet erről a keserves negyedévről, ha nem egészíteném ki a Hadtörté-
nelmi Levéltár részben eredeti, részben másolati anyagával. Számos parancs és jelentés, ellenséges hír-
szerzés azt mutatja, hogy tartottak a honvédség erejétől a budai császári hadsereg-parancsnokságon. 
Windischgrätz ezalatt a három hónap alatt tétován tologatta hadtestjeit, offenzívára nem gondolt, leste 
a honvédség minden mozgását. Erre a tartózkodásra a harcias Jellasics és a generálisok zendüléssel felérő 
elégedetlenséggel szóban és írásban zúgolódtak, egymás között szidták a főparancsnokot. Egyik tervük 
sikerült ugyan: két hadtesttel átkeltek a Tiszán Debrecen elfoglalására, de Windischgrätz egy kémjelen-
tésre — Görgey megmozdult — azonnal lefújta az akciót. 

A továbbiakban néhány korabeli dokumentum alapján szeretném bemutatni, hogyan élte át Cegléd 
azokat az időket: 1849 első hónapjait. 

Január 1. Az akiokon túl, az öreghegyi szőlőkkel átellenben megérkezett a Vörös Ökör fogadóba a 
pesti menekültek első csoportja. Dermedtek voltak a hidegtől, gémberedett tagjaikat az ivóban melenget-
ték, míg lovaik az istállóban zaboltak, szénáztak. A déli harangszóra az újabban jöttek megszállták az 
északnyugati irányból húzódó Pest-budai országút másik három beszállóját is, a Vadembert, a Fehér 
Lovat és kint a határban álló Kecskés csárdát. Szolnoknak futottak, hogy átkelve a Tiszán Debrecenig 
meg se álljanak. A vasúti indóházhoz egymás után jártak be a szerelvények, a ceglédiek láthatták Kos-
suthot és a kormány tagjait, megrakott tehervonatokat pénzverő és fegyvergyári gépekkel, munkásokkal. 

Január 6. Reggelre megjelentek a honvéd felderítő huszárok, utánuk a hadtest egységei, egész délelőtt 
vonultak és szállást foglaltak a városon. Perczel Mór tábornok fivérével, Miklóssal, mindkettejük felesé-
gével Ferenchich József uradalmi tiszttartónál kapott szállást, a Pesti út ma is álló 6-os számú házában. 
Ebédet és vacsorát is a tiszttartónál kaptak. A szűkebb törzs tisztjeivel tizenhatan ültek az asztalnál. Más 
szobákban két altiszt, tizenegy közhonvéd és tíz cseléd. Két kis istállóban tizenkét nyergesió.1 

Január 9. Perczel hadtestének törzse még elköltötte a reggelit Ferenchichnél, aztán Abony—Szolnok-
nak vonultak.2 

Január 11. Windischgrätz Perczel üldözésére Ottinger generális dandárját rendelte. A város várta az 
ellenség megjelenését, de nehogy az fegyveresen betörve kárt tegyen, a tanácstagokból egy küldöttséget 
állított a város északnyugati bejáratához, fogadásukra. Órák hosszat toporogtak a nagy hidegben, köz-

1 Ferenchich József: Az 1849-ik évben Ferenchich Josef czeglédi t i sz tar tónál szállásolt Fó és a l rcndü Katona i Tiszt Uraknak , 
valamint mellettek levő Köz vitézeknek és cselédeknek feljegyzése. Kézi ra t a ceglédi városi levél tárban Uradalmi i ratok. 
1849. január 6. T o v á b b i a k b a n : Ferenchich. 
1Ferenchich, i. h. 
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ben fölváltva be-betéttek a Vörös Ökör fogadóba melegedni. Délelőtt jelentek meg a vértesek lovas jár-
őrei, a küldöttség megnyugtatta őket, hogy a város nem fog ellenállást tanúsítani. Ottinger adjutánsaival 
és törzse tisztjeivel már a tiszttartónál ebédelt. Tíz tiszt, egy altiszt, tíz közember, három cseléd. Ugyan-
ezek ott is vacsoráztak. Két istálló volt az udvarban, benne tizenkét nyergesió szénázott.3 

Január 21. Az újkori légiókat toborozták, legénysége önként vállalkozott vérét ontani a népek szabad-
ságáért. A magyar polgári forradalomban ott voltak a lengyel, az olasz és a bécsi légiók önkéntesei. Most 
pedig találkozunk egy német légióval, az áruló Ottinger dandárjában, amelyik a reakció oldalán harcolt 
a forradalom ellen. Ha ez a légió nagynémet volt, akkor a haladó eszmék és a nemzeti szabadságtörekvé-
sek elnyomására alakult szentszövetség német kormányai küldték ellenünk. Ez a német légió a cári orosz 
hadtestek előtt lépett a hadszíntérre, bár nem olyan látványosan és nem oly pusztító, mindent elsöprő 
erővel. Történetírásunkban nemigen van nyoma ennek a légiónak, melyet később egy reguláris német had-
sereg követett volna. Deitz őrmester, e légió első századának zsoldigénylését ezen a napon állította ki 
Cegléden. 
„1 Feldwebel f35 xr 2 f 55 xr 

4 Zugsa Corporale 25 xr 8 f 20 xr 
8 Corporale 22 xr 14 f 40 xr 
1 Tambour 20 xr 1 f 40 xr 

99 Legionärs 16 xr 132 f — 

113 159 f 35 xr 
Czegled den 21 jan. 1849. 

A. Deitz Feldwebel"4 

Egy forintban hatvan krajcár (xr) volt, a zsoldot öt napra kapták. 
Január 25. Perczel visszaütött. Átkelt a Tiszán és Cegléden meglepte a császáriakat. Tűzpárbajt vívtak, 

egy honvéd és több császári katona elesett, sokan megsebesültek. Ottinger megfutott, a honvédek Irsáig 
üldözték. Ez volt a város egyetlen ütközete a szabadságharc alatt, „bedei csata" néven szerepel a népi 
emlékezetben. 

A tiszttartó még megreggeliztette Ottingert és kíséretét, de az ebédet már Perczel és Dembinszki ette 
nála. A vacsorát is itt költötték el.5 Dembinszki parancsára Perczel abbahagyta a császáriak üldözését. 

Január 26. A két honvédtábornok és szvitje a tiszttartónál aludt, ott reggelizett, de „fölöstököm" után 
elment.6 

Január 27. Ottinger Irsáról, Cegléden meg sem állva, Törteire vonult, új generálisok tűntek föl a vá-
rosban és a tisztartói lakban. Hartlieb Feldmarschallentnant szvitjével hat tiszttel, négy altiszttel, tíz köz-
emberrel, öt cseléddel.7 

Január 28. A budai császári hadseregparancsnok Cegléd térségére vonja három hadtestét: a városi 
bírót utasítja a beérkező seregek ellátására. A bíró dobszóval hirdeti: „Pest felöl nagy számú katonaság fog 
városunkba érkezni még ma vagy holnap, azért mindenki elegendő kenyeret előlegesen megszerezzen, vagyis 
süssön, hogy a katonaság szükséget ne lásson az élelmezésben. A' kenyereket tizedenként kotsikra fogják 
beszedni, azért mindenki, midőn a' kocsi háza előtt megjelenik, kenyerét készen tartsa."' 

„Minden földes gazda kocsiját, lovait szükséges takarmánnyal ellátva itthon tartsa és úgy elkészüljön, 
hogy akármelyik órában előfogatra kiállhasson. Aki ezen rendeletnek nem engedelmeskedik, annak neve 
azonnal a generálisnak be fog jelentetni, 's a következményeket akor csak magának tulajdonítsa min-
denki.'"' 

Január 29. „ö Excellenciája Hartlieb tábornagy úr rendeletéből újabban tudtára adatik mindenkinek, 
hogy á nálla levő fegyvereket, u. m. puskákat, pisztolyokat, kaszákat, lándzsákat stb. huszonnégy óra alatt 
a' város házához adja be, mert á kitűzött idő után minden házban és tanyán, továbbá akiokban, egyszóval 
mindenütt kutatás fog tartani, 's ha valakinél akarmi fegyver fog találtatni, az minden esetre halállal bün-
tettetik."™ 

Ezen a napon az öreghegyből behoztak egy honvéd halottat, minden bizonnyal a huszonötödikéi csata 
katonáját. „Egy névszerint ösmeretlen, egy más ösméretlen egyén által puska golyó által kivégeztetett 's a 
szőlők között találtatott honvéd, körülbelül 38 éves, 29-én 1849. január havában."" 

Január 30. E napon adták át a tanácsnak Hartlieb parancsát. ,,ö Excellenciája a Generális Úr paran-
csolatából ezennel tudtára adatik mindenkinek: hogy a' császári királyi hadsereg iránt senki ellenséges indu-
lattal ne viseltessék: az ellen vagy annak egyes tagjai ellen semmi némü fegyvert ne fogjon; egyszóval, annak 

sFerenchich, jan. I I . 
4Helységnévmutató. Cegléd C—40. Hadtör ténelmi Magyar Néphadsereg Levéltár Tovább iakban : Helységnévmulató. 
10—274. 
sFerenchich, jan. 25. 
SFerenchich, jan. 26. 
7Ferenchich, jan. 27. 
•Czegléd Mező Várossának Templomok előtt t a r t a n d ó Hirdetéseknek könyve. Kezdődött 1847 évi Augusztus 1-sö napján, 
végződött 1850. Február 12 .—januá r 28. T o v á b b i a k b a n : Hirdetések 
'H i rde tések , jan 28 
' "Hirdetések, jan, 29 
" H a l o t t a k anyakönyve I I I . kötet , 1837—1849 243 I. Cegléd Ó-Plébánia . T o v á b b i a k b a n : Halottak akv. 
" H i r d e t é s e k , febr 4 
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semmiféle szí" alatt ártani ne merészeljen senki. Mert azon kívül, hogy az illy oklalan vakmerőségért a 
vétkes — akárki legyen az — halállal fog rögtön büntettetni: még az elöljáróságot 's az egész várost is végső 
szerencsétlenségbe fogja ejteni. . ."12 

Február 15. Szolnokot a császáriak szilárd hídfővé szándékoztak alakítani, sáncokat ásattak a magyar 
polgárokkal. Panaszkodik hangulatjelentésében a ceglédi bíró, Babarczy Antal királyi biztosnak, „hogy 
a folyvást tartó katonai ellátás és a' szolnoki sáncolás — hová a' lakosok százával küldetnek — a' népben 
keserű érzéseket támaszt ' n 

Február 19. Két nappal előbb, február 17-én esti 9 óra tájban a horvát katonák rátörtek Ecser Jánosné 
Dobos Évára, aki erőszakoskodásuk következtében életét vesztette. A városi bíróság február 19-én meg-
szemlélte az erőszakos halállal halt asszonyté kihallgatta a tanúkat, akik vallották, hogy a menyecske 
ablakán horvát katonák zörgettek, de hogy odabent a lakásban mi történt, azt nem tudhatják.14 

Február 22. Babarczy Antal királyi biztosnak küldött hangulatjelentés. „A népben a csoportos katona-
tartás és a Szolnokbani sáncásás annál inkább elkeserítő hatást gyakorol, mivel tudtára van, mikép a szom-
széd népes városok, ti. Kőrös és Kecskemét sem katonát nem tartanak, sem sánc ásásra nem rendeltetnek."15 

Február 27. A nép ellenállása egy percre sem szűnt meg, ott ártottak a császári katonaságnak, ahol és 
ahogyan tudtak. Elkötöttek a közeli napokban két dragonyoslovat, sohasem lettek meg, ellopták a do-
bolófákat a káplárok szállása elől, gúnyfeliratokat írtak a házak falára. A férfiak rejtegették fegyvereiket, 
akkori kardot, pisztolyt még napjainkban is lehet az öreg padlásokon találni. E napon rálőttek egy fegy-
veres őrre. „A múlt február 27-én a helyi lakosok közül valaki által egy strázsáló katonára lövés történvén, 
Hartlieb generális 6 méltósága szigorú parancsa következtében közöltetik, hogyha még egyszer illy eset adná 
elő magát, azonkívül, hogy a vakmerő fejét veszti, az egész város tetemes pénzbírsággal fog büntettetni 

Március 1. Windischgrátz hadtestjeit semmivel sem indokolhatóan szétszórja. Az Albertiben állomásozó 
Il-ik hadtest parancsnokát, Wrbnát tájékoztatja intézkedéseiről, miszerint „az első, Jellasics-féle hadtestet 
Kecskemétre rendelte, a harmadikat, Schlick parancsnoksága alatt Ceglédre."17 

Március 5. Amíg a császáriak vonulgattak újabb és újabb állomáshelyeikre, addig a honvédség rajta-
ütött Szolnokon, súlyos áldozatok árán bevette és a várőrséget megfutamította. A honvéd halottakat 
Szolnokon temették a császári halottakkal együtt. Damjanichék számos hadifoglyot ejtettek. A csatában 
sebet kapott két osztrák tisztet beszállították Ceglédre a menekülők. Itt haltak meg, itt is temették el 
őket. A ceglédi Ó-plébánia anyakönyvébe így jegyezték be: „A Szolnoknál ez nap történt csatában nyert 
sebből elhunyt 2 császári sereghez tartozott egyén. Nevők és tiszti állásuk eltítkoltatott. (A Karger-féle vesz-
teségkimutatás név szerint is jelenti a két tisztet. HL.) Szentségek nélkül eltemettettek a Kálvária teme-
tőben 

Március 7. A szolnoki vereség nem hagyott szomorúságot a császári tisztekben, kiűzetésük e fontos 
hadászati pontról nem rendítette meg őket. A tiszttartónál gróf Wrbna hadtestparancsnok, herceg 
Lichtenstein hadosztály-parancsnok és Deym dandárparancsnok adjutánsai „ebéd után utolsó farsangot 
tartván, 14 itce veres bort ittak meg."" Windischgrátz is csupán nemtetszését fejezte ki és felszólította 
Jellasicsot, „gondoskodjék, hogy ilyen eset többé ne forduljon elő."20 

Március 8. Az esti sötétben gyertyafény szűrődött ki a tiszttartó háza ablakán, és többször is felhang-
zott a generálisoknak kijáró „fegyverbe !"-kiáltás. Egymás után érkezett Schlick altábornagy és Jellasics 
bán, adjutánsaival és vezérkari tisztjeivel haditanácsra. Megállapították, hogy „a szembenálló ellenség 
erős" ezért javasolták Windischgrätznek, hogy az egész Duna-hadsereget Cegléd és Alberti között kon-
centrálják, még a Jászberényben táborozó dandárok is vonuljanak Ceglédre. A javaslatot este kilenc óra-
kor lovas futárokkal küldték föl Budára.21 

Március 10. Windischgrátz Cegléd térségébe összpontosít. Utasítja a tábori tüzérigazgatót, hogy Jella-
sics hadtestének megerősítésére a főtartalékból a 13-ik üteget március 13-án indítsa Ceglédre. A 13-ik 
utász század is vonuljon ide.22 Jellasics hadtestét Kecskemétre rendelte, a Wrbna-hadtestet Nagykőrösre, 
Schlick Cegléden marad.23 

Március 15. A ceglédi haditanács sugallatára a budai főparancsnokság offenzívára határozta el magát, 
két hadtestet Jellasics parancsnoksága alatt át akart vetni a Tiszán, hogy Debrecen irányában előretörjön, 
a forradalmi kormány szétzúzására. A bán Alpárnál keljen át a folyón, Schlick Cibakházánál.24 

Március 16. A támadási intézkedések megmozgatták a hadtesteket, tisztek jöttek-mentek gyors lova-
kon a három városba, parancsokat hoztak az ezredeknek. A ceglédi tiszttartónál „telt ház" volt, tízen 
ültek asztalhoz vacsorára.25 

"Cegléd Mező várossá Bírói végzések jegyzőkönyve 1849 febr 15 Cegléd Város Levéltár Továbbiakban Biroi 
"Bí ró i , febr 9/352 sz. 
"B í ró i , febr 22/355. sz 
" H i r d e t é s e k , március 28 
"Helységnevmuta tó , 16—455/a. 
" H a l o t t a k akv , márc. 6. 
19Ferenchich József: közalapítványi uradalmi t iszt tartó naplójegyzetei , a mai Pesti út 6. sz. szolgálati lakásában elszállásolt 
katonai és polgári vendégekről . 1849 febr 7—1849. dec 2-ig Kézirat a Ceglédi Város i Levéltárban Uradalmi iratok már-
cius 7. T o v á b b i a k b a n : Naplófet/egyzések 
I 0 Helységnévmuta tó . 16—311. 
"He lységnévmuta tó , 16—406/a 
: I Helységnévmuta tó , 16—456/a. 
"He lységnévmuta tó . 16—456/b. 
"He lységnévmuta tó . 17—204. 
"Nap ló jegyze tek , március 16., és Ferenchich, márc. 16 
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A támadási tervet Jellasics erőszakolta ki, ő volt a Duna-hadsereg legharciasabb, törekvőbb generálisa. 
Látván Windischgrátz tétovaságát, dühében egy alá nem írt levelet küldött a főhadiszállásra. „A dolgok 
folyásával nem vagyok megelégedve, két hónapot töltöttünk el feleslegesen, azalatt a felkelők megerősödtek. 
A hadseregparancsnokság csomó felesleges rendelkezést ad ki, az erőket pedig szétszórja." A továbbiakban 
kéri hívják fel Pestre, hogy nézeteit kifejtse. Négy-öt nap múlva át szándékozik kelni a Tiszán.26 Tehát 
március huszadika tájban. Meglátjuk hogy mire ment! 

Március 18. Jellasics szervez, javasol, lázasan készülődik a tiszai átkelésre. Javasolja a főparancsnok-
nak, hogy hadteste megerősítésére állítson föl egy lőszertartalékot.27 

Március 19. A bán, két császári hadtest parancsnoka, be akarja szervezni a szerbeket, hogy megnövelje 
erejét, s ezzel kézbevegye a szerinte gyámoltalan hadseregparancsnoktól a Duna-hadsereg irányítását. 
Windischgrátz azonban lehűti a tüzes bánt, közli vele, hogy a szerbekkel való egyesülési szándékát helyte-
leníti és megparancsolja, hogy a Szeged elleni fölvonulását szüntesse be, amíg ki nem világlanak Görgey 
szándékai. Most a legfontosabb feladat Buda, Pest és Komárom biztosítása.28 

A városi tanács Schlick hadtestparancsnoknak panaszlevelet küldött. „A város a császári és királyi kato-
naságot már harmadik hónapja látja el szállással, élelmiszerekkel és egyéb termékekkel, minek következté-
ben súlyos terhek vannak rajtuk, ezen felül sírva jönnek a lakosok panaszra az elöljárósághoz, nem tudva 
mit tegyenek 10—15 beszállásolt katonával? Mindez még hagyján! De most már a katonák azon apróbb 
erőszakoskodáson kívül károkat is okoznak, elhordják az épületekről a deszkákat, ajtókat, kapukat — hogy 
a rablott élelmiszereket ne is említsük — már a szárazmalmokat és a vízimalmokat is kezdik elhordani tüzre-
valónak."29 

Március 20. Ez a nap a fordulat napja, a császáriak végképp kiadták kezükből a kezdeményezést, Win-
dischgrátz lefújta a tiszai átkelést, Jellasics legnagyobb bosszúságára. A hadsereget a Zagyva vidékére 
koncentrálta. A tervezett offenzíva fölvonulásai azonban folynak, mozgásban vannak a hadosztályok 
Szolnok és Cibakháza tájára. De most irányt kell változtatniok, a Tápió és a Zagyva vidékére kell vo-
nulniok. 

Jellasicsnak sok híve volt a generálisok között, ezek hol suttogva, hol bizalmas leveleikben elégedet-
lenkedtek Windischgrátz ellen. Zeisberg vezérőrnagy Jellasicsnak irt levelében kifejti, hogy egyesülni 
kéne a szerbekkel és a Szeged—Nagyvárad—Debreceni vonalon kellene előnyomulni. Ugyanekkor hosz-
szasan fejtegeti Windischgrátz hadvezetésének hibáit.30 

A lefújó hadseregparancsot Jellasics útikészülődése közben kapta kézhez Nagykőrösön. „Görgey elő-
nyomulása miatt a csapatokat Hatvannál koncentrálom, ezért addig ne kezdjen offenzívába, amíg ki nem 
világlanak a honvédség céljai. Hadtestének feladata a Szolnokra és Cibakházára való figyelés 

Március 21. A fogcsikorgatva engedelmeskedő Jellasics keletnek fölvonultatott két egyesített hadtes-
tének egész fordulatot vezényelt. Ceglédről jelenti a budai főhadiszállásra, hogy Schlick hadteste elvonult 
innen, és helyét ő foglalta el. A Tisza irányából várható honvédtámadás megfigyelésére Rastich dandárát 
Abony—Szolnok irányában kiküldte azzal a szigorú utasítással, hogy éber előőrsi szolgálatot teljesítsen, 
főleg Szolnokot és Cibakházát figyelje.32 

Március 22. A város elnyugodott. Éjfél tájban hat horvát katona asszonyi kalandra indult a züllött 
Tordai János vezetésével Tóth Zsuzsanna, volt Varga Lajosné házához. A fölriadt asszony ellenkezett, 
mire a horvátok szuronnyal kényszerítették, két helyen megsebesítvén, csoportos erőszakot vettek rajta. 
A mcgbecstclcnítctt menyecske följelentést tett a bírónál, a bíró kihallgatta Tordai Jánost, aki a katonák 
felől semmit sem tudott, nem is akarván tudni.33 

Március 25. Jellasics Ceglédről jelenti, hogy felderítői szerint Cibakházánál 12 ezer honvéd van és 
négy üteg, Damjanich parancsnoksága alatt. Damjanich nincs ott, Asbóthnak adta át a parancsnokságot. 
Törökszentmiklóson 14 ezer honvéd táborozik hat üteggel. Cibakházánál hidat vertek a Tiszán, Fegyver-
neken ácsokat toboroznak.34 

Március 28. A ceglédi bíró hangulatjeicntésc Babarczy Antal királyi biztosnak: „Népünk állapotja 
folyvást nyomasztó. A szegénység mindenből kiélve. A sorfelett megnehezített közlekedés miatt nem hoznak 
be a vidékről élelmet, a passirscheinek csak 24 órára adatnak, emiatt a külső munka — bár itt volna már az 
ideje — csaknem lehetetlenné válik s a napszámos emberek kenyeröket sem kereshetik. Erőszakoskodás és 
rablás — minden fegyelem ellenére is — folyvást történik, sőt a házakba, padlós szobákba is, lovak köttet-
nek be .. . az mind csak okoskodás és nem széna, ez a válasz (ha mondjuk, hogy nincsen) ... a magyar 
pénzjegyek betiltása . . . Kitörésre azonban most nem gondol. . ,"35 (A kipontozott szöveg az eredetiben 
olvashatatlanná van törölve — HL.) 

Március 29. Tavaly nevezte ki a császár és király horvát bánnak Jellasicsot, majd politikai okból szín-
leg fölfüggesztette, két hónap múlva azonban visszahelyezte méltóságába. E z a hadtestparancsnok-bán 
úgy viselkedett itt mint egy hadrakelt fejedelem. Egy Habsburg hercegasszonnyal való intim kapcsolatai-

I 6HclysCRnévmutató. 17—291 
2 7HclyscRncvmutató. 17—425 
"HclyscRncvmutató . 89 cs. 17—490 
"Bírói , 382. sz 
í0HclyscR ncv mutató , 89 cs. 17—550 
"HclyséRnévmutató . 89 cs 17—562 
1 2Hclysénncvmutató, 89 cs 18—33/a 
"Bí ró i , 391 sz 
"Hclyscgnévmuta tó , 89. cs. 18—366 
"Bí ró i . 387 sz 
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val és bánságával nagyobb beleszólást kívánt magának a birodalom ügyeibe, s úgy vélte, hogy mint Hor-
vátország legfőbb közjogi méltósága, a király után, megérdemli ezt a kiváltságot. 

1848. szeptember 11-én Jellasics a Dunántúlra való betörésének hírére, a ceglédi bíró — a történelem-
ben utoljára — egybehívta a három város, Nagykőrös, Kecskemét és Cegléd tanácsát elhatározni, hogy 
fegyveresen álljanak ellen, a forradalmi kormány ne késlekedjék, ők tízezer fegyveressel, életük árán is 
meggátolják a horvát bán előretörését. A három város nemzetőrei jelen voltak Pákozdnál. A sors iróniája, 
hogy bánná való ünnepélyes beiktatása évfordulójának — a köztörténetben eddig nem ismert — fényes 
napját Jellasics Cegléden ülte, mint egy uralkodó. Kéznyújtásnyira a ceglédi határozat szerzőjétől. Csiz-
madia Mihály bírótól. A bán mindent elkövetett, hogy ez a nap emlékezetes maradjon a Duna-hadsereg 
tábornokainak. 

A tiszttartói lakba meghívott vendégek díszegyenruhában, mellükön érdemjelekkel hódoltak a bán-
nak, aki színarany evőeszközökkel terített asztalhoz invitálta őket. A hófehér damaszt abroszon nemes 
porcelántálakban, ezüst tálcákon fűszeres étkek, mártások, levesek és ropogós sültek garmadája csiklan-
dozta ínyüket. A borok pedig, királyok asztalára valók, lelkesedéssel töltötték el valamennyiöket. Fe-
renchich, a jószemű ceglédi tiszttartó, ezeket irta naplójában: ,,Martins 29. melly napon a Bán egy sza-
kátsot hozatott Pestről, mivel akkor volt az instalUtionalis évi napja, hogy Banus lett, és arra a tractara 
hozatta, melly tractan harmincnégyen voltak. A Banus maga is gallaba, a Bestekje tsupa arany, a kalany, 
kés, ve IIa, kávés kalán és só tartó. "36 

Április 2. A császári sereg kivonása Cegléd térségéből véglegesnek bizonyult. Ezen a napon Jellasics, 
múlt heti mámorában még ott ült a tiszttartónál, de készülődik az elvonulásra. Az ő hadteste itt már az 
utolsó. Menetének biztosítására egy dandárt rendelt Rastich vezérőrnagy parancsnoksága alatt. Elrendelte 
neki, hogy előőrseit vonja vissza és valamennyi parancsnoksága alá tartozó csapattal húzódjon Ceglédre. 
Az abonyi vasútállomáson található vagonokat és más szállítóeszközöket hozza Ceglédre. Végül tájékoz-
tatja, hogy ót Albertiben találhatja.37 

Árpilú 3. A tiszttartó naplójából: ,,A Bánusék az egész táborral Albertibe utaztak délelőtt 11 órakor. 
Éjszakára jött Rastich generális két adjutansával. Csak vatsorát ettek és vatsora után Bitske felé utaztak, ahol 
4-én csata volt."1' 

Három szigorú hónap elteltével vonultak ki Ceglédről és közeli védékérő) a császári Duna-hadsereg 
hadosztályai, hogy megverettessenek a szomszédos Tápió vizénél, Bicskén. Aztán sorozatban Isaszegen, 
Hatvannál, Vácnál és Nagysallónál. Április ötödikén takarodott ki a városból az ellenség utolsó katonája, 
hatodikán jelentek meg a honvéd felderítő járőrök. 

Április hetedikén Cegléd történetének új szakasza kezdődött. 
Hídvégi Lajos 

A redemptio és 
az utcanevek Túrkevén 

Túrkeve legrégibb neve: Keve, majd a tatárjárás kori elpusztulása után egy ideig: Keveegyháza; XIV. szá-
zadban azonban már ismét „Keve" néven szerepelt. A XV. században pedig „Kevi"-re változott. A XVI. 
században a Túr előtaggal I'úrkevi lett és ezen a néven egészen a múlt század közepéig szerepelt. Ettől az 
időtől lett Túrheve. Jobbára hivatalosan, mert köznyelven napjainkban is még: Kevi-nek mondják, a kör-
nyéken is.1 

Túrkeve a tatárjárás kori elpusztulása után újratelepülve, Nagy Lajos, Zsigmond, Mátyás, a nagy kirá-
lyok idején — több mint 200 évig — megállapodott volt, de a XVI—XVII. században többször elpusz-
tult. A törökök kiűzése idején: 1683-tól úgy elpusztították, hogy 1699-ben lakatlan puszta volt. Ezt köve-
tően 1703-ig újratelepült, de 1706-ban Rákóczi Ferenc — védelem céljából — a kevieket Rakamazra te-
lepítette. Ettől az időtől Kevi újra lakatlan volt, úgyannyira, hogy 1710-ben, amikor Józsa János, mint el-
ső telepes, Kevibe jött, teljes pusztaságot talált. Majd a Rákóczi-háború befejezése, 1711 után megindult 
a visszatelepülés. De előbb még, 1702-ben, I. Lipót császár a Jászságot, Kis- és Nagykunságot — így ter-
mészetesen Kevit is — eladta a Német Lovagrendnek.2 

A Lovagrend inspektora 1713-ban a következő 21 családot írta össze Túrkevén: Vasadi Mihály bíró, 
Deák Sámuel jegyző. Ács Mihály kisbíró, Oroszi György, Madarász János, Nagy István, Kornis István, Mol-

3 6Naplójegyzet, március 29. 
í 7 Helységnévmutató , 9. cs. 19—456. 
51Ferenchich, április 3. 

*Györffy La/os: Túrkeve tör ténete . 7—12. oldal 
' U o . 19—21. old. 
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nár András, Ábrahám ]ános, Gajdán András, öri András, Hagymási András, Nagy Gergely, Vámos András, 
Kelemen Mihály, Vámos György, Kallós István, Józsa István, Elek János, Kajtor István, Ábrahám György 
Ennek a névsornak az érdekessége az, hogy kapcsolódik a következőkben ismertetett túrkevei utca-
nevekhez. 

A XVII . század végéig Túrkeve püspökségi jobbágyfalu volt, majd a tizenöt éves háború után a szabad 
nagykunokból települt újra. Ettől az időtől a keviek nem voltak jobbágyok. Azonban az említett, 
császári elzálogosítás idejétől újból földesúri hatalom alá került Túrkeve is. De ekkor nem jobbágyszolgál-
tatásokkal adóztak a keviek, hanem szabad takszásokként fizettek a német lovagrendnek. Ez azt jelen-
tette, hogy a földesúr által megszabott díjakat fizették, a használatukban lévő birtokaik arányában. Köz-
ben 1715-ben, a Német Lovagrend lemondott örökvételi jogáról, s így most már a jászkunok területeiket 
Zálog címén birtokolták, a vételár visszafizetéséig. 1731-ben a kincstár 250 000 rénes forintot (arany fo-
rint), mint zálogösszeget a Német Lovagrendnek kifizette. így az egész Jászkun kerületet az udvari bi-
zottság gondjaira bízták. A jászkunok helyzete a gazdacserével nem sokat változott, inkább rosszabbodott, 
mert az udvari adminisztrátor még magasabb adót vetett ki, mint amennyit a lovagrendnek fizettek. 
1744-ben egy kiküldött bizottság jelentést terjesztett Mária Terézia elé, melyben az uralkodó beleegyezé-
sét kérték ahhoz, hogy a Jászkunság földjét visszaválthassák. Ez a felterjesztési kérelem azonban nem járt 
sikerrel. Később újabb jászkun megbízottak járultak az uralkodó elé, akiknek kérését már siker koro-
názta: 1745. május 6-án kelt diplomájában Mária Terézia megengedte a jászkunoknak a megváltását, 
s visszahelyezte őket ősi kiváltságaikba 4 

Az 1711 -et követő három évtized alatt Túrkeve lakossága megsokszorozódott. A lélekszám 1745-ben 
már elérte az 1500-at. A visszatelepülés során sokan jöttek a régi keviekkel együtt a Hajdúságból és Sza-
bolcsból, valamint a környékbeli községek egykori lakóiból is.5 

A nagy jelentőségű diploma alapján megszületett a földmegváltás, a /ászkun-redemptio, melynek értel-
mében először is ezer lovas katonát kellett a jászkunoknak felszerelniük. A diploma kiváltságaikat az 
alábbiakban részletezi: 

1. A jászkunok fölött egyedül csak főbírájuk, főkapitányuk és saját bíráik törvénykezhetnek, kivéve az 
egyházi bíróság elé tartozó ügyeket és a határpereket. 

2. A kerület lakói és árui a királyi harmincadok kivételével minden vám- és révfizetés alól mentesek. 
3. Csak a saját kapitányaik előtt kötelezhetők megjelenésre. 
4. A nádor által kinevezett főkapitány elnöklete alatt, szabadon választhatják kapitányaikat, aszesszo-

raikat és egyéb tisztjeiket. 
5. Megengedtetik a Jászkun kerület megváltása. A kincstár részére a jövőben közadót, a nádor részére 

pedig továbbra is 3000 arany tiszteletdíjat tartoznak fizetni. A hármas kerülethez tartozó földeket, hely-
ségeket, szállásokat és pusztákat a jászkunok birtokba vehetik, de nem idegeníthetik el. 

6. Megengedi a szabadon költözhető és szabad állapotú jövevényeknek a jászkunok földjén való letele-
pedést és előírja közteherviselésüket. 

7. A Jászkun kerületek összes lakosai egyenlő kiváltságokat élveznek. 
8. A kerület római katholikus egyházközségeit kegyúri jog illeti meg. 
9. A megyei törvényszékek módjára a kerületek pallosjoggal rendelkeznek. 
Végül a záradék leszögezi, hogy országos ügyekben a Jászkunság területe és népe a királyi helytartóta-

nácstól függ. A kiváltságlevél alapján a Jászkun kerület földje és népe szabad lett. A nádor joghatósága 
alá visszakerült Jászkunság autonómiáját, közigazgatási, törvénykezési és adózási ügyét az 1745. novem-
ber 22-i királyi leirat szabályozta, s egyben megszüntette a kerület közjogi képviseletét Heves—Külső-Szol-
nok vármegyével.6 

A Jászkun kerületek a megváltás összegének oroszlánrészét kölcsönökből szerezték meg. A nádor és 
Grassalkovich Antal mágnás támogatásával: egyházaktól, nemesektől, kereskedőktől, malmosoktól vették 
kölcsön. A megváltás összegéből a: 
Jászságra esett 227 750 rénes forint 
Nagykunságra esett 155 000 rénes forint 
Kiskunságra esett 185 150 rénes forint 

összesen: 567 900 rénes forint 
Ezek a költségek még nem voltak véglegesek. Az összes költségek a megváltással felmerülő összegek-

kel együtt, a három kerületnek összesen: 582 794 rénes forintra rúgtak. A redemptiós összeg kifizetését 
arányosan osztották fel a három kerület és azok helységei, majd következésképpen a föld-, telek-, kertek, 
legelőrészek megváltói között. így az egész hármas kerület, vagyis a Jászság, Kis- és Nagykunság meg-
váltotta magát. Visszaállt a Jászkunság régi állapotában, melynek a megváltott föld szabad birtoklása 
volt az alapja.7 

A túrkeveiekre 28 300 rénes forint esett, mely megváltási összegért 225 redemptus család váltatott meg: 
továbbá 2 1 734 magyar hold külterületet, mely állott a régi kevi határból és az ide csatlakozott elpusztult. 

' A „Liber Fundi" Tú rkevé re vonatkozó kijegyzetelése. 3 old Az 1745-ös redemptió nyi lvántar tása Szolnok M Levéltár 
4Jász-Nagvkun-Szolnok vármegye múltja és jelene, 1935. Szerk : Schefsik György. Varga Sándor Frigyes le írása, 108 oldal 
5 Uo. Mária Terézia megváltási diplomájának részletezése. 108. old. 
*Uo. Királyi leirat a Jászkunság önkormányzatáró l 
TUo. A Jászkunság fizetési kötelezettségének a felosztása 
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volt községek területeiből. A telkek, kertek kiosztása később, 1751-ben került sorra, azonban ezek meg-
váltása is benne foglaltatott az említett összegben. Ezt a nagy müveletet summázza és őrzi meg a „Uber 
Fundi" (szabad telek-et jelent) a megváltások teljes nyilvántartása, melyet a Szolnok Megyei Levéltár 
őriz. Ebben a nagy könyvben a Jászkunság minden helységének, megváltóinak, megváltott területeinek, 
fizetett összegeinek leírása megtalálható, közben módszeres történeti jegyzeteket is tartalmaz.8 

Akár az egész Nagykunságban, így Túrkevén sem jutott a megváltással a teljes lakosság birtokhoz. Akik 
fizetni tudtak, azokból lettek a redemptusok, akik ebből kimaradtak, azokból lettek az irredemptusok, 
akik továbbra is szegény emberek maradtak. D e még a redemptusokból is sokan elszegényedtek, elsősor-
ban olyanok, akik csak kevés földet tudtak váltani. Ki-ki aszerint kapott birtokot, amennyi váltságot elő-
zetesen befizetett. A jó szántóföldeket kiosztották, a gyengébb földek pedig közös legelők maradtak. 
A telkek, földek, szőlőföldek, legelők és egyéb költségek kifizetéséért a község vállalta a kötelezettséget, 
amit a redemptusoktól hajtottak be, több-kevesebb idő alatt. Túrkevén a 28 300 r. forint a 225 redemp-
tust terhelte. ' 

Ezek után megindult a város önálló fejlődése. A redemptusok lettek Túrkeve tulajdonosai. Kialakítják 
önkormányzatukat, amelynek vezetői a redemptusok lettek. Kiváltságos helyzetük a későbbi, polgárosult 
korokban is fennállott. Mint tekintélyes közéleti emberek — majd pedig leszármazottaik — sokat tettek 
Túrkeve várossá fejlődéséért. A megindult gazdasági fejlődés következtében a XVIII. század második fe-
lében rohamosan nőtt a lakosság száma. 1755-ben már felépült a régi templomdombra az új református 
templom, melynek belső falán elhelyezett márványtáblán örökítették meg a redemptusokból álló 16 ta-
nácsnok nevét. A római katholikus templomot 1778-ban emelték. Az állattenyésztés már ebben az időben 
is olyan méreteket öltött, hogy a meglévő közlegelő mellett még nagyobb legelőt kellett a városnak bérel-
nie. Már az 1750-es évektől bérelték a keviek Ecseg-pusztát, vagyis annak 4000 kh-as legelőterületét, ami 
hasznos kiegészítője volt Túrkeve állattartásának. Talán a fejlett állattenyésztés eredménye volt, hogy Túr-
keve 1808-ban vásártartási joggal rendelkező: „Nagykun-város" lett.10 

Utcáink ma a következő redemptus neveket idézik (a felsoroltak között azon nemesek nevei is szere-
pelnek, akik csak 1711—17^5 között települtek Túrkevére, közöttük voltak a legnagyobb földváltók): 
Ábrahám, Barna, Balogh, Csontos, Czihat, Czeglédi, Debreczeni, Ducza, Endrédi, Erdei, Eszenyi, Firtta, 
Földessi, Garai, Győri, Győrffy, Hajdú, Herczegh, Hagymást, Katona, Kalmár, Kelemen, Kajtos, Kallós, 
Kovács, Kiss, Kenéz, Kós, Kun, Józsa, Lisznyai Damó, Madarász, Mihályi, Módis, Molnár, Nagy, Nánási, 
Németh, Olajos, Ozsváth, Perbáth,'Rácz, Rékasi, Seres, Serfőző, Simon, Sós, Somodi, Szakács, Szabó, Szé-
nási. Szegő, Tóth, Tuhai, Turi, Újvárosi, Vad, Vámos, Voss, Vasadi, Vincze. 61 utcanév! 

Az óvárosi rész 120 utcájának több mint fele a redemptusok nevét viseli. A többi utca a magyar történe-
lem és irodalom nagyjai nevét hordja, harmadsorban pedig földrajzi és helyi elnevezések, mint Kenyérme-
ző, Nőborda, Hajtó, Berettyó, Pásztói, Bocskor, Kisdomb, Bojtor stb. A redemptio idejétől még soká ke-
rült sor az utcák elnevezésére. Először 1880-ban voltak nálunk utcaelnevezések, de akkor még csak a 
főbb utcák kaptak nevet, majd az 1890-es években, a századfordulóig minden utca nevet kapott, ezt meg-
előző időkben csak közök voltak. Nevezetes ház, kovácsműhely, kocsma, bolt, kút, vagy középület nevé-
vel nevezték meg a közöket. Az 1930-as évek elején újabb utcarendezés volt, azonban a redemptus utca-
nevek nem változtak. A felszabadulás után is csak 4 redemptus utca kapott más nevet ." 

A redemptiótól számítva egészen a múlt század végéig a házak és tanyák csak számot kaptak. A hiva-
talos emberek tudták, hogy milyen számok melyik közön vannak. Egytől folytatólagosan számozták a há-
zakat. 1930-ban 3200 városi házszám és 820 tanyaszám volt. A városháza volt az egyes és így tovább. Ez 
a folytatólagos házszámozás még az utcanevek megjelenése után is sokáig megmaradt. Az 1930-as évek 
elején történt utcarendezések idején már minden utcának külön számsora lett.12 

Az utcaneveket viselő 61 redemptuscsaládból ma már csak 46 leszármazott család él Túrkevén. Tehát 
15 család az időközben kihalt, vagy elköltözött, de az utcanevekben megmaradt a nevük, meg az emlé-
kük. Ha végigtekintünk a 225 redemptus névsorán, akkor azt találjuk, hogy azoknak 95%-a ma is a kevi 
családok között él. 

Nem volt ugyan redemptus Kaszab Nagy István, redemptiókori református lelkész és esperes, de annak 
számított, mert 1743-ban ő kezdte el Túrkevén az egyházi anyakönyv vezetését és az azóta is fennálló 
anyakönyvi nyilvántartást. 1743-tól 1769-ig volt Túrkeve lelkipásztora. Nevét a Kaszab utca őrzi. Ezt 
mondhatjuk el Vincze Márton redemptus fiáról, Vincze István testőrkapitányról is, aki megmentette a ke-
vi református templomot a katolikus papok foglalásától.13 

A redemptusokból került ki a mindenkori bíró (később főbíró), a másod-bíró, a jegyző, valamint a ta-
nácsnokok, a presbiterek, a tisztviselők, a községi rendőrök, a legjobb gazdák, az iparosok és más közéleti 
emberek. A XIX. században már megyei és országos rangú emberek is lettek a kevi redemptus leszárma-
zottakból. Nem redemptus származású, de jeles kevi ember volt a reformkorban: Laczka János Jászkun 
kerületi főkapitány és főügyész. 1945-ig utca őrizte a nevét. A redemptusok leszármazottaiból több kun-
kapitány (Nagykunkerületi), a rendezett-tanácsú várossá alakulástól minden polgármester redemptus 

'Túrkcvcre eső megváltási kötelezettségek, mely összeget a Liber Fundi Tú rkevé re vonatkozóan: 225 redemptus névsorával, 
területével és fizetési kötelezettségeivel külön ta r ta lmazza A Túrkevei Városi Tanács kimásoltatta 1909-ben 
T ú r k e v é r e vonatkozó rendelkezések a Liber Fund i kimásolás jegyzetelései: 14—15. old. 
"Györfly Laios: Túrkeve története, 22—23. old 
"Hagymásy Sándor: „Túrkevei u t c á k " cimú. 1984 i néprajzi pályázatának a bevezetője. Névsorok a U b e r Fundi-ból. 

, ! U o A túrkevei utcák bevezetője. 
IsOanko Imre: Túrkeve kutatása címú bibl iográf iá jában 14. old. 
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származású volt. Városi képviselők, főtisztviselők és más közéleti emberek idehaza, de került belőlük já-
rásbíró, közjegyző, megyei jegyző, főispán, államtitkár, országgyűlési képviselő, sőt egy ideig miniszter is 
volt a redemptus utódokból.14 

Az utókor nem felejtette el az úttörő redemptusokat, s mikor arra került a sor, először is azok jeles 
embereit vették sorban, hogy az utcanevekben megmaradjon a nevük, emlékük . . . Ök voltak Túrkevén 
a jászkun redemptió helyi letéteményesei, akik talán nem is gondoltak akkor arra, hogy a szorgalmas 
munkájuk, élniakarásuk, nosztalgiájuk nyomán szabad Nagykun-város, majd pedig az elsők között Ren-
dezett Tanácsú — úgyis mondhatnánk — járási jogú város lesz. Ez a gondolat vezette a kevieket arra, 
hogy a redemptus őseik neveit a város utcáinak elnevezésével örökítsék meg. 

Hagymásy Sándor 

Bujdosó leventék a Bakonyban 
Sok katonaszökevény kálváriáját ismerjük, akik 1945 első hónapjaiban életüket mentve minden lehető-

séget felhasználva bujkáltak a nyilasok által birtokolt országrészben, bevonulási parancsot megtagadó fia-
talok történeteivel azonban még adós a helytörténeti irodalom. Gyűjtőmunkám eredményeként nemrég si-
került három bakonysági fiú bujdosásának történetét felderítenem. Közülük ketten, Koncz Lajos és Szal-
czer György buzdításomra többoldalas kéziratban örökítették meg a veszélyes három hónap történetét. 
Tallózzunk egy keveset ezekben az emlékezésekben! 

„. . . 1944 végén megjelentek a hírhedt falragaszok, melyek 16. évtől elrendelték a bevonulást... A hir-
detmény határozottan leszögezte: Aki a bevonulási parancsnak nem tesz eleget, az katonaszökevénynek szá-
mít. A katona- és a leventeszökevény a helyszínen felkoncolandó. A plakát ugyanezt a megtorlást helyezte 
kilátásba a családnak is, amely szökevényt bujtat." 

Hosszú, gyötrő tanácskozás kezdődött családi körben, majd a három fiú útnak eredt Pápára, hogy on-
nan a jelentkezési helyre, Sárvárra utazzon a rendelkezésnek megfelelően. Pápán betértek egyik tanáruk-
hoz, hogy tánácsát kérjék, ,,. . . aki éppen ezt megelőzően töltött néhány napot a nyilasok fogdájában . . . 
Nagyon erélyesen figyelmeztetett bennünket, hogy szenvedés, megpróbáltatás, sőt pusztulás vár ránk, ha en-
gedelmeskedünk a felhívásnak, javasolta, hogy bujkáljunk a háború végéig, mely nem tarthat már sokáig." 

A tanár tekintélye és az otthon vonzása nagy volt. A fiúk úgy döntöttek, hogy maradnak. Óvatosság-
ból megvárták a besötétedést, majd a Tókerten keresztül elhagyták a várost. A hófödte szántóföldeken, 
réteken a falvakat kikerülve akartak hazajutni. 

„A fehér hómezőn hamarosan eltévedtünk, s erre egy hatalmas kiáltás döbbentett rá bennünket. A hóropo-
gást észlelő német katona fegyverének zóvárzata csattant és Halt! felszólítás hallatszott. Azon pillanatban 
megtorpantunk, gyökeret vert a lábunk, s lélegzetünket is visszafojtottuk. Rémülten láttuk, hogy egy repülő-
gép áll előttünk. A pápai repülőtéren jártunk. Dermedten vártunk, feszülten figyeltünk. Egyszer csak hallot-
tuk, hogy a német katona futni kezd. A hó ropogásából biztosan kivettük, hogy távolodik. Amint megbizo-
nyosodtunk, hogy a német őr irányt tévesztett, lassan, lábujjhegyen elindultunk visszafelé. Amikor megfelelő 
távolságra jutottunk, futni kezdtünk." 

Sikeres megmenekülésük után különváltak egymástól. Szalczer Gyurka egyedül vágott neki a téli éjsza-
kának. Ö vállalta a kockázatot, többnyire az országúton haladt. Szerencséje volt, nem találkozott egyetlen 
lélekkel sem. „Éjfélkor hazaértem Bakonyságra. Szüleim és testvéreim igen megörültek, amikor mindent el-
meséltem nekik. Francis néném és Rozika néni pedig sírtak, mert Lali és Vili nem érkezett meg." 

A másik két fiú útjáról Koncz Lajos számol be: „ N e m mertünk az országúton menni, mert ebben az idő-
ben fegyveres nyilasok őrizték a hidakat, ők álltak az útkereszteződésekben. A havas földeken pedig nem 
tudtunk tájékozódni, minduntalan eltévedtünk. A legnagyobb nehézséget a patakokon való átkelés jelentette. 
Többször beleestünk a vízbe, átázott nadrágunk szára jéggé fagyott." 

Az éjszaka második felében, mikor teljesen elcsigázva, eltájolódva a szomszédos község alatt bolyongtak 
dideregve, kakasszó figyelmeztette őket arra, hogy emberi település van a közelben. Miután felismerték a 
falut, megtalálták a hazavezető utat, s még hajnal előtt hazaértek. 

Ezek után gondoskodni kellett megfelelő búvóhelyről. Nagynénjük a falutól két kilométerre fekvő ma-
jorban lakott két kisgyermekével. Ez a hely alkalmasnak látszott rejtőzködésre. Az épületcsoporton belül 
olyan zugot is ki kellett alakítani, mely komoly házkutatás esetén is biztonságot nyújt. Ez néhány napon 
belül meg is történt a család közreműködésével: „... A konyha nagy méretű cementlapokkal volt lefedve. 
Néhány ilyen lapot gondosan kivettünk a fal mellől, itt kezdtük meg a bunkerhez vezető alagút építését, 
mely az istállóban, a jászol alatt ért véget. Ennek közelében a pajtában, a tyúkól alatt volt a bunkerünk. 
Megfelelően kibéleltük szalmával, pokróccal. A bunkerhez vezető lyukat egy lesározott deszkával lehetett le-
fedni, melyre a házbeliek még egy rossz kocsikereket is tettek, s ha veszélyes helyzet alakult ki, takarmány-
törmelékkel is behintették." 

Az ellátás nem okozott gondot, a nagynéni és a szülők gondosan táplálták őket. Napközben és éjjel a 
lakásban voltak, csak ha idegen közeledett a majorhoz, akkor vonultak vissza az alagúton keresztül a rej-
tekhelyre. 

MSzolnok vm. múltja-jelene, monográf iában Varga Sándor Frigyes: Tú rkeve leírása című tanulmánya. 374—375. old. 
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„Sokat olvastunk, de csakhamar meguntuk a rabságot. Többször kimentünk az istállóba, és ott tornász-
tunk. Egyikünk rendületlenül nyomta a mellső fekvötámaszokat, a másik kettő pedig híven számlálta azokat. 
Versenyszerűen ment a dolog, vitatkoztunk, s megköveteltük egymástól a szabályos mozdulatokat. Vili nehe-
zen akart belenyugodni, hogy ó mindig vesztes maradt. Még az ingét is levetette, hogy túltegyen rajtunk. Ez 
a próbálkozása sem sikerült, de közben a leterített ingét a borjú elérte és megette. Csak a gallérját hagyta 
meg." 

