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Székely György: 

Földrajzi nevek, 
jogforrások, 
rejtőző kövek 
(Berlin 750 éve kapcsán) 

A külföldi történészek a berlini történetkutatókkal együtt ünneplik az N D K fővárosa és Nyugat-Berl in — a 
település első említése alapján — sokoldalúan felidézett jubileumát. Meg kell ugyanakkor állapítani, hogy 
Berlin, a mai világváros kezdetei a XII . század utolsó éveibe nyúlnak vissza. A Malom-gát mindkét oldalán 
keletkezett városelótti települést régészetileg jobban ismerik, mint történetileg. Az egyetemes történetírásba is 
korábbi időpont került be: Jacques Le Goff 1230-at említi Berlin alapítási éveként. E körül az időpont körűi 
terjedt ki a német uralom erre a szláv helységre és feltételezik, hogy a települések városjogot kaptak. 
Városalapítási oklevél mindenesetre hiányzik, valószínűleg a város egyik leégésénél pusztult el anélkül, nogy 
megelőzően átirat készült volna. Kettős városról beszélhetünk, amelynek első említett nevei külön bukkannak 
föl: 1237 Cöl ln , 1244 Berlin. Más kettős városok példái miatt (Prága, Budapest) a jelenség még érdekesebb. 
Bonyolult jogi és helyrajzi kérdéseket vet fel az, hogy az első berlini n y o m o k természetes homokszigeteken 
merülnek fel, éspedig a Miklós- templom térségében, mint Régi Piac, illetőleg a Péter-templom térségében mint 
Cöllni Halpiac. Berlin vámszabadságai 1252., Berlin legrégibb városi pecsétje 1253. és egy városi jog átruházása 
Berlinről az Ode ra melletti Frankfur t ra 1253. évből a közvetlen, illetőleg közvetett dokumentumai a berlini 
városi jognak. 

Figyelemre méltó, hogy egy magyar város kiváltságlevele, amelyet Imre király 1201-ben Patak (a mai 
Sárospatak) vendégeinek adott különféle szabadságokkal, ugyancsak egy Miklós-templomot említ. Ezt az 
oklevelet későbbi királyok megújí tot ták Patak számára 1272-ben és adományozták Olaszi vendégei számára 
1285-ben. Ez már a jogcsaládokra utal. A szabad vásártartás egyike volt a legfontosabb polgári jogoknak. 
Freiburg im Breisgau számára 1120 tájára vélik a vásárszabadság fönnállását: „Megígérem a béké t és az út 
biztonságát mindenkinek, aki piacomat fölkeresi . . Ennek a városnak legrégibb fönnmaradt városjog 
feljegyzése mégis csak 1218-ból ismert, amit freiburgi polgárok állítottak össze Zähringi V. Bertold halála után 
mint az érvényes jog freiburgi tekercsét, valamely városúr jóváhagyása nélkül. Freiburg mellett Bern és 
Fribourg a Záhringiek alapított városai. Más városok is voltak a Záhringiek bir tokában: Of fenburg , Villingen, 
Breisach, Neuenburg , Rheinfelden, Zürich, Solothurn, Burgdorf, Thun és Murten. Egy nem keltezett, de 
pecséttel ellátott jogösszeállítás a XIII . század közepéről , mint murteni városi tekercs ismeretes. Ez az oklevél 
kapcsolatra utal Murten és valamely Zähringi Berchtodus között . (II. Bertold 111 l-ben, IV. Bertold 1186-ban 
és V. Bertold 1218-ban halt meg.) Kenzingen, Rottweil és Bráunlingen városok is őr iznek valamiféle 
Zahringi-hagyományt (kereszt, jog). 

A berlini jubileumi évben egy könyvtáblából meglelték a kommentárral ellátott Szász Tükör töredékét , ami 
1391 és 1442 között Berlin város bírói hivatalának bir tokában volt. Ez talán a városi fejlődés irányultságára, 
Szászország felé mutat . Híres jogcsalád volt a Magdeburg! Jogé. 1253-ban I. Barnim pomerán herceg Stargard 
alapított városnak a magdeburgi városjogot adta. 1292-ben IV. Boguszlav, II. Barnim és I. O t t ó Stargardnak a 
magdeburgi jog helyett a lübecki városjogot adta. Ami Lengyelországot illeti, ott különösen elterjedt a 
magdeburgi jog a német jogú városokban. A magdeburgi jog hatott a szepességi 24 királyi város szokásjogára és 
közvetve a Budai Jogra. Magyarországon a Székesfehérvári Jog tartalmazta az eszményi szabadságokat, 
Magyarország szakrális fővárosának jogát. Pest már a tatárjárás előtt rendelkezett a székesfehérvári joggal. 
Később vette alkalmazásba a székesfehérvári jogot Sopron. 

A városi szervezet és intézmények részben szervesen, maguktól keletkeztek, részben kiváltságok hívták 
azokat életre. A városi hatóságokat választották Bécsben 1221., Innsbruckban 1239. évben, Salzburgban a XIII. 
század közepén. A bécsi városi jog a tanácstagokat kizárólag egy vékony patríciusi réteg soraiból túrte meg. 
Berlinben 1272-ben említik a tanácstagokat. Lengyelországban a XII. században a falunagyok mint fejedelmi 
felügyelők és bírák , a városok fölött álltak. A XIII . században a földesúri településeken nagyobb bírónak 
címezték őket . A tanácsi szervezet 1244 után keletkezett , nem annyira alapító oklevelek vagy szerződések 
útján, mint a helyi erők eredményét kifejező szokásjogok formájában. Magyarországon a bírákat és esküdteket 
a városok választási kiváltságaiban különféle nevekkel, alakban és arányokban látjuk érvényesülni. Sárospata-
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kon a bírát praepositusnak nevezték, valószínűleg francia—vallon kapcsolatok alapján. Esztergomban a bírót 
először (1255) falunagynak címezték, de 1272-ben már bíró. A z érseki városban a tanácsi alkotmány formális 
kiváltságok nélkül született , 1289-ben bukkannak föl a még tanácstagnak nem nevezett, vezető réteg képviselői, 
mint az „idősebb" polgárok. 1243 óta Ó b u d á n a k a prépost adta a maga bíráját és mellé ítélkezés kimondására 6 
férfiút választottak, akiket még nem neveznek esküdtnek. Pesten 1244-ben a város vezetőjének a szerepét a 
választott falunagy kellett volna hogy betöltse. A hegyi és erődváros Budán a település vezetője 1264 és 1347 
közö t t a királyi rektor volt. Körmend 1244-ben kapott jogot arra, hogy bírót válasszon. Székesfehérváron a 
bíró és 12 esküdt az összes polgárral együtt állított ki oklevelet 1270-ben. A budai rektor és az esküdtek 
okleveleket állítottak ki 1292-ben és azóta ismerjük a városi pecsétet. Horvátországban a városi önkormányza t 
előretörését a tatárjárás körül állapíthatjuk meg: Petrinja esetében 1240-ből tudunk választott polgármesterről, 
Zágrábban a bírót és esküdteket 1242-ben választani kellett, Dubicában viszont 1240-ben a falunagy az 
esküdtekkel együtt a város vezetője. 

Berlin egy nagy jövőjű agglomeráció névadó városa volt. Egész sor középkor i főváros alkotórészei, 
építőkövei kisvárosok voltak, ezt cseh, lengyel és magyar példákkal is érzékeltetni lehet. A szervesen kialakított 
városok jó példája a csehországi Prága. Már 1140-ben fennállt kicsiny településként. Határai t a későbbi óvárosi 
védővonalakig tolta előre, 1230-ig. Akkor már csak egy térrel volt elválasztva egy falusi településtől. A városi 
fejlődés ismertetőjele a német betelepülés (1217, 1233: Német-u tca) , egy Péter- templom körzetében. Prága 
cseh és német lakóterületén már kőházak álltak. 1235-ben építették fel a prágai óváros falait és ezáltal 
alapították a prágai várost . Ebben tu la jdonképpen csak a Szent Gál-plébániatemplom (1232—1234) körüli 
negyed volt városjoggal és szabályos alaprajzzal alapított város, bajor telepesekkel. Az óvárosban egy 
Jakab- templomot 1244-ben szenteltek fel. A város nyitott volt a királyi várral átellenben és csak 1253-ban 
erősítették meg a Moldva partján. Egy oklevél a legrégibb óvárosi pecséttel 1265-ben keletkezett. 

Prága, Csehország fővárosa később több különálló igazgatással rendelkező egységből állt. Egy ideig még 
belső városfalak választották szét az eredeti alkotórészeket. így Prága történetében holönál lóan , hol egyesítve, 
o lykor egymással küzdve szerepelnek a prágai Óváros, az Újváros , Vysehrad, Hradcany, a Kisoldal, a 
Zsidóváros mint települések. A XII I—XIV. században, ha egyszerűen Prágát említettek, az Óvárosra 
gondoltak. De jelzőként igazi értelmét csak az Újváros alapítása után érdemelte ki. Az utóbbit IV. Károly 
1347—1348 során alapította, több piaccal, széles utcákkal és városfallal. Mint cseh uralkodó, 1367 decemberé-
ben egyesítette a két várost , törekedve az Óváros és az Újváros békéjére és egyetértésére, a polgárokat egyenlő 
jogokkal és terhekkel illette, az óvárosi kapukat , tornyokat és falakat lebontatta, a városi árkot föltöltette. 
Társadalmi alapjait tekintve mégis saját életét folytatta a prágai Óvá ros , bár IV. Károly 1367 és 1377 közöt t a két 
várost egyesített településnek tekintette. A Moldván átívelő új kőhíd a két parti várost összekötötte. IV. Vencel 
uralma alatt már a prágai N a g y o b b város, Újváros , Kisebb város és Vár az ismert igazgatási egységek. 

Lengyelországban a legfontosabb agglomeráció Krakkó, ahol összefutot tak a kereskedelmi utak. Krakkó 
városmagja a Piactér a maga posztókereskedelmével, ahol a városháza és a Mária- templom álltak. Innen 
vezetett a XIII . századi eredetű Flórián-kapu a városfalon keresztül a Kleparz (Florentia) városnegyedbe. Itt 
1185-ben létesítették a Flór ián- templomot . Ellenkező irányban, a Wawel királyi közpon t ján túl és a városfalon 
kívül feküdt a saját városfallal rendelkező Stradom. Ennek a városfalnak hosszabb szakasza egy krakkói 
kertben máig megmaradt . A Stradomtól délre fekvő Kazimierz települést a Visztula választotta el. Az utóbbi 
helységet 1335-ben egy szigeten alapították. Ezek a települések mint önálló igazgatási egységek léteztek 
legelőbb. Agglomeráció kialakulására biztosan utal, hogy Nagy Kázmér király 1358. évi városi kiváltságában 
elrendelte Krakkó, Kazimierz és Kleparz, valamint más külvárosok igazságszolgáltatásának együttműködését . 
Mégis, 1364-ben Krakkót és Kazimierzt mint két várost említ ik. 1307 óta Berlin és Coelln városok 
összeolvadása is előrehaladt csaknem egységes közösséggé, de ugyancsak az egyes települések önállóságának 
elvesztése nélkül. így ér thet jük meg egy városi rendészeti és öl tözködési rendelet jelentőségét, amelyet 
1334-ben Berlin és Cöln városok tanácstagjai a két város számára, a két település pecsétjével adtak ki. A 
középkorban tehát az agglomerációk összetevői önálló városok maradtak. A templomok és társadalom 
összefüggéséhez tartozik, hogy Dél-Lengyelországban Szent Flórián ünnepnapja kereskedelmi és pénzügyle-
tek határnapja volt. A Flór ián- templomokkal rendelkező települések ünnepére nagy embertömegek gyülekez-
tek. Ezáltal is fejlődött Kleparz, amelynek még a XV. század közepén is saját városigazgatása, oklevéladása 
volt, olyan pecsét alatt, amelynek szövege hangsúlyozta a település krakkói falakon kívüliségét. A gazdasági 
e rőkhöz tartozik az is, hogy Kazimierzben zsidónegyed létezett. A latin Schedel Krónika külön ábrázolja 
Krakkó, Kazimierz és Kleparz városokat. 

A közép-európai, nagyobb városi agglomerációk sorába tartozik a patríciusok vezette Buda. A XIV. század 
során — legalább gazdasági tekintetben — a modern Budapest város magvává zárkóztak össze a Duna két 
partján fekvő városi, falusi települések. A Várhegyen fekvő erőd és város Buda, 1250 körül keletkezett. 
Szemben, a másik par ton fekvő régebbi Pest várossal, amelyet már 1148-ban oklevél említ. A jobb parton már 
1148-ban említik Ó b u d a mezővárost, 1225-ben Kelenföld, 1247-ben Szent Jakab-falva települését. Pest 
közelében Újbécs település alakult ki (1268). A királyi főváros településtörténetének egyik fontos forráscso-
port já t maguk a városokra és környékükre utaló, váltakozó nevek alkotják. A pusztí tó tatár invázió előtt Buda 
a hegyek és a Duna közö t t fekvő város volt , piaccal és révvel. A túlparton feküdt Pest, amelynek neve 
bolgár-szláv eredetű, és német nyelvű lakói ennek tükörszavával O f e n gyanánt emlegették. A régi város a tatár 
invázió során elvesztette szerepét és csak az egyházi hatóságok tar tot ták fönn a név hagyományát , továbbra is 
budai prépostként, amikor magyar nyelven már Ó b u d a a település neve. Ezt nevezték a német lakosok az ókori 
és közelmúlt jukban elpusztult romok alapján Attila városának. 1243-ban IV. Béla király helyreállította Buda 
társas egyházát, de ekkor már óbudai polgárokról beszél. Ez időben új város keletkezett a Pesttel szemben 
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fekvő hegyen, várral és királyi lakkal. A magyarok ezt a polgári és feudális települést Budának nevezték, ahová 
— talán 1243-ban — a régebbi település nevét ugyanarról a partról fölvitték. A németek viszont ezt a várost 
O f e n névvel illették, ahová — talán 1247-ben — a túlparti város német jelölését magukkal hozták. A magyarok 
számára a bal parton újjáéledő város továbbra is Pest maradt. A jobb parti hegyre került németek azonban régi 
o t thonukat , mint Al tofent jelölték. Ez b izonyos , mert az 1403. év politikai eseményeiről Eberhard Windecke 
úgy szól, hogy azok Altofenben történtek, míg Zsigmond király oklevele ugyanazt Pesten történtnek mondja . 
A Budai Jog XV. század eleji német fo r rásunk a három települést földrajzilag megkülönböztet i . A D u n a 
túlpart ján Altes O f e n , a hegyen O f e n , harmadik településként pedig Eczelpurg szerepel itt. Ezek a 
he lynéwál toza tok a város vezető rétegének ajkán éltek. Ezzel szemben a Várhegy különféle változatokban 
Pesti Újhegy gyanánt szerepel a XIII . században. A Vár ugyanakkor váltakozva pesti és budai jelzőkkel, sőt, 
Pesti Újvár néven szerepel. Ez mind jelzi, hogy különféle társadalmi és etnikai csoportok városaik 
folyamatosságának hagyományát és arról vallott felfogásukat folytat ták az új városban. Ilyen értelemben a 
hegyi város, Buda, alapított város volt. Mégis, ahogyan a berliniek teszik, meg kell állapítanunk, hogy erre 
vona tkozó alapítólevél nem létezik. Ez tehát a városalapítás sajátos formája, áttelepüléssel, amikor egy régebbi 
kiváltságlevél megújítása egy másik város javára vált érvényessé. Ezeket a szabadságokat a városlakók IV. Béla 
királytól kapták, és ez Buda 1244. évi kiváltságának számít. Tula jdonképpen azonban szövege szerint ezt a 
király Pestnek adta, „a mi pesti vendégeinknek". Akkor pedig a pesti németek még alant éltek, a király ennek a 
városnak a konszolidálását akarta elérni a régi és az új szabadságokkal, oklevéllel és aranybullával. Ezt az 
oklevelet vitték magukkal néhány év után fel Budára, és így tekintet ték később általános budai szabadságnak, 
ahogyan még a Budai Jogban is említik. Amikor IV. Béla 1255-ben vámkérdéseket szabályozott , már az új 
településről a hegyen van szó, mint Pest Várról és annak környékéről . Ezen az alapon ünnepeltük 1955-ben 
fővárosunk 700 éves jubileumát. Ugyancsak viszonylag gyors volt az egyházi újjászervezés. 

Pápai oklevél egy templomot már 1248-ban megemlít a Várhegyen: a német lakosok tömörültek a 
Miasszonyunk temploma köré. A pestieknek azt a szabadságát, hogy plébánost választhatnak, erre a budai 
egyházközségre alkalmazták. A magyarok szellemi központul 1257 után a Mária Magdolna- templomot 
építették. Még 1292-ben is emlékeztek arra, hogy a Mária Magdolna-templom alapítása óta a magyar polgárok 
választják annak plébánosát. Ezek a t emplomok az egyes városok térbeli kialakulásának középpontjai voltak és 
egyidejűleg ezek köré a plébániatemplomok köré szerveződtek a városi, illetőleg etnikai csoportosulások. 1252 
körül egy Miklós-névadás is keletkezett, de ez a domonkos rendi kolostoré volt. 

Befejezésül hangsúlyozni szeretném, milyen jelentős időszaka volt a XIII. század Közép-Európa városfejlő-
désének. Berlin keletkezése elsőrendű példája ennek az urbanizálódási folyamatnak. 
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ÉVFORDULÓK 
v . 

750 esztendeje érkezett haza Julianus 

Julianus-emlékünnepség 
a Budai Várban 

Hét középkor i kéziratban fennmaradt okiratban foglaltak alapján tudjuk , hogy Julianus d o m o n k o s rendi 
barát 1236. év „karácsony utáni második nap" érkezett vissza Magyarországra. Ezt a 750 éves évfordulót 
ünnepelték meg a Budai Várban a volt domonkos rendi kolostor udvarán felállított — keletre muta tó — 
szobránál, 1986. december 29-én. 

Julianus személyéről — néhány romantikus írói művön kívül — keveset tudunk. Csupán amit mindkét 
útjáról (1235—1236., 1237—1238.) szóló, szerzetestársától származó jelentésekből ismerünk. N e m tudjuk az 
ország mely részéről származott, nem ismerjük eredeti nevét. 

A jelentések leírója, Ricardus, bevezető műveiben az akkori művelt személyek természetes ismeretével leírja, 
hogy a „hét vezér népeként köl tözöt t magyarok" egy távoli „Hungaria maior"-ból jöttek. Szerinte az ott 
maradtak „ma is pogányok". A kunok és az ott maradt magyarok felkutatása, térítése volt a d o m o n k o s rend 
feladata. Bizonyosan a magyar királynak (udvarnak) is lehetett információja a Távol-Keleten forrongó, 
ismeretlen és terjeszkedő mongol hatalomról. Mindez indokolta, hogy pontos adatokat ismerjenek meg 
ezekről mind Rómában, mind Magyarországon. 

Az első négytagú domonkos csoportból csupán egy O t t ó nevűt ismerünk, de út juk nem járt sikerrel. Őke t 
ú jabb négy barát követte, akiknek egyike volt Julianus. Ú t j u k Konstant inápolyon és a Fekete-tengeren át Ázsia 
peremére vezetett , ahonnan ket tő közülük visszatért, Julianus és társa, Gerhardus pedig tovább indult. 
Utvonaluk elárulja, hogy nem voltak teljesen tájékozat lanok útirányuk tekintetében. 

Elgondolkodtató , hogy első úticéljuk arra a vidékre vitte őket, ahol a magyarság tömbjéből leszakadt, 
úgynevezett szavárd magyarok éltek, az Észak-Kaukázus vidékére. Az ottani király feleségétől segítséget és 
támogatást kaptak. Innen Észak-Kaukázus előterétől kezdve Julianus útvonala már nem olyan magabiztos, 
mint az addigi. T ö b b mint egy hónapig voltak kénytelenek bolyongani olyan körülmények közöt t , hogy a társ, 
Gerhardus teljesen kimerülve, betegen meghalt. A magára maradt Julianus további kalandos útja során a Volga 
környékén talált egy magyar asszonyra, aki oda jött fér jhez. Ó mondta meg (magyarul!), hogy innen kétnapi 
járóföldre élnek azok a magyarok, akiktől elszakadt. így került Julianus az ottani magyarok közé, akikkel több 
száz éves nyelvi elszakadás után is jól megértették egymást. 

A jelentés leírja, hogy a távolban maradt magyarok leszármazottai hagyományaik alapján tudták, hogy 
népük egy része elszakadt tőlük, de a távolba kerül tekről nem voltak pontos ismereteik. A jelentés szerint 
pász torkodó életmódot folytattak. Nagy érdeklődéssel hallgatták Julianus tájékoztatását hazájáról, a korabeli 
magyar állam berendezkedéséről. Örömmel muta t ták meg saját életüket, házaikat(l), falvaikat. Nyilván 
meglepte Julianust, hogy az ottaniak a korabeli keresztény, hitbeli ismereteket is milyen érdeklődéssel 
hallgatták. 

Ezek a leírások tették hitelesebbé a jelentést, ami nekünk, mai magyaroknak azért fontos, mer t ez az első — 
és egyben utolsó — hiteles írásos emlék távolban maradt rokonainkról. Fontos volt továbbá az akkori Európa 
és Magyarország számára az a híradás, amit a továbbiakban tartalmaz. Eszerint a tatárok nagy támadást 
szándékoznak indítani a Nyuga t ellen, amit Németországnak neveznek. Ebben a fenyegetettségben benne 
foglalható volt Magyarország is, ami azután valósággá is vált. Akkor csupán földrajzi érdekességnek számított, 
hogy hír jött a „tatárok földjén túl i" hatalmas (Kínai) birodalomról. 

Ellentmondásosnak látszik, hogy a jelentés arról ír, miszerint a „Magna Hungar ia" lakói nem tudták, hol 
vannak a tőlük elszakadt magyarok, mégis eligazították Julianust egy valóban rövidebb és egyszerűbb 
útvonalra. A tanácsot Julianus megfogadta, visszafelé rövidebb idő alatt érkezett Magyarországra. Abban az 
időpontban, 1236 karácsonya után, amit most megünnepel tünk. 

1237-ben indult el második útjára, amikor már nem érte el a korábban érintett területet, az ottani 
magyarokkal pedig alig került érintkezésbe. Megtudta, hogy azokat — a megmaradtak szerint — szétszórta az 
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időközben megindult tatár támadás. Igen hasznos egyéb információkat is közöl, így idézi a tatár kán 
Magyarország királyához intézett levelét. 

Julianus jelentéseit rendtársa, Riccardus fráter foglalta írásba, ennek másolata két példányban a Vatikáni 
Levéltárban, két példánya a Firenzei Levéltárban, kettő a Vatikáni Könyvtár kézirattárában és egy a párizsi 
Nemzet i Könyvtárban található. 

Dr. 2. Szőke Pál 

Julianus első útjáról 
készült jelentés 1237-ből 

A keresztény Magyarok Történetében azt találták, hogy van egy másik, Nagyobb Magyarország, ahonnan a 
hét vezér népével együtt k iköl tözöt t , hogy lakóhelyet keressen magának, minthogy földjük a lakók sokaságát 
eltartani nem tudta. Miután sok országon áthaladtak és pusztítottak, végül elérkeztek arra a földre , melyet most 
Magyarországnak neveznek, akkor pedig a rómaiak legelőjének mondot tak . Ezt választották maguknak 
lakóhelyül a többi földek közül , meghódítván a népeket, amelyek akkor itt laktak. Ahol is végül Szent István, 
első királyuk a keresztény hitre térítette őket , míg az előmagyarok, akiktől származtak, hitetlenségben 
maradtak, mint ahogy ma is pogányok. 

A domonkos barátok, miután ezeket a Magyarok Történetében megtalálták, megszánták a magyarokat, 
akiktől származtak, hogy mind az ideig hitetlenségben tévelyegnek. Elküldtek hát négy barátot keresésükre, 
hogy Isten segedelmével megtalálják őket, ahol csak tudják. Annyit tudtak a régiek írásaiból, hogy keleten 
laknak, de hogy hol vannak, nem is sejtették. 

Az említett szerzetesek, akiket kiküldtek, sok fáradságnak kitéve magukat tengeren és szárazföldön, több 
mint három esztendeig keresték őket, de az utak sok veszedelme miatt nem tudtak nyomukra akadni, kivéve 
közülük egy papot, O t t ó nevűt, aki csak úgy utazhatot t , hogy kereskedőnek adta ki magát. Ö egy pogány 
országban talált néhány azon nyelven beszélőt, akik révén megbizonyosodhatot t afelől, hogy mely vidéken 
laknak, de tar tományukba nem jutott el. Visszatért hát Magyarországra, hogy több barátot vegyen maga mellé, 
akik vele visszamenve a keresztény hitet hirdessék közöt tük. De a sok fáradságban eltörődve, visszaérkezése 
után nyolcadnapra, miután megkeresésük minden út ját-módját elmagyarázta, Krisztushoz köl tözöt t . 

A domonkos barátok pedig, óhajtván a hitetleneket megtéríteni, ismét négy barátot küldöt tek az említett nép 
felkutatására. Ezek elnyervén rendtársaik áldását, szerzetesi ruhájukat világival váltották fel, szakállukat és 
hajukat pogány módra megnövesztették (. . .) Béla úrnak, Magyarország mostani királyának kíséretével és 
költségén — Konstantinápolyba érkeztek. (. . .) 

Innen egy másik városba mentek, ahol egy mohamedán házában, aki őket Isten nevében befogadta, az 
említett beteg szerzetes, név szerint Gerhardus, az Úrban elnyugodott , és ugyanitt el is temették. 

Ezután Julianus barát, aki egyedül maradt , nem tudva, hogy miként juthat tovább, szolgája lett egy 
mohamedán papnak és feleségének, akik Nagy-Bolgárországba készültek utazni, s meg is érkeztek ide. 
Nagy-Bolgárország nagy és hatalmas ország, melynek gazdag városai vannak, de mindnyájan pogányok. (. . .) 

Ennek az országnak egyik nagy városában, mely állítólag ötvenezer harcost tud kiállítani, a barát egy magyar 
nőt talált, aki a keresett földről erre a vidékre ment férjhez. Ez megmagyarázta a barátnak az utat, hogy merre 
menjen, s azt állította, hogy kétnapi járóföldre biztosan megtalálhatja azokat a magyarokat, akiket keresett, fgy 
is tör tént . 

Megtalálta pedig őket a nagy Etil folyó mellett. Kik látván ót, s megértvén, hogy keresztény magyar, nagyon 
örvendeztek megérkezése felett. Körülvezették ót házaikban és falvaikban, és keresztény magyar véreik 
királyáról és országáról behatóan tudakozódtak . Bármit mondot t nekik a hitről vagy egyebekről, a 
legfigyelmesebben hallgatták, mivel teljesen magyar a nyelvük, megértették őt, és ő is azokat . Pogányok, 
akiknek semmi tudomásuk nincs Istenről, de bálványt sem imádnak, hanem úgy élnek, mint az állatok. Földet 
nem múvelnek, lóhúst, farkashúst és efféléket esznek, kancatejet és vért isznak. Lovakban és fegyverekben 
bővelkednek, és igen bátrak harcban. A régiek hagyományaiból tudják , hogy ezek a magyarok tőlük 
származnak, de hogy hol vannak, nem volt tudomásuk róla. 

A tatár nép szomszédos velük, de ezek a ta tárok, harcba bocsátkozva velük, nem tudták őket háborúban 
legyőzni, sőt az első csatában vereséget szenvedtek. Ezért barátokká és fegyvertársakká fogadták őket, 
úgyhogy együttesen t izenöt tar tományt teljesen elpusztítottak. A magyaroknak ezen a földjén az említett barát 
találkozott tatárokkal és a tatár vezér követével, aki beszélt magyarul, oroszul , kúnul, németül , szaracénul és 
tatárul. Ó azt mondta, hogy a tatár sereg, amely ide ötnapi járóföldre helyezkedett el, Németország ellen készül 
menni , de várnak egy másik sereget, amelyet a perzsák legyőzésére küldtek.(. . .) 