Nagy könnyelműen meg a majorból is kimerészkedtek. Szalczer György így emlékezik erről: ,.Egyhan-
gúan peregtek a téli napok. Egyszer Imre bátyámat rábeszéltük, hogy menjünk el vadászni, ő hozott egy ka-
tonapuskát, és elindultunk a határba. Sürún havazott, valóságos hófüggöny volt körülöttünk, csak azért mer-
tünk vállalkozni erre a kalandra. Olyan területen jártunk, amely mindegyik községtől távol esett. Bátyám 
többször lőtt mezei nyúlra, elejteni azonban egyet sem tudott, öt is, bennünket is szigorúan megdorgáltak a 
szülők ezért a felelőtlenségért." 

Az aggódó család úgy látta, ha a három fiú együtt marad, előbb vagy utóbb bajt csinálnak. Egy időre 
külön rejtegették hát őket, Szalczer Gyurka otthon bujkált. Éjszaka a lakásban volt, a nappalt melegen 
felöltözve a padlás rejtett zugában töltötte. Egyik reggel azonban igen korán zörgették meg a lefüggö-
nyözött konyhaajtót: „A konyhán át az első szobába surrantam, és a szögletben álló szekrény mellé bújtam. 
Édesapám ajtót nyitott. Nyilas csendőr lépett be, s azonnal a szobába tartott. Szorosan a fal mellé bújtam, 
reszketett minden tagom, lélegezni is alig mertem. Hallottam a szívem dobogását. A csendőrt és édesapámat 
a szemben levő nagytükörben igen jól láttam." 

Szerencsére a csendőr nem pillantott bele a tükörbe, mert ott ő is megláthatta volna a reszkető fiút. 
Némi kérdezősködés után távozott. A kaland után a három fiú egy ideig ismét a majorban bujkált. A 
szovjet csapatok közeledtével a szülők attól tartottak, hogy a magányos épületcsoport harcok célpontja 
lesz. 

„Az utolsó előtti napon szekéren, dunyhák alatt szállítottak bennünket be a faluba. Amál néném és csa-
ládja sem mert a majorban maradni. 1945. március 25-én, virágvasárnap felszabadult Bakonyság. Német el-
lenállás nem volt. Az oroszok muzsikaszóval vonultak be a faluba. Élükön Zámbó János bácsi jött azzal az 
orosz pilótával, akinek tf gépét légiharcban lelőtték. Az ejtőernyővel kiugró pilóta a Zámbó-tanyán talált me-
nedéket." 

Az egykori szökevények közül ma Szalczer György és Koncz Lajos tekintélyes általános iskolai tanárok, 
Réfi Vilmosból orvos lett, dq ő már nem emlékezhetett a kalandos és félelmes időkre, mert gépkocsibal-
eset következtében életét vesztette. 

Huszár János 

Sályi néprajz festményeken 
Mikor egy falu néprajzáról, népi hagyományainak a jövő számára való átmentéséről beszélünk, akkor 

általában legjegyzésre, leírásra, a régi tárgyak, eszközök, objektumok felmérésére, fényképezésére, vagy 
gyűjteményekben való megőrzésére gondolunk. Kivételes a festményeken, képzőművészeti alkotásokon 
való megörökítés. Bár szép számmal van olyan festményünk és szobrunk, amely a magyar nép életének 
egy-egy pillanatát rögzíti és őrzi az utókor számára, ezekre eddig nem figyelt fel kellően a néprajztudo-
mány, inkább csak a képzőművészet foglalkozott velük. Az is ritka nálunk, hogy egy-egy néprajzilag 
gazdag falu kiváló festőket vonzzon magához, akik azután művészi alkotássá formálva egy adott telepü-
léshez kötődően örökítsék meg a hagyományos népélet tárgyi emlékeit. 

A bükkaljai Sály község ebből a szempontból szerencsésnek mondható. Ez a völgyben fekvő, dombok, 
erdők koszorúzta, festöien szép falu nemcsak az írókat, költőket vonzotta magához, hanem a festőket is. 
Költő, író szülötte is volt Sálynak. 1783-ban itt született Terhes Sámuel, akinek verseit ajkára vette a 
reformkor Magyarországa, s a Nem úgy van már mint volt régen — kezdetű versét Erdélyi János népdal-
ként közölte a Népdalok és mondák című, 1846-ban megjelent népköltési gyűjteménye első kötetében. 
1803-ban ugyancsak itt született Balla Károly színművész, író, Debrecen első újságjának, a Debrecen— 
Nagyváradi Értesítőnek alapító szerkesztője. Itt járt iskolába Gárdonyi Géza, itt töltötte gyermekéveit 
Szederkényi Anna írónő. A nagy reformpolitikus, a magyar realista regény megteremtője, Eötvös József 
1838—1841. között itt írta Karthausi című regényének java részét, több tanulmányát, versét, sőt író bará-
tait : Trefort Ágostont és Szalay Lászlót is meghívta sályi birtokára. Valóságos írókolónia volt akkor Sály. 
Hasonló festőkolóniának is otthont adott a falu, csak ennek a második világháború utáni években jött el 
az ideje. 

Ez idő tájt a budapesti zeneakadémián folytattam tanulmányaimat, de 1945/46 telére hazakényszerül-
tem Sályba, mivel tüzelőhiány miatt szünetelt a tanítás. A tavaszi jó időket várva tanultam, gyakoroltam 
odahaza. Egy délelőtt éppen javában játszottam Mozart A-dúr hegedűversenyét, mikor egy fiatalember 
kopogtatott be hozzánk: könyveket árult. Kölcsönösen csodálkozva néztünk egymásra. Én azért, mert a 
háború borzalmai után ekkor éreztem át igazán, hogy most már csakugyan béke van, hiszen könyveket 
árulnak, ö meg azon lepődött meg, hogy micsoda falu ez a Sály, ahol az Isten háta mögött Mozartot ját-
szanak. A könyvárus Simon Ferenc festőművész volt, aki Csók István tanítványaként végezte el a képző-
művészeti főiskolát. Meleg beszélgetés után szétnéztünk a faluban, s annyira megtetszett neki, hogy el-
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járdán József: Sályi látkép Simon Ferenc: Sályi piac 

határozta: eljön ide, és itt fog letelepedni. A falu közelében levő Mocsolyás-pusztán volt az erdőhivatal, 
itt dolgozott egy erdőmérnök barátja. Más munka nem lévén, itt vállalt disznópásztorságot, közben pedig 
festeni kezdett a -mosolyásiaknak meg a sályiaknak egy kis élelemért. Édesapám volt akkor a sályi általá-
nos iskola igazgatója. Felfigyelt a tehetséges emberre és meghívta a tantestületbe rajztanárnak. Így Simon 
Ferenc a disznópásztorságot felválthatta a katedrával, a sályi gyerekek egyetemi végzettségű művész-
tanárt kaptak, a falu pedig itt lakó festőművészt. 

A falunak ekkor nem volt plébánosa. Simon Ferenc azt mondta a híveknek: „Majd hozok én ide olyat, 
amilyen még nem volt!" S azonmód levelet írt Nyíregyházára barátjának, Járdán Józsefnek, aki költő, 
író, festőművész és lelkész is volt egy személyben: „Azonnal jöjj Sályba, mert elment a katolikus pap. 
Neked kell ide jönni!" 

„Hát elmentem" — emlékszik vissza Járdán József. „Érkezésem előtt borzalmas nagy felhőszakadás 
volt a Bükkalján, úgyhogy az úton kerékagyig ért a sár. 

— No, ilyen helyre csalsz te engem ? — mondom. 
— Majd meglátod, majd meglátod! — válaszolt Simon Ferenc. 
Aztán beértünk Sályba (mert a falu 12 kilométerre van a vasútállomástól). Simon Feri pihenőt se ha-

gyott, azon nyomban indultunk falut nézni, pedig az iszap az úton olykor térden felül is ért. Fel az egyik 
falu fölötti dombra! 

— Gyere, nézd meg, hogy mit látsz? — mondta Feri. Innen festhetsz tájképet, onnan festhetsz egy-
szerű témát. Itt mindent megtalálsz! 

Hát az lett az eredménye, hogy akkor én Sályból egyenesen Egerbe mentem Czapik Gyula érsekhez, 
hogy szeretnék Sályba menni papnak. Megcsóválta a fejét az érsek: 

— Hm, Nyíregyházáról Sályba menni? Ott el fog laposodni! Azzal kellett érveljek, hogy öreg szüleim 
vannak, akik nem érzik jól magukat városon. Mindig falun éltek. 

— Az már más — mondta az érsek. — Ha az a terve, hogy Sályba menjen, hát menjen Sályba. Pedig 
az egy kicsi falu. 

így kerültem én Sályba Nyíregyházáról." 
Most már két festője is volt a falunak. A szép nyári idő beköszöntésével azután mindegyikük meg-

hívta ide festő barátait is. Jött Boross Géza a feleségével és apósával, Kiss Lajos Kossuth-díjas néprajz-
tudóssal, Balázs László az ugyancsak festőművész feleségével, Pituk József és felesége. Ahogyan Eötvös 
József sályi udvara egykor neves írók alkotóműhelyévé vált, most valóságos művésztelepnek adott otthont 
a falu. 

Szerencsés időpontban jött létre ez a „művésztelep". Sály éppen elindulni készült az átalakulás útján. 
Olyan változásoknak nézett elébe, melyhez foghatót még nem élt át történelme folyamán. Ám ekkor még 

Simon Ferenc: Ducza-ház Járdán József: A Cifra-malom 
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szinte érintetlenül megvolt benne mindaz, amit az előző évszázadok népi kultúrájából örökölt. S a művé-
szek éles szeme a természeti szépségek mellett elsősorban ezt vette észre. Ezt örökítették meg rajzaikon, 
festményeiken. így nemcsak művészi alkotások születtek, hanem ezek az alkotások egyben a néphagyo-
mányok megörökítőivé, megmentőivé is váltak. Nagyon megszerették a falut. Boross Géza azt állította, 
hogy „Sály szebb, mint Szentendre!" S ő, aki „becsülettel és tiszta lélekkel" dolgozott az egyszerű embe-
rek megfestésén, itt igazán magára talált. „Továbbra is festem az én parasztjaimat és szegény kétkezi 
munkásaimat. A szívem ezekhez húz és húzott mindig, őket fogom formába önteni, míg csak az a hitvány 
szív dobogni fog és az ecsetet fogni tudom." — írja 1950. február 27-én Budapesten kelt levelében Jár-
dán Józsefnek. 

A művészek sályi képei ma teljesen szétszóródva lappanganak és így őrzik az ötvenes évek eleji Sály 
azóta már gyökeresen megváltozott arcát, népi építkezésének, udvarainak, utcáinak hangulatát, akkori 
lakói egyik-másikának arcképét, jellegzetes vonásait. A festők ezekből a képekből sokat elajándékoztak 
vagy eladtak. Sokuktól már nem is érdeklődhetünk a képek holléte felől, mert csak Járdán József és Pituk 
József él közülük. Pedig feltétlenül fel kell kutatni e sályi témájú festményeket és reprodukciókat, könyv 
formájában is közre kell adni. Nemcsak alkotóikról, azok Sállyal való kapcsolatáról, levelezésükről kell 
minden adatot összegyűjteni, hanem leírást is kell készíteni a képeken található sályi néprajzról is. így 
válhatik közkinccsé a festők által megörökített páratlan érték. 

A Honismeret olvasói az ez évi első számból értesülhettek arról, hogy az 1986 augusztusában másod-
ízben megrendezett Sályi napok alkalmával kiállításon voltak láthatók Járdán József, Simon Ferenc és 
Boross Géza sályi festményei. Már azok, melyek elérhetők voltak, s — főleg Járdán József jóvoltából — 
kiállításra kerülhettek. Ezekből adunk most egy kis ízelítőt. 

A nagy hegyek tövében meghúzódó falu páratlan szép fekvését tárja elénk Járdán József akvarellje. (1. 
kép) Nemcsak képben, hanem versben is megörökítette annak hangulatát. 

A sályi piacot látjuk Simon Ferenc olajképén, háttérben a római katolikus templommal, mellette az első 
világháborúban elesett hősök emlékművével. (2. kép) Balszélen a kastélykert fái hajolnak ki a piacra, 
jobb oldalon Brieger Hermann szatócs háza utcára nyíló boltajtóval. A piacot szegélyező épületek hom-
lokzatai mind az utcára érnek, nem választja cl azokat kiskert az utcától, mint a falusiak házait A piacon 
csak évente egyszer, augusztus 15-én, a sályi búcsú alkalmával volt árusítás, meg ha edényes jött a faluba. 
Valaha olyan nagy volt a szegénység, hogy felesleges időtöltés lett volna áruval kiülni a piacra, ugyan ki 
tudott volna rendszeresen vásárolni? Búcsú napján azonban jöttek messzi földről az árusok, felütötték 
sátraikat, s bennük nemcsak csecsebecséket, édességet, mézeskalács-szívet, hanem gazdasági eszközöket: 
favillát, gereblyét, sőt ekét, boronát, meg ruhaféléket is lehetett vásárolni. Mikor meg néha edényes ér-
kezett a faluba, szekere elé gyékényt terített a földre, s arra rakta ki szépen a tejesfazekakat, rózsás tá-
nyérokat, cserépszélkéket, csirkeitatókat, virágcserepeket, no meg a gyerekeknek szánt madárfügyülőt. 
Ilyenkor aztán rövidesen megperdült a falu több pontján a kisbíró dobja, és harsány hangon adta tudtára 
a lakosságnak: „Kőszirététetik (közhírré tétetik), a piacon edényes van. Csontér', rongyer', gubada-
rabér . " Egyébként üres és csendes volt a piac. Néha haladt át rajta egy-egy szekér, a festményen is jól 
látható kerékvágást hagyva a kövezetlen úton. Ez a csendesen ballagó szekér sem hiányzik Simon Ferenc 
képéről. 

A Sályi piac képe Gárdonyi egykori iskolája mellől készült, ahonnan tanítója és kántora, Malyáta Ignác 
a kép jobb szélén látható úton járt át szolgálati lakásából a templomba orgonista teendőit elvégezni. Ez 
tavasszal és ősszel, mikor a bőséges esők feneketlen sártengerré változtatták az agyagos földet, nem is 
volt könnyű dolog. De Malyáta Ignác olyan művészettel tudott a sáros úton végigmenni, hogy még csak 
be sem piszkolódott a csizmája. A falusiak ezért különösen csodálták. 

Ma már egészen más látványt nyújt a sályi piac. Bal oldalára presszót, takarékszövetkezetet építettek, 
az épületek előtt a piac mélyedését feltöltötték, a feltöltés szélét falazattal is megerősítették. így sajnos 
megtörték a szép, széles teret, s elvették annak tágasságát, távlatát. A régi sályi piac emlékét Simon 
Ferenc festményén kívül egy gyermekdal is őrzi, melyet Nagy Mátyásné Sályi Annától, Malyáta Ignác 
egykori tanítványától jegyeztem le, Forrai Katalin pedig bevette Zene az óvodában című könyvébe, s így 
terjedt el országosan. 

Hej, a sályi piacon, piacon, 
Almát árul egy asszony, egy asszony. 
Jaj, de áldott egy asszony, egy asszony, 
Hatot ad egy garason, garason. 

Sályi emlék 

Nézd: a mosolygó, kedves sályi völgy 
Kitárt karokkal szalad most feléd, 
jó ismerősként, testvérként köszönt 
s eléd teríti réti szőnyegét. 

A két toronyka kandin rád tekint, 
piros sapkájú kis ház integet. 
A lusta dombok lábadhoz viszik 
hátukon a nagy kék hegyeket. 

Más falu lehet dúsabb, gazdagabb, 
más vidékeken lehet szebb a táj, 
de itt, lásd, minden meghitt, otthoni, 
itt a kínzott szív nyugalmat talál. 
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Boross Géza: Sályi udvar Járdán József: Sályi utca 

A dal második versszaka már nem került be a könyvbe, de nemcsak a teljesség, hanem érdekessége 
miatt is ide kívánkozik. 

Hej, a sályi piacon, piacon, 
Elszaladt a menyasszony, menyasszony. 
Utána a násznépe, násznépe, 
Szomorú vőlegénye, legénye. 
Simon Ferencnek az Előhegy alatti Ducza-házat ábrázoló olajképe a múlt század második felének jel-

legzetes sályi háztípusát örökíti meg. (3. kép) A ház homlokzata nem az utcán található, hanem kiskert 
választja el tőle. A kiskert oldalt is el van kerítve az udvartól, hogy a rajta levő aprójószág kárt ne tegyen 
benne A ház oromfala nem éri el egészen a nyeregtető vonalát, a tető alatt háromszög alakú nyílás talál-
ható, mely valaha a kürtőn át a padlástérbe vezetett füst távozását segítette elő. A szabadkémény ugyan 
már nem található a házon, de a füstnyílás az oromzaton megmaradt. A ház fölötti Előhegy oldalában 
épült házakon tűzfal helyett deszkaoromzatot láthatunk, de azokon is megvan a háromszög alakú nyílás, 
csak lécekkel berácsozva. Ezt a rácsot Sályban verebrács-nak nevezték. 

A ház előtt látjuk a Sályi patak egyik ágát: a Malomárkot vagy Nagypatakot, vígan lubickoló kacsák-
kal. A patak az egykori Négyesi-Szepessy kastélykert kőfalának boltíves nyílása alatt jön ki a ház elé, a 
kép bal oldalán pedig deszkahíd alá búvik. E hídon szekerek is jártak, hangosan dobogva a deszkákon. 
A Ducza-ház telkének hátsó végében folyott az eredeti patak, melynek medrében csak a Nagypatakból 
kimaradt víz csordogált. Ezért Kispataknak, vagy Hóttpataknak nevezték. Medrét nyáron gyakran el-
rekesztették a gyerekek. A rekesztés mögött lassacskán összegyűlt a víz és abban fürödtek kedvükre. Az 
iskolás Gárdonyi Géza is így fürdött valaha, s a két patak környéke volt az ő „legkedvesebb játszóhelye." 

A Sályi patak — amely mellett Anonymus szerint Árpád fejedelemmel együtt honfoglaló őseink is tá-
boroztak (Anonymus még Nyárád vizének mondja) — a két világháború közti időben tíz vízimalmot is 
hajtott, némelyikhez még kendertörő is csatlakozott. Hatalmas, felülcsapott vízikerekeikre nagy eséssel 
zuhant rá a patak vize és hajtotta gépezetüket. Különösen a múlt században (mert a sályi malmokról 
1711-ből ismerjük az első Írásos említést), a vasút megépítése előtt messzi földről, száz kilométerről is 
eljöttek őröltetni a sályi malmokba. Olyan jó jövedelmet hoztak a sályi malmok, hogy az egyik molnár 
vízimalom helyett nagy gőzmalmot épített. Úgy gondolta, annak megsokszorozódott termelőképességével 
nem tudnak majd versenyezni a patak hajtotta vízimalmok. De mire a gőzmalom felépült kiderült, hogy a 
vasútvonal messzire elkerüli Sályt. így, ha az őrletni akaró gazdák gőzmalmot kerestek, akkor sem Sály-
ba, hanem a vasúton is elérhető, közelebbi Mezőkeresztesre, Mezőkövesdre vitték búzájukat. Ráfizetéses 
lett a sályi gőzmalom, azért ezt is vízimalommá próbálták átalakítani, de az épület nem tette lehetővé, 
hogy felülcsapott vízikerékkel lássák el. Nem volt más megoldás: átvezették rajta a patak vizét, s bent az 
épületben turbinát hajtottak vele. A nép ezt a megszokott vízimalmoktól eltérő létesítményt Cifra malom-
nak nevezte el. Mióta az ötvenes évek elején felszámolták a magán- vagy a községi tulajdonban levő mal-
mokat, a Cifra malomban sem őröltek többé. Nemsokára magát az épületet is lebontották. Még fénykép 
sem maradt róla. Járdán József kitűnő akvarellje ma az egyetlen emlék erről az érdekes malomról (4. kép). 

Járdán József utcaképe a Daróci-ódalasi pincesor aljában Molnár Mihály deszka kiskapuját, betapasz-
tott és fehérre meszelt kőfalát, udvaráról kihajló falombját, s az utcákon bólogató akácfákat örökítette 
meg (5. kép). Boross Géza sályi udvara pedig a ma már szinte teljesen eltűnt kétszárnyú vesszőkaput, s 
azt a nyugalmat, békességet, mely a mai rohanó élettel egyre inkább eltűnik még ebből a félreeső bükk-
aljai faluból is (6. kép). 

Aki megáll e képek előtt, nemcsak Sály régi életéről kap híradást, hanem érzi egy hagyományokban 
gazdag, bensőséges emberi kapcsolatokat teremtő élet melegét, melyre annál nagyobb szüksége lesz a 
holnap emberének, minél jobban elmechanizálódik az élet, s mennél inkább elhidegül embertársaitól. 

Barsi Ernő 
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VÁLTOZÓ HAZfiflK 

A Hernád-völgye 
A Kárpátok belső kristályos övezetéhez tartozó Alacsony-Tátra keleti bástyájának, a kupolaszerűén fel-

boltozódó Királyhegynek az oldalából két kis patak indul le, a Szepesség felé: a Gölnic és a Hernád. 
Száztíz kilométeres futás után egyesülnek, s a Gölnic vizével így megduzzadt Hernád Kassánál kiér az 
Abaúji-medencébe, majd Kékednél átlépi a magyar államhatárt. Több mint 190 kilométernyi utat tesz meg 
Csehszlovákiában, s 93 kilométert hazánkban. 

Felső szakaszán vad hegyipatak jellegű a Hernád, sebes vize mély szurdokvölgyben vágja át magát a 
Szepes—Gömöri Érchegységen. Ez az úgynevezett Hernád-áttörés, ahol meredek falú mészkősziklák kö-
zött zuhatagozva rohan át a kis folyó. Kassa után, különösen pedig magyar területre érve, sebessége csök-
ken, hosszú mellékágat ereszt, az úgynevezett Kis-Hernádot vagy Bársonyost, amely Hidasnémetitől Bel-
sőbőcsig párhuzamosan kíséri a főágat, attól négy-öt kilométer távolságban. A Hernád esése még magyar-
országi szakaszán is 41 méter, ezért települt rá vízerőműveink közül a gibárti, a felsődobszai, valamint a 
Bőcs alatt kivezetett csatornára a kesznyéteni. A folyó vízmennyisége rendkívül változó: árvízkor eléri 
másodpercenként az 500 köbmétert is, alacsony vízállás esetén azonban alig hoz többet 3 köbméternél. 
Ilyenkor kavicsos medre mélyért tévelyeg, hosszúkás zátonyok között. Nagyvízkor rengeteg hordalékot 
szállít, s kárpáti eredetű kavicsa a Sajón át lejut a Tiszáig. 

Hazánkba jutva a Hernád széles, teraszos völgyben folyik, amely dél felé tölcsérszerűen tágul, s fokoza-
tosan olvad bele a Miskolc alatti alföldi síkságba. A hat-nyolc kilométer széles völgy üde, apró falvakkal 
teleszórt táj, amelyet keletről a Zempléni-hegység, nyugatról pedig a Cserehát dombsága keretez. A Zemp-
léni-hegység 700 méteres csúcsokat sorakoztat fel a völgysík peremén, s ezek a hirtelen felszökő, vulkáni 
eredetű kúphegyek a leghangsúlyosabb elemei a folyómente természeti képének. Fokozzák a táj varázsát a 
történelmi emlékek, a középkori templomok, kastélyok, várromok. A kuruc szabadságmozgalmak egyik fő 
fészke volt e vidék. Népe éppúgy részt vett a Tokaji Ferenc vezette 1697. évi hegyaljai fölkelésben, mint 
Thököly Imre függetlenségi harcában, s lelkesen csatlakozott II. Rákóczi Ferenc seregéhez. A nagyságos 
fejedelem különben is gyakran megfordult e tájon, a Zempléni-hegységben több vármaradvány, a cserehá-
ti dombvidéken a kicsiny Felsővadász község emlékeztet Rákóczi családjára, amely innen származik, e fa-
lucskától vette a felsővadászi előnevet. A XVI. századi alapokon nyugvó, egyemeletes felsővadászi kastély 
egyik fehér dongaboltozatos szobájában született és halt meg Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem. A falu 
gótikus templomocskájában őrzött, őzbőrből készült miseruha még a Rákócziak ajándéka, az 1600-as 
évekből. 

A Hernád-völgy keleti szegélyén, a Zempléni-hegység előterében, hatalmas riolittufa tömbön magasodik 
elénk Boldogkő vára. 1295-ben már állt, a Felső-Magyarországba vezető nagyút védelmére építették. A 
XIII. század végén királyi birtok, később az Amadék, a Drugethek, a Szapolyaiak, a Bebekek, végül a 
Rákócziak tulajdona. Amikor 1678-ban Thököly hajdúi bevették, leltárba foglalták a tornyokra, bástyákra 
állított tűzfegyvereket eképpen: „Az kapu felett való csonkabástyán vagyon egy öreg réz tarack, hat vas ta-
rack, vagyon egy hírt lövő mozsárágyúcska. Itten vagyon 25 szakállas ágyú, seregbontó 3,5 csójü . . . " A Rá-
kóczi-szabadságharcban már nem játszik szerepet Boldogkő, mivel I. Lipót 1702-ben felrobbantatja, lak-
hatatlanná teszi. Teljesen azonban nem sikerült lerombolni az erős sziklafészket. Boldogkő egyike leg-
épebben maradt középkori várainknak: falai, bástyái magasan állnak, a palotarészt pedig a műemlékvéde-
lem sajátos hangulatú turistaszálló céljaira helyre is állította. Ma is hatalmasan emelkedik elénk a félkör 
alakú kaputorony, az alsóvár bejárata, s a hozzá csatlakozó lőréses, gyilokjárós védfal. A felsővár ötemele-
tes öregtornya ugyan elpusztult, de a palota egy részét még lakhatóvá lehetett tenni, s keményen áll a ha-
sáb alakú északi torony is a csonka bástyával. 

Boldogkő vára előtt fut el a Hernád, a 3-as számú országos közlekedési főút és a miskolc—hidasnéme-
ti—kassai vasútvonal. A folyó mentén vezetett északnak az a történelmi nagyút — magna via —, amely 
Magyarországot összekötötte Lengyelországgal és Oroszországgal. Sohasem hiányoztak róla a kalmárkodó 
árus emberek, a marhahajcsárok, a borkereskedők népes karavánjai. A debreceni tőzsérek ezrével hajtot-
ták északnak a villásszarvú, szürke szarvasmarhát és a ménlovat, máramarosi fuvarosok kősót szállítottak, 
a hegyaljai kereskedők pedig 136 literes, faabroncsos, úgynevezett gönci hordókban egészen Szentpétervá-
rig elvitték az ország legkeresettebb árucikkét, a tokaji bort. Észak felől a szepesi takácsok vászonnal teli 
emeletes szekerei haladtak az ország belseje felé, meg a danckai, varsói, krakkói kalmárok, akik préme-
ket, bársonyneműket, finom lengyel posztót és nemes fegyvereket hoztak a magyar városok piacaira. 

21 



Hogy milyen volt ez a „népek országútja", arról Kazinczy Ferenc hagyott ránk hiteles tudósítást 1790-
ből, amikor ökrök vontatta parasztszekéren Kassa felé igyekezett a földből hányt töltésen. „Szörnyű rázá-
sait és lökéseit egyedül a regétzf vár elpusztult lalainak meglátása türette el velem" — jegyezte naplójába, 
Vizsoly tájékán haladva. Regéc vára a főnyi völgyön át tekint ki a Hernád völgyére a Zcmpléni-hegység-
ből. Rákóczi várainak egyik legszebbike. Kerek kis völgymedence közepén, magános szirttetőn, úgyneve-
zett kráterdugón áll a XIII. század közepe óta. II. Rákóczi Ferenc legkedvesebb pihenőhelye volt Regéc, 
gyermekéveiből itt töltött néhányat, majd a felnőtt férfi haláláig hű fegyvertársával, Bercsényi Miklóssal 
itt kereste a gyógyírt „hazánk sebesült szabadságára". Kétéves korában lakott először a regéci várban Rá-
kóczi Ferenc, aztán nyolcadik és kilencedik esztendejében itt folytatja tanulmányait. Innen jelenti 1685 
májusában Csathó András udvarnok az édesanyjának, Zrínyi Ilonának: „ . . . kis Urunk ö nagysága igen 
nagy s friss egészségben vagyon és jól tanul. . ." Regcc vára 1715 óta rom, a Rákóczi-szabadságharc után 
védműveit felrobbantották, falait lerombolták az osztrákok. De omladékaiban is megkapó látványt nyújt 
a 624 méter magas dácitkúpon fehérlő omladék. A hosszúkás téglalap alakú vár mindkét végén egy-egy 
négyszögletes torony emelkedett. Az északi lakótorony két és fél méter vastag falának egy része még áll, 
az 1200-as években épült, azóta dacol az idővel, de ha nem részesül műemléki állagvédelemben, mihamar 
nyoma vész. 

Jellegzetesen mezőgazdasági táj a Hernád völgye, de egyben munkaerő-utánpótlást is ad a borsodi bá-
nya- és iparvidéknek. A mezőgazdasági termelést illetően nagy előnye, hogy a folyó vizével területének jó 
része öntözhető, így a korszerű gazdálkodás lehetőségei megvannak. A múlt század végi filoxéravészig a 
Zemplcni-hcgység Hernád völgyére tekintő nyugati oldalán is szép szőlőkultúra virágzott. A kipusztult tő-
kéket azonban nem újították fel, hosszú ideig parlagon hevertek a vízmosástól lepusztult domboldalak. A 
táj termelőszövetkezetei kezdtek újra használatba venni a gyümölcstermesztésre kiválóan alkalmas fekvé-
sű és talajú lejtőket. Elsősorban a gönci tájfajta kajszibarackot telepítették, ez a muskotályos illatú, külön-
leges zamatú, kökörcsinsárga gyümölcs bármily mennyiségben vevőre talál a külföldi piacokon. 

A falvak a völgy magasabb peremrészeire, vagy a hajdani mocsaras árterületből kiemelkedő szigetszerű 
terepszintekre települtek. A táj lakott volt már a kőkorszakban is, még inkább betelepült a bronzkorban 
és a népvándorlás idején. A honfoglaló magyarok a völgynek Kassáig felnyúló alsó részét szállották meg, 
azon túl cszak felé lakatlan rengeteg erdő húzódott egészen a Kárpátokig. Napjainkban negyven községben 
mintegy hatvanezer ember él itt, kis létszámú településeken. Ahogy belép az országba a Hernád, bal partján 
Kéked az első falu. Az ország legcsöndesebb, legidillikusabb üdülőhelye. A vulkáni utóműködés hatására 
felbugyogó kénes, szénsavas, langyos forrásvizét a XV. század óta használják fürdésre. Néhány kád, egy 
kicsiny strandfürdő, s a fölötte emelkedő bükkös rengetegek csendje, békéje várja itt a természet szépségeire, 
a pihentető nyugalomra vágyó városi embert. Ha megállunk a régi fürdőház előtt, megfog és rabul ejt a he-
gyek közé zárt, apró felvidéki fürdőcskék hangulata. Nagy fafürdőkádak várták a vendégeket ezekben 
a kicsiny fürdőkben; üstökben forrósították a vasas, kénes gyógyvizet, s a vendégek fatornyos, gerendavázas, 
poétikus elnevezésű svájcilakokban kaptak kényelmes szállást. Kéked is századokon át vonzotta magához 
a csendes pihenésre vágyókat. „Nagy már a neve, haszna nagyobb" — írta róla Baróti Dávid, a magyar köl-
tői nyelv egyik felfrissítője, a XVIII. század végén. Akkor minden nyáron megteltek vendégekkel a fürdő-
házak, s a két saroktornyos kastély, amely az 1500-as évekből való értékes műemlék. Eredetileg Mátyás ki-
rály vadászkastélyának épült, a fürdőcskc gyógyforrása is Mátyás nevét viseli. Kéked azonban ma annyira 
az ország legszélén van, hogy távolabbi vidékekről nemigen látogatják; annál kevésbé, mivel a fürdőház ta-
nácsi üdülő. 

Ha Kékedről a Hernád folyása irányában lefelé haladunk, az első nagyobb település Gönc. Hajdan vi-
rágzó kereskedő városka volt, élelmes kalmárai a vasút megépüléséig fontos útközvetítő szerepet töltöttek be 
Magyarország és Lengyelország között. Széles főutcájának egyforma, kétablakos parasztházai közül kiemel-
kedik néhány nagy tömegű, masszív kőépület, hatalmas boltozatos pincékkel, lőrésként használható kis ab-
lakokkal, könnyen eltorlaszolható, jól védhető bejárattal. Ezek a középkori kalmárházak, amelyek a ziva-
taros időkben valóságos várakként védték lakóikat s a bennük felhalmozott polgári vagyont, egy csendes 
hegyifalu mozgalmas városi múltjára emlékeztetnek. Gönc századokon át a hegyaljai borvidék kereskedelmi 
központja volt, egyideig Abaúj megye székhelye is, az ellenreformáció idején pedig befogadta és táplálta az 
idefutott sárospataki főiskolát. Az 1400-as evekből való, támpilléres szentélyű, mérműves ablakú katolikus 
temploma a XVI. században a reformátusoké volt; ekkor lelkészkedett benne Károli Gáspár. Itt készítette 
bibliafordítását, amely aztán kinyomtatása helye után a vizsolyi előnevet kapta. Göncön tanult Károli mellett 
a zsoltárfordító Szenei Molnár Albert, s itt tanított az 1610-es években Szepsi Csombor Márton református 
prédikátor, az első magyar nyelvű útleírás, az Europica Varietas szerzője. 

Gönctől tizenkét kilométernyire délre érjük Vizsolyt, a Hernád magas partjára települt falucskát, köze-
pében, fehér tornyú templomcrőddcl. A hegyes sisakos, zömök torony akárha egy várbeli sarokbástya volna, 
két lőréses és egy szép csúcsíves ablak van rajta. A torony mögötti széles, magas hajó alacsonyabb, keske-
nyebb szentélyben folytatódik, s ez még keskenyebb, még alacsonyabb apszisszal.záródik. Az ősi falu temp-
loma a XI. században a mostani szentély volt, s amikor a XVI. században egy nagyobb hajó hozzáépítésével 
kibővítették a kicsiny istenházát, a régi templom teljes egészében szentély lett. Innen van a lépcsőzetesen 
aláereszkedő épület sajátos formája. Ez a külső, de be kell lépni a közkori falak közé is. Az apszist negyed-
félgömb, a szentélyt keresztboltozat fedi, a hajó pedig festett mennyezetű. A Rákóczi-kori „vizsolyi csata" 
előtt a hajó is gótikus mennyezetű volt, de a labanc rágyújtotta a templomot a védelmébe menekült népre, 
s ekkor leszakadt a csúcsíves boltozat. Esze Tamás felmentő talpasai későn érkeztek. A falak azonban nem 
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égtek meg a tűzben, felületükön megmaradtak a középkori freskók, amelyek a reformáció századaiban sok-
szoros mészréteg alá kerültek. 1941-ben bontották ki a vastag mészkéreg alól a hajó téglavörös tónusú góti-
kus, s a szentély akvarellszínekben játszó román kori falfestményeit. Az apszis freskóinak ikonszerűen merev 
figurái bizánci hatást jeleznek, vagyis az első magyar századokból valók lehetnek. A templomkerti temető 
felásásakor bukkantak elő az egykori sekrestye alapfalai; ez a toldaléképület volt Károli nyomdaműhelye. 
A magyar művelődéstörténet megszentelt helye ez: 1590-ben itt nyomtatta ki a gönci kálvinista prédikátor 
— Rákóczi Zsigmond egri főkapitány és Báthori István országbíró támogatásával — az első magyar nyelvű 
teljes bibliát, amelynek elindító hatása évszázadokon át kimutatható szépprózánkra, s egészen Adyig világi 
költészetünkre. 

Az egyre szélesedő völgyből kiemelkedő terasz-szigeteken sorakozó falucskák legtöbbje középkori alapí-
tású. A Vizsoly melletti Korlát támpilléres, gótstílű református temploma az 1400-as évekből való, csúcsíves 
rozettás ablaka, szentélyének csillagboltozata mindmáig eredeti formában maradt meg. Abaújvár kőfallal 
kerített templomát gótikus kapukerete, a szentély XIV. századbeli falképtöredéke, festett famennyezete teszi 
becses műemlékké. Ugyancsak a XIV. századból való Zsujta község református temploma is; gótikus szent-
ségfülkéje érdemel különösebb figyelmet. Szikszó fallal kerített, háromajtós gótikus templomerődje a ziva-
taros századokban messzi környék népének nyújtott menedéket. Szikszó egyébként a Hernád-völgy magyar-
országi részének legnagyobb települése. A XVI. és XVII. században mezőváros volt, számottevő kereskedő 
népességgel, iskolájában akkor irodalmunk és művelődéstörténetünk olyan kiválóságai tanítottak, mint 
az 1559-ben magyar nyelvű világkrónikát szerzett Benczédi Székely István, és a prédikátor Dévai Bíró Má-
tyás, aki egyben az első magyar helyesírási könyv — az 1535-ben kiadott Ortographia Ungarica — meg-
alkotója. 

Szikszóról rövid kitéréssel útba ejthetjük Szerencset, a Tokaj-hegyalja nyugati kapuját. A Hernád és a 
Zempléni-hegységből He/cénél kifutó Szerencs-patak között rendkívül érdekes földtani fölépítésű tájon ha-
ladunk át, a Szerencsi-dombságon. Megsüllyedt romvulkánok lepusztult roncsaiból áll ez a szigetszerű domb-
ság, legmagasabb pontja a 340 méteres Nyirjes, Monok közelében. A kúpos, kerekded dombokat szőlő bo-
rítja Goloptól le Szerencsig; a bor, amit itt szűrnek, hegyaljai jellegű, de mégsem egyenrangú a tokajival, 
pusztulnak is rendre a szőlők. A pincéktől fehérlő oldalú Arpád-hegy szinte belenő Szerencs városába. Tör-
ténelmi levegője van ennek a szőlős derekú hegynek. Anonymus szerint az Alföldre leereszkedő honfoglaló 
magyarok innen, a „Szerencse hegyéről" tekintettek le a Tisza mentére/ A névtelen jegyző szerint maga Ár-
pád vezér is ott volt a körültekintők között, innen a hegy mai neve. A Nyírségig, Hajdúságig megnyíló tájon 
kívül akkor nyilván még többet láttak abból a gyűrű alakú földvárból is, amely a hegy tetején avar kori telep-
hely nyomait sejteti. 

Az Árpád-hegy lába alatt ott van előttünk Szerencs, sűrű utcasoraival, s két kiemelkedő műemléképületé-
vel, a fejedelmi református templommal és a Rákóczi-várral. Földrajzi helyzete századokon át összekötő sze-
rephez juttatta Szerencset Erdély és a Partium, valamint a királyi Magyarország között. Az 1271-ben alapí-
tott bencés apátság épületét az 1550-es években erődítménnyé alakították át, s a falakkal védett várkastély 
1538-ban a Rákócziaké lett, s messzi táj őrzője. Nem magaslatra épült, hanem az Árpád-hegy alatti mocsaras 
terület feltöltött szigetén. Széles vizesárok vette körül, melyet a Szerencs-patak táplált. Amikor Rákóczi 
Zsigmondot 1607-ben erdélyi fejedelemmé választották, udvartartása részére lényegesen kibővítette a sze-
rencsi várat. A trónterem reneszánsz ablakkeretei közül néhány még ma is megvan, s a régészeti feltárások 
a legrégibb épületrészekből is sok mindent napvilágra hoztak. Megtalálták egyebek között a négyszögletes 
várépület udvarán a középkori bencés kolostor árkádos folyósójának, az úgynevezett kerengőnek a marad-
ványait. A műemléki együttes helyreállítása során felújították a XVII . században barokk stílusban átépített, 
egyemeletes kastélyt is. A múzeumon és a helytörténeti gyűjteményen kívül szálloda és több vendéglátó helyi-
ség van benne. A magyar történelem jelentős színhelye az Árpád-hegy tövében emelkedő, kőfallal övezett, 
támpilléres szentélyű református templom is. Az 1320 táján épült, gótikus erődtemplomban üléseztek 1605-
ben az országos rendek, s itt kiáltották ki erdélyi fejedelemmé Bocskai Istvánt. A templomban temették el 
1609 januárjában Rákóczi Zsigmondot; emlékét reneszánsz faragványokkal díszített vörösmárvány szarko-
fág őrzi. 

Szerencsről Gesztelynél térünk vissza a Hernádhoz, amely itt már egyenesen délre folyik. Bal partján 
a Harangod alacsony halomvidéke kíséri. Ez a kistáj lépcsőzetesen lejt az Alföld felé. Megyaszó környékén 
még eléri a 250 méter magasságot, s itt szerteágazó völgyek tagolják aprólékosan, aztán egyre hosszabb, ala-
csonyabb és szélesebb hullámokban ereszkedik le a Takta fűz- és nyárfaligetes partjáig. A vízmosásokkal 
szabdalt, súvadásoktól szaggatott halmok közt a kicsiny Harangod-ér folydogál végig. A szerencsi vár védel-
mi körzetének legfontosabb része volt a Harangod. A falvaiba telepített szabadhajdúkat harangozás szólítot-
ta gyülekezésre — a szerencsi várat pedig felkészülésre —, ha ellenség közeledett. Harangod tájneve ezekre 
a vésztjelző harangozásokra emlékeztet. 

Gesztely után a Hernád völgye egyesül a Sajó völgyével, s a két folyó innen kezdve jó darabig párhuzamo-
san fut egymás mellett. Itt már az Alföld széles beöblösödésében haladnak; esésük folyton csökken, horda-
lékukból egyre több rakódik le, a széles kavicsmezőket az építőipar bányássza ki. Bőcs után a Hernád egyre 
jobban közelít a Sajóhoz, s két történelmi hely — Ónod és Muhi — között egyesül vele, hogy a közeli Kesz-
nyétennél közös torkolattal ömöljenek a Tiszába. 

Antalffy Gyula 

23 



Kékfestők Tiszakécskén 
Tiszakécskén, a Felszabadulás út 9. számú házban él családjával Kovács Miklós kékfestő. 1985. augusz-

tus 20-án kapta meg a Népművészet Mestere címet. 58 éves, gyermekkora óta a szakmában dolgozik. 
Édesapja, nagyapja és dédapja is kékfestő volt, s mindannyiuknak Kovács Miklós volt a neve. A családi 
emlékezet csak a dédapjáig ér el, aki 1876 körül Kecskeméten alapított kékfestőműhelyt. írásbeli doku-
mentumok nincsenek a család birtokában. 

A dédapának öt fia volt, mindegyik a kékfestő szakmát örökölte apjától. „Varjúnak a fia is varjú" — 
mondogatja gyakran Kovács Miklós, ha szóba kerül a család története. A fiúk szétszóródtak az ország-
ban. Miklós, a nagypapa a századfordulón Kiskunfélegyházán alapított kékfestőműhelyt. 1935-ben halt 
meg. ö t gyermeke közül kettő örökölte a mesterséget. A legidősebb, Miklós, a ma élő mester apja egy 
ideig az édesapja műhelyében dolgozott Kiskunfélegyházán, majd megnősült, s 1927-ben Újkécskén tele-
pedett le. Haláláig, 1975-ig folytatta a mesterséget. 

Fia, Kovács Miklós 1947-ben kezdett édesapjával dolgozni. 1975-től, édesapja halálától 1981-ig egyedül 
tartotta fenn a műhelyt. 1981-től leányával, Kovács Gabriellával dolgozik, aki 1982-ben nyerte el a Nép-
művészet Ifjú Mestere címet, és 1984-ben Népi Iparművész lett. 

A mai Tiszakécske 1950-ig két önálló faluból állt: Ókécskéből és Újkécskéből. 1926 táján egyikben sem 
volt kelmefestő. Piactere, piac- és vásártartási joga csak Újkécskének volt. Kovács Miklós édesapja 1923. 
és 1927. között gyakran megfordult a kécskei piacokon, vásárokon. Szerdán és szombaton Alpáron volt 
piac, kedden és pénteken Újkécskén. A vásárosok általában a piactér környéki házakban szálltak meg. 
Kovács Miklós édesapjának a mai zöldségbolt helyén álló házban, Schafferéknél volt bérelt szobája, on-
nan piacolt. Kiskunfélegyházáról hozta az árut. De gyakran rendeltek nála gyors festést, különösen gyász-
ruhák festését. Ezért Schafferéknél is tartott egy üstöt, üstházat, sőt volt egy inasa is, Mohácsi József, aki 
estig meg is festette a gyászruhát. Újkécskén nagy szükség volt kelmefestőre, ezért Kovács Miklós, miután 
megnősült 1927-ben, itt telepedett le. Félegyházi lányt vett feleségül, nem kécskei családba „nősült be", 
de a kécskeiek megszerették, befogadták őket. 

Gyenes faesztergályos házában laktak bérben, két iparos családdal együtt. Lukács József hentesmester 
ma is emlékszik rá, amikor Kovács Miklós édesapja mint kécskei iparos először indult vásárra 1927-ben. 
Kocsija, lova volt, s nagy, nehéz vasalt ládái, amelyekben másfél mázsa portéka is elfért. Lukács József 
segített föltenni a ládákat a kocsira. Az iparosok akkoriban ilyen ládákkal járták a vásárokat. A láda a 
nyitott kocsiderékban is megvédte az árut az esőtől. (Csupán a „gyolcsostótok" jártak sátoros kocsival, 
ő k a kocsi gyomrába rakták az árut.) Ma már csak két eredeti láda van meg. Az egyiket a kiskunfélegy-
házi Kiskun Múzeum őrzi, a másikat a Kovács család. 

Domonkos Ottó, a magyarországi kékfestők legjobb ismerője 1963-ban riportot készített Kovács Mik-
lós édesapjával. Tevékenységéről részletesen írt a Magyarországi kékfestőműhelyek vásári körzetei című 
írásában, amely az Arrabona XIX—XX. számában jelent meg 1979-ben. Bemutatja azt a körzetet, ahová 
a kécskei kékfestők vásározni jártak. Ez a Kiskunság keleti fele, a Tisza-mente Szolnoktól Csongrádig a 
folyó jobb és bal partján. Kovács Miklós édesapjával vagy annak a megbízásából maga is gyakran járta 
ezeket a vásárokat. Az 1960-as években Szolnok megyében csaknem 300 településtől vonták vissza a vá-
sártartási jogot, ezért a Kovács család vásári körzete is inkább Pest megye felé tolódott el. 1985 elején Ci-
bakházán, Csépán, Kókán, Gödöllőn, Veresegyházán és Vácott voltak vásárban. 

A vásárokon a kékfestőknek előkelő helyük volt. (Domonkos Ot tó megállapítása szerint mindig a leg-
jobb helyet, az első sort kapták.) A heti piacokon azonban a helyi erőviszonyok döntötték el, hogy kinek 
hol volt a helye. Kécskén az 1940-es, 1950-es években a következő volt a sorrend: 

24 



Kecskén 1947—1948-ban Kovács Miklós emlékezete szerint mintegy 300 iparos volt, közülük csak ket-
tő volt takács és egy kékfestő. Az 1960-as évekig érdemes volt a kécskei piacokra és vásárokra járni. Az 
1920-as, 1930-as években a kécskei vásárban öt kékfestő is volt egyszerre, s mind jól tudott árulni. 

A kécskeiek az 1960-as évekig szívesen vásároltak kékfestőt. (Általában csak „festő"-nek mondják.) 
Ókécskeiek, újkécskeiek egyaránt viselték, de soha nem volt általános, elterjedt népviselet. A nők a mintás 
festőt ruhának és nagyköténynek vásárolták. A nagykötény ebsjes kötény volt, azaz vállas, kantáros. Piac-
ra, jönni-menni vették föl. A férfiak csak sima festőt hordtak ingnek, alsónagrágnak, köténynek. Aratás-
kor általában kékfestő inget és gatyát viseltek. Sima kékfestőből a férfiak és nők számára is készült úgyne-
vezett konyhakötő, azaz konyhakötény. Az asszonyoké derekas kötény vagy melles kötény is lehetett, a fér-
fiaké mindig melles kötény volt. Konyhakötőt elsősorban az ókécskei férfiak viseltek. A környék gyü-
mölcstermesztő vidék. A gyümölcstermesztő kisgazdaságokban általában a konyhakötőbe szedték a gyü-
mölcsöt, hogy ne törődjön. Azok a nagygazdák, ahol a napszámosok két hónapig is szedték a gyümölcsöt, 
gyakran adtak a napszámosoknak munkaeszközként és munkaruhaként konyhakötőt. 

Kovács Miklós Bárány Lajost említi példának, aki az 1930-as évek végén és az 1940-es években gyak-
ran vett 1 vég kötőnek valót. Megvarratta, kiosztotta a napszámosainak. (Akkoriban egy sima konyhakö-
tény ára egy napszámot tett ki.) 

Kécskén a közepes nagyságú, sűrűségű minták voltak a legkeresettebbek. Az 1930-as évek közepéig 
csak a sötétkék, indigóval festett áru volt forgalomban. Az 1930-as évek végétől elterjedt a világoskék, az 
indantrénnal festett is. A háború utáni években a Kécskén eladott kékfestő túlnyomórészt már világoskék 
volt, s csak kisebb része maradt sötétkék. A mai kécskeiek is inkább a világoskéket hordják. A 60—70 
évesek köténynek és ruhának veszik a festőt, a fiatalabbak inkább csak ruhának. Kécskén régen ágyne-
műt, függönyt, asztalterítő egyáltalán nem készítettek kékfestőből. Ma új divat van elterjedőben: a fiata-
lok gyakran vásárolják konyhai asztalterítőnek, függönynek, de készül belőle edényfogó kesztű, alátét, 
szalvéta, ülőpárna, díszpárna, fürdőruha is. Mostanában fölhasználják ülőgarnitúra bevonására, kisbaba-
dunnának, sőt felnőttek számára ágyhuzatnak is. Ebben nagy szerepe van az országos divatnak is, de an-
nak is, hogy Kovács Gabriella nemcsak a festésben dolgozik együtt édesapjával, hanem újít is: késztermé-
ket árusít, s ezzel ötleteket ad a fölhasználáshoz. Azzal kezdte, hogy beszegett térítőkét árult népművésze-
ti vásárokon. Azonnal lehetett használni vagy ajándékozni, nem kellett varrni vagy varrónőhöz vinni. Ma 
már készruhamodelleket, kalapokat, gyermekruhákat, szalvétákat, falikárpitokat is készít. 

Mindezek ellenére Tiszakécskén-ma már nem olyan keresett árucikk a kékfestő, mint az 1960-as évek 
elejéig volt. 20—25 esztendeje fokozatosan csökkent a kereslet. Kovácsék sem járnak már a kécskei pia-
cokra, vásárokra, csak a házuknál árusítanak. A kécskei vevőkör egyre fogy. Az idősebbek közül lassan 
kihalnak a rendszeres vásárlók. A fiatalok inkább alkalmilag vásárolnak. Az a társadalmi réteg, amelyik 
régen kékfestőben járt, ma inkább műszálas otthonkát hord. Mostanában az „itthoni" vevők főleg az 
üdülőtelep nyári vendégei, a művésztelep és a különböző táborok lakói. A kécskeiek nagy része még sza-
badulni akar a falusias jellegtől, az üdülő vendégek egy része azonban már azok. közül kerül ki, akik ke-
resik a hagyományhoz visszavezető utat. Ha Kovácsék itthon nem is próféták, az országban egyre többen 
ismerik őket, sőt mostanában az országhatáron túlra is elkerülnek termékeik. 

Az áruk felét a magyarországi szlovákok és a németek veszik meg. A szlovákok a kétszerkéket szere-
tik, azaz a sötét, indigókék alapon világoskék mintásat. Ugyancsak kedveltek a sötétkék alapon világos-
kék és fehér minták, amely, tudomásom szerint csak két műhelyben készült az országban: Tiszakécskén és 
Dunaföldváron. A németek inkább a világoskék alapon fehéret, vagy a világoskék alapon fehér és piros 
mintákat kedvelik, ő k ezt magyar gyásznak nevezik. Köténynek simából a szlovákok a sötétkéket, a né-
metek a világoskéket veszik. Az áru negyedét a Tiszántúl és a Dél-Alföld magyarlakta vidékein vásárol-
ják. Itt nincs meghatározott igény, minden szint, mintát vegyesen vesznek, s a fölhasználása is hagyomá-
nyos, elsősorban hétköznapi viselet, munkaruha. Az áru másik negyedét a városi lakosság vásárolja, külö-
nösen a divatot követő réteg. Azért kedvelik, mert alapanyaga pamut. 

Kovácsék — mint minden kékfestő — elsősorban pamutvászonra dolgoznak. Az utóbbi 5 évben az új 
igényeknek megfelelően bársonyra, flanellra, szaténra is mintáztak. A mintázást kb. 40 éve 2 Perrotine-
gépen végzik, de kézzel is mintáznak. Az indigós hidegfestést kb. 50—60 éve betonmedencékben, az in-
dantrén melegfestést kb. 40 éve szögletes vaskádakban végzi a Kovács család. Jelenlegi házuk és az udvar 
belső felében lévő műhelyük 1972—1973-ban épült, a beépített elemek akkor újonnan készültek. A nyo-
mómassza kénsavas lemosásához és az öblítéshez 1980-ig fakádakat (savaskád, öblítőkád) használtak, azó-
ta saválló vaskádakban végzik, mosódob segítségével. Az anyagot lécezett szárítón a műhely előtt szárít-
ják, ezért csak nyáron dolgoznak. Mángorlójuk 1880-tól 1956-ig lóvontatású, onnan 1959-ig elektromos 
hajtású, 1959 óta gőzvasalógéppel mángorolnak. A nyomómasszát (papot) és a festékeket hagyományos 
receptek alapján maguk állítják össze. Ezek a receptek lényegében megegyeznek Domonkos Ot tó : A ma-
gyarországi kékfestés című könyvében leírtakkal, de mint minden kékfestő, Kovácsék is egyéni variációk-
kal dolgoznak. Pl.: a papot Kovács Miklós a vegyianyag nagykereskedelmi vállalattól vett olajból készíti. 
Némely kékfestők esküsznek, hogy a disznózsír a legjobb, mások az étolajat tartják a legalkalmasabbnak. 
Kovácséknak kb. 30—40 festékreceptjük van. Ezeknek a pontos összetétele, aránya: műhelytitok. A re-
ceptek bizonyára jól beváltak, mert Kovácsék áruit szívesen vásárolják. A Népi Iparművészeti Tanácsnál 
is jó minősítést kapnak, s nem lehet véletlen az sem, hogy Bódi Irén, a kékfestő falikárpitok tervezője, 
művésze is Kovácséknál festeti meg féltve óvott anyagait. 
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A minták, mintafák kb. 1930-ig mintakészítő kisiparosok műhelyében készültek, ezért ugyanaz a minta 
sok kékfestőnél megtalálható. Ma már nincsenek ilyen műhelyek, a kékfestő mesterek maguk készítik 
mintafáikat. Kovács Miklós és veje, Hoffmann Gábor télen javítják meg az elhasználódott darabokat, s 
ilyenkor készítenek újakat. Ragaszkodnak a hagyományos mintákhoz. Körülbelül ezer féle mintájuk lehet, 
ebből mintegy kétszázat általánosan használnak. Új mintát csak elvétve csinálnak, a régieket azonban új 
módon is fölhasználják, például átültetik asztalterítőre, szalvétára a korábban máshol használt motívumo-
kat. A minták elnevezése családi lelemény: orgonás, kakasfarkas, kispucros, nagypucros, halas, vízfolyásos. 
Van, amit így neveznek: a papa inge kiskockás, a Mari kötője minta stb. Ezek a minták más vidéken is 
föllelhetők, de más a nevük. így például a kispucrost más vidékeken gömböcösnek, vesésnek nevezik. A 
régi mintafák egy része a ceglédi múzeumban található, Kovács Miklós édesapja 1950-ben nekik aján-
dékozta gyűjteményét. 

Kovács Miklós és leánya, Kovács Gabriella munkái az ország legkülönbözőbb pontjain, múzeumokban 
és kiállításokon tekinthetők meg. A Népi Iparművészeti Tanács minden évben közzéteszi azoknak a név-
sorát, akik népművészeti vásárokon árusíthatnak. A rendezők közülük válogatják ki a meghívottakat, 
ják ki a meghívottakat. 

Az elmúlt esztendők során Kecskeméten, Dunaújvárosban, Szentesen, Hajdúszoboszlón, Debrecenben, 
Lakiteleken, Budapesten, Veszprémben, Szegeden, Csongrádon, Hortobágyon vettek részt kiállításokon, 
illetve népművészeti vásárokon. Jelenleg Pápán a Kékfestő Múzeumban látható a Kovács család kiállítása. 

Németh Melinda 

Töltési Imrét, a H N F nyugalmazott politikai munkatársát, az Országos Honismereti Bizottság 
volt titkárát, születésének 70. évfordulója alkalmából Pozsgay Imre, a H N F Országos Tanácsának 
főtitkára üdvözölte és köszönte meg több évtizedes mezőgazdasági és honismereti munkáját, majd 
átadta számára a H N F Országos Tanácsának ajándékát. 

A köszöntésen jelen volt a H N F Országos Tanácsának több vezető munkatársa. 
Töltési Imrének, barátunknak és küzdőtársunknak az Országos Honismereti Bizottság, a Hon-

ismeret Szerkesztőbizottsága és az egész mozgalom nevében kívánunk jó egészséget, további alkotó 
életet. 

Szerkesztőbizottság 

Az iskolai szénbányászképzés 90 éve. A Pécsi Akadémiai Bizottság székházában 1987. március 
26-án szakmatörténeti tudományos konferenciát rendezett az O M B K E és a Magyar Pedagógiai 
Társaság szakképzési szakosztálya más szervezetekkel közösen. A konferencia egyszerre emlé-
kezett a hajdan indult bányaiskolára és foglalkozott az újraindítandó középiskolai képzés kérdé-
seivel. Az elhangzott előadások közül történeti jellegük miatt külön érdeklődést keltettek Békés 
Lajos: Pécs és Nagybánya, Huszár Zoltán: A pécsi Bányaiskola alapítása, Kiss József: A komlói 
Bányaipari Technikum 23 éve, Mérei Emil: A mecseki bányászat, múlt és jövő, Szita László: 
A szocialista munkásmozgalom szakmatörténeti-képzési emlékei, Vendégh Sándor: A bányászati 
képzés a magyar közoktatás rendszerében. A konferenciára a BDSZ komlói könyvtára biblio-
gráfiai kivonattal lepte meg a rendezvény részvevőit. (Krisztián Béla) 

A KŐVETKEZŐ SZÁM TARTALMÁBÓL 
Szemere Bertalan emlékezete — A magyar nép megtelepedése a Kárpát-medencében — Zalavár 1413. évi 
kiváltságlevele — Báró Bémer László váradi püspök — Milyen volt egy lovas nemzetőr felszerelése Haj-
dúszoboszlón — Dr. Szádeczky Gyula, a magyar föld tudós kutatója — Tizenkét „ír királyfi" a Kapos-
könyök környékén — Beszélgetés Nagy János szobrászművésszel — A 80 esztendős Nyíri Antal nyelvész-
professzor kösöntése — Egy alig ismert magyar partizáncsoportról — A népi gyógyászat emlékei a Bala-
ton környékén — Az Ínyenc Jókai — Hazánk és az U N E S C O — Julianus-emlékünnepség a Budai Vár-
ban — A Kemenesaljái Baráti Kör — Könyvismertetések. 
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Az élmény 
Önre vár! 

Belföldi üdüléseink: 

Hejce (Sólyomkő Fogadó) 
6 éjszakás turnusok, május 30-tól augusztus 29-ig. Részvételi díj — teljes ellátással: 
1910—3060 Ft — félpanziós ellátással: 1610—2760 Ft. 

Abádszalók (parasztház) 
7 éjszakás turnusok, május 29-től augusztus 28-ig. Részvételi dij — teljes ellátással: 
2100 Ft — félpanziós ellátással: 1640 Ft. 

Ráckeve (Hotel Keve) 
1 éjszakás turnusok, június 5-től augusztus 28-ig. Részvételi dij — teljes ellátással: 

4180 Ft — félpanziós ellátással: 3580 Ft. 
Dombóvár—Gunaras (lakosztályok) 

7 éjszakás turnusok, július 3-tól augusztus 21-ig. Részvételi díj — teljes ellátással: 
3450—4390 Ft — félpanziós ellátással: 2920—3860 Ft. 

Baja (Hotel Sugovica) 
1 éjszakás turnusok, június 12-től augusztus 21-ig. Részvételi díj — teljes ellátással: 
4500 Ft — félpanziós ellátással: 3750 Ft. 

Szelidi tó (nyaralóház) 
1 éjszakás turnusok, június 5-től július 31-ig. Részvételi díj félpanziós ellátással. 
1940—3290 Ft. 
7 éjszakás turnusok, június 5-től július 31-ig. Részvételi díj félpanziós ellátással: 
1940—3290 Ft. 

Üdülés Szirákon! — Fiataloknak ajánljuk! 
6 éjszakás turnusok, júniustól augusztusig. Elhelyezés: a sziráki Kastély Szálló regi 
gazdasági épületéből kialakított fogadójában, 2 ágyas szobákban. A fogadó vendégei a 
szálló szolgáltatásait — pl. szauna, teniszpálya, kerékpárkölcsönzés, könyvtár, játék-
terem — térítésmentesen igénybe vehetik. Részvételi díj félpanziós ellátással: 1990 ft. 

Jászberény (Hotel Lehel Gyöngye) — Autósoknak ajánljuk! 
7 éjszakás turnusok, június 30-tól augusztus 25-ig. Részvételi díj félpanziós ellátással: 
4100 Ft. Fakultatív programok: műjégpálya, uszoda. 

Lajos-forrás (Ságvári turistaház) — Természetkedvelőknek ajánljuk! 
7 éjszakás turnusok, június 1-től szeptember 28-ig. Részvételi díj félpanziós ellátással: 
1370—1500 Ft. 

Részletes felvilágosítással készséggel állnak rendelkezésre irodáink! 

HUNGARIAN JRAVfL COMPANY 
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NAGYCENKI SZÉCHENYI 
MÚZEUMVASÚT 

W 
Egyéni kirándulóknak és csoportosan utazóknak is felejthetetlen élményt 
jelent a múzeumvasúton történő utazás.A nagycenki Széchenyi-kastély köze-
lében lévő „Kastély" megállóhelyről induló kis szerelvények előzetes meg-
rendelés esetén különvonatként is igénybe vehetők, s az üzemi viszonyoktól 
függően az utasok felügyelet mellett vezethetik is a vonat gőzmozdonyát. 

Az igénylést 48 órával az indulás előtt az üzemfőnökségnél kell bejelenteni. 

Cím: 9400 Sopron, Mátyás király u. 19. 
Tel.: 99/11-115/146 

illetve Locomotiv Tourist 
Utazási Iroda, Sopron 

Tel.: 99/11-111 



„ E z a film történelmi sóhaj a Békéér t " 
Bihari Mihály 

Én is jártam Isonzónál 
Történelmi filmszociográfia 

„Szeret tünk volna számotvetni az u tánunk már elevenen soha fel nem 
idézhető közvetlen múl tunkkal . Apá ink , nagyapáink nemzedékével, kik 
kamaszfővel ka tonáskodták végig Európát , Przemysltől a Piavéig. Ez az 
emlékmű háromrészesre sikeredett , nagyjából a t é r—idő koord iná táknak 
megfelelően, melynek középső, azaz második része az Én is jártam az 
Isonzónál. 

Hites vallomásokból s néhány archív film montázsából áll össze a kol-
lektív ballada, mely kiegészül egy olaszországi emléktúrával . Ezen vete-
ránjaink felkeresik a hajdani csatahelyeket, a mai temetőket , emlékmű-
veket. Találkoznak az „ellenséggel", olasz hadastyánokkal egy istentisz-
teleten a Piave mellett, ahol véget ér t a háború. 

Nem törekedtünk tudományos felfedezésekre, nem akar tunk mást, 
mint a sokat emlegetett „kis emberek" lelki-szellemi nagyszerűségét 
s gyarlóságát megidézve, megőrizni magunknak , s az utánunk követke-
zőknek az utolsó huszárok, egykori utászok, tüzérek és gyalogosok szá-
zadunk hajnalán megélt, megfizetett , megalázott és sokszor meghamisí-
tot t élményeit, sorsát. 

Hogy látva láthassuk eredőinket , u tunka t . " 

Gulyás Gyula — Gulyás János 
a film készítői 

Májustól 
a mozikban 

» 

29 



[ B€SZáG€ré 

A néphagyományból 
a jövő példát meríthet 
Andrdsfalvy Bertalan néprajzkutatóval 
beszélget Bosnyák Sándor 

• A néprajztudományt több oldalról is megközelíthetjük. A leggyakoribb, amikor a történettudomány segéd-
tudományánaktekintik, amikor azt várják a néprajztudománytól, írja le : hogyan éltek parasztjaink, pásztoraink, 
kézműveseink, s milyen szellemiséget képviseltek. A másik változat, amikor a régi idők népi műveltségének ér-
tékeit — a szántás-vetés tennivalóitól a jeles napok költészetéig — mai életünkbe szeretnék átmenteni. A két 
megközelítés közül melyik áll hozzád közelebbi 

Nem látok ellentétet a két megközelítés között. A néphagyomány évszázadokon keresztül valamilyen logi-
ka szerint alakult ki, valamilyen szükségletet elégített ki, mégpedig nem is rosszul. A jövőben is fennállnak 
ezek a szükségletek, s a jövőben is ki kell elégítenie ezeket. A néprajzban olyan teljességre törekvő történettu-
dományt látok, amely nemcsak az eseményekkel foglalkozik, hanem az életmóddal is. Vitatható, hogy mi mi-
nek a segédtudománya. A történelem is lehet a néprajz segédtudománya. De mindenképpen: a szakszerű és 
pontos leírása annak ami volt, nincs ellentétben avval, hogy a leírtakkal a jövőben kezdeni is tudunk valamit. 
Az emberiségnek a reménysége az, hogy van néphagyománya, mert a maga előtt tornyosuló, szinte megold-
hatatlan problémákra a néphagyomány fóg javaslatokat adni. Csak jól kell ismernünk, sokkal jobban, mint 
eddig ismertük 

• A? 1950-as évek végén jelent meg Györffy István nagyszabású programja, amely a néphagyományra építve 
akart nemzeti művelődést kialakítani. Györffy sorra vette a hagyomány valamennyi területét a szokásoktól a mű-
vészetekig, s kereste azokat a lehetőségeket, ahol a hagyomány a kor követelményeivel találkozhat. Reális, vagy 
álmodózó volt-e Györffy, amikor a nép őrizte hagyománynak a közösségi élet egészére kiterjedő beépülésére 
gondolt ? 

Györffynek ezt a munkáját sokan elítélően emlegették, mint munkássága szégyenfoltját. Én tudomá-
nyos munkának tartom, mégpedig olyan felismerésekkel, amit a későbbi idők igazoltak. Csak egy példát 
hozok fel. Azt írja Györffy, hogy a Gyöngyösbokréta nem oldja meg a magyar tánckincs megmentését. 
Addig a magyar tánckincs romlásra van ítélve, amíg a középosztály meg nem tanulja és meg nem tanítja a 
népnek, ö nem mond le arról, hogy a táncnak alapvető társadalmi funkciója van, de nem látja biztosítva, 
hogy ez a tánckultúra így fennmaradhat. Lehet, hogy olyan szavakat használt, amit a későbbi politikai 
szóhasználat lejáratott, vagy csak rossz értelemben vett szájra. Például: a középosztály. Györffy szerint a 
középosztályba az tartozik, aki kiszakadt a paraszti műveltségből, már írásbeli műveltséggel, európai mű-
veltséggel rendelkezik. Amíg a középosztály, ez a tudatos műveltségű réteg fel nem ismeri a néphagyo-
mány értékét és maga meg nem tanulja, addig a néphagyomány a pusztulás felé tart. 

Györffy máf ötven évvel ezelőtt azt mondta, hogy a táncokat arra felkészült, hivatástudattal rendelkező 
szakembereknek le kell filmezniük, össze kell gyűjteniük a körülményeit, feltárva ezt a nemzeti mozgás-
kincset — és utána meg kell tanítaniuk úgy, mint a történelmet, földrajzot, biológiát és egyebet. Tényleg 
ez volt az egyetlen járható út, mert a magyar paraszti táncok a maguk szülőhelyén, a faluban jobbára már 
mindenhol elsorvadtak. A szakemberek kezdték filmezni, tudatosan — annak értékeit felismerve — taní-
tották újra a táncházakban, és ma már az ifjúságnak nagy része ezért lelkesedik, ebben találja meg moz-
gásörömét. Györffy már akkor, ötven évvel ezelőtt látta, hogy a hagyomány megmentésének ez az útja. 
Ezért tartom ezt a munkáját is tudományos munkának, mert olyan következtetéseket vont le, ami a tudo-
mány lényege: a jövő törvényszerűségeit rajzolta meg a múltból. 

• Györffy könyvének megjelenése óta — néhány év híján — fél század telt el, ez idő alatt a magyar tár-
sadalom alapvető változásokon ment keresztül. 1945 után a néprajzkutatók, népi írók, népből jött értelmisé-
giek abban reménykedtek, hogy a népi demokratikus társadalmi rendben Györffy elképzelései is megvalósul-
hatnak, de hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy a változások egészen más úton mennek végbe, a néphagyo-
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märry — értékeinek megfelelően — nem épül be társadalmi életünkbe. Kérem, vessünk számot: mit értünk 
el negyven év alatt ezen a téren, s mi az, ami még várat magára, ami nélkül népre épülő, népet kifejező tár-
sadalom nem létezheti 

A fordulat éve után nyilvánvalóvá vált, hogy Györffy eszméit nagyon megterhelték. Felelős pozícióban 
levő szakemberek nyilatkoztak elítélően róla. 

• Kikf 
Ugyanazok, akik később leleplezték az emléktábláját. A fasizmus előkészítőjének mondották és ezzel 

Györffy — a népi kollégiumok mozgalmával együtt — sok ember számára veszélyes és kényes ponttá 
vált. Egyébként én hiszek abban, hogy akkor Györffy — és még mások, akik hasonlóképpen gondolkod-
tak — eszméi révén egy olyan erjedés indult meg Magyarországon, amely reneszánszát hozta volna a ma-
gyar önismeretnek és a társadalom pozitív átalakításának. Ezek az eszmék azonban nem éstek egybe a ha-
talmon levő eszmékkel és ezért a rájuk mondott — látszatra megálló, vagy még látszatra sem megálló — 
rágalmak miatt passzivitásba szorultak. De bizonyos részei, részletei, anélkül, hogy hivatkoznának 
Györffyre, lassan megvalósulásnak indultak, persze sokkal szerényebb mértékben, mint ahogy Györffy el-
képzelte. A néptánc-mozgalom, amit annak idején a Népművelési Intézet dajkált, lassan átnőtt a tánchá-
zakba, népi együttesekbe, a kórusmozgalom a Pávakörökbe. Ezek mind-mind Györffy gondolatai által va-
lósultak meg. Kevés olyan helység volt az országban, ahol a néphagyomány annyira eleven volt, hogy 
spontán tudott volna fejlődni a mai viszonyoknak megfelelően, mint például Madocsán vagy Izményben. 
De mindenhol, ahol tudatosan, lelkiismeretesen és értő kézzel nyúltak a néphagyományhoz és társadalmi 
értékként próbálták továbbadni, ott sikerrel járt. Ahol dilettánsok nyúltak hozzá, ahol csak színpadi lát-
ványosságot akartak, ahol nem a mozgásigény művészi kielégítéséről volt szó, ott a színpadi koreográfiák 
lefonnyadtak a színpadról. A néptáncmozgalom az 1950-es évek felfutása után számszerűen visszaesett, de 
nem az az ága, amely valóban a néphagyomány értékeire tekintett. Úgy érzem, hogy lassan lépegetünk elő-
re, ma már több ezer embernek, több ezer fiatalnak jelentenek a táncházak, a pávakörök művészi élményt, 
közösségformáló erőt. 

# A néphagyomány más- területein is történt hasonló előrelépés? 
Igen, itt van például a díszítőművészeti mozgalom. A legkönnyebben járható útnak bizonyult az asszonyo-

kat foglalkoztató hímzés, amely már eljutott az iskolába is. Sok kis faluban ez jelenti az egyetlen közösséget. 
Nem tudjuk, hogy meddig, de mindenesetre figyelemre méltó, hogy a szépteremtésnek ez az egyszerű módja 
még embereket tud összehozni, lelkesíteni, esztétikai élményt adni. Ez pedig — azon túl, hogy közössé-
get, identitástudatot, történelmi tudatot teremt — önmagában is érték. 

Az egésznek a rákfenéje, akár a táncházmozgalom, akár a kórusmozgalom, akár a színjátszás, akár a 
díszítőművészeti mozgalom jelenségeit nézzük — a teljesítményre való törekvés. Amikor a zene elveszti 
igazi értelmét. Ez persze nemcsak a népi kultúrára érvényes. A minőség megrontja a kultúrát. 

# A minőségi 
A minőség. Arról beszélek, hogy mindent specialistákra bízunk. Aki nem tud legalább úgy énekelni, 

mint egy operaénekes, az ne álljon ki és ne énekeljen. Aki nem tud futni tíz másodperc alatt száz métert, 
az ne fusson. Pedig éppen annak van szüksége a futásra, aki gyenge, aki fizikailag rászorul a testedzésre. 
Annak van szüksége az énekre, akinek nincs más vigasztalása. Akinek az a hivatása és abból él, annak az 
ének egészen mást jelent, mint annak, aki egész napi robotban viszi az élet terhét és énekelve felüdülne, 
de akkor már dilettánsnak számít. Annak nincs terme, nincs oktatója, nincs fellépési lehetősége, nincs kö-
zössége. Azt már elejtik, ugyanúgy, mint azt a sportolót, aki nem tud „eredményeket" elérni. Holott a ze-
ne arra való, hogy mindenki muzsikáljon, hogy mindenki énekeljen, a sport arra való, hogy mindenki 
sportoljon, ne csak a kiválasztottak, ne csak az olimpiai bajnokok. 

Persze, ezt ki lehet forgatni, azt lehet mondani, hogy a középszerűségnek vagyok a szószólója. Nem, én 
azt mondom, hogy minden embernek igénye van arra, hogy szépet alkosson, szépen énekeljen, hogy szé-
pen mozogjon és táncoljon. Ezt nem szabad rábízni az élsportolókra, éltáncosokra, élénekesekre, mert a 
lényege vész el a kultúrának. 

• A magyar parasztság életét 1945-ig olyan — a közösség által jóváhagyott — íratlan törvények szabá-
lyozták, amelyek szervesen a hagyomány világából sarjadtak. Az elmúlt negyven év alatt a társadalmi körül-
mények alapvető megváltoztatásával az évszázados szokások is elvesztették talajukat. A fiatalok kapcsolata 
például, amit az udvarlástól az esküvőig a szokások tettek áttetszően tisztává, újabban zavarossá vált; a csa-
lád, amely néhány évtizede még szent volt, a falun is bomlásnak indult; az öregek helyzete a földhöz való 
viszony megváltozásával labilissá vált. Hogyan lehetett volna, s hogyan lehetne a szokásokat úgy átmenteni a 
jelenbe, hogy kiegyensúlyozott életünk keretei legyenek? 

A szokásokkal kapcsolatban nem tudunk jóslásokba bocsátkozni. Az, hogy én valamilyen rítusnak, 
valamilyen cselekménynek nem szemlélője, hanem résztvevője legyek, örök emberi igény, ugyanolyan, 
mint a táncolás vagy az éneklés. A közösségnek és ünneplésnek mindenki szeretne alkotó részévé, szerep-
lőjévé válni. 

A tudomány egyet tehet: rögzíti, és lehetőség szerint teljességében rögzíti, hogy eddig hogy volt; hogy 
a példatár, amihez visszanyúlunk, teljes legyen. 

Ünnepi szokásaink nem egyetlenegy sorsfordulóval mentek veszendőbe, hanem századok óta sorvad-
nak. Régi szokásaink nemcsak megváltoztak, de kb. száz év óta, a magyar paraszttársadalom gyökeres át-
alakulásával, a kapitalista viszonyok kialakításával már súlyos csapásokat kaptak. A közösség kezdett 
szétesni, kezdett lemondani arról, hogy közösségnek érezze magát, hogy tagjai közösséget alkossanak. 
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Osztályérdekek és egyebek elválasztották az embereket. A mi feladatunk az, hogy lehetőség szerint tel-
jességében leírjuk ezeket a szokásokat és esetleg azt is, hogy hogyan és miért bomlottak fel. Vagy milyen 
kísérletek történtek átalakításukra, helyettesítésükre. A néphagyománynak, mint egy óriási nagy tapasz-
talattárnak rendelkezésre kell állnia a jövő kultúrája számára, hogy abból válogathasson, példát meríthes-
sen. Lehet, hogy nem fogja átvenni a szokást, de tanulni fog belőle, hogy bizonyos közösségi helyzeteket 
hogyan lehet megoldani, bizonyos igényeket miként lehet kielégíteni. Lehet, hogy nem abban a formában, 
de mégiscsak útmutatást ad. Az emberi társadalom több ezer éven keresztül működött, s ezután is működ-
nie kell és nem fog lényegesen eltérni attól, ahogy eddig működött. Az emberi természet nem változott 
meg olyan lényegesen. 

# De a közösséget olyan elementáris erejű hatások érik, amelyek szinte felrobbantják a régi szokásokat. A 
televízió, a rádió a mozi olyan mintákat ad, amelyek egészen mások, mint ami még a mi életünknek is jel-
lemzője volt. A filmekben úgy ölnek, kínoznak, rabolnak, mintha ez lenne a jellemző, a férfi—nő kapcsola-
tok háromszögekben és sokszögekben bonyolódnak, a jópofa — de gonosz — átejtések mindennaposak. A 
szemét — amelyet a televízió képernyőjén ömlesztettek be a szobánkba — eltakarja és kikezdi a még egész-
séges közösségeket is. Lehet, hogy szélsőségesen fogalmaztam, de . . . 

Nem, nem fogalmaztál szélsőségesen. Hadd hivatkozzam Magyar Ferencnek az Új ember kettős kará-
csonyi számában megjelent vezércikkére. Arról írt, hogy a civilizáció szennyezi a környezetet, hovatovább 
veszélyezteti az emberi létet. De van egy másik szennyeződés is, az értékek devalválódása, sárba tiprása 
és ez ellen éppúgy fel kellene lépni, éppúgy harcolni kellene ellene, lemondva sok mindenről, amit ered-
ménynek vagy látszateredménynek tart a világ, hogy ezt a szennyeződést megállítsuk. Én a demokráciá-
ban bízom, mert nem igaz, hogy az emberiségben a buták és a korlátoltak vannak többségben. Annyi op-
timizmus van bennem, hogy az emberiség többsége jót akar, meg akar maradni, van az értékekre igénye. 
Ha pedig demokrácia van, akkor a többség akarata fog érvényesülni és akkor ugyanúgy, mint ahogy kör-
nyezetszennyeződés ellen is fellép a társadalom, a lélek szennyeződése ellen is fellép majd, s nem engedi 
meg, hogy egy parttalan liberalizmus jelszavával az ifjúságot elidegenítsék és tönkretegyék. 

Az ilyen változások, amelyek semmibe vették évszázadok nemzedékeinek a tapasztalatait, nem egyszer 
történtek meg történelmünkben. Az elmúlt évtizedeknek, főleg közvetlen a háború előtti éveknek nagy 
hajtása volt a szociográfia, s azon belül az úgynevezett egyke-kérdés vizsgálata. Ma már egyértelműen lát-
juk, hogy elsősorban annak a szerény és elfelejtett falusi papnak, kákicsi Kiss Gézának az írása, az Or-
mánság mutatott rá arra, hogy itt a parasztságra egy olyan életformát próbáltak rákényszeríteni, ami ko-
rábbi életével szöges ellentétben volt. A tudomány még mindig adós annak a magyar paraszti gazdálko-
dásnak a rajzával, amit az elkülönözések, főleg Dunántúlon, a török által megszállt területeken tönkretet-
tek. Egy olyan gazdálkodási — de nemcsak mezőgazdasági, hanem egyáltalán életmodell — ment tönkre, 
amit érdemes lenne jobban megismerni. Ennek a gazdálkodásnak nagyon nehéz röviden összefoglalni a 
lényegét. Nem a földművelésre teszi a hangsúlyt. Olyan területeken virágzott fel, ahol a földművelés nem 
kapott vezető szerepet. Az emberek nem abból éltek meg, hogy gabonát termeltek és azt eladták, hanem 
állatot neveltek, állatot tenyésztettek, méhészkedtek, gyümölcsöt termeltek, halásztak és így tovább. Ezt a 
modellt, az importált, nyugat-európai feudális modell, amely egyszerűen megtagadta a paraszttól a halászat 
és a vadászat jogát — tönkretette. Ezután a földesúr az erdőben csak faanyagtermelő területet látott és 
nem egy falu sokoldalúan kihasználható életterét, ahol legeltetni, különböző szerszámfákat nevelni és vág-
ni, amiben gyűjtögetni, vadászni, csapdát állítani, gyümölcsöt termelni lehetett. Az elkülönözésekkel egy 
olyan modellt kényszerítettek a magyar parasztságra, amihez képtelen volt hozzáidomulni. 

Lehet, hogy a pár szóval elmondottakat nem hiszi el senki, de hadd legyen bizonyíték az, hogy ahol ez 
a modell volt érvényben, ahol a sokoldalú gazdálkodás a maga régi jogszokásaival virágjában volt, ott ké-
sőbb minden magyar népcsoport egykés lett és kipusztult. Kell-e ennél nyomatékosabb bizonyíték arra, 
hogy itt valami olyan terhet raktak a nyakára, amihez nem volt hozzászokva és nem is tudott elfogadni. 
Arról van szó, hogy kialakult az adott történelmi, földrajzi és gazdasági körülményeknek megfelelő kultú-
ra és ezt meg akarták változtatni egy egészen más környezetben kialakult technológiával, jogi berendezés-
sel és gondolkodásmóddal. 

A régi középkori magyar gazdálkodásnak is lényeges része, hogy nem a város és a falu áll egymással 
szemben. Tudunk falvakról, amelyek kocsikat csináltak, ahol követ vágtak, halásztak, szőlőt műveltek, 
fazekaskodtak, faragtak stb. Az ormánsági falvak lakói állattartásból, különböző készségek készítéséből 
(a kocsitól kezdve az ekéig), gyümölcstermelésből, kertészkedésből, halászatból, vadászatból éltek. Egy 
olyan gazdálkodás nyomait mutatják a régi magyar árterületek, amelyhez hasonlót csak Indiában vagy 
Egyiptomban találunk. Ez a gazdálkodás teljesen idegen volt a főleg külföldi birtokosok számára, akik a 
törököktől felszabadított területeken óriási birtokokat kaptak és az első dolguk az volt, hogy kitiltották a 
jobbágyokat a vízépítésből, a halászatból, az erdőből és így tovább. 

• Az életforma-változás, amit a török uralom után a történelem ránk kértyszerített, az egykét eredményez-
te, amelyre, mint a társadalom betegségének súlyos tünetére, a két világháború közt figyeltek fel legjobbjaink. 
Az egyke — amely a két világháború között csak egyes területeket jellemzett — ma már országossá vált, oly-
annyira, hogy évente több ezerrel csökken a magyar népesség száma. Magyarázhatjuk-e ezt a folyamatot úgy, 
hogy 1945 után olyan társadalmi változások történtek, amelyek lehet, hogy a népesség számára kedvezőbb 
szociális körülményeket teremtettek, de lelkileg annyira megterhelték, hogy ez lett a következménye? 

Az urbanizáció a születésszám rohamos csökkenésével jár, de nem mindenhol. Az embernek a jövőben 
való bizalmára vet fényt, hogy mer-e gyermeket szülni vagy sem. Ez önmagáért beszél, erről kár vitatkoz-
ni. Az a társadalom, amely nem meri szaporítani az utódait, nem bízik a jövőben. 
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• A falvak szövetkezetesítésével parasztjaink a korábbitól alapjaiban eltérő nagyüzemi gazdálkodásra tér-
tek át, s azt a tudást, amelyet a gazdálkodás terén évszázadokon át megszereztek, csak részben tudták hasz-
nosítani. Jelentós veszteség érte-e mezőgazdasági kultúránkat avval, hogy folyamatos átmenet nélkül, szinte 
egycsapásra nagyüzemi keretek közé került, s hagyományos ismereteinek jelentős részét veszni hagyta? 

Az árterületeknek a régi gazdálkodásával sokat foglalkoztam, hogy úgy mondjam, felfedeztem azt a 
vízgazdálkodást, ami a fokok építésével, csatornák ásásával hallatlanul értékes együttműködést jelentett a 
természettel. Ha jött az árvíz, akkor nem gátak közé szorították, hanem szétvezették, lehetőleg minél szé-
lesebben és ezzel a halastavak sorát tudták feltölteni vízzel. Olyan mennyiségű halat tudtak termelni, ami 
európai viszonylatban első helyet jelentett. 1308-ban egy francia szerzetes azt írja, hogy a világon a leg-
több és legjobb hal Magyarországon van. Ez nem a természet ajándéka volt, ez a természettel való együtt-
működésnek a következménye volt. 

Ezzel szemben állt a későbbi vízrendezés, a hajóutak kiépítésének eszméje, a holland, az amerikai min-
ta, amely el akarta hódítani a víztől a szárazföldet. Magyarország száz évig a sajnálatos árvizeknek a 
pusztítását éli. Mikor ezt a rendszert felfedeztem és leírtam, a vízügyesek figyeltek fel rá, akik a vízügy 
jövőjével törődtek. Károlyi Zsigmond írta kis tanulmányomnak az előszavában, hogy egy olyan modellt 
fedeztem fel, ami a jövő vízgazdálkodásának is mintául szolgálhat. Függetlenül attól, hogy ez a múltban 
is így volt, a modern vízügyi gondolkodás is ebbe az irányba halad. A vizeknek nem a levezetése, hanem 
a megtartása a feladat. 

A mezőgazdaság más területein is hasonló a helyzet. Visszatértek a régi magyar búzák és az azokból 
nemesített nagyobb termőképességű fajták, mert azoknak olyan sajátosságaik voltak, amelyek megfeleltek 
a mi földrajzi és éghajlati viszonyainknak. A mai egészségügy is vissza akarja fordítani, amit az elmúlt 
századokban elrontottunk. Egyre fehérebb kenyeret ettünk, mint emelkedő jólétünk jelét, most már kor-
pás kenyeret is sütnek, mert abban pótolhatatlan vitaminokhoz juthatunk. Egyre több húst ettünk, most 
már egyre nagyobb szerepet akarunk adni a zöldségféléknek, hiszen régen a paraszti társadalomban min-
den burjánt, a vadrepcétől kezdve a csalánig megettek. Azt hittük, hogy a haladás azt jelenti, ha már nem 
eszünk korpát, nem eszünk repcét, nem eszünk csalánt, hanem csak húst és konzerveket, amelyeket a há-
ziasszonynak csupán meg kell melegítenie. 

A modern kultúra betegségei — a szellemiek és anyagiak is — ebből az egyoldalú látszathaladásból fa-
kadnak. Én hiszek abban, hogy a több ezer év alatt felhalmozódott tapasztalatokat nem lehet büntetlenül 
kidobni az ablakon. Ha egyszer már kidobtuk, utána lassan vissza kell vegyük, ha életben akarunk ma-
radni. Ez a mezőgazdaságra is érvényes. 

• Az anyagi kultúra után térjünk át a szellemiekre. A zene — éppúgy, mint a vizuális művészetek — 
több szinten él, zeneköltészetünkben a századfordulót követő évtizedekben Bartók és Kodály a népzene for-
rásából teremtett Európával együttlépö (sőt a nagy nemzeteket is megelőző), egyetemes igényű zeneművésze-
tet. Példájukat mások is követték, de napjainkban úgy tűnik, hogy az ő útjaik is más és más irányba térnek. 
Beszélhetünk-e arról, hogy a népzene forrása kiapadt, hogy Bánók, Kodály és követőik pályájával a magyar 
zeneköltészetnek ez a magasra ívelő szakasza lezárult? 

Bocsáss meg, ha azt mondom, hogy ez mellékes kérdés. A mi kultúránk nem azon áll vagy bukik, hogy 
lesz-e világhírú zeneszerzőnk, lesz-e világhírű focicsapatunk, vagy az olimpián mi kapjuk-e a legtöbb 
aranyérmet. Ez tizenötöd rangú kérdés. A mi főkérdésünk az, hogy az utca embere, a volt paraszt és a 
munkás, és a meghasonlott fiatalság megkapja-e a művészet vigasztalását és testének szükséges edzettségét 
az életéhez, vagy sem? Ha megkapja, akkor annak örülnünk kell, ha nem, akkor nem vigasztal, hogy 
vannak világhírű zeneszerzőink, aranyérmes élsportolóink. 

QGyörffy 1938-as programjában már abból indul ki, hogy a néphagyomány vált nemzeti művelődésünk 
meghatározójává. A helyzet az eltelt évtizedek alatt is keveset változott, annak ellenére, hogy az ilyen vál-
tozás összhangban lett volna a szocialista társadalom jellegével. Az eredménytelenségek láttán kérdem: van-e 
értelme annak, hogy ezt a gondolatsort újra és újra felvessük? 

Amíg van reményünk arra, hogy valamit változtatni tudunk, addig van értelme újra és újra kísérletezni 
néphagyományunk felélesztésével, még akkor is, ha már sokszor mellékvágányra jutottunk vele, vagy sár 
ba fulladt erőlködésünk. Mert ez önmagában is olyan programot ad, ami embert nevel, és amiben áldoza-
tokkal ugyan, de összegyűlik az a tőke, amiből egyszer lehet valami A történelemben a nemzetek aszerint 
kapják jó vagy rossz sorsukat, hogy e láthatatlan kaptárba mennyi áldozatot tudtak letenni értékeikért, az 
egész emberiség gazdagodására. 
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TCRtTKS 

Az Alsó-Garam menti 
kurtaszoknyás hatfalu1 

Ha a délszlovákiai magyarság néprajzi térképét szemügyre vesszük, akkor néhány, többé-kevésbé éle-
sen elhatárolható vagy éppenséggel fokozatos átmenetekben egymásba olvadó tájegységet, illetve etnikai 
(néprajzi) csoportot vehetünk számba. Ezek közül a néprajzi szakirodalomban ez idáig kevés figyelemre 
méltatott, pedig már 1913-ban fölfedezett, Alsó-Garam menti „kurtaszoknyás hatfalu" néprajzi jelleg-
zetességeit, csoportalakító kulturális jegyeit veszem most számba. Előre kell bocsátanom, hogy a „kurta-
szoknyás hatfalu" mesterséges kifejezés. A helybeliek, bár erős összetartozás-tudatuk van, nem nevezik így 
magukat, de mindig a viselet, a kurta szoknya alapján különítik el magukat a környezettől. Ezért talán nem 
lesz alaptalan, ha a bemutatott etnikai csoport megnevezéséül a kurtaszoknyás hatfalu-t javaslom. 

Mielőtt azonban részletesebben is szólnék a szóbanforgó hat települést egységbe kovácsoló kulturális 
jegyekről, azok csoportalakító értékéről, tekintsük át röviden a kutatástörténeti előzményeket! 

1. Jelenlegi ismereteim alapján a vizsgálandó hat település egyike, jelesen Bény község néprajzáról az 
első adatokat Móricz Zsigmond közli a század elején, Esztergom vármegye népét bemutató írásában a 
Borovszky-féle vármegye-sorozat Esztergom megyei kötetében. Ennél azonban sokkal jelentősebb Nóvák 
József Lajos 1913-ban megjelent dolgozata, amelyben a szerző a korszak megszokott leíró jellegű anyag-
közlő módszerével Bány néprajzához közöl elegyes adatokat, s ezzel kisebbfajta falumonográfia vázlatát 
adja. Fontos helyet foglalnak el munkájában a településnéprajzi és építészeti adatok, valamint egy eléggé 
részletes lakodalmi szokásleírás. Meglehetősen részletekbe menő a bényi viselet bemutatása is, amelyet az 
alábbi fejtegetéssel kezd: „Előre kell bocsátanom, hogy a bényi női viselet a környékbeli más öt község-
ben is megvan, többé-kevésbé virágzik még ma is, de minden faluban némi eltéréssel és más-más változ-
tatásokkal. E községek közül kettő, Páld és Kis-Gyarmat, Hont vármegyében van, a többi három: Bart, 
Kéménd és Kőhíd-Gyarmat pedig Esztergom vármegyében. E viseletről tehát csupán akkor lehetne iga-
zán valamit meg is állapítanunk, ha a fent említett öt község női viseletét is oly részletesen leírhatnánk, 
mint ahogy az alábbiakban a bényit megkíséreljük". Annak ellenére, hogy a szerző az általa elkezdett 
munka folytatására biztat dolgozata végén is („hiszem, hogy ha a fent említett másik öt községet is fel-
dolgoznánk, az eredmény értékben nagyot nyerne"), komoly néprajzi kutatásokat végző követője azóta 
sem akadt. Adatait, rajzait az összefoglaló etnográfiai munkák azóta is sorra idézik, újraközlik: további 
kezdeményező lépések azonban hosszú ideig nem tétettek (hogy ő maga miért nem folytatta a látványos 
eredménnyel kecsegtető Alsó-Garam menti kutatásait, arról nincs tudomásom). 

A háború előtt mindössze a falvainkban (elsősorban Barton, Bényben és Kéménden) is virágzó Gyön-
gyösbokréta mozgalom lecsapódásaként jelent meg egy-két, kevésszámú, néprajzilag is hasznosítható ada-
tot tartalmazó képes riport a bényi, kéméndi női viseletről. Az 1950-es évek második felétől a több-keve-
sebb szakszerűséggel íródott kisebb-nagyobb ismeretterjesztő, leíró dolgozatok száma valamelyest ugyan 
megszaporodott, de az őket jellemző tervszerűtlen mazsolázgatás következtében, légüres térben lebegve, 
nem tudtak megfelelő összhatást elérni. A továbbiakban ezek fölött tartsunk egy futólagos szemlét! 

Legelőször a kéméndi, valamint a kisgyarmati lakodalomról jelent meg egy-egy rövidebb dolgozat 
Hideghéthy |olán és Gyüre Lajos tollából. Elsősorban a népszokások köréből, főleg a naptári ünnepekhez 
kapcsolódókról (pl. Luca-napi, karácsonyi szokások, farsangi tojásszedés, májfaállítás stb.) tudósít ben-

l A Csemadok Érsekújvár i JB néprajzi szakcsopor t jának 1986. június 30-án , Kőhidgyarmaton rendezet t tudományos tanács-
kozásán elhangzott e lőadás rövidített szövege. A tárgyhoz kapcsolódó alapvető szakirodalom: Ag Tibor: Kéménd népzenei 
hagyományai I rodalmi Szemle, 1975. 641—649 old.; Csókás Ferenc: Adalékok Bény népéletéhez Néprajzi Közlések I I I 
Bratislava, 1979 59—84. old.; Gyüre Lajos: Kisgyarmati lakodalom. I rodalmi Szemle, 1959. 88—93. old ; Hideghéthy Jolán: 
Kéméndi lakodalom. Népnaptár , 1952. 119—123. old.; Káplóczky Bea: A gyermek helye és f e l ada ta i a kéméndi családban. 
In : I R Ö D I A 8 Szerk. Hodossy Gy. Nővé / .amkv 1985. 9—12. old. ; Kosa László: Népviselet az Alsó-Garam mentén. Élet 
és Tudomány Kalendár iuma 1971., 70—76. o ld . ; Liszka József: Együt t t anulva . . . (Jegyzetek egy néprajzi szakcsoport mun-
kájáról). Hét , 1984. 22., 11. old ; Nóvák József: Adatok Bény község néprajzához Néprajzi Ér tes í tő 1913.. 32—67 old ; 
Cs Schwelm Edit: A gabonanemüek szerepe az Alsó-Garam mente néni táplálkozásában. Agria . 20. Eger, 1984. 233—270. 
»Id. ; Sidó Zoltán: A kéméndi női viselet. I rodalmi Szemle, 1975.; Szabó László: A ncpi társadalom változásai az Alsó-Garam 
mente magyar fa lva iban (1900—1974). Debrecen , 1986. 
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nünket Csókás Ferenc bényi adatközléseiben a nyolcvanas évek tájékán. A kurtaszoknyás viseletről meg-
jelent néhány rövidebb, ismeretterjesztő célzatú dolgozat a Hét Szlovákiai magyar népviseletek, valamint 
a Párták című sorozataiban (Csókás Ferenc, Jókai Mária, Méry Margit). Kivételt Sidó Zoltán korábban 
megjelent adatközlése jelent a kéméndi női viseletről, amely teljes mértékben önálló kutatáson alapul 
ugyan, de a feltáró módszer kiforratlansága miatt csupán statikus képet nyújt — igaz, hogy a szóbanforgó 
1975-ös Irodalmi Szemle-beli közlés (bár ez belőle nem derül ki) egy terjedelmesebb, talán az értékelést 
is magába foglaló dolgozat részlete. Ugyanebben az időszakban Kósa László a tájegységről ad átfogóbb 
képet — szintén a kurtaszoknyás viselet bemutatására összpontosítva — egy ismeretterjesztő írásában. 

Talán még a néptánckutatás témaköréből születtek a legalaposabb leírások. Ezek mind Kéménd hagyo-
mányos tánckultúráját tárják föl, s részint önálló kiadványokként jelentek meg Takács András feldolgo-
zásában, részint pedig a Martin György és Takács András által összeállított Mátyusföldi népi táncok című 
kötet részét alkotják. Ág Tibor kiterjedt népköltészeti és népzenegyűjtő tevékenysége során érintőlegesen 
tájegységünk falvaival is foglalkozott. Kéménd népzenei hagyományairól külön dolgozatban számolt be, 
valamint nagy gyűjteményében közöl egy-egy balladát Kéméndről és K°hídgyarmatról. 

Végezetül szólni kell még azokról a részben lezajlott, részben most folyó kutatásokról, amelyek a kurta-
szoknyás hatfalut is érintették. A hetvenes évek első felében (1970—1974) a pozsonyi Koménsky Egye-
tem Néprajzi Tanszéke, az Érsekújvári Járási Múzeummal és magyarországi szakemberekkel karöltve vég-
zett több alkatommal tájékozódó jellegű gyűjtést a tágabban értelmezett Alsó-Garam mentén. A feltáró 
munka eredményeként jó néhány egyetemi szakdolgozat született, amelyekhez szerzőik részben falvaink-
ban gyűjtötték adataikat. Egy kötet szerkesztőmunkálatai is elkészültek a vidék néprajzát (viseletét, népi 
építkezését, táplálkozását, földművelését és állattartását, valamint népi társadalmát) bemutató dolgozatok-
ból, ez azonban, sajnos, azóta nem jelent meg. E gyűjteményes munka dolgozatai közül ez idáig tudtom-
mal csak Cs. Schwalm Edit leírása látott napvilágot a tájegység népi táplálkozásáról, és Szabó Lászlóé 
a népi társadalomról. Ezen kívül más jellegű összehasonlító munkákban gyakran támaszkodtak Alsó-Ga-
ram menti adataikra Szabó László, Varga Marianna és Cs. Schwalm Edit. 

A Csemadok Érsekújvári Járási Bizottságának égisze alatt, az Érsekújvári Járási Múzeum támogatásá-
val 1982 nyarán hoztunk létre egy amatőr néprajzi gyűjtőket tömörítő néprajzi szakcsoportot. E kis társa-
ság rövidesen a kurtaszoknyás falvak néprajzi felmérését tűzte ki céljául. Kutatómunkánk még korántsem 
fejeződött be, bizonyos részek azonban lezártnak tekinthetők. Egy kötetre való dolgozat készült el ugyan-
is a közelmúltban Kéménd néprajzáról — elsősorban az emberélet fordulóival kapcsolatos etnográfiai — 
folklorisztikai kérdésekről. E megjelenés előtt álló köteten kívül a csoport tagjainak tollából napvilágot 
látott már néhány ismeretetterjesztő—adatközlő írás a kéméndi népélet egy-egy jelenségéről; pl a lako-
dalmi étrendről (Fazekas Mónika és Lakatos Mónika), a kenyérsütésről (Szabó Ildikó), a hagyományos 
gyermekéletről (Káplóczky Bea) és a szőlőhegy őrzésének hagyományairól (Párák Endre). 

E rövid kutatástörténeti áttekintés alapján megállapíthatjuk: ismereteink nem elégségesek egy etnikai 
csoportot meghatározó kulturális jegyek számbavételéhez. Ha most mégis erre vállalkozom, teszem azt el-
sősorban az eddigi kurtaszoknyások körében végzett kutatásaink eredményei alapján, hangsúlyozva azon-
ban a további elmélyültebb történeti—néprajzi kutatások folytatásának szükségességét. 

2. A hat település (tehát: Bart, Bény, Kéménd, Köhídgyarmat, Kisgyarmat és Garampáld) térbeli és kul-
turális egységet alkotva ugyan, de földrajzilag nem zárt területen, a Kisalföld északkeleti peremén, a Ga-
ram alsó folyásának két partján, a folyó által létrehozott, szélesen szétterülő, a Duna-menti síksággal egy-
bemosódó völgyben helyezkedik el. Területünk tehát két nagy táj, az ún. Palócföld és a Kisalföld éles ha-
tárvonalakkal ki nem jelölhető találkozási zónájában fekszik. Határhelyzete tükröződik a palócos és a kis-
alföldi (ha úgy tetszik: mátyusföldi) jegyeket egyaránt fölmutató népi kultúrájukon is, amelyeknek az ará-
nyát ha szemléljük, úgy tűnik, inkább az előbbi javára. 