'Részlet a Julianus barát cs napkelet fölfedezése című könyvből . Válogatta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket ina Cyórffy 
György, fordí tot ta Györffy György és Gy. Ruitz Izabella. Szépirodalmi, 1986. 
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A barát , mindezt megtudva, jóllehet a magyarok kérték, hogy maradjon , nem vállalta, két okból. Először 
azért, mer t ha a pogányok országaiban és Oroszországban, melyek a keresztény magyarok és emezek közöt t 
fekszenek, híre menne, hogy ezeket a katolikus hitre térítik, nyugtalanná válnának, és talán ettől kezdve 
minden utat elzárnának, attól tartva, hogy ha ezeket amazokkal sikerülne a kereszténységben összekötni, 
minden közbeeső országot meghódítanának. Másodszor azért, mert elgondolta, hogy ha rövidesen meghalna 
vagy megbetegedne, munkája füstbe menne, minthogy sem ő nem boldogulna velük, sem magyar rendtársai 
nem tudnák , hogy hol található ez a nép. Mikor tehát vissza akart térni, kitanították ö t ezek a magyarok egy 
másik útra, amelyen gyorsabban utazhat. Megindult pedig a barát hazafelé a Szent János ünnepe előtti 
harmadik napon, és néhány napi pihenőt tartva az ú ton, vízen és szárazföldön utazva karácsony másodnapján 
lépte át Magyarország kapuját , jóllehet Oroszországon és Lengyelországon át lóháton jött . (. . .) 

Julianus második útjáról 
készült jelentés 1237—1238-ból 

(. . .) Amikor a reám rótt engedelmességet követve Nagy-Magyarországba kellett mennem a mellém adott 
barátokkal , és a nekünk kiszabott utat bejárni óhaj tot tuk, amint Poroszország legtávolabbi végeihez 
érkeztünk, megtudtuk az igazságot — (ó, keserves és mindenkit megdöbbentő dolog!) —, hogy az összes 
tartarokat , akiket pogány magyaroknak is neveznek, a bolgárokat és számos országot a tatárok teljesen 
elpusztí tot tak. (. . .) 

így tehát Gürkagán, a ta tárok említett vezére mindenüt t dicső győzelmet aratva, teljes erejével hadjáratot 
vezetett a perzsák ellen némely csatározások miatt , melyeket korábban egymás ellen folytattak, hol is 
rendkívüli győzelmet vívott ki, és Perzsiát teljesen leigázta. 

Ezek után merészebbé vált, és a földön mindenkinél erősebbnek érezve magát, megkezdte elónyomulását 
(más) országok ellen, azzal a szándékkal, hogy az egész világot leigázza. Ezért a kúnok földjére vonult, a 
kúnokat leverte, és földjüket elfoglalta. Innen visszafordulva Nagy-Magyarországra (mentek), ahonnan a mi 
magyarjaink erednek, harcoltak velük tizennégy éven át, s a t izenötödik évben legyőzték őket , amint ezek a 
pogány magyarok élőszóval elmondták nekünk. Ezek leverése után nyugatra fordultak, és egy esztendő vagy 
valamennyivel több (idő) alatt öt igen nagy pogány országot foglaltak el: Szakszint, Meroviát, leverték 
Bolgárországot, és hatvan nagyon erős várat foglaltak el, melyek oly népesek, hogy egyetlen közülük ötvenezer 
fegyverest tud kiállítani. (. . .) 

Most pedig, amikor Oroszország végein várakoztunk, megtudtuk a való igazságot, hogy a tatárok egész 
serege nyugat felé vonulva négy részre oszlott. A z egyik rész az Etil fo lyó mellett Oroszország keleti végeinél 
Szuzdal felé közeledik, (. . .) Azok a ruténok, magyarok és bolgárok, akik előlük menekültek, élőszóval 
mesélték nekünk, hogy (a tatárok) arra várnak, hogy a télen, amikor a föld vizei és mocsarai befagynak, egész 
Oroszországot teljes sokaságukkal olyan könnyen feldúlják, mint az egész rutén földet. 

Tud já tok meg így még mindezeket , hogy maga Gürkagán, az első vezér, aki a háborút elkezdte, meghalt. 
Most pedig az ő fia, a Kán uralkodik a helyén. (. . .) 

Többen mint biztos dolgot beszélik, és a szuzdali fejedelem élőszóval megüzente általam Magyarország 
királyának, hogy a tatárok éjjel-nappal tanácskoznak afelett, hogy miképpen győzhetnék le és keríthetnék 
hatalmukba a keresztény Magyarországot. Állítólag tervbe vették, hogy továbbnyomulnának, és elfoglalnák 
Rómát és a Rómán túli területet. 

Ezért követeket küldtek Magyarország királyához, akiket — mikor Szuzdal földjén át mentek — a szuzdali 
fejedelem elfogott, és a királynak küldött levelet a fejedelem elvette tőlük. Ezeket a követeket mellém adott 
társaimmal együtt láttam is. A z említett levelet, amelyet a szuzdali fejedelem nekem adot t át, elvittem 
Magyarország királyának. A levelet pogány betűkkel írták, de tatár nyelven. így hát a király sokakat talált, akik 
el tudták olvasni, de nem akadt , aki megértette volna. Mi pedig, midőn áthaladtunk egy Kerman nevű nagy 
pogány városon, találtunk valakit, aki lefordította nekünk. (. . . ) 

Ismét, midőn a római udvarban tar tózkodtam, előttem elment Nagy-Magyarországba négy rendtársam, akik 
átkelvén Szuzdal földön, ennek az országnak a határain találkoztak némely pogány magyarral, akik a tatárok 
elől menekül tek. Ezek készségesen felvették volna a katolikus hitet. És mielőtt a keresztény Magyarországra 
jöttek volna, meghallotta ezt az említett szuzdali vezér, felháborodva visszahívta a m o n d o t t barátokat, és 
megtiltotta, hogy a római hitet prédikálják azoknak a magyaroknak, és emiatt kiűzte őket földjéről . (. . .) 
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„Elvettem a zászlót . . 
Szemere Bertalan emlékezete 

„A nagyság a sorsé, csak a tehetség az emberé." Az egyén és a történelem párharcának drámáját Kemény 
Zsigmond foglalta össze ebben a monda tban . Az egyén kiszolgáltatott, tőlünk független erők oszt ják ki a 
szerepeket, mi legfeljebb a szerepekre készülhetünk becsülettel, ajándékba kapot t tehetségünk szerint. 

A kor, amelyben Szemere Bertalan élt, sokféle szerepet kínált, s a borsodi Vattán, 1812. augusztus 27-én 
született ifjút a sors gazdagon áldotta meg tehetséggel. Élete végéig elkísérte például az a dilemma, melyik 
pályát tekintse élete értelmének: az íróit, mely annyi ö römöt és babért termett számára, vagy a közéletit, mely 
a reformkor ígéretes évtizedét és a szabadságharc mámor í tó s kudarctól vemhes hónapjait leszámítva 
szenvedést, reménytelenséget és megaláztatást hozott. Kölcsey Ferenc 1834. szeptember 7-én kelt, Szemere 
Pálnak címzett levelében már szóvá teszi ezt a kettősséget, és szinte megjósolja a huszonkét éves unokaöccs 
nem mindennapi pályáját: „A mi Bertink holnap indul feléd . . . Fogadd öcsédet kegyesen, ez egy szeretetre 
méltó, s jól készült , s elveket kereső if jú, ki nekem szeretetemet s bizodalmamat nagy mértékben bírja. A ő 
nyelv gramatikáját tanulta, s tiszta, kellemes prózát ír, s van benne elég talentum, hogy Titerátorink közt egyszer 
akkor díszben tűn jön fel, de az én kinézéseim nem annyira azok, nogy ő literátor legyen, mint azok hogy 
hivatalbeli. Ez a gyermek, ha minden meg nem csal, a polgári pályán nem utolsó jelenet lesz; s országunk 
mostani helyzetében én inkább óha j tom, hogy a megyéken s országgyűléseinken előítéletlen, szabadelmű, 
merész lelkű, s nem ingó férfiak támadjanak, mint jó drámaírók. E népnek gyorsan jövő segédre van szüksége, 
hogy saját érdekei felől felvilágosíttassék." 

A kor szorításának enged Szemere, mikor a literátori helyett a „hivatalbeli" pályát választja, s ha nem is 
tudatosan, irodalmi működésének legjavát a megyei és országgyűlési szereplésének igájába fogja. í róként 
dilettáns marad, aki csak kedvtelésből vagy saját maga vigasztalására ír, viszont minvégig hivatásszerűen 
politikus. Merész lelkű, aki azután is, hogy a politikai küzdőtér rő l kiszorul, igyekszik a „népet" nevelni, azaz 
saját érdekei felől felvilágosítani. 

Egyelőre azonban még csak készül a későbbi nagy szerepre. A késmárki és a sárospataki diákévek után az 
1832/36-os országgyűlésen már ott találjuk az ifjú jurátust, Borsod ellenzéki követe, Palóczy László mellett . 
Ekkor kerül Kölcsey bűvkörébe, és itt ismeri meg az Országgyűlési Tudósí tások szerkesztőjét, a nála tíz 
esztendővel idősebb Kossuth Lajost. 

Szemere Bertalan tanulóévei ezek. Későbbi pályájának legfontosabb színhelyeit, a megyét és az országgyűlés 
világát ekkor ismeri meg tövirül hegyére. 1833-ban a királyi táblán ügyvédi vizsgálatot tesz, s Borsodban 
hamarosan megválasztják jegyzőnek. „Neveltetése" azonban még nincs befejezve. Az extra Hungáriám non est 
vita életszemlélete már a múlté, a r e fo rmkor fiataljai tudják, hogy Európa ismerete nélkül Magyarországon sem 
lehet eligazodni. Szemere is követi kortársai példáját, s nagybátyja anyagi támogatásával tizenhét hónapos 
külföldi útra indul. 

„Én Németa l fö ldön különösen a népiskolákat, Franciaországban a nyilvános életet, Nagy-Britanniában a 
fogházakat s népjellemet, Helvéciában a természetet választám azon fénypontul , mi körül egyéb tárgyak 
csoportozatai összegyűlnek. Mert nemcsak amaz elvnek, hanem még egy másik csillagnak befolyása alatt is 
írék, s ez a H A Z A . . ." Evvel az ajánlással kezdi a nagy utazásról írt naplóját, s az 1840-ben kiadott Utazás 
külföldön egy csapásra ismertté teszi nevét. A siker óriási: az első kiadás 2400 példánya kilenc hónap alatt 
elfogy, s a szerzőt az Akadémia XI. közgyűlése 1840. szeptember 5-én levelező tagjává választja. Az út inapló 
azonban nemcsak (írói és politikusi) hírnevét alapozza meg, de maga az utazás, az akkor szerzett tapasztalatok 
összessége további életének soha el nem értéktelenedő aranytartaléka is lesz. H a megyéje részére javaslatot kell 
kidolgoznia a „javító fogházakról" — az eszmét az útinaplóból meríti; ha az Akadémia pályázati felhívására a 
halálbüntetésről ír — csupán angliai élményeit kell felelevenítenie. 

A megyei táblabírót , az 1843/44-i országgyűlés követét, Borsod másodalispánját (1846), egyszóval Szemerét, 
a közéleti férfit ugyan az elkésettség rémétől hajszolt r e fo rmkor ösztönzi cselekvésre, a hazai nyomorúságon 
túlmutató perspektívát viszont neki is, mint annyi más külföldet megjárt kortársának (Eötvös József, Trefor t 
Ágoston, Szalay László), az alaposan megvizsgált külföldi példa szolgáltatja. 

Az idő sürget, s Szemere Bertalan győzi tartalékokkal. 1847. március 15-én Deák Ferenc, Kossuth Lajos, 
Eötvös József, Pulszky Ferenc és Teleki László mellett ó is részt vesz az 1847/48-as országgyűlésre készülő 
ellenzék programjának kidolgozásában. Kossuth után talán a legnépszerűbb polit ikus. Miskolcon, de később 
Pesten is a kor szokása szerint fáklyás menettel tisztelik meg (1845. szeptember 25.). Tele van tervekkel és 
ambícióval, keze alatt ég a munka, s közben magánélete is rendeződik: 1846 áprilisában házasságot köt . 

Ez az évtized Szemerének — de a nemzetnek is — legboldogabb időszaka. Áz országban nem ő az első, de az 
elsők közé tar tozik. Hogy vezetőnek nem való, talán maga is érzi. Hiányzik belőle a hajlékonyság és az a 
megnyerő kedvesség, mely a vezéregyéniségek köré úgy vonzza a tettre kész embereket , mint mágnes a vasat. 

Szemere az elvek embere, majdnem doktrinér. Képességeivel tisztában van, és ezt másokkal is érezteti. 
Puritán és demokrata , az arisztokratákat ellenérzéssel figyeli, s akik allürjeiket majmolják, lenézi. Szeret 
aforisztikusan fogalmazni, és azzal sem törődik, ha egy-egy élesebbre sikerült igazság másokat sért. Mindezek 
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a márciusi napokban nem kerülhettek felszínre, s ha valaki kétségessé is tehette volna részvételét az első felelős 
minisztériumban, a kortársak egybehangzó emlékezése szerint Kossuth sürgetése eldöntöt te a kérdést. 

A szabadságharc mámorí tó és egyre zaklatottabb hónapjai Szemere Bertalant is sodor ják . A belügyminiszter 
sajtótörvényével a pesti fiatalok nincsenek megelégedve, a törvényt nyilvánosan elégetik, s a miniszter 
kénytelen engedni. Ez az incidens sem tépázza meg népszerűségét. A Közcsendi Bizot tmány tagjává választják, 
és újra — már harmadszor — fáklyás zenével köszönt ik . Aztán megszervezi az országos rendőrséget, a 
minisztérium lemondása után egyedül ó marad a poszton, hogy később az Országos Honvédelmi Bizot tmány 
tagjaként folytassa munkáját . 

1848 decemberében Felső-Magyarország teljhatalmú kormánybiztosává nevezik ki, s lázasan szervezi az 
ellenállást. 1849 januárjában vezéreket függeszt fel (Dembinszky) és vezéreket nevez ki (Görgey) , a 
függetlenségi nyilatkozat kibocsátását követően pedig, mikor újjáalakul a kormány , Kossuth bizalma ismét 
Szemere felé fo rdu l : őt kéri fel a ko rmány vezetésére (1849. május 1.). Az egymásnak el lentmondó hírek 
hálójában az országgyűlés tanácstalan, fél az igazságtól, s magatartásával szinte kiprovokálja, hogy becsapják. 
A saját opt imizmusától mámoros Kossuthnak nincs ereje feltárni a valóságot, s a miniszterelnök Szemere is a 
könnyebb utat választja: szónoki fordulatokkal igyekszik megoldani azt, amit az ország erővel már nem győz. 
Hunfalvy Pál ekkor jegyzi fel Szemere egyik országgyűlési tájékoztatója után naplójába (1849. július 21.): „A 
beszéd tetszett, de nem is volt más, mint szép szó, kiékesítve hazudsággal, mellyel hazánk erejét becsülte." 
Másutt, ugyanezen a napon: „Én Szemerét több embernek tar tot tam: ó nem politikus, hanem csak í ró." 

Az orosz beavatkozás nyomán a szabadságharc katonai helyzete katasztrofálissá válik, az országgyűlés és a 
kormány Szegedre menekül, a képviselők egyre türelmetlenebbek, s Szemere, mintha a bukás árnyékában 
mindent ki akarna pakolni tarsolyából: 1849. július 28-án az országgyűlés elé terjeszti történelmi jelentőségű 
törvényjavaslatát a „népiségeket illető elvekről", azaz a nemzetiségei kről és a zsidók egyenjogúsításáról. 

Megkésve, lehetne mondani, de hogy a javaslatot mindenképpen az országgyűlés elé kellett terjeszteni, épp a 
szabadságharcot követő — gyakran rágalmazásnak is beillő — külföldi vélekedések igazolják. A határozat 
kidolgozása hónapokkal korábban megkezdődöt t , amikor még nem volt nyilvánvaló sem az elkerülhetetlen 
bukás, sem az, hogy ennek egyik fő oka a mesterségesen szított nemzetiségi ellentétek robbanása. Az elfogadott 
törvény, annak körültekintő és hosszadalmas előkészítése, a körülötte gyűrűző vita bizonyítja, hogy az 
1848—49-es magyarországi eseményeket nem lehet egyszerűen a „Duna-medence történelmének legvéresebb 
nemzetiségi összecsapásának" tekinteni. (Külföldön, s különösen Franciaországban ezzel szokták elaltatni újra 
meg újra — s okkal — feltámadó lelkiismeret-furdalásukat.) Ami itt történt, szabadságharc, függetlenségi 
háború volt, amely során „a magyar vezetők mindig is úgy érezték, hogy a legfelvilágosodottabb és leghaladóbb 
módon bánnak a nemzeti kisebbségekkel". Az „általános kelet-európai viszonyokat véve alapul" ezekről a 
törvényekről csak elismeréssel lehet megemlékezni. 

1849. augusztus 13-án Görgey Világosnál leteszi a fegyvert, Szemere pedig, miután elrejti a magyar koroná t , 
Ó-Orsováná l augusztus 24-én átlépi a határt. Néhány nap híján 37 éves. O t t h o n halálos ítélet vár rá, a tö rök 
birodalom területén — Kossuth és kíséretéhez hasonlóan — internálás, ó a harmadik megoldást választja: öt 
társával együtt csónakot bérel, s Várnán, Isztambulon, Görögországon keresztül — ahol végiglátogatja a 
klasszikus világ legnevezetesebb helyeit — Párizsba menekül . O k t ó b e r 26-án álnéven szállást bérel magának, és 
itt éri utol a szörnyű hír az aradi kivégzésekről és Haynau kegyetlenkedéseiről. 

Az emigráció keserves tizenöt esztendeje következik. Az 1850 őszén kiegészülő családnak megélhetési 
gondjai — legalábbis eleinte — nincsenek, de a Szemere-házat sűrűn látogatják a betegségek. Az amúgy is 
érzékeny egykori miniszterelnök egyre nehezebben viseli el emigránstársai kicsinyes torzsalkodását, Kossuth 
diktátori allűrjei meg egyenesen sértik, s nemcsak magatartását, politikáját is helyteleníti, s ami legfontosabb, 
ezt nem is rejti véka alá. 

„Sajnálom én is Szemere elszigeteltetését — írja Mészáros Lázár 1857. december 16-án Vukovics Sebónek —, 
hanem aki igazságokat nyersen s ami t ö b b : csípősen szeret kimondani s azokat leírni, az ne csodálkozzék, ha 
kerülik ó t . . . H a faiseurjeink ellen kikelünk higgadtaknak, komolyaknak s mézesen igazaknak kell 
muta tkoznunk, mert másként szenvedélyeseknek, kissé gyűlölködóknek s mi több: némileg ir igykedőknek fog 
tartani, — s »aki szenvedélyesen ítél, ri tkán igazságos«, ezt mondja a kritika. S itt van a Szemere bibéje, pedig 
kár, mert sok, igen sok igazság rejlik azokban, amit e lmondot t . " 

Az emigráció labirintusában nem könnyű eligazodni, s akik benne élnek olykor jó szándékuk ellenére olyan 
viharokat kavarhatnak, melyek épp azt sodorják el, akit vagy amit óvni igyekeztek. Az utókor sem mentes az 
előítéletektől és sokan ezektől megtévesztve látnak például minden Kossuthot bíráló szóban árulást, támadják 
még mai napig Görgey t vagy vonják kétségbe Szemere jóhiszeműségét. Holo t t ma már nyilvánvaló, hogy 
Kossuth kétségbeesett viddini levelének állítása, miszerint Görgey „a hazának gyáván hóhérjává lón", nemcsak 
egyszerűen nem igaz, de méltatlan is a volt ko rmányzó e lnökhöz, mint ahogyan Szemere is méltánytalan, 
mikor a szabadságharc bukásának egyik fő okát Kossuth múltbeli tevékenységében látja. Ugyanakkor 
mindezek mélyén fel lehet fedezni — és az u tókornak észre kell vennie — a szabadságharc eszméjének és 
becsületének védelmét. Minden mondatukból , rágalmaikból, de még öntömjénezésükből is sugárzik az a 
meggyőződés, hogy nem hajlandók végzetként elfogadni a történelmet. Ennek a hitnek az oltárán áldozta fel 
Kossuth Görgeyt és Szemere Bertalan Kossuth Lajost. 

A nyersen k imondo t t igazságok jutalmaként sorstársakból verbuválódott , engesztelhetetlen ellenségek közt 
él Szemere. Hazájá tó l távol, kiszorulva a politikai pályáról egyre kevésbé tud eligazodni az események közt . 
Egy ideig Marxszal és Engelsszel is kapcsolatban áll, Kossuth-ellenes röpiratokat ad ki, s minden lehetőséget 
megragad, hogy a külföldi sajtóban ismertesse a szabadságharc valódi célkitűzéseit. Az osztrák t i tkosrendőrség 
minden lépését számon tartja, besúgók és kalandorok környékezik , és az egyik — visszaélve a gyanútlan 
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Szemere bizalmával — kétes üzleteibe is bevonja, hogy aztán Szemere pénzével együtt Amerikába szökjön. 
Szemere így veszti el felesége vagyonának tekintélyes részét, anyagi biztonsága megrendül, függetlensége is 
oda. A sorssal vívott harca egyre kilátástalanabb. 

I t thon még a forradalmi napokban is úgy élt, mint a legtöbb reformkori nemes. A szabadságharc bukásával 
ugyan menekülni kényszerül, de Párizsban is magyar — csupán emigráns — politikus marad: életformája, 
gondolkodása még mindig a régi. Vagyonának elvesztése végérvényesen megváltoztatja a helyzetet. Kénytelen 
kenyérkereső, polgári pálya után nézni, s ezzel az ország után eddigi életformájából is emigrál. 

A száműzetésben élő magyarok közül többeket megkísértett a gondolat — köztük magát Kossuthot is —, 
hogy előnyös üzleti vállalkozás lenne a magyar bor külföldi népszerűsítése. Különösen a nagy hírű és szerte a 
világon ismert és hamisított tokaji ellenében a valódi és minőségileg sokkal kiválóbb eredeti tokaji bevezetése a 
nyugati piacon. Míg a többieknél ez fu tó ötlet maradt , Szemerét az anyagi kényszer beleszorítja a vállalkozásba. 
Ettől fogva minden energiáját a magyar bor népszerűsítésébe öli. „Teszem mindezt hazafiságból, de jövedelmi 
számításból is" — írja egy helyütt . És miközben borkereskedői tevékenységébe bevonja i t thoni barátait, 
egykori iskolatársait és külföldi ismerőseit — többek közt a híres angol polit ikust, Cobdent éppúgy felkéri a 
tokaji propagálására, mint a manchesteri gyárost, Friedrich Engelst és a Tőkén dolgozó Marxot —, olyan 
tapasztalatokra tesz szert, amelyek előbb lesújtják, kétségbe ejtik, majd ahogy intellektuálisan is feldolgozza a 
benyomásokat , úrrá lesz felettük. Ekkor bontakozik ki előtte a felismerés és a nagy cél: hogy el vagyunk 
maradva, és hogy a magyar társadalomnak, ha fenn akar maradni, gyökeres reformokra — gazdasági és etikai 
megújulásra — van szüksége. A reformkor annak idején hasonló eszméktől volt hangos, de most , a hatvanas 
években, a gyilkos Bach-korszak múltán mindezek eretnek gondolatoknak számítanak. Az országot más tartja 
izgalomban. A passzív ellenállás tetszhalott évei után az újjáéledő (és terméketlen) politikai, közjogi viták a 
nemzet minden energiáját lekötik, ilyen „időszerűtlen" kérdésekkel nem érnek rá foglalkozni. Szemere is tudja 
ezt, de új életformájának tapasztalatai mást sugallnak, és a zsigereiben érzi a veszélyt. 

Saját sorsában mintegy az ország jövendőjét látja — vagy inkább sejti — , hogy annak is meg kell tennie azt a 
lépést, amire ö rákényszerült . Előbb vagy u tóbb annak is a polgári pályát kell választania „hazafiságból, de 
jövedelmi számításból is", azaz: polgári útra kell lépnie, ha túl akarja élni a századot. Csakhogy ez az ország mai 
formájában erre nem képes, ö n h i t t és azt képzeli magáról, hogy például ért a bortermeléshez. Holot t a 
legképzettebb magyar szőlész is képtelen olyan bort termelni, amely szállítható. Képtelen magára a 
kereskedésre, képtelen a határ idők megtartására, a minimális kereskedői, mondhatnám polgári fegyelemre. Ezt 
az országot meg kell tanítani a borkereskedelemre, magára a bortermelésre, egyáltalán arra, hogy a hazafiságot 
hogy lehet (és kell is) összekapcsolnia a realitásokkal, a „jövedelmi számításokkal". Széchenyihez méltó 
nemzetnevelői terv lombosodik ki a „térszinítés ( = egyenlőség) és a francia demokrácia emberében" — így 
jellemezte Szemerét Kemény Zsigmond —, aki már alig-alig tekinthető magyar középnemesnek, akinek 
lassankint nemcsak a teste erőtlen, de akiben a lélek fénye is kezd meghomályosodni. Egyre súlyosabb 
fejfájások gyötrik, a tervvel azonban nem hagy fel. Át kell gyúrni az országot — s mikor a tatai uradalomból egy 
fiatalembert küldenek hozzá , hogy franciaországi tanulmányútján segítse, hogy összeköttetései révén 
szerezzen belépőt a francia borkészítés titkos műhelyeibe, örömmel vállalja a feladatot. Zaklatott lelke minden 
energiáját összeszedi és a legendásan híres szervező nekilát megtervezni a tanítvány munkarendjét . A betegség 
támadása ellen munkával védekezik. 

Ekkor éri az utolsó csalódás. A tatai uradalom „ösztöndíjasában" nem a megálmodott ú j embertípussal 
találkozik, hanem a jövő emberével, az élősködő dzsentrivel. Az amúgyis megrokkant egészségű, puritán 
Szemere ezt már nem bírja elviselni. Betegsége elhatalmasodik, és 1864 végén dührohamában családjára támad. 
Az elborult elméjű egykori miniszterelnök ekkor — felesége kérésére — amnesztiát kap, és 1865-ben orvosi 
kísérettel hazaszállítják. 

Még négy évet él i t thon. Előbb Batizfalvy Sámuel Király utcai vízgyógyintézetében kezelik, majd 
Schwartzer Ferenc elmegyógyintézetében ápolják. A Városmajorban tett hosszú sétáik alatt lányának, 
Máriának mindig 1848—49-ről beszél. Aztán végleg elhallgat. „Elvettem a z á s z l ó t . . . " — lánya ezeket a 
szavakat hallotta tőle utoljára. 1869. január 18-án halt meg. 

Szellemi öröksége máig betakarítatlan, arcképének méltó megrajzolására még senki sem vállalkozott. A 
ti tánok körüli harcban — Görgey és Kossuth évszázados pőrére gondolok — ő csak sebeket kapot t , mellette 
kevesen ejtettek szót. Műveinek hat kötetét több mint száz éve adták ki, s egyedül nyugat-európai útinaplója 
jutott el bő válogatásban a mai olvasóhoz. A száműzetésben vezetett naplója (1849—1862) kiaknázatlan, 
levelezésének nagy része kézirattárakban hever, emlékirat értékű röpiratai annak idején is csak idegen nyelven 
jelentek meg. 

Mind-mind felfedezésre vár még, mint ahogy bukásokkal és tévedésekkel szegett élete is tanulságok 
garmadájával szolgál: kudarcaiban olyan értékekre mutatot t rá, melyeknek árfolyama azóta sem csökkent, s 
utolsó világos éveiben saját magának és a nemzetnek olyan utat próbált kijelölni, melyek ma is járhatóak. 

Albert Gábor 
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Steiner Gáborról 
születésének 
centenáriumán 

Száz éve, 1887. szeptember 9-én született Komáromban a forradalmi munkásmozgalom egyik kiemelkedő 
személyisége, Steiner Gábor . Szegény ószeres fiaként jött a világra. Nyomdásznak tanult, majd tanoncévei után 
Budapestre ment dolgozni, ahol alkalom nyílt megismerkedni a munkásmozgalommal . Tagja lett a nyomda-
ipari munkások szakszervezetének, bekapcsolódott a nyomdászok Liebknecht-körének tevékenységébe és 
miután 1918 őszén megalakult a Kommunisták Magyarországi Pártja, az elsők közöt t lépett tagjainak sorába. 