A palócos jegyeket is magukon viselő jelenségek közé tartoznak bizonyos szokáselemek (pl. a poceta — 
keresztelői lakoma; a lakodalmat záró hajnallúzugrás; a menyasszony kalács-, a temetkezési szokások néhány 
eleme; a karácsonyi ünnepkör ételféleségei stb.), a népi teherhordás eszközei és módozatai, valamint a nyu-
gati palóc nyelvjárástípust tükröző tájnyelvi sajátosságok (ez utóbbival kapcsolatban azonban hangsúlyoz-
ni kell, hogy ez a dialektus eléggé átmeneti jellegű, számos dunántúli és palócos vonást is tükröz — igaz. 
az utóbbi az uralkodó benne). Szabó László a palóc „mi"-tudat helyszíni vizsgálata alapján, a népcsoport 
nyugati határát éppen falvaink tájékán húzta meg. 

A Kisalföld felé mutatnak viszont a népi tánc egyes jelenségei, a nagyböjtben készített bíracs vagy kő-
tis, valamint a kisalföldi lakóháztípus elterjedési területe is valahol itt ér véget keleten. A szőlőhegyi épít-
mények szerkezeti megoldásai szintén egyértelműen a Kisalföld felé mutatnak. Ugyancsak erős rokonság-
ra vall a kisalföldi, főleg a martosi viselettel a hat település, egyébként „palócos" női viselete. 

Területünk átmeneti jellegének bizonyítására, véleményem szerint ennyi, előlegezett bizonyító adat 
elégséges lesz. A következőkben nézzük: melyek azok a jegyek, amelyek e hat települést egységes etnikai 
csoporttá alakítják! 

Az etnikai csoportképző jegyek közül — amint arra már részben utaltam — megvan ugyanitt a földraj-
zi egység, a közös vallás (római katolikus) és a közös nyelv, illetve dialektus, de a környezettel szemben 
ezek egyike sem elhatárolható értékű. További negatív eredménnyel szolgál a birtokviszonyok vizsgálata, 
hiszen Bart és Kéménd az esztergomi érsek, Köhídgyarmat az esztergomi káptalan, Bény és Kisgyarmat a 
Pálffyak, Garampáld pedig prímási birtok volt. Mint már említettem közigazgatásilag sem lehet indokolni 
e csoport kialakulását, hiszen Kisgyarmat és Garampáld az egykori Hont megyéhez, a többi falu pedig 
Esztergom megyéhez tartozott. Erős megkülönböztető értéke van viszont a ma is élénk összetartozás-tudat• 
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nak (,,mi"-tudat), a csoporton belüli endogámiának (amely, ha a múlt századi statisztikák alapján nem is 
mindig egyértelmű, tudati szinten ma erősen jelen van, s ez lényeges!). A kulturális jegyek közül egyelőre 
csupán a névadó, kurtaszoknyás viseletet tudom felhozni, mint egyetlen, összetartó jegyet. Úgy vélem 
azonban, ennyi is elegendő ahhoz, hogy elfogadhassuk: esetünkben egy valóban létező, pontosan megha-
tározható etnikai csoportról van szó. 

Végezetül a kurtaszoknyás hatfalu etnikai csoport kialakulásának gyökereire, történelmi körülményeire 
kellene fényt derítenem. Mivel azonban a recens néprajzi anyag gyűjtése mellett jelentősebb történeti—le-
véltári kutatásokat ez idáig nem végezhettünk, a kifejtendők mindössze továbbgondolásra sarkalló féltévé 
sek kívánnak lenni, amelyeket a jövőben feltárandó történeti adatok alátámaszthatnak és cáfolhatnak 
egyaránt. 

Először is nézzük, mit mond a helyi történeti néphagyomány e sajátos viselet kialakulásáról! Eredetét a 
hódoltság korára helyezi, amikor is a vidéket megszállva tartó török basának igen megtetszettek a kémén-
di (vagy bényi, barti stb. attól függően, hogy hol mesélik) lányok, asszonyok. Hogy azonban többet lát-
hasson belőlük, elrendeli: kurtítsák meg a szoknyáikat! A nők eleget tesznek parancsának: a szoknyák 
aljából egy széles sávnyit levágnak, de közben — furfangos módon túljárva a zsarnok eszén — a derék-
részt ugyanannyival meghosszabítják, ami által az immár rövidebb szoknya ugyanoda csúszik vissza, ahol 
addig is volt. 

E bájos történetet inkább csak hangulatkeltés céljából mondtam el, hiszen amellett, hogy nem ad vá-
laszt arra a kérdésre, mi kovácsolta eggyé az Alsó-Garam mente hat faluját (és miért épp e hatot?), abban 
is sántít, hogy bizony a Nóvák József Lajos által közölt képeken 1913-ban még nem kurták azok a szok-
nyák (igaz, szabási elvük megfelel a fentebb elmondottakénak) és a szerző a kurtaszoknya kifejezést nem 
is használja dolgozatában. E sajátos viselet egyébként nyilván másodlagos: egy, már meglévő közjogi egy-
ség kifejeződése nyilvánul meg benne. De vajon mi hozhatta létre ezt az egységet? 

Egy ilyen szembeötlő összpontosító erőnek látszik a híres bényi sáncrendszer megléte. Nyilvánvaló, 
hogy építése és virágzása idején fontos központ lehetett a falu is (bár erre konkrét történeti adataink nin-
csenek), tehát elképzelhető, hogy vonzáskörzetében kialakuljon bizonyos falucsoportegység (furcsa azon-
ban, hogy a szomszédos Csata nem került bele ebbe a vonzáskörzetbe, míg a viszonylag távolabbi Kőhid-
gyarmat igen). Ebben a kérdésben a továbblépést nagyban nehezíti, hogy a sáncok építésének az ideje tu-
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dományosan nincs véglegesen tisztázva. Az építőmunkálatokat mindenesetre a magyar államalapítás tájé-
kán bonyolíthatták le, tehát ha szerepüket számításba akarjuk venni az etnikai csoport kialakulási folya-
matában, akkor az Árpád-kortól kontinuis lakossággal kéne számolnunk. Ez azonban megint csak nehéz-
ségekbe ütközik, hiszen történeti adataink vannak arra, hogy falvainkat a török háborúk alatt többször 
elpusztítják. Ez az „elpusztítás" persze nem kell, hogy a törzslakosság teljes, végérvényes kiirtását jelent-
se. Egyszerűen arról is lehet szó, hogy a háborús időkben a falvak népe lakóhelyét elhagyva valahol el-
bújdosott és a veszély elmúltával ismét visszaköltözött régi helyére. Ilyesmire utal az a — természetesen 
megint csak nem történelmi hitelességű — helyi eredetmagyarázó monda, amely Kéménd község nevét 
magyarázza. A török háborúk alatt, úgymond, a lakosság a vidéket pusztító katonaság elől föld alatti put-
rilakásokban bújdosott, amelyeknek csak a kéményük látszott ki a földből. A csupa kéményből álló falut 
ezért Kéméndnek nevezték el az arra járók. Falvainkban viszonylag sok dél- és középmagyarországi ere-
detre valló családnév található (pl. Baranyai, Bácskai, Szalai, Csákvári, Szegedi, Bankházi stb.), amelyek 
talán a török terjeszkedés elől a XVI. században északra menekülők emlékét őrzik. Ha ők (utódaik) a 
mai napig fennmaradhattak, az azt is bizonyíthatja, hogy teljesen nem pusztulhatott ki a vidék a hódolt-
ság és a felszabadító háborúk ideje alatt. Másrészt annak a lehetőségét is fölvetik (és éppen erre adhatják 
majd meg a választ a levéltári kutatások!), hogy az újonnan, netán nagyjából egy helyről beköltözők ala-
kították ki ezt a sajátos egységet. 

Tovább folytatva a lehetőségek felsorolását, Kósa László véleményét kell megemlítenem (egyébként 
tudtommal ez idáig ő az egyetlen, aki valamivel magyarázni próbálta a falucsoport létrejöttének okát), ö 
egyházszervezeti gyökerűnek véli az etnikai csoport kialakulását: „. . . az Alsó-Garam mentén Kisbény és 
a környező hat község egy fárát (plébánia körzetet) alkotott, következésképp egymás között házasodtak, 
és jellegzetes népviseletük is megkülönböztette őket a környező falvak népétől." Elgondolkoztató feltéte-
lezés, amit persze még további kutatásoknak kell pontosítaniok (egyelőre pl nem oldotta meg a kialakulás 
időbeli elhelyezésének a kérdését, de önmagában az egyedi viseleti forma létrejöttét sem indokolja). 

Érveket és ellenérveket egymás mellé rakva mondtam el a kurtaszoknyás hatfalu létrejöttének megítélé-
sem szerinti lehetőségeit. Meglehet, a további kutatások ezek közül bizonyítanak be valamit, de annak le-
hetőségét sem zárhatjuk ki, hogy egy teljesen váratlan eredményt hozzanak. 

Liszka József 

A szentgáli kanászok 
a falu társadalmában 

Általában akinek tanyája volt, az több disznót is tartott. Itt már külön kanászt is fogadtak, aki kint 
élt a tanyán. Majdnem minden tanyasi embernek volt külön kanásza. Ha valakinek kanászra volt szüksé-
ge, akkor mindenfele érdeklődött. De a kanászok is járták a tanyákat és ahol kellett, ott maradtak. 

A nagygazdák konvenciós kanászokat fogadtak, ezek általában családos emberek voltak. Lakást is kap-
tak kint a tanyán. A gazdától egy hold konvenció föld járt, ennek felét a gazda elvetette nekik árpával, a 
másik felébe kapás növényeket ültettek, ezt saját maguk művelték. Tarthatott egy anyadisznót évi szapo-
rulatával együtt. Ez nyáron kijárhatott a gazda fókójával, de télen magának kellett etetnie, gondoznia. 
Járt még neki ezen felül 20 kg zsír, 20 liter petróleum, 12 kg só és némi konvenció pénz, amit negyed-
évenként kapott meg a kanász. A hold földön kívül kapott még 150—200 négyszögöl konyhakertet is. 
Naponta egy liter tej egészítette ki a járandóságot. 

Ha a kanász felesége segített valamit a gazdánál, azért külön fizettséget kapott. Ezt nem pénzben, hanem 
ruhában, élelemben adták, pl.: mákot, lisztet, zsírt kérhetett, ha megszorult. Mindig április 1-től április 
l-ig szegődtek. 

A kisebb gazdák egyedülálló kanászt alkalmaztak. Ha gyerek volt — 10—18 év kor között —, akkor 
az apja kiszegödte (megbeszélte) a bérét a gazdával. Mindenképpen járt neki szállás, koszt, ruhafehérítés, 
mosás, varrás. Emellé még általában 1 pár csizma, 1 nyári ruha, 1 téli ruha, 2 pár fehér ruha (ing és ga-
tya). Volt, aki még kiszegődött 1 kocsi fát és 1-2 mázsa búzát is, amit aztán hazavittek a faluba a szülők. 

Az egyedülálló kanászok mindig január 1-től január l-ig szegődtek. Ha nem tetszett nekik a gazda, egy 
év után továbbálltak. Ha igen, maradtak. Természetesen a gazda tetszését is el kellett hogy nyerje a mun-
kájával, csak akkor maradhatott Amikor újév táján a gazdák összejöttek a Polgári körben, kérdezgették 
egymástól: Kit fogadsz az idén? Én a tavalyit. Ez minden évben így volt. Így aztán a nála levő kanászra 
rá is maradt ragadványnévként a „Tavalyi". 

A kiskanász (gyerek) kutyát nem vitt magával a tanyára. A család kölcsönadta neki a háznál levő ,,/or-
harti" kutyát. Ez olyan pásztorkutya volt, melynek nem volt munkája, csak a ház körül lődörgött. 

A felnőtt kanász általában agglegény volt. Vagy esetleg özvegyember, akinek meghalt a felesége és 
gyermeke nem volt, vagy már nagyok voltak és nem az ő gondja volt az ellátásuk. Az ilyenek szívesen 
mentek ki a tanyára. Kutyájuk is volt, vitték magukkal. Szegődött bérük volt. Pénzben és természetben 
kapták. 

Tamás Imre egyik kanásza, Vitáris Dániel, „fertáLpénzre" szegődött, azaz negyedévenként kapta meg a 
fizetségét: az 1940-es években 30 pengőt. Emellett persze ő is kapott szállást, kosztot és ruhamosást, még 
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a kutyáját is etették. Ezenkívül járt neki még fél konvenció, mely 1/2 hold földet és 9-10 mázsa gaboná 
jelentett. A földet a gazda vetette el árpával. Kapott egy külön szobát, melyet a gazda látott el tüzelövi 
és petróleummal. A gazdától tavasszal kapott egy malacot is, melyet felnevelt és azután a gabonáv 
együtt eladta. Ebből ruházkodott, a fertálpénz pedig elég volt neki dohányra. 

Volt, aki anyadisznótartást is engedélyezett a kanásznak, ha úgy látta, hogy becsülettel megállja a h 
lyét. Ez természetesen a gazdáé között volt és ott is evett. 

Tamás Imrének a Hajag alatt volt tanyája. Itt őrzött Vitáris Dani kanász 10 anyadisznót, 70-80 í 
dőt. Kan is volt a seregben. Több évet szolgált náluk. Vitáris nagyon jó „helálló" kanász volt. Egy 
lyen 10—15 évet is eltöltött. Fiatalabb korában, 20—30 évesen, Gombás Béla tanyasi gazdánál volt, s 
12 évet töltött el. A zenét nem nagyon szerette, és az erdőn egyedüli szórakozása a hintázás volt. Iszal 
ból hintát készített és ezt feltette a faágra, ezen hintázott, míg a disznók ettek. Az erdőben több il 
hintája is volt. Egy kissé sántított a bal lábára, csípőficamos volt. 

Egy másik tanyán, Fodoréknál, 6-8 anyadisznó és annak a szaporulata volt egy kannal. Itt Kötei 
József, Horváth Gyula, majd Mics Mihály volt a kanász az 1910-es évektől. „Mics Mihály — adatközlőm 
szerint — hitván, poszka kis ember vót. Eccer őrzés közbe lefekütt a fa alá pihennyi. Gondúta mos alszik 
e sort, a disznók is nyugottak. Gyütt e hertelen zápor. A villám belevágott a fába és ü is meghat. Ez kora 
délután vót. Eccer csak láttyuk ám, hogy a disznók egy része szalad haza. A másik fele meg sehon. Nem 
is gyüttek. Ementünk keresni, megnézni ho mi történt, összeszettük a disznókat, a kanász meg sehun. 
Eccer csak édesapám megtaláta a fa alatt. Meg vót häva. Nagyon sajnátuk, mer rendes kanász vót. Tisz-
tességgé étemettük." 

A faluban is volt néhány olyan nagygazda, akinek annyi disznaja volt, hogy külön kanászt fogadott. 
2-3-an összeálltak és megfogadtak egy kanászt. Ezek a kanászok a faluban laktak. Ha vidékről jöttek, 
béreltek itt egy kis házat és elszegődtek. Egyébként a faluban is sok disznó volt, ezért pásztor is több 
volt. Majd minden utcának volt kanásza. Voltak kint hálók — csak télen jöttek be — és voltak minden-
naposak. 

A pásztorok a kihajtás előtt húsvét másnapján végigjárták azt a falurészt, ahonnan a disznókat kihaj-
tották. Ekkor felírták, hogy ki mennyi állatot akar kihajtani. Ez igen nevezetes napjuk volt a kanászok-
nak. 

Rovást csak azok a kanászok végeztek, akik a társaslegeltetési bizottság alkalmazásában dolgoztak. 
Ugyanis akkor vették számba, hogy ki hány disznót akar kihajtani. Reggel a kanász elment a közös lege-
lő bizottság egyik tagjához, a jegyzőhöz, és sorra járták a gazdákat. Felírták, hogy hány anyadisznót, sül-
dőt akarnak kihajtani. Úgy igyekeztek, hogy azokat a gazdákat járják le először, akik tíz órára a temp-
lomba mentek. Minden gazdasszony megajándékozta valamivel a kanászt. Volt, aki tíz-húsz tojást adott, 
egy szál kolbászt, egy darab szalonnát, sonkát, kenyeret, kalácsot. Ez nagyon jólesett, hiszen ha kará-
csony táján vágtak is egy kis hízót, az már rég elfogyott húsvétra. Főleg annál a kanásznál, amelyik télen 
nem őrzött, igen megfogyatkozott az élelem. Amikor már a kanászné gondolta, hogy van kolbász és tojás, 
akkor elküldött egy-két gyereket kosárral és hazahozatta velük. Nagy volt a boldogság. Tojást sütöttek 
kolbásszal. Ezt ebédre készítették. Ekkor a kanász és a jegyző is odament ebédre. Varga Bálint elmondá-
sa szerint igen tiszta asszony volt Molnár Mártonné, az 1930-as években. Finom, ízletes kolbászos tojást 
készített. Több éven keresztül evett náluk rováskor. Egy-egy üveg bor is került ilyenkor az asztalra. 

Az egyik adatközlő mondta, pásztorcsalád sarja: „Kisgyerek korunkban igen szomorúan néztük húsvét-
kor az uccabeli gyerekeket. Ugyanis nékik már húsvét vasárnap reggelin tojott a nyúl. Mi meg híjába vár-
tuk, hozzánk nem gyütt. Ám amikor elgyütt a húsvét másnaptya, lett nekünk is nagyon sok piros, zöld és 
kék tojás. A maradék föstéket édesanyám a szomszédoktó ekérte. Sárgát is föstött. Eszt a vöröshagyma 
héjján föstötte meg. Így nekünk kicsit késve ugyan, de több színű tojásunk lett, mind a szomszédgyere-
keknek." 

A kanász azért is várta ezt a napot, mert másnap már hajtotta ki a disznókat. Egész télen csak otthon 
volt. Igaz nem tétlenül, mert volt aki kosarat font, volt aki a gyerekek lábbelijét varrta, a sajátját, sőt 
még a szomszédokét is rendbeszedte. A tarisznyáját is ilyenkor javította meg. Egyszóval készült arra, 
hogy jön a kikelet és akkor minden gond nélkül mehet majd legeltetni. 

ö rü l t ilyenkor a pásztor, jött a jó idő, a munka, amely ugyan nagyon nehéz és kemény volt. Az első 
napokban az ólakhoz szokott állatot nehéz volt összeszoktatni, a faluból kihajtani. Az első napokban 
ugyan segítették a gazdák vagy az asszonyok kihajtani a faluból. Főleg a kis süldőfélékkel volt mindig a 
baj. Ezek előtte való évben még nem jártak ki. Ilyenkor a gazdasszony a szakasztóba árpát és pár darab 
kenyeret tett. Ezzel csalogatta, zörgette a szemet a szakasztóban. Szegény meghajszolt állat csak a gazdája 
szavára hallgatott. A faluvégig kísérték és hazafele is ide mentek eléje. 

Ha volt olyan disznó, amelyik nem akart a konda közé állni, akkor a kanász úgy igyekezett, hogy ma-
ga előtt a konda felé terelje. Amikor közeledett a többihez, az ostorával háromszor keresztalakút durran-
tott a süldő hátán. Az megijedt és szaladt a többi közé. Azok között pedig mindig volt több marakodós 
is. Főleg, amelyek már előző évben is kijártak. Nos, azok meg oldalba, vagy fülön harapták az ilyen sze-
gény újoncot és az azt sem tudta, merre meneküljön. 

Amikor már összeszoktak, akkor már jobb dolga volt a kanásznak, könnyebben őrzött. Szépen kizöl-
dellt a fű, jól tudtak legelni a disznók. A legelők főleg olyan részeken voltak, ahol víz is akadt. Ha a 
disznó jóllakott, nemcsak ivott, de meg is fürdött a pocsolyában. Hideg folyóvízben nem szívesen fürdik. 
Inkább olyan mélyedésekben, ahol az esővíz megáll. A patak vizéből jót isznak, de utána keresik a pocsé-
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iákat. Aztán ha délben delel a konda, a kanász is lefekszik a hűs fa alá. A pásztor mindig 1 óra fele ment 
;ada a délóre. Itt általában délután 2-3 óráig feküdtek, deleltek az állatok. Vagy éppen ameddig a disz-
kóknak jólesett. A kanász szintén pihent. Ide hozták neki az ebédet is. A kutyája vagy kutyái szintén 

sztes távolságra fekszenek tőle. A jó kutya akkor sem alszik, ha pihen. Ide-oda pislog a kondára. Hisz 
;,indig van egy-két kujtorgó disznó, aki rövid pihenés után szökni készül. Kijönnek a sorból, és óvatosan 
íyekeznek eltűnni a bokrok között. Az ilyen állatot a pásztor mindig szemmel tartotta, mégis előfordult, 
így megszökött egy-egy állat. Ha a délelőről szökött meg a disznó, akkor rendszerint a mellette levőt is 
agával csalta. Ha szökni készül, akkor kissé dujjog. Ezt a mellette fekvő egy-két, néha több is meghall-
-jfs felkelnek azok is. Ha van a közelben gabona, krumpli vagy kukorica, akkor nagyon kellett vigyázni, 
,gy rá ne kapjanak, mert igen sok kárt tehettek. Ha pedig a disznók valahol kárt tettek, azt a kanász-
f. mindig meg kellett fizetni. 
Nagyon kiállították a kanászt a disznók, ha érett a vadcseresznye. Ilyen vadcseresznyefák a szentgáli 

>atár minden részében találhatók. Erdőn-mezőn egyaránt. Ha már túlérett a cseresznye, jön egy nagy szél 
és lepotyog. A disznók megérzik a szagát. Olyan bolondok lesznek érte, hogy kanász legyen a talpán, 
aki összetartja őket. Ha nem laknak jól vele, akkor ha felropogtatták, további élelem után indulnak. Ha a 
kanász más irányba keresi, kimennek a mezőre és megvan a kár. Ősszel ugyanígy van a vadalma és a 
vadkörte érése idején. Ilyenkor azonban már nem volt alkalom a kártételre, ha meg is szöktek. Gabona 
nem volt ősszel, kukoricát nem nagyon termeltek a szentgáli határban, a krumplit is kiszedték szeptem-
ber elején. Ha már hullott a makk, nem vágytak annyira a mezőre a disznók. 

A pásztorember élete nagy részét az erdőn és a mezőn töltötte. Megszokta, hogy a bojtárján — aki 
gyakran a fia volt — kívül alig találkozott emberekkel. Az igazi pásztorok azonban nem hiányolták a tár-
saságot. Náluk az állathoz való ragaszkodás mindennél erősebb volt. Ezért aztán, ha jött a tavasz, meg-
szólalt a pacsirta, a pásztort hívta az erdő, már nagyon hiányzott neki a virágok illata, a munka. Nem 
volt maradása a családja körében sem. Pedig nem volt könnyű mesterség a kanászoké. Gyors, fürge em-
berek voltak. Ebben a mesterségben a lusta ember nem érvényesült. 

Egy disznó — vagy három malac — után 10 kg búza, 15 kg rozs, 1 fej káposzta és 40 fillér járt a falu 
kanászának. Régebben még egy kenyeret is kapott évente. Ez az 1930-as években volt. Volt, aki lencsét, 
zsírt is adott. Attól függött, hogy melyik kanászcsaládnak mire volt szüksége. 

Volt olyan gazda, aki nem fizetett, hanem egy darab földet adott a kanásznak. Ezen aztán termelhe-
tett magának, amit akart. Olyan egyezség is volt, hogy a bérébe 2-3 páskomot kapott, és annak az ára a 
kanászé lett. A páskom egy bizonyos legelőterületet jelentett, meg volt szabva, hogy erre hány állatot le-
het kihajtani. Ez csak a tagosztás után volt. Előtte nem volt bérlet sem az erdőre, sem a mezőre. Egy-egy 
embernek annyi joga volt, amennyit megvett. Azonban 6-8-nál nem nagyon volt több. Ilyen páskomot 
adott a kanásznak a gazda, ö kiadhatta bérbe és ami pénzt kapott, az az övé lett. Ez lett aztán a fizet-
sége. 

A falukanász disznót és kecskét is tarthatott, amennyit akart. Sokat nem tudott, hiszen télre nem volt 
tartása, ilyenkor a meglevőket is el kellett adnia. Ebből öltöztette fel a családját és a bojtárját is. Esetleg 
egy kecskét és egy anyadisznót tartott meg, azt már el tudta látni. 

A jó kanász megbecsült ember volt a faluban és a tanyán is. Szentgálon a gazdák csak valódi, tőzsgyö-
keres pásztort alkalmaztak. Akinek a vérében volt a pásztorkodás, értett a disznók legeltetéséhez, ismer-
te a disznótartás minden csínját-bínját. 

Sófalviné Tamás Mária 

Legényélet Csöglén 
A Veszprém megyei Csögle kisközség volt, de körjegyzői székhely. Egeralja, Adorjánháza, Kispirit, 

Nagypirit tartozott hozzá, ezek Csöglével együtt református községek. Csöglének a leírt időszakban 
(1870—1945 között) 1200—1300 lakosa volt, határa csak 3000 kh. Kis község tehát, de a csögleiek nagy-
nak tartották, de talán nem is csak a csögleiek, mert aki idegen végigment a 2 km hosszú utcáján — egy 
utcája volt, és ebből nyílt néhány köz, és a körülépült Vásártér —, nagynak gondolta, mert soká ért végig 
rajta. Nagy templomával, nagy vásárterével, nagy vásárával a környéken valóban a legnagyobb falu volt. 
Az „aktív" legények száma — arányosan a lakosság számához — mintegy 100 volt. Aktív legénynek azt 
mondjuk, aki még nem öregedett ki a legénysorból. A százas szám úgy adódik, hogy évente 10—15 fiú-
gyermek maradt ki az iskolából, s ha a legénykedés idejét átlagosan 8 évnek vesszük — 16 éves kortól 
24-ig — 100 körüli szám adódik. 

Az elindulás 
A fiúgyermek, ha kimaradt a mindennapi iskolából, természetesen még nem volt legény. A régi iskola-

rendszer szerint az elemi iskola 6 osztályát 12 éves korában fejezte be a gyermek. Ez akkor is így volt, 

39 



hogyha valaki esetleg osztályt ismételt. Ezt nem úgy mondták, hogy „megbukott", hanem: osztályában 
„visszamaradt". De aki „visszamaradt", 12 éves korában az is kimaradt a mindennapi iskolából, akárme-
lyik osztálynál tartott 12 éves korában. Mert ritkán az is előfordult, hogy többször visszamaradt a gyerek, 
s minél többször visszamaradt, annál messzebb volt 12 éves korában a hatodik osztálytól. 

A mindennapi iskola után a hároméves ismétlőiskola következett. Ekkor már csak hetenként egyszer 
kellett iskolába menni. A hét többi napján dolgoznia kellett valamit a gyereknek. Kivéve a téli hónapo-
kat, amit a parasztember úgy jellemzett, hogy „tűz mellé, házba szorulunk". De egy kis favágás, hóhá-
nyás akkor is akadt a gyereknek is. De a jószág mellett is foglalkoztatták, az etetésnél, itatásnál, az álla-
tok meg az istálló rendben tartásánál. Mert hiszen így tanult bele a rendszeres munkába. Meg kell mon-
dani, hogy az ismétlőiskolát nem vette teljesen komolyan a gyerek, de a szülő, vagy — ha már elszegő-
dött a fiú •— a gazda sem. Ha fontos munka volt, nem ment a gyerek az „ismétlőbe". 

Ebben az ismétlős korszakban a szegény gyerekek jó része már elszegődött gulyásnak (Csöglén: gulás-
nak), szántógyereknek, vagy kisszógának. Volt, aki helyi, vagy vidéki iparoshoz inasnak állt, hogy mes-
terséget tanuljon. 

Ez az ismétlős korszak volt a legényélet iskolája. Ez idő alatt tanult meg a gyerek dolgozni, megtanulta 
a különböző munkák fogásait, a kéziszerszámok használatát, a lóval, ökörrel, jármos tehénnel való bánás-
módot. Megtanult kaszálni, szénát viliázni, föladni a szekérre, szekérről a kazalra, a szénás- és gabonás-
szekeret megrakni, a megrakott szekeret lerudalni. Megtanulta az aratási munka műveleteinek fogásait, a 
gabona kaszálását, a marokszedést, a kötözést, a kévék kepébe rakását. Az aratási munka fogásainak 
megtanulása, s a munkában kellő edzettség megszerzése a szegény gyerekek, és a kisebb birtokú parasz-
tok gyerekei számára nagyon fontos volt. A szegénynek azért, hogy a szüleivel végzett részes aratásban 
helytállhasson, a kisföldűnek azért, hogy a maguk gabonája aratásánál segíthessen. Megtanultak a gyere-
kek a fogattal bánni, szántani, fogasolni, hengerezni, vetőgépet vezetni, beállítani, lókapával bánni, meg 
boldogulni a számtalan apró-cseprő paraszti munkában. Különösen fontos volt a kaszálás módjának, a ka-
sza kalapálásának és köszörülésének megtanulása, mert aki ezeket jól megtanulta, annak nem esett olyan 
nehezére a kaszálás. Aki jól megtanulta a kaszálás helyes módját, aránylag könnyen elviselte a 13—14 
órai megfeszített munkát. És azt is elmondhatjuk, hogy aki ezt jól bírta, az már legény volt. Különösen a 
csöglei Bozótban (a Marcal ártere), ahol bizony nem olyan sima a rét, mint a pápai piactér, ahol állítólag 
valamikor az Eszterházy gróf passzióból kaszáltatott. A régi időben a csöglei Bozót csakugyan bozót volt, 
és a lapokon (a rétség alacsonyabb részei, ahol nagyobb esőzések után, vagy ha kicsapott a Marcal, víz 
volt) égigérő sás, meg csuhó (szittyó) nőtt. A csöglei legények itt tanultak meg kaszálni, jobban mondva: 
mire legények lettek, megtanulták. 

De mikor is lett legény valójában a csöglei gyerek? 

A korai legényélet 
Azt mondhatjuk, akkor lett legény a csöglei gyerek, amikor minden férfimunkában helyt tudott állni. 

Ez többnyire az ismétlős korszak végével, a 15. és a 16. év fordulóján következett be. A 16 éves fiúk már 
helytálltak a legnehezebb férfimunkában, de a legényélet más kötelmeiben is. Eljártak a tollfosztóba, ken-
dertipróba, lakodalmakban vőfények (Csöglén így mondják) voltak, a kocsmába is bementek, udvarolgat-
tak a lányoknak, sőt némelyiknek már választottja is volt, java táncosok voltak a táncmulatságon, a ta-
vasz esti rögtönzött utcai táncvigalmakon, májusfatáncokon, no meg a májusfaállítás lelkes résztvevői vol-
tak. 

Kivétel volt az igen gyönge testalkatú, vagy hibás fiúk esete. Ezek a munkában nem tudtak egész em-
berként helytállni. Ezért rendszerint könnyebb munkát végeztek, többnyire azt, amit általában a nők csi-
náltak a gazdaságban. Például aratásnál a marokszedés, cséplésnél a törekhordás, kévemetélés (a cséplő-
gépen a kéve kötelének elmetszése, és az etetőnek kézreadása), szénagyűjtésnél gereblyélés (Csöglén: ge-
ráblálás), burgonyaszedésnél a kikapált krumpli fölszedése. De a legényélet más, mondjuk: társadalmi te-
réről ezek a gyönge legények sem voltak kirekesztve. (Ilyen gyönge legény szerencsére nagyon kevés volt, 
két-három évtizedben ha egy akadt.) A legényéletbe azok a felnövekvő fiúk sem tudtak beleilleszkedni, 
akik inkább a női munkához vonzódtak (de az ilyen még kevesebb volt, mint a gyönge vagy hibás fiú), 
ezek a konyha körül lábatlankodtak, meg a tyúkültetés, a libakeltetés kérdéseit vitatták meg az asszo-
nyokkal. Az ilyeneket azonban nem is tartották legényeknek, ha kor szerint azok voltak is. Leány, vagy 
asszony jelzővel illették őket. így volt a faluban „leány-Béla", és „asszony Lajos"! 

A csöglei legényosztályhoz hozzá tartoztak a helyi iparoslegények is, éspedig a helyi iparosok fiai épp-
úgy, mint a más faluból dolgozni Csöglére jött iparoslegények (segédek). Nem tartoztak azonban a le-
gény-osztályhoz a zsidó fiúk (volt néhány zsidó család Csöglén) és a helyi értelmiség fiai. Értelmiségi csa-
lád volt Csöglén a református pap, a tanító, a jegyző, az orvos, a gyógyszerész, a postamester és az állat-
orvos családja. És ide számíthatunk egy 100 hold körüli földdel rendelkező családot, akik konvenciós cse-
lédet tartottak, mint a földesurak és „úrék"-nak szólították, emlegették őket. 

Az iparos fiúk járatosak voltak a paraszti munkában, mert a legtöbb iparos paraszti munkával is foglal-
kozott. Többnyire volt egy-két hold földjük is, és azt maguk művelték. Csöglén csizmadiák, szabók, asz-
talosok, takácsok, kovácsok, bognárok, ácsok laktak, az idők folyamán kádár is akadt. Érdekes, hogy a 
régebbi időben, de még a századforduló után is egy-két évtizedig a csizmadiákat, szabókat, asztalosokat 
és kádárokat német néven emlegették: így a csizmadia suszter, a szabó snejder, az asztalos tislér, a kádár 
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pintér volt. Volt például egy Horváth Gábor nevű szabó, ez csak Snejder Gábor volt; sok csöglei nem is 
tudta, hogy Horváth a neve. Sőt ennek volt egy Lajos nevű fia, aki nem is volt szabó, mégis Snejder La-
jos lett. Ezt egyébként öreg-legény korában milliomos fiúnak hívták. Ugyanis még ifjú legény korában ki-
ment — jó néhány csöglei legénnyel együtt — Amerikába és az első világháború után, a nagy koronarom-
lás idején jött haza, még mindig legényül. Hozott egy kis dollárt, s a kocsmában gyakran hangoztatta: 
milliomos fiú vagyok! Persze koronában valóban az volt, mert egy dollárért mintegy 70 000 koronát ad-
tak. Aztán egy-két év alatt a fenekire vert a pénzének, de azért megmaradt „milliomos f iúnak" 

A legények öltözködése a tárgyalt időszak alatt lényegesen megváltozott. Száz évvel ezelőtt még kizá-
rólag fekete, szűkre szabott kabátot (Csöglén régen: mándli), szűk csizmanadrágot, és huszárszegett, 
egyenes szárú csizmát viseltek. (Huszárszegett volt az a csizma, amelynek szára a huszárcsizma mintájára 
felül hullámosra volt vágva, és 3 finom bőrágból font zsinórral volt szegve.) A csizma mindennapi viselet 
volt. Aki nem mezítláb járt, nyáron is csizmát viselt a bőgatyához. A fehérnemű különben, különösen a 
gatya, többnyire fehérített házivászonból készült (pamukos vászon), az ünnepi ing és gatya pedig lehető-
leg gyolcsból, de a szépen kifehérített pamukosvászon gatya is igen szép volt. Meleg időben gatyát hord-
tak, de ünnepélyes alkalmakkor nadrágot viseltek. Pl. lakodalomba, templomba, temetésre nem mentek 
gatyában. 

A kalap fekete volt, s kalap nélkül nem jártak nyáron sem. Felső kabátot (téli kabátot) télen sem visel-
tek a legények. Virtus volt, hogy kiskabátban sem fázik a legény! Ezért mondták — mondjuk máig is! — 
„Vékonyszőrű kutyának, meg büszke legénynek sokat köll szenvedni!" No meg azért is, hogy csizmát le-
hetőleg kicsinyt viseltek a legények, mert a kisebb csizma mutatósabb, de gyakran szorította a lábukat. A 
büszke legény azonban inkább szenvedett, de nem vett egy számmal nagyobb csizmát! 

Általában két rend ruhája volt a legénynek: egy ünnepi, s egy hétköznapi (dologi-napi). Évente vettek 
egy öltönyt, többnyire a csöglei vásáron (három vásár volt Csöglén évente: március 12., június 23. és ok-
tóber 9 ), s akkor a régi ünnepi ruha hétköznapi lett. A dologi-napit aztán addig foltozgatták a jó édes-
anyák, míg az új ünnepit meg nem vették. A módosabb legények anyja kevesebbet foltozott, ott akadt 
több hétköznapi ruha is. 

Csizma is két pár volt: egy ünnepre, egy dologra. Az ünnepi többnyire boxcsizma volt, a hétköznapi 
erős, zsírosbőrből készült. A fess, tükörfényes ünnepi csizmára sokat adtak a legények Abban lehetett va-
sárnap szépen járni, elmenni a templomba, meg végigmenni a falu utcáján: 

Megizentem a csöglei bírónak: 
Márványkóvel rakassa le az utat. 
Rakassa le, rakassa, rakassa le simára: 
Jön a babám, nyikorog a csizmája. 

Idők jártával változott a ruházkodás. Az első háború után a régi, magyaros szabású csizmanadrág he-
lyett a lovaglónadrág szabású bricsesz jött divatba. Ezt a csögleiek pricscsnadrágnak nevezték. Úgy lett 
pricsesnadrág, hogy a nadrág kétoldalt kiálló részét pricsnek nevezték. A bőgatyát a legények már nem 
viselték munkában sem, hanem használni kezdték az úgynevezett cájg-pantallót. De viseltek a csöglei sza-
bók, vagy ügyes varróasszonyok által házivászonból készült pantallót is. Pamukos vászonból ezt nyáron 
ünnepen is viselték. Ezt porcolán-nadrágnak is mondták. 

Nyáron gyakori volt a meztélabozás, ha a munka természete azt megengedte. Már munkában nem vi-
seltek nyáron csizmát Bakancsot hordtak helyette, de elterjedtek a szandálok, és kedvelt lett a vászonból 
készült, gumitalpú „Dorco" elnevezésű félcipő (vászoncipő) is 

Az ünnepi ruha színe ekkor már legtöbbször nem fekete. Divatba jöttek a barna és szürke szín külön-
böző árnyalatai, a csikós és kockás ruhák is, majd az 1930-as, 1940-es évek táján a pricsesnadrág mellett 
— főleg nyári ünneplőnek — megjelent a pantalló. A húszas évektől kezdve, két vagy több ünneplőruhá-
ja lett a legénynek: egy úgynevezett „fölkapó", kisebb ünnepi alkalomra, kimenőre, piacra, vásárra, ide-
oda elmenni, és egy komolyabb ünnepi ruha. A pantallóhoz természetesen cipőt, eleinte egészcipöt (boxci-
pőt), később félcipőt viseltek. Aki szabónál, mérték után varratta a ruháját (a többség vásáron, vásározó 
szabóktól vette), az néha a kabáthoz pantallót és csizma-nadrágot is rendelt ugyanabból az anyagból, nyá-
ri és téli viseléshez. Az a legény, aki szolgálatba állt, tehát elszegődött nagyobb gazdához gazdasági éves 
cselédnek (ezt Csöglén szógának nevezték), az évi bérébe rendszerint belealkudta az egy öltöző ünnepi 
ruhát és ünnepi csizmát is. 

Hogyan is telt a szép legényélet? Hát a java része munkában telt. A legénynek a munkában kellett leg-
jobban legénynek lenni, mert hát ki is álljon helyt, ha nem a legény? Szabad volt annak este elcsavarogni 
a faluban, lányok után járni, még ha a hámból kirúgott, azért sem rótták meg igazán, csak reggel az istál-
lóban ott legyen, vagy ha hajnalok hajnalán menni kellett szénáért a Bozótba, vagy Kismezőre, vagy szá-
raz lóheréért a Dabronyi erdő alá, vagy Fölső-kúthoz, vagy lucernáért a Székely-tagba a fogattal, igen, ha 
ott volt a legény, ha befogta a lovat vagy az ökröt, amikor kellett, nem kérték számon tőle az éjszakát. 
Csak a jó édesanyja az ebédnél, vagy amikor alkalom adódott, megkárpálta, megrótta gyöngéden, hogy 
„te ides fiam, megint nem aludtál az íjjel! Majd elaluszol egyszer a kocsin, és leesöl!" S erre mondott va-
lamit biztatót a legény: „Ne fíltsen, idesanyám, vigyázok én, hogy le ne essek, meg majd kialuszom ma-
gamat a jövő éjjel." 

A csöglei legények, ha éjjel legények voltak, nappal is azok maradtak! És nemcsak idöbelileg — tehát 
későn, korán — kellett helytállni, hanem a munka nehezénél is! A nehéz munkák elvégzését a legények-
től magától értetődően elvárták. Könnyen mondták például azt a idősebbek, hogy „mikor ilyen leginy vó-
tam, a tornyot is átugrottam!" Vagy mikor a kocsiról a kévét hányta a legény az asztag tetejére: „mikor 
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én leginy vótam, keresztül dobtam az asztagon a kévét." Vagy ha szántás közben jót durrantott az ostorá-
val az ökrök után: „Jó ostorod van, öcsém, nekem is vót olyan, hogy mikor durrantottam egyet, bele-
akadt a torony gombjába!" 

A legény — még inkább: a legények — a családban a biztonság és a megnyugvás volt, akinek erejére, 
készséges munkájára mindig számítani lehetett. Ahol a családban legény, vagy — jót ád az Isten!: legé-
nyek — volt, ott az édesapa és a jó édesanya békén hajthatta álomra a fejét, mert ott volt az oltalom a 
háznál: a legények karja ereje és készsége mindenkor a jóra. 

Az érettebb legénykor 
Amit eddig tudunk, az lényegében vonatkozik az érettebb legénykorra is, mert a legények munkájában 

kor szerint nemigen volt különbség, csak az érettebb legényektől a közítélet szigorúan megkövetelte a le-
gény-kötelmek betartását. 

Még ma is tudja mindenki, hogy a paraszti munka nem könnyű. Ma sem az, de régen még nehezebb 
volt. Napi időtartama is nagy volt, mert az állatokkal való reggeli, déli és esti foglalatosság ideje, és a me-
zei munkára fordított idő együtt bizony hosszú. Nyáridőben 15-16 óra, de a legszorgosabb munkák, a szé-
nabetakarítás, aratás, cséplés idején 18 órára is fölment, néha többre is. Természetesen ebben a napi négy-
szeri étkezés ideje is benne volt, de akkor is maradt tényleges munkára napi 16 óra. A legények ezekben 
az igen szorgos munkákban különösen elöl jártak. A csöglei határban sok rét van, a Bozóton kívül is, 
mint a Keleti kertalja, a Nagyrét, a Kisgyepű, a Balocai rét, a Közrét, a Hajlás, a Hunyor, a Macsolák, a 
Hegyalja. Ezek már — a Hunyort kivéve — emberségesebb rétek, mint a Bozót. Jó széna terem rajtuk, 
mert ezek úgynevezett „száraz rétek", nem sást és csuhót teremtek. Ez a sok rét bizony adott dolgot, mi-
kor eljött az ideje a kaszálásnak, forgatásnak, gyűjtésnek, szénahordásnak. 

A szénamunkát még szaporította az, hogy Csöglén jelentékeny mennyiségű lóherét, lucernát, bíbort (bí-
borherét) és egyéb vetett takarmányt is termesztettek a szántóföldön. A pillangós takarmányok szénáját 
lehetőleg harmattal — este harmatszállta után és hajnalban, korán reggel — gyűjtötték és hordták be, 
hogy a levélpergést megelőzzék. 

A kaszálást többnyire bandában végezték. 8-10, sőt több kaszás is volt egy bandában, mert egy-egy 
gazdának sok rétje volt, és arra törekedtek, hogy 1-2 nap alatt lekaszálják az összes rétet, hogy a széna 
többi munkája: a forgatás, a gyűjtés, de főleg a szénahordás egyvégtében mehessen, mert így egyrészt ter-
melékenyebb volt a munka, kevesebb időt kellett egy-egy munkafázisra fordítani. Másrészt — és ez volt 
a fontos! — szénahordásnál a megkezdett szénakazal gyorsabban elkészült, s így kevésbé volt kitéve an-
nak, hogy félben ázzon a kazal. 

A kaszálásnál íratlan törvény volt, hogy ha legény is volt a bandában — s az majdnem mindig volt — 
akkor ő lett az első kaszás. Ha több legény volt, az idősebb volt az első. Az első kaszásság rang volt, az 
első kaszás afféle első volt az egyenlők között. A kaszásbanda az első kaszáshoz alkalmazkodott, olyan 
ütemben kaszált, ahogy az első kaszás vágott, akkor köszörült, ha az első kaszás megállt köszörülni, mert 
az is törvény volt, hogy a hátrébb kaszáló külön nem állhatott meg köszörülni, mert az összevisszaságot 
okozott volna. Ha a dűlőn végigkaszáltak, többnyire kis pihenőt tartottak, rágyújtottak. Ez a pihenő is 
addig tartott, amíg az első kaszás föl nem vette a kaszáját. 

Kimentünk a rétre violát kaszálni. 
Arrajött egy kislány nem akart megállni. 
Tizenhárom kaszás mind egyszerre vágja, 
Tizenhárom százat csókolok a szádra. 
Viola, viola, tavaszi szél fújja, 
Viola virágból lesz a koszorúja. 

Az első kaszásság azzal a föltétlen elkötelezéssel járt, hogy a mögötte kaszálók közül senki meg ne 
előzhesse. Ez úgy történt — ha történt —, hogy a második kaszás kissé jobbra kikanyarodva elkaszált az 
első kaszás mellett, majd balra haladva eléje került. Ezt úgy nevezték, hogy „kikerítette" az első kaszást. 
Persze nem mindig, sőt ritkán volt kimondott versengés a kaszások között a „kikerítés" céljából, ám 
azért az első kaszás ennek ki volt téve. De aki odaállt első kaszásnak, az mindig meg is felelt. A kikerítés 
egészen kivételes eset volt. 

A másik fontos munka, ahol szükség volt a legényvirtusra, a takarulás volt. (A learatott és kepébe ra-
kott gabona behordása a szérűskertbe és asztagba rakása.) Különösen a kéve fölszórása a gabonás kocsi-
ról a már magas asztag tetejére, vagy ha az asztag igen magas volt, az asztag oldalába rögtönzött állásra. 

Általában minden nehéz, ügyességet, gyakorlottságot, kitartást igénylő munkánál elvárták a legények 
helytállását. Természetesen mindezeket a munkákat a még nem öreg, házas emberek is jól elvégezték — 
ők is voltak legények! —, de az első, akitől elvárták, a legény volt. 

Érdekes, hogy a gyöngébb testalkatúak rendszerint ugyanúgy helytálltak munkában, mint a nagy, lapaj 
legények. Szóval — egy kicsit sarkítva —egy 45 kilós legény nagyjából annyit végzett, mint egy 90 kilós! 
Megérdemlik ezek a kis alig-legények a jó emlékezést. Fürgék voltak, mint a csík, készségesek, fáradha-
tatlanok, könnyen mozogtak, mint a szitakötő. Jó igyekezettel pótolták a testi erő hiányát. 
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Ha kicsi is a legény. 
Lehet azért vőlegény. 
Nem köll sámli alája, 
Fölugrik az az ágyra! 

A legény a családban is a szülők, elsősorban az édesanyja, aztán az ifjabb, gyöngébb testvérek támasza, 
oltalma volt. Különösen ha a családfő tartósan beteg volt, megrokkant, netán elhalálozott, a legidősebb 
legényfiúra hárult a családfő helyettesítésének gondja. Ugyanis, mikor a háborúk alatt a családfő hadba 
vonult, a még nem sorköteles legény — sokszor csak kislegény — volt az édesanyja segítője, a család tá-
masza. Különösen az első világháború hozott sok családra megpróbáltatást, mert akkor nagyon kiterjed-
ten igénybe vették hadiszolgálatra a férfiakat, s ilyenkor ahol még volt be nem sorozott legény, nagy se-
gedelme volt az az édesanyjának és a kisebb testvéreinek. 

Azt gondoltam, nem visznek katonának. 
Gondját viselem az édes anyámnak. 
De már látom, nem viselem szegénynek. 
Oltalmára hagyom a jó Istennek. 

Az első világháborúban körülbelül 160 férfi vett részt a faluból, ennek mintegy fele volt legény. A má-
sodik háborúban körülbelül feleannyian vettek részt, mintegy 80 fő, megközelítően a felük most is legény. 
Az első háborúban elesett a harctéren 38 csöglei lakos, ebből legény volt 27. A második háborúban elesett 
13 fő csöglei, ebből legény volt 10. Nagyon szomorú statisztika. 

A vasárnapokon és az estéken bontakozott ki az a tevékenység, ami a legényélet velejét adta, ami csak 
a legények élete volt, mert sem a lányok, sem a házasemberek, asszonyok természetszerűen ezt nem csi-
nálhatták. Vasárnap, de különösen a sátoros ünnepeken (karácsony, húsvét, pünkösd, újév) délelőtt több-
nyire elmentek a legények a templomba. A csöglei templomban külön karzat van a legények számára. Itt 
ezt „legénykar"-nak nevezik. A legénykarral szemben van egy másik „kar" is, ahol az orgona van, és itt 
az iskolás gyermekek ültek, ez volt a „gyerekkar". Vasárnap délután, meg este, meg a többi estéken is az 
évszaktól és az időjárástól függően, bizonyos helyeken összegyülekeztek a legények az idő eltöltésére, bo-
londozásra, kártyázásra, nótázásra, s néha a kocsmában borozgatásra. Hogy mit csináltak, mivel bolon-
doztak? Ugratták egymást, találós kérdéseket tettek föl egymásnak, újszalonnáztak — ez az alsófélre-ve-
rés neve volt —, vagy disznó vicceket meséltek, meg a jó ég tudja, egy fiatal legény mi mindent ki tud 
találni. A tollfosztók, a fonóhelyek, a kendertiprók és a kukoricafosztások is összejöveteli helyek voltak. 
Általában ahol a lányok összegyűltek, ott a legények is megjelentek. 

A csöglei legények között legénybíró, vagy egyéb, valami tekintélyt felismerő fogalom nem volt. Első 
legény sem volt, a gazdag, vagy az erős legényt sem tartották többre, mint a szegényt, vagy a gyönge le-
gényt, ha kifogástalan, rendes gyerekek voltak. Nem is különültek el a módosabbak a szegényebbektől, 
az egész csöglei legénység egységes alakulás volt. Egyedül a jó nótás, mulatni szépen tudó, mindenkihez, 
de különösen az asszonyokhoz, lányokhoz kedves, jó beszédes (akinél könnyen állt a szó) legény volt az, 
akit többre tartottak. De annak sem volt szabad ezt a többivel éreztetni, vagy kihasználni! Ha egymás 
között voltak, az is olyan volt, mint a többi. 