A Magyar Tanácsköztársaság idején a közellátási bizottság biztosaként tevékenykedett Budapesten. így 
került azok közé, akiket a magyar kommün bukása után halálra ítéltek. Sikerült azonban átjutnia a csehszlovák 
határon, és 1919 végén visszatért szülővárosába, ahol már várta felesége és három gyermeke, akik még 1919 
nyarán költöztek Budapestről Komáromba. 

Hazatérése után szedőként dolgozott a komáromi Spi tzer-nyomdában. Tevékenyen bekapcsolódott a város 
és vidéke munkásmozgalmába, kamatoztatva a Tanácsköztársaság idején szerzett mozgalmi tapasztalatait és 
kiváló szervezőkészségét. A csehszlovák határvárossá vált Komáromban a Magyar Tanácsköztársaság hatására, 
valamint ide emigrált volt harcosainak agitációja nyomán az 1920-as években rendkívül intenzív munkásmoz-
galom bontakozot t ki. Steiner egyike volt azoknak, akik 1921 májusában megalapították a komáromi 
kommunis ta pártszervezetet. Még ugyanabban az évben beválasztották a párt megyei vezetőségébe. A húszas 
évek első felében fokozatosan megismerték Komárom és vidékének munkásai , mint a népgyűlések szónokát, a 
május elsejei tüntetések és sztrájkok szervezőjét. A bérharcok alatt megalkuvást nem ismerve képviselte a 
mezőgazdasági és ipari munkások érdekeit a földbir tokosok és a gyártulajdonosok képviselőivel szemben. 
1921-től a komáromi városi képviselőtestület kommunista tagjaként is védelmezte a város proletárjainak 
érdekeit. 1924-ben helyet kapot t Csehszlovákia Kommunista Párt ja II. kongresszusának küldöttei közöt t , 
majd 1925-ben az érsekújvári választókerületben a CSKP nemzetgyűlési képviselőjévé választották. Ezt 
követően már nem dolgozot t a nyomdában. Minden erejét a politikai munkának szentelte. Tevékenysége 
kiterjedt egész Szlovákiára, fáradhatatlanul agitált, szervezett. Beszédet mondot t a Komárom környéki 
falvakban, Pozsonyban, Rozsnyón , Érsekújvárot t , Diószegen, Galgócon, Léván, Galántán, Alsószelin, 
Vágsellyén, Kassán, Eperjesen. Kijelentéseivel magára vonta a polgári hatóságok figyelmét, szaporodtak ellene 
a feljelentések. 1927 novemberében a képviselőház mentelmi bizottsága hozzájárult letartóztatásához. Nyolc 
hónapi börtönbüntetésének letöltését 1928. március 1-én kezdte meg a komáromi fogházban, ahonnan március 
7-én a nyitrai börtönbe szállították, s onnan csak 1928. november elején szabadult. A bör tön nem törte meg, 
rendületlenül folytatta politikai tevékenységét. N e m kis része volt abban, hogy a kommunis ta párt belső 
válságának idején, 1928—1929-ben a pozsonyi pártkerületben a következetesen forradalmi irányzat képviselői 
kerekedtek felül. 1929 januárjában az újjáválasztott kerületi pártvezetóség titkára lett, majd a CSKP 1929 
februárjában tartott V. kongresszusán a Központ i Bizottság tagjává választották, s még ugyanabban az évben a 
parlamenti választások során a CSKP jelöltjeként ismét nemzetgyűlési képviselővé. Az új párttisztségeivel 
összefüggő kötelezettségei miatt 1929-ben Komáromból Pozsonyba költözött (családja csak 1932-ben 
követte), de a harmincas években is gyakran megfordul t szülővárosában és környékén, főleg a világgazdasági 
válság idején, amikor a munkanélküliek mozgalmát szervezte. 

A pártirányítás területi átszervezésével 1930-ban létrejött a C S K P össz-szlovákiai pártkerülete, és az 1930. 
május 11-i nagyszombati pártértekezlet Steiner Gábor t a szlovákiai kerületi pártiroda tagjává választotta. E 
tisztségében hatékonyan elősegítette a kommunis ta mozgalom fejlődését egész Szlovákia területén. 1931 
júniusában, amikor éppen a Szovjetunióból tért haza egy munkásküldöttséggel, ismét letartóztatták, és néhány 
mondatáért — melyeket még 1927. november 6-án mondot t egy komáromi népgyűlésen — 1931 szeptemberéig 
a komáromi fogházba zárták. Szabadulása után folytatta az osztályharc szervezését: szeptember 13-án beszédet 
mondo t t egy gútai népgyűlésen, szeptember 15-én a pozsonyi választók gyűlésén, két nappal később 
Rimaszombatban, majd pedig a képviselőház ülésére utazott . Mint a képviselőház — majd pedig a szenátus — 
kommunis ta tagja, magyarul elmondott parlamenti beszédeiben k ü z d ö t t a szociális és nemzetiségi elnyomás 
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ellen. 1937-ben a kommunis ta szenátorok nevében a német Kari Kreibich szenátorral , a cseh Antonín 
Zápotocky és a szlovák Viliam Siroky képviselőkkel együtt a csehszlovákiai magyar kisebbség helyzetének 
javítása ügyében memorandumot nyúj tot t át dr . Hodza Milán miniszterelnöknek, amely leszögezi, hogy a 
magyar kérdés megoldására nem történtek a kormány részéről kielégítő intézkedések. Gazdasági reformprog-
ramot javasol a magyar lakosság életfeltételeinek javítására és reális intézkedéseket a nemzetiségi elnyomás 
megszüntetésére. E memorandumnak azonban — a többi ilyen jellegú erőfeszítéshez hasonlóan — az uralkodó 
cseh burzsoázia szúkkeblűsége és történelmi korlátoltsága miatt nem lett gyakorlati eredménye. A megoldatlan 
nemzetiségi problémák a határrevíziókat követelők malmára haj tot ták a vizet. A fe l fokozot t nacionalista 
közhangulatban a németül jól beszélő Steiner Gábor a CSKP KB megbízásából 1938 tavaszán három hónapig a 
szudétanémet határvidék dolgozói körében agitált a fasizmus és irredentizmus ellen. Visszatérve Pozsonyba, 
segített megszervezni a dél-szlovákiai lakosság 1938. szeptember 4-i vágtornóci béketüntetését . 1938 őszén, 
amikor Csehszlovákiát a fasiszta Németország támadása fenyegette, Steiner több szlovákiai magyar k o m m u -
nista tisztségviselővel és baloldali értelmiségivel együtt felhívást intézett a csehszlovákiai magyarsághoz, amely 
előrelátóan figyelmeztet arra, hogy a német fasizmus térhódításával nem oldódnak meg a magyar kisebbség 
problémái és veszélybe kerül Magyarország önállósága is. 

Miután 1938. ok tóber 9-én Szlovákiában betiltották a kommunis ta párt tevékenységét, Steiner Prágába 
utazot t és ott segített megalapozni az illegális pár tmunkát , valamint elvtársai kijutását az emigrációba. Cseh- és 
Morvaország német megszállása után, 1939. március 30-án, amint a prágai szovjet követségre ment útleveléért, 
letartóztatta a Gestapo. Ha t hónapig a hírhedt pankráci börtön foglya volt, onnan Drezdába , aztán Dachauba, 
majd a buchenwaldi koncentrációs táborba szállították, ahol 1942. október 8-án agyonkínzot tan és kimerülten 
meghalt . 

Születésének centenáriumán szülővárosában tudományos tanácskozást rendeznek munkásságáról. Emlékét 
őrzi e városban a róla elnevezett főutca és hajógyár, valamint mellszobra a járási pártbizottság székházánál és 
egykori munkahelyének, a volt Spi tzer-nyomdának falán elhelyezett emléktábla. 

Mácza Mihály 
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H R G u o m m y ) 
V y 

A magyar nép megtelepedése 
a Kárpát-medencében, 
s beilleszkedése az 
európai népek közösségébe* 

A Kárpát-medence egybefüggő nagy síksága, a magyar Alföld az eurázsiai ligetes sztyeppe zónájának 
legnyugatibb szigete. Ezért törvényszerű, hogy a történelem folyamán a nyugat felé húzódó állattartó népek 
szinte mindegyike megszállta ezt a területet. Megtelepedett már itt az i. e. IV. évezredi ún. gödörsíros kultúra 
népessége is. Az eurázsiai lovas nomadizmus életformájának kialakulása (az i. e. 1000 körül) a 
mozgékony lovas nomádok szinte egymást követték az alföldi pusztákon: előbb a szkíták egyik néprésze, majd 
a szarmaták, hunok, később az avarok választották hazájuknak ezt a területet. Az Alföldön, vagy az egész 
Kárpát-medencében megtelepedett nomád népek történelmi sorsának közös vonása, hogy nem tudták itt 
lábukat véglegesen megvetni. A hunok és avarok birodalmát a nomád államalakulatok sorsa érte utol: a 
részfejedelmek belső széthúzása bomlasztotta meg államuk erejét, a külső ellenség csak a kegyelemdöfést adta 
meg. Bukásuknak azonban volt még egy, nem kevésbé fontos oka is: e birodalmak államszervezete, társadalma 
és gazdálkodása zömmel a régi keleti, nomád hagyományok útját járta tovább, s nem idomult az új, európai 
környezethez. 

A fentiektől alapvetően eltért az ugyancsak keletről jött magyarság történelmi sorsa a 895-ös honfoglalást 
követően. A szintén keleti, nomád hagyományokkal érkező magyarság véglegesen megvetette lábát az újonnan 
szerzett kárpát-medencei hazában, beilleszkedett az európai népek közösségébe, megalkotván a térség egyik 
legerősebb feudális államát. Ezt a szokásostól eltérő történelmi életutat a történészek kü lönböző okokkal 
magyarázták. Magam az alábbiakban szintén e magyarázatok számát szeretném szaporítni, remélve, hogy 
érveim közöt t egy-két e lgondolkoztató is akad. 

Úgy vélem, hogy a feudális magyar állam kialakulásának, a magyar társadalom gyökeres átalakulásának 
vizsgálatánál a korábbiaknál jobban figyelembe kell vennünk a keleti, még a honfoglalást megelőző 
előzményeket. Ennek a lehetősége számottevően megnőt t az elmúlt évtizedek kutatási eredményei alapján, 
mivel jelentős mértékben gyarapodtak ismereteink azon kelet-európai területek népeinek történetéről , ahol a 
magyarság is élt a honfoglalást megelőző mintegy két évszázadban. 

Mai ismereteink szerint a zömmel nomád életmódot folytató magyarság megközelítően 700 körül hagyta el 
a Középső-Volga és az Urál-hegység közötti területet, nagyjából a kora-középkor i Baskíriát. A népesség egy 
része — a nomád hagyományoknak megfelelően — továbbra is itt maradt, s itt talált rájuk Tulianus domonkos 
szerzetes 1236-ban, s nevezte e területet Magna Hungar iának, azaz régi Magyarországnak. A magyar törzsek 
ezt követően az Azovi-tenger Don—Donyec—Alsó-Volga vidékén telepedtek meg, amely területet az akkor 
legjelentősebb kelet-európai nomád állam, a Kazár Kaganátus tartotta ellenőrzése alatt. A magyarságot erős 
szálak fűzték a kaganátushoz, s b izonyára hosszabb ideig a kagán alattvalói voltak. 

A kaganátus területén eltöltött időszak rendkívül mélyreható változásokat idézett elő a magyarság 
gazdálkodásában, kultúrájában és társadalmában. Főként az újabb régészeti kutatásoknak köszönhetően ma 
már eléggé jól ismerjük a szóban forgó terület gazdálkodási és etnikai viszonyait . A kazár kagán alattvalóiként 
a Don—Donyec—Azovi- tenger vidékén ebben az időszakban főként alán és bolgár-török nyelvű népesség élt, 
akiknek tárgyi hagyatékát szaltovói kultúra néven tartja számon a régészeti szakirodalom. Az Észak-Kauká-
zusból a VIII . század 30-as éveiben az arabok által kiűzött alánok főként a Don—Donyec-v idék ligetes 
sztyeppei sávját lakták, míg a doni bolgárok főként a sztyeppevidéken éltek. Az alánság korábbi hazájából 
hozott ősi földművelő hagyományokkal rendelkezett, s ezt az életmódját folytatta a Don-vidéken is. Ennek a 

Magyar—Lengyel Történész Vegyesbizottság 1986. o k t ó b e r 7-i, varsói ülésén e lhangzot t előadás. 
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lehetőségét a kaganátus fegyveres ereje biztosí tot ta, amely évszázadokra lezárta azt a „sztyeppei országutat", 
amelyen a nomád hadak korábban szinte teljesen felszámolták a megtelepült népek földműves falvait. Ez a 
fegyveres erő nyúj to t t lehetőséget arra is, hogy a nomád doni bolgár-törökség gazdálkodásában is jóval 
számottevőbb szerepet kapjon a megtelepült életmód. Az egykori nomádok megtelepedési folyamatát 
rendkívül jól szemléltetik azok a félig nomád, félig földműves falvak, amelyeket a szovjet régészek feltártak. 
Egyértelműen igazolható, hogy ez a megtelepedési folyamat, a földművelő életmód térhódítása az egész szóban 
forgó régió legjellemzőbb gazdaságfejlődési tendenciája volt. 

A fentiekből az is félreérthetetlenül következik, hogy ez a gazdaságfejlődési tendencia az ugyanezen 
régióban élő magyarságnál is érvényesült. E feltevésnek természetesen nemcsak ilyen spekulatív alapja van. A 
magyar nyelvbe ez idő tájt mintegy 250 bolgár- török jövevényszó került be, jórészt minden bizonnyal ezen a 
területen. E jövevényszavak nagy hányada a földműveléssel, a belterjes állattartással és általában a megtelepült 
életmóddal kapcsolatos. Átvételük valószínűleg azzal magyarázható, hogy a Don-vidéki magyarság a 
szomszédos bolgár- törökség hatására sajátította el a megtelepült életmód számos elemét. E feltevést támogatják 
továbbá a régészet eredményei is. A Don-vidéki és a magyarországi kora Árpád-kori falvak településszerkezete, 
a lakóépületek és gazdasági építmények formája szinte teljesen azonos. Számos közeli hasonlóságot találunk 
továbbá e települések lakóinak tárgyi emlékanyagában is.2 

'Az ósmagyarság kialakulására és vándorlására vonatkozó elgondolásomat Id. Fodor István: Verecke híres útján . . . (Bp. 
1975). 1 1 2 2 7 . o ld . A Julianus útról készül t jelentés legújabb magyar nyelvű kiadása: Györffy György: Julianus barát és 
Napkelet felfedezése (Bp. 1986). 1—82. o ld . A forráskritikai és a Magna Hungar ia kérdéssel kapcsolatos ú j abb irodalomból Id. 
Györffy György: i. m. 7—42. old. Róna-Tas András: A magyar népnév egy 131 l-es volgai bolgár sírfeliraton. Magyar Nyelv 

ÍI986) 78—81 old. , F. Sz. Hakimijanov: Egy ú jonnan felfedezett volgai bolgár sírfelirat. Uo . 82. old. Fodor István: Hol talált rá 
ulianus a keleti magyarokra? A nyíregyházi Jósa András Múzeum Evkönyve (1972—1974) (Nyí regyháza 1982.) 55—67. o ld . 
Ja.: 750 éves Jul ianus barát híradása Keleten maradt véreinkről. Népszabadság, 1986. XII . 24. 16. old. 

2E kérdésekről lásd: Bartha Antal: I X — X . századi magyar társadalom. (Bp. 1968) 12—118. old. Bálint Csanád: A 
szaltovó-majaki kul túra avar és magyar kapcsolatairól. Archaeologiai Értesí tő (1975) 52—63. old. Fodor István: Bolgár- török 
jövevényszavaink és a régészet. Magyar ős tör ténet i tanulmányok (Bp. 1977). 86—94. old. további i rodalommal . 
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Mindez arra enged következtetni , hogy a kazár szomszédságban élő magyarság gazdálkodásában a 
korábbinál jóval jelentősebb szerepre tett szert a megtelepült, földművelő-állattartó életmód, s a honfoglaló 
magyarság 895-ben igen jelentős földművelő tömegeket hozott magával a Kárpát-medencébe. 

Közbevetőleg azt is meg kell jegyeznem, hogy a fenti újabb adatok megismerése után a magyar történeti 
i rodalomban olyan vélekedés is lábra kapott, amely szerint a magyarság szinte teljesen földművelő népként 
érkezett ú j hazájába, s a nomadizmushoz úgyszólván semmi köze nem volt. Ennek az elgondolásnak azonban 
nemcsak a jól ismert írott for rások szólnak ellene, hanem a honfoglaló magyarság ma már igen jól ismert 
régészeti emlékanyaga is. Ez u tóbbiak a tárgyi és szellemi műveltségben szemléltetik a nomád hagyományok 
szívós továbbélését, de a gazdálkodás, a hadszervezet nomád vonásait is élénk színekkel tárják elénk, nem is 
beszélve a keleti hagyományokat folytató művészetről és hitvilágról.3 

A rendelkezésünkre álló összes számba vehető adat alapján tehát kétségtelennek tűnik, hogy a honfoglaló 
magyarság életmódja félnomádnak nevezhető, s kétségtelen, hogy a VI I I—IX. században életmódjukat a 
földművelő gazdálkodás nagymérvű térnyerése jellemezte. (Egybevág ezzel a felfogással Ibn Rusztának a 
870-es évek állapotát jellemző tudósítása: „A magyarok országa bővelkedik fákban és vizekben. Talaja nedves. 
Sok szántóföldjük van.") 

A magyarság dél-oroszországi tartózkodása idején végbement jelentós változások nem csupán gazdálkodá-
sukon hagytak maradandó n y o m o k a t . A szakirodalomban régóta vitatott kérdés a magyar kettős fejedelemség 
problémája. Mind az arab, mind a bizánci források egyértelműen igazolják, hogy a honfoglalást megelőzően a 
magyar törzsek élén két fejedelem állott, a szakrális főkirály, a kende és a gyakorlati teendőket végző, a 
seregeknek parancsoló gyula. Ugyanez t a kettős fejedelmi rendszert írják le az arab szerzők (Ibn Fadlán, 
Isztahri, Maszudi) a kazároknál is. Aligha kétséges, hogy a magyar kettős fejedelemség kazár mintára, sőt kazár 
hatásra jött létre.5 Czeglédi Károly újabb kutatásai alapján tudjuk, hogy a nomád kettős fejedelemség 
intézménye minden esetben felülrétegezett társadalmakban jön létre." A magyarság esetében ezt Bíborbanszü-
letett Konstant in tudósítása erősíti meg, amikor munkájának 38. fejezetében az első magyar fejedelem, 
Levedi hatalomra kerülésének körülményei t mond ja el. Eszerint a kazár kagán magához hívatta Levedit, s ezt 
mondta neki: „Azért hívattunk, hogy mivel nemes származású, értelmes és vitéz vagy és a türkök köz t az első, 
nemzeted fejedelmévé emeljünk, és engedelmeskedj a mi szavunknak és parancsunknak." 7 

A bizánci császár tudósítása és a történeti pá rhuzamok alapján joggal gondolhatunk arra, hogy az első 
magyar fejedelmet tulajdonképpen a kazár kagán „nevezte ki" és egyben a kagán helytartója is volt. Ez a hatalmi 
helyzet bizonyára azután változott meg, amikor a IX. század közepe körül , a kazár polgárháborút , és a lázadó 
kabarok magyarokhoz való csatlakozását követően jelentősen meglazultak a kazár—magyar kapcsolatok. A 
magyarság bizonyára ekkor szállásterületet is váltott : A Don—Donyec vidékéről a nyugatibb Pru t—Dnyesz-
te r—Dnyeper vidékére, az ún. Etelközbe köl tözöt t . 8 A kazárokkal való szembefordulás, a tőlük távolabbi 
szállásterület minden bizonnyal a magyar törzsek politikai és katonai önállóságát szemléltetik. Bizonyára 
ekkor kezdődöt t a kazár-vazallus főkirály hatalmának gyengülése és a tényleges hatalommal rendelkező 
alkirály, a gyula pozícióinak megerősödése. A két fejedelem közti hatalmi vetélkedés csak valamikor a 895-ös 
honfoglalás körüli időtartamban dől el, amikor a teljhatalom Árpád családjának kezébe megy át. ( N e feledjük, 
hogy a honfoglalást bevezető bolgár—magyar háború idején a bizánciak követe még két magyar fejedelemmel 
tárgyal.)9 

Ügy vélem, hogy az e lmondot tak nem hagynak kétséget afelől, hoey a magyar fejedelmi hatalom, a törzsek 
feletti központ i hatalom kialakulása a magyarságnál nem a X. század végén, Géza fejedelem uralkodása alatt 
kezdődik meg, hanem e hosszan tartó folyamat kezdete jóval a honfoglalás előttre, a magyarság kazáriai 
tar tózkodásának idejére nyúlik vissza.10 

iKristó Gyula nemrég megjelent dolgozatában — Bíborbanszületet t Konstantin egyik mondatára hivatkozva — a X. század 
közepi magyarság nomád voltát hangsúlyozta , s úgv vélte, hogy nem perdöntőek a régészet ennek e l lentmondó adatai: A X. 
század közepi magyarság „ n o m a d i z m u s á n a k " kéraeséhez. Ethnographia (1982) 463—474. old. Ezzel szemben Szádeczky-Kar-
do55 Samu es Olajoss Teréz r ámuta to t t , hogy téves a forráshely ilyen értelmezése, a szövegben a „ n o m á d " jelző az avarokra 
vonatkozik : Podlinnij szmiszl csasz toos ibocsno ob jasznva jemogo meszta isztocsnyika v k o t o r o m eovor i t sz jao drevnyih vengra. 
C I F U 6. Studia Hungarica (Bp. 1985) 69—73. old. Magam is úgy vélem — amint ezt korábban egy hozzászólásomban 
hangsúlyoztam (vö. E thnographia 1974. 599—601. old. — , hogy a nonfoglaló magyarság gazdálkodását nem ítélhetjük meg 
egysíkúan, hiszen adataink kétségtelenné teszik annak összetett voltát. Súlyos módszerbel i tévedésnek vélem azonban éppen a 
régészét vallomásának figyelmenTtívúl hagyását, hiszen az életmód tekintetében ennek adatai talán a legtárgyilagosabban tárják 
elenk az egykori valósagot, nagyon gyakran kiegészítik, esetenként helyettesítik az írot t kútfők vallomását. A régészeti 
emlékanyag hasznosítása ellen fe lhozot t szempontok — a szerző vélekedésével ellentétben — úgy vélem, ese tünkben nem 
számot tevőek (a keltezés bizonytalanságai , az analógiák felhasználásának veszélyei stb.). 
'A magyarok elődeiről es a honfoglalásról . Kortársak és krónikások híradásai. Szerk.: Györffy György. 2. kiad. (Bp. 1975) 88. old. 
4 Uo. 96—98. old. A magyar honfoglalás kútfői. Szerk. : / W e r Gyula és Szilágyi Sándor. (Bp. 1900)217—219., 237—238., 259. 
old. 
hSzeglédy Károly: Magyar ős tör téne t i tanulmányok (Bp. 1985) 97. és 213. old. 
7 A magyarok e l ő d e i r ő l . . . 119. o ld . 
8 A Levédiaés Etelköz területi elhelyezkedéséről ú jabban k ibontakozo t t vitáról Id. Czeglédi Károly: i. m. 113—128. o ld . Györffy 
György: Levédia és Etelköz kérdéséhez. Magyar Nye lv (1984) 385—389. old. Benko Loránd: A magyarság honfoglalás előtti 
tör ténetéhez Leved és Etelköz kapcsán. Uo . 389-419. old Harmatta János: Levédia és Ate lkuzu . Uo . 419—431. old. Király Péter: 
Lcvedia — Etelköz a szlavisztikai i rodalom tükrében. U o . 431—439. old. Ligeti Lajos: Levédia és Etelköz. Magyar Nye lv (1985) 
1—19. o ld . Váczy Péter: E te lköz . Histór ia (1985). 4. 24—25. old. Vékony Gábor: Levedia meg Atel és Kuzu. Magyar Nyelv 
(1986)41—53. old. 
A magvarok elődeiről . . . 106. o ld . 

10Az ekkor i Kelet-Európa f é lnomád népeinek „barbár ál lamá"-ról Id. Györffy György: A magyar állam félnomád előzményei. 
N o m á d társadalmak és ál lamalakulatok. Szerk.: Tőkei Ferenc. (Körösi Csorna Kiskönyvtár , 180 (Bp-1983) 365—390. old. 
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Ugyanebben az időben, a III—IX. században formálódik ki az a színpompás, keleti, ún. „palmettás" stílusú 
művészet is, amelyet a honfogalaló magyarok sírjaiból előkerült ötvöstárgyak szemléltetnek. Ennek a sajátosan 
magyar stílusú művészetnek a kialakulásában késő szasszanida, bizánci, kaukázusi és sztyeppei hatás 
muta tha tó ki. Az ú jabb kutatások fényében azonban a közép-ázsiai szogd művészet hatása látszik a 
legerősebbnek, amely bizonyára nem csupán a kereskedelem révén érvényesült. Az arabok által elfoglalt szogd 
városok kézműveseinek nagy része elmenekült s szétszóródot t a szélrózsa minden irányába. Nagyon 
valószínű, hogy sokukat a magyar előkelők fogadtak be udvaraikba. Bizonyára ezzel magyarázható, hogy 
honfoglalás kori ötvöstárgyaink egy részén részletekbe menően kimutathatók a szogdiai ö tvöshagyományok. 
Ezen új magyar művészet szembeszökő egysége talán arra utalhat, hogy kiformálódásában éppen a fejedelmi 
udvar ötvöseinek lehetett dön tő szerepe. 

Az. elmondottak alapján úgy vélem, hogy 895-ben a magyarság olyan társadalmi és gazdasági berendezkedés-
sel érkezett a Kárpát-medencébe, amely alapvetően különbözöt t mind a hunokétól , mind pedig az avarokétól. 
Ráadásul az új haza életföldrajzi viszonyai jelentős mértékben elősegítették a megtelepedés folyamatának 
felgyorsulását, hiszen e területnek csak egy viszonylag kis része alkalmas nomadizálásra. A honfoglalás kori 
régészeti leletek területi megoszlása is azt sejteti, hogy a nomád hagyományok elsősorban a Felső-Tisza 
vidékén, a Duna—Tisza közén és a Kisalföldön éltek tovább. Itt kerültek elő zömmel a nomád öltözéket díszítő 
ötvöstárgyak (tarsolylemezek, korongok stb.) s a nomád hitvilágban gyökerező lovastemetkezések. A magyar 
szakirodalomban ugyan felmerült az az elgondolás is, hogy ezek a leletek a csatlakozott kabarok emlékanyaga 
lenne, ennek azonban minden adatunk ellene szól. A jórészt nomád életmódot folytató, társadalmilag a szabad 
középréteghez ta r tozó közösségek tagjainak sírjai ezek, akik a kalandozó hadjáratok csapatait alkották, s akik 
a gazdag zsákmányokból is részesedtek. (Ezért van a sírjaikban oly sok arany- és ezüsttárgy.) 

A népesség egyre nagyobb hányada azonban belterjesebb állattartással és földműveléssel foglalkozott. Az 
utóbbi évek régészeti kutatásai nyomán egyre több olyan falutelepülést ismerünk, amelyek kezdete a X. 
századra nyúlik vissza. Kétségtelen tehát, hogy a XI. századtól már az írott forrásokból is jól ismert magyar 
falurendszer kialakulása a X. században indul meg. 

A magyar társadalom és a fejedelmi hatalom fejlődése is a keleten megkezdett irányban haladt. Az ú jabb 
kutatás fényt derített arra a fontos körü lményre , hogy az ún. magyar kalandozó hadjáratok nem egyes törzsek 
vagy nemzetségek elszigetelt akciói voltak, hanem a központi hatalom által szervezett hadi vállalkozásokA 
régészeti leletek egyébként egy igen fontos történeti következtetést sugallnak: a honfoglaló magyarok 
rendkívül egységes emlékanyagából nem tud juk az egyes törzsek hagyatékát elkülöníteni. Ebből alighanem az 
következik, nogy a Bíborban született Konstant in által nevükben megőrzöt t 7 magyar törzs a honfoglalás után 
már nem volt élő politikai egység. 

A változó erősségű fejedelmi hatalom tehát a X. században végig — még ha kü lönböző mértékben is — 
kezében tartotta a kü lönböző vidékeket uraló törzs- és nemzetségfőket . 

A honfoglaló magyarság műveltségének még egy fontos részét említem meg: a hitvilágot. A honfoglalók 
hitvilági elképzeléseinek alapját kétségkívül a keletről hozo t t sámánizmus alkotta, amely a magyar népi 
hiedelmekben és népmesékben megérte a XX. századot. Mégsem állíthatjuk, hogy a nagy világvallások ismerete 
távol állt tőlünk. A bezdédi tarsolylemezen — amely bizonnyal még a keleti szállásokon készült — középüt t az 
életfát jelképező palmetta szárai egy görög keresztet fognak közre, kétoldalt pedig egy-egy pávasárkányt 
látunk, tehát a táltoshit, a kereszténység és az iráni zoroasztr izmus jelképeit. A bizánci keresztény hittérítők 
bizonyára gyakran felkeresték a keleten lakó magyarokat a Kaukázus vidéki onogur püspökség létrehozása 
u tán . ' A Cirill-legenda is azt sugallja, hogy a kereszténység már a honfoglalás előtt sem volt ismeretlen a 
magyarság e lő t t . " A honfoglalást követően is számolnunk kell e bizánci térítők és a helyben talált keresztény 
szláv lakosság hatásával. 950 körül, Bulcsú és Tormás megkeresztelkedése után, Hiero theosz bizánci püspök 
térítő szándékkal jön Erdélybe.14 A régészeti leletek azt igazolják, hogy Erdélyen kívül főként a Dél-Alföldön 
és a Tisza mellékén érvényesült elsősorban a bizánci kereszténység hatása. (Nagy számban kerültek itt elő a X. 
századi sírokban bizánci keresztek.)15 

A nyugati és déli kalandozó hadjáratokban elszenvedett vereségek után Géza fejedelem 973-ban elküldte 
követeit a quedlinburgi birodalom gyűlésére, ahol békét ajánlott , s térítő papokat kért. E sorsdöntő elhatározás 
az Európába való végleges beilleszkedés szándékát jelezte. Ez a zseniális lépés azonban nem járhatott volna 
eredménnyel, ha nem egy már zömmel megtelepült, társadalmilag erősen rétegzett, szilárd fejedelmi 
hatalommal rendelkező és a keresztény hittel sem teljesen ismeretlen nép uralkodója teszi meg. 

Az elmondottak — úgy vélem — érzékeltetik, hogy az európai társadalmakba való beilleszkedésnek sokkal 
t öbb feltételével rendelkezett a magyarság, mint előtte bármely keletről jött nép a Kárpát-medencében. Az 
idomulás azonban így sem ment tengernyi szenvedés és vér nélkül, s kellett hozzá az a szerencsés történelmi 

"Györffy György: Honfoglalás , megtelepedés és kalandozások. Magyar őstörténeti t anu lmányok , 143. old. Másként : Kristó 
Gyula: Az augsburgi csata. (Bp. 1985) 44. o ld . Ua.: Magyar ka landozások — kalandozó magyarok. Fejezetek a régebbi magyar 
történelemből I .Sze rk . : Makk Ferenc. (Bp. 1981)44—46. old. Ua.: Magyarország története 895—1301. (Bp. 1985). 22—24. old. 
12Moravcsik Gyula: A honfoglalás előtti magyarság és a kereszténység. Szent Is tvan-emlékkönyv II. (Bp. 1938). 205—212. old. 
" A magyarok e lőde i rő l . . . 127. old. Vö. Király Péter: A magyarok említése a Konstant in- legendában. Magyar Nyelv (1974) 
I—II. old. 
14Moravcsik Gyula: G ö r ö g nyelvű m o n o s t o r o k Szent István korában . Szent Is tván-emlékkönyv I. 391—402. old. Györffy 
György: A kalandozások kora. Magyarország története I . / l . (Bp. 1984) 682—684. old. 
, 5Vö. öd'/mí Csanád: Az avar kor és honfoglalás kor bizánci vonatkozásainak régészeti kutatása Magyarországon 1970—1980 
között . Ant ik T a n u l m á n y o k (1983) 124—125. old. 
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ajándék is, amely egymást követően két olyan zseniális politikai elmét állított a magyar nép élére, mint Géza 
fejedelem és I. István király, akinek ezredévre szóló műve egységes egészet alkot. Kiváló érzékkel ismerték fel, 
hogy a nép megmaradását csak a szomszédokhoz való idomulás és az előrevivő történelmi folyamatba való 
betagolódás biztosíthatja. Akaratukat tűzzel-vassal érvényesítették b i rodalmukon belül, s külső szövetségesei-
ket is zseniálisan ismerték fel: a hanyatlásnak indult Bizánc helyett a nyugati keresztény világhoz csatlakoztak. 

Fodor Utván 

Zala vár 1413. évi kiváltságlevele 
és mezővárosiasodása 

A jobbágyok helyzetében a XV. század elején lényeges változások következtek be. A földművelés fejlődése, 
a városi piacra való termelés pénzhez juttatta a parasztokat , gazdagabbá tette a falut. Ez azonban fokozta 
földesuraik kapzsiságát is. N e m elégedtek meg azzal, hogy a parasztok terheik egy részét most már pénzben 
rótták le, hanem a pénzadók növelésére törekedtek. Ezzel párhuzamosan egyre inkább igyekeztek gátolni a 
jobbágyok szabad költözködését , akadályozták a parasztközségek önállósági törekvéseit, a mezővárossá 
válást. E cél érdekében többször intéztek támadást a paraszti földközösségek ellen, s a közös használatú vizek, 
erdők, legelők kezeléséért pénzt kezdtek követelni. 

Tula jdonképpen mi is a mezőváros : latin nevén oppidum? A jobbágyközség és a szabad királyi város közé 
eső alakulat. Nagy részük fejletlen, mégis a városi lét legfontosabb ismérveit már magukban sűrítik. 
Körzetükben a város és a vidék, a mezőgazdaság és az ipar szétválása, a munkamegosztás előrehaladt. Lakosaik 
többsége állandó jelleggel a piacra termel, illetve közreműködik az áruk piaci cseréjében. Széles körű belső 
autonómia: szabadság a bíráskodásban, a belső ügyek intézésében: bizonyos katonai erő, és egyéb kiváltságok 
járultak a címhez. 

A jobbágyközség előtt a különféle szabadságjogot nyú j tó mezővárossá válás egyik állomása a földesúr által 
kiadott szabadságlevél volt. 1413. november 1-én adta ki a zalavári apát és konvent je a következő oklevelet. „Mi 
János, isten kegyelméből szent Adorján vértanú zalai monostorának apátja és a konvent, jelen oklevelünk 
tartalmával emlékezetül adjuk mindenkinek, akit illet, mi együtt érezvén egyházunk Zalawar nevű falujának 
elhagyatottságával és ottlakó jobbágyainknak szegénységével, magunk között alaposan megtanácskozván, 
egyhangúan elhatároztuk, miután a derék János fia Vörös Mihály és Nagy Pál fia Patren Mihály ottlakó 
jobbágyaink ezt vállalták, és nemes Stephanus de Gethye, Andreas magnus de Mendzenth et alter Andreas 
Safar (Gétyei István, Mindszenti Nagy András és Sáfár András) familiárisaink (nemes szolgáink) valamint 
Petrus de Egri et Petrus de Zeggy (Egri Péter és Szegi Péter) tudomásával, a tisztelendő szerzetes úr Ladislaus de 
Myle (Milei László) priorsága és Joannes Chernelde Zenthiacab (Szentjakabi Csérnél János) egyházunk őre 
szolgálatának idején, hogy az ott lakó népeinket és jobbágyainkat mindörökre felszabadítván minden szolgálat 
és földbér alól, terheiket könnyítve örökös szabadsággal ajándékozzuk meg. Az e birtokon lakók, valamint 
jövőben oda települők tehát nekünk és egyházunknak semmi mást nem lesznek kötelesek adni, mint minden 
évben szent Lucia szűz és vértanú ünnepének nyolcadnapján (december 20.) 24 forintot jelenlegi pénzértékben, 
és egy hízott marhát, amit száz dénárért vásárolhatnak, továbbá Szent Ilona királynő ünnepének nyolcadnap-
ján (május 29.) ugyancsak 24 forintot és egy száz dénár értékű hízott marhát, azonkívül minden porta után egy 
köböl takarmányt és egy csirkét. Ezenkívül a Zalawarról monostorunkba vezető töltést, két fahíd kivételével, 
faágakkal illő és jó állapotban kötelesek fenntartani. 

Maguk közül bírót választhatnak és állíthatnak, aki a gyújtogatás, eretnekség és más halálos ítélettel járó 
ügyek kivételével— mely ügyek kizárólag a mi világi tiszttartónk ítélkezésére tartoznak —, minden egyes pert 
maguk között ítélettel eldönthet és befejezhet. Az általuk máshol indítandó perekben viszont megígérjük, hogy 
segíteni fogjuk őket. 

Aki ezt a jobbágyainknak, adott szabadságot meg merné sérteni, az a mindenható Istennek, a dicsőséges Szűz 
Máriának, szent Adorjánnak és minden szenteknek bosszúját vonja magára. 

Ez ügy emlékezetére és örök erősségére kiadtuk jelen a konventünk hiteles függő pecsétjével megerősített 
kiváltságlevelünket. Kelt az úr ezernégyszáztizenharmadik évében, mindszentek ünnepén." 

Megfigyelhetjük, hogy az oklevél tartalmazza azokat a fontosabb kiváltságokat, illetve kötelezettségeket, 
melyeit egy földesúri kézen levő mezővárost is érintettek. Tehát éppen a XV. század elején — amikor is a 
földesurak gátolni igyekeznek parasztjaik önállósági törekvéseit — adta ki az apát a fent idézett oklevelet. Ez a 
tény számos ellentmondást vet fel. 

Megkérdezhet jük, hogy miért érte meg az apátságnak éppen ekkor az oklevél kiadása? A kialakuló és 
fejlődésnek induló piaci kapcsolatok meggyorsították a pénzgazdálkodás fejlődését. Lehetőség nyílt arra, hogy 
a paraszt csak egy dologgal foglalkozzon. H a megfelelő kézügyességgel rendelkezett, kézműves, iparos 
válhatott belőle. A termelés szakosodása pedig létrehozta a fölösleget. A piacokon már nem csak csere, hanem 
a pénzgazdálkodásnak köszönhetően adás-vétel is folyt . Ugyanakkor a földesúr követelései is a fölösleg 
termelésére és piacon való értékesítésére ösztönözték a parasztot . Az egyházat már nem elégítették ki a tizedből 

18 



és egyéb őt illető szolgáltatásokból befolyó termékek, termények. Nem volt szüksége már a nyersanyagra, 
rászorította parasztjait, hogy termékeiket a piacon értékesítsék, a pénzzel pedig kötelezettségeiket törlesszék. 
Az egyházi tized egy összegben való megváltása a XV. sz. végén már nem ritka eset. 

A zalavári apát nem az „együtt érzés" — mint ahogyan az oklevél fogalmaz — miatt adta ki kiváltáglevelét. 
A XV. század elején, amikor a pénzgazdálkodás még viszonylag gyenge — bár erőteljesen fejlődik — elég volt 
az apátságnak, hogy egyik faluja — nyilván a leggazdagabb — egy összegben fizesse meg kötelezettségeit. A z 
apátság számos más falujából továbbra is te rményben folytak be a jövedelmek. 

Még egy érdekes gondolat felvetődik az előbbi kérdés kapcsán. A pénzjáradékot a terményjáradékkal 
szemben előnyben részesítő nagybirtokos érdekei nem estek egybe a kis- és középbi r tokosok érdekeivel. 
Nekik ugyanis el kellett viselniük, hogy jobbágyaik — élve szabad költözködést biztosí tó jogukkal — a 
nagyobb szabadságot, és kedvezményeket n y ú j t ó nagybirtokra köl tözzenek. Az idézett oklevélben azonban a 
felsorolt familiárisok, azaz az apátság fegyveres szolgái — akik nyilván a fegyveres védelmet voltak hivatva 
ellátni — beleegyeztek a kiváltságlevél kiadásába. Talán másutt is bírtak földeket, és szívesen látták az őket 
illető, egy összegben fizetett pénzt. Erre adat nincsen. De az is elképzelhető, hogy annyira el voltak „kötelezve" 
az apátságnak, hogy a szabadságlevél kiadását megakadályozni nem tudták. Érdemes megvizsgálni azt is, hogy 
milyen előnyöket jelentett a falunak a szabadságlevél. 

Először is a szolgáltatások egy összegben való fizetéséről ej tsünk szót. Nagy segítség ez a falunak. 
Lehetőségük nyílt rá, hogy ha az időjárás és egyéb mezőgazdaságot formáló tényezők szerencsésen alakultak, 
jóval túl tudják teljesíteni a kirótt összeget. Azáltal, hogy feleslegét pénzzé tudta tenni, pénzével pedig ki tudta 
elégíteni a csak piacról beszerezhető igényeit, t öbb lett a szabad ideje is. Szerszámait, egyéb eszközeit a piacról 
szerezte be, így a szerszámkészítés felhagyásával megtakarított időt is a termelés fokozására tudta fordítani. A 
faluközösség ugyancsak az egy összegű adózás miatt fejlődött nagyot. Kialakulását elősegítette a közös 
érdekek védelme. A Délvidéknél és Erdélynél fejlettebb Dunántú lon az adórendszer is e lőremozdí tó tényező 
volt. Azonban az egy összegben fizetett adó nem csak a közösséget fonta összébb. Távolabbra is mutatott , már 
egy közös szervezet létrehozását is maga után vonta. Az adók behajtása elengedhetetlenné tette a falu 
kialakulófélben lévő önkormányzatának felhasználását. Ugyancsak a kiváltságlevél segítette elő, hogy a falu 
eddigi szószólói, a módosabb gazdák nagyobb szerepet kaptak a falu önkormányzatának és közösségének 
irányításában, és ezáltal a későbbi paraszt-polgári réteg — már Zalavár oppidumban — vezetői legyenek. Szabó 
István is hasonlóan fogalmaz a középkori magyar faluról írott munkájában: „. . . a területi önkormányzat 
lényege elsősorban abban nyilatkozott meg, hogy a közösség mennyire volt képes a bírói hatalom 
gyakorlására." Meg kell állnunk a bíróválasztásnál, hiszen ez is nagy jelentőségű volt. A falu apróbb ügyeibe a 
Földesúr — jelen esetben az apátság — nem szólt bele. A bíró eretnekség, emberölés, gyújtogatás bűnén kívül a 
parasztok egymás közöt t i pereiben ítélkezhetett. Ez elsősorban a bírónak vált előnyére, hiszen a bírságpénz az 
ő gazdagodását szolgálta. Mindezt igazolta, hogy éppen a XIV—XV. szd.-ban az árutermelés és pénzgazdálko-
dás fejlődésével párhuzamosan indul meg a parasztok vagyoni rétegződése. 

Még egy komoly jelentősége volt a parasztok számára a kiváltságlevélnek. Elindultak azon az úton, amely 
végül is a XVI. században a mezővárossá váláshoz vezetett. (Átnézve az oklevéltárakat, ide vonatkozó 
irodalmat, a legkorábbi említést Zalavár opp idumról Füssy Tamás művében, a Pannonhalmi Szt. Benedek-rend 
története című sorozat hetedik részében — A zalavári apátság tör ténete — találtam. Az 1532. augusztus 8-án 
kelt oklevélben Nádasy Ferenc tudatja Nádasdy Tamással, hogy „Zalavár mezővárost és Bárándot kivéve a vár 
összes tartozékát a török lovasság felégette.") 

Végezetül pár sorban az oklevélben említett adókötelezettségről. Füssy Tamás enyhének tartja őket. Persze, 
az ó véleménye elfogult az apátsággal szemben. Sokkal inkább reális Degré Alajos, aki súlyosnak tartja az 
adókat. Összehasonlítási alap a vizsgált oklevél keltezését követően csak 80 évvel van. 1493-ban a sárvári 
adóösszeírás alapján — ami nem teljes értékű összevetés, hiszen az eltelt 80 év számos változást hozott , és 
Sárvár királyi fennhatóság alá tartozó mezóváros volt — kijelenthető: az adó valóban súlyos. 

A kiváltságlevél csak egy rész volt a folyamatból , melynek betetóződéseként Zalavár megkapta a mezővárosi 
rangot és a vele járó kötelezettségeket. Azonban a szabadságlevél, majd később az oppidumi rang messzemenő 
és maradandó változást hozot t . Az egyik: a paraszt számára a piac megteremtése volt. A paraszti árutermelés 
olyan mértékben fej lődött , hogy a XV. század végére az eddig természetben rótt úrbéri szolgáltatás teljesen 
átalakult pénzszolgáltatássá. E fejlődéssel a magyarországi jobbágyságban a feudális kötelékek ellenére is 
egyfajta „parasztpolgár" réteg jelent meg. Ebből már következik a másik nagy változás. Ez a „parasztpolgár" 
réteg fellazította a jobbágyság talaját. Kiváltságaik jobbágytársaik fölé emelték őket. 

Szabó Csaba 
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Báró Bémer László, 
a szabadsághős 
váradi püspök 

Kevesen tudják , hogy a Habsburg-ház iránti hűségéről ismert magyar katolikus papság és főpapság soraiból 
is többen lettek áldozatai a szabadságharc leverését követő rémuralomnak. 

Váltakozó hadiszerencsével fo ly t a szabadságharc, amikor 1849 februárjában a Kápolna melletti csata után a 
magyar honvédsereg kénytelen volt visszavonulni a Tisza bal partjára. Windischgrätz, az osztrák csapatok 
fővezére a győzelem mámorában jelentést küldött a császárnak: „A lázadó csordákat szétszórtam . . . remélem, 
hogy néhány nap múlva Debrecenben leszek." Erre ugyan nem került sor, de az Olmützbe menekül t császári 
udvarban azt hitték, hogy a szabadságharcot végleg leverték, ezért a király kiadta az ún. olmützi alkotmányt, 
amelyben hazánkat beolvasztotta az „egy és oszthatat lan Ausztria császárságba". A magyar ko rmány 1849 
áprilisában Debrecenben tar tot ta azt a történelmi jelentőségű országgyűlést, ahol válaszlépésként kimondták a 
Habsburg-ház trónfosztását, Kossuth Lajost pedig az ország kormányzójává nevezték ki. 

Horváth Mihály kultuszminiszter — aki maga is pap volt — az orosz cár beavatkozásának hírére elrendelte, 
hogy a papok május 27-től há rom héten át minden vasár- és ünnepnapon, továbbá az első és második héten 
csütör tökön a győzelem kivívása érdekében beszédeket tartsanak, könyörgő körmeneteket vezessenek, ezeken 
a napokon kétszer húzassák meg a harangokat és június hatodikára országos böjtöt hirdessenek. Külön is 
felszólított minden felekezetbeli lelkészt, világosítsák fel a népet az „eszét-vesztett", „hitszegő habsburgi 
ház"-ról és az országot fenyegető katonai veszedelemről. Horváth Mihály szerkesztette azt az imát is, melyet a 
körmenetek alkalmával kellett elmondani. 

A detronizáció kihirdetése, a hálaadó istentiszteletek tartása és az erősen politikai tartalmú könyörgés 
elimádkozása a szabadságharc leverése után sok pap számára keserves megpróbáltatást hozot t . Mansbarth 
Antal csákberényi, Mészáros Dániel sopornyai plébános életével lakolt, amiért a honvédsereget támogatta és a 
híveket kitartásra buzdította. R ó m e r Flóris bencés szerzetes fegyverrel harcolt a szabadság oldalán, ezért 
nyolcévi bör tönre ítélték. T o m p a Mihály keserű verse rájuk is vonatkozik : „Sokra sír, sokra vak börtön 
b o r u l . . .", „Van aki felkél és sírván megyen / Ú j hont keresni túl a tengeren", miként a televízió képernyőjéről 
megismert Mednyánszky Cézár tábori főlelkész tet te: mindvégig vitézül állta helyét a csatatereken, de a 
világosi fegyverletétel után emigrálnia kellett. A főpapok közül a hatvanegy éves Rudnyánszky József 
besztercebányai püspök került elsőként bör tönbe, hatévi vasban töl tendő várfogságra ítélték. Hason ló sorsra 
jutott Jekelfalusy Vince szepesi püspök és Lonovics József egri érsek is. A legkegyetlenebbül azonban a 
törődöt t egészségű báró Bémer László váradi püspökkel járt el Haynau . 1849. december 27-én katonai 
kísérettel Pestre hozatta, s bár Bémer a kényszerí tő körülmények hatására püspöki hivataláról lemondott , 
mégis halálra ítéltette. Az ítéletet azután húszévi vasban töltendő várfogságra változtatta. 

Bémer László 1784. április 8-án született a Szabolcs megyei Kisbáka községben (innen a „Kisbákai" előnév). 
Szülei: báró Bémer Antal és báró Dőry Krisztina. Középiskolai tanulmányait Egerben és Ungváron végezte. 
1804-ben szatmári papnövendék lett, majd Pesten, a központi papnevelő intézetben folytat ta teológiai 
tanulmányait . Báró Fischer István egri érsek még mint növendéket átvette az egri főegyházmegyébe. 181 l -ben 
szentelték pappá, és Gyöngyös re kapott kápláni kinevezést. Alig nyolchavi segédlelkészkedés után a 
kunszentmártoni elöljáróság, mint egyházfenntartó pátrónus, a nevezetessé vált fiatal h i t szónokot a város 
lelkipásztorává választotta. Állását 1812. október 31-én foglalta el. Négyéves kunszentmártoni működéséről 
dicséretes hangon emlékeznek meg a fennmaradt okmányok . Jó szervezőkészségről és bölcsességről tett 
tanúbizonyságot , nemcsak mint lelkipásztor, hanem mint „kunsági iskolaigazgató" is. Ez utóbbi minőségében 
pontosan látogatta az iskolát, igen komolyan vette az iskolakötelezettséget, erélyesen kikelt a vasárnapi áhítatot 
zavaró „bandázások, tekézések" és egyéb „visszaélések" ellen. Bémer László plébános nevéhez fűződik a 
kunszentmártoni városháza ünnepélyes felszentelése, amire 1813 novemberében került sor. 

Négy év elmúltával felcserélte javadalmát a fényeslitkei plébániával, hogy „az részére jutott jószágát (családi 
birtokát) hasznosabban és közelebbről administrálhassa." Egyúttal a kisvárdai kerület esperese lett, majd 

20 



1828-ban bá th-monostor i apáti címet kapot t . 1830-ban egri kanonok , kisprépost és a Foglárintézet prefektusa, 
majd a hétszemélyes tábla ülnöke. 1843-ban emelkedett a váradi megyéspüspöki méltóságra. 

így hivatalos tisztségéből eredően, ugyanakkor bizonyosra vehető, hogy személyes meggyőződésből (hiszen 
sokan tüntetően távol maradtak) vett részt 1849 áprilisában a t rónfosztást k imondó debreceni országgyűlésen. 
A függetlenségi nyi latkozatot körlevélben adta a hívek tudtára, s ezt az egyházmegye minden templomában fel 
kellett olvasni. 1849 decemberében fogták el, és a haditörvényszék „felségsértés" címén kötél általi halálra, 
illetve „kegyelemből" 20 évi várfogságra ítélte. Bémer meghurcoltatása a közvéleményben óriási felháborodást 
keltett. Ennek is tulajdonítható, hogy a várfogságtól hamarosan megszabadult, a püspöki székét azonban nem 
foglalhatta el. Kü lönböző ausztriai kolos torokban, így Mária-Enzersdorfban és az Innsbruck melletti neustifti 
bencés monos torban töltötte az internálás éveit. A keserű számkivetettség idején írta meg elmélkedéseket és 
imádságokat tar ta lmazó Lelki Vezér, vagyis: igaz ájtatosságra és erényre buzd í tó különféle gyakorlatok, 
elmélkedések és imádságok című könyvét , melyet névtelen tisztelői adtak ki 1851-ben, Stöckholzer József bécsi 
nyomdájában. 1859-ben megvakult, ekkor hazaengedték Magyarországra. Sátoraljaújhelyen, majd Ungváron 
tar tózkodot t csendes visszavonultságban. Itt érte a halál 1862. november 4-én. Hamvai a nagyváradi 
székesegyház sírbolt jában nyugosznak. Az ungvári házat, amelyben meghalt, később emléktáblával jelölték 
meg. 

Neve és emléke elevenen él egykori működésének színhelyein. Kunszentmárton város önmagát és 1848-as 
hagyományait t isztelné meg azzal, ha utcát nevezne el hányato t t életű, egykori lelkipásztoráról, báró Bémer 
László váradi püspökrő l . ] ó z $ a U s M 

Egy településnév-változtatás 
indítékai 

Vácegres, az egykori Zsidó nevű falu, ma szerény település egy délkeletre, a Galga folyóra nyíló völgyben, a 
Gödöl lő i -dombság északi részén, Pest megyében. Hajdani jelentős középkori múlt jára jelenleg már semmi sem 
emlékeztet helyben, nincsenek műemlékei. A legutóbbi évtizedben elveszítette önálló községi tanácsát is, 
Galgamácsához csatolták. Ma nincsen összesen ezer lakosa sem. Nagy múltú nemzetség ősi fészke volt pedig, 
de nevétől is megfosztot ták antiszemita „vezetők" az 1940-es évek első felében. 

Árpád-kor i a d a t o k . A váci káptalan előtt 1237-ben a Zs idó (Zidoy) nemzetségbeli Cosma comes fia 
Achilles, aki Macha fia Mihály comes fia Macha gyámja, feltételek mellett eladta Turul birtokuk felét a pécsi 
káptalannak. Ez a Zsidó nemzetség első okleveles említése. Később, 1255-ből arról értesülünk, hogy a Zydov 
nembeli Hellynus fia Péter sógorságban van az Aba nembeli Kompolch fia Kompolch-csal. Erzsébet királyné 
1284-ben Sydo testvérét, István királynéi fótárnokmestert megerősíti Tas (Thos) föld birtokában, melyen 
királynéi szentséghordozók élnek, ekkor említik először Zs idó (Sydo) falut és a zsidói prépostságot. A 
premontreiek 1320-ban készült jegyzékében szerepel Zsidó (Sydow) monostora a váci egyházmegyében. 

Anélkül, hogy a rendelkezésre álló bőséges adatokat tovább sorolnánk, a fentiek is elégségesek néhány 
következtetés levonásához. Az itt említett I. Mácsa (Macha) a XII . század második felében élt, a nemzetség 
kiemelkedő nemzetségekkel (Aba) házasodot t össze. Eddig ismert személynévanyaga a római katolikus 
(István, Péter, Mihály), a bizánci, esetleg Fekete-tenger vidéki görög (Achilles, Hellynus, Kozma, Sydo) 
kul túrkör felé muta t . Az igen jellegzetes és fontos Mácsa talán szláv eredetű, amiben semmi rendkívüli sem 
lenne a Kárpát-medencében. 

Mácsa (Galgamácsa) falu első okleveles említése 1379-ből való, ez a település a szomszédos Zsidóval, ahol a 
nemzetség Szent Balázs tiszteletére emelt monostora állott. Tőle tíz kilométeres körzeten belül északkeletre 
találjuk Szentkeresztet, a Kartal nemzetség és délkeletre Ákosmonostorá t (Galgahévíz-Szentandrás part), az 
Ákos nemzetség ősi fészkét. A három nemzetséget a honfoglalás és államalapítás korának nemzetségei közöt t 
tartja számon a történeti irodalom. 

A nemzetség szerteágazása. A Zsidó nemzetségnek elég sok férfitagját ismerjük az Anjou-korból . Ezektől 
származott le a Zsidói (Sydou-i), a Becski, a Mácsai (Macha-i), a Csáky, a Szántai Petófy stb. család. A 
Zs igmond-korban Sydow-i István fia Miklós temesi és bihari főispán, temesvári várnagy és testvérei a török 
elleni harcban többször kitüntették magukat , azért királyi b i r tokadományokban részesültek. Legfontosabb 
szerzeményeik közö t t említhető a Bihar megyei Adorján vára, melybe a váradi káptalan 1396. július 17-én 
iktatta be őket a tyjukkal együtt a király parancsára. Erről az Ador jánról vette fel azután a Csáky család egyik 
előnevét, a másik: körösszeghi. 