A legények egymás között borkomaság és bor-keresztapaság, -fiúság alapján tartoztak bizonyos mérté-
kig egymáshoz. Ezzel sem alkottak valamiféle szervezetet, vagy kasztot, de a komák és a keresztapák, 
-fiúk mégis jobban összetartottak, többet voltak együtt, mint másokkal. Legényavatás sem volt, de a ke-
resztfiúvá fogadás ilyen jellegű cselekmény volt, vagyis föl lehetett úgy fogni, hogy azzal az idősebb le-
gény a növendék legényt a fölnőtt legények közé iktatta. 

A komaság, legénykompániák már az iskolába járás idején kialakultak. Sokszor már az iskolában olyan 
pajtásság, barátság szilárdult meg a gyerekek között, ami a legénykorban komasággá vált. A komaságot a 
legények életük végéig megtartották, úgy is szólították és emlegették egymást: szerbusz komám, hogy 
vagy, komám, gyere komám, meg igyunk egyet, komám! Aztán, ha beszélt valakivel a koma a komájáról, 
csakis úgy mondta: a Barcza komám, a Búzás komám, a Burgyán komám, vagy a Dezső komám, a Kálmán 
komám. A „komám" a világért el nem maradt volna! A borkomaságot gyakran a keresztkomasággal is 
megerősítették, bár a keresztkomaságnál már jobban érvényesült a vagyoni helyzet hatása. Ritkán fordult 
elő, hogy keresztkomaság lett módos és szegény között, még ha egyébként borkomák voltak is. 

A borkomaságot úgy hozták létre, hogy — többnyire nagyobb mutatások alkalmával —- „megitták a 
komapoharat". Ez gyakorlatilag úgy történt, hogy a két komajelölt tele pohárral a jobb kezében, átkul-
csolta a jobb karját egymásén, és ebben a helyzetben itták ki fenékig a bort a pohárból. Utána letették a 
poharat, és erős kézfogással megerősítették a komaságot. 

Ugyanígy történt a keresztapaság, -fiúság megfogadása és megerősítése is. Keresztfiává 5-6 évvel fiata-
labb növendék legényt fogadott az idősebb legény. Attól kezdve aztán egymást keresztfiamnak, kereszt-
apámnak szólították életük végéig, s úgy is emlegették egymást. Mint ahogy a komaságnál láttuk: Talál-
koztam a piriti vásáron a Ferenczi János kereszti iámmal, vagy: a Balogh Gyula keresztapámat is elhívtam 
osztagot rakni. Szóval a borkomaság, meg a bor-keresztfiúság, -apaság teljesen egyforma értékű és jellegű 
fogadás volt. 

Gyere komám, igyunk a kocsmába, 
Nem sok az a két-három pint ára. 
Addig igyunk, míg az erszény bírja, 
Ha nem bírja a Wejner fölírja. 

Szabó Dénes 
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A kővágóörsi Tanárkapu 
A Balaton-felvidéki Kővágóörs Köveskálra vezető főutcájából balra egy ma már ritkán járt földút ve-

zet a rétek felé. Ez a rövid útszakasz a Tanárkapu, amelynek nevéhez egy ma is élő történeti monda kap-
csolódik. A mondát 1864-ben így írta le Újváry János kővágóőrsi jegyző: „Van még egy régi jelentőségű 
utca, úgynevezett .tanárkapu', erről az a monda: hogy reformatiókor az egész falu protestánssá levén, 
utóbb egy rész visszatérvén, az amazok által használt egyetlen templomot elvenni akarandók: segítségül 
hívták a Káptalan Tóti fölött levő paulinus kolostorbeli atya által vezérelt vidék lakóit, míg emezek a 
templomot szekerekkel torlaszolván várták őket, midőn a segítség a paulinus atya vezérlete alatt a falu-
nak egy utcáján bejönni akarván, néhány protestáns férfi lesben állt, s a szekéren elöl jövő tanár atyát 
szekerével felfordították, úgy hogy az lábát törvén, a segélyre jött nép visszaszéledt. Melyről az utca máig 
is ,tanár kapu' nevet visel, némelyek a mondát kétségbe vonják, hogy a tanár szó nem oly régi, hanem ré-
gi magyarság szerint a tanár szó korlátolt helyet jelentett, s e kapunál korlát levén a kimenő marhák el-
len." 

A mondát kétségbevonóknak van igazuk. A tanorok szó falu körüli kerítést, körülkerített helyet, a ta-
norkapu faluvégi vagy mezőre vezető kaput, frlukaput, mezökaput jelent. A tanorok, falukerítés a faluhoz 
közeli szántóföldek vetéseit védte a belterületről elbitangoló jószág kártételeitől. A körülkerített falukból 
sövényből font vagy sorompószerű tanorkapukon keresztül lehetett a szomszéd településre vagy a mezőre 
kimenni. A tanorkapu a Felső-Órségtől Moldváig kisebb-nagyobb megszakításokkal előfordult minden 
olyan területen, ahol a földművelés és az állattartás hasonló jelentőségű volt. Ilyen terület a Káli-meden 
ce, Kővágóörs környéke is, ahol a földművelés, szőlőművelés mellett mindig jelentős volt a szarvasmar-
hatartás is. 

A székelyföldi Sepsiszentiván és Laborfalva 1717-ben hozott falutörvénye azt mondta ki, hogy a „Csor-
da Pásztor . . . Személy válogatás nélkül Falunkban lakóktól eleinkbe adandó Marhákat köteles őrizni és 
annak idejében haza indítván, Hídon által, a Tanórokon bé hajtani." Wesselényi Miklós erdélyi főúr 
1833-ban megjelent Balítéletekről című könyvében két helyen is használta a tanarok szót, lovak számára 
elkerített hely értelemben. Györffy István századunk elején a Fekete-Körös völgyi magyar településeken 
találta meg az akkor még használt mezőkapukat. Magyarremetén „a főutcán kívül több utca nincs, csak 
sikátorok vannak, melyek a mezőre visznek s részben ma is kinyitható vagy áthágható mezőkapukkal 
vannak elrekesztve" — írta Györffy István. Az erdélyi Lápos-völgy magyar és román településein az 
1940-es években Gunda Béla bukkant a falukapuk nyomára. A magyar lakosságú Domokoson az I. világ-
háború előtt három falukapu is volt: a Magyarláposra, Alsószőcsre és Rogozra vezető utaknál. Amikor az 
emberek munkába mentek, becsukták maguk mögött a falukaput, hogy be ne szökjön a legelőről a jószág, 
vagy a bent lévő ki ne menjen a határba. Csütörtöki napokon a környékbeli román falvak lakói Domoko-
son keresztül a magyarláposi hetivásárra igyekeztek. Ilyenkor a legközelebb lakó gazda gyerekei korán 
reggel kimentek a falukapuhoz, s nyitogatták a románok szekerei előtt. Szívességükért egy-egy krajcárt 
kaptak. A nyájaikkal Domokoson áthaladó román vándorpásztorok 100 juh után 10—20 krajcár kapu-
pénzt fizettek a bírónak. 

Az 1930-as években az ormánysági Piskón állt még a faluvégi pusztakapu, amit reggelenként jószág-
kihajtáskor nyitni, majd zárni a csősz feladata volt. A felső-őrségi magyaroknál a faluvégi mezőkapu em-
lékét őrzi Alsóőrben a Sorompó-dülő, őriszigeten az 1691-ből származó, a Mezókapun alul helymegjelölés. 

A kővágóörsi Tanárkapu tehát olyan tanorkapu volt, amely megakadályozta az állatok elbitangolását, 
rajta keresztül a mezőre, a szántókhoz lehetett kijutni, illetve az öregsánc patak és a Kornyi-tó között el-
ágazó úton jobbra Köveskálra, balra Kékkútra eljutni. A kővágóörsi idős emberek szerint az út mellett 
régen szántók is voltak. A köveskáli szőlőhegyre a rétek és szántók között a Tanárkapun keresztül vezető 
úton jártak. 

Kővágóörs község jegyzőkönyvének tanúsága szerint a Tanárkapun keresztül Köveskálra vezető utat 
Duchon József bírósága idején, 1855-ben meg akarták szüntetni: ,,A' kihasitás következtében a' tanár-
kapu felől a' köveskáli kőhídig vezető út megszüntettetett, e' helyett tsak a' felső falu végén kihasított 
úton lehetvén járni annak felsántzolása 's járható állapotbai helyezése közvetlenül szinte elhatároztatott." 
E határozat ellenére a Tanárkapun keresztül vezető út is használatban maradt, földútként ma is létezik. 

A kővágóörsi Tanárkapuval azonos eredetű a keszthelyi Tanárok utcája elnevezés is. 
Lukács László 

Személynevek 
egy bácskai falu szólásaiban 

Feketics (Bácsfeketehegy) mai területén már a Hunyadiak korában is létezett település, de mostani la-
kosságának ősei 1784-ben vándoroltak be Kunhegyesről. Lakói ma is protestánsok, és nyelvükre az í-zés 
jellemző, amit ugyanúgy megőriztek, mint szokásaikat, néphagyományukat. Ezt igazolják az alábbi szólá-
sok is. 

44 



A szólás — Riedl Frigyes megfogalmazásában — „többnyire valami célzás". Noha több szóból álló ki-
fejezés, mondanivalónk közlésekor olyanféle egységként használjuk, mint amilyen egység a jelentés szem-
pontjából a szó. A szólások rendszerint találó megfigyelések, költői erejű nyelvi képek, merész hasonla-
tok. Egyrészt színes és eleven stíluselemekkel gazdagítják a nyelvet, másrészt pedig a múltat idézik. A 
szólások — formájukat, nyelvtani alkatukat és a beszédben betöltött szerepüket tekintve — nagyon vál-
tozatosak. 

A tulajdonneveket tartalmazó és helyi adomával kapcsolatos szólások között Feketicsen is leggyakoribb 
a szóláshasonlat, vagyis összetett szólás, kéttagú kifejezés. Az első tag ige vagy melléknév, esetleg igei 
vagy melléknévi szókapcsolat, a második tag mint kötőszóval bevezetett csonka módhatározói hasonlító 
mellékmondat. Pl. Hallgat, mint Pál Miklósné. Rendszerint fokozást, nyomósítást fejeznek ki. A szólásha-
sonlatnak gyakran gúnyos színezete van, ilyenkor az egész kifejezés az előtag értelmének ellenkezőjét je-
lenti: Sikerült, mint Szógáéknál a csapolás. 

A szóláshasonlat mellett gyakoriak a szókapcsolat jellegű, egyszerű szólások. Ezek eredete is egy-egy 
személyhez fűződik. Pl.: Érzem a szagodat! vagy Ezen is túlestem! 

A tulajdonneveket tartalmazó szólások legnagyobb részéhez anekdota fűződik. Ezeknek tartalma rend-
szerint tréfás jellegű. A szólások másik részében a személy, akiről szó van, póruljárt vagy valamilyen kel-
lemetlen dolog történt vele. Az emberek tudatában kikristályosodva maradt meg a régi történet csattanója 
és ma is gyakran emlegetik megfelelő alkalomkor. 

Az összegyűjtött szólásokban néhány személynév körül szólásfüzér alakult ki. Ilyenek Gyarmati János 
bácsiról és a Szilágyi Károly bácsiról fennmaradt szólások. 

Átesett, mint az öreg Gyarmati a tuskán. Gyarmati János bácsi 6 évig volt csizmadiainas Újvidéken. 
Büszke volt mesterségére, úgy tekintett rá, mint hivatásra. Az új csizmát mindig vasárnap délelőtt vitte 
haza a megrendelőnek, hogy a templomba siető emberek lássák. Ilyenkor egész úton törölgette a csizmát, 
nehogy poros legyen. Egyszer nem vette észre az úton a tuskót és átesett rajta, de szerencsére nem történt 

I baja. 
Imádkozik, mint az öreg Gyarmati, mikor kicseréllek a cégtábláját. Gyarmati bácsi üzlete mellett lakott a 

bábaasszony. Egy éjjel tréfából kicserélték a két cégtáblát. Reggel, mikor az öreg meglátta az üzletén a 
bábaasszony cégtábláját, kiment az utca közepére, letette a kalapjat a földre, letérdelt és cifra káromko-
dásba kezdett. 

Tollas, mint a Gyarmati subája. Régen az emberek estefelé kiültek az utcára tanyázni. Ősszel subát tet-
tek magukra, hogy ne fázzanak. Az öreg, mint jó hírű mesterember rangján alulinak tartotta, hogy subá-
ba bújjon, de hogy ne fázzon, dunnával csavarta be magát. Ezért mondják még ma is, ha valamit rosszul 
használnak, hogy „Tollas, mint a Gyarmati subája". 

Nem így akartam, de így is jól van. Gyarmati bácsi egyszer a macskához akarta vágni a kaptafát, de vé-
letlenül a feleségét találta, el. Ekkor nevetve megjegyezte: „Nem így akartam, dc így is jól van". 

Ez is úgy ünnepelt, mint Gyarmati a felszabaduláskor. Gyarmati bácsi jól beszélt szerbül. Mikor bejöttek 
a szerbek, az ünnepségen valamit mondott a csendőrnek, mire az úgy pofon vágta, hogy felhcncseredett. 

Sem búr, sem szattyán! Gyarmati bácsi egyszer inasával vásárba ment. A pénzt, amit árultak éjjel valaki 
ellopta. Ekkor szomorúan, de finomkodva mondta az öreg: „Sem bűr, sem szattyán". 

Várja, mint Gyarmati a menyasszonyát. Mielőtt másodszor nősült Gyarmati bácsi, Ubornyi József csinál-
tatott nála egy pár cipőt. Amikor elment érte, nem volt otthon az inas. — Várd meg, mingyán gyön a Ja-
ni — mondta az öreg, de közben megérkezett örzse néni, a jövendőbeli és igy Ubornyi már nemkívána-
tos harmadik személy volt. — Ugye, Józsi, te nagyon sietsz, a Jani sokára gyön, ne várd meg — mondta 
az öreg huncutkodva. 

Jó üzletet csinált, mint Szilágyi Károly bácsi. — Úgy járt, mint aki Szilágyi Károly bácsitól vett malacot. 
Mindkét szólás egy alkalommal keletkezett. Szilágyi Károly bácsi vicces ember volt és szeretett a kocsmá-
ban iszogatni. Egyszer egyik barátjának látatlanban eladott három malacot az anyakocával Mivel nagyon 
olcsón adta, az ember mindjárt ki is fizette a malacokat és áldomást kezdtek inni. Hamarosan megitták a 
malacok árát, mire a vevő kérte a három malacot, hogy hazavigye. Károly bácsi ekkor három sündisznót 
hozott elő a malacok helyett. 

Tüzes, mint Szilágyi Károly bácsi csókja. A század elején a faluból sokan mentek Amerikába dolgozni. 
Károly bácsi is néhány évig kint dolgozott és ott egyszer újévváráskor bedörzsölte a száját cseresznycpap-
rikával. Ilyen erős szájjal csókolta meg munkatársait megjegyezve, hogy biztosan hallották, hogy a magya-
roknak tüzes a csókja. 

Odavágta, mint Terebesi a latyát. A latya feketicsi étel. A kinyújtott tésztát összetörik és aratáskor eb-
ből főzik a krumplistésztát. A krumplival egyszerre teszik a vízbe. Terebesiéké nem főtt meg időre és az 
ember mérgesen a földhöz vágta: „Egyél isten latyát!" — és éhen ment aratni. 

Kirántlak, mint kis Bánt a kemencéből. Kis Bán nagyon alacsony ember volt, de volt neki egy terebé-
lyes és házsártos felesége. Egy alkalommal a férj a kemencébe bújt az asszony elől, de az a lábánál fogva 
kirántotta és megverte. 

Csurgóra áll, mint a Vezse Harangozó barométere. Régebben az emberek villanykörtéből csináltak baro-
métert. Lecsípték a használt villanykörte végét, vízbe tették és az teleszaladt vízzel. A vízzel telt körtét 
felakasztották és amikor esőre állt az idő, csöpögött. Vezse Harangozó azonban nagyobb lyukat fúrt a 
körtére a kelleténél és így az ő barométere mindig csepegett. 

45 



Kedélyes, mint az öreg Bordás malaca. Bordás bácsi kupec volt és nagyon szerette dicsérni eladó álla-
tait. Egyszer nagy igyekezetében kedélyesnek nevezte a malacait. 

Árulja, mint Csete a bornyúbürt. Csete órás mellett kocsma volt és a részeg emberek mindig a háza elé 
hánytak. Az órásüzlettel szemben hentes volt. Csete egy reggel áthívta Cigler hentest, hogy vegyen bor-
nyúbürt. Amikor Cigler átment, látta, hogy a szomszédja megviccelte, mert bornyúbőr nem volt, csak a 
megszokott látvány fogadta az órásüzlet körül. 

Majd amire válik, mint a Bencsikné máléja. Bencsikné cukor nélkül sütötte a málét. Ma is olyan dolog-
ra mondják, aminek a kimenetele kétes. 

Villog, mint Kóbi az üres botba. Csürkös zsidó kereskedőnek volt egy fia, Kóbi. Az apja egy alkalom-
mal rábízta az üzletet, de ő a jövedelmet elmulatta. Amikor az apja kérdőre vonta, hogy hol van a pénz 
vagy az áru, Kóbi nem szólt semmit, csak villogott az üzletben. 

Kiheverjük, mint Szilágyi Ferenc a jégverést. Szilágyi Ferenc bácsiéknak a Vélity-pusztán volt a tanyá-
juk. Egyszer a jég elverte a határban a termést. A felesége beszaladt Ferenc bácsihoz a szobába, aki min-
dig a vackon hencsergett. — Te, apjuk, elverte a jég a termíst! Ferenc bácsi megfordult a másik oldalára 
és csak annyit mondott: — Nem baj, majd kiheverjük. 

Ez is úgy járt, mint a Fehir Józsi tarka csikója. Józsi bácsi lovának nehezen lett meg a csikója. A szom-
szédok is segítettek az ellésnél, de nem sok öröme lett Józsi bácsinak, mert a csikó tarka lett, ezt pedig 
nem szerették a parasztok. Ekkor a szomszédokat beküldte pálinkázni, ő pedig a csikó nyakára lépett. 

Szeretik, csak nem kívánják, mint Dávidék a hurkát. Dávidék egyik közeli rokona disznót vágott, de 
nem hívta meg őket a vacsorára. A gyerek átment a szomszédba és ott megkérdezték tőle, hogy talán 
nem szeretik a hurkát, hogy nem mentek el a disznótorba. — De szeretjük, csak nem kívánjuk — mond-
ta a gyerek. 

Van baj elég, mint mikor Ludmonéknál Johanka született. Nem volt, aki az újszülött mellett segítsen az 
asszonynak. Az anyja német asszony volt és ezt mesélte: „Jaj, mikor az én Jánoska született, annyi tolok 
fót, hosz fisz, rak tísz, fitki pernye, seprekess ki!" 

Jó halál lenne, mint az öreg Ludmon. Mindmáig a falu leghosszabb életű embere, 1941-ben 103 éves 
korában halt meg. 

Jól fizet, mint a Banbach árpája! Kis földje volt, de mindig jó termést takarított be, mert a szomszédé-
ból lopott hozzá. 

Úgy alszunk, mint Lengyel a kukoricátörisbe! Hogy minél kevesebbet aludjon, kosárban aludt. Ha meg-
mozdult alvás közben, felborult a kosár és felébredt. 

Csap utána, mint Vezse a birkának. — Ez után mán csak csapni lehet. — Ennek utána vagyunk, mint 
Vezse a birkának. Mindhárom változat használatos. Vezse családja eladta a birkákat az ő tudta nélkül. 
Sokáig kereste, majd amikor nem találta, mérgesen kifakadt: — No, ez után mán csak csapni lehet! 

Hallgat, mint Pál Miklósné. Pál Miklós jómódú kocsis volt. A lány, akit elvett, nem szerette A fiatal-
asszony úgy akart bosszút állni férjén és szülein, akik hozzákényszerítették, hogy nem szólt a férjéhez. 
Egyszer megkérték, hogy hozzon sót Szegedről. Pál Miklós kitágította a csavart a kocsikeréken, a felesé-
gét pedig úgy ültette a kocsi hátuljába, hogy lássa a kereket. Az asszony látta ugyan a lötyögő kereket, de 
nem szólt, megvárta, hogy kiessen. 

Úgy hajtott, mint Tóth Samu, mikor az eső a soroglyát verte. Tóth Samu bácsi szeretett dicsekedni a lo-
vaival. Mesélte, hogy egyszer a határból hazafelé jövet nagy zivatar készülődött. Ö lovai közé vert s úgy 
hajtott, hogy az eső csak a saroglyát verte. 

A kék', mint Braskónak! Braskó és komája vásárra mentek. Braskó nekiült egy bognárműhely előtti fa-
rakás mellé a szükségét végezni. A mester kilépett a műhelyből és látva a guggoló embert, odament hozzá 
és pofon vágta. Távolabb a komája mindent látott és megkérdezte: Tán nyakont kaptál? — A' kék' még! 
— válaszolta Braskó. 

Annyit kap, mint Bugyi Fehir a tapasztásir. Több háznál is tapasztott, de munkájáért nem kapott pénzt. 
Megfordult, mint Gajber szeme, a fehírje van kifele. Gajber bandzsal volt, róla maradt fenn a szólás. 

Egy alkalommal a vágóhídon Jung Károly bácsival borjút vágták. Károly bácsi fogta a borjút, Gajber mé-
száros pedig a bárddal vágta. Károly bácsi ekkor megkérdezte: — Ugye Lajos, te oda ütsz, ahova nízel? 
— Oda — válaszolta a mészáros. — Jól van, akkor én nem tartom — mondta Károly bácsi. 

No, akkor én megyek, mint Filip. Filip német gyerek volt, ő járt a tejért a szomszédba. Nagyon csendes 
volt, nemigen szólt egy szót sem, csak ült, majd egy idő múlva felállt és ennyit mondott: „No, akkor 
én megyek". 

Úgy várják, mint Kónyát. Kónya Jábes betyár volt Rózsa Sándor bandájában. Amikor hazajött a faluba, 
mivel nem volt semmije, gyakran lopott, leginkább kövér libákat, vagy a lovakat kötötte el. Ezért nem 
nagyon várták a megjelenését a falubeliek. 

Érzem a szagodat. Balog Miska bácsi híres betyár volt. Egyszer; amikor elfogták, nem akart vallani. 
Ekkor bezárták és mellécsuktak egy besúgót, mire Miska bácsi megjegyezte: — „Te nem vagy betyár, te 
kókuszszappannal mosakodsz, érzem a szagod!" 

Kapsz fiam, kettőt. Orosz Péter bácsi nagyon vicces juhász volt. Mikor a gyerekek kisbárányt kértek 
tőle, ő nem mondta, hogy nem ad, hanem azt, hogy „Kapsz fiam, kettőt." 

így jár, aki tyúkot lop. Régen, aki tyúkot lopott, azt a csendőrök megbilincselték és hozzákötötték a tyú-
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kot a kezéhez. Az utcán azt kellett kiabálnia: „így jár, aki tyúkot lop!" Az öreg Horkait is megbüntették, 
de ő megbilincselve azt kiabálta a tyúkra mutatva: „így jár minden tyúk!" 

A Király Ferenc kocsijára mindenki felfér. Király Ferenc bácsi mindig gyalog járt. Ha ment valahova, 
hivta az embereket, hogy üljenek a kocsijára, ezért, ha valaki gyalog ment, azt mondta, hogy a Király Fe-
renc kocsiján jött. 

Ezt is Kasza pék nyírta meg a dudával. Kasza pék, mikor még inas volt, dudaszóval árulta a kiflit az 
utcákon. A gyerekek csúfolták és ő mérgében egyiket fejbe vágta a dudával. A duda éles széle levágott 
a gyerek hajából egy csomót. Ezért, ha valaki csúnyán van megnyírva, azt mondják, biztosan Kasza pék 
nyírta meg a dudával. 

Szalad, mint Ser Ádám a mésszel. Ser Ádám a szomszéd faluból hozta a meszet, amikor záporeső fogta 
el. ö szaladni kezdett, mert a mész sütötte a hátát a zsákon keresztül. Végül ledobta a zsákot és mész 
nélkül szaladt haza. 

Majdnem olyan jó bor, mint a Szabacsi János bácsié. Az öreg Szabacsinák volt hat kvadrát szőlője, 
de mindig eladta a legszebb szőlőt, ezért a bora savanyú volt, de ő dicsérte, hogy a legjobb bora van a 
faluban. 

Ezen is átestem, mint Kozma a tuskán. Kozma tanító volt, a faluban, a gyerekek nem szerették, mert 
verekedett. Egy éjjel tuskót tettek a kapujába és reggel a tanító átesett rajta, de szerencsére komolyabb 
baja nem lett. 

Hamar kiszántott, mint az öreg Tóth. Az öreg Tóthnak a krumplisban volt bosztánja (tökje). 1848-ban, 
a Mári-napi szaladás után, mikor a németek elől menekültek, visszajött, kiment szántani, de hamar visz-
szaért és az asszonya megkérdezte: — Ilyen hamar kiszántott kend? — Hogyne, mert csak egy borozda 
maradt, a többit elszántották a szomszédok — válaszolta az öreg. 

Úgy kapál, mint a Szarka Pali bácsi. 1945-ben, a földosztáskor a szegények a községházához mentek, 
ahol egy szerb tisztviselő felírta a neveket. Szarka Pali bácsitól is megkérdezték a nevét és foglalkozását. 
— Szarka Pál — mondta Pali bácsi. A szerb tisztviselő, aki alig értett magyarul, mérgesen odafordult 
hozzá: — Eredj, kapálj kukorica, majd lesz kenyér! 

Szípek ám, csak kicsik. Józsa Ferenc bácsi nagyon szeretett halászni. Egyszer megkérdezték tőle, amikor 
a Bara-parton halászott: — No, Ferenc bácsi, vannak-e szípek? — Vannak ám szípek, csak kicsik! — 
válaszolta mosolyogva az öreg. 

Lesz, ahogy lesz, de a Marcsát nem adjuk. Egy Hajmás nevű családról maradt fenn a szólás. Nagyon 
szegények voltak, de a lányukat nem akarták cselédnek adni, mert féltek, hogy rossz erkölcsű lesz. Az apa 
egyre csak azt mondogatta: lesz, ahogy lesz, de a Marcsát nem adjuk. Marcsának mégis lányfejjel lett 
gyereke. 

Megtanult szerbül, mint ,,kázsi" Lajos bácsi. Majtényi Lajos bácsi húsz évig szolgált szerbeknél, de 
szerbül csak annyit tudott, hogy „kázsi" (mondd). 

Sárvári Va/da Zsuzsa 

Mit is ettek egykor 
a Bodrogközben? 

A Bodrogköz nevének hallatán szinte mindenkinek, aki valamennyire is érdeklődik e vidék iránt, az 
egykori mocsárvilág jut az eszébe. Ennek az általánosító képzettársításnak a kialakításában jelentős szere-
pet játszottak a XX. század első harmadában keletkezett földrajzi és néprajzi munkák. Ezek szerzői a 
Bodrogköz déli, délnyugati részén, viszonylag nagy területen húzódó, az ármentesítés előtt valóban vize-
nyős kistáj, a Hosszúrét, valamint a peremén elhelyezkedő néhány község természeti és gazdasági viszo-
nyait vetítették ki az Árpád-korban 95, a késő középkorban 65, napjainkban 56 jelentősebb lélekszámú 
települést magában foglaló vidék egészére, miközben figyelmen kívül hagyták a domborzati tagoltságot. 
A mocsarasság bizonyítására egyoldalúan kiragadott történeti adalékokból olyan következtetésre jutottak, 
hogy a Tisza—Latorca—Bodrog folyók által határolt vidéken a XIX. századi ármentesítés előtt a halászat 
és a gyűjtögetés tette lehetővé az önfenntartást. A hivatkozott munkák szerint az itt élők szinte csak sült 
halat ettek főtt hallal, és ehhez valamilyen kovásztalan lepényfélét sütöttek a tájegység két szigethegyén 
bányászott trachit kövön. A „nagy mocsár" mítosza érdekes és romantikus, csakhogy a valóság ennél 
mindig összetettebb volt. A levéltári források tömkelegének ismeretében magunknak és őseinknek árta-
nánk azzal, ha ilyen sematikusan képzelnénk el a múltunkat. 

Az tagadhatatlan, hogy a határfolyók, valamint a tájegység belsejében csörgedező Karcsa és Tice vala-
mikor nagyon gazdag volt halban. Ugyanezen folyók a XIX. századi átfogó ármentesítés előtt áradásaik-
kal megnehezítették a termelő gazdálkodást, de már a XIV. századtól vannak okmányszerű adataink ar-
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ra, hogy az itt élők gátakkal védték földjeiket. A XIII . századtól a határjárások, a XVI. századtól az ur-
báriumok, a dézsmajegyzékek, a XVII . századtól a református egyházi összeírások tanúsítják a földmüve-
lés és az állattartás jelentőségét a bodrogköziek életében. A XII I—XIV. századtól okmányokkal regiszt-
rált települések nagy része a termelő gazdálkodás folytatására alkalmasabb, dombokkal, szigethegyekkel 
tarkított északi, északkeleti fekvésű Felső-Bodrogközben található. A ténylegesen vizenyős Hosszúréten 
például az ármentesítésig nem volt település, utána is csak földesúri majorok, szétszórt magányos tanyák 
létesültek rajta. Ezenkívül a szűkösebb határnak a mai lélekszám töredékét kellett eltartania. A történeti 
tájegység XVI. századi lakosságszámát 3—4 ezer főre becsülik a szakemberek. 

A hivatkozott történeti forrásokból megismerhetők az itt termesztett növények. A XVI. századi okmá-
nyok a búza, rozs, árpa, zab, köles, lednek, bab, borsó, lencse, len, kender, dinnye, szőlő, gyümölcsök, 
káposzta rendszeres termesztését regisztrálják. Az Amerika felfedezése után Európába került új gazdasági 
növények megkésve értek el v idékünkre : a kukorica a XVIII . század elején, a burgonya a XVII I . század 
végén. A mai vetéskultúra a XIX. században alakult ki. A szarvasmarha-, a sertés- és a baromfitartásnak 
is sokszázados, okmányokkal igazolható múltja van a Bodrogközben. A gyűjtögetés és a halászat a lakos-
ság legszegényebb rétegeinek jelentett megélhetést. A szántófölddel rendelkező nagyobb hányad táplálék-
kiegészítési lehetőséget látott benne, amikor a termelő gazdálkodás eredményességét természeti csapások, 
járványok, háborúk korlátozták. 

A történeti adalékok kevés tájegységi ételt említenek meg. A legkorábbi adatok a kenyér ismeretéhez 
kapcsolódnak. Az 1214-es határjárások szerint a már akkor három malommal rendelkező leleszi prépost-
ság később, az 1554-es urbáriumában rögzíti, hogy a hozzá tartozó egésztelkes bodrogközi jobbágyok évi 
54 dénárt, 2 tyúkot, 8 tojást és 10 kenyeret kötelesek beszolgáltatni a szokásos dézsmán felül. Az 1610 és 
1623 között felvett református egyházi összeírás, a Liber Reditum előírja, hogy minden bodrogközi falu-
ban ,,az kereszteléstöl egy tiuk és egy kenier az prédikátor járandósága". Az 1629—1645 közötti vizitációs 
jegyzőkönyvben Miskolci Csulyak István református esperes rögzíti, hogy az úrvacsorához a híveknek kell 
kenyeret adni, a prédikátor pedig ,,az innepeken kívül új kenyérkor és új borkor" is köteles az úrvacsorát 
kiszolgálni. Battyánban kifogásolja, hogy nem büntetik kellően a paráznákat, mert „egy leányzó fattyat 

Pitvar, Felsóberecki, 1910. (Janó Ákos felvétele) 
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vetett és most is az süt kenyeret". Több ecclésiában felhívja a presbiterek figyelmét a fűtő- és sütőkemen-
cék karbantartására. 

Bél Mátyás 1730 körül készült leírásában a vizek által leginkább fenyegetett bodrogközi falu, Karád 
lakóiról ezt jegyzi fel: ,,Kenyerük sem olyan jeles, mint általában a magyaroké, habár gyakran élnek búzá-
ból sült kenyérrel". 1789-ből pedig egy tájegységi krumpliskenyér receptjét őrzi Zemplén megye levéltára. 
Tehát nem az ármentesítés után ismerték meg a bodrogköziek a kovászos kenyeret. 

A súlyom étkezési célokra való gyűjtését a Liber Reditumban szereplő karádi adat bizonyítja. A tájegy-
ség ételeire vonatkozó részletesebb felsorolást Szirmay Antal 1804-ben kiadott „Hungaria in Parabolis" 
című művében találhatunk. Zemplén vármegye egykori levéltárosa, aki a bodrogközi Szinyéren lakott so-
káig, és a vékei római katolikus templomban alussza örök álmát, egy lakodalmi készülődést ír le versében. 
A felsorolt ételek gazdagsága véleményem szerint nem lehetett jellemző a korabeli jobbágylakodalomra, 
de a felfogadott szakácsnők származása mindenképpen azt tanúsítja, hogy általánosan ismert ételekről van 
szó. Csak röviden idézek a felsorolásból: 

Osztán hat falusi gazdasszonyokat, 
Sütni-főzni kik jól tudnak, olyanokat 
Híván kamráját mingyárt felnyitotta, 
Hogy azt ne kíméljék, Nékiek mondotta. 
Azok ketteje a kalácssütéshez hozzáfogott, 
Négye pedig a főzéshez. 
Sütöttek előbb szép fehér czipókat, 
Fonott kalácsokat, lángost, vakarókat . . . 

A recens adatok gyűjtése során a történelmi Bodrogköz területén csaknem háromszáz étel receptjét si-
került feljegyeznem. Ezek az adatok bizonyítják, hogy a bodrogközi konyha a tájegység földrajzi helyze-
tének megfelelően átmenetet alkot az alföldi, felvidéki és erdélyi ételismeret és konyhatechnológia között. 
Ezeket együttesen alkalmazza, s épp ez az alkalmazás teszi speciálissá a különböző ételeket. 

Alföldi jellegzetesség a búza- és rozsliszt keverékéből előállított kenyér, a sok cereális alapú főtt és sült 
étel, a reformátusoknál a jelentős hús- és zsiradékfogyasztás, az ételek fűszerezésének módja. Felvidéki 
jellegű a savós savanyítás, a tejes habarás, a pépes ételek gyakorisága, a krumpli változatos felhasználása. 
Erdélyi jelleg mutatkozik a szabadtűznél készült sült tészták gyakoriságában, valamint a kukorica étkezési 
célokra való sokoldalú alkalmazásában. 

Kimutatható ezek mellett az évszázadok során beköltözött más kultúrájú nációk — főként a ruszinok és 
a galíciai zfidók — ételismeretének hatása is. Ezeket az ételeket is saját szájízük szerint készítették el a 
bodrogközi gazdasszonyok. A táplálkozás módja — mint mindenütt — itt is az adott család anyagi hely-
zetétől, vallási hovatartozásától függött. 

A hagyományos táplálkozási kultúra csak a termelőszövetkezetek megszervezése, a helyi bolthálózat kí-
nálatának fejlődése után kezdett el bomlani. Az idősebb nemzedék ma is ragaszkodik még a régibb étel-
készítési módokhoz, az ifjabbak — akik a háztartást már „második műszakban" vezetik — az újabb, or-
szágosan egységesülő ételeket készítenek szívesebben. 

Siska József 

Korteskedések 
Zemplén megyében, 1865—1910 

A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint a kortes megbízójának képviselővé választásáért buzgólkodó 
személy. Azokat a választásokat, amikor több párt lévén, több jelölt indult, szükségszerűen kísérték a kor-
teskedések. A képviselőjelöltnek szüksége volt olyan személyre (személyekre), aki kerületében agitálta a 
választókat, hogy mindenféle módszerekkel, törvényesekkel és törvénytelenekkel, növelje választóinak tá-
borát. Ilyen tevékenységet azonban nemcsak a megfogadott kortesek folytattak, hanem a vármegyei tiszt-
viselők és a választásokra alakított központi választmány tagjai is, hiszen ők is hívei voltak valamely párt-
nak. Csak éppen nekik tisztüknél fogva, tilos lett volna pártérdekek szerint részrehajlónak lenni. Emiatt 
a korteskedés fogalmának gyakori a pejorativ — elmarasztaló — értelmű használata, pedig nem volt föl-
tétlenül az, és sok színes, érdekes mozzanattal tarkította különösen a polgári kor választásait. Bár az is 
igaz, hogy a korteskedés gyakran volt okozója véres, erőszakos cselekedeteknek. 

A választási előkészületekre, a korteskedésre vonatkozóan érdekes adatokat találunk Zemplén megye 
levéltárában. 

1861-ben a központi választmány külön is rendelkezett a kortesekről: „Az ú. n. kortesek, vezérek a ve-
zérletük alatti választókat illetőleg felelősek a rend, csend, vagyon és személy biztonságról, s ha a vezérletük 
alatti választókat kellő fegyelemben nem tartják, s a political jogok élvezetével össze nem férhető veszélyes 
súrlódások és kihágások történnének, a nemzeti becsület oltalma alatt álló szavazatszedő küldöttségek ellen 

49 



elkövetett bármely sérelemért az 1847/48. V. t. cz• 41. J. kapcsán bűnvádi eljárás útján nevezettek megfe-
nyitendök." 

1865-ben Megy aszón a kortesek a választópolgárokat úgy felizgatták, hogy a kivezényelt katonaság 
képtelen volt fenntartani a rendet. A Deák-párt és a Függetlenségi Párt között véres verekedések törtek 
ki, a beavatkozó katonákat kövekkel dobálták meg. ö k pedig fejüket elvesztve, a választók közé lőttek. 
Kerékgyártó János szadai lakos életét vesztette, ketten súlyosan megsebesültek. Majd minden választási 
évben találkozhatunk olyan eseményekkel, amelyek emberéletet követeltek. 

A központi választmány részrehajlását mutatja az az 1865. évi intézkedés, amely szerint a nemesek bárhol 
a megyében szavazhattak, pedig a választójogi törvény világosan kimondta, hogy csak a lakhely szerinti 
kerületben lehetett mindenkinek leadnia voksát. A választmány fentebbi határozatára a szomszéd 
olaszliszkai választókerülethez tartozó Erdöbénye mezővárosból 65 nemesek csatarendbe sorakozva, 8 dupla 
puskákkal ellátva, egyének fedezése mellett, mindnyájok kézbeli ütőeszközöket viselvén, Mád városába be-
jöttek és a városháza mellett tanyát ütvén, s fegyvereiket letevén, a városházánál működő összeíró küldött-
ség előtt megjelentek, s magokat, mint Mád kerületi választókat bejegyeztetni követelték. . .". Végül is a 
Helytartótanács megsemmisítette a központi választmány nyilvánvalóan törvénysértő határozatát. 

Szintén 1865-ben történt, hogy a golopi választók egyszerűen nem mertek Mádra menni az összeíró 
küldöttség elé, mert elöljáróikat igencsak megverték előzőleg: hazafelé menet a Mád és Tállya közti 
Padi hegy alatti országúton a Zalay-párthoz tartozó veres tollas tömeggel találkozván az elöljáróság kalapjai 
mellett veres tollat nem látván, azon emberek a golopi elöljáróságot kővel, bunkós botokkal agyba-főbe ver-
ték, elannyira, hogy négy ember fején és testén veszélyes sebeket kapott, s életüket csupán futással ment-
hették meg." 

A megyében a legnagyobb választási múlttal talán az olaszliszkai kerület rendelkezett. 1867 után rit-
kaság számba ment, hogy egy városon kívül eső, szabad területen tartsák a választásokat. Zemplénben is 
csak egy ilyen volt, az olaszliszkai rét, amely a város déli végén egészen a Bodrogig húzódott. A válasz-
tások napján egész szekértáborok vonultak ki oda boroshordókkal megrakva. Az olaszliszkai mandátum 
a legdrágábbak közé tartozott az egész országban, ugyanis Sárospatak, Tolcsva, Erdöbénye és maga Liszka 
hagyományosan ellenzéki volt, így a kormánypárt a falvakat igyekezett megnyerni. A csendőrség mellett 
általában a lovas katonaságot is igénybe kellett venni a rend fenntartására. A kormánypártiak vagy zöld 
vagy fehér, az ellenzékiek mindig vörös tollat viseltek A katonai kordon dacára gyakran előfordult, hogy 
valamelyik választó elténfergett a másik táborba. Ott behúzták a közeli kocsmába, etették, itatták és sike-
resen eltántorították előző pártjától. A választók őrzésével a pataki diákok is meg voltak bízva, az volt a 
feladatuk, hogy megakadályozzák a párthűség megszegését. A kollégium nagyobb diákjai egyébként túl-
tettek a legnagyobb korteseken is. Soha nem a kormánypárt érdekében buzgólkodtak, ezért többször elő-
fordult, hogy a főispán erőteljes intézkedést kért a kollégium igazgatójától a diákok megrendszabályozá-
sára, például arra hivatkozva, hogy a politizálás az ifjúság erkölcsét mételyezi meg. Eredményt egyszer 
sem ért el, bár a tanárok között olyan tekintélyes emberek, mint Ballagi Géza vagy Szinyei Gerzson a 
kormánypárt jelöltjei voltak, a tanári kar mégis mindig egyhangúlag visszautasította a főiskola autonómiá-
jába való főispáni beavatkozásokat. 

A legemlékezetesebb olaszliszkai választás az 1887-es volt, amikor is Szirmay Ödön kormánypárti és 
Pázmándy Dénes függetlenségi jelöltek küzdöttek egymással. Özv. Lónyay Ödönné, Pázmándy Dénes 
nővérének bodrogolaszi pincéjéből annyi vörösborral itatták meg a függetlenségi választókat, hogy többen 
alkoholmérgezést szenvedtek. 

Ha valamelyik községi elöljáró csapott fel kortesnek, hatalmával visszaélve könnyen tudott szavazato-
kat szerezni jelöltjének, mint például Szombati Károly ladmóci bíró, aki 1889-ben azzal fenyegette a vá-
lasztókat, hogy aki nem Dókus Ernőre szavaz, azon bosszút áll az adószedésnél. 

A szavazatszerzés leggyakoribb módjai voltak az etetés-itatás, vesztegetés, a másik párt elleni izgatás. 
Programbeszéde megtartása után a képviselőjelölt általában bankettet rendezett párthíveinek. Több száz 
terítékes ebédekről és vacsorákról szólnak a korabeli híradások. 1901-ben például gr. Andrássy Tivadar 
200 személyt látott vendégül a terebesi kaszinó termeiben. Nyilvánvaló, hogy az ingyenes eszem-iszom azok 
közül is sokat Andrássy táborába csábított, akik nem a Nemzeti Párt hívei' voltak 

Nem volt ritka eset, hogy a választást levezető küldöttséget részrehajlással vádolták meg. 1901-ben a sátor-
aljaújhelyi kerületben a vesztes Függetlenségi Párt óvást nyújtott be a Kúriához, amelyben a választási el-
nököt azzal vádolták, hogy szándékosan visszaélt hatalmával és részrehajlóan a szabadelvűeknek kedve-
zett. A pártokat úgy helyezte el a választás napján, hogy az előnyt nyújtott a szabadelvű párti jelölt, Dó-
kus Ernő híveinek, akik Sátoraljaújhelyen a Magyar Király Fogadóba, a Veres Ökörbe, a Bock Szállóba 
kerültek. A függetlenségi jelölt, Búza Barna szavazóit pedig a Vadászkürtbe irányította, amely a várme-
gyeházával szemben volt, így nekik el kellett vonulniuk ellenfeleik párttanyái előtt mikor a szavazat-
szedő küldöttség elé járultak A Vadászkürtöt még katonai kordonnal is körülzárták, így egészen délután 
3 óráig ételt-italt nem lehetett oda bevinni, aminek következtében többen engedtek az ellenpárt kortesei-
nek és átálltak Dókus Ernő táborába. A választási elnök állítólag személyesen tartóztatta fel bevonuláskor 
a Búza-párt néhány hívét és a Veres Ökörbe irányította őket. Ott rájuk zárták az ajtókat, és egészen a 
választás végéig nem tudtak kiszabadulni. Mindezeket a vádakat a Kúria nem tartotta elég megalapozott-
nak és kellően bizonyítottnak, így nem hozott elmarasztaló ítéletet. 

A legnagyobb vesztegetés 1910-ben történt a megyében, amikor a Munkapárt, illetve Kazy József, föld-
müvelésügyi államtitkár kortesei állítólag 10 000 koronát ígértek a garanyiak templomára, szavazatuk el-
lenében. Az ellenpárt azonban nem tudta bizonyítani a vesztegetés tényét. 
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Feltétlenül szólni kell még a kortesnótákról. A múlt századból alig maradt fenn közülük egy pár, mert 
irodalmi, művészi értékük csak ritkán volt. Egy-egy alkalomra születtek és gyorsan el is felejtődtek, pedig 
hűen visszaadják a kor, a választások hangulatát Igyekeznek nevetségessé tenni az ellenjelöltet, illetve 
dicsérni a sajátjukat. Van, amelyik valamilyen külső tulajdonságot gúnyol ki, pl. az az 1892-ből való gúny-
vers Kún Béláról, a függetlenségi jelöltről, aki kopaszodó ember volt és hátul megmaradt kevés haját 
hosszúra növesztve előre fésülte. 

Nem érti a haza baját, 
Varkocsban hordja a haját. 

A következő, szintén 1892-ből való kortesnóta Bogyay Zsigmondról szól, aki ulánus tiszt volt és Sáros-
patakon a leégett lovaskaszárnya helyén gőzmalmot építtetett. Vállalakozása csődbe jutott. 

Szép a ruha, hogyha bordó. 
De még szebb a fényes ordó, 
Nyalka Zsiga malomra néz. 
Pénze elfogy, malom elvész-
Éljen Kún Béla! 

1887-ben az olaszliszkai kerületben Szirmay Ödön kormánypárti és Pázmándy Dénes, függetlenségi je-
lölt küzdött a mandátumért. Lónyayné, Pázmándy Dénes nővére, sok pénzt áldozott, hogy öccse elnyerje 
a képviselőséget, ami valóra is vált. 

Szirmay lesz a követünk, ösz hazafi, hü Szirmay 
idegen nem kell nekünk; Nekünk csak jót akar tenni. 

Ne ígérjen össze-vissza. Nem hazudik, nem ígérget, 
Menjen Vas megyébe vissza. Azért híven szeret minket. 
Éljen Szirmay! Éljen Szirmay! 

iMCzaynak jár a szája, Lónyayné ö nagysága 
Mintha most is comassálna. Sok pénzt készít a bátyjára; 
Rászedte ö már Patakot, Minden falut összefutkos, 
Érdemrendet mégsem kapott. Mint egy pataki legátus. 
Éljen Szirmay! Éljen Szirmay! 

Egyszer jobbpárt, másszor balpárt, 
Lónyay egyben sem tesz kárt. 
Képviselő ha lehetne. 
Minden elvet félretenne. 
Éljen Szirmay! 

Phylloxerát irt Pázmándy, 
Bodrog vize nem önt már ki. 
Deficitet ö fizeti, 
Ezt ígérte az oktondi. 
Éljen Szirmay! 

Ha Nagy Barna postát nyerne, 
Mindjárt kormánypárti lenne; 
De arra nincs kilátása, 
Mert egy gyerek a pajtása. 
Éljen Szirmay! 

Szinyey Gerzson főiskolai tanár és királyi tanácsos volt. Ellenfele Ballagi Géza kormánypárti program-
mal lépett fel vele szemben. 

Magyaros a vén Szinyey ruhája, 
De a lelke a németet szolgálja, 
A régi bank minden este világos, 
Ott dolgozik a királyi tanácsos. 

Bölcs tanácsát ott legalább kiadja, 
De nincs senki, aki azt megfogadja, 
Új címét is ravaszsággal szerezte, 
,,Ganganelli" — Ballagi így nevezte. 

Ezek a korteskedések elterelték a figyelmet a sürgető társadalmi és gazdasági problémákról. Az egysze-
rű választópolgárok nagy többsége csak az ingyenes eszem-iszotnot használta ki, esetleg pénzért eladta 
szavazatát, de nem látott bele a valóságos politikai küzdelembe. 

Kováts Dénesné 

Felhasznált for rások: Magyar Értelmező Kéziszótár I 765. (Bp. 1985) — Zemplcn megye levéltára IV/h 1255. Zemplén 
vm. Központi választmányának iratai 1865—1910. — Zemplén megye levéltára IV/b. 1419 Zemplén vm. ti tkos letétek le 
véltári gyűjteménye, kortesdalok cs csasztuskák — Katniczkv Géza: Az olaszliszkai rét. Adalékok Zemplcn Vármegye Törté-
netéhez. 1927. 135—137 old. 
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Hagyományos halászat 
az Ung-vidéken1 

Az archaikus halászeszközökkel való halfogás az Ung-vidéken (az egykori Nagykaposi járás nagyobbik 
részének zömében ma is magyar lakossága, valamint néhány, a Latorcát „érintő" Felső-Bodrogközi köz-
ség: Kaponya, Lelesz, Pólya, Zétény) többnyire ma is élő hagyomány. Az Ung—Labore—Latorca vizei-
nek az Ung-vidéken átfolyó szakaszát későn csapolták le, gyakorlatilag csak az 1960-as évek elején láttak 
hozzá. A szabályozás ugyan „levágta" a korábbi lángokat (kanyarulatokat, mélyedéseket), de ezek holt-
ágak formájában ma is szolgálják a halászokat. Ugyanakkor a mederegyenesítés megcsappantotta a folyó-
vízi halállományt. Ahogy az öreg halászok mondják: „a víz elviszi a halat", így a korábbi „nagy fogá-
sok" már csak a halászok emlékezetében élnek. Az ősi halászösztön azonban ma is hajtja az embereket, 
bár egyre kevésbé bíznak abban, hogy egyszer még eljön a „nagy fogás". 

Az ősi halászszerszámok közül a szigony az, mely minden bizonnyal a legelső halfogó eszközök közé 
tartozik. Kezdetben volt az „egyágú", másképpen dárdaszigony, amelyből fokozatosan kifejlődtek a több-
ágú szigonyok, így Szirénfalván tudunk tízágú szigonyról is. A szigony kovácsoltvasból készül, azaz visz-
szá/a vagy egyirányba, vagy áganként felváltva hol az egyik, hol a másik irányba hajlott, hogy a megszúrt 
hal biztosabban megakadjon rajta. A szigonyt elkészítés után három-négy méteres rúdra erősítik. 