Amikor Csáky Miklós erdélyi vajda és testvére György 1421-ben birtokosztályt hajtanak végre, akkor a 
zsidói monostor kegyúri joga még közös marad, de 1422-ben átadják azt a királynak. A működő monos to r 
utolsó okleveles említése 1476-ból való, ekkor Gergely a prépost ja , nem valószínű, hogy az intézmény 
fennmaradt a tö rök hódításig. 

A Pest megye északi részén helyben maradt Zsidói, Mácsai és Becski családok a XIV—XV. században a 
köznemesség soraiban foglalnak helyet. Csáky Miklós erdélyi vajda és György testvére mellett 1422-ben a 
rokonok sorában Sydo-i István fia István és Becsk szerepel. Macha-i Bekcs fia István és Bekcs pedig 1414-ben 
tűnik fel. 
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A falu sorsa. Zsidó falu 1284-es okleveles felbukkanása óta írott forrásokkal igazolhatóan lakott település a 
középkorban. Egy nemesi kúriát említenek benne 1536-ban és 1599-be, minden bizonnyal ez volt a Zsidó 
család fészke. Zs idó falu Simon nevű bírája 1548-ban adót fizetett be török részre. A falut 1549-ben Werbőczy 
István leánya, Erzsébet birtokába adta I. Ferdinánd király. 

A község a t izenöt éves háború idején (1593—1606) elpusztult , valószínűleg 1594 nyarán vagy 1595 Szent 
György napja (ápr. 24.) körül, a délről érkező krími tatár csapatok teszik tönkre. Csak meglehetősen sokára, 
1620—1630 közö t t települ újjá. A t ö r ö k kiűzése idején ismét elnéptelenedik, ekkor több köznemes bir tokolja, 
sőt kisnemesek is, akik 1695—1696-ban kezdik megülni itteni telkeiket, utánuk részben szlovák jobbágyok is 
érkeznek. Egyrészt Grassalkovich Antal a földesura 1728-ban, másrészt továbbra is kisnemesek bír ják. Itt 
született Bajtay Antal (1717—1773) erdélyi püspök és tudós. 

A XIX. század második felében Ligetpuszta (a korábbi Zsidóliget, ezen a néven első okleveles említése 1519, 
Liget alakban 1284) Tisza Kálmán bir tokában van, ahol elsősorban jó minőségű búzát termesztenek. A z 1918. 
október 31-i polgári demokrat ikus forradalom első napjaiban Ligetpusztán a felzúdult nép felgyújtotta Fischer 
Ede lakóházát és dohányospajtáit . Ezt követően Fischer földbirtokos szököt t katonákból és másokból 
ellenforradalmi érzelmű karhatalmat szervezett itt saját használatra. A már Vácegres nevű községet 1944. 
december 8-án szabadította fel a szovjet hadsereg. 

A névváltoztatás ügye. Vitéz dr . Endre László Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánja 1941. február 
8-án írta a váci járás főszolgabírójának: „A községi költségvetéseknek a belügyminisztériumban f . évi február 
hó 4. napján történt tárgyalása alkalmával szóba került Zsidó község neve, ami ma már kétség kívül rossz 
hangzású. Felhívom Főszolgabíró Urat, utasítsa Zsidó község elöljáróságát, hogy a község nevének esetleges 
megváltoztatását tárgyaltassa a képviselőtestülettel." 

Zsidó község képviselőtestülete 1941. február 27-én tárgyalta az ügyet, és 12/1941. kgy. számú határozatában 
kimondta, hogy a község nevét megváltoztatja, ú j névül javasolta az Egres, vagy Csáki, vagy a Rozgony 
községneveket. 

Endre László alispán a határozatot véleményezésre megküldte az Országos Községi Törzskönyvező 
Bizottságnak, amelyik szerint „a község ősrégi, Árpád-kor i neve fenntar tandó volna." A váci járás 
főszolgabírája 1941. október 10-én jelentette az alispánnak, hogy a község képviselőtestülete újabb határozatot 
nem fog hozni a névváltoztatás tárgyában. Egyben kérte vitéz Endre László alispánt, „méltóztassék a község 
részére alkalmas nevet választani". 

Időközben az alispán utasította Fára József vármegyei főlevéltárnokot, hogy történeti szempontból tárja fel 
a község néveredetét és jelentse az eredményt. Fára Józef 1941. december 28-án datált jelentésében 
becsületesen, a legmesszebbmenőkig eleget tett ennek, valóságos történeti tanulmányt nyúj to t t be az 
alispánhoz. A névváltoztatás ügyében nem foglalt állást, erre nem is kérték, de egész jelentése a községnév 
meghagyását sugallja. Ezek után Endre László tájékozatlanságát az ügyben teljesen el kell vetnünk. 

PPSK vármegye törvényhatóságának kisgyűlése 1942. március 24-én tartott rendes ülésén foglalkozott Zsidó 
község névváltoztatásának ügyével. „Hivatalból másodfokon felülbírálat alá vettük, melynek eredményéhez 
képest azt azzal hagyjuk jóvá, hogy a község új nevéül Vácegres nevet javasoljuk és határozatunkat a m. kir. 
belügyminiszter úrhoz felterjeszteni rendeljük." A belügyminiszter 1943. április 14-én kelt leiratában értesítette 
Endre László alispánt, hogy Zsidó község nevének Vácegresre való megváltoztatását elrendeli. Ezzel Endre 
László véghezvitte akaratát. 

Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy az új név nem volt teljesen történelmietlen. A Zsidó községen átfolyó 
Egres patak egy másik Árpád-kori apró település nevéből képzett családnévben (Egerszegh-i Pál) 1343-ban, 
malomnévben (Egres malom) 1698-ban, pataknévként (Egres vize) 1700-ban fordul elő először írott formában. 
A Vác megkülönbözte tő előtagot pedig itt nem kell részletesen tárgyalnunk. 

Végjáték és végszó. Endre László a Sztójay-kormány belügyi államtitkáraként egyik fő szervezője lett a 
magyarországi zsidók deportálásának. 1944. október 29-én Szálasi a hadműveleti területek polgári közigazgatá-
sának kormánybiztosává nevezte ki, legfőbb irányítójává vált ekkor az ország kiürítésének. A Népbíróság, 
mint háborús főbűnös t halálra ítélte, ennek alapján 1946. március 28-án kivégezték. Minden intézkedését 
törölték, illetve semmisé tette azokat maga a történelem. Megmaradt iratai a Pest Megyei Levéltárban a zárolt 
iratok közé tar toznak. 

Jelenleg egyetlen fennmaradt „alkotása" Pest megyében rajta van Magyarország térképén. Pedig eltörölte 
ezzel a honfoglaló magyarság egyik előkelő, országos tisztségviselőket adó nemzetségének ősi, nemzetségi 
monostorral ellátott településnevét. Ez a nemzetség az Abák, Ákosok, Kartalok szomszédságában feltehetően 
türk (kazár) eredetű volt, ellentétben Molnár Erik véleményével, aki a XII . században kikeresztelkedett zsidó 
családnak tartja. Ezt a kérdést a tör ténet tudomány nyilván előbb-utóbb megnyugtatóan tisztázni fogja. Itt, 
most fel nem sorolható egyéb bizonyí tékok alapján valószínűnek tartjuk, hogy a Zsidó nemzetség ősei a Kazár 
Birodalomból a magyarsággal kiszakadt zsidó vallású, előkelő türk népességből vették eredetüket. De , akár 
türk, akár zsidó, akár talán más e tn ikumról van szó a Zsidó nemzetség származását illetően, az sem változtat a 
lényegen, hogy ezzel a helységnév-változtatással veszteség érte nemzetünket . 

Horváth Lajos 

Felhaszná l t i roda lom: Karácsonyi J.: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. I I I / l . Bp., 1901. — Ortvay I Oklevelek 
Temes vármegye és Temesvár város történetéhez. Pozsony , 1896. — Molnár £ . : A kapital izmus kezdetei Magyarországon 
(1200—1350). In: Válogatott t anu lmányok . Bp., 1969. — Horváth L A Galga-mente tör tenetének írott forrásai 1526-ig. Aszód, 
1980., és A Galga-mente tö r téne tének írott forrásai 1526—1686. Aszód, 1981. — Pest Megyei Levéltár, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegye alispáni iratai 3619/1948. 
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VÁLTOZÓ HflZfiflK 

A Balaton gyógykezelése 
A Dunántúl kellős közepén akár egy kisded tenger, úgy fekszik el a Balaton egy hosszú hegykoszorú ölében. 

A Bakony déli előterében, a kenesei magas partoktól a keszthelyi öbölig nyúlik el szabálytalan idomú 
medencéje, amelyet szépen kimunkált tájak öveznek: északon szőlős, gyümölcsös-ligetes hegyoldalak sora, 
délen pedig az enyhén hullámos somogyi dombság. Ma már majdnem végeszakadatlan üdülőhelyek sorozata az 
egész tópart , különösen a somogyi oldalon szinte egybefolyva követik egymást a fürdőtelepek. De mindez alig 
80—90 év munkája. A múlt század kilencvenes éveiben a déli Balaton-part még fátlan, kopár , mocsaras árterület 
volt. Azokon a nagyszerű homoktúrzásokon , amelyeken ma az európai hírű fürdőhelyek sorakoznak, vadon 
mezők , nádtorzsás legelők terültek el. Egyedül Füred számítot t üdülőhelynek, de itt is inkább kádban 
fürödtek , csak a múlt század legvégén kezdtek a vállalkozóbb kedvűek a tóba merészkedni. A déli part első két 
szállodája a siófoki Hul lám és a Sió 1893-ban nyílt meg, s a századforduló idején kezdett kiépülni Földvár, 
Lelle, Boglár és Fonyód . Rohamos fejlődésnek a két világháború között indult a déli part, de egy balatoni 
nyaralás költségeit ekkor is csupán a j obbmódú polgárság s a vezető tisztviselőréteg tudta előteremteni. A 
Balaton-mellék a felszabadulás után vált az ország leglátogatottabb üdülőterületévé. Az utóbbi három 
évtizedben különösen gyors ütemben fej lődött , s mind erőteljesebben kibontakozott közép-európai hatósu-
garú szerepköre. A magyar tenger ma több mint harminc országból fogad nyaranta vendégeket, látogatottságá-
nak mértéke immár túlhaladta befogadóképességét. 

H a országos gond napjainkban a környezetvédelem, akkor különösen kiemelkedő fontosságú a Balaton 
térségében, ahol feladataink nemzetközi jellegűek, az üdülővidék országhatárokon túlnyúló vonzásköréből 
következően. A környezetvédelem balatoni vonatkozásban elsősorban vízvédelmet jelent, hiszen a magyar 
tenger csak úgy maradhat milliókat fogadó üdülőterület, ha megőrzi egészséges tavi jellegét. Az ezt fenyegető 
veszélyekre, a tó életében bekövetkezett előnytelen változásokra az 1950-es évek végén megfigyelt „vízvirágzá-
sok" hívták fel erőteljesebben a hidrobiológus szakemberek figyelmét. A tóba egyre nagyobb mennyiségben 
bekerült növényi tápanyagok az algák, mosza tok elburjánzását idézték elő, s ez a folyamat oda vezetett, hogy 
például a Keszthelyi-öböl vízminősége halastavi szintűvé vált, szerves anyagokban rendkívül gazdaggá, 
piszkoszöld színűvé, fürdésre egyre kevésbé alkalmassá. A tó életviszonyaiban bekövetkezett előnytelen 
változásokra mutatot t a hínár gyors terjedése is. A tó némely részeinek fokozatos elmocsarasodására utalt a 
súlyom megjelenése, majd a még veszedelmesebb kolokánnak — ennek a tüskés levelű, kaktuszszerű 
vízinövénynek — fenyegető méretű elszaporodása. A tó északkeleti medencéjében valóságos kolokánmezök 
alakultak ki, amelyek helyenként még a csónakázást is akadályozták. Az 1970-es években terjedt el a 
legkártékonyabb kanadai átokhínár, különösen a somogyi oldal öbleiben, és ez a parti vizek szennyeződésének 
fokozódására hívta fel a figyelmet. A rendkívül megszaporodott kék és zöld algákon kívül mind több helyen 
figyelték meg a tó életviszonyainak tudományos vizsgálói, hogy a békalencse — ami 1960-ig még botanikai 
ritkaság volt a Balatonban — jó tenyészhelyre talált a kisebb öb lökben , elsősorban azokon a partszakaszokon, 
ahol tisztítatlan, vagy elégtelenül tisztított szennyvizek kerültek be a tóba. 

Ezek a káros jelenségek nagy nyomatékkal hívták fel a figyelmet a környezeti hatások fokozódó veszélyeire, 
vagyis arra, hogy mind nagyobb mennyiségben kerülnek a Balatonba olyan anyagok, amik a víz minőségének 
romlását idézik elő, s ezzel serkentik a növényzet szaporodását. A hidrobiológusok egybehangzó véleménye 
szerint a kedvezőtlen élettani változásokat egyrészt az üdülőhelyek közművesítésének elmaradott állapota 
idézte elő, másfelől pedig az, hogy a tóba ömlő vízfolyások egyre több szerves anyagot, műtrágyát és 
foszfortar talmú növényvédő szert hordtak be a környező mezőgazdasági területekről. Mindkét veszélyforrás 
megszüntetése érdekében az 1970-es évek közepén kezdődött meg erőteljesebben a védekezés: a Balaton 
gyógykezelése. 

Mindenekelőtt a foszfor tóba jutását kellett megakadályozni, a települések és üdülőhelyek szennyvizének 
tisztításával és visszafogásával. Tudni kell, hogy egy kilogramm foszfor 800 kiló alga termeléséhez elegendő, a 
vízinövényzet elburjánzásának tehát elsősorban ez a kémiai elem a fő oka. A tóparti településeken m ű k ö d ő 
szennyvíztisztí tók teljesítőképességének nagymérvű fokozása mellett így vált kiemelt feladattá a foszfortalaní-
tás. Az üdülőterületen üzembe helyezett foszfortalanító berendezéseknek köszönhetően a tó környékén 
termelődő szennyvizet ma már teljes tömegében tisztítják, de még ennek a tisztított szennyvíznek a 
kétharmadát is más vízgyűj tőbe vezetik át. A VII. ötéves tervidőszakban kétmilliárd forintot fordítanak a 
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Balaton környéki szennyvíztisztí tó rendszerek továbbépítésére. Csak az utóbbi három esztendőben 200 
kilométerrel bővült az üdülőtáj szennyvízcsatorna-hálózata, s ennek köszönhető , hogy míg 1982-ben az 
ivóvízhálózat hossza hatszor akkora volt, mint a szennyvízvezetékeké, ez az arány 1986-ban a kétszeresre 
csökkent. 

A tó vízminőségét veszélyeztető anyagoknak azonban csak egy része származik kommunális eredetű vagy 
ipari szennyléből, az üdülőterület csatornahálózatának kiépítetlenségéből. Emellett komolyan figyelmeztetők 
voltak azok a jelenségek, amelyek a mezőgazdasági eredetű ártalmak fokozódását mutat ták. A túlzott 
mennyiségben vagy nem megfelelő módon alkalmazott műtrágyák és mérgek (növényvédő és gyomir tó szerek) 
bemosódása nagymértékben növelte a tó környezeti veszélyeztetettségét. A Balaton 5370 négyzetkilométeres 
vízgyűjtőjén a mezőgazdaságilag művelt területnek mintegy 60%-a 12 fokosnál nagyobb lejtésű, vagyis ki van 
téve a talajeróziónak. A Balatonba jutó eróziós hordalék különböző műtrágyafélék — elsősorban nitrogén és 
foszfor —, valamint mérgező hatású növényvédő szerek maradványait tartalmazza és hozzájárul a tó 
szennyezéséhez, a vízinövényzet elburjánzásához. Halaszthatatlan feladattá vált tehát a Balaton egész 
vízgyűjtőjén a talajvédó s egyben vízvédelmi művelési módok általánossá tétele. Felül kellett vizsgálni a tó 
vízgyűjtő területén a műtrágyák felhasználási módjá t , az alkalmazott peszticidek mennyiségét és minőségét, 
valamint a méregraktárak állapotát. Az 1970-es években új szennyezöforrásként jelentkeztek a nagyüzemi 
állattenyésztő telepek, amelyekről — a számítások szerint — évi 600—900 ezer köbméternyi hígtrágya került a 
tó vízgyűjtőjébe. 

A mezőgazdaságban tehát szigorú követelmény lett a vegyszereknél a gondos és szakszerű kezelés, az 
ésszerű adagolás és a biztonsági rendszabályok betartása, az állattenyésztő telepeken pedig a vízvédelem 
technikai eszközeinek megteremtése. Mindezeken túl az egész vízgyűjtő területen szükséges a talajvédelmi 
feladatok elvégzése az erózió megakadályozása érdekében. Ma már egyre t öbb gazdaságban mélyműveléssel 
juttatják a földbe a műtrágyát, gyepesítéssel gátolják a talaj és a tápanyag lemosódását, csökkentik a nagy hatású 
vegyszerek mennyiségét és a permetezések számát, a tó közelében levő szőlőterületeken szigorú, környezetkí-
mélő technológiát alkalmaznak. Számottevő eredménynek kell tekinteni, hogy az állattartó telepek környezet-
szennyezésének megszüntetésére indított program sikeresen befejeződött . 

Közismert, hogy a Balatonra legfőbb veszélyt a Zala jelentette, amióta a fo lyót csatornázták, megszüntették 
a lecsapolt Kis-Balaton iszapvisszafogó szerepét. Ennek következtében a Zala hordalékai a Keszthelyi-öblöt 
már kezdték oly mértékben feltölteni, hogy fürdőtavi jellege veszélybe került . Ezért vált szükségessé a 
Kis-Balaton szűrőfunkciójának visszaállítása, egy tározórendszer kialakításával. E munkához Balatonhídvég-
nél kezdtek hozzá 1981-ben s a rendszer első lépcsője, egy 18 km2 felületi tározó 1985-re el is készült . Ez a Zalán 
érkező foszfor- és ni trogénszennyeződés hatvan százalékát visszatartja. A tározóban a víz lebegő hordaléka 
leülepszik, az oldott tápanyagok jó részét aztán magába építi a vízinövényzet . Ha a kis-balatoni védő 
rendszernek a második lépcsője is megépül, a Balaton teljesen megszabadul a Zala vízszennyezésétől. 

A tavat fenyegető, mezőgazdasági eredetű szennyezőanyagok számottevő része azonban a déli part kisebb 
vízfolyásaiból kerül be a tóba. A Somogyi-dombság eróziós hordalékát hozó patakok ni trogén- és 
foszfortar talmú anyagainak visszafogása érdekében tenát szükség van az egykori berkek — a Balaton 
lefűződött hajdani nagy öblei — védőszerepének visszaállítására is. Elsőként Marcali határában épült meg egy 
350 hektár kiterjedésű mesterséges tó, amely 12 millió köbméter víz befogadására, ülepítésére alkalmas. A 
következő három évtizedben még tíz hasonló, szűrőfeladatot teljesítő tározó épül meg a déli part vízgyűjtő 
területén. Létrehozásuknak azért van különös fontosságuk, mert a somogyi vízfolyások, ha összességükben 
jóval kevesebb hozamúak is, mint a Zala, viszonylag több műtrágya, növényvédő és rovarirtó szer bemosásával 
terhelik a tavat. Ha ezeket a szennyezóforrásokat nem szüntetjük meg, hiába hoztuk létre a déli part 
üdülőhelyein a legkorszerűbb szennyvíztisztí tókat, s hiába csatornáztuk a településeket. 

Az erózió, a növényi tápanyagokat tartalmazó talaj bemosódása nemcsak a vízminőséget rontja , hanem a tó 
feltöltődését is gyorsítja. Lóczy Lajos már a múlt század végén megállapította, hogy a Balaton életére a 
legnagyobb veszélyt a meder iszaplerakódása jelenti. Ö akkor azzal számolt, hogy a teljes feltöltődés — minden 
állóvíz végső sorsa — mintegy harmincezer év múlva fog bekövetkezni. Az utóbbi fél évszázadban azonban 
komoly aggodalmat keltő változások történtek a tó medrében. A tihanyi kutatóintézet felmérése szerint míg a 
századforduló idején a tófenék évi feltöltődése 0,8 milliméter volt, addig a hetvenes évek közepén már elérte az 
évi 2 millimétert. A feltöltődés meggyorsulását az okozta , hogy az erózió leküzdéséhez szükséges együttes 
mezőgazdasági és vízgazdálkodási Deavatkozás késett. A vízgyűjtő magasabb lejtőfokú területein nem 
megfelelő mértékű az erdősültség, s a tavat tápláló mintegy ötven vízfolyásnak a fele szabályozatlan mederben 
jut el a Balatonba. A feltöltődés ellen is megkezdődöt t azonban a küzdelem. A tó legveszélyeztetettebb 
szakaszán, a Keszthelyi-öbölben, az utóbbi három esztendő során két és fél millió köbméter lágy üledéket 
távolítottak el a kotrással a mederből . Itt is megállt a víz minőségének a romlása, a tó középső és keleti 
medencéjében pedig már egyenesen javulás tapasztalható az utóbbi évtized vízügyi beavatkozásainak 
következtében. Csupán a hatodik ötéves tervben 4 milliárd forintot fordí tot tak a tó vizének a javítására, s a 
jelenlegi tervidőszak végére a Balaton egész területén fokozatosan javulni fog a vízminőség. 

E folyamatot lassítja az üdülőforgalom igen nagymérvű növekedése. A fürdőzök temérdek nitrogént 
juttatnak be a tóba, hiszen egy-egy hétvégén 300—400 ezer — évente csaknem tizenötmillió — ember keresi fel 
az üdülőterületet , nagyobb részük a szabadstrandokat, amelyek szűkölködnek a legelemibb higiéniai 
felszereltségben is. Hozzávetőleges számítások szerint a fü rdőzők csupán a napolaj használata révén napi egy 
tonna zsiradékot juttatnak a tó vizébe. A zsúfoltság csökkentése egyik hatékony eszköze a vízminőség 
javításának, e célból rendelt el a kormány építési tilalmat 1987. végéig. Ez a rendelkezés kezdetben élénk vita 
tárgya volt, holot t a tó fennmaradása érdekében feltétlenül szükség volt rá. Hiszen a jelenlegi veszélyhelyzet is 
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sokban épp emiatt állt elő, hogy az 1963-ban kormányhatározat tá emelt Balaton környéki regionális rendezési 
tervet — Farkas T ibor nemzetközi nagydíjjal kitüntetett munkájá t —, majd az azon alapuló balatoni központ i 
fejlesztési programot nem mindenben haj tot ták végre. A tanácsok sok helyütt a két kormányhatározat tól eltérő 
intézkedéseket hoztak. Ezek következményeként nem kívánatos területfelhasználások jelentkeztek az üdülőte-
rületeken és az üdülőterületi védőövezetekben. Beépültek olyan területek is, amelyek a regionális tervben nem 
voltak kijelölve építésre. A nagyüzemileg nem hasznosítható külterületi földek felosztása és értékesítése olyan 
tervszerűtlen és mértéktelen parcellázást s építési tevékenységet eredményezett , amely nagymértékű károso-
dást okozot t , csökkentet te a Balaton-környék üdülési értékét. A most folyamatban levő víz- és környezetvé-
delmi munkálatok, valamint a túlterhelés csökkentése érdekében hozot t intézkedések hozzásegítenek ahhoz , 
hogy a tó vízminősége 1990-re ugyanolyan jó legyen, mint az 1960-as évek elején — a nagy halpusztulás előtt 
— volt. 

Ami a Balaton idegenforgalmi problémáit illeti, a legfőbb gondot az idény rövidsége jelenti. Az alig 
száznapos szezon tavaszi és őszi megnyújtását elsősorban a közeli termálvízkincs hasznosításától várhatjuk. A 
Balaton tudományos feltárása során — ami 1891-től 1913-ig tartott , s a magyar tengert és vidékét a Föld 
legtökéletesebben ismertetett területévé tette — Lóczy Lajos és Cholnoky Jenő többször érintette a hévíz 
előfordulási v iszonyok tisztázásának a kérdését is. Nagy jelentőségűnek tartották a termálvíz feltárását a tó 
partvidékén a Balaton üdülőértékének növelése érdekében, de nekik még nem volt lehetőségük arra, hogy e 
vonatkozású kutatásokat végezzenek a partvidék mélyrétegeiben. Csak az utóbbi évtizedekben, a széles körű 
olajkutatás révén t isztázódtak az ország jelentós részén a geotermikus energia feltárási lehetőségei, amikor a 
sűrűsödő hálózatú mélyfúrásokból vett kőzetminták segítségével a geológusok egyre inkább megismerték 
hazánk földjének mélyszerkezetét . Ezek a kutatások tisztázták a Balaton menti hévíz-előfordulási viszonyokat 
is. Kiderült, hogy a tó partvonalához legközelebb a Fonyódtól tíz kilométerre levó Táska térségben hozható fel 
nagy tömegű, magas hő fokú , gazdaságosan hasznosítható termálvíz. Az itteni mélymedencéből kitermelhető 
— négy kútból percenként 4000 liter 68—80 fokos — sós gyógyvíz bőségesen elegendő egy nagy 
befogadóképességű termálstrand létrehozására, amely a Balaton nyugati szakaszán lehetővé tenné a fürdőidény 
megnyújtását, a jelenleg alig három hónapig üzemelő idegenforgalmi és üdülólétesítmények teljesebb, 
gazdaságosabb kihasználását. A táskái ku tak hővizének idényhosszabbítás céljára való értékesítése azonban 
évtizedek óta várat magára, holott a kutak közelében minden lehetőség megvan egy sokmedencés termálfürdő 
létrehozására, s egy rövid útszakasz megépítésével a fonyódi Balaton-parthoz kötésére. A táskái termálstrand 
nemcsak tavasszal és ősszel adna fürdőzési lehetőséget a nyaralók százezreinek, de a főszezonban mentesítené 
Hévíz gyógytavát az időromlások alkalmával tapasztalható elözönléstől, ami a betegek rovására megy. 

A balatoni körzet jelenleg a hazai idegenforgalmi bevétel 35 százalékát adja. Legvonzóbb üdülőtájunknak 
igen jó a rangsorolása a nemzetközi vendégforgalmi piacon. N e m mi, hanem a hozzánk rendszeresen visszatérő 
külföldiek mondják , hogy Balaton csak egy van Európában. Páratlan és pótolhatatlan. A vízminőség védelme 
és a zsúfoltság enyhítése érdekében hozo t t intézkedések maradéktalan végrehajtásán múlik, hogy az is 
maradjon. 

Antalffy Gyula 

A keresdi Bethlen-kastély ajtódísze, 1651. 
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„Minden magyar embernek 
törekednie kellene a helyes és 
szabatos önkifejezésre!" 
A 80 esztendős dr. Nyíri Antal nyelvészprofesszorral 
beszélget Sz. Bozóki Margit 

Dr. Nyír i Antal, a József Attila Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének nyugalmazott 
egyetemi tanára 1987. március 9-én töltötte be 80. évét. Ebből az alkalomból kerestem föl o t thonában , és 
beszélgettem vele életútjáról, munkájáró l . 

9 Mit jelentett a szűkebb haza, Szentes, professzor úr számára ? 
Szentes kis alföldi város, és az volt egyik jellemzője az én gyermekkoromban, hogy idegen szót nem lehetett 

hallani sohasem. Tősgyökeres magyar parasztváros, amelynek az északi része az <-ző nyelvjárást beszéli, a déli 
fele az é'-zőt. Az ;'-zó nyelvjárásnak a sajátosságai ugyanazok, mint Nagyszalontának a nyelvi jelenségei. 
Úgyhogy, amikor bekerültem a középiskolába, és a negyedik gimnáziumban — az megfelelt a mostani 
nyolcadik általánosnak — a Toldi t olvastuk, nekem egyetlen egy kifejezést sem kellett megmagyarázni, én 
mindent ér tet tem. Hát ez volt a legjellemzőbb dolog: Szentes szép magyar nyelvét hoztam magammal ide, 
Szegedre. Az elemi- és a középiskolát szülővárosomban végeztem. A szentesi gimnázium igen kemény iskola 
hírében állt, és volt néhány kiváló tanára. Az egyik, aki az első és a második gimnáziumi osztályban tanított, 
Zolnai Dezső volt, egykori Eötvös-kollégista. A másik tanárom, aki Szentesen hatott rám, Molecz Béla, 
Simonyi Zsigmond tanítványa volt , aki lélektant és logikát tanított. 

# Hogyan alakult professzor úr érdeklődése az egyetemen? Mikor fordult a nyelvészet felé? 
1926 őszén kerültem a szegedi egyetemre magyar—német szakos tanárjelöltnek. Mint afféle „gólya", nem 

tudtam én azt, milyen az egyetemi élet, de arra emlékszem, hogy valósággal felszabadultam az egyetemen a 
középiskola kötöttségéből. Az egyetemen nem a magyar nyelvészet felé fordul tam, hanem a magyar nyelv felé. 
A magyar nyelv volt az, ami engem elsősorban érdekelt , de nem mint tudományszak, hanem mint nyelvi 
kifejezésforma. Ezt abból gondo lom, hogy mindig nagy szeretettel készítettem dolgozataimat, és nekem az 
érdekes, vonzó feladat volt. Minden erőmmel azon igyekeztem, hogy a magyar dolgozatom ott legyen mindig 
a legjobbak közöt t . És ez csakugyan így is volt. Én nem nyelvész akartam lenni, hanem az irodalommal akartam 
foglalkozni. Csakhogy itt az egyetemen irodalomból nem sok indítást kaptam. Akkor a szegedi egyetemen 
Dézsi Lajos volt az irodalom professzora, aki a középkori magyar i rodalomnak volt a szakértője, tudósa. 
Hallatlan nagy ismeretkörrel rendelkező, nagy tudású ember volt, de esztétikai vagy irodalomelemzési 
kérdésekről nemigen esett szó óráin. Ellenben megtanítot t bennünket a filológiai munka végzésére. 

A f innugor nyelvészet professzora, Mészöly Gedeon , viszont már a legelső félévben nagy hatással volt rám, 
így aztán már az egyetemi tanulmányaim kezdetén lecövekeltem a nyelvészet tanulása mellett. A z első év 
végeztével tanulmányi eredményeim alapján megpályáztam és elnyertem Csongrád megye külföldre szóló 
ösztöndíját . A második évre már Münchenben iratkoztam be, és ezer pengő ösztöndíjat kaptam. München 
nemcsak festészetéről és söréről híres, hanem egyeteméről is. Kiváló professzorok oktattak ott , és én minden 
időmet az egyetemen töltöttem, minden neves professzornak az előadását meghallgattam, s a német nyelvészeti 
gyakorlatokon is részt vettem. Egy év alatt meglehetősen jó német szakismeretre tettem szert. A harmadik évet 
ismét Szegeden végeztem, majd az 1930—1931-es tanévben Mészöly és Schmidt Henrik javaslata alapján a bécsi 
Collegium Hungar icumban kaptam állami ösztöndí ja t . így egy évet hallgathattam a bécsi egyetemen is. 
Ismeretszerzésben, élményekben gazdag időszak volt az is. Tehát én az egyetemi tanulmányaimat a régi módon 
— Szegeden, Münchenben és Bécsben — végeztem. 
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# Hogyan kezdődött professzor úr tanári pályafutása? 
Tanári pályám meglehetősen nehezen indult, mert abban az időben nem volt állás. Sokan voltunk 

állástalanok. Az egyetem elvégzése után, nyáron Újszegeden a Vakok Intézetében lettem felügyelő. Még ennek 
az állásnak is örül tem, mert megvolt a szállásom, étkezést is kaptam, fizetést persze semmit sem. Később az 
Országos Ösz tönd í j Tanácshoz kerültem gyakornoknak , ahol hetvenöt pengős állásra alkalmaztak. Ezt az 
intézményt az állástalan diplomásoknak hozták létre. Gombocz Zol tán volt az intézmény elnöke. A 
gyakornoki munkám mellett eljártam Gombocz Zoltán előadásaira, és személyes kapcsolatba is kerültem vele. 
1934 tavaszán előtte tettem tanári fogadalmat közvetlen felettesem, Párdányi Miklós társaságában. Gombocz 
Zoltán engem név szerint ismert már. Mészöly Gedeon említette egyszer, hogy A Winkler-kódex hangtana és 
szótana című doktor i értekezésem ott volt G o m b o c z Zoltán íróasztalán. Mészöly és G o m b o c z egyébként jó 
kapcsolatban voltak egymással. Mindket tőjüknek az volt a véleménye, hogy a nyelvtörténet műveléséhez 
általában a nyelvemlékek alapos ismerete szükséges. N e m egyedül és nem kizárólag, de az az alapvető. Azt 
vallották, hogy fel kell dolgozni a nyelvemlékeket úgy, hogy mindegyikről biztos ismeretei legyenek a 
kutatóknak. N o , ezt mi megkezdtük itt Szegeden Mészölynél, és két tanulmány meg is jelent: Inotai Ilona a 
Teleki-kódex Szent Anna-legendáját dolgozta fel, és az én tanulmányom a Winkler-kódexről . T ö b b munka 
azért nem jelent meg ebből a tárgykörből , mert H o r g e r Antal azt mondot ta , hogy Mészöly, aki az úgynevezett 
Ural-Altáji Nyelvészeti Tanszéken volt, ne folytasson egyetemi hallgatókkal magyar nyelvészeti tárgyú 
kutatásokat. 

# Mikor kapott végül is tanári állást professzor úr? 
1934 nyarán meghirdettek egy állást a csurgói Csokonai gimnáziumba, én azt megpályáztam, és el is 

nyertem. 1934 őszén már a csurgói gimnáziumban tanítot tam. 
0 Jól érezte ott magát pályakezdőként? 
A csurgói gimnázium k i tűnő intézmény volt. Csodálatos helyen állt, egy park közepén, most is ot t van. A 

katolikus Festetics gróf alapította ezt a református gimnáziumot, hogy a Somogy megyei gyerekeknek legyen 
hol művelődniük. Csurgón meglehetősen nagy hagyománya volt a Csokonai-kul tusznak. A gimnáziumba 
került jórészben Sárközi István hatalmas könyvtára. Sárközi István nagy műveltségű földesúr volt, Kazinczy 
barátja és Csokonai pártfogója. Csodálatos érzés volt, hogy az én kezemben is megfordulhat tak azok a 
könyvek, amelyeket a csurgói évek alatt Csokonai is forgatot t! A gimnáziumban órizték a Csokonai-emléke-
ket, és a református egyház arra törekedett, hogy ez a gimnázium a tehetséges falusi gyerekeknek teremtsen 
művelődési központot . 

% Ekkoriban kezdett professzor úr nyelvjárási gyűjtéssel is foglalkozni Szennán ? 
Igen. Ezt a gyűjtést a Szegeden szerzett t udományos ismereteim alapján végeztem. A csurgói gimnázium 

vezető testülete arra biztatott , hogy válasszak valamilyen Somogy megyei nyelvészeti témát, és ha elkészülök, 
ők vállalják a kiadást. így is tör tént . Kiválasztottam a zselicségi Szennát és közvetlen környezeté t nyelvi 
feldolgozásra. Mindig aatak külön pénzt is, hogy menjek Szennába gyűjteni . Minden iskolai szünetet meg 
ünnepet Szennában és környékén töltöttem, még a nyári vakációmat is. Akkor még sajnos nem volt 
magnetofon, hogy fölvehettem volna vele óriási és értékes nyelvi anyagot. Csak kézzel jegyzeteltem, de így is 
nagyon szép volt. Akkor már arra gondoltam, hogy ha Somogyban Csurgón maradok, akkor csinálok egy 
somogyi szótárt . Ezt azért gondol tam, mert A zselicségi Szenna és vidéke magyar nyelvjárása című munkámat 
Balassa József ismertette a Nyelvőrben, és nagyon kedvező véleményt mondot t róla. N e k e m , a kis falusi 
gimnáziumi tanárnak, óriási jelentőségű volt a nagy tekintélyű Balassa elismerő véleménye. 

# Úgy tudom, hogy a professzor úr Kolozsvárott is dolgozott. 
Igen. A bécsi döntés után Kolozsvár is visszakerült Magyarországhoz, és akkor Mészöly Kolozsvárra ment 

nyelvésznek. O n n a n írt nekem, hogy vállalnék-e tanári állást a kolozsvári gyakorló gimnáziumban. Persze 
hogy elvállaltam. A gyakorló gimnáziumi tanárság megtisztelő volt, mer t ot t több volt a fizetés, és csak heti 
tizenkét óra volt a kötelező óraszám. Természetesen a kolozsvári egyetemmel is kapcsolatba kerültem: 
közgazdasági karán volt heti kétórás kollégiumom nyelvhelyességi kérdésekről. Szabad időmet pedig a 
Mészöly-féle intézetben töl töt tem, mert Mészöly átadta nekem szemináriumi óráinak egy részét. Nyelvemlé-
kek olvasásával és elemzésével foglalkoztam. 1944-ben úgynevezett fizetés nélküli tanársegéd lettem Mészöly 
tanszékén, de a főállásom a gyakorló gimnáziumban volt. A háború miatt aztán minden abbamaradt . 1944 
nyarán a szünetet családommal Szentesen tö l tö t tük, és ott értem meg a felszabadulást is, ami harc nélkül 
történt , és nyomban megkezdődöt t az élet. Az iskolák megszervezésekor jelentkeztem elemi iskolába 
tanítónak, de erre nem került sor. Másfél hónapig tanítottam a polgári iskolában, majd átkerültem a 
gimnáziumba. 

Egyszer csak kaptam egy lapot Kolozsvárról, hogy menjek vissza, mert várnak. Hátizsákba tettem egy jó 
nagy szentesi kenyeret, meg másfél kilónyi szalonnát, és elindultam gyalog, mert nem járt a vonat. 
Fölkéredzkedtem alkalmi kocsikra, közben egy darabig Szentes és Békéscsaba között vonattal is lehetett 
menni, de Békéscsabától Nagyváradig gyalogolnom kellett. Velem szemben meg vonultak a szovjet csapatok, 
de senki sem törődöt t velem. Nagyváradtól már vonaton utaztam Kolozsvárig, ahol furcsa helyzet, 
interregnum-féle rendszer fogadot t . Egy ideig dolgozhat tam, de később családommal együtt vissza kellett 
térnem Magyarországra. Két hétig tartott a visszaút Kolozsvárról Szentesre. Sikerült Békéscsabán az 
evangélikus gimnáziumban állást is kapnom. 1947 augusztusában kerültem — ismét Mészöly hívására — a 
szegedi gyakorló gimnáziumba. Közben az egyetemen is kaptam órákat . 1950 őszén pedig a főiskolára 
kerültem, ahol a Magyar Nyelvészeti Tanszék vezetője lettem. 1952-ben docensnek átvittek az egyetemre, és 
attól kezdve már ismert az egyetemi életem, tevékenységem. 
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# Legyen szíves, beszéljen azért a szegedi egyetemen tanárként eltöltött évekről! 
Mikor átkerültem az egyetemre, akkor Baróti Dezső fontos tényező volt ott. A m i k o r Klemm Antal 

1954-ben nyugalomba vonult , megtettek a Magyar Nyelvészeti Tanszéken docensnek, majd dékán lettem, és 
egyúttal kineveztek egyetemi tanárrá. 1955-től kezdve 1977 decemberéig, nyugalomba vonulásomig voltam az 
egyetem tanára. 

# Hogyan került kapcsolatba professzor úr a honismereti mozgalommali 
Azt hiszem, hogy Anta l f fy , aki rektor volt, vont be engem is ebbe a munkába. Abban az időben indult meg a 

földrajzinév-gyűjtés országszerte, és mi akkor elsősorban ezt szorgalmaztuk Inczefi Gézával együtt, aki a 
főiskolán tanított. Ú g y tűnik, mintha akkor aktívabb lett volna a honismereti mozgalom. Kevesebb volt a 
formai munka és több a tartalmi rész. De most ismét — úgy veszem észre — örvendetesen javul a helyzet. 

# Mit tanácsolna a Honismeret folyóirat szerkesztőinek, hogyan szolgálhatná a lap jobban a magyar nyelv 
ügyéti 

A Honismeret véleményem szerint nagyon jól szerkesztett lap, elég sokoldalú, fontos és jó cikkek jelennek 
meg benne. Közvetve a magyar nyelvet is szolgálja a Honismere t , mert elég sok történeti és néprajzi 
vonatkozású közlemény jelenik meg benne. És ami néprajz, az már mindjárt nyelvészet is. Nagyon jó a lap 
bibliográfiája, mindig bőséges és nagyon értékes, mert tájékoztatja a kutatókat , és ez igen hasznos. Ezt tovább 
is folytatni kell! 

Ami t talán a magyar nyelv ügyében a Honismere t megtehetne, az az, hogy gyönyörű szép magyar nyelven 
író stilisztáink műveiből közölhetnének rendszeresen egy-egy részletet, rámutatva annak a prózai megnyilat-
kozásnak a nyelvi szépségeire. Esetleg nyelvhelyességi megjegyzéseket is lehetne hozzáfűzni . íróink, költőink 
gyakran nagyon szépen vallanak az anyanyelvről. Egy-egy ilyen vallomást közölni kellene, rámutatva arra, 
hogy milyen fontos a szép nyelvi kifejezés. Voltaképpen a nagyközönség nem tudja, hogy a nyelv, ez az igen 
fontos gondolatközlö eszköz milyen csodálatos valami, és hogy ezzel törődni kell. És minden magyar 
embernek törekednie kellene a köznapi életben is a helyes és szabatos önkifejezésre. Ezt talán lehetne még 
jobban tudatosítani. 

9 Min dolgozik most professzor úr? 
Mióta nyugdíjban vagyok, sokkal kevesebbet tudok foglalkozni a nyelvészettel, mert a mindennapi élet 

dolgaival való küszködés tölti ki az időmet. Természetesen a tudományos munka terén, amit lehet, még 
csinálok. Most már a Müncheni Kódex szótára ellenőrzésének a végén járunk munkatársaimmal. Ez most az, 
ami még mindig foglalkoztat. Azután talán más is következik, ha még lesz rá időm. 

# Úgy tudom, professzor úr órákat is tart az egyetemen. 
Még tartok, ezt a félévet még végigcsinálom, de azután nem akarom már folytatni tovább, mert elég ebből, 

nem szabad a húrt nagyon megfeszíteni. 
# Köszönöm szépen a beszélgetést. További jó erőt, egészséget és töretlen alkotókedvet kívánok professzor 

úrnak a tanítványai, tanszéki munkatársai nevében is. 

UBeke György romániaia magyar író ismert nálunk. Könyve jelent meg Budapesten, munkáinak többsége 
terjesztésben került hozzánk, a Kriterion Könyvkiadó kiadásában. Nagyon sok magyarországi olvasó Beke első 
könyve, a Magunk keresése után ismerte meg öt alaposabban. Ez a könyv olyan tájakról adott hírt, olyan 
embereket mutatott be, akikről elég keveset tudtunk addig. Azt hiszem, ennek a könyvnek a címe, a Magunk 
keresése jelkép is lehet, hiszen Beke György egész munkásságára jellemző. 

1941 tavaszán Móricz Zsigmond látogatott el iskolánkba, a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumba. 
Kisdiák voltam, harmadik gimnazista az akkori fogalmak szerint, ami ma hetedik általános iskolai osztálynak 
felel meg, de azért a nagyok beengedtek Móricz előadására, végighallgattuk, amit írói munkájáról , a 
történelemről s főként a jelenről beszélt. Valami olyasmit m o n d o t t — föl is jegyezték akkor —, hogy 
„ötvenezer esztendeje él ezen a földön, Háromszéken , a Székelyföldön embe r — , hogy milyen lesz a következő 
ötvenezer esztendő, az tőletek, diákoktól függ elsősorban". Ez rendkívül mélyen belémragadt, egy életre 
elkötelezett nemcsak Móricz Zsigmond mellett, akit ma is szeretek, tisztelek és hiszem, hogy az a realizmus, 
amivel ö a magyar társadalmat, a magyar életet ábrázolta, követhető . Persze, nem egy az egyben, hanem a 
modern világ és a modern ábrázolási eszközök szellemében, azokkal összhangban. Ami t Móricz mondot t , 
nagyon elgondolkodtatott , annál is inkább, mivel szerettem írni, szerettem a verseket. Magam is megpróbál-
koz tam velük, ki nem próbálkozot t volna meg versekkel? A tör ténelemből éppen Lehelt meg a magyarok 
kalandozását tanultuk. Neki fog tam, hogy eposzt írjak Lehelről. Móricz Zsigmondnak ez a látogatása 
döbbente t t rá arra, hogy nem „Lehel kür t j é t " kell megírnom (azt kü lönben sem én kell, hogy megírjam), hanem 

'Elhangzott a Magyar Televízióban 1984-ben. Az író hatvanadik születésnapja alkalmából adjuk 

Magunk keresése 
Beke Györggyel beszélget Furkó Zoltán1 

közre. 
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annak a székely világnak az életét, amely engem felnevelt, Uzon t , Sepsiszentgyörgyöt, azt a környéket , azokat 
a nehezen élő ottani embereket, akik nagyon megszenvedték az életet, a háborút , a kisebbségi sorsot, a 
gazdasági válságot, mindazt , amit az én gyermekkoromban a mi székely világunkat körülvette. Gyermekként 
sokkal jobban megriasztottak az erdélyi magyar élet gondjai, mintsem hogy az idők ködébe menekülhessek 
előlük. Ez volt az én merész elhatározásom ott , azon az irodalmi esten, amelyen Móricz Zsigmond a maga 
életéről, a maga munkájáró l és a mi jövőnkről beszélt. Ide tudnám visszavezetni azt a szándékomat, hogy 
képességeim szerint annak a vidéknek és nyilvánvalóan nemcsak annak a vidéknek, hanem egész népemnek 
sorsát, életét, reménységeit , örömeit, bánatait írjam. 

MMóricz Zsigmond neve mellé engedd meg, hogy fölidézzek egy másik nevet is, az Orbán Balázsét, ö volt 
az, aki felkutatta Erdély vidékeit, de nemcsak Erdély vidékeit, hanem bejárta a fél világot és képekben, 
írásokban örökítette meg, amit látott. Úgy érzem, hogy az a szenvedély, az a riporteri, szociográfiaikutatás, ami 
Beke Györgyöt jellemzi, Orbán Balázs öröksége nála. 

O r b á n Balázs a múl t század második felének rendkívül színes egyénisége. Egy elszegényedett bárócsalád 
származéka, aki görög édesanyjának a vagyonát ment átvenni Görögországba 1847-ben, ot t éri a 48-as 
forradalom híre. Szabadcsapatot szervez, hogy segítsen a szabadságharcban Kossuthéknak, Beméknek. Mire 
elérkezik a határra, a szabadságharcot leverik, vissza kell térnie. Eljut Angliába, az éppen ott tar tózkodó Victor 
Hugóval ismerkedik meg, annyira összebarátkoznak, Victor H u g ó úgy megszereti, hogy azt mondja róla: „ H a 
száz ilyen francia forradalmár volna, mint O r b á n Balázs, akkor ő bevenné velük Pár izs t" . 

UÉn azt hiszem, Orbán Balázs példája azt is mutatja, hovy egy közép-európai írónak nem elég a szülőföldet 
ismerni, hanem az egész világot meg kell ismernie. Fel kell mérnie a lehetőségeit. Egy mai Orbán Balázs — 
nevezhetjük Beke Györgyöt annak is —, nagyon széles körben mozog. Emlékszem rá, hogy jelenkori 
irodalmunkban valószínűleg te szóltál először a csángókról. 

A csángóknak nagy irodalmuk volt az elmúlt száz-százötven esztendő alatt. A modern valóságirodalom 
eszközeivel a 60-as évek végén magam is sűrűn írtam a moldvai csángókról, a barcasági csángókról, akik közé 
különben a feleségem is tartozik . . . És a dévai csángókról. A székelyföldről, szülőföldemről kiindulva 
nekivágtam a moldvai meg a bukaresti élet kutatásának. E barangolások során a középerdélyi Fehér megyét, 
aztán a Szilágyságot, Beszterce-Naszód megyét , Máramarost, Szatmárt jártam be. Az erről szóló könyvek 
tud tommal eljutottak a budapesti, a magyarországi könyvesbol tokba is. Az a barangoló sorozat, amelyben 
részint a szórványmagyarok, középerdélyi szórványmagyarok, meg a tömbben élő szatmári magyarság 
múlt já t , történelmi és mai életét igyekeztem bemutatni . 

WAnnak idején nagy visszhangja támadt nálunk is annak a könyvnek, amelyet Beke György a magyar—ro-
mán irodalmi kapcsolatokról adott ki. Címe ez volt: Tolmács nélkül. Nagyon fontos és nagyon érdekes könyv! 

A kötetet mintegy három-négy év alatt készítettem el, a hetvenes évek legelején. Az volt az elgondolásom, 
hogy elsősorban az idősebb román és magyar írókat kérdezem meg személyes kapcsolataikról. Victor Eft imiu, 
Zanaria Stancu a román irodalom olyan jeles képviselői voltak, mélységes humanisták, akik baráti kapcsolato-
kat építettek ki a kortárs magyar írókkal. Összejár tak, Budapestet nagyon jól ismerték, szívesen beszéltek róla. 
Vagy Veronica Porumbacu . . . Sajnos, ő is halott már, fiatal bukaresti köl tőnő volt, amikor megtanult 
magyarul. Vörösmarty költészetén tanult meg magyarul, hogy közelebb kerüljön a magyar i rodalomhoz, a 
magyar néphez. A magyar írók közül az erdélyiek sorában elsősorban Kós Károlyt szólaltattam meg, akinek 
szintén kiterjedt kapcsolata volt román írókkal, művészekkel, aztán Szemlér Ferencet, akinek több mint hetven 
kötetes életművében legalább a fele fordítás és ezek java része románból készült. A magyarországi írók közül a 
legemlékezetesebb számomra az Illyés Gyulával készített interjú. Illyés Gyula a román irodalmat, a román 
irodalom legnagyobb értékét fordította magyarra: A báránykát, amely a román népköltészet legszebb és azt 
hiszem, világszerte ismert darabja. Illyés T u d o r Arghesit is fordí tot ta magyarra, sok román költőt tolmácsolt, 
ezzel is egyesítve magában a nemzeti felelősséget és a kitekintést a szomszéd országok felé, az egész világra. Az 
inter júban Illyés e lmondot ta , hogy nem eléggé járjuk még azokat a hidakat, amelyek a szomszédos népek felé 
vezetnek, peaig ezek a hidak azért épültek, mind a két oldalról, hogy közlekedjünk raj tuk, járjunk rajtuk, mert 
csak így kerülhetünk közelebb egymáshoz. 

MElőttünk az asztalon Beke György könyvei, nincs itt mindegyik, csak azokat hoztam el, amelyeket éppen 
sikerült megtalálnom. Mondd, hogy tudtál te ennyi könyvet összeírnif 

Számítsd ki, hogyha az ember naponta csak két vagy három gépelt oldalt ír, akkor mondjuk 25 esztendei 
munkával mekkora mennyiség gyűl össze! 

M Eddig hány könyved jelent meg ? 
Körülbelül húsz eredeti kötet. 
MA Magunk keresése elsőként hozott újabb hírt a moldvai csángó-magyarokról és a Gyimes-vögyéről. Mikor 

írtad ezt a könyvet? 
Hetvenegyben írtam, hetvenkettőben jelent meg a Kriterionnál. Előzőleg lapokban, folyóiratokban 

közöl tem ezeket az írásokat. A csángók mindig izgattak. í ró-olvasó találkozókon Erdélyben mindig meg 
szokták kérdezni, hogy miért írok annyit a Csángókról? Először is azért, feleltem, mert személyes 
kapcsolatban állok velük. Feleségem egy Bukarestbe szakadt hétfalusi csángó sofőr lánya. 

MÉletüket regényben is megörökítetted, címe az, hogy Fölöttük a havasok. 
Fölöttük a havasok címmel feleségem családjának bukaresti életét, illetve a hétfalusi csángóság Bukarest és a 

barcasági ot thon közö t t ingázását, egy életen át tartó ingázását ábrázoltam. Ezért írtam oda alcímként, hogy 
családi krónika. Hasonlóképpen A Hajnal-ház kapujának, is ez a műfaji megjelölése. Krónika, mert a 
tényanyag pontosan igazolható, mindenben érvényesül a történelmi igazság. Mind a két könyvben, korabeli 
újságkivágások is jelzik, hogy milyen volt a légkör, amelyben a bukaresti csángó-magyarok éltek, illetve mi 
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éltünk a Székely Mikó Kollégiumban 1945 tavaszán. A krónika jelleget a konkrétság adja meg. Ugyanakkor 
regényes m ó d o n , a fikció eszközével alkottam benne hősöket és jellemeket. 

MBizonyos írói módszerek el is terjednek egy-egy időszakban. Ha előveszem mostanában megjelent 
könyvedet, A Hajnal-ház kapuját, egy-egy akkori újságból kivett idézet motiválja az egész történetet, ad 
történelmi hátteret. Nos, ezt a módszert megtaláljuk Bálint Tibor kolozsvári írónál, és Cseres Tibor Parázna 
szobrok című könyvében is, hasonló az írói módszer. Neked hogyan jutott eszedbe? 

Régi regényírók, múlt századi regényírók, akár Jókai , akár Tolsztoj , vagy a mi századunkban Németh 
László, Déry Tibor , a történelem hátterét festette meg a maga prózaírói módszereivel, tehát hiteles korrajzot 
adott. Abban a korszakban, amikor , mondjuk — hogy Dérynéi marad junk — a regényei játszódnak, a 
munkásmozgalomban milyen i rányzatok voltak, milyen szereplők, mi volt a történelmi háttér. Zaklatott 
világunkban a mai próza ennek a rohanó világnak a ritmusát vette át. Szerintem egy-egy jól megválasztott 
újságkivágás ugyanezt a funkciót töltheti be, mint a régi regények hosszú leírásai. Fölvillanthatja, hogy milyen 
történelmi keretek között mozognak azok az emberek, akik regényben, krónikában az életet, az életüket 
játsszák. Egyik könyvem, a Boltívek teherbírása Máramaros és Szatmár megyét próbálja a múl t és jelen 
egybeötvözésével bemutatni. A z o n túl, hogy megkerestem a magyar—román együttélés és a mai valóság 
nyomait , rendkívül érdekes témák kínálkoztak föl számomra, például a máramarosi ukránok, a rutének, 
akikről alig tudunk valamit. Ezenkívül egy rendkívül tragikus sorsú népcsoport , a máramarosi zsidóság, amely 
famunkás, földműves, erdőló, rendkívül szegény népesség volt, mintegy 40 ezren, akiket a fasiszták elhurcoltak 
és meggyilkoltak. 

UA nemzetiségi sorsban élő írónak univerzálisnak kell lennie, mindenhez kell értenie, ezt a könyveid is 
mutatják: van bennük tájleírás, tudománytörténet, olykor pedig egy-egy vidéknek, egy-egy környéknek a 
kismonográfiája. Ezekből a tapasztalataidból regények is születtek, most csak egyet emelnék ki, az Éjszakai 
biciklistákat, amely tulajdonképpen azt a változást mutatja be, hogy egy-egy vidéken az ott élő emberek új 
szituációban találják magukat, nevezetesen a főhős munkásemberbol értelmiségivé válik. És ez új konfliktuso-
kat, új helyzetet, új problémákat okoz számára. 

Lényegében, amiket én regényben megírtam, mind-mind az utazásaim, a barangolások eredményei. 
Nyilvánvalóan vannak jelenségek, vannak hősök, akiket konkrét r iportban megírni nem lehet. Vagy az 
érzékenységüket bántaná, vagy pedig az életük mégsem annyira teljes a maga nyers valóságában, hogy jelképpé 
emelkedhetnék. Ezért fo lyamodom ilyenkor a regényírás módszeréhez. Az említett Éjszakai biciklisták a 
székely ingázók életét mutatja be. Ezek az ingázók a Székelyföldtől 30-40 kilométerre, Brassóba járnak be 
dolgozni, a nagy ipari központba . Egészen más emberekké váltak gondolkodásukban, életformájukban, 
terveikben is, mint azok, akik századokon át a föld mellett maradtak. Az Istók Péter három napjában egy 
Moldvából kikerült csángó-magyar agrármérnöknek a sorsát követtem nyomon . Ez annyiban újdonság, mivel 
a moldvai csángómagyarság sorsából csak 1944 után kerültek ki értelmiségiek, ezek részint erdélyi magyar 
iskolákban tanultak, sokan közülük Erdélyben választottak lakóhelyet maguknak, vagy oda házasodtak. 