A szúró, tehát szigonyos halászat egyik alapkövetelménye a tiszta, csendes víz és a sötét. Éjnek idején a 
halak ugyanis „kijárnak a partra hűsölni". A szigonyozáshoz három halászra van szükség, ahol mindenki-
nek megvan a maga feladata. Egyik a hajtó (ladik hajtó), akinek oly csendesen kell eveznie, hogy egy-egy 
evezőmerítés után a víz a legkisebb hangot se adja. A másik halász a világító, aki elöl, a ladik orrában ül, 
s fáklyával (égő rongy, szalmacsomó, később petróleumlámpa) világít. A fénynek két szerepe is van: egy-
részt odacsalja a szunnyadó halat, másrészt a harmadik halász, a szúró (aki szigonnyal a kezében készen 
áll) előtt megvilágítja a vizet. A szigony rúdjára kötelet erősítenek arra az esetre, hogy ha meg kell vívni 
a „prédával". Ilyenkor a szigonyt utána eresztik a halnak, s ily módon fárasztják. Végül egy „horgos" se-
gítségével beemelik a ladikba. 

A csicseri halászok zavaros vízben, „kérészjáráskor" is szigonyoztak, kihasználván az ilyenkor fokozott 
halmozgást. 

A szigonyos halászatot űzték a Latorcán éppúgy, mint az Ungon vagy Laborcon. 
A tapogatós halászat eszköze a tapogatókas, ,,borítókas", vagy egyszerűen csak kas, illetve tapogató. 

Egykor „rakattyavesszőből" (fűzfavessző), később nádból (1. kép) készítették. Alapja a felső, lécből ké-
szült ráma, melybe lyukakat fúrnak, belehelyezik a nádszálakat. Ezután a ráma alatti részt hánccsal, lej-
jebb pedig több sorban, drótfonattal megerősítik. Magasságát az szabja meg, hogy a halász beléhajolva el-
érje a vizet. 

Halásznak vele csoportban is, ilyenkor egymás mellé állva haladnak előre, miközben felváltva, rézsúto-
san vízbenyomják, illetve felemelik a tapogatót. Ha a tapogatóba hal kerül, ezt a halász úgy veszi észre, 
hogy az „megcsörrinti" a kas falát. Úgy mondják, hogy „megszalad a hal a kasba". 

A csicseriek a faluhoz közel eső Udacson „kasoltak", míg a szirénfalviak a „falu alatt folyó" Szirén-
ben. De „tapogatóztak" a bési, zétényi latorcai halászok csakúgy, mint a mokcsakerésziek, ahol főként a 
cigányokat tartották tapogatós halászoknak. Ezek főleg árvízkor láboltak a réti „tócsák"-ban. A tapoga-
tós halászathoz egyébként is állóvíz volt szükséges, mely nem ért térdnél feljebb. 

A Labore mentén Deregnyóbői, Vajánbó\, Iskébői, Nagyráskáról és Abaráról (ahol borítókasnak hívták 
a tapogatót) halásztak ezzel az alkalmi eszközzel. 

A szakirodalomban szereplő ághegyhálót vagy lesőhálót a Felső-Tisza vidékéről tesziveszi néven isme-
rik. Az Ung-vidéken is így hívják leggyakrabban, vagy egyszerűen teszinek. Vagy, pl. Csicserben emeló-
hálónak. A szerszám lényege, hogy az ívben meghajlított két kávát (vázat), miután egymás fölé helyezték, 
metszéspontjukban rögzítik. Ugyanide erősítik a négy-öt méter hosszú emelörudat (2. kép). A kávák vé-
géhez kötözik a négyzet alakú, zsákszerű (öblű) hálót. A teszive 1 való merítőhalászatot általában áradás 
idején, tehát zavaros vízben űzik. Esetleg keresnek olyan helyet, „ahol járása van a halnak", s ott is pró-
bálkoznak. A teszizés tulajdonképpen bizonytalan és unalmas formája a halászatnak (legalábbis adatköz-
lőim, azaz az öreg halászok szerint), mivel itt a halász „nem él a hallal". A vízbemártott teszit mozdulat-
lanul hagyja a halász néhány percig, majd időközönként „ráemel". Ha szerencséje van, akár több hal is 
bekerülhet hálójába, ha nincs, akkor egész nap emelgetheti a nem éppen könnyű, hálóval felszerelt emelö-
rudat. A parton haladó teszizéssel (Mokcsakerész, Vaján, Deregnyő, Csicser, Abara) szemben néhol a há-
lót ágasra helyezik, s helyhezkötve halásznak vele, például Szirénfalván, Bésben, Zétényben. 

A rekesztöhalászat egyik régi eszköze a varsa. Korábban vesszőből, később madzagból kötötték, de ma 
már aprószemű drótból is készítik. Maga a hálókötés hosszadalmas és aprólékos, sok türelmet igénylő 

' A cikkben szereplő községek megtalálhatók a Honismeret 1987. 1. számának 63. oldalán lévő térképen (Szerk . ) . 
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munka, amit a halász általában a hosszú téli estéken végez. Ha megkötötte a hálóját, elkészíti a kávákat 
(a varsa vázát), melyeket köralakban meghajlít, majd ráerősíti a hálót. Az első, bevezető hálórészt, azaz a 
varsa szárnyékit (3. kép) rögzíti az első kávához, ennek mentén úszik be a hal a varsába, ahonnan nincs 
visszaút. Ha bekerült a tölcsérszerű versiken, verklin a varsa szívébe, a keskeny nyílás a madzag rugal-
massága miatt összehúzódik és önműködően elzáródik. Régebben egy (ez volt a legkevésbé biztos, mivel 
ebből a hal még visszatalálhatott), később kettő, de helyenként (pl. Bésben, Szirénfalván, Leleszen, Boly-
ban Csicserben, Deregnyőben) három verklis {versikes, fiókos, bejáratú) varsát használtak. 

Csonka Lajosnak, a közelmúltban elhunyt „Latorca-parti remetének", aki életéből egy negyedszázadot 
a Latorca által körbezárt egyik szigeten töltött, s aki a varsás halászat legjobb szakértője volt a Latorca 
holtágain, olykor nyolcvan varsája is lapult a víz alatt. A nagyobb esély reményében azzal is megpróbál-
kozott, hogy két varsát egymásnak „hát ta l" állított, hogy „két ódarrúl mehessen bele a hal". 

Manapság a halászember rájött arra, hogy a hálót helyettesítheti más, készen kapható anyaggal. Így szí-
vesen használja a kisszemű, ún. „csirkedrót"-ot (4. kép). Levágja a szükséges méretet, a drótkávákhoz 
kötözi, majd az elejére szárnyékot, a végére pedig varsakarót erősít. Ez tulajdonképpen az ún. dobvarsa, 
melyet azonban itt egyszerűen varsa néven használnak. 

Ami az egykori horgos halászatot illeti, általában az egyes és kettes horgot használták, melyek annak 
idején kovácsoltvasból készültek, és „files horognak" neveztek. Ezekkel kétféle módon, pedzőve 1, vagy 
fenekeire állítva halásztak. Potykára (ponty) és más fehér halra egyes horoggal és növényi csalétekkel, a 
ragadozókra (süllő, harcsa, csuka) kettes vagy hármas horgot használtak. Csalétekként kishalat, földigi-
lisztát, húsdarabokat, békát, csíkot tettek. 

A horgos halászat másik formáját, az átalkötő (átkötő) horgászatot a szirénfalviak egykor a szegedi ha-
lászoktól pnul ták , akik nyár idején eljutottak egészen a szirénfalvi határig. Az átkötő horgászat alapelve, 
hogy egy huzalt feszítenek ki a két part között, s a huzalra egymástól kb. méterenként másfél-kétméteres, 
végeiken horgokkal ellátott zsinórt erősítenek, melyekre felváltva különféle csalétket (kishal, kukorica-

Nagy Sándor bési öreghalász 
a nyári szákkal 

jégről való halászat a Latorcán: a lék 
kivágása után vízbe helyezik a vasas-
szákot 

A tizenkétkávás szirénfalvi hálóvarsa kifeszítve 
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szem, földigiliszta, tészta, béka, tésztamassza, csík stb.) akasztanak (Szirénfalva, Nagyráska, Iske). A bé-
siek a huzal végére „pergőt" (csengő) kötnek, amely jelzi, ha valamelyik horogra hal akad. 

A hajtóhalászat leggyakoribb, általánosan ismert formája a téli évszakhoz kapcsolódik. Miután befa-
gyott a víz, a halászok megpróbálnak jégről halászni. A jégről halászathoz, jég alatti halászathoz a téli va-
sasszákot használják, amely tulajdonképpen a nyári szák (5. kép), de a jégről való halászathoz súlyokkal, 
vasnehezékekkel látják el, melyeket a száklábakra (kávákra) erősítenek, hogy a szákot lehúzzák a víz fe-
nekére (6. kép). Ezenkívül a száklábak „hátsó", a halászhoz közelebb lévő végei rövidebbek, mert ha a 
melső végekkel egyformák volnának, akkor emeléskor a hal kiborulna belőle. A száklábak közt kereszt-
ben fut a három-négysoros régye (párhuzamos fonalak egymás fölött), s ennek metszéspontjához van erő-
sítve az érjonal, vagy másképpen lesőzsinór, amely a pedző szerepét látja el. A száklábak metszéspontjához 
erősítik a húzókötelet, amelyre, miután a halász vízbe eresztette a szerszámot, ráül (7. kép). Az érfonal 
felső végét pedig egy kis deszkalapra erősítve maga mellé szúrja a jégbe. Ha a hal nekiütközik a régyének 
(ez azt jelenti, hogy a szák fölé úszott), ekkor az érfonal megfeszül és meghajtja a jégbe rögzített léclapot, 
mire a halász hirtelen „ráemel", s kihúzza a szákot. A jégről való halászat az a csoportos halászati mód, 
amely a legtöbb embert kívánja. Itt is megvan mindenkinek a maga feladata. „Ha valaki megfújta a sípot, 
hogy halászat lesz, akkor szedődtek a baltások, a rudasok, meg a halászok, és mentek halászni". Attól 
függően, hol milyen érdeklődés volt, a feladatok megoszlottak. Míg Szirénfalván mindhárom beosztást 
külön ember látta el, Csicserben a lyukvágók (baltások) és a rudasok feladatát összekapcsolták. Mondván, 
így kevesebb felé kell a halat osztani: ugyanis, közös halászatról lévén szó, a zsákmány is közös. 

Amikor a halászok megérkeznek a kiválasztott helyre, először leket, véket vágnak a jégben, általában a 
folyó teljes szélességében. Ezt azért, hogy teljesen keresztülzárják a vizet. A jeget nyújtott téglalap hosszú-
ságban vágják olyan széles sávban, hogy a vasasszák beleférjen. Ha kevesebben vannak a halászok (értsd 
szákosok, mivel halászoknak csak ezek számítanak, szemben a baltásokkal, hajtókkal, akik alkalmi segí-
tők, általában sógorok, komák stb ), akkor a fennmaradó partig terjedő részt egy gyalomhálóval lezárják. 
Ezután a baltások és hajtók „felmennek" két-háromszáz métert a folyón, s hozzákezdenek a lyukak vágá-
sához: úgy, hogy minden halász mögött van egy baltás és egy hajtó A baltás feladata, hogy lyukat vágjon 
a jégbe, melybe aztán a rudas belehelyezi nyolc-tízméteres rúdját, amivel felkavarja a vizet és a nyugvó 
halakat a már közben elhelyezkedő halászok irányába hajtja. A lyukakkal való hajtást mintegy ötméteren-
ként végzik, tehát egy-egy baltásnak igen sok lyukat kell kivágnia, mire eléri a halászok vonalát. A zsák-
mánytól függően ezt a műveletet annyiszor ismétlik meg naponta, míg idejükből és erejükből telik. 

Deregnyői Varga László 

Rudik János nagyráskai öreghalász, az átkötő horgászat ..nagy mestere" a Labor egyik holtágán (A szerző 
felvételei) 
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KULTURÁLIS ÉRTÉKEK 
A KÖNYVÉRTÉKÁBAN 

A könyvtári berendezésektől 
a magyar és idegen nyelvű 

könyvek és műsoros kazetták 
választékán túl itt 

videokazettát is talál 

A KÖNYVÉRT 
ÉRTÉKE 

A KÖNYVÉRTÉKA 
(Bp. V., Honvéd u. 5.) 

Telefon: 327-357,316-350 

Nyitvatartási idő: 
Hétfőtől péntekig 9—17 óráig 
szombaton zárva 

KÖNYVÉRTÉKESÍTÖ 
VÁLLALAT 



A Központi Antikvárium segít 
Önnek abban, hogy lakóhelyét, 

szűkebb pátriáját megismerhesse! 

Kívánságára 
az Ön által keresett 

köteteket előjegyezzük 

VÁSÁROLUNK 
HELYTÖRTÉNETI, 

HONISMERETI 
művészeti könyveket, idegen nyelvű könyveket és sorozatokat, metszete-
ket, lexikonokat, tudományos kézikönyveket és más értékesíthető kiadvá-
nyokat. 

Nagyobb gyűjtemény, több száz kötet eladása esetén (előzetes megbeszélés 
után), vidékre is megyünk. 
Kívánságára a helyszínen értékelünk, a szállításról díjtalanul gondosko-
dunk. 

Közületeknek, könyvtáraknak is 
rendelkezésére állunk 

Állami Könyvterjesztő Vállalat 
Központi Antikváriuma 
1053 Budapest V., Múzeum körút 15. 
Telefon: 173-514 ANTIKVÁRIUM 

űMD 

KÖZPONTI 
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A 
STÚDIUM 

AKADÉMIAI 
KÖNYVESBOLT 

(korábban Akadémiai Könyvesbolt) 

április 2-tól megújult külsővel és gazdag áruválasztékkal várja régi és új 
vásárlóit Budapest belvárosában! 
Magyar és idegen nyelvű tudományos művek és folyóiratok, klasszikus 
és kortárs szépirodalom, ismeretterjesztő és szakkönyvek, gyermek- és 
ifjúsági művek, képzőművészeti albumok, idegenforgalmi kiadványok, 
szótárak, lexikonok, kézikönyvek sokaságából válogathat ízléses, nyu-
godt környezetben! 

Cím: 
Budapest V., Váci u. 22. 

Postacím: 1364 Bp. Pf. 236. 
Telefon: 185-881, 185-680 

STÚDIUM — egy megszépült, 
patinás bolt új neve 

STÚDIUM — út a tájékozottsághoz, 
széles körű tudáshoz 

1323 
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ŐSSZEL ÚJRA MEGJELENIK! 
HUNFALVY JÁNOS—ROHBOCK LAJOS 

MAGYARORSZÁG 
ÉS 

ERDÉLY 
EREDETI KÉPEKBEN 

TÖRTÉNELMI ÉS HELYIRATI SZÖVEGGEL 

I—II—III. kötet ára Megrendelhető a könyvesboltokban 
kísérőfüzettel és az Európa Könyvkiadónál 
változatlanul 900 Ft 1363 Budapest Pf. 65. 
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KROniKA 
Szamosújvári Sándor 

35 éve vezeti szakkörét 
Aki ott volt 1987. február utolsó napján Debrecenben, a II. Rákóczi Ferenc Honismereti-Műemlék-

védő-Idegenvezetői Szakkör ünnepi foglalkozásán, az egy mosolygós, kiegyensúlyozott, derűs tanárt lát-
hatott, aki olyan természetesen mozgott, ténykedett a több száz fős nyüzsgésben, mint akinek megszokott 
közege az emberi sereglet, a mindenre és mindenkire való figyelés. De ami még megkapóbb volt, hogy 
milyen megszokott bizalommal, szeretettel övezik, készségcskednck körülötte gyerekek és felnőttek egy-
aránt. Az otthon melege érződik. Türelmetlenségnek, zavarodottságnak, kapkodásnak, — ami pedig 
a nagyobb, sokrétű rendezvényeknek egyébként sajátja — semmi nyoma. Úgy tűnik, itt mindenki csa-
ládtag. 

Folyik a program. Lányok, fiúk, 40—50 éves korig bezárólag nők, férfiak jönnek, egyazon családból 
olykor ketten-hárman, néha a szülő a gyermekével, s veszik át az emléklapot, amelyet mai és régi szak-
köri tagoknak Szamosujvári Sándor osztogat a jubileum alkalmából. Ugyanis: a II. Rákóczi Ferenc nevét 
viselő honismereti szakkör fennállásának 35. évfordulóját ünnepeljük, s azt a példátlan körülményt, hogy 
a szakkört ma is az a tanár vezeti, aki annak idején alapította. Mert Szamosujvári tanár úr — ha a sors 
őt a városon belül odább is vetette — vitte a szakkört magával. Tehette, mert a köri tevékenységet, 
a vele járó többletmunkát — úgy látszik — senki nem vállalta szívesen, s talán az intézmény is meg-
könnyebbült: egy nyűggel kevesebb. Hogy így volt vagy sem, nem jártam utána, csak a tényből követ-
keztetek : a szakkör mindig ment Szamosujvári Sándorral, nagy marasztalás tehát nem lehetett. A tagság 
és vezetője így hűségesen kitarthatott egymás mellett, legföljebb a környezet és a kör működésének jel-
lege változott, szükségszerűen alkalmazkodva az adott viszonyokhoz. 

Szamosujvári Sándor 1952-ben a debreceni Béke útja 19. sz. alatti általános iskolában tanárkodik. 
Magyart, történelmet tanít, de úgy érzi, hogy a tanóra kevés egy-egy nagyobb téma részletes megbeszé-
lésére, a helyi múlt alapos megismerésére, jelentőségének megmagyarázására. S mivel tanítványainak egy 
részénél is tapasztal ilyesfajta nagyobb érdeklődést, történelmi szakkört alakít, órán kívüli foglalkozáso-
kat, kirándulásokat, tárgygyűjtést szervez, hogy élővé, kézzelfoghatóvá tegye a múltat, megszerettesse ta-
nítványaival a történelmet. 

A régi tárgyak gyűjtése igen népszerű és tanulságos volt. Egyesek csak behozták és megmutatták az 
előkerült eszközöket, tárgyakat, mások letétbe is helyezték. Évek alatt annyi anyag gyűlt össze, hogy el-
helyezésükre, őrzésükre tárlók, szekrények váltak szükségessé, majd témák szerint csoportosítani is lehe-
tett azokat: régészet, néprajz, ipartörténet, könyvritkaságok, iskolatörténet stb. A szorgos gyűjtés ered-
ményeként alakult ki az iskolai gyűjtemény, amelyen belül a különböző darabokat a tulajdonos nevével 
is ellátták. A szakköri foglalkozásokon igen kedveltek voltak a vitaülések, amelyeken az iskola bármely 
tanulója részt vehetett. A szakkör által rendezett, történelmi helyeket érintő kirándulások is sok gyere-
ket vonzottak, és az általuk készített kiállítások megragadták a képzeletet, látványosak voltak. A „Milyen 
az én iskolám?" címmel írt dolgozatok tanúskodnak erről. 

1955-ben a szomszédos Csokonai Gimnázium dísztermében névadó ünnepséget rendeztek, akkor vették 
fel II. Rákóczi Ferenc nevét. Az ünnepségen megszólalt a tárogató, és elhangoztak a kuruc kor régen hal-
lott versei, dalai. A dísztermet zsúfolásig megtöltő közönség kívánságára az avatóúnnepséget meg kellett 
ismételni. Ahogyan Szamosújvári Sándortól tudom, a magyar múlt, a magyar szabadságharc szellemének 
akkori felidézését nem mindenki nézte jó szemmel. De ilyesfajta megítéléssel másutt is találkozhattunk 
akkortájt, az egész honismereti mozgalom kínlódott miatta. 

A szakkör és Szamosujvári Sándor azonban törés nélkül folytatta munkáját. 1957. október 23-án, az or-
szágos Arany János ünnepség debreceni programjaként, a Batthyány u. 17—19. sz. bérház falán önerőből 
emléktáblát avattak Arany János és Petőfi Sándor debreceni színészkedésének megörökítésére. Ettől az 
időtől kezdve folytatott a szakkör a hajdú fővárosban műemléki jellegű tevékenységet is. 12 helytörténeti, 
irodalmi, történelmi emlékhelyet kutattak fel s jelöltek meg maradandóan az 1957—-1963 közötti évek-
ben. (Egy részük látható a Honismeret 1979. 5—6. számának hátsó borítóján.) Hogy honnan teremtették 
elő az anyagi alapokat? A szakkörösök szerényen emlegetik: kiflit árusítottak az iskolában, ennek haszná-
ból jött össze a pénz. 

Új fejezetet nyit a szakkör életében, hogy Szamosújvári Sándor 1960-ban elvégzi a Hazafias Népfront 
és a Népművelési Intézet által először megszervezett honismereti szakkörvezetői tanfolyamot. Erre ma is 
meghatottan emlékezik, hiszen akik tanítómesterei voltak, már nem élnek, a tanfolyamot végzettek közül 
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is kevesen maradtak, és szakkört is már csak Szamosujvári Sándor vezet. Ezen a tanfolyamon találkozha-
tott és cserélhetett véleményt, tapasztalatot az országban akkor már sokfelé, más-más adottsággal működő 
honismereti jellegű szakkörök vezetőivel, sorstársaival. Akkor és ott tudatosult benne, hogy a honismeret 
sokkal átfogóbb fogalom és mozgalom, mint a történelmi szakkör vagy a helytörténet. Hazatérve meg is 
változtatják, pontosabban: kiegészítik nevüket, és lesznek II. Rákóczi Ferenc Honismereti-Műemlékvédő 
Szakkör. 

Szamosujvári Sándor 1963-ban vezető tanár lesz a Kossuth Lajos Tudományegyetem gyakorló általános 
iskolájában, és szakkörét is a tanárképzés szolgálatába állítja. Közben mind a szakkör, mind tagjai külön 
is számos országos és helyi pályázaton szerepelnek sikerrel. Az önkéntes és önálló búvárlás megkedvelte-
tésére és tapasztalataik átadására nyílt szakköri foglalkozásokat tartanak, Szamosujvári Sándor pedig — 
immár húsz éve — honismereti szakfelügyelőként is kamatoztathatja hozzáértését. 

Nyugdíjazását követően, 1984-től II. Rákóczi Ferenc Honismereti-Műemlékvédő-Idegenvezetői Szak-
kör néven az Újkerti Altalános Művelődési Központ keretében, kibővült hatáskörrel folytatják munkáju-
kat. Iskolásokból és felnőttekből álló tagjai az eddigi foglalkozásokon túl idegenvezetői alapismereteket is 
elsajátíthatnak, és lendítői, élénkítői az otthont adó központ közművelődési tevékenységének. 

Ennek megfelelően a 35. évforduló sem szokványos ünnepély volt, hanem „ünnepi foglalkozás". A 
Himnusz közös eléneklése és a megnyitó után volt szakköri tagok — közöttük alapítók is — tartottak 
3—5 perces kiselőadásokat, mondták el visszaemlékezésüket. Okulásul is érdemes felsorolásuk. Ujváry 
Edit pszichológus, volt szakkörvezető A honismereti szakkör jelentősége a tanulók személyiségének alakítá-
sában címmel arról is beszélt: hogyan gyújtotta fel képzeletüket a honismereti munka, és mennyire hatott 
önértékelésükre. Domokos Andrea jogszigorló kutatásai alapján szemelvényeket idézett a XVII. századi 
székely törvényekből. Lévai Csaba tanárjelölt ugyancsak kutatásait ismertette II. Rákóczi Ferenc emléké-
nek nyomában Párizsban címmel. Dr. Kántor Béla, a városi tanács osztályvezetője, alapító tag, a városi 
jegyzökönyvekből vett szemelvényekkel tanúsította — néha derültséget keltve —, hogy bizonyos mai prob-
lémák hogyan vetődtek fel Debrecenben már évszázadokkal ezelőtt is. Kiss Judit orvostanhallgató az 
Arany Bika történetéből ismertetett részleteket. Hegedűs Jenő tanár alapítótagként emlékezett vissza az 
1952-es indulásra, majd dr. Szamosujvári Sándor mondta el tartalmas gondolatait a kisközösségek szerepé-
től, lehetőségeiről. Miközben hallgatom őket, lehetetlen nem arra gondolnom, hogy pontosan ugyanúgy 
csinálják mint a hétköznapi foglalkozásokon, csak egy kicsit ünnepélyesebben! 

Az ünnepi beszédet dr. Bényei Miklós, az MSZMP Városi Bizottságának titkára mondta. Elemezte és 
nagyra értékelte a honismereti tevékenység tudományos, politikai és ideológiai jelentőségét, valamint megkö-
szönte a szakkörnek és vezetőjének a városért végzett több évtizedes odaadó munkát. Ezt követően dr. 
Tar Károlyné, a művelődési központ közművelődési igazgatója tájékoztatott a honismereti szakkör sikeres 
beilleszkedéséről, mozgalmi jellegéről, hatásáról. Megható volt Pap Miklós ny. múzeumigazgató köszöntője, 
aki Tokajból utazott Debrecenbe, hogy üdvözölhesse régi szakkörvezető küzdőtársát. Együtt vettek részt 
az első honismereti szakkörvezetői tanfolyamon, s voltak részesei a honismereti munka örömeinek, nehéz-
ségeinek, és úttörői a honismereti mozgalomnak. Ugyancsak köszöntötte Szamosujvári Sándort Diószegi 
Lajos honismereti szakkörvezető tanár Hajdúszovátról, aki szakkörét is magával hozta. 

A Hazafias Népfront Országos Elnöksége dr. Szamosujvári Sándornak 35 éves önzetlen és kiváló hon-
ismereti tevékenysége elismeréséül a Hazafias Népfront Kitüntető Jelvényét adományozta. Ezt a legmaga-
sabb népfront-kitüntetést Juhász Róbert, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának tagja nyújtotta át 
Szamosujvári Sándornak, és ugyancsak ő adta át a megyei népfront elismeréseit is a mozgalom kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó munkásainak. Ezt követően az úttörőszövetség és a városi tanács képviselői adtak át 
kitüntetéseket, emléklapokat. Az elismerő szavakat Tóth Pál, az Idegenforgalmi Hivatal vezetőhelyettese 
zárta, amikor is utalt arra, hogy a szakkörrel való együttműködésük már 25 évre tekint vissza, és káder-
utánpótlásukat is a szakkörtől remélik. 

Az ünnepi foglalkozást megelőzően a művelődési központban gazdag anyagú és maradandó értékű kiál-
lítás érzékeltette a szakkör 35 éves múltját. A kiállítás anyagának egy részét — amíg együtt van — érde-
mes lenne a sárospataki honismereti akadémián is bemutatni. Befejezésként a többszörösen kitüntetett 
Debreceni Népi Együttes, dr. Béres András művészeti vezetőjével az élen — mintegy 50 tagját felvonul-
tatva — dalokkal, táncokkal, zenekari számokkal ünnepelte a II. Rákóczi Ferenc Központi Honismereti-
Műemlékvédő-Idegenvezetői Szakkört. A mintegy ezer embert megmozgató ünnepi szakköri foglalkozás-
ról a Népszabadság is írt. 

A Honismeret hasábjain mi is köszöntjük dr. Szamosujvári Sándort, szakkörének minden volt és jelen-
legi tagját, minden debreceni támogatóját a jubileum alkalmából. Évfordulójuk, eredményeik, ténykedé-
sük magas elismerése lelkesítse, biztassa az egész mozgalmat, minden közösségét. Példájuk vigye előbbre a 
városi honismereti munka kibontakozását. 

Nem hiszem, hogy Szamosujvári Sándor Debrecenben több támogatást kapott volna munkájához, mint 
bárki, bármely településen. Kezdeti gáncs, kétely, közömbösség, gyanakvás éppúgy velejárója mozgalmi 
munkánknak, mint a támogatás, elismerés, köszönet. Hogy az előbbieket le kell győznünk, hogy minde-
nekelőtt bizonyítanunk kell, ez természetes. Hogy az utóbbiakból mintha kevesebb jutna, igaz. De ez az 
erőpróbája minden honismereti szakkörnek és vezetőjének. 

Szamosujvári Sándor hitt munkájában, küldetésében, bízott tanítványaiban, saját erejében, a honisme-
ret jövőjében. Édesanyjától, tanáraitól, szeretett városától kapott indíttatást, szellemi örökséget tovább 
gyarapította, és át is tudta örökíteni, plántálni! Nagy tanítómester, derék, boldog ember! 

Töltési Imre 
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Negyedszázados 
a helytörténeti gyűjtemény 
Tokajban 

Tokaj több okon sokkal ismertebb, mint a közvetlen táj mezővárosai közül bármelyik is. Hírét-nevét 
kiváló minőségű borán, gazdag történelmén, földrajzi fekvésén kívül hadászatilag fontos vára alapozta 
meg. Nyilvánvaló, hogy történetíróink rendre kiemelik a tokaji vár különleges helyzetét és hangsúlyozzák 
nemzeti történelmünkben játszott fontos szerepét. Tokaj kiváltságos helyet foglalt el a haza ,,abrosz"-án 
éppenúgy, mint a nemzet históriájában. Az évszázadok azonban kiforgatták ezen örökségéből, az egymást 
követő korszakok megfosztották fontos szerepeitől, s a XX. század elejére hajdani nagyságának csaknem 
az árnyéka maradt csupán, és másik nevezetessége, a „tokaji". Településünk nemcsak „Csipke Rózsika"-
álomba szenderült, hanem lassan, szinte észrevétlenül vissza is fejlődött. Központi — közigazgatási és ke-
reskedelmi — szerepkörét elvesztette, világhíres szőlőiből maradt is, nem is mára. Még a város külseje is 
megváltozott. Szerencsére a honismeret és a helytörténet munkásai nem szűntek meg munkálkodni a vá-
ros — mint szülőföld — iránti szeretet és megbecsülés ápolásán. 

Milyen előzményekre tekinthet vissza a Tokaji Múzeum? — tehetjük fel a jogos kérdést. A hazai mú-
zeumszervezés többnyire két intézményhez kapcsolódott, éspedig a városi és megyei levéltárakhoz, vala-
mint a közép- (olykor felső-) fokú iskolákhoz, gyakran a gimnáziumokhoz. A múzeumszervezés szempont-
jából számba jöhető évtizedekben (a XIX. század második, harmadik harmada) Tokajban már nem és még 
nem működött középiskola. A piarista algimnáziumot ugyanis 1789-ben áttelepítették Sátoraljaújhelyre, a 
vidék és a kisvárosok prominens iskolája, a polgári iskola, 1903-ban kezdte meg működését városunkban. 
A két világháború közötti évtizedekben helyben is fontos szerepet vállalt e téren is a polgári iskola. Két 
tanára, a történelem-német szakos Palságh Lajos (1925-től 1938-ig működött itt) és a fizika szakos Csala 
István rendszeresen foglalkozott Tokaj múltjával. Az említett tanárok tevékenysége nem maradt hatásta-
lan a tanuló ifjúságra. Különösen Palságh Lajosra jellemző, hogy tanítványait széles körű gyűjtő- múzeum-
szervező munkára buzdította. Tokajnak és környékének rendszeres megfigyelésére hivta fel őket, úgy is 
fogalmazhatunk, hogy régészeti figyelőszolgálatot szervezett tanulóiból. Tanítványaival olykor amatőr ása-
tásokat végzett. A begyűjtött régészeti tárgyakat — más tárgyakkal együtt — az Iskolai Múzeumban he-
lyezte el. Irányításával a reprezentatív néprajzi darabok is az iskola gyűjteményébe kerültek. A „mú-
zeum" jelentős szerepet kapott a tanuló ifjúság oktatásában, nevelésében. Anyaga a második világháború 
alatt sajnos megsemmisült. Talán nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy Palságh Lajos és tanártársai indítot-
ták útjára Tokajban a helyi érdeklődésre annyira jellemző honismereti tevékenységet. 

Mert mi is jellemzi a tokaji honismereti munkát? Már Ambrózy Ágoston felhívta az érdeklődők figyel-
mét arra, hogy „az iparművészetben is ősidőktől fogva találunk a szőlő témájával kapcsolatos ábrázoláso-
kat". Nos, ezt, nevezetesen a hegyaljai szőlő, szőlőtermelés, a hegyaljai (tokaji) bor és borászat eszközei, 
illetve e témakör történetére vonatkozó anyag összegyűjtését tekintette fő feladatának Pap Miklós is, a 
honismereti mozgalom tokaji munkása, mintegy átvéve kollégáitól és elődeitől a múzeumi gyűjtés jelképes 
,,stafétabot"-ját. 

A gyűjtéshez kitűnő indítással szolgált szellemi újjászületésünk, az 1848/49-es forradalomnak és szabad-
ságharcnak a centenáriumára való készülődés. Egy olyan, hadászati szempontból is rendkívül fontos he-
lyen fekvő városban mint Tokaj, ahol mind a korábbi harcok (1606, 1703—1711), mind pedig 1848-ban 
jelentős csaták zajlottak, a közérdeklődés fokozott mértékben fordult az események főszereplői és a tör-
ténések felé. A centenáriumi ünnepségekhez egy rangos helytörténeti kiállítás is társult, nyomdai úton elő-
állított, szépen tipografizált plakáton tájékoztatták a lakosságot az eseményről. Innen indult az újabb mú-
zeumszervezés. A gyűjtemény anyaintézménye most is az iskola, mégpedig az általános iskola, a polgári is-
kolák jogutódja, s nem véletlenül Pap Miklós munkahelye. A centenáriumi kiállítás sikere adott erőt és 
ösztönzést ahhoz, hogy a gyűjtőmunkát ne hagyják abba. Ettől kezdve a közgyűjtemény a tipikusnak is 
nevezhető utat járta be. Eleinte csak arra figyeltek, hogy megmentsék a kallódó értékeket. 

Elsősorban Tokajra gondoltak. Később azonban gyűjtőmunkájukat Tokaj régi vonzáskörzetére, a szom-
szédos hegyaljai településekre (Bodrogkeresztúr, Erdőbénye, Mád, Golop stb.), valamint a Taktaköz fal-
vaira (Tiszaladány, Tiszatardos, Csobaj, Prügy, Taktabáj) is kiterjesztették. Újra megszervezték a figyelő-
szolgálatot: rendszeresen járták a hulladékgyűjtő telepeket, honnan hol értékes, hol kevésbé értékes tár-
gyak tömegét gyűjtötték be, s alapozták meg ezekkel a leendő közgyűjteményt, a már akkor is Tokaji Mú-
zeumot. Mára azonban az is világos, hogy bár fontos munka volt a pusztulásra itélt tárgyak megmentése, 
mégis azt kell írnunk, hogy muzeológiai szempontból ezek egy része jelentéktelennek tűnik. Ez azonban 
semmit sem von le a munka értékéből, annál is inkább, mert 1963-tól példás módon, múzeumi szabályok-
nak megfelelően leltározták a tárgyakat. Ehhez jókor jöttek a Hazafias Népfronttól támogatott, s személy 
szerint dr. Dömötör Sándor által szervezett nyári honismereti tanfolyamok, honismereti akadémiák, ahol az 
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önkéntes honismereti munkások bőséges szakmai ismerethez juthattak. Papp Miklós elmaradhatatlan részt 
vevője volt ezeknek a tanfolyamoknak. 

A lassan szerveződött közgyűjteménynek, a Tokaji Múzeumnak első otthona a görögkeleti templom 
lett. A XVIII. század végén empír stílusban épült műemléki templom e század elejére elnéptelenedett. A 
csaknem teljesen puszta falak közé költözött be a múzeum, s e megszentelt falak között nyitotta meg ka-
puit az első önálló kiállítás, ahol Tokaj múltja címmel sorakoztatták fel a gyűjtött anyagot negyedszázad-
dal ezelőtt, 1962-ben. Ilyen minőségében csaknem másfél évtizedig funkcionált ez a szép templomépület, 
hogy 1974-ben beköltözhessék oda a Tokaji Galéria. Ekkortól ugyanis a Bethlen Gábor utcában megnyílt 
a Pincemúzeum, ahol a rendezők szakszerű és válogatott csoportosításban, két szinten mutatták be a mú-
zeum, elsősorban is a borászati múzeum anyagát. Végül is egy jellegzetes görög kereskedőházban juttatták 
végleges otthonhoz a Tokaji Múzeumot. Ebben a négyszintes épületben 1985. május 22-én nyitottuk meg 
az új, igen gazdag, vegyes tematikájú kiállításunkat, amely joggal viseli az Ezen Hegyaljának Tokaj az czi-
mere címet. 

Ez tehát a Tokaji Múzeum, avagy a múzeumi gondolat kiteljesülésének rövid története. Mára csaknem 
4000 db tárggyal, 200 db képzőművészeti alkotással, számottevő dokumentációs anyaggal, fotótárral és 
szép kis szakkönyvtárral rendelkezik a közgyűjtemény. Nem a múzeumi szakembereken múlik, hogy 
Hegyalja legszebb muzeális értékeivel magángyűjtők büszkélkedhetnek, s egyelőre reményük is alig lehet 
arra, hogy ezek az értékek a Tokaji Múzeumba kerüljenek. 

Nem térhetünk ki az elől, az egyébként hálás feladat elöl, hogy — mintegy befejezésként — szóljunk a 
tokaji honismereti munkások színes tevékenységéről is. Egyszerre több irányban fejtették ki munkájukat. 
Amellett, hogy-néhányan eredményesen kísérleteztek a szépirodalom területén (Helm Sámuelre, Pap Mik-
lósra és másokra gondolunk), a helytörténettel, néprajzzal, műemlék- és természetvédelemmel és turiszti-
kával is foglalkoztak. Immár 3. kiadást ért meg Pap Miklós: Tokaj útikalauza. Nemcsak felderítették 
azokat a neves személyeket (N. Lenau, Petőfi Sándor, Klapka György, Paulay Ede, Münnich Ferenc), 
akik valamilyen okon Tokajhoz kötődtek, hanem emléktáblával is megörökítették ezt. Emléktáblák kerül-
tek azokra az épületekre is, melyek a város (pálos kolostor, Szapolyai-kúria stb ), illetve az ország történe-
tében (Klapka György hadiszállása 1849-ben) szerepet játszottak. 

Az 1987-es esztendőt e jeles évforduló emlékének szentelik Tokaj honismereti munkásai! 

Dr. Bencsik János 

A nyolcszáz éves Zsira 
A szülőföldhöz való ragaszkodás szép megnyilvánulását mutatta meg a nyugati határ közvetlen közelé-

ben fekvő Zsira község lakossága, amikor 1986. augusztus 3-án ünnepség keretében emlékezett a falu 
fennállásának 800. éves jubileumára. Czingráber András, Zsirán született soproni tanár derítette fel azt a 
III. Béla király által 1186-ban kibocsátott oklevelet, amely a Zsira-nemzetség szabadjainak kiváltságát 
rögzítette. Ez az oklevél adta az ötletet a Hazafias Népfront községi bizottsága vezetőinek — Göcsei Já-
nos elnöknek, Kiss Gábor titkárnak, Horváth Pál, Czingráber Mária, Németh József munkatársaknak —, 
hogy a 800. évfordulót méltóképpen megünnepeljék. 

Czingráber Mária, a soproni könyvtár munkatársa már korábban gyűjteni kezdte a községre vonatkozó 
régi fotókat, és 1983-ban fényképkiállitáson mutatták be az addig összegyűjtött anyagot. Ezt követően 
sokan ajánlották fel fényképeiket, hogy az évfordulóra rendezett kiállításon ezeket is bemutassák. 

Az ünnep reggelén a csepregi fúvószenekar ébresztője köszöntötte Zsira község lakosságát. 8 órakor 
hangverseny kezdődött a templomban a Lébénymiklósi „Liszt Ferenc" Vegyeskar közreműködésével. A 
kórust Hoffmann László orgonaművész kísérte. 

Az ezt követő egyházi rendezvényen dr. Szabó Zoltán, zsirai születésű pap-festőművész emlékezett meg 
az ősökről. A sportpályán rendezett nagygyűlésen nemcsak a falu lakói vettek részt, hanem a környező 
községek vezetői is, többek között a szomszédos burgenlandi Locsmánd (Lutzmannsburg) képviselői. A 
Zsiráról elszármazottak közül sokan hazajöttek az ország távolabbi vidékeiről, sőt külföldről is. Ott láttuk 
az ünneplők között Hencz Józsefet, Sopron város pártszervezetének első titkárát. Vadász Annát, a H N F 
Győr-Sopron Megyei Bizottságának titkárát és dr. Környei Attilát, a Nagycenki Széchenyi Múzeum igaz-
gatóját. 

A nagygyűlés kulturális műsorában közreműködtek a helyi óvodások, az általános iskola tanulói, a Lé-
bénymiklósi „Liszt Ferenc" Vegyeskar, a Sopronhorpácsi „Szentirmay Elemér" Vegyeskar és az Undi 
„Nemzetiségi Énekkar". Ez utóbbi horvát népdalokat adott elő, tánccsoportjuk pedig kólóegyveleggel és 
macedón táncokkal szerepelt. 

Vadász Anna, a nagygyűlés szónoka kiemelte, hogy itt Zsirán a történelem során sokat szenvedett a la-
kosság. így többek között 1848-ban, amikor leégett a templom és a falu jelentős része. Rámutatott arra is, 
hogy ezen a vidéken a németek, a horvátok békességben éltek együtt a magyar lakossággal. 

Méltatta azt az áldozatkészséget, mellyel példamutató módon a kisközség H N F Községi Bizottsága 
megjelentette és az ünnepi alkalomra a lakosság kezébe adta Czingráber András: Képek a nyolcszáz éves 
Zsira történetéből című, 104 oldalas munkáját. Vadász Anna e kiadvány előszavából idézve fejezte be be-
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szédét: „Büszke lehet mindenki, aki e kis község szülöttjének, neveltjének, lakójának vallhatja magát, 
mert erős alapra épített szilárd és hithű emberi közösség részese, osztozhat abban az erkölcsi tőkében, 
mely e kis község népét mindenkor becsületes helytállásra, szorgalmas munkára és közösségi életének fej-
lesztésére nevelte." 

Délután Czingráber András nyitotta meg a falutörténeti kiállítást, amelyen az utóbbi száz esztendőből 
mutattak be képeket. A bőséges anyag elénk varázsolta a falu egykori lakóit az óvodától az iskoláig, az 
ifjúsági egyesületektől a társadalmi egyesületekig, a születéstől a halálig. A községben tudatosan gyűjtöt-
ték a Zsiráról elszármazottak munkáit: tanulmányokat, festményeket. Tárlókban láthatták Szalay Alajos 
— 1874—1902-ig volt zsirai kántortanító — Magyarország története dióhéjban című munkáját, melyből a 
század végén a népiskolákban tanították a történelmet. Szemlélhették a Zsiráról származott Mátray (Mód-
ly) Rudolf, a cisztercita rend székesfehérvári rendháza főnökének egyik esztétikai tanulmányát. Sokan is-
merték még dr. Östör Józsefet, Zsira egykori földesurát, akinek néhány Széchenyi Istvánnal kapcsolatos 
tanulmányát mutatták be. Az élő kortársak közül a Maglócán élő, ugyancsak zsirai születésű 84 éves dr. 
Kövér Fidél premontrei kanonok A Hanság földrajza című tanulmánya első modern földrajzi tájleírásaink 
közé tartozik. Czingráber András szülőföldjéhez kötődő helytörténeti tanulmányaival szerzett elismerést. 
Több ízben nyert díjakat a Győr-Sopron megyében kiírt pályázatokon. Az évfordulóra elkészített munká-
jában foglalkozik a település földrajzi környezetével, majd ezt követi a község története a XVII. századig. 
Külön fejezetben tárgyalja a nagybirtok térhódítását, amikor felépült a salamonfai Rátky-kastély, ahol 
Bezerédy Imre tartotta lakodalmát. A gyülevízi kastély homlokzatán az 1739-es évszám olvasható, s a mű-
vészettörténészek szerint Európa legszebb barokk kiskastélyai közé tartozik. A kastélyról a lakosság köré-
ben az a szájhagyomány maradt fenn, hogy Mária Terézia többször megfordult benne. 

Az 1848-as szabadságharc Zsirát és környékét súlyosan érintette, amikor a pákozdi csatatérről menekü-
lő horvátok Mosontól Kőszegig tartó úton több községet, köztük Zsirát is kirabolták és felégették. (Erről 
bővebbet lásd a Honismeret 1986. 2. számában.) 

Ezt a területet a trianoni békekötés idején az osztrákok Ausztria számára követelték. Azonban a köz-
ség lakossága 1922-ben a kiszállott határkiigazító bizottság előtt hitet tett magyarsága mellett. A magyar 
zászlókkal feldíszített községben, a magyaros ruhában felvonult fiatalok arról győzték meg a bizottság 
tagjait, Zsira magyar akar maradni. E sorok írója mint gyermek szintén a felvonulók között volt, s ekkor 
érezte át legelőször, mit is jelent a hazát szeretni. 

A kiállítás megnyitója és megtekintése után a gyülevízi kastély — ma a Fővárosi Tanács Szociális Ott-
hona — dísztermében a faluból elszármazottak találkoztak szülőföldjükön élő idősebb nemzedék tagjai-
val. Magam is átéltem a találkozó meleg pillanatait, hiszen szülőfalum, Káptalanvis és Zsira lakóit évszá-
zadokon át közös plébánia kapcsolta össze. A két falu között húzódó Miseüt révén a lakosság úgy ismerte 
egymást, mintha egy községben éltek volna. 

A zsirai falunap sokak számára adott biztatást, hogy elődeink életének, küzdelmeinek megismerését 
fontos feladatnak tekintsék. Ezekből erőt meríthetnek a jelen feladatainak megoldásához, a jövő céltuda-
tos kialakításához, elmélyíthetik a hazához, a szülőföldhöz kapcsolódó szeretetet. 

Szabó József 

Honismereti szakkör 
Császár községben 

A Hazafias Népfront Komárom megyei honismereti bizottsága, a megyei művelődési központ, és a 
Közművelődés Háza szervezésében az 1985 novemberében alakult meg a csaknem 70 tagot számláló, a 
megyében tevékenykedő kutatókat, gyűjtőket összefogó Komárom megyei Helytörténeti Kör, amelynek 
alapvető célkitűzése a tapasztalatcsere jellegű módszertani előadások mellett egymás munkájának a meg-
ismerése. 

1986. november 28-án Császár község honismereti szakkörének a képviselői voltak a kör előadói, ven-
dégei. A császáriak meghívásának ötletét az október végén a községben megrendezett tanulságos, jó han-
gulatú megyei szakkör szemle adta. A megyében tevékenykedő 26 honismereti szakkör közül ez az egyet-
len, felnőttékből álló — 17 tagú — kisközösség, amelyben tanárok, agrármérnökök, állatorvos, tsz-elnök, 
népművelő, párttitkár, népfronttitkár tevékenykedik. Vezetőjük a községben 18 éve élő református lel-
kész, Borsos Sándor, aki a teológiáról hozta magával a múlt iránti érdeklődését, tanárának, Esze Tamás-
nak a tanácsát: „Ismerkedjetek meg a múlttal!" —, a hajdani neves előd, Horváth György (?—1788) te-
vékenységének felkutatásával (akinek könyvét — a Természetnek és kegyelemnek oskolája (1765) — a 
községben sikerült meglelni), fia, Pálóczi Horváth Adám (1760—1820) pályaképének, zsoltárírói tevé-
kenységének feldolgozásával, majd a császári egyház énekkarának a róla való elnevezésével, a templom-
ban emléktáblájának elhelyezésével kezdődött a honismereti szakkör vezetőjének a község múltjával való 
ismerkedése. A helyi lokálpatrióták látván a szervezni, lelkesíteni tudó lelkész eredményeit, szívesen segí-
tettek múltat vallató munkájában. Ennek eredményeként került elő az 1761-ben Horváth György által 
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megkezdett, utódai által folytatott, a Gasparik Nagysallai István összegezésében a millennium alkalmából 
összeállított egyháztörténet néhány kéziratos lapja, — megőrzése Bíró Sándor császári lakosnak köszönhe-
tő. Ez a töredékes egyháztörténeti rész egészül ki az újabb kutatások eredményeivel, amelyek a gyüleke-
zet előtt alkalmanként ismertetnek is. Az ellenreformáció idejében, a kert belső felén épült református 
templom belső elrendezésében is emlékeztet a Rév-komáromi, Péczeli József által építtetett templomra 
tornya mindkettőnek a XIX. században épült. Egyébként az egész lelkes közösség a Péczeli József 
(1750—1792) által szervezett Komáromi Tudós Társaság szellemét idézi, amely felekezetre való tekintel 
nélkül egyesítette a közjó érdekében a város és környéke papjait, polgárait. 

Az 1970-es évek közepén szerveződött kis közösség 1982. óta honismereti szakkörként működik, célú 
tűzve ki Császár község monográfiájának az elkészítését. Közös munkájuk eredményeként állt össze a tsj 
története, amely nem csupán a történelmi császári borvidék neves termelőszövetkezetének, a Rákóczi Tsz-
nek a krónikáját tartalmazza, hanem az 1950-es évek elején alakult kis elődökét is az iskolatörténet, a 
közigazgatás története, a település múltja, a néphagyományok feldolgozása — csaknem 350 oldalnyi terje-
delemben. A rendszeres kapcsolattartás mellett a negyedévenkénti összejöveteleken beszélik-vitatják meg. 
olvassák fel az újabb kutatási eredményeket. A Helytörténeti Kör előadóiként a szakkör vezetőjén kívül 
— a kutató-, gyűjtő- és feldolgozó munka eredményeiről, problémáiról — Fülöp László tanácselnök, Sza-
bó János tanár, Rózsa Sándor a H N F községi elnöke és Mlinárcsik Mihály párttitkár számoltak be. A le-
véltári források, könyvek, visszaemlékezések gyűjtése, az adatok sokasodása után állítják, hogy minél 
többet kutatnak, annál messzebb a cél. Példának említették a község nevének eredetével kapcsolatban az 
újabb, a bizonyításra váró hipotézist. A fejezetek ismertetését részletek felolvasásával színesítették. Az 
előadásokat követő élénk vita során nem csupán kérdések, vélemények, hanem módszertani tanácsok is 
elhangzottak, és egybehangzó javaslat volt a hallgatók részéről a már elkészült fejezet(ek) — pl. a tsz-tör-
ténet — kiadásának a szükségessége. 

A múltat kutató, alkotó munkának a közösségformáló és megtartó ereje nem csupán a szakköri szemle 
alkalmából „genius loci" közvetlen környezetében érződött, hanem Tatabányán, a Helytörténeti Körben 
is. A császáriak lelkes munkáját érdemes figyelemmel kísérni. 