UMik a terveid? 
Engedd meg, hogy erre a magam helyzetének megfelelően, rendhagyó m ó d o n válaszoljak. Egyik írásomból 

olvasok fel egy-két passzust. A Meghívó nélkülbői, amelyet a Magvető Könyvkiadó adott ki. Feketeügy az írás 
címe. Ez a Feketeügy a szülőfalum mellett folyik. „Eszembe jut erről nyomban : valamikor színész akartam 
lenni. Egy vándor t rupp járt nálunk, a bonviván azt énekelte, hogy »Sárika, Sárika kis szentem«. Színészekből 
mást nem láttam, hallottam eddig, ú j volt és izgalmas. Napokig beszéltünk róluk, utánoztuk őket . Este, a 
tollfosztó kalákában én is megpróbál tam. Meghallgatott a szomszédság türelmesen, annál inkább, mivel a mi 
konyhánkban folyt a kaláka. Aztán az egyik asszony csendesen megkérdezte: — Mást nem tudsz, lelkem-fiam? 
És belekezdett ó, sokáig énekelte vékonyka hangján, hogy »Megyen már a hajnalcsillag lefelé«. Szépen énekelt, 
áhítatosan figyelt mindenki. N e m tudtam volna versenyezni vele, pedig együtt nőttem fel az öregasszony 
énekeivel. Hirtelen ötlettel elővettem Arany János verseit, egy énekért egy vers volt a fizetség, így 
versenyeztünk éjfélig. Édesanyám nem bánta, hogy közben ott tornyosul előttem a fosztatlan toll. Nyolcvan 
felé tartó nagyapám, az egykori enyedi diák bóbiskolt , azt hittem legalábbis. D e ha abbahagytam, rezzenve 
kapta fel a fejét. 

Tovább, tovább, azóta is tart a verseny. Visszhangzik bennem az ének s annyi mindent kell megírnom 
cserében. Ebben a versenyben tanul tam meg, hogy a hűség egy életre kötelez. N e m a hivalkodó hűség, hanem 
a felelős emberek szép, egyszerű kötése ." 
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Élmény, mitológia, 
hagyomány 
Nagy János szobrászművésszel beszélget 
Hajdú Demeter Dénes 

„A nép művészete a nép életét fejezte ki, a mindennapitól az ünepiig, a szerelemtől a 
halálig. Dalaiban történetének summája van. A gyár, az ipar mindennek gátat vet. Jön 
egy más világ, s hogy mit mentünk át a hagyományból , az a lelkierőnktől függ, s attól, 
hogy mennyi van hátra annak a népnek az élete gyertyájából." (Zsögödi Nagy Imre) 

Elhagyatott, öreg, romos malomépület falai között él. A műteremben , tavasztól őszig naphosszat áramlik be 
a mezők kamaramuzsikája: a madárcsicsergés. Időnként az ablakpárkányra telepednek a zenészek is, ritka, 
védett madarak színes tollruháját csillantja meg a betűző napsugár. Röptükre melegséggel telnek meg a 
terméskőből rakott falak. A malom környéki ösvényeket vadvirágok koszorúzzák. A sárgászöld színben 
pompázó mezőben csak egy barátságos kuvasz tiszta bundájának fehérsége világít. A táj különben csendes, 
emberektől elhagyatott . Árad belőle a zene, a költészet, meg a színek lobogása. A völgyrejtette vén malom 
félreesik még a legközelebbi falutól, a Léva melletti Jablonovcétól (Almás) is. 

Itt él Nagy János szobrászművész. Csupán a természettel tart mindennapi kapcsolatot, meg a magyar 
történelmi múlttal. Gazdag képzeletében és megformált müveiben, naponta kel életre a mitológia és a távoli 
őshazák világa, népünk és a rokon népek ősi művészete. Főként ez az eszmekör foglalkoztatja, mióta befejezte 
tanulmányait a pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán, ahol S tefunko és Pribis művésztanárok iránymutatása 
mellett fejlődött ki technikai készsége. 

Pályája nehezen indult , a kezdeti években sokat hányódot t , s a kenyérgondok mellett, kivált belső k ínok, 
művészi kétségek gyötör ték. Hiába érett meg benne a felismerés, mit szeretne megformálni , láttatni magából a 
világgal — a megoldási módok csak sokára értek meg, alakultak ki keze nyomán. Azt azonban határozot tan 
érezte, az első percektől, hogy anyanyelve, nemzetiségi életformája kötelezi, meghatározza életútját, s ezen az 
úton kell végighaladnia. 

• Hogyan éltél gyermekkorodban, milyen élettapasztalatokkal indultál? 
Az elején kezdem: szüleim sorsával. Apám Komáromban, anyám Zsolnán született . 1919 után mindket ten 

átkerültek a Duna másik oldalára, K o m á r o m Magyarországon maradt részébe. Anyám családja évekig mint 
vagonlakó élt. Itt ismerkedtek meg egymással. Mikor később összeházasodtak, apám már közgazdasági 
diplomát szerzett, s így állásnélküli diplomás volt. Ahogy túl jutot tak a vagonlakó életmódon, Budapest 
környékére, Rákosszentmihályra kerültek. Itt születtem, 1935-ben. Még érződöt t a gazdasági válság hatása, 
apám többnyire munka nélkül ténfergett, nagyon nehéz körü lmények között élt a család. Sok mindennel 
próbálkozot t , többnyi re eredmény nélkül, végül átképezték, s könyv- és papírkereskedést nyitott. Az első 
bécsi döntés után kapot t valami csekély állami kölcsönt, és visszajöttünk szülőföldjére, Révkomáromba. 
Hamarosan kitört a háború . Kit érdekelt ilyen nehéz időkben a könyv? Örültek az emberek, ha kenyérre tellett. 
Aztán jött a német megszállás, a nyilas hatalomátvétel, mindket tőnek kárát láttuk. H a vevő lett volna, akkor 
sem tudtunk könyvet eladni — hol ezért, hol azért, betiltották a könyvek nagy részét. 

• Mi történt veletek a háború utáni években ? 
Alighogy elvonult a f ront , értesültünk róla — hontalanok vagyunk. Újra megváltoztak az országhatárok, a 

Felvidéken élő, több mint hatszázezer magyarral együtt, mi is elvesztettük állampolgárságunkat, jogfosztot-
takká váltunk. Keserves megélhetést n y ú j t ó üzletünkbe májusba kineveztek egy „szprávcát", úgynevezet t 
nemzeti gondnokot . Ö azzal kezdte működésé t : bejött a boltba, rátette a kezét a pénztárra, és azt mondta , ez az 
enyém. Állandóan — állítólagos — part izán érdemeit hangoztatta. Kétszer rendelt árut — hitelben —, ezek egy 
részét eladta, a bevételt zsebre vágta, majd kiszökött az Egyesült Államokba. Mindenünket eladtuk, hogy a 
szprávca által csinált adósságot kifizethessük. Minden alatt azt értsd, hogy még az ágyneműnket is. Ánnyink 
sem maradt, hogy tisztességes ágyba fekhessünk. Úgy maradtunk , ahogy Dobos László — erről a korszakról 
írt — regényének címe mond ja : Egy szál ingben. Rövidesen megkaptuk a „fehér cédulát" is. Ez annyit jelentett, 
ha ránk kerül a sor, kitelepítenek bennünket , ez azonban az 1948-as változások következtében tárgytalanná 
vált. 

1945 őszén magyar iskolát már nem indítottak. Hogy ne lopjam a napot ot thon, szüleim beírattak a szlovák 
gimnáziumba. Innen rövidesen kirúgtak, mert egy szót sem tudtam szlovákul. O t t h o n nem mertem 
megmondani , minden reggel elindultam, mintha iskolába mennék. Sokan voltunk ilyenek, hasonszőrűek, 
tíz-tizenkét évesek. Csapatokba verődve jártuk a várost, a Duna-par to t . A háborúból visszamaradt gránátokat , 
dinamitot, aknákat szedegettük össze, azokat robbantgattuk. Veszélyes játék volt. Én megúsztam, testileg 
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semmi bajom nem történt. Szüleim persze semmit sem tudtak, lefoglalta őket a betevő falat megszerzése, a 
rettegés a jövőtől . Később mégis kiderült. Beírattak ú jból a szlovák gimnáziumba. Ez sem tar tot t sokáig, 
megbuktam, megint kimaradtam. Ezek után polgáriba kerül tem — akkor még létezett ez az iskolatípus —, itt 
alacsonyabban voltak a követelmények, megengedték — muszáj volt —, hogy időnként magyarul fe jezzük ki 
magunkat. 1949 után megindítottak néhány magyar iskolát, köztük Révkomáromban (Komarnó) is egy 
gimnáziumot. Ide kerültem. Nehezen érettségiztem, mégis csodálatos élményt jelentett újra magyar iskolába 
járni. Megérteni, amit a tanárok mondanak , szót érteni az osztálytársakkal. 

• Említetted, családod megkapta a „fehér cédulátvégül is mi történt áttelepítésetek ügyében ? 
Mire ránk került a sor — abbamaradt a kitelepítés. Maradhat tunk. Sokan jártak így. Kezdetben azokat a 

családokat telepítették ki — Nyugat-Csehországba, másokat pedig Magyarországra —, akiknek házuk , földjük 
volt, akiktől lehetett valamit elvenni. Meg a pedagógusokat . Nekünk abban az időben már semmink sem 
maradt, a lista végére kerül tünk. D e sok barátomtól szakadtam el akkor, a legjobb barátom is átkerült 
Magyarországra. A tizenkét éves fiúcskát annyira megviselték a megpróbáltatások, hogy hamarosan megőrült , 
majd meghalt. 

• Mikor jelentkezett benned a szobrászat iránti érdeklődés ? 
Kezdetben inkább a rajzolás érdekelt . Komáromban magániskolában tanított Ha rmos Károly, ő nagyszerű 

ember és kiváló pedagógus volt. U to l só diákjai közé tar toz tam, sajnos, hamar meghalt. Biztatására kezdtem el 
rajzolni, festegetni. Többfélével próbálkoztam. Verseket is írtam. Ez apám hatására történt, az ő könyveiből 
ismertem meg Adyt , Móricz Zs igmondot , Szabó Dezsőt . A gimnáziumban mellettem ült Koncsol László — 
később jeles köl tő, irodalomkrit ikus, akkor még zenésznek készült —, neki mutat tam meg első irodalmi 
kísérleteimet. N e m volt tőlük elragadtatva. Bírálatát könnyen elfogadtam, magam is éreztem: hiányzik belőlük 
a lényeg. H a r m o s tanár úr ugyanekkor bölcsen, okosan buzdí to t t , bontogatta képességemet. 

• A főiskolán milyen tapasztalatokat szereztél? 
Először a grafikai szakra jelentkeztem. Nem vettek fel. Átirányítottak a Pedagógiai Főiskolára, ahol 

választhattam az orosz—rajz és a matematika—rajz tantárgypárok között . Két szemesztert hallgattam az 
utóbbi szakon. Mivel grafikusnak készültem, agyagot addig nem vettem a kezembe. O t t kezdtem meg a 
mintázást. Szerencsésen. Tanárom felfigyelt rám, gyakran megdicsért, buzdí to t t . Eldőlt a sorsom: formázás 
felé fordult az érdeklődésem. 1955-ben felvettek a Képzőművészet i Főiskolára szobrász szakra. Alapí tó tagja 
lettem az I f j ú Szívek Együttesnek is. Ez ugyan tánc- és énekegyüttes, de körü lö t te csoportosult akkoriban a 
szlovákiai fiatal magyar értelmiség. Egy pincehelyiségben jö t tünk össze, Koncsol, Tőzsér, Bábi és még mások. 
Rendszeresen elbeszélgettünk, néha iddogáltunk, amennyire a főiskolás ösztöndí jból erre tellett. Sokat 
vi tatkoztunk, főleg a költők. Negyedik éves voltam, amikor Kisfaludi Stróbl Zsigmond munkáiból kiállítást 
rendeztek Pozsonyban. A megnyitóra eljött a művész is. Meglátogatta a főiskolát. Szemrevételezte néhány 
munkámat — én nem voltam jelen — , és kijelentette: elvisz Budapestre ösztöndíjasként . Cserébe pedig onnan 
küldenek valakit Pozsonyba. Ö r ö m ö m rövidnek bizonyul t , baj lett belőle: a főiskola tanácsa eltávolításomat 
javasolta. Szerencsémre ez mégsem következett be, de S tefunko osztályából kikerültem. Végül is Pribis tanár úr 
fogadott be. Az utolsó két évet nála végeztem. Sokat tanultam tőle. 

• A főiskola után könnyebben mentek a dolgok ? 
Még főiskolás koromban megnősültem. Ahogy végeztem, elköltöztünk Gútára . Magyar környeze tben 

akartam maradni . Feleségem a helybeli iskolában tanítot t , ezért gyorsan kaptunk szolgálati lakást. Született két 
gyermekünk. Dolgozni azonban, műterem hiánya miatt , nem tudtam. Állást vállaltam Besztercebányán, a 
Pedagógiai Főiskolán tanítottam mintázást és rajzot. Leszerelésem után újra visszamentem Besztercebányára 
tanítani. He ten te tettem meg az utat Gúta és Besztercebánya között . Fáradtan ugyan, de dolgoztam. 
Elkészítettem egy nagy alakú domborműve t , és Gútán felavatták az első köztéri szobromat . Anyagilag rendbe 
jöttünk: Komáromban házat vettem, berendeztem a műtermem. De rövidesen közbejött megint valami: 
városrendezés miatt a műtermem lebontották. Mindent kezdhettem élőiről. Helembára köl töztem, az Ipoly 
torkolatához, azt hittem, itt nyugton lehetek. Tévedtem. A vízlépcső építésének kezdetekor itt is bontásra 
került sor, házam az elsők közöt t volt. Így kerültem végül ide, Léva mellé, Almásra. 1981 óta itt élek, akkor 
vettem ezt a romos malomépületet. 

• Néhány köztéri alkotásod számon tartja a közvélemény . . . 
A kapott megbízásokra nem panaszkodom. A kijelölt feladatoknak mindenkor igyekeztem eleget tenni. 

Komáromon és Gútán kívül, Dunaszerdahelyen állították fel a munkám, Galántára Kodály-emlékművet 
készítettem, Nagykaposon is áll egy szerény alkotásom, Erdélyi János kőbe faragott portréja. Kedvenc 
műfajom a plakett . É t b e n a műfa jban nagyobb a kísérletezés, az önkifejezés lehetősége. Magam határozom 
meg, mit akarok elmondani, megteremteni. Van egy plakettsorozatom, ebben a magyar kul túra nagyjait 
öntöttem bronzba , többek közöt t Berzsenyi, Csokonai , Vörösmarty , Liszt, A d y , Kodály, Illyés, N a g y László, 
Domokos Pál Péter portréit készítettem el. 

• Munkásságod másik jelentős vonulata a magyar mítoszok világa. Erre az útra hogyan jutottál el? 
Eszmélésem kezdetétől figyelem a magyar szobrászatot . Már a főiskolán elhatároztam: magyar szobrász 

leszek, mert Dél-Szlovákiában ilyenre is szükség van. De mi az, hogy magyar szobrászat? Összehasonlí tásnak 
vetettem alá a magyar szobrászat javát és igyekeztem kiszűrni belőle azt, ami szerintem a magyar fo rma- és 
érzésvilágot képviseli. Hamar belát tam: a pontos meghatározást — legalábbis én — nem tudom megfogalmazni. 
Csak az ösztöneim — nevezhetjük művészi megérzésnek is — sugallják a helyes utat, érzik meg azt a szellemi 
kisugárzást, amit én magyar szobrászművészetnek gondolok . Ez lényegében három erős pilléren nyugszik : az 
ősiségen, a közös formanyelven és azon a felismerésen, hogy a rokon népek azonos módon reagálnak azonos 
hatásra. 
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• Kiknek az alkotásaiban fedezted fel ezeket a tulajdonságokat? 
Az első nagyobb meglepetés akkor ért, amikor a régészeti anyagot tanulmányozva, az általam meghatározott 

sajátosságokat, az ötezer évvel ezelőtti mezopotámiai alkotásokban, néhány sumér szoborfigurán is felfedez-
tem. Már itt találni valami közös vonást. Akkor iban a sumér-magyar nyelvészeti fejtegetésekről még semmit 
sem hallot tam. Amikor később megismerkedtem ezzel a hipotézissel, nagyon megörültem, mert néhány 
esetben közös gondolatot fedeztem fel a nyelvészeti vélekedések és szobrászatunkról kialakult véleményem 
közöt t . Ettől kezdve még jobban belemélyedtem az ókori művészet tanulmányozásába, s az idők folyamán 
rá jö t tem: a mezopotámiai, a par thus , a sztyeppei népek művészete — melybe a szkíta, hun, avar, ősi magyar 
művészet is beletartozik — egységes kulturális kör t alkot, azonos fejlődési folyamat eredménye. Ezeknek a 
népeknek a képzőművészete egy tőről fakad, azonos szellemiségből táplálkozik. Felismerésem után elhatároz-
tam: ezt a művészeti nyelvet — melyet a régészeten kívül a népművészet ő rzöt t meg leginkább — fejlesztem 
tovább a magam munkásságában, ennek segítségével fejezem ki fontosnak tartott mondanivalómat. 

• Beszélnél azokról a müveidről, melyeket ez a szellemiség ösztönzött ? 
Erősen foglalkoztat az Emese álma-motí\um, ezt régi ö tvösmunkákon sokszor látni. Erről készítettem egy 

reliefsorozatot, aztán megformáltam Álmos és néhány honfoglaló vezér típusát. Tizenkét plaketten mutattam 
be a Gilgames eposz világát. Ebben a legősibb irodalmi alkotásban, sok ma is élő mítosz, már jelen van, a vízözön 
mondája , az első pokoljárás, sirató énekek, szerelmi költészet, különösen vonzó számomra Istár istennő alakja, 
aki áthasonult formában, majdnem minden népnél megtalálható, nálunk a Boldogasszony képében él tovább. S 
lehet, furcsának tűnik első hallásra, de rendkívül foglalkoztatnak a kínai betűk. Ezek a betűk — fogalomírás 
jelei — lényegében szoborrá fejlesztett kaligráfiák, és ugyancsak azt sugallják: ők is az én hagyományos 
ku l tú rámhoz tartoznak. Eddig több apró szobrot készítettem belőlük, de megállnák a helyüket, mint 20—30 
méteres szoboróriások is. Ezeket a stilizált jeleket t öbb ezer éven át formálták az írástudók, s a belőlük áradó 
kifejezés nemcsak Keleten érthető, de az egész világon. 

• Úgy tudom, Magyarországon is készült egy munkád? 
A Hor tobágyon , de még nem állították fel, s így lényegében nincs befejezve. A szobor címe: Memento . A 

nagy vadlúdpusztulás emlékére készült. Amikor 450 vadlúd pusztult el a Hor tobágyon. Egy halott madarat 
ábrázol, amellyel azt szerettem volna kifejezni, hogy nemcsak növény- és állatfajok pusztulhatnak ki a világon, 
hanem kis népek is. Pedig, ha elvesznek a kis népek, velük pusztul értékes kultúrájuk is. Ez a tragédia vezetett 
cl a s zobor megformálásához. Formailag úgy kíséreltem megoldani, hogy a lehullott madár csontváza egyben 
egy á tkozódó sámán képét keltse, a csontvázon levő csigolyák pedig kü lönböző totemállatokat jelképeznek. 
De nem kívánom elmondani a szobrot , beszéljen helyettem a látvány. 1985 nyarán készítettem el a Hortobágyi 
Nemzet i Parkban, 8 méter magas, vörösrézből hegesztett munka. A k k o r nagyon siettettek a befejezéssel, ezért 
alig volt időm a felület megmunkálására. A felállítására azonban mindeddig nem került sor, csak ígérgetések 
hangzot tak el. Talapzatának egy mesterséges „kunhalmot" képzeltem el, s gondot o k o z a földkupac 
összehordása. Véleményem szerint, ezt még az ú t tö rő gyerekek is megoldanák. 

• Jelenleg min dolgozol? 
A megkezdet t úton haladok tovább. A rokon népek, a törökök, avarok, kúnok , kazárok, besenyők régészeti 

anyagát tanulmányozom. A magyar nép ötvözet, az volt már a honfoglaláskor is. Azóta pedig ugyancsak több 
népelemet fogadott magába. Ezt a történelmi folyamatot szeretném a szobrászat eszközeivel, főképpen 
kisplasztikában ábrázolni. Meg szűkebb szülőföldem, Dél-Szlovákia lakóit formázom olyannak, amilyennek 
én látom. 

Szeretném betölteni azt a kulturális űrt, ami a történelem és a határváltozások miatt betöltetlen maradt 
mindkét nemzet művészetében. 
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A Pósa-had 
és a többi gömöri „hadak" 

Ennek az írásának közlésével köszöntjük a 85 esztendős Szombathy Viktort, és kívánunk 
neki jó egészséget, további gazdag, alkotó esztendőket. (Szerkesztőbizottság) 

H á r o m éve történt, Hogy egyik szlovákiai lapunk karácsonyi mellékletében egy —azóta e lhunyt — költőnk 
versét is közölte, amely vers egyik strófájában az állt: 

. . . a Millennáris versenypályán 
a 60 éves vén baromnak, 
Pósa úrnak 
a t. főváros parancsára 
mi vit tünk v i rágot , . . 
S noha a versenypályán nem lehettem ott , viszont „Pósa úr" szülőfalujának, Nemesradnótnak , gyermekko-

rom idején a közelében laktam G ö m ö r vármegyében, a versben írt virágvivésre az akkori „gyermeksajtóból", 
Az Én Ujságom-bó\ jól emlékeztem. 1914-ben Pósa Lajos hatvanadik születésnapját ünnepelték Budapesten. 
Pósa akkor már nagybeteg volt , nemsokára el is hunyt , de a főváros iskolái megtették azt — (nem parancsra, 
hanem önként , szeretetből) — ami ritka köl tőnek adatott meg a világirodalomban: a takaróba burkolt beteg 
költő előtt elvonultak az iskolás gyerekek, a Pósa-verseken felnevelkedettek, s minden gyerek egy-egy szál 
virágot helyezett a költő lába elé. Végül virágerdó borította a gyerekversek országosan kedvelt íróját. Akadt , 
úgy látszik, a gyerekek közö t t olyan is, aki ezt nem bocsátotta meg sem a költőnek, sem a fővárosnak, s utólagos 
bosszúként vén marhának titulálta az ünnepeltet . Az ünnepelt azonban halála után szobrot is kapott . 

Olvasván ezt a múltból előhalászott verset, közöltem az illető újság főszerkesztőjével: más verset is 
választhatott volna karácsonyra, ezek a sorok éppen nem méltóak egy Felvidékről elszármazott költő 
emlékének idézéséhez, különösen bántó ez az újság számos Pósa-származású olvasója számára. Próbáltam 
Pósa helyét is megjelölni a magyar i rodalomban: ne a csengő-bongó versikék szerzőjét lássák benne, ha már 
ítélkeznek fölötte, hanem azt a nagy munkát , amellyel az 1890-es évektől kezdve a magyar ifjúsági irodalom 
művelőit megszervezte, beszervezte, lapját megalapította, s aki nélkül szegényebbek lennénk Dankó 
Pista-nótákban, s végül, aki egész irodalmi közvéleményt , társaságot tudot t maga köré szervezni. Pósa Lajos 
nem volt Petőfi, sem Arany János, de érdemeit például Kosztolányi külön elismerte és a szülőföldhöz való 
szüntelen ragaszkodása a hazaszeretet példája lehetne ma is. 

Beszélhettem. A főszerkesztő ingerülten válaszolt: a „pósalajosok" népnyúzó, népelnyomó, népbutí tó, 
tömegeket manipuláló, szervilizmusra, megalázkodásra nevelő tevékenységére utalt. 

Megdöbbentem. Ennyi indulat Pósa szűkebb hazájában?! Pósa, Nemesradnót legszegényebb, de jól tanuló 
gyereke kizsákmányolt? N é p e t butított? A köl tő, aki Ferenc József nevét soha le nem írta, nem ünnepelte, sót 
éppen emiatt hagyta ott tanári állását, megalázkodot t volna? Aki Nemesradnót leégése után 1912-ben országos 
gyűjtéssel építette föl a falu házait anélkül, hogy a maga leégett háza javára csak egy fillért is elfogadott volna: 
népnyúzó? és vén marha? 

A rimaszombati gimnáziumot , amelybe a múl t század hatvanas éveiben Mikszáth-tal, Kiss Józseffel együtt ő 
is járt, én is a magaménak vallom. Ezt válaszoltam a főszerkesztőnek: „lehet, hogy az a gimnázium szamarakat 
nevelt, de marhákat nem!" 

Ezzel aztán abba is hagytuk a terméketlen vitát. „Ezért Pósa Lajost ma sem tisztelik Szlovákiában!" — zár-
ta le. 

N e m hittem. S mivel azóta a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Egyesületének — a C S E M A D O K -
nak — több fiókegyesülete is rendezett már Pósa-emlékünnepélyt , vitapartnerem Pósa-gyűlölő állításainak 
éppen ellenkezőjét tapasztalhattam. 
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Gömöri táj, ahol a Balog ered 

Hadd foglalkozzam egy olyan Árpád-kor i településsel, amely egészen 1945-ig szinte mintája volt az ősi 
„hadas t e l epü l é s inek . A falu neve sokáig Radnót, majd 1908-ban számos többi Radnót tó l való megkülönböz-
tetés miatt Nemesradnót. Hivatalos szlovák neve ma: Radnovce. 

A Rimába ömlő Balog folyócska part ján épült, a XIX. századi etnikai határtól jóval délebbre. (Ez a határ e 
folyó mentén a szlovák Felsőbalog, s közvetlen mellette a magyar Alsóbalog. Felsóbalogot a Koháry-Coburgok 
telepítették.) A Balog menti magyar falvak reformátusok, Nemesradnó t is az. Eredetükre nézve a radnótiaK is 
a palóc népcsopor thoz — tar toznának, ha vallották volna palóc származásukat. De megnemesedvén, 
bármennyire paraszti életet éltek is, a zsellérnéppel már nem vallottak közösséget. Az egri Bakó Ferenc és tudós 
társainak kutatása szerint a palócok származási összetétele igen vegyes, és ez az én kis emlékezésem a radnóti 
népről nem is akar beleszólni a palóckutatás igen bonyolult folyamatába, mindössze annyit jelent ki, hogy a falu 
első telepítői még az Abaffyak, a Hanva nemzetség tagjai voltak, s a község hadak szerint települt. Még az 
1930—1940-es évek határán is főként a Kis Pósa, a Nagy Pósa, a Bodon és a Varga had „uralkodott" a faluban. 
Ezek tulajdonképpen nemzetségek, nagycsaládok voltak, egymással igen összetartok, eredetükre, múl t jukra 
büszkék. A had ugyan az idők folyamán a faluban szétszóródott , de amíg a telek bírta, a családok „egyvégtibe" 
épültek. 

Armális nemességet — földet nem a jándékozó királyi nemességet — Pozsonyból vagy Bécsből, illetve 
megváltásként saját földesuruktól az 1660-as években kaptak. Szorgalmas, megtar tó nép lévén, ha a tö rök 
adószedő s a német zsoldos nem nagyon zavarta őket, megszedték magukat és a megváltási díjat — nem volt 
csekély összeg, 2500—3000 akkori ezüstforintra is felért — meg tudták fizetni. Minden hadnak külön címeres 
levele volt. A Nagy Pósáké még ma is megvan, a legidősebb őrzi egy ládában a had írásai között . 

A hadak kezdetben közösen művelték földjeiket: szántó, állattartó, s ezzel kereskedő nép voltak. A közös 
földek jórésze később saját, családi kézbe jutott , majd, ahogy a családok — hadak — szaporodtak, úgy 
osztódot t a birtok is. Tíz-húsz-negyven holdnyi terület esett egy-egy családra, de egészen a termelőszövetkeze-
tek — a J R D - k — megalakulásáig változatlanul maradtak szántók vagy legelók a had közös birtokában is. 
Ezeket minden évben nyílhúzással osztot ták el, s erről, valamint a hadak gyűléseiről jegyzőkönyvet vezettek. 
Az a Jegyzőkönyv, amelyet néhány éve még láthattam, az 1800-as évek elejéről való volt. 