Tapolczainé dr. Sáray Szabó Éva 

Honismereti munka 
a Győri Tanítóképző Főiskolán 

Dr. Barsi Ernő intézeti, később főiskolai tanár vezetésével, már az 1960-as években működött a Győri Ta-
nítóképző Intézetben — 1975-től főiskola — honismereti szakkör. Az önkéntes néprajzi és nyelvjárási gyűj-
tők első országos találkozóján 1963-ban már ott volt az iskola csoportja Tatán. Attól kezdve folyamatosan je-
lentkeztek, gyűjtötték a Szigetköz néphagyományát, Győr-Sopron megye falvainak gyermekjátékait, népda-
lait s ezt vissza is adták a települések lakóinak színpadi feldolgozásában. A főiskolán az elmúlt évtizedben ké-
szült szakdolgozatok között szép számmal találhatók néprajzi, nyelvjárási, helytörténeti, iskolatörténeti és 
irodalmi hagyományokat feldolgozó munkák. Erről dr. Unti Mária részletesen beszámolt a Honismeret 1985. 
évi 6. számában. 

Amikor a főiskolára kerültem, próbáltam intézetünk szép hagyományait folytatni. Az 1985/86-os tanévben 
már működött honismereti speciálkollégium a III. éves hallgatók számára. Itt a magyar szociográfia történe-
tének jelentősebb fejezeteit tekintettük át heti 2 órában. A tíz hallgató megízlelte, megszerette a honismereti 
munkát, közülük öten B kategóriás szakkörvezetői minősítést is szereztek 1986-ban, a Tanítójelöltek I. Or-
szágos Honismereti Szakkörvezető Tanfolyamán, Zsámbékon. 

Az 1986/87-es tanévben 14 III. éves hallgató jelentkezett speciálkollégiumra, s a főiskola Gárdonyi Géza 
Kollégiumában beindítottuk az I. és II. éves hallgatók részére a Honismereti Szakmai Kört, 17 fővel. így 
már elég tekintélyes azok száma, akik a főiskolán honismerettel foglalkoznak. Célkitűzésünk Győr város tör-
ténelmének, műemlékeinek, helytörténeti irodalmának az alapvető helyismereti és helytörténeti munkák 
anyagának megismerése. Az elméleti ismeretek megszerzését gyakorlati tevékenység egészíti ki: elsősorban a 
Győrben és a Győr-Sopron megyében működő tudományos intézmények (könyvtár, levéltár, múzeum) meg-
tekintése, az ott folyó tudományos és feltáró munka megismerése. Hallgatóimmal meglátogattunk általános 
iskolai honismereti szakköröket, tanulmányozzuk munkájukat. A cél az, hogy a főiskolán szerzett részképzés 
után Zsámbékon minél többen szerezzenek szakkörvezetői minősítést. 

Munkánk segítésére felkértük megyénk honismereti mozgalmának legjelesebb szakembereit: így többek 
között dr. Timaffy László és dr. Barsi Errtó ny. tanárokat, dr. Bedécs Gyulát, a Révai Miklós Gimnázium 
honismereti szakkörvezető tanárát, Sáry István levéltárost, jászberényi Ferencné könyvtárost, a megyei 
Honismereti Bizottság elnökét, továbbá Alexái Zoltán gimnáziumi tanárt, a Szigetköz élővilágának kitűnő 
ismerőjét. A hallgatók részt vesznek az évenként megrendezett országos és megyei pályázatokon. 

Végül utalhatnék a 2 évenként megrendezett Tudományos Diák Körök munkájára, valamint a szakdol-
gozatokra, ahol szintén tág tere van a honismereti tevékenységnek. A honismerettel szívesen foglalkoznak 
az általános iskolások is, mert a szakkörbe nemcsak a kiváló tanulók, hanem a közepes képességű tanulók 
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is eredményesen tudnak dolgozni. Nekünk az a feladatunk, hogy e szépen terebélyesedő mozgalomhoz 
szakembereket képezzünk a főiskolán. Ez a munka elindult, s gyümölcse — reméljük — néhány esztendő 
múltán már jelentkezik az egyre több általános iskolát behálózó — eredményesen tevékenykedő — honis-
mereti szakkörök munkájában. 

Dr. Tungli Gyula 

A Miskolci Kohászati Múzeum 
Miskolc harmadik kerületében, a régi Hámor községben található a Központi Kohászati Múzeum, 

amelynek épülete is ipartörténeti műemlék. A község eredetileg a vasgyárhoz épült munkástelepülés volt. 
Az épület annak idején a vasgyári igazgató és számvivő irodája, szolgálati lakás, továbbá a munkásélelme-
zési szervezet helyisége volt. 

A vasgyár létrehozásán sokat munkálkodott Fazola J. Henrik, a Würzburgból Egerbe származott mű-
kovács- és lakatosmester, öná l ló vasipart akart teremteni a Bükk-hegységben, s fáradozása eredménye-
képpen 1770. július 28-án uralkodói leirat lehetővé tette a gyár létrehozását. A napóleoni háborúk idején 
a gyáralapító fia, Fazola Frigyes a kor technikai színvonalán fejlesztette tovább a gyárat. Igazgatói műkö-
dése alatt épült fel az újmassai, nagyobb teljesítményű nagyolvasztó, továbbá a víztartalék érdekében a 
Garadna patak gátja, a mesterséges Hámori-tó. 

A régi gyár 1870-ig állt fenn. A mai vasgyár létesítését a vasútfejlesztés igényeit tették szükségessé. Ez 
azután a XX. század elején tovább bővült, s korszerű termékeivel már külföldi hírnevet is szerzett ma-
gának. 

A múzeum első emeletének előterében a gyáralapító Fazola Henrik személyére és a gyáralapításra vo-
natkozó dokumentumok láthatók. A nyersvasgyártási teremben láthatók a különböző magyarországi, kö-
zépkori vaskohók ásatási anyagaiból származó vastárgyak, szerszámok, fegyverek. Itt található az 1908-
ban épült ózdi és az 1952-ben épült Lenin Kohászati Művek nagyolvasztóinak modellje is. 

Az acélgyártási teremben láthatjuk a Csepel Vas- és Fémművek, a Dunai Vasmű, a Salgótarjáni Kohá-
szati Üzemek és a Borsodnádasdi Lemezgyár rövid történetét bemutató kiállítást. Láthatók itt a kovácso-
lás, a hengerlés, a dróthúzás, a szeg- és csavargyártás tárgyi emlékei is. 

A múzeum nagy látogatottságnak örvend, évente több tízezren keresik fel. Az érdeklődés az utóbbi 
időben még inkább fokozódott, ugyanis a különböző technológiai folyamatokat képmagnóról ismerheti 
meg a látogató. Jelenleg négy program közül lehet választani. Videóra került a nyersvas- és acélgyártás is. 
Tűz és Acél címmel. 

Kerékgyártó Mihály 

A nagyolvasztó makettje Védőfelszerelés 
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Nagy István, 
veszprémi helytörténész 

Veszprém Felszabadulás úti lakótelepének egyik kellemes ízlésű emeleti lakása több ezer könyvvel, fo-
lyóiratokkal, dossziékkal, kötegelt cédulák garmadával: ez Nagy István helytörténeti kutató otthona, szá-
mos tanulmánya megírásának színhelye, gyűjteményeinek őrzője. Élete kettős vonzású: köteles hivatali 
munkája és az önként, belső indíttatással felvállalt honismereti, néprajzi, történeti kutatás és publikálás. S 
hogy teljes legyen minden téma forrásanyaga: diaképekkel, fényképekkel, xerox-másolatokkal, lapkivága-
tokkal alapozza meg hatalmas tárgyi tudását, írásainak hitelességét. 

1959-ben költözött Veszprémbe, s azóta hozta létre a megye legnagyobb (és talán legjelentősebb) hely-
történeti magángyűjteményét. Hadd tegyük hozzá: szinte páratlan szorgalommal, kitartással, az ügy iránti 
elkötelezettséggel. A helytörténet nem ismeri az idő és a tér határait — mondja hitvallásként —, s ehhez 
méltó szorgoskodással gyűjt, jegyzetel. Hivatalos útjain, vonaton és buszon, értekezleteken figyel fel a szó-
használat helyi jellegzetességeire, kifejezéseire, átolvassa és kivágja a napisajtó helytörténeti témájú Írásait, 
jegyzeteli a frissen megjelent könyveket. Évtizedek óta napi 15 cédula a penzuma. Lakásában, nyaralójá-
ban jól beosztott szakrend szerint 150 ezer cédula, diakocka, fénykép, mikrofilm, xerox áll rendelkezésé-
re. S bámulatos memóriája, amely érzékeny bármilyen adatra, dátumra, eseményre. 

A kezdetek Merényi Oszkárig nyúlnak vissza, az egykori Országos Berzsenyi Kör elnökéig, akinek bíz-
tatására, ösztönzésére megismerkedett a helytörténeti kutatás szépségével, a szakirodalom tanulmányozá-
sával, a gyűjtés módszereivel. 

Veszprém megyétől nem csak az ihlet továbbfolytatásának lehetőségét kapta, hanem olyan késztetéseket 
is, amelyek szoros kötelékekkel tartják e táj vonzásában. Tőle származik a zirci Panteon gondolata, s 
mára tucatnyi, a Bakonyhoz kötődő neves tudós, szakember emléktáblája hirdeti a hagyományápolás e 
klasszikus példáját. Terepjáró munkájának eredménye csaknem ötezer dia, háromezer megyei vonatkozású 
képeslap (több, mint a megyei levéltár anyaga), s csaknem hiánytalan a megye várait ábrázoló rajz- és 
metszet gyűjteménye. 

A Természetbarát Szövetség megyei elnökeként évekig volt lehetősége, hogy megismerje a megye vala-
mennyi településének történetét, természeti értékeit. 264 település adatait, dokumentumait őrzik a dosszi-
ék, s várják a rendszerezést, a feldolgozást. 

Az általa elsősorban kutatott negyven téma anyaga hatszáz dossziét tölt meg. Ezeket készíti majd sajtó 
alá, többek között a Veszprém megyei tűzoltóság történetét, Jutás településtörténetét, a Vigyázó torony és 
a Fecskendőház múltját, a megye cigányságának történetét és Veszprém utcaneveit. Ez utóbbihoz 3600 
kül- és belterületi nevet gyűjtött össze, többet, mint bármely magyar városról valaha is regisztráltak. Fel-
dolgozza majd az egyes házak történetét is, az 1907-ig meglévő, 1700 házszámot tartalmazó anyaga alap-
ján. 

Mostani legsürgősebb munkája Pesthy Frigyes Helységnévtára Veszprém megyei kötetének betűhív saj-
tó alá rendezése, ami a megyei könyvtár és a levéltár kiadásában fog megjelenni. Előkészítette két His-
tória domus anyagának megjelentetését is. E hatalmas teljesítmény hivatásos történész számára is jelentős 
lenne, pedig számára csak az esték, a hétvégék maradnak, s ebből is a legnagyobb részt a gyűjtés, a cédu-
lázás köt le. 

Korábban több honismereti kört alapított, s egykori kutatótársaival úgy is segítik egymást, hogy kölcsö-
nösen kicédulázzák az őket érdeklő anyagokat, vagy felhívják egymás figyelmét egy-egy forrásmunkára, 
adatra. Igazi levéltári műhely kellene — mondja —, ez megsokszorozhatná a kutatás hatékonyságát, 
eredményességét. 

Panaszra azonban így sem lehet oka. Tízezer címszó gyűlt össze a Bakony és Balaton enciklopédiához, 
elkészítette a veszprémi évfordulók csaknem teljes regiszterét. Mindezek mellett rendszeresen tart TIT 
előadásokat. Számos üzem- és helytörténeti szerző kéri tanácsát, szakmai segítségét. A Megyei Idegenfor-
galmi Hivatal és a Medicina is ad munkát számára: most éppen az Észak-Dunántúl és a Balaton útikönyv 
lektorálását végzi. Több helyi útikalauz elkészítésének terve is körvonalazódik. 

Mindezek hátteréül, szakmai hozzáértésén és cédulaanyagán túl, könyvtára adja azt a biztos szakmai for-
rást, amelyre minden munkájában támaszkodhat. Tízezret is meghaladó könyvanyagában jelentős tétel az 
1100 kötetes Balaton-, az ezer darabos Erdély-, és 700 műből álló Bakony-különgyűjtemény. Csaknem hi-
ánytalan Veszprém megyei könyvészeti anyaga, s jelentős a határontúli magyar irodalom. Publikációit 
szakmai kiadványok, folyóiratok, a megye napilapja közlik. Egyik legutóbbi tanulmánya, az Ipartörténeti 
vonatkozások Veszprém megye földrajzi neveiben (amelyet a Veszprémi Akadémiai Bizottság Értesítője 
közölt), szakmai körökben is jelentős visszhangra talált. A közeljövőben megjelenő kötetei mértékül szol-
gálhatnak majd mindazoknak, aki hittel, elkötelezettséggel szolgálják egy táj, egy megye honismerete, 
helytörténete múltjának feltárását, közkinccsé tételét. 

Tölgyesi József 
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Emlékmű 
Mocsáry Lajos 
tiszteletére 

Új emlékművel gazdagodott a losonci járás. A Csemadok losonci, füleki, fülekkovácsi alapszervezetei, 
a Csemadok losonci járási bizottsága, valamint a fülekkovácsi helyi nemzeti bizottság a Fülek közelében 
fekvő Kurtányban, szülőházának közelében emlékművet állított fel a nemzetiségi jogokért bátran kiálló és 
harcoló politikus Mocsáry Lajos születésének 160. évfordulóján. 

A leleplezést megelőző munkálatok oroszlánrészét Böszörményi István és Somogyi Alfréd füleki taná-
rok végezték el, akik hetekig tartó munkával, szabad idejük jelentős részét feláldozva dolgoztak, hogy az 
emlékmű idejében elkészüljön és a helyére kerüljön. De köszönet illeti azokat a szülőház közelében élő 
kurtányi lakosokat is, akik a lehetőségeikhez képest részt vállaltak a munkában. 

A bazalttömbön elhelyezett emléktáblát a füleki Kakukk Béla készítette. Fájó, szomorú tény, hogy az 
emlékmű felavatásánál már nem lehetett jelen, pár nappal azelőtt szívroham következtében elhunyt. Az 
emlékmű közelében elhelyezett kopjafa jóval előbb, az I. Járási Művelődési Táborban készült Nagyferenc 
Katalin rimaszombati amatőr fafaragó irányításával, a táborozók segítségével. 

Az emlékmű felavatása rövid ünnepség keretében zajlott le. Megnyitóját a fülekkovácsi helyi nemzeti 
bizottság képviselője mondta el. Mocsáry Lajos életének jelentősebb állomásait Böszörményi István vázol-
ta fel. A leleplezés és koszorúzás után a résztvevők a Mocsáry kúria még mai napig is álló épületeit te-
kintették meg. 

Mocsáry Lajos 1826. október 26-án született Kurtányban, a család egyik birtokán. Édesapja Mocsáry 
Imre, közgazdasági szakember, megyei közjegyző. Édesanyja felvilágosult német polgári család sarja, férje 
halála után ő irányítja a családi gazdaságot. Mocsáry Lajos már egészen fiatalon élénk figyelemmel kísérte 
a megye politikai és egyházi eseményeit. Magánúton végzett az eperjesi gimnáziumban, majd Pesten a böl-
csészkaron folytatta a tanulmányait. A város nagy hatással volt rá. Megismerkedett a polgári éltmóddal, 
figyelte a kulturális életet és sok időt szentelt a megyegyűléseknek is — „ebéd helyett is a beszédeket" 
hallgatta. Ugyanakkor nem szentelt kellő figyelmet kezdődő betegségének, lábdaganatának, amely emiatt 
a későbbiekben elhatalmasodott. 

Érdeklődésének középpontjába fokozatosan az irodalom és a történelem került. 1843-ban betegsége oly-
annyira rosszabbodott, hogy már járni sem tudott. Valószínűleg a kényszerű helyhezkötöttség volt az oka, 
hogy megpróbálkozott az írással. Verseket s vígjátékokat is írt. Ez utóbbit a Nemzeti Színházban a Mű-
kedvelő Társaság be is mutatta. Erdélyi Jánosnak a Kisfaludy Társaságon keresztül meghirdetett, s a ma-
gyar népdalkincs összegyűjtésére buzdító felhívására Egervölgyi dűlök címmel összegyűjtötte és beküldte az 
általa ismert andornaki dalokat. 

1846-ban hosszabb gyógykezelésre Freywaldauba (ma Jesenik) majd Gräfenbergbe (ma Lipové Lázne) 
utazott, így nem vehetett részt a forradalmi eseményekben. Itt ismerkedett meg Reguly Antallal, a finn-
ugor nyelvésszel, akinek hivatástudata, felkészültsége mély nyomokat hagyott benne. Ugyanott találkozott 

Böszörményi István 
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1848 tavaszán Wesselényivel, akit a lehetőségeihez képest segített egészen az 1850 áprilisában bekövetke-
zett haláláig. 

1851-ben megnősült. Felesége Lux Anna, Wesselényi özvegye. A család a Wesselényi árvákkal együtt, 
akiket fiaiként nevelt, előbb Andornakra, majd Kurtányba költözött. Itt a gyerekekkel együtt gyakran 
meglátogatta a környékbeli településeket, ipari centrumokat Podrecsány, Kelecsény, Terbeléd, Gács stb. 
1855-ben jelent meg az első, társadalombírálatot tartalmazó röpirata A magyar társasélel címmel. Az 1858-
ban kiadott Nemzetiség és az 1860-ban megjelent A program című röpiratban állást foglalt a Magyarorszá-
gon élő más nemzetiségek jogai mellett. A nyelvművelés szabadságának, az anyanyelv szabad használatá-
nak, az anyanyelvi oktatás jogának megadásában az államot erősítő tényezőt látott. 1860 decemberében 
Borsod megye megyegyűlésének tagjává, egy évvel később országgyűlési képviselővé választották. Első or-
szággyűlési felszólalásában is jelentős teret kapott a nemzetiségi kérdés. Sürgette, hogy az országgyűlés a 
legnagyobb nyíltsággal és őszinteséggel tárgyalja ezt a kérdést. Bemutatkozása nagy hatással van a nemze-
tiségi képviselőkre, akikkel baráti viszonyba került. 

Az abszolutizmus bukása után hevesen tiltakozott a visszaállítási kísérletek ellen, követelte Magyaror-
szág függetlenségét és az 1848-as törvények újbóli bevezetését. 1867-ben a Kérdések kérdése című röpirat-
ban, majd országgyűlési felszólalásaiban is tiltakozott az osztrák és magyar uralkodó osztályok kiegyezése 
ellen. „A kiegyezés súlyos opportunizmus" hangoztatta. Az 1867—69-cs időszakban Borsod megye alis-
pánja, majd Miskolc város küldötte a magyar országgyűlésben. 1874-ben alapító elnöke lett a Független-
ségi Pártnak, de haladó nézeteivel fokozatosan „elnyerte" az uralkodó osztály ellenszenvét. Kevesellte az 
1868-as nemzetiségi törvény adta jogokat, és az erőszakos magyarosítással szemben a törvény megtartását 
követelte. 1887-ben kizárták a pártjából és nem tudta megtartani a közéletben és a parlamentben szerzett 
pozícióit sem. 1888-ban a hazánkban működő Román Nemzeti Párt kérésére a karánsebesi kerületben 
nagy többségben levő román választók ugyan megválasztották képviselőjüknek, de a reakció nemzetáruló-
nak nevezte, elzárta előle a sajtót, s mandátumát is érvénytelenítették. 1892-től visszavonult, és csak a 
polgári radikálisok néhány haladóbb lapjában publikált. 

Ugyanakkor továbbra is készséggel támogatta a hozzá intézett nemzetiségi kérelmeket. 1895-ben 
szlovák barátja Andrej Kmet' felkérésére sikerrel közbejárt a Szlovák Múzeumi Egylet alapszabályainak 
minisztériumi megerősítése ügyében. 1907 tavaszán jelent meg utolsó munkája. A közügyi rendszer szám-
adása címmel, amelyben külön fejezetben foglalkozik a nemzetiségi kérdésekkel. Napokig tartó tusakodá-
sa után, 90 éves korában 1916. január 8-án halt meg andornaki birtokán. 

Mocsáry Lajos haladó gondolatai nem valósulhattak meg abban a korban, amelyben élt. Eszméi máig 
időszerűek, a ma is követendő utat mutatják De sokat kell tenni azért, hogy köztudatunkban elfoglalja 
az őt megillető helyet. 

Irodalom: Kemény G. Gábor: Kapcsola tok vonzásában, Madách , Bratislava. 1977. — Tóth Edf: Mocsáry Lajos élete és po-
litikai pályakezdése (1826—1874) Akadémiai , 1967 

Ungarischer Abend — magyar est — ezzel a címmel adott hírt a Burgenlandische Zeitung a Burgen-
landi Magyar Kultúregyesület felsőpulyai (Oberpullendorf) csoportjának Locsmándon (Lutzmannsburg) 
1986 decemberében megrendezett estjéről. A határon kívül rekedt magyarság egy kicsi és „halmozottan 
hátrányos helyzetű" közössége adott életjelt magáról és tett tanúbizonyságot a magyarnak maradni gondo-
lat mozgósító és összefűző erejéről. Pulya lakóinak őseit a nyugati gyepű védelmére telepítették Árpád-
kori királyaink és határőri szolgálatuk fejében kapott kiváltságuk eredményeként évszázadokon keresztül 
megőrizték társadalmi függetlenségüket és részben ennek köszönhetően is — bár korán nyelvszigetté vál-
tak — magyar anyanyelvüket. 

Előbb német falvak gyűrűje vette körül, majd a török háborúk idején elpusztult határ menti falvakba 
horvátokat telepítettek. 1921 után újabb elszigetelődés következett, továbbra német-horvát falvak köré-
ben éltek, de már német nyelvű közigazgatás keretei között. Ez az év fordulópontot jelentett a magyar-
ság számára. Felsőpulya, amely a hajdani Sopron vármegye felsőpulyai járásának székhelye volt, az új 
rendszerben is rangot kapott. A Felső-Répce völgyének központjává és közigazgatási székhelyévé vált. Az 
elvándorló magyar értelmiség helyébe németek kerültek és a városi funkciókat is ellátó településen roha-
mosan csökkent a magyarság részaránya. 1910-ben az 1241 főnyi magyar még a lakosság 93%-át jelentet-
te, mára ez 761 főre, 33%-ra csökkent. Egy értelmiségét elvesztett, magyar nyelvű tanítás hiányában élő 
közösségnek a magyar nyelvű tömegkommunikáció támasza nélkül a nagyobb közösségbe való beépülés 
folyamatában kell a magyar kultúrát ápolni. Ezt tudva érezzük át igazán azoknak a munkáját, akik mind-
ezt vállalják. 

Puntigán József 
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Az est nem volt minden előzmények nélkül való és remélhetően lesz folytatása is. Az 1986 őszén Kö-
zéppulyán a Kóbor-féle vendéglőben tartott Győr története képekben cimű előadás éppen a magyar törté-
nelem tanításának hiánya miatt még gyökértelen, de az előadást egy hónapra követő városnézés már nem 
volt az. A győri várhoz és városhoz fűződő mondák és események a már diaképekről látott épületekhez 
kötődnek. 

Az előző esti színházlátogatás majd a városnézést követően a tápi múzeumház udvarán rendezett fol-
klórműsor — sokuknak ez volt az első magyar színházi élménye és az első közvetlen találkozása a magyar 
múlttal — fogalmaztatta meg a nézőkben és a vezetőkben egy hasonló — múltbeli kalandozással és nép-
művészeti műsorral egybekapcsolt est megrendezésének gondolatát. Erre 1986 decemberében került sor, 
éppen a kis közösség erejét bizonyítandó nem magyar, hanem német ajkú faluban, Locsmándon. 

Popovics Annának a kirándulás szervezőjének és a pulyai csoport egyik vezetőjének (a gimnázium ma-
gyar tanárának) lelkes támogatói akadtak. Gneisz Éva, aki az ötletet adta, hogy a találkozót Locsmándon 
rendezzék meg és sugárzó egyéniségével sikerre is vitte, Esztergályos Ibolya, aki a műsor összeállítását és 
levezetését magára vállalta és megszervezte az általa vezetett pulyai néptáncosok fellépését; Szeberényi 
Lajos, aki az alsóőri citerásokat és táncosokat mozgósította. 

Ennyi magyar népművészeti csoport fellépését tudva a locsmándiak önként vállalták a fellépést. Műso-
ruk adott keretet e sorok írójának a Burgenlandi emlékek vallatása cimű előadásához. Éppen az előadás 
két vezérfonala (Sorsunk e táj — Keressük ami összeköt) és a történelmi keret megrajzolását igénylő 
csaknem háromszáz hallgató igénye közötti feszültség mutatja, hogy nagyobb történelmi áttekintés helyett 
tényszerű történelmi ismeretek terjesztésére van szükség sok-sok mondával, epizóddal fűszerezve. Ez pe-
dig a felelősségünkre figyelmeztet, hiszen ezt részben az anyanemzetnek kell vállalni. 

A bemutató utáni beszélgetés során egész sor szakmai kérdésen túlra mutató felismerés is megfogalma-
zódott A magyarok tartását anélkül, hogy más nyelvűeket sértene — hiszen voltak szép számmal horvá-
tok és németek — az erősíti, ha mind többet mutatnak meg abból, amit megőriztek múltjukból, ami ben-
nük van és amire ebben a sajátos helyzetben képesek. Legyen ez egy középiskolai tanuló (Gneisz Judit) 
vallomásnak is felérő és a műsor bensőséges pillanatát adó dolgozata arról, hogy mit adtak neki a magyar-
országi táborozások; vagy egy középiskolai tanár (Szeberényi Lajos) határon túl is elismert citcrazeneka-
rának bemutatója. 

Ha érzik, hogy kultúramegtartó munkájukban nincsenek egyedül és a nagyobb közösség előtt is lát-
ják és láttatják az anyanemzet támogatását. Ezért vállalta magára a Hazafias Népfront Győr-Sopron Me-
gyei Bizottsága a csoport magyarországi kirándulásainak, színházlátogatásainak szervezését, ezért vett 
részt kis küldöttség a műsoros bemutatón. S amikor Szabó József a Győr-Sopron megyei tanács ajándé-
kát — a Kisalföldi Kalendárium 100 példányát átadta — egy a múlthoz és Magyarországhoz fűző szálat 
is átnyújtott nekik. 

A Honismeret hasábjairól is jól ismert Molnár Jovef elhunyta alkalmával is úgy vagyunk, hogy bár-
mily hosszú és bármennyire befejezett egész is egy-egy életpálya, mint amilyen az övé is volt, fájdalommal 
nézünk a távozó után. Fájdalmunkat nyilvánvalóan az okozza, hogy Molnár József elhunytával is veszí-
tettünk, valami értékest, valami semmi mással sem pótolhatót. A 82. életévéhen elhunyt Molnár József-
ben a haláláig dolgozó, képzett, szép eredményeket magáénak mondható, szerény, ám rendkívül mozgé-
kony pedagógust tisztelhettük elsősorban Azonban a régi, széles érdeklődésű tanárokat példázó Molnár 
József nemcsak kiváló, sokak által szeretve tisztelt pedagógus volt, hanem tudós kutató, irodalomtörté-
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nettel, népnyelvi kérdésekkel, művészet- és helytörténettel, néprajzzal foglalkozó honismereti munkás is; 
számos országos, központi vállalkozás munkatársa. Kitűnt azzal is, hogy elméleti és gyakorlati tudása 
kincseit szívesen, önzetlenül, szeretetreméltó egyéniségéből fakadóan bocsátotta mások rendelkezésére. 
A fiatal, pályakezdő pedagógusok és kutatók, honismereti téren tevékenykedők biztos támasza, segítője 
volt. Tisztelője, barátja Margócsy József szerint sok jó ügy „szürke eminenciása". 

Minderről életrajza is tájékoztat. 1905-ben született a Szamos menti Csengeiben, kiterjedt, őshonos 
parasztcsalád gyermekeként. A mozgalmas közéletéről, vásárairól is híres mezővároska hagyományai sze-
rint iskoláztatták. A helyi partikula négy osztályának elvégzése után gimnáziumba került, Szatmárnémeti-
be. Gimnáziumi tanulmányait több helyen folytatva, 1925-ben Nyíregyházán fejezte be. 1925—1930 
között a debreceni egyetemen tanult, 1931-ben magyar—francia szakos tanári oklevelet szerzett. Ezután 
egy évet ösztöndíjasként Franciaországban, a Sorbonne-on töltött: irodalom- és művészettörténeti, vala-
mint néprajzi stúdiumokat folytatott. Franciaországban már előzőleg is járt. 1927-ben három hónapot töl-
tött ott nyelvtanulás céljából. A debreceni egyetemen különösen két professzor volt rá hatással: Hankiss 
János és Csüry Bálim. Csűry földije is lévén, figyelmét a népnyelv kutatása, a néprajz felé fordította. 
Széles körű tájékozottságát, tudását azzal is növelte, hogy mint tanár sem szakadt el az egyetemtől, a tu-
dományos intézetektől, mozgalmaktól (Déri Múzeum, Ecsedi István, Balogh István, később a Jósa András 
Múzeum, a Szatmári Múzeum stb.). tgy vett részt 1939-ben a híres kiskunhalasi (és rábaközi) Táj- és 
Népkutató Táborban. Ide Györfjy István irányította, miután megismerte történelmi, néprajzi tevékeny-
ségét. 

Molnár József a Sorbonne-ról hazatérve a hajdúnánási gimnáziumban kezdett tanítani, 1932-ben. A fiatal, 
nagy tudású, tettrekész tanár jó helyre került Hajdúnánásra. A hajdúnánási gimnázium ezekben az évek-
ben a kibontakozó népi mozgalom szárbaszökkentő intézménye volt. A parasztok, munkások, a nép neve-
lésével, magasabb szintű képzésével, iskolázásával mit sem törődő művelődéspolitika meg akarta szün-
tetni ezt a gimnáziumot. Amikor az évszázados iskola bezárásáról szóltak a hírek, népünk művelődéséért 
aggódó, azért tenni kész és képes tanárok egész sora ment és fogott hozzá a tanításhoz, a tanítványok 
sokoldalú, haladó szellemű, a tantervben nem is szereplő képzéséhez, a város kulturális élete fellendítésé-
hez. Ezek közé a tanárok közé tartozott Molnár József is. Hamarosan mások is jöttek és a harmincas 
évek végére, a negyvenes évek elejére kialakult a „nagy tanári kar" ; a nánási gimnázium sajátos virág-
korát élte. Molnár József tantárgyai eredményes tanításán és megszerettetésén túl, tanítványai bevonásá-
val széleskörűen értelmezett helytörténeti, népnyelvi—néprajzi gyűjtő és feldolgozó munkába is fogott. 
Ennek a következetes és hamarosan nagy hírre szert tett tevékenységnek volt az eredménye a Hajdú Mú-
zeum létrehozása a gimnázium keretében és egy sereg publikáció a Debreceni Szemlében, az Ethnog-
raphiában, a Debreceni Képes Kalendáriomban és sok más folyóiratban, kiadványban. Eredményesen in-
dított el több tanulót a mélyebb, szakmaibb irodalmi, irodalomtörténeti, nyelvészeti és néprajzi tájékozott-
ság felé. Nagy megtiszteltetés érte az iskola önképzőkörre épülő helytörténeti, néprajzi tevékenységét az-
által, hogy Györffy István is felfigyelt rá. Meglátogatta és nemcsak értékes tanácsokkal látta el, hanem 
egyébként is támogatta.1 Szűcs Sándor is ekkor fordult hozzá tanácsért, anyagért, amit aztán egész életére 
szóló levelezés követett. 

Molnár József nánási évei alatt elismert pedagógussá és jónevű tudományos kutatóvá fejlődött. Ezzel is 
magyarázható, hogy 1942-ben Debrecenbe került A Gyakorló Gimnázium egyik vezető tanára lett (ma-
gyarból). Mint gyakorlógimnáziumi tanár az egyetem jogi karán néprajzi előadásokat tartott és bekap-
csolódott a Nyári Egyetem munkálataiba is. Debreceni évei pedagógusi hírnevét tovább öregbítették, és 
tudományos-közművelődési vonatkozásban is ismertebbé, elismertebbé vált. Napi politikai kérdésekkel 
sohasem foglalkozott, de mindenki számára érthetően, nyilvánvalóan a haladó szellemű, az Ady Endre 
költészetén. Szabó Dezső, Móricz Zsigmond regényein nevelkedett, a népi gondolattal, a népi írókkal 
rokonszenvező, a demokráciáért küzdő fiatal értelmiségiek közé tartozott. így érthető, hogy 1945-ben, 
amikor a kormány áttette székhelyét a fővárosba, sok, az ország újjáépítésében, a gazdasági, társadalmi 
és kulturális fellendítésében országos feladatokat vállaló debrecenivel, ő is Budapestre ment. 1945-ben az 
Országos Köznevelési Tanácshoz helyezték, ahol 1948-ig dolgozott. 1948/49-ben az Országos Nevelés-
tudományi Intézet munkatársa lett. Közben gyakorlatvezető tanár is volt a rövid életű budapesti Peda-
gógiai Főiskolán. Aztán átmenetileg az Ady Endre Gimnázium és a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium 
tanára volt, mígnem 1951-ben a Tankönyvkiadó Vállalat egyik szerkesztője (irodalmi-irodalomtörténeti 
tankönyvek) nem lett. A Tankönyvkiadónál eltöltött hat év után ismét tanítani ment. 1957—1959-ben 
a Trefort-utcai Gyakorló Gimnázium, 1959—1967-ben pedig az első kerületi Szilágyi Erzsébet Gimná-
zium tanára volt. Innen ment nyugdíjba, 1967-ben. Nyugdíjba, de nem nyugalomba, mert haláláig tisz-
teletdíjasként ellátta iskolájában a könyvtárosságot cs egyébként is részt vett az iskola munkájában. Mint 
például az iskola centenáris ünnepségeinek és kiadványainak előkészítésében. Sokszor elmondta, hogy 
mindig jó iskolában, jó környezetben dolgozott. Olvan helyeken, ahol szerették, megbecsülték és enged-
ték kibontakozni nevelési-oktatási elveit, gyakorlatát. így vélekedtek róla igazgatói, tanártársai, munka-
társai, tanítványai is. Nagyszerű pedagógus munkássága közben sem fordított hátat a tudományos kuta-
tásnak, a feldolgozó munkának. 1957—1960-ban bekapcsolódott az Értelmező Szótár munkálataiba, 
és ugyancsak 1957-től vett részt a Jókai kritikai kiadás előkészítésében, mint lektor és mint Jókai két 
munkájának szerkesztő-gondozója is. 1967-től tagja volt az Országos Tanulmányi Verseny Bizottságnak és 
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nagyon-nagyon régtől fogva tagja, illetőleg választmányi tagja a Magyar Irodalomtörténeti, a Nyelv-
tudományi és a Néprajzi Társaságnak. 

Mind nevelői, mind kutatói pályáján elkísérték gyermek- és ifjúkori meghatározó erejű élményei, 
pályakezdési tapasztalatai: a csengeri környezet, a szatmári kulturális hagyományok. Tudományos és köz-
művelődési tevékenységének zöme ezekből a forrásokból táplálkozott, akár a szatmári kis- és középneme-
sekről, akár a csengeri parasztcsaládok történetéről, a csengeri középkori templom történeti és művészet-
történeti kérdéseiről, vagy éppen Kölcsey Ferencről, Petőfi Sándorról, Jókai Mórról, az 1848—49-es sza-
badságharc szatmári előzményeiről, szereplőiről, eseménytörténetéről, Luby Margitról, Móricz Zsigmondról, 
történeti mondákról, helynevekről, temetési szokásokról, Görög Demeterről (doktori disszertációt), Mó-
ricz Pálról, Obernyik Károlyról, a népi írókról: Sinka Istvánról és másokról, s megannyi művelődéstörté-
neti témáról írt. Pedagógiai szaklapjaink számtalan tanítási, módszertani, oktatás-szervezési cikkét közöl-
ték, mint ahogy tisztelet övezte szerzője volt több közművelődési, honismereti folyóiratnak, kiadványnak 
is (Szabolcs-Szatmári Szemle, Népfront, Honismeret, Múzeumi Kurír stb.). Emlékezetes marad több rá-
diós és televíziós szereplése is. 

Erejét, fiatalos lendületét nem tudta megtörni régóta hordott betegsége sem, sőt nagytudású lányának 
— Molnár Vera régész-művészettörténész-etnográfus — korai elvesztése sem. Haláláig dolgozott. Élet-
pályája kerek egész volt annak ellenére, hogy az életműve betetőzésének szánt, nagyszabásúnak tervezett, 
számos korábbi munkáját integráló monográfiája — Csenger története — befejezetlen maradt. 

Molnár József 1986. december 29-én hunyt el Budapesten. Temetésére, ami a magyar honismereti moz-
galom képviselőinek egyfajta találkozása is volt, 1987. január 19-én került sor a Farkasréti temetőben. 

Lukács Gáspár tősgyökeres mezőkövesdi család sarja volt, a helyi gimnázium magyar, német és fran-
cia szakos tanára. Harminchét éven át tanárként dolgozott, de emellett egy vegyeskar vezetésével a tele-
pülés zenei életére is jelentős hatással volt. Tanári munkája — az irodalom tanulmányozása és a nyelv-
tanítás — mellett, elsősorban Szabó Zoltán: Tardi helyzet című könyvének hatására, a népi élet és annak 
szociális kérdései iránt is érdeklődni kezdett. Érdeklődésének e területe azonban csak nyugdíjba vonulá-
sa után bontakozott ki erőteljesebben, ekkor már a Matyó Múzeum vezetőjeként. 

1972 májusában nevezték ki a Matyó Múzeum élére. Intézménye előtt ezekben az években három fon-
tos feladat állt. Új állandó kiállítással kellett felváltani a régit, végezni egy leendő tájházegyüttes előké-
szítő munkáit és helytállni az egyre növekvő számú látogató tájékoztatásában. Lukács Gáspár mindegyik 
feladathoz szívvel-lélekkel fogott hozzá. 

A Matyó Múzeum új állandó kiállításán, a miskolci és a budapesti kollégák mellett, teljes lendülettel és 
a rá jellemző lelkesedéssel dolgozott. Nem csüggedt az esetleges értetlenség vagy a rossz munkaszervezés 
láttán, s nem riasztotta vissza az abban az időben kiújuló betegsége sem. E sorok írója csak a korabeli le-
velezésből ismeri az új kiállítás összeállításának történetét, ebből is sugárzik azonban Lukács Gáspár 
tenni akarása. 

Az 1970-es évek elején egyre erőteljesebben vetődött föl egy mezőkövesdi skanzenféle megteremtésének 
terve. A gondolat nem volt egészen új, hiszen Dala József, a Matyó Múzeum első vezetője már évtizedek-
kel korábban felvetette ezt az elképzelést. A terv azonban csak ekkoriban kezdett reálissá válni. Egy ré-
gebbi beszélgetésünkön Lukács Gáspár így vélekedett erről: „Itt volt a — tévesen — Hadasnak nevezett 
terület. Tehát a megőrzendő (rész), a falukép szempontjából megőrzendő területnek a további alakítása. 
Hát, itt azelőtt is voltak már olyan műemlék jellegű házak, vagy faluképi szempontból jelentős házak, 
valami tizennégy vagy tizenhat. Ezeket én mind sorra látogattam annak idején és számon tartottam. Je-
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lentéseket írtam róluk, meg voltak saját elgondolásaim, nem tudom, hogy helyesek-e vagy nem helyesek. 
Ezeknek a csatározásoknak, (melyek) itt a községben a múzeum illetékeseivel meg a VÁTI-val lefoly-
tak, még írásbeli dokumentumai is maradtak a Matyóföldnek egy-két cikkében, amely az én tollamból 
származik. 

Volt annak idején egy »nyolcházas terv«-em, amely egy kompakt egységgé formált volna itt nyolc há-
zat, beleszámítva a Kisjankó Bori-emlékházat is. Én azt gondoltam, hogy ott nagyon szépen ki lehetne 
alakítani. Persze nem ment az úgy egyszerre. Hol az egyik házba, hol a másik házba kaptak bele, hol 
elejtették azt, amit én tüzelős ólnak akartam átalakítani, de sürgősen, mert tönkre fog menni. 

Mindezek a dolgok, ugye egy teljes embert, egy hivatásos néprajzost kívántak és nem pedig egy nyug-
díjas tanárt, akinek egyébként vigyáznia kell a szivére, mert különben baj lesz."1 

Az 1970-es években országos jelenség volt a turizmus fellendülése, a múzeumi látogatók számának 
fokozatos növekedése. Ezt az irányzatot erősítette, hogy Mezőkövesden keresztül kiépült a hármas számú 
főút, üdülőtelep létesült a Zsóry fürdő mellett. Látogatók ezrei utaztak Mezőkövesdre, a Matyó Múzeum 
vendégeinek száma is ugrásszerűen nőtt. 

Dr. Lukács Gáspár ezt a feladatot is kitűnően oldotta meg. Helyi születésű értelmiségi lévén, szakértő 
tájékoztatást adhatott a hazai látogatóknak, nyelvtudása révén pedig szinte mindegyik külföldi csoportot 
kalauzolhatta. Az ő érdeme is, hogy a Matyó Múzeumot egyre többen látogatták. 

Az új kiállítás létrehozása — a tervezett tájházegyüttes előzetes feladatai és a növekvő idegenforgalom 
terhei mellett, Lukács Gáspár igen szép eredményeket mutatott föl a múzeumi munka olyan — gyakran 
muzeológusok által sem eléggé becsült — területén is, mint a tárgygyűjtés és a nyilvántartás. A múzeum 
munkatársainak segítségével, Lukács Gáspár csaknem nyolcszáz darab különféle néprajzi tárgyat gyűj-
tött, s ezek nyilvántartását is pontosan végezte. Nem lévén lehetősége a szomszédos falvakban való 
vásárlásra, a tárgygyűjtés Mezőkövesdre korlátozódott, jelentősége azonban így is óriási. Különösen büsz-
ke volt múzeumi tevékenysége utolsó esztendejének nagy vásárlására, amikor egy majdnem teljes szoba-
berendezéshez sikerült jutnia. 

Múzeumi munkája mellett gyakran tartott a városban előadásokat különféle népművészeti és zenei kér-
désekről, s ezeknek sorát a múzeumtól való megválása után is folytatta. 

A Matyó Múzeumtól 1980 decemberében vált meg, saját kérésére, megromlott egészsége miatt. Ezután 
is megtalálta azonban a számára érdekes működési területet. A Matyóföld írójaként és szerkesztőségi tag-
jaként publikált néprajzi, honismereti kérdésekről. (Ki a „matyó"? Mi a „matyó"? — 1980.; A „Hadas" — 
Tények, talányok, tévedések — 1981—1982.) Bekapcsolódott a városi galéria létrehozásába, alapító 
tagja volt a városi néprajzi-honismereti körnek. 

Halála napján mutatta be a Néprajzi Múzeum és a Matyó Múzeum A mezőkövesdi viselet változásai 
című filmet, melynek vetítésén Lukács Gáspár már nem lehetett jelen. Emlékét tanítványok százai, 
múzeumi látogatók ezrei, számos írása és munkatársainak emlékezete őrzi. 

Cseresznyefa és almafák sokasága, körte és nagyszemű besztercei szilva, benn a házban cserépkályha 
árasztotta otthonos meleg, sózott mandula és bor — s a háttérben a vendéget mindig szeretettel váró idős 
tanító: Hegyi Lajos. Szentgáli, mencshelyi és balatonhenyei kisnemesek utolsó sarja, Hegyik, Pálffyk, 
Bertalanok nemzetségének utolsó hajtása, a XIX. századból emlékeket idéző XX. század gyermeke, aki 
úgy hozzá tartozott a Káli-medencéhez, mint a Fekete-hegy. Elődei ősi foglalók, a törököt túlélők, a ha-
zának katonát és földművest adók. A nagyapa 48-as honvéd, a magyar szabadságért fegyvert fogó mencs-
helyi nemes Bertalan Gergely. Az unoka pedig lámpás, aki a sötétségben világított és utat mutatott. Gaz-
dag élet volt az övé. Bár vér szerinti gyermeke nem volt, mégis sokan-sokan atyjukként tisztelték Egy 
egész faluközösségnek volt mindenese: ha kellett papja, orvosa, jegyzője, de mindenekelőtt írástudó taní-
tója. A rászorulók gyámolítója. Amit tanítóként adott nagyszámú tanítványának, azt nem lehet a tantár-
gyak mércéjével mérni. Az több volt betűvetésnél, olvasásnál, számolásnál. A teljes életre készítette fel a 
gyermekeket. Ez az általa beléjük csöpögtetett tudás abban a klasszikus református iskolában gyökerezett, 
amelynek rektorai hajdan példamutató elhivatottsággal munkálkodtak a nép nevelésén. Azoknak az ál-
dott emlékű tanítóknak volt az utóda, akik a fiúk nevelése és tanítása mellett a lányokéra is gondot for-
dítottak a valamikor (a XVIII—XIX. század fordulóján) latin nyelvet is oktató henyei kisiskolában. 

Akik „keze alatt jártak iskolába", azokra átsugárzott szülőföldszeretete, azok megérezték azt a kötő-
dést, ami a faluhoz és lakóihoz kapcsolta őt, ami e falu földjéhez kötötte. Ez a kötés maga volt a hazasze-
retet. E vidék hagyományainak ismerete és tudása népünk egész történelmének ismerete volt. Kevesekről 

'Némileg rövidített idczct . a kihagyások helyét nem jelöl tük: a zárójeles szavak a szerző kiegészítései. (H. Gy.) 

Hankóczi Gyula 

Hegyi Lajos 
„. . . ö a halhatatlanságnak dolgozott, mivelhogy gyümölcslát ültetett. Nemcsak ültetett, de 
kedves fáinak külön kertet is szentelt . . ." 
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mondható el az, ami Róla: mindent tudott falujáról és lakóiról, múltjukról és jelenükről. A népmondák és 
a dűlőnevek, a családi és a közösségi élet szokásai, a rokoni kapcsolatok és a templomi székek rendje, a 
régi gyümölcsfajták, a falu hajdani kereskedelmi kapcsolatai vagy a század eleji presbitérium névsorának 
ismerete, tudása olyan természetes volt számára, mint az, hogy lélegzik. Ez a kötés-kötődés átsugárzott 
mindazokra, akik beszéltek vele. Az az Ember volt Hegyi Lajos, aki önző, számító, csak az egyéni hasz-
not, boldogulást hajszoló korunkban is tudott adni. Ha kellett, éhező gyermekeknek, kicsi tanítványainak 
ebédet; ha kellett, vándoroknak egy pohár bort, falás kenyeret; ha kellett, hajléktalannak szállást; ha 
kellett, jó szót; ha kellett, figyelmeztetést; ha kellett, a történelmi múlt emlékezettel elérhető tényeit. Ügy 
adott, amint ősei a régmúltban: támogatást a megégett németnek, kolduló barátnak vagy a Pápai Refor-
mátus Kollégiumnak. Mindezt önzetlenül, soha nem várva viszonzást. Ajtaja mindig nyitva volt itthon is, 
a hegyen is. Ha éppen nem volt otthon, az arra látogatónak néhány sor írás adta tudtul az ajtóra tűzve, 
hol található a gazda. 

Szóezólója volt a falunak, szépítője a településnek: patakot szabályozó, fákat ültető, az ismeretterjesz-
tést szervező, maga is ismereteket nyújtó, hasznos tevékenységet megtanító, aki villanyhoz és autóbuszjá-
rathoz segítette faluja népét. Sokan emlékeznek még arra, ahogy pl. a kosárfonást taníttatta meg a gyer-
mekeknek vagy bizonyos eszközök elkészítésének titkát tárta fel. De mandulát, gyümölcsöt is nemesített, 
fákat oltott, szemzett. Ez utóbbiakra a tanítványait is megtanította. 

Elfogódottság nélkül nem tud szólni róla az, aki ismerte. Bátortalanul és gyarlón jönnek a szavak, nem 
tudva igazán visszaadni azt az emberi sokszínűséget, gazdagságot és szeretetet, amely sajátja volt. Igazi 
napszámosa volt közösségének, rajtuk keresztül nemzetének. Balatonhenyén született, s a Pápai Reformá-
tus Tanítóképző esztendeit leszámítva, itt is élte le munkás, tevékeny életét, s immár megnyugodott ősei 
között a református temetőkertben. 

Szeretett élni. Mindig vidám volt, még betegségén is tudott élcelődni. Nem méltó hozzá, emlékéhez a 
szomorúság. Hisz nem halt meg, csak a teste. Szelleme, példája közöttünk, szívünkben, elménkben él. 
Mert „nem hal meg az, ki milliókra költi dús élte kincsét . . . " — írta Arany János. 

Koszorút nemcsak virágból lehet kötni, hanem emlékekből is. Ez a koszorú nem hervad el, benne ösz-
szefonódik gyarlóság és jóság, de az összetartó erő a jóság, az emberszeretet. Ez a koszorú őrzi most már 
mindörökre, amíg anyanyelvünket beszélők élnek ezen a tájon, Hegyi Lajosnak, az utolsó néptanítók 
egyikének alakját, emberségét. Újra meg újra csak azt mondhatom, hogy nem halt meg, „mert gyümölcs-
fát ültetett, dolgozott a halhatatlanságnak . . ." 

Aki 1926 óta a bükkaljai Sály községbe ellátogatott és vonzódott hagyományainkhoz, nemzeti értéke-
inkhez, rendszerint megkeresett a falu közepén egy emléktáblás régi házat, melyben 1870—1872 között 
az Egri csillagok írója tanulta a betűvetést Malyáta Ignác tanítómestertől. A ház ugyan némileg megvál-
tozott az 1897-es átépítéskor, iskolát is hiába keresett benne a látogató, mert csupán tanítói lakásul szol-
gált már az épület. így az érdeklődő az emléktáblán kívül nem igen talált a házban megtekintésre méltót. 

Am 1957 óta érdemes volt az emléktáblás házba is betérni, mert új lakója, Szőke Ferenc tanár ismét 
tartalmat adott az ódon épületnek. Már az udvaron fa- és virágritkaságok fogadták a belépőt. Az előszo-
bában rózsás tányérok, köcsögök, bokályok, régi falusi eszközök, a nagyobb szobában műtárgyak, festmé-
nyek, népi kézimunkák, kitűnő néprajzi, történelmi, művészeti könyvek, a belső kicsi szobában pedig a 
házigazda által faragott, erdélyi motívummal kifestett magyar bútorok várták. Ezt a sok kincset szíves 
szeretettel osztotta meg Szőke Ferenc minden vendégével, közeli jóbaráttal, falubelivel, hozzá látogató ré-
gi tanítvánnyal, messziről jött idegennel, szépet szerető, magyar hagyományokat kereső kicsivel és nagy-
gyal. Mindenkinek felejthetetlen élmény volt vendégszeretetét élvezni, felfogni a lakását benépesítő tár-
gyak üzenetét, s tanulni, erőt meríteni gyűjtőjük, gondozójuk példájából, meleg szavaiból. 

De honnan is jött Szőke Ferenc, s hogyan tehetett szert „ennyi jóra, ennyi szépre?" 
Debrecenben született 1902. december 9-én. Szülei is debreceniek voltak. Édesapja korán meghalt, s 

a mindössze ötéves Ferenc és négy nagyobb testvérének neveltetése az özvegy édesanyára, Komlóssy Juli-
annára maradt. S az özvegy édesanya hihetetlen erőfeszítéssel mind az öt gyermeket: Lajost, Györgyöt, 
Juliskát, Mihályt és Ferencet kitaníttatta. Ferenc a debreceni református kollégiumban, majd a tanítókép-
zőben tanult és eminensként kapott tanítói oklevelet 1923-ban. Később az Egri Tanárképző Főiskolán 
szerzett biológia—földrajz szakos tanári oklevelet. Szenvedélyes tanulnivágyása egész életén át végigkísé-
ri. Még a Balaton menti népfőiskolán is részt vett, hogy ott népi táncot, citerakészítést, faragást tanuljon. 

Nehezen indul pedagógus pályája. Először csak nevelősködik, ingyen tanít. Majd falura kerül. Geszte-
réd, Tiszarád, Nyírgyulaj, Értarcsa, Lak, Szendrő, Monok, Meggyaszó és Sály lesznek munkásságának ál-
lomáshelyei. Szenvedélyesen szeret tanítani és mélységesen szereti a gyerekeket. 1941-ben megnősül, há-
zasságát gyermekáldás sajnos nem kíséri, de György bátyjának leányát neveli és halmozza el szeretetével. 
Az iskolát „lelkek műhelyének" nevezi. Az a pedagógus, aki atyja a gyerekeknek és mindenese a falunak. 
Énekkart vezet, tűzoltóparancsnok, hegyközségi elnök. Színdarabokat rendez, hogy bevételéből cipőt, ru-
hát vehessen a szegény gyerekeknek. Kézimunkázni tanítja a leányokat (mert férfi létére ehhez is kitűnő-
en ért?!), faragni a fiúkat. Nyírgyulajon pl. kopjafákat faragnak, s ezekkel kerítik be az iskola udvarát. 

S. dr. Lackovits Emőke 
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meg a Hősök terét. Székely kaput készítenek a kerítések bejáratául. Az iskola kapujára székely szokás) 
szerint felirat is kerül: „Igazság be, hamisság ki!" Ezt olvassák naponta az iskolába lépők. Igazi „ezer-
mester" módjára fonás-szövést, csuhéfonást, facipőkészítést és még ki tudja felsorolni, mi mindent nem 
csinál és tanít. Milyen szerencsés tanítványok, akik az iskolai tantárgyak anyagán kivül ilyen dolgokat is' 
megtanulnak tőle. 1936 óta pedig mindezek mellé a rendszeres néprajzi gyűjtés is járul. Kerékpárral járja 
a falukat. Tárgyakat gyűjt, rajzol, fest. Azt vallja, hogy jó tanító csak az lehet, aki elsősorban hazáját, de 
a nagyvilágot is minél jobban ismeri. így tud igazán földrajzot, történelmet tanítani. Kerékpárútjai a ber-
lini olimpiára, s két ízben Olaszországba is elvezetnek, ahol az Isonzónál elesett Lajos bátyja sírját is fel-
keresi. Kerékpáron járja be Erdélyt, mindenütt rajzol, gyűjt. Mikor a Nyírségben tanít, szoros kapcsola-
tot tart fenn a Józsa András Múzeum igazgatójával, Kiss Lajossal. De szoros barátság fűzi Túri Sándor-
hoz is, és Monokra kerülve Kossuth szülőházának múzeummá alakításán fáradozik. Közben végigszenve-
di a második világháborút. Gmundenben fogságba is kerül, s majdnem besorozzák az idegen légióba. Et-
től csak főzési tudománya menti meg, s így szakácsként a fogolytáborban maradhat, ahonnan 1945. de-
cemberében vergődik haza, hogy a háború okozta pusztítás után újra tanítson, neveljen, építse, szépítse 
állomáshelyét, gyűjtse népi hagyományait, s mindezekre tanítványait is ránevelje. Mindenütt, ahol tanár-
ként vagy igazgatóként dolgozik, mérhetetlen tudásszomja, akaratereje, népének szeretete hatja át munká-
ját, sugárzódik át tanítványaira, akiknek sorsát később is figyelemmel kíséri. Találkozókat szervez velük, 
levelez, tanácsaival látja el őket. Ebben még megromlott egészségi állapota sem gátolja meg. Az sem, hogy 
nyugdíjba kerül és felesége halála után egyedül marad. Ragyogó példát mutat arra, hogy az embernek, 
míg csak él, szüntelenül tanulni, munkálkodni kell hazája és embertársai javára. 

1986-ban, 84. életévében Szőke Ferenc elköltözött ebből az életből, üresen hagyta a sályi Gárdonyi-
házat. De életműve, példája, adattárakban lévő rajzai, gyűjtései, melyek publikálása a tudomány feladata, 
itt maradtak, hogy hazaszeretetre, magyarságra, emberségre neveljék az ezutáni nemzedékeket. 

Barsi Ernő 

Tisztelt Szerkesztőség! A folyóirat 1987. évi első számának 14—16. oldalán látott napvilágot Ja-
kab Sándor tollából A Sárospataki Népfőiskola ötven éve c. írás. A lap 15. oldalán a lábjegyzetben 
ez olvasható: „Korán sötétedik — ez volt a címe annak a könyvnek, amelyet 1932-ben három pa-
taki diák (egy teológus, egy tanítóképzős és egy nyolcadikos gimnazista) kiadott Patakon s amely a 
bodrogközi tanyák nyomorúságait ábrázolta döbbenetes módon. Szabó Zoltán teológiai tanár írt a 
könyvhöz előszót, ami miatt elbocsátás és üldöztetés érte volna, ha egységesen ki nem áll mellette 
az egész tanárikar." 

Ez a lábjegyzet, sajnos, téves adatokat is tartalmaz. A könyv címe és megjelenési éve megfelel a 
valóságnak, a szerzők azonban nem hárman, hanem négyen voltak, s mind a négyen teológusok. 
Név szerint Nagy István, Haller Gábor, Stéphán László és Kárász József. A tartalma sem a bod-
rogközi cselédek nyomorúságát ecsetelte. Versek voltak benne, kisebb prózai írások, s nekem há-
rom hosszabb novellám az alföldi falvak akkori életéről. 

Nemcsak Szabó Zoltán professzorunkat nyomorgatták a felsőbb hatalmak évekig, (egyszer még 
a doktorátusa letételét is megakadályozták), hanem Nagy Istvánt az „istentelen és lázító" verseiért, 
engem pedig forradalmi hangú elbeszéléseimért eltávolítottak a főiskoláról. Engem akkor szeren-
csémre a Kolozsvári Akadémia befogadott. De itthon a megtorlás olyan szigorú volt, hogy a föl-
vételi kérelmemet még két év múlva is elutasították Debrecenben. 

Kárász József 

Helyreigazítás. A Honismeret 1987. 1. számában közölt A magyarországi földmérés és térképezés 
múltjából című cikk 2. bekezdésében (19. oldal) a Térképészeti Intézet mai neve szerkesztői javítás 
nyomán pontatlanul jelent meg; a Magyar Néphadsereg (rövidebben MN) Térképészeti Intézetről a 
cikk kéziratának leadását követően, 1986. október l-jével Magyar Néphadsereg Tóth Ágoston Térké-
pészeti Intézetre változott. A cikkhez tartozó, a címlap belső oldalán közölt „Egész szeglet (derék-
szög) kitűzése" mérési jelenet a XVIII századból való. 

Dr. Slrenk Tamás 
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A Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum 
90 éve 
Szerk.: Szabó Loránd 
(Bp., 1986. 207 old.) 

A Városliget közepén magasló Vajdahunyad-vár 
fővárosunk egyik legismertebb idegenforgalmi lát-
ványossága. Hazai és külföldi turisták tömegei cso-
dálják meg a sokszínű és mégis harmonikus egysé-
get alkotó épületegyüttest, Alpár Ignác építőművész 
örökbecsű alkotását, amely eredetileg a magyarság 
honfoglalásának ezredéves ünnepségeire, az 1896-
os országos kiállításra készült. A néhány hónapos 
millenniumi kiállításra ideiglenes jelleggel — fá-
ból, gipszből — emelt és a nagyközönség által Vaj-
dahunyad-várnak elnevezett építmény világsikere 
azt eredményezte, hogy nem bontották le, sőt, mi-
dőn Darányi Ignác földművelésügyi miniszter — 
eleget téve az Országos Magyar Gazdasági Egye-
sület és más szakmai körök kívánságának — 1896. 
június 20-án kiadott rendelkezésével megalapította 
az állami költségvetésből fenntartandó országos 
mezőgazdasági múzeumot, a millenniumi kiállítás 
bezárása után itt helyezték cl az új közgyűjte-
ményt, amelynek Bálás Árpád, magyaróvári gaz-
dasági akadémiai tanár lett az első igazgatója, a 
fáradhatatlan Paikert Alajos pedig a titkára. A ha-
marosan tönkrement és lebontott ideiglenes épüle-
tek helyén 1901 és 1904 között immár szilárd anya-
gokból emelték az Alpár-félc terveket megvalósító 
végleges épületet, amely a II. világháború végén 
súlyosan megrongálódott, de eredeti formájában 
helyreállították. 1985. november 4-én készült cl — 
többéves munka és nagy költségek árán — a 
Vajdahunyad-vár teljes belső felújítása, korszerűsí-
tése és külső tatarozása. 1986-ban már meghalad-
ta a 350 000 főt azoknak a száma, akik nem csu-
pán a Jáki kápolna, a román stílusú kolostor, a 
gótikus templom rózsaablaka, a reneszánsz udvar 
és a pompás barokk palota, a magas tornyok külső 
megjelenésére voltak kíváncsiak, hanem be is lép-
tek a főkapun és megtekintették a magyar mező-
gazdaság, valamint élelmiszeripar évezredes fejlő-
dését, illetve mai helyzetét bemutató kiállításokat. 

Az alapítás kerek évfordulója — amint az szo-
kásos — a Magyar Mezőgazdasági múzeum számá-
ra is alkalmat adott arra, hogy visszatekintsen saját 
múltjára, összegezze az elődök munkásságát, bemu-

tassa a mai intézmény sokoldalú tevékenységét és 
bepillantást engedjen a közeljövő terveibe is. A ju-
bileumi kiadvány címadó bevezető tanulmányában 
dr. Szabó Loránd főigazgató összegzi a múzeum 90 
éves történetét. Azaz ennél többet is nyújt, mert 
megismertet a múzeum alapításának előzményei-
vel — az O M G E által 1871-ben létesített, de két 
évtizeddel később fenntartási nehézségek miatt 
megszüntetett Gazdasági Múzeummal és a Kerté-
szeti Múzeummal — is. Az intézmény fejlődésé-
nek csúcspontjait az első világháborút megelőző 
évek és az 1934-es budapesti XVI. Nemzetközi 
Mezőgazdasági Kongresszus megrendezése jelen-
tették, súlyos károkat okozott viszont a főváros 
1944—1945 téli ostroma és azt követően a meg-
gondolatlan átszervezések, az épületegyüttes „társ-
bérlősítésc" sőt, a múzeum elköltöztetésének a 
tervbe vétele. Az 1960-as évek elejétől immár meg-
fontoltan végrehajtott szervezeti fejlesztés eredmé-
nyeként kialakított felépítés megteremtette a felté-
teleket a sokoldalú tevékenység ellátásához és ma 
már valódi országos múzeumként működik az in-
tézmény. Fő feladatait — agrártörténeti értékű 
tárgyak, iratok gyűjtését, feldolgozását, kiállítások 
és közművelődési programok rendezését, agrártör-
téneti és agrármuzeológiai tudományos kutatások 
folytatását — a 6 főosztály mellett 23 vidéki ki-
állítás — ún. filiálék —, valamint a 31 helyi cso-
porttal működő Múzeumi Baráti Kör segítségével 
látja el a 90 éves Magyar Mezőgazdasági Múzeum. 

Dr. Pintér János A múzeum kiállításai az alapí-
tástól napjainkig című tanulmánya nem csupán a 
muzeológus szakemberek számára tanulságos olvas-
mány. Tanárok, történészek számára is érdekes, 
miként változott a muzeológusok „koncepciója" 
a muzeális anyagok ismeretterjesztő célzatú bemu-
tatásáról. Jó ideig — kb. az 1950-es évekig — vá-
sár jellegű árubemutatóra hasonlítottak a kiállítá-
sok, akár a túlzsúfoltság árán is a látványosságra 
törekedtek, hogy így csalogassák be a Liget ne-
vezetességeire — a vurstlira, cirkuszokra, állat-
kertre — kíváncsi nagyérdeműt a múzeumba. Itt 
persze komoly tudományos ismeretek birtokába 
juthattak a látogatók, de nem mindig logikus rend-
szerben. A régi kiállítások másik jellemzője az volt, 
hogy a régmúlt mezőgazdasága és élelmiszer-fel-
dolgozása mellett azonos súlyt helyeztek a legkor-
szerűbb agrártudományos ismeretek és modern 
termelési rendszerek széles körökben való népszerű-
sítésérc is. Az 1960-as évek elején új koncepció, a 
szakzsargon szerint a „kiállítások szocialista re-
konstrukciója" közvetlen politikai célt tűzött az 
átrendezendő kiállítások elé: a mezőgazdasági szö-
vetkezetek megszilárdulását kell elősegíteniük, úgy, 
hogy az új, közös gazdálkodástól remélt termelési, 
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életmódbeli előnyök bemutatásával járuljanak hoz-
zá a parasztság idegenkedésének leküzdéséhez. 
E kiállítások már fokozottan törekedtek a munka-
eszközök és a termelőerők történeti fejlődésének, 
illetve a növénytermesztés, állattenyésztés, erdészet 
teljes termelési és feldolgozási folyamatainak a be-
mutatására, de a propagandisztikus hatás volt a 
fő. A múzeum halaszthatatlanná vált műszaki át-
építése mellett a napi politikai koncepció elévülé-
se is indokolttá tette, hogy az 1980-as évek elejétől 
valamennyi állandó kiállítást új tudományos elkép-
zelés alapján rendezzenek újra. Az új kiállítások 
valamennyi agrárágazat teljes termelési folyamatát 
igyekeznek bemutatni, elsődlegesen a történeti fej-
lődésre helyezve a súlyt, úgy, hogy a logikai össze-
függések minden látogató — különösen nagyszámú 
tanuló — számára áttekinthetőek, befogadhatóak 
legyenek. 

Preiningerné Erményi Magdolna a múzeum 
tárgygyüjtő tevékenységét foglalta össze. Ez min-
den múzeumnak alapvető tevékenysége, de egyik 
legterhesebb kötelezettsége is. Bár a millenniumi 
kiállítások anyagából a múzeum már megalapítása-
kor jelentős és értékes gyűjteményt szerezhetett 
meg — zömmel ajándékként —, a munkatársak 
kezdetektől nagy erővel folytatták a további tárgy-
gyűjtést és nyilvántartásba vételt. A további évek 
nagy gyarapodásai ellenére sokáig nem alakítottak 
ki gyűjteménytárakat. Gondot okozott a nagy mé-
retű tárgyak — főleg erőgépek, ekék, gépek, szer-
számok — biztonságos elhelyezése és karbantartá-
sa is, emiatt az 1930-as években sok értékes tár-
gyat kiselejteztek. Az 1944—1945-ös háborús pusz-
títások fájdalmasan sok kárt okoztak a múzeum 
legtöbb gyűjteményében. Csak a veszélyeztetett ré-
gi anyagok biztonságba helyezéséért folytatott sok-
éves fáradozás után, az 1950-cs évek elején kerül-
hetett sor egy új tárgygyűjtésre, amelyben minden-
ki tevékenyen részt vett. Ekkor jöttek létre a kor-
szerű gyűjteménytárak és a szakszerű nyilvántar-
tások (leltárkönyvek, leírókartonok) is. Az 1960-
as években sürgős feladattá vált a régi gazdálko-
dás emlékeinek — épületek, eszközök, gépek stb. 
— védelme. 1964-ben vette át a múzeum a tápió-
szelci Agrobotanikai Intézettől a hazánkban ter-
mesztett ősi és recens gazdasági növények mag-, 
kalász-, buga- és csőgyűjteményét. Ez az azóta is 
folyamatosan bővülő gyűjtemény, melynek az állat-
tenyésztés terén a régészeti és recens csonttár a 
megfelelője, a múzeum egyik legnagyobb kincse. 
Valamennyi gyűjteménynek nemhogy az ismerte-
tésére, még a felsorolására sincsen mód. Az elhe-
lyezés növekvő gondjain az 1970-es években léte-
sített vidéki filiális kiállítások gyűjteménytárai is 
sokat segítettek, de a legtöbbet a teljes épület-
együttes birtokbavétele és a keszthelyi major-
múzeum kiépítése jelentette. 

Dr. Für Lajos Az agrártörténeti kutatások mér-
lege című tanulmányát azzal a — mai szemmel 
meglepő — megállapítással kezdi, hogy a 90 éves 
múzeumban a „tudományos agrártörténeti kutató-
munka alig több, mint negyedszázados múltra te-
kint vissza". Korábban a magyar mezőgazdasági 
szakirodalom könyvészeti forrásainak az összegyűj-
tése jelentette a történeti kutatást. Az agrártörté-
net művelése, az 1962-ben létrejött agrártörténeti 

osztály feladata lett, Wellmann Imre, az osztály 
első vezetője indította cl azt a nagyarányú munkát, 
amelynek középpontjában a legfőbb, tömeges for-
rásanyag összegyűjtése és egy „agrártörténeti doku-
mentációs bázis" kialakítása, valamint a mezőgaz-
dasági termelés és agrotechnika múltjának — az 
agrártársadalom történetétől cl nem választható — 
kutatása állt és áll ma is. A szerző — a múzeum 
tudományos titkára — áttekinti az elmúlt negyed-
század intézményi kutató munkáját, szól a főbb 
területekről, témakörökről, összegzi a publikációk 
és kiadványok imponálóan nagy számát, amelyek 
eredményeképpen a múzeum „valóban tisztes he-
lyet szerzett magának a hazai agrártörténct-írás-
ban". A jövő tennivalóiról szólva aláhúzza, hogy 
az intézmény tevékenységében „tovább kell növel-
ni a tudományos munka jelentőségét, erkölcsi és 
anyagi megbecsülését" és cl kell érni, hogy a köz-
művelődési (gyűjtő és kiállításrcndcző), valamint 
tudományos (történeti, néprajzi, agrártudományi, 
technikatörténeti) kutatómunka helyes és kívána-
tos arányba kerüljön egymással. A múzeum káder-
fejlesztése során arra törekszik, hogy új munka-
társai olyan fiatal szakemberek közül kerüljenek ki, 
akik már bizonyították a tudományos kutató mun-
kára való alkalmasságukat és az állandó tovább-
képzésre való igényüket. 

Dr. Balassa Iván, Az agrármuzeológiáról szólva 
összegzi az agrártörténeti értékű tárgyak gyűjtésé-
nek, nyilvántartásának, tudományos feldolgozásá-
nak és közkinccsé tételének elméleti és módszer-
tani elveit. Szerző több évtizedes munkával alapoz-
ta meg a múzeum nemzetközi mértékkel is első-
rangú „mezőgazdasági munkaeszköz-történeti ar-
chívum "-át , ezt a százezernél több fényképes és 
részletes leíró kartonból álló gyűjteményt, amely 
elmúlt korok munkálkodó parasztjainak szerszá-
mokban és munkamódszerekben megnyilvánuló 
tudását törekszik minél teljesebben feltárni és 
megőrizni. 

Dr. Nováki Gyula, a múzeum régészeti kutatá-
sainak — az agrártörténeti kutatómunkához ha-
sonlóan negyedszázadra visszatekintő — összefog-
lalását adja. A néhány éve elhunyt Matolcsi János 
alapozta meg az intézmény archeológiai tevékeny-
ségét, ő maga pedig nemzetközileg is méltányolt 
archeológus volt, az ősi magyar háziállat-fajták ki-
alakulásának kiemelkedően eredményes kutatója, 
a múzeum híres Ceonttárának létrehozója. A nö-
vénytermesztés régészeti múltját az archeobotani-
kai — mag és termés — gyűjteményének folyama-
tos gyarapítása révén kutatja a múzeum. 

Dr. Knézy Judit Az Adattár gyűjteményeinek 
történetét összegzi. A korábban a tárgyakkal kö-
zösen kezelt írásos anyagok külön őrzése és feldol-
gozása is az 1960-as évek elején indult meg. Ki-
állítások segédanyagai — iratok, fotók, plakátok, 
prospektusok stb. — mellett az agrártörténeti ku-
tatások forrásanyagának az összegyűjtése jelenti 
az Adattár feladatát. Jelenleg 17 gyűjteményre ta-
golódik az archívum: munkatársai gyarapítják, fel-
dolgozzák és a belső, külső kutatók rendelkezésére 
bocsátják a magyar mezőgazdaság, élelmiszeripar, 
agrároktatás és kísérlctügy kiemelkedő személyi-
ségeinek, oktatási intézményeinek tevékenységére, 
a múzeum saját történetére, termelőszövetkezetek 
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és állami gazdaságok alakulására, gazdálkodására 
vonatkozó iratokat, dokumentumokat, kéziratos 
visszaemlékezéseket, néprajzi adatközléseket, törzs-
könyveket, fényképeket, térképeket, aprónyomtat-
ványokat, hanglemezeket, mozgófilmeket, diákat, 
műszaki tervrajzokat, levéltári anyaggyűjtések re-
gesztáit és mikrofilmjeit, valamint vásárolt vagy 
ajándékozott eredeti régi iratokat. 

Taraba Mária A múzeum könyvtárának történe-
téről írva felidézi a múzeummal egyidős szakiro-
dalmi könyv- és folyóirat-gyűjtemény események-
ben túlontúl gazdag múltját, ö tven év fáradságos 
gyarapító tevékenységét egy mintaszerűen rende-
zett és ritkaságok tömegét őrző muzeális könyv-
tárat vett cl egy „súlyosan hibás" adminisztratív 
döntés 1948-ban, így mindent elölről kellett kez-
deni. Elhelyezési gondok, nyomasztó helyszűke is 
évtizedekig gátolták a ma már nyolcvanezer köte-
tes gyűjtemény gyarapítását. A társbérlők kiköltö-
zése után kapott csak megfelelő működési feltéte-
leket — sőt, nyugodtan mondhatjuk: pazar ott-
hont — a „jelenleg belső használatú szakkönyv-
tár". 

Sági Pál statisztikai adatok sorával számol be a 
közművelődési tevékenységről: a látogatottság, az 
ismeretterjesztő előadások, a filmvetítések, a tárlat-
vezetések évről évre növekvő számáról, olyan ha-
gyományos programokról, mint „Hazánk mezőgaz-
dasága diákszemmcl" pályázatok, amelyen a tanuló-
ifjúság képzőművészeti alkotásokkal és dolgozatok-
kal vehet részt, vagy a hivatásos művészek számára 
ötévente kiírt képzőművészeti tárlatok, komolyzenei 
hangversenyek és népzenei matinék. 

A zárótanulmányban dr. Szabó Loránd a mú-
zeum vidéki hálózatának a kialakítására tekint 
vissza. A legjelentősebb a keszthelyi Georgikon 
Majormúzeum, ahol a kontinens első — 1797-ben 
alapított — mezőgazdasági akadémiájának törté-
netét és egy mintaszerű uradalom gazdasági épüle-
teit lehet megtekinteni. A további 20 filiálé szako-
sított kiállításokat tart fenn, így szőlészeti, borá-
szati tematikájú gyűjtemények látogathatók Kecs-
kemét—Miklóstelepcn, Balatonbogláron, Tolcsván, 
Badacsonyban, a magyar fűszerpaprika-termesztés 
és -feldolgozás múltját és jelenét Szeged—Mihály-
telken és Kalocsán, vadászati és vadgazdálkodási 
gyűjtemény van Szécsényben; Széchenyi István ag-
rárpolitikáját pedig nagycenki kastélyában ismer-
heti meg az országot járó turista. A filiális gyűjte-
mények anyagának gyarapítását, kiállításainak 
szakmai támogatását az anyamúzeum fontos fel-
adatának tekinti és ebben nagy segítséget kap az 
1973-ban újjászervezett, ma már 31 helyi csoport-
tal és 3500 taggal működő Baráti Kör hálózat-
tól is. 

A 67 fotóval illusztrált kötetet bőséges, a mú-
zeum munkatársai által írt szakirodalmi könyvek, 
tanulmányok bibliográfiai adatait közzétevő iro-
dalomjegyzék teszi teljessé. A könyv méltó meg-
emlékezés a 90 esztendeje eredményesen működő 
Magyar Mezőgazdasági Múzeumról — a földke-
rekség egyik legrégibb, legszebb agrártörténeti 
gyűjteményéről 

Pálmány Béla 

Régi históriák 
Ózd környékéről 
(Kiadja а В AZ Megyei Levéltár 
és az ózdi Népművelési Intézmények 
Igazgatósága, Ózd, 1984. 429 old.) 

Az Ózdon folyó honismereti munka két helyi 
kiadványsorozata a kutató tevékenység folyamatos-
ságáról tanúskodik. A Lakóhelyünk, Ózd évkönyv-
szerű szerkezetével a rövidebb helytörténeti, nép-
rajzi, üzemtörténeti iratoknak teremt nyilvánossá-
got, s közli a település eseménykrónikáját. A leg-
terjedelmesebb, monografikus munkák kiadására 
Ózdi honismereti közlemények címmel indítottak 
sorozatot. Az 1984-es évszám szerepel a némi ké-
séssel megjelent negyedik kötet első lapján Régi 
históriák. Özd és környéke múltjának írott forrásai 
címmel. A vaskos kötet egy a honismereti mozga-
lom szempontjából kiemelkedő jelentőségű kiad-
ványtípusba tartozik: helytörténeti olvasókönyv. Az 
anyaggyűjtés és a szerkesztés hatalmas munkáját 
az ózdi honismereti kör lelkes titkára, Nagy Ká-
roly, valamint a megyei levéltár két munkatársa, 
Seresné Szegő fi Anna és Tóth Péter vállalta. 

A helytörténeti olvasókönyv hasznát és szerepét 
ma már nem kell különösebben indokolni. A törté-
nelem megidézéséhez élményszerű dokumentumok 
segíthetik az iskolát, olyanok, amelyek a tanulónak 
kezébe adhatók. S ha ezek az iratok szülőföldünk, 
lakóhelyünk múltját elevenítik fel, akkor hatásuk 
sokszorozódik. A válogató feladata az, hogy a ko-
rok többoldalú megismeréséhez szolgáltasson ada-
lékokat, s változatosak legyenek a forrástípusok. 
Az ózdi kötet kielégíti várakozásunkat. Nemcsak 
tematikailag közöl változatos anyagot, hanem arra 
is törekszik, hogy példákkal bizonyítsa: sokféle le-
véltári forrás őrzi az elmúlt idők emlékét. Ezáltal 
a helytörténet kezdő kutatóit is irányítja. 

A gyűjtemény két részre tagolódik. Az elsőben 
történeti rendben olvashatunk a korszakok jelleg-
zetes forrásaiból helyi vonatkozású részleteket 
Anonymus regényes történetétől egy negyvennyol-
cas honvédről szóló tanúvallomásig. Bepillantha-
tunk a birtokhatárokról készített oklevelekbe, a 
pápai tizedjegyzékbe, portális összeírásokba, pa-
naszlevelekbe. Megismerhetjük a falvak jobbágyai-
nak XVII—XVIII . századi életét, az egészségügy 
és a nevelésügy alakulását. A második részben 
Ózdról, valamint betűrendben negyvenhat község-
ből való anyagot találunk. A dokumentumok 
mennyisége eltérő. Szinte minden településről tar-
talmaz a kiadvány statisztikai adatokat, ezeken túl 
más-más részletjellemzőkről tanúskodnak a közölt 
szövegek. 

Arról lehetne vitatkozni, hogy hány és milyen 
jellegű dokumentummal jellemezzük egy-egy köz-
ség múltját, hogy elegendő-e olyan sajátos voná-
sokkal bíró bányatelepek, mint Bánszállás, Farkas-
lyuk vagy Somsály esetében pusztán az egyesületek 
adatait közölni, vagy hogy a kulturális intézmény-
rendszerről — benne a sajtóról — megfelelő 
arányban kapunk-e híradást? Esetleg szóvá tehet-
nénk, hogy a nyomtatott források — amelyek ma 
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ugyancsak nehezen lelhetők fel — nem fértek be a 
gyűjtemény színképébe, hiszen így többnyire a ha-
tóságok felől látjuk a kort és jelenségeit. Nem fér-
tek be a források megidézte alakok sorába olyan 
e tájon élt személyiségek, mint Kazinczy Gábor, 
Tompa Mihály, Jókai Mór vagy Tóth Ede, s nem 
illeszthetők be a néphagyományok szóbeli források 
alapján reánk maradt jellegzetességei. E kifogások 
azonban nem helyénvalóak itt. Egyrészt azért, 
mert a szerkesztők a maguk koncepcióját igen szín-
vonalasan valósították meg, és mert a kritikai ér-
zékkel s némi történeti iskolázottsággal rendelkező 
olvasó árnyaival és fényeivel együtt fedezheti fel a 
múltat. Vagyis: a megyei és az egyházi levéltárak 
igen gazdag állománya által nyújtott kínálat való-
ban hasznosan mutatkozik meg a kötetben. Legfel-
jebb azt sugalmazhatják a fentebbi megjegyzések, 
hogy érdemes folytatni a sort más forrásokból való 
anyagközléssel. 

Két esztendő szorgos munkája testesül meg a 
Régi históriák-ban, s az eredmény minden elisme-
rést megérdemel. Biztosak lehetünk benne, hogy 
ez a könyv helyet követel magának az iskolai tör-
ténelemtanításban, az ismeretterjesztésben. Hasz-
nosságát a szerkesztői következetesség azzal is nö-
veli, hogy megtaláljuk a legszükségesebb, tömören 
és adatgazdagon nyújtott eligazítást, szómagyará-
zatot, mutatót, s hogy a szemléltetés lehetőségét is 
megteremtették. 

Az Ózd i honismereti közlemények negyedik kö-
tete nagy olvasótáborra számíthat a maga vonzás-
körében. Tanulságaival azonban túlmutat ezen a 
körön: más vidékek honismereti közösségeit a pél-
da követésére serkentheti. Ezért tartottuk szüksé-
gesnek, hogy felhívjuk rá a figyelmet. 

Kováts Dániel 

Bukovinai 
székely népmesék1 

Lassan hét éve már annak, hogy még egyete-
mista koromban kollégiumi könyvtárunk friss 
szerzeményei között ráakadtam Sebestyén Ádám 
nagyszabasú vállalkozása, a Bukovinai székely 
népmesék első kötetére. Azóta a hangyaszorgalmú 
gyűjtővel levelezőkapcsolatba kerültem, és ennek 
köszönhetően az évek folyamán szinte menetrend-
szerű pontossággal hozta a postás a gyűjtemény 
újabb darabjait. 

Sebestyén Adám munkája ékesen példázza az 
etnográfusoknak azt az alaptételét, miszerint so-
sem lehet még egy adott aránylag kis közösségen 
belül sem befejezni (legfeljebb abbahagyni) a nép-
rajzi gyűjtést. Még ugyanannak a mesének — 
hogy ennél a konkrét példánál maradjunk — az 
ismételt újramondatásával is rengeteg új megfigye-
lést lelhet a figyelmes kutató. Kakasd esetében 
természetesen még korántsem ez a helyzet, hiszen 
ott az átlagosnál erőteljesebben buzog a népmese 
forrása, sokkal több a kerek történetek elmondá-
sára képes adatközlő mint másutt. Bizonyítja ezt 

'K iad ja a Tolna Megyei Tanács V. В Könyvtá ra . 
Szekszárd, 1979 392 o ld . ; 1981. 463 old . ; 1983 352 
old ; 1986 580 old. 

a Sebestyén Adám által összegyűjtött és közzétett 
meseanyag. 

A történelem „székelyöldöklés" (siculicidium) 
néven tartja számon azt az eseményt, amelynek 
nyomán 1764-ben, az erőszakos sorozási törvény 
bevezetésével szembeni ellenállás nyomán 18 ezer 
székely menekült a Kárpátokon keresztül Mold-
vába, majd onnan egy részük Bukovinába tele-
pült, ahol öt faluban telepedtek le. А II. bécsi dön-
tés (1940) után azután zsúfolt szerelvények haza-
hozták Bácskába a bukovinai székelyeket. 1944 
őszén azonban ismét az országutakon találjuk a 
majdnem húszezer embert. Csaknem féléves há-
nyattatások után a dél-dunántúli megüresedett né-
met falvakban (köztük Kakasdon) telepedtek le. A 
Dunántúlra települt bukovinai székelyek népi 
kultúrájáról számos néprajzi közlés látott már 
napvilágot, nem kis részben a hatvanöt esztendős 
Sebestyén Adám kiváló önkéntes néprajzgyűjtő 
munkájának köszönhetően. 

Hogy az olvasó képet kapjon a gyűjtemény mé-
reteiről, az ismertetést kezdjük egy kis statisztiká-
val. A négy, nagyméretű kötet oldalszáma össze-
sen 1780, együttesen 456 mese olvasható 35 mese-
mondó elmondása alapján. Hangsúlyozni szeret-
ném, hogy ez az összmeseszám nem annyi mese-
típust jelöl, hanem azok más előadóktól följegy-
zett variánsait is magába foglalja. Ha osztályozni 
kívánjuk a kötetekbe fölvett meséket, akkor is 
igen tarka kép tárul szemünk elé: terjedelmesebb 
tündérmeséktől kezdve, a dalbetétes mesén ke-
resztül egész az anekdotaszerű történetekig, hie-
delemmondákig a tágabban értelmezett mesének 
szinte minden műfaja jelen van. 

Sebestyén Adám mesemondói közül kétségtelenül 
Fábián Ágostonhé a legkimagaslóbb tehetség. A 
tőle lejegyzett több mint másfélszáz mese sokszem-
pontú elemző vizsgálatok lehetőségét rejtegeti ma-
gában. Mivel a helyi óvodában rendszeresen me-
sél gyermekeknek is, néhány történetének két 
— felnőttek és gyermekek számára is elmondha-
tó — variánsát is kialakította, amelyek e kötetek-
ben is olvashatóak. (Ezenkívül Az elátkozott pa-
pucsok és a Varjúkirály címmel meg is jelent ebből 
egy-egy gyermekeknek szánt válogatás. Az arany-
szőrű bárány című lemezen is hallhatóak legszebb 
meséi.) 

A mesetanulás és hagyományozódás a vizsgált 
közösségen belül is lényegében az ,,apáról-fiúra" 
(pontosabban: az idősebbektől a fiataloknak) tör-
ténő átadás „klasszikus" módján történik (ennek 
szép példája a gyűjtés idején hatesztendős Mátyás 
Rózsikának a 2. kötetben olvasható néhány me-
séje, amiket Fábián Agostonnétól tanult). A bu-
kovinai székely mesemondók körében azonban 
igen jelentős az olvasmányélmények hatása is, s ez 
az elemző vizsgálatok újabb nagy lehetőségét veti 
föl. A kötetek meseanyagát Kovács Ágnes látta el 
jegyzetekkel, az utolsóhoz pedig a bukovinai szé-
kely mesemondókról írott rövid kutatástörténeti 
jellegű tanulmányát is csatolta. A szövegek táj-
nyelvi gondozása Rónai Béla munkája, aki az első 
kötetben olvasható tanulmányában részletesebben 
bemutatja a mesemondók által beszélt nyelvjárást. 

Liszka József 
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A Veszprémi 
Eötvös Károly Könyvtár 
népzenei sorozata 

Követésre méltó népzenei előadás-sorozat indult a 
Veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárban, Új-
helyi Tiborné kezdeményezésével és szerkesztésével. 
A sorozat célja: tematikus rendben a magyarság kü-
lönböző tájegységeinek és elszigetelten élő népcso-
portjainak megismertetése, művészetükön, kultúrá-
jukon, népzenéjükön keresztül. 

Az első előadás általában a magyar népzenét, an-
nak rétegeit, előadásmódját, a népzenei kutatásokat, 
etnikai tagolódását foglalta össze. Ezt követte nép-
zenénk legarchaikusabb — jelenlegi határainkon kí-
vül eső — területeinek bemutatása, mint a szlavó-
niai, a moldvai és a zobor-vidéki. A témaköröket a 
legautentikusabb személyek mutatták be: a Zobor-
vidékről Ag Tibor, a csángók népi kultúrájáról Do-
mokos Pál Péter tartott előadást. Ami az egyéni él-
ményen túl maradandóvá, önművelődésre alkalmas-
sá teszi ezt a sorozatot, az az, hogy minden előadás-
hoz ismertetőt és bibliográfiát tartalmazó kiadványt 
mellékelt a sorozat szervezője. 

A három említett előadást további tájegységek 
népzenei bemutatása követte (Volga és Káma vidé-
ke, Kisalföld, Zala, a Bakony és a Balaton vidéke, 
Nyírség, Dél-Alföld, továbbá számos népdalkört is 
vendégül láttak), legutóbb pedig Rajeczky Benjamin 
tartott előadást a népzene és a műzene kapcsolatáról, 
de ezekről már nem készült olyan részletes tematikus 
ismertető és bibliográfia, mint az első négyről. 

A kötetek először a tájegység sajátosságait összeg-
zik. Ezekhez a témákhoz irodalom kapcsolódik. Kö-
vetkezik a népcsoport zenei felvételeinek bibliográ-
fiája, kottapéldái, népzenei együtteseik bemutatása, 
hangszerek rajzai, térképek. 

A második fejezet a néprajz: ezen belül az általá-
nos néprajz, a néphit, a népszokások, a táplálkozás, 
a népi játékok, a néptánc. A harmadik fejezet: a 
népművészet: mint a hímzés, a népviselet, a népi épí-
tészet, a népi fazekasság. Végül a negyedik fejezet a 
népköltészet: népdalok, népballadák, közmondá-
sok, szólások, szállóigék, népmesék, mondák, regék. 

A kötetek végén olvasmányos válogatást talál az 
olvasó a különböző népcsoportokra vonatkozó mű-
vekből. Ezután következik a folyóiratok és könyvek 
jegyzéke. A köteteket kottával is ellátott népzenei 
példák zárják. 

Vegyük sorba a szóban forgó köteteket! 
Az első a magyar népzenével foglalkozik, melynek 

bevezetőjében található Szabolcsi Bence idézet az 
egész sorozat mottója lehet: ,,A magyar irodalom-
nak, a magyar tudománynak régi felismerése, hogy a 
népköltészet mindenfajta nemzeti irodalom, s a nép-
zene mindenfajta nemzeti zenekultúra alapja . . . " A 
kiadványban szereplő bibliográfia térben és időben 
széles határok között mutatja a magyar népzenére 
vonatkozó kiadványokat: az 1899-ből való Vásár-

helyi Daloskönyvtől napjainkig, továbbá Pozsonytól 
Bukarestig. 

A második kötet témája a moldvai csángómagya-
rok népzenéje. A területi tájékozódást térképvázlat 
könnyíti meg, amelyre szükség is van, hiszen ez 
magyarság legkevésbé ismert és talán legelfeledet-
tebb népcsoportja. Domokos Pál Péter tanulmánya 
ismerteti a csángók történelmét és néprajzi képét, 
Laskay Sándor pedig a moldvai és a gyimesi csángók 
sajátos hangszereiről (hegedű, ütőgardon, szültű, 
tollsíp, kórémuzsika) és népzenéjük előadásmódjá-
nak jellegzetességeiről ír. A rendkívül gazdag iroda-
lomjegyzék külön foglalkozik az erdélyi magyar nép-
zenével, mivel a csángóké ehhez áll a legközelebb. A 
kötetet a bibliográfiai adatok után az egyetlen ismert 
csángó költő, a szabófalvi Lakatos Demeter néhány 
szép verse zárja. 

A harmadik kötet a Nyitra vidéki Zoboralja ma-
gyarságához vezet el bennünket Ag Tibor népzene-
kutató kalauzolásával. Ez a terület — olvashat-
juk — „olyan gazdag és ősi hagyománnyal rendelke-
zik, amely páratlan bőséggel ontotta a szebbnél 
szebb, ritka dallamokat. Kodály Zoltán 1906-tól 
1917-ig szinte minden évben visszatért erre a terület-
re gyűjteni." Az adattárszerű bibliográfia ebben a 
kötetben a népszokások ismertetésével bővül: Zsé-
rén a karácsonyi népszokásokból, Csitáron a kiszé-
zésről, Kolonyban a villőzésből kapunk ízelítőt. 

A szlavóniai magyarság népzenéjével foglalkozik 
a negyedik kötet. Az itteni magyarság három réteg-
ből áll: itt található annak a négy Árpád-korból való 
falunak (Rétfalu, Haraszti, Kórógy, Szentlászló) a 
lakossága, amely a török hódoltság évszázadait is át-
vészelte; ide tartozik néhány nagy uradalom XVIII . 
században betelepített, majd később megföldesedett 
lakossága; végül pedig a XIX. század végén, főleg 
Bácskából bevándorolt magyarság. Kiss Lajos nyo-
mán így összegezhetjük a szlavóniai magyarság sajá-
tosságait: „ ő s i dallamokat, felbecsülhetetlen értéket 
adott a négy szlavóniai magyar falu. Szigetmagyarsá-
guk tökéletesen megőrizte középkori népi kultúráját. 
Ezt bizonyítja régies beszédmódjuk, ősi építkezésű 
házaik, faragásos oszlopos tornácaik, ősi népszoká-
saik, táncaik, népzenéjük. A régi stílusú népzenének 
legremekebb dallamait ismeri és dalolja ma is a szlo-
véniai magyarság." 

Az ismertetetteken kívül megjelent még egy szerb-
horvát, egy lengyel és egy bolgár népzenét, valamint 
— ehhez kapcsolódva — népéletet bemutató biblio-
gráfia is. 

A Veszprémi Eötvös Károly Könyvtár példamu-
tató kezdeményezése jól szolgálja az oly sokat emle-
getett önművelés ügyét. Ezenkívül azonban egyéb 
értéket is rejt magában ez az előadás-sorozat, és a 
megjelent néhány kiadvány. így értékesen szolgálja 
az ismeretterjesztést, elsősorban a népi műveltség 
legkevésbé ismert vidékeiről. Tájékoztatást kapunk 
a szomszédos országokban megjelent magyar nyelvű 
néprajzi kiadványokról, s hozzásegíthet bennünket 
ahhoz, hogy a népdal a színpadról ismét visszatérjen 
az otthonokba. 

Balla Tibor 
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„Építő" játék 
Az 1986. évi ösz i Budapesti Nemzetközi Vásáron, érdeklődő gyerekek gyűrűjében magam is gyönyör-

ködve néztem az egyik kiállítási vitrinben látható, kartonból készült épülctmakcttckct, melyeknek nem-
csak hangulata, hanem hitelesnek látszó megjelenése is megragadott. Különféle műemléképületek kicsi-
nyített másai sorakoztak egymás mellett, olyanok, amelyek esztétikai értékek és nevezetes történelmi em-
lékek hordozói, mint a mostanában 100 éves Operaház, a Parlament, vagy a későbbi királyi nyaraló: a 
hajdani gödöllői Grasalkovics-kastély, ahová a hagyomány szerint sóval behintett úton szánkáztatta ki a 
hazánkba látogató Mária Terézia királynőt gavallér vendéglátója. Továbbá tájaink népi építészetének 
nevezetes darabjai, melyeket eredeti nagyságban szemlélhetünk a szentendrei Országos Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeumban. 

A kirakat mögötti kis tárgyalóhelyiségben hamarosan megtudtam Szabó Sipos Vilmosió\, a kezdemé-
nyezés rrtögött álló, háromtagú gazdasági munkaközösség szerkesztő-tipográfus menedzserétől, hogy min-
den bizonnyal olyan játékkal találkoztam, amely nemcsak ideig-óráig gyönyörködteti tulajdonosait, hanem 
az alkotó ezermesterkedés sikerélményével is megajándékozza kis „építőmunkásait". A makettek „épület-
elemeit" ugyanis a védőborítékba fűzött, előnyomott kartonlapokból maguknak a „háztulajdonos" gyere-
keknek kell kivágniuk, s habarcs helyett ragasztóval összeépíteniük, megfelelő alapra helyezniük, a meg-
adott útmutatás szerint. 

De van más is, ami ezt a játékot valóban „építővé", a honismereti mozgalom céljainak szolgálatára is 
alkalmassá teszi? A már említetteken kívül elsősorban többféle igényt kielégítő témaválasztása, amely 
felkelti a velük buzgolkodók tevékeny érdeklődését hazánk nevezetes műemlékei iránt. Ebből a szem-
pontból szerencsésnek mondható, hogy a kezdeményezés első mecénása az Országos Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum volt. Megbízásából készült cl ugyanis a szamosközi botpaládi parasztporta épületegyüttese, vala-
mint az ugyancsak a múzeumba telepített mándoki templom és az erdélyics megjelenésű nemesborzovai 
harangtorony makettfüzctc. Ennek köszönhető, hogy a kis építmények szakmailag megalapozott, gondos 
másolatok, s így alkalmasak arra is, hogy a velük játszókat helyes építészeti szemléletre, a művészi és a 
táji jellegzetességek megfigyelésére neveljék. 

Az eddig forgalomba került makett-füzetek között vannak egyszerűbbek és vannak bonyolultabbnak 
látszó, felkészültebb „pallérmunkát" igénylő „épülettervek." Felmerül a kérdés, nem kívánnak-e ez utób-
biak átlagon felüli kézügyességet vagy türelmet a gyerekektől? A bennem is felébredt aggodalmat jórészt 
eloszlatta az az édesanya, akivel egy papírkercskedésben találkoztam, ahol a makett-füzeteket árusították. 
Érdeklődésemre elmondta, hogy 9 éves kislánya már elkészítette az Országház és a Grassalkovics-kastély 
makettjét, noha ezeket egy újsághirdetés csak „professzionista" játékosoknak ajánlotta. 

A már kapható, illetőleg a kiadásra előkészített épületmakettek sokoldalú nevelőértékű tevékenységre 
adnak lehetőséget, amelyekkel a múzeumok gycrmckfoglalkoztatási alkalmai, a Tájak—Korok—Múzeu-
mok országjáró akciójába bekapcsolódott közösségek, a tanulmányi kirándulásra felkészülni kívánó diák-
csoportok, a kézműves tevékenységet gyakorló, hagyományőrző úttörőegységek és különféle szaktáborok, 
s nem utolsósorban a honismereti szakkörök és várbarátkörök egyaránt élhetnek. Alighanem a ma is élő 
„kalákás" házépítés példáját követő játékos közösségi gyakorlás fogja igazolni, hogy ez az átvitt értelem-
ben is „építő" játék nem állít túlzó követelményeket a velük szorgoskodók elé, s hogy kipróbálása, el-
terjedése további jó ötleteket adhat az ifjúsági munkában való felhasználásra. De nemcsak a mozgalom-
ban, hanem az iskolában is. Itt elsősorban a szakiskolákra, szakmunkásképző intézetekre, valamint a nap-
közis foglalkoztatás lehetőségeire és természetesen az ifjú történclcmbarátok tevékenységére gondolha-
tunk. 

Sokat ígérnek megmaradt várainknak eddig még csak „prototípusként" elkészített makettjei is, amilyen 
pl. a nagyvázsonyi vagy a simontornyai. Azzal, hogy ezt a kedvelt hagyományos játéképítményt a hajdani 
nagyszabású várépítések aktív megismerésére is alkalmassá teszik, forgalomba kerülésük után a várbarátok 
és műemlékvédők széles köreinek érdeklődésére számíthatnak, s jó eszközei lehetnek az érzelmekre is 
ható történelmi ismeretterjesztésnek. 

A kezdeményezők nagy költőink, íróink szülőházai kicsinyített másának „felépítésére" is gondolnak 
(Petőfié már készen is van). Ezek is hasznos segédeszközei lehetnek irodalomoktatásunknak és olvasó-
mozgalmunknak, s népszerűsíthetik újonnan alakult irodalmi társaságaink közművelődési tevékenységét, 
valamint a helyi irodalmi hagyományok összegyűjtését szolgáló honismereti akciót. 

Az elmondottak alapján bízunk abban, hogy ez a sokat ígérő kezdeményezés mihamarabb újabb mecé-
násokra, kiadókra és terjesztőkre talál, és hamarosan újabb kedvező tapasztalatokról szóló híradást 
kapunk azoktól, akik vállalkozna rá, hogy mozgalmunk ifjúsági ágazatában vagy más kínálkozó területen 
megszervezzék ezt a nevelő értékű építő-kalákát. 

M . P. 
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FIGYELEM! 

Népművelók , néprajzbará tok, könyvtárosok, vá rbará tok , 
városszépí tők, lokálpatr ióták is köthe tnek velünk bizományosi szerződéi 

Legyen megismertetője műemlékmaket t je ink út ján 
szűkebb és tágabb hazánk művészeti emlékeinek. 
Füze t fo rmában kapható papí rmaket t je ink által az 
é rdeklődők bővíthetik tör ténelmi, művészet- és 
s t í lus tör ténet i ismereteiket. A maket t -kivágók 
összeállítása nem csak jó játék, a kézügyesség és a térlátás 
fejlesztésében is nagy segítség, nem beszélve a szabadidő 
hasznos eltöltéséről, az alkotás öröméről. 
A honismeret i közösségek öt letekkel , szerződéselókészító 
munkáva l is segíthetik a mozgalmat . Szándékúnkban 
áll ugyanis az országos érdeklődésre számot ta r tó , vagy 
megismertetésre érdemes épületeket , szülőházakat , 
t á jházaka t a költségek egyharmadának befizetése, vagy 
minimum 10 000 példány megrendelése esetén 
megjelentetni , lehetőség szerint soron kívül. Az alacsony 
előállítási és eladási ár érdekében legkevesebb 30 000 
pé ldányban . A közreműködőknek kész makettekkel 
f ize tünk , 25%-al csökkentet t á ron , ami komoly anyagi 
hasznot is jelent a beruházónak . 

Az értékesí tés módozatairól és. az új termékekkel 
kapcsolatos feltételekről szívesen ad felvilágosítást 
minden érdeklődőnek a Magyar Média Kereskedelmi 
I roda 
1076 Budapest , Garay utca 5. 
Te l e fon : 215-440, 420-572 

Kiadványaink beszerezhetők 
viszonteladóknak, bizományosoknak is 
bemutatótermünkben, ahol tervezett 
újdonságaink is megtekinthetők: Budapest 
VII., Dembinszky utca 46. illetve Terjesztési 
Osztályunkon: 1071 Budapest, Dembinszky 
utca 39. Telefon: 224-019, 422-718 vagy 
214-844 
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