Nemcsak a közös bir tok állapota, sorsa került az ilyen jegyzőkönyvbe, hanem még egy-egy templomi vita is. 
Minden család minden személyének megvolt a templomban a maga ülőhelye s ehhez ragaszkodott is. H a 
véletlenül valaki tudva vagy tudatlan, elfoglalt egy ilyen évszázados, jogos helyet, abból vita, veszekedés 
kezdődöt t , különösen az asszonyok közö t t , s még Istentisztelet alatt is tologatták félre egymást ülőkéjükkel a 
büszke fehérnépek, míg a vita jegyzőkönyvbe, megrovásként be nem került. A templomban ma is látható az az 
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oldalt vágatott a j tó , amelyet egyik büszke Bodon nyi t ta tot t magának, mert nem akart Isten színe elé járulni 
azon a főaj tón, amelyen ellenfele elsőnek lépett be egyszer, holot t erre joga nem volt. 

Pap, tanító, kántor is „beltenyésztés" volt, a hadakból került ki, a Pósák, Bodonok, Vargák nevét 
rimaszombati, losonci, sárospataki, debreceni iskolák lajstromai órzötték, e sorok írója is Pósa papjelölttel 
tanult, annak apja is radnóti lelkész volt. Bodon Lajos meg a tanító. Igen szorgalmas, megtartó nép, „jó 
emberanyag", mint a sorozóbiztosok mondták, ama b izonyos kálvinista büszkeség éppúgy nem állt távol 
tőlük, mint ahogy garázdaság miatt sem igen lehetett találkozni nevükkel a törvény előtt. Vagyoni vi tákban már 
inkább. De, ha erre célzunk, árul juk el azt is, hogy a közösen birtokolt, nyílhúzással bérelt földek, legelők 
jövedelme mindig valamely időszerű jótékony célt illetett. Főképp egyházit, iskolait vagy emberbaráti t . 

A rektornak, Bodon Lajosnak köszönhető az is, hogy az 1930-as idők elején Pósa Lajos, a kö l tő bronz 
mellszobrot kapot t a templom előtti téren, s e szobor ma is áll. 

E sorok írója büszkén raktározza el lelkében Pósák, Bodonok, Vargák barátságát, s régi jelenetek 
elevenednek meg előtte, egy-egy hadbélire gondolván. Arra például, hogy amikor a „soros legvénebbet", az 
akkor 85 éves Pósa Elemért kereste ismerkedés céljából, rövid félóra alatt összefutot t félhadnyi Kis Pósa, Nagy 
Pósa: vajon mi. ügyben keresik idegenek Elemér bátyjukat , szinte védte a had a csupa készség Elemért. 
Megnyugodtak, mer t akkor már a fényképezőgép lencséjén villogott a balogvölgyi napsugár, s rövid tíz perc 
múlva a láda is előkerült a Pósák címerével, a jegyzőkönyvvel és a szitával. A szitával, igen, mert régi szokásként 
húsvét ünnepein szitára tették az armálisokat az udvarokon, hogy doh ellen megszellőztessék. 

Majd meg csaknem hívatlan vendégként érkeztem nemrégen egy Nagy Pósa, keresztnevén László, 
lakodalmára, s láttam-hallottam végig a vőlegénybúcsú és menyasszonykikérés rigmusait, amely hagyományos 
ünnepségre nem is gondoltam volna. A család egy egész üres házat bérelt ki, négyszobásat, hogy mél tón teljék 
az ünnep. Azt hiszem azonban, hogy az utolsók egyikét láttuk. A tyúkleves íze máig sem hagyta el a nyelvem. 

Tudtak nyakaskodni is? Tudtak. 
Amikor Nemesradnót — szinte az egész falu — egy nagy szélvihar alkalmával leégett, a költő Pósa Lajos még 

testi virágában élt. „Bogárhátú" kis szülőházát, édesanyját s faluját igen szerette. Az általa indított országos 
gyűjtés szép összeget hozott , a falu kárvallottjai megkapták. A maguk názát is fel akarta építeni a maga erejéből 
a költő, de a falusiak hála jeléül, t öbb vagon építőkövet hord tak az elárvult telekre. Pósa közben megbetegedett , 
elhunyt, a kövek a telken maradtak. Pósa Lajos özvegye — maga is köl tőnő s író, Andrássy Lídia — veszett 
fejsze nyeleként szerette volna legalább a köveket eladni, mert özvegyként meglehetősen szegényen maradt. 
Állami „nyugdí jként" mindössze egy kis, alig valami jövedelmet hozó mozit kapot t Sashalmon. Traf ik helyett 
szegény kis mozi t kapott . 

A falu azonban nem adta a követ. Beépítette egy hídba. Nagy vita, huzavona keletkezett. A falu fele Lídia 
néni mellett, másik fele ellene. E sorok írója sem bírta megállni, maga is beleszólt az özvegy védelmében, ha 
illetéktelenül is. Szerzett tehát haragosokat. Vezetők, s vezetettek vitája Szlovenszkó-szerte visszhangzott . 

A követ megtartot ták. A kis ház nem épült föl többé. 
Volt a hadak tagjai közül olyan is, aki Pósa Lajos tékozlásaira is felfigyelt, s nem helyeselte. Ilyen pocsékolást 

faluból való gondos gazda nem cselekszik! Ugyan mit? Azt , hogy a költő minden szivarjához külön szipkát vett 
elő. „Pocseekló ember vaót, minden szivarjáho külön szipkaót szítt!" 

Ezt egy életre megjegyezték. 

* 

Ez a nemes falu, amely évszázadokon keresztül úgy tartot t össze, mint egy márványtömb, s ha egyes 
szilánkjait — egy-egy lelkipásztort, tanárt vagy éppen a köl tőt — valamely jó tékony Égi Művész messzebb is 
röpítette, a t ö m b mind hagyományaiban, mind bir tokos voltában, mezőgazdasági tudományban, egymás iránti 
hűségben egybenmaradt . 1945 után azonban hirtelen töredezni kezdett. Nagybi r tokosa a falunak soha nem 
volt, az endogén házasság éppúgy szokásban volt, mint a vérfrissítő exogén — (a lakodalomra is, amelyen részt 
vettünk, Rimasimonyiból hozták a menyasszonyt) — a hitélet külső hatásokra megcsökkent, a fa lunak ma 
nincs papja, a templomot alig látogatják. 

Mivel az összes radnóti „hadak" vizsgálatára sokkal hosszabb idő lenne szükséges, mint amennyi 
rendelkezésemre állt, s mivel főképp a Pósák érdekeltek, mint a legnevezetesebbek, hadd közöljem itt csak a 
„végeredményt", a mai állapotokat. Csak azt jegyzem meg még, hogy mind a Radnót, mind a Pósa, mind a 
Bodon: középkor i személynév. 

Jelenleg Nemesradnóton a N a g y Pósa család levelesládája a benne levő „kutyabőrrel" s az egyéb hozzá 
tar tozó iratokkal Pósa Ferencéknél van, ők őrzik a nagyalakú festett címert is. A Kis Pósa család iratait nem 
őrizték megfelelő gondossággal, azok az idők folyamán elvesztek. A Pósa család lassan fogy, házhelyüket 
cigányok foglalják el. A Nagy Pósák nagy családjából jelenleg 11 família él a faluban — (valaha legalább 
háromszor ennyi volt) — a családtagok száma 29 fő, — (egykor legalább 100) — ebből 14 idős, 4 pedig iskolás. 
A Kis Pósáknál meg rosszabb a helyzet, valaha ők is legalább százan voltak, jelenleg 4 család él 6 családtaggal, 
ebből 2 nyugdíjas, gyerek nincs. Mindig „divat" volt az egyke. 

Elveszvén a b i r tokok, Rimaszombatba — a legközelebbi ipari városba — 7 Pósa család köl tözöt t , ezek 23 
személyt jelentenek. Belőlük 3 személy nyugdíjas, 5 pedig gyermek, diák. Kassára 3 Pósa család kö l tözöt t 11 
személlyel, közü lük 1 nyugdíjas, 4 a diák. (Amikor arról van szó, hogy „diák", ez nem minden esetben azt 
jelenti, hogy magyar iskolába járnak). Rimaszécsen 2 Pósa família él 9 személlyel, közülük 4 iskolás gyerek. 
Bátka közeli faluba 1 Pósa család ment át, ebből 3 gyerek. 
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Rimaparti utca, ahogy még a gimnazista Pósa Lajos látta 

Nemesradnót lakosságának ma már 70 százaléka cigány, a magyarok legnagyobb része idős, nyugdíjas. 
Kevés a magyar fiatal, az iskolás gyerekek 90 százaléka cigány. 

1945-ben még 31 Pósa család lakott Nemesradnóton — (a század elején ennek legalább kétszerese, s a helyzet 
a két világháború között i „első republ ikában" is csaknem ugyanaz maradt) —, s pontosítva a személyek 
számát: 1945-ben 98 Nagy Pósa élt itt. A családok csökkenése állandósult, a szövetkezeteknek nem volt sok 
munkáskézre szükségük, megalakult az állami gazdaság is, a gépesítés még jobban fogyasztotta a Pósákat. A 
statisztika szerint a régi időkben a Pósák, Bodonok, Vargák 99 százaléka saját földjét művelte. 

A Nemesradnó ton maradt Pósák jelentős része idős ember. A fiatalok legtöbbje az állami gazdaságban 
dolgozik, van köz tük csoportvezető is, ami a jelen állapotban nagy szó. Egy Pósa Fülekre jár dolgozni, az ottani 
bútorgyár tervezési osztályának vezetője, egy Pósa pedig a Rimaszombat melletti Kurinc Állami Gazdaságának 
vezetője. A Kassán élő Pósák közül 2 személy mezőgazdasági mérnök, 1 fő villamossági mérnök, 1 fő fogorvos, 
1 pedig taní tónő. 

A Rimaszombatban élő Pósák közül az egyiknek érdekes foglalkozása van — költői képpel élve: ugyanaz, 
mint a költő Pósa Lajosé — csillagásznak tanult a Konkoly-Thege Miklós által alapított ógyallai csillagdában, s 
jelenleg a Rimaszombatban felállított csillagvizsgálóban dolgozik. Egy Pósa mezőgazdasági mérnök, négyen 
üzletvezetők, egy osztályvezető az állami gazdaságnál. A z én kedves bará tom, Pósa Dezső nemcsak a 
Terményfelvásárló munkabérosztályának vezetője, hanem a magyar kultúrában is „bennmaradt" : a C S E M A -
D O K rimaszombati szervezetének elnöke. Az egyik, Rimaszécsre került Pósa a rimaszécsi helyi tanács elnöke. 

Szétszóródtak, de a helyét valamennyi megállja. Egyelőre a Pósák — (és a Bodonok , Vargák) — szétszórt 
tagjainak fele megmaradt valamennyire a földnél, hivatásában legmesszebbre a csillagász távozott . 

„Akkor élte a falu a fénykorát — írja nekem Dezső —, s akkor volt a legnagyobb Pósa-kultusz (országszerte 
is), amikor Pósa Lajos, a költő családja, rendszeresen járt Radnótra és minden ünnepélyen büszkén szavalták a 
gyerekek a Pósa-versikéket, s a mulatságokon vígan hangzot tak a Pósa—Dankó nóták a radnóti nép ajkáról. 
Dehát az egykori szavalógyerekek mind megöregedtek, vagy kinn fekszenek a temetőben. Utánpótlás alig." 

Várom az értesítést, ez idén is megkoszorúzzák-e a köl tő szobrát Radnót piacán és a Tompa Mihályét 
Rimaszombatban, kicsi, de benső ünnepség keretében. 

Én a Pósák iránt érzett barátságomat nem hagytam el. Élete végéig tartottam afféle gömöri atyafiságot Pósa 
Lajos özvegyével, Lídia asszonnyal és a költő fogadott lányával, Pósa Sárikával, aki dr. Kiss Istvánnak, a 
budapesti „Duna rendőrfőkapitányság" vezetőjének felesége volt, s akik házában a két világháború közöt t 
rendkívül érdekes társaság szokott volt összegyűlni. Nemcsak magyar, hanem akkor még egzotikusnak 
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számító külhoni vendégek is: néger tudósok , a mandzsu határon „foglalatoskodó" kínai tisztek, a japán tudós 
Imaoka Dzsuicsiro, egy finn nyelvész: Yr jö Koollaki, angol Afr ika-utazó, s egy valódi indián, aki valamely 
atavizmusból kifolyólag Európában a mongolok származását tanulmányozta. 

És minden ilyen különleges vendég „esetében" éjféli t izenket tőkor megjelent özvegy Pósa Lajosné, született 
Andrássy Lídia — H e r m a n Ot tóék egykori hív barátnéja — a tizenkét literes óriásserpenyóvel, a serpenyőben 
egyszer csipetkés bablevessel, másszor csípős halászlével, avagy kolbászos káposztalevessel. 

Látni és hallani kellett volna, ahogyan a finn tudós vagy a mandzsu kapi tány képe-vörösödve nyeli, 
prüszköli , kínlódja a csodás ízű paprikás lét, vagy tátog a babtól . 

Ez volt özvegy Pósa Lajosné legnagyobb büszkesége. 
D e most már Radnó ton ilyet nem főznek . 

Szombathy Viktor 

Tizenkét „ír királyfi" 
a Kapos-könyök vidékén 

A legenda szerint Vendel, a VII . században élt ír királyfi elhagyva atyja uralkodói udvarát, lemondot t 
a majdani királyi jogáról és koronájáról . Honfitársaival Rómába zarándokolt . Hazatér tében német fö ldön , 
Trier környékén remetéskedve, egy földbir tokos udvarában pásztorként szolgált. Jó és hű számadója volt a 
kezére bízott nyájnak, híres pártfogó s gyógyító gyámolítója állatainak. Remetetársai Tholeyben apát juk-
nak választották, halála után egyszerű pásztorkunyhójában temették el. A környék földmíves népének 
emlékezete csakhamar kápolnát, majd templomot emeltetett teteme fölé, s a helyet azóta is az ál lat tar tó 
gazdák sok-sok zarándoka kereste, keresi fel. így lett a mindennemű pásztorok — gulyások, csikósok, 
kondások és juhászok — valamikor nálunk is — főképp a Dunántú lon — ismert és tisztelt, ám ma már 
lassan feledésbe tűnő védószentjévé. Szent Vendel tisztelete viszonylag új, elsősorban a délnémet barokk 
hatására bukkant elő. Népszerűsége minden bizonnyal a selymes gyapjút adó merinói birka meghonosí tá-
sával egy időben ter jedt el. Az új fa j tá jú nyájaknak eleinte minden nyugat- és közép-európai országban — 
hazánkban is — bevándorolt pásztoraik voltak. Múlt századi pásztornépünk szóhasználata ezeket birka-
soknak keresztelte el a régebbi magyar fajtát , a rackajuhokat tenyésztő s legeltető ]uhászokV&\ szemben. 
Állattartó gazdáink, pásztoraink különösen egy-egy nagyobb állatvész idején emlékeztek rá hagyományo-
zott kegyelettel és könyörgéssel. („Viszi Vendel az á l la tokat" , ezért napjának délelőttjén a világért se fog-
tak volna be.) Az egyház által szent té avatott , hajdani ír királyfi-pásztor jó emlékének megtartásához, to-
vábbéléséhez a X V I I I — X I X . században — elsősorban a pásztorcsaládokban — felénk is szívesen adomá-
nyozott Vendel keresztnév, illetve fa lvaink, pusztáink egynémelyikében fogadot t ünnepként megtar tot t 
Vendel-napi búcsú is hozzájárult. A trieri püspökség területén Szt. Vendel napját , ünnepét október 22-én, 
Magyarországon két nappal korábban, október 20-án tar t ják . A téma hazai művelődéstörténetével Bálint 
Sándor, Szabadfalvi József és Gulyás Éva foglalkozott. 

A Kapos-völgy, ezen belül is a Kapos-könyök (Dombóvár alatt az addig nyugat—kelet i irányból észak-
ra forduló folyónak kb. 40-50 km átmérőjű) vidéke a török utáni újratelepítési akciók s az ezzel kibonta-
kozó agrártevékenység során az állat tartás, állattenyésztés egyik híres, országosan is jelentős kistájává 
vált. Vidékünk állattenyésztésének újkori kezdetétől — az 1700-as esztendőktől — fogva elsősorban a 
racka-, majd a merinói juhfajta, a bonyhádi tá j fa j ta telepítésével a szarvasmarha-, a ló-, később pedig — 
századunk fordulója után — a sertéstartás és -nevelés volt a meghatározó. Az itteni fejlett állattenyésztés 
a Kapós kedvező természeti adot tságának (a folyóvölgy ősgyepének és magas páratartalmának) felhaszná-
lásával, földterületi megoszlásának viszonylag nagyobb szántóföldi hányadával (azon mindig jelentős ta-
karmánygabona-termeléssel), valamint a völgy falvaiban az önálló agrárbi r toknak a környékbeli át lagnál 
kedvezőbb történelmi kialakulásával s jelenlétével a községek parasztságának műve volt mindenekelőt t . 
Ehhez járult segítő, javító — időnkén t húzó — tényezőként az Esterházy hercegi hitbizomány 1690 
után itt kialakított újabb domínium-gyöngyszemében, a dombóvári uradalomban 1729-ben kiadott Inst-
ructio-nak „az oeconomiában az ál latokkal való s kívánt foglalatoskodás" feltételeinek megteremtésére, 
az állattenyésztés „mindennapi jó mívelése" vezetésére vonatkozó passzusai. 

Az állattartás, -tenyésztés v idékünkön azonban nemcsak fontos gazdasági szerepet játszott a parasztgaz-
daságok s Esterházy itteni uradalmai életében. Jelentette az állattartó gazdák, uradalmak és bérlők, elsősor-
ban pedig az ál latokkal közvetlenül foglalkozó pásztorok, juhászok mindenkori nagy-nagy büszkeségét, 
kihúzott emberi tar tását , becsületét is. Jelképezte ezt a szépen járó ló, a jól tar to t t s kiváló kül- és belbecs-
csel „bil logoztatot t" , ezért kedvező áron értékesített szarvasmarha, a Kapos-könyök völgyeiben szinte 
tengerként s egészségesen hömpölygő juhnyáj. Itt csak két adalékot emlí tünk er re : Illyés Gyula írta a 
Puszták népe felejthetetlen lapjain éppen a Kapós pasokjain legeltető apai nagyapjáról, aki „Herceg Esz-
terházynak volt számadó juhásza. Aztán a bérlöké . . . A? első nyáj, amelyet még legény kordban »vádolt« a 
hercegtől, az idők folyamán megsokasodott, volt idő, amidőn öt-hat bojtár szolgált a keze alatt. Volt eszten-
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Szabály, 1857. Nagykónyi, 1908. Csibrák, 1921. 

dó, amidón ötezer juha volt. Olyan hatalmasság volt, mint egy vándorlás korabeli fejedelem. Hány juha lehe-
tett Árpádnak? Tisztességére mondom, hogy nagyapa a vagyon gőgje helyett ezt a törzsfői büszkeséget, a sza-
badságnak ezt a gőgjét hordozta egyenes derekában, kinyomott mellén." A negyvenes évek közepén magam 
is hallottam a századelő egyik leghíresebb dombóvár i juhászának, „birkás, pipás" Puszpán Vendel bá-
tyámnak szájából azon mondát , miszerint „Nem csak a számadók lehettek s voltak büszkék tengervégtelen 
nyálaikra, fiam, de hercegi főurunk is. Merthogy — ezt még régebben, szintén juhász nagyapámtul hallottam 
—: eccer Eszterházy, mikoron egy angliánus főúrnál vendégeskedett Londonban, ezek nagy pénzfogadást 
tettek. Hercegünk nagy mellénnyel mondta. neki több juhásza van, mint amennyi birkája amannak. Az ang-
liánus lordnak tán háromezer birkája vöt. Hát láss csodát: elgyüttek hozzánk, Magyarországba, s Eszterházy-
nak — nagyapámmal együtt — a háromezernél is eggyel több volt a juhásza." 

A Kapos-könyök agrártermelés-történetében, állattenyésztés-kultúrájában nem csoda, hogy a múlt század 
elején-közepén kialakult Szent Vendel pásztor-személyiségének emléke, feltétel nélküli t isztelete. Az ő 
személye és szellemisége a völgybéli parasztnemzedékekről nemzedékekre szállt. Jelentős helyet-teret, 
anyagban is megörökített népi képmást kapott a kegyeletből tiszteletére emeltetett Szent Vendel-szobrok-
ban. Ezekrő l a valóságosan ér inthető, érzékelhető s körüljárható — kőtalapzatán legkorábban még vala-
miféle engesztelő szertartást is elvégezhető — tizenegy szobrunkról s egy templomba festetet t oltárkép-
ről készítettük a következő számadást. Tizenket tőnél is többen voltak ők ezen a tájképileg ma is megejtő-
en szép s népi hagyományokban gazdag, nekem: szülőföld-vidéken. Ám a Dombóvár melletti valamikori 
Tüske-pusztán és a Birka-majorban, valamint a Szakcs-majorhoz vezető földesút mentén — sajnos — hiá-
ba keresi már az utókor őket . 

A szobrokhoz szükséges követ vidékünkön a Mecsek (Abaliget, Mánfa , Hetvehely, Mórágy) bányáiból 
hozott mész- és homokkő szolgáltatta. A kőfaragó mesterembereket a környék német (sváb) falvainak 
(Hógyész , Mágocs, Mekényes, Kishajmás) jó nevű kőmíves iparosai adták. E szobrok igényelte délnémet 
barokk szellemiséghez pedig az ő kőfaragó szívük és vésőjük különösebb nehézség nélkül, von zu Hause, 
könnyen igazodni tudott . A népi kőfaragás alkotásainak -— amelynek nyilvánvaló a népművészet tel való 
kapcsolata — feltárásával es védelmével nagyrészt még adósak vagyunk. Zömükben ezért porladoznak, 
pusztulnak falvaink, volt mezővárosaink templomainak, köztereinek, utcáinak kőszobrai; ú tment i keresz-
tek, temetői kálváriák stációi s kő síremlékei. Az ál talunk számba vett 11 Szent Vendel-szobor egyetlen ta-
lapzatán sem találhattuk meg ma már a készítő mesterekre utaló jelzést: a geometriai vagy betű alakú, 
esetleg szerszámok vagy növények formáját muta tó kófaragójegyet. Így e szobrok faragóit hátrahagyott 
mesterjegy hiányában — s a j n o s — ismeretlennek kell tekintenünk. Mindössze két-három szobor esetében 
következtethetünk azonos mesterkezek által vésett , faragott munkára . Ebbéli feltételezésünket a nagyon 
közeli (esetleg teljesen azonos) forma- és stílusjegyek, valamint a szobrok elhelyezésének földrajzi s idő-
beli közelsége valósítja. 

39 



Döbrököz, 1902. 

Íme a leltár: 
Szakály Szent Vendel-szobra a maga 130 esztendejével a legidősebb a sorban. „Szakái magyar falu Tol-

na vármegyében a Kapós bal partján . . . Termékeny földekkel, szólóheggyel, nagy marha- és juhtenyésztés-
sel" ír ta a faluról hat évvel a szobor felállítása előtt Fényes Elek Magyarország Geographiai Szótárában. 
A szobor talapzatának félköríves tábláján Szent Vendel — Állíttatták Szakály — Község Hívei — 1857 
szöveg olvasható. Az öregek emlékezete szerint a szobrot a valamikori „kihaj tó helyen" , a domboldal 
előtti nagy legelön áll í tották. A szobor közelében egy kisebb pásztorkunyhó is volt, ahová a juhászok a 
mostoha időjáráskor elbújtak. Időnként misét is celebráltak itt a juhászoknak, amikor fiatal állataikat 
megszenteltették. A pásztor alakjának zárt egyszerűsége, fe jének, arcának s nyakának ruszticitása, testé-
nek szinte tökéletes arányai még ma is legemlékezetesebb ilyen környékbeli szobrunkká varázsolják. 
Részletező mintázás alig fedezhető fel a szobron. Hacsak a pásztor jobb vállára dobott köpenyét s botját 
magához ölelő jobb kar jának gondosan kimunkál t , erős inas kezefejére nem pillantunk. A szokásos juh 
(bárány) a védőszent bal lába mögül, annak saruba bújtatott meztelen lábfejét szinte nyaldosni látszik. A 
pásztor éppen hogy csak a föld fölé emelkedő, díszítés nélküli posztamensen jellegzetes „juhász pihenő-
ál lásban" szemléli állatait, az időt — s tisztelőit. A szobor ma kétszínű, szolid festéssel magyarázza az 
emberi s állati test, valamint a ruházat s a pásztorkészségek (bot, tarisznya) különbözőségét. Allaga: tűr-
hető. A valószínűleg puhább homokkőből fa ragot t szobor arcvonásai az áll, száj és orr jelentős kopásával 
lassan egybemosódnak. Feltétlen dicsérendő e szép szobrunkat virágos előkert jükben megtűrő, s egyben a 
múltat megértő háziak magatartása. 

Gyulaj szobrának állítása idején még „ G Y U L A - J O V A N C Z A magyar falu Tolna v.megyében . . . gazdag 
határral, téres szólóheggyel, gyönyörű erdővel" (Fényes Elek). A szobor a katolikus templom előtti téren, 
két másik szobor (Szent Háromság és Páduai Szent Antal) szobra társaságában található. Felirata jól ol-
vasható: Szent Vendel — tiszteletére ajánlják — Horváth János és neje Vince Katalin — 1881. A pásztor 
földre pillantó kerekded lányarccal, vállra omló hullámos hajjal, bal karján hosszú királyi palástja alól föl-
emelve — ezen a kézfej már letörve — , jobb karja kezefejének furcsán kifordított (kacska) tartásával s 
jobb lábát megvetett királyi koronájára helyezve áll előttünk. Szembetűnő, hogy a ruházat , így a földig 
érő királyi palást, az azt összefogó csat, hosszú háromnegyedes s elöl gömbölyített szabású kabát, haris-
nyába bújtatott t é rdnadrág s magas szárú cipője hangsúlyozott mintázásával inkább az ír királyfit jeleníti 
e lénk, mint a réten-legelőn nyája után bolyongó pásztorembert. Csupán jobb válláról keresztbevetett ta-
risznyája — semmi más: még pásztorbot sem — emlékeztet mesterségére. Lábai mögött , palástja védelmé-
ben keresztben fekszik szelíd állata, a bárány. A talapzat középső és felső része félkörívekkel , illetve 
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négyzethálózattal díszített. A szobor állaga — felemelt bal karjának kézfejhiányától e l tekintve — kielégí-
tő, kissé erős színekkel újrafestet t . 

Diósberény Szt. Vendel-szobra a községen kívül található. A község a Kapos-völgy fölöt t , s Szakály— 
Hőgyész—Szakadat dombvonulat háromszögelésben valamikor „ D I Ó S B E R É N Y , német—magyar falu, 
Tolna vármegyében . . . termékeny földje dohányt, repczét, mákot terem, szőlőhegye s olajütő malmai van-
nak." Talapzatán a felirat már nem, csupán évszám: 1890 olvasható. A szobor a falu fölöt t , bokros-fás út-
menti környezetben, tu la jdonképpen ugyanazokkal a formai és stiláris jegyekkel — csak gondozatlanabb 
állapotban — formázza az állatok védőszentjét , mint a gyulaji templomtéren kilenc esztendővel korábban 
emelt társa. A gyulajival azonosí tható jegyek: a lányos arc vállra omló hosszú, hullámos hajjal, a jobbkéz 
kifordítot t tartásával, a királyi koronára taposó jobb lábbal, a háromnegyedes s elöl gömbölyített szabású, 
hosszú kabáttal feltételeztetik velünk, hogy a két szobor egyazon kőfaragó mester műhelyében készült. A 
szobor elhanyagolt környezetben, vigyázó emberi szemektől e lhagyatot tan, állagában ma még éppen hogy 
csak megvan. 

Döbrököz ,,magyar mezőváros. Tolna vármegyében, a Kapós mellett. . . Határa első osztálybeli, erdeje 
szép, térjei jók, szőlőhegye kedves ízű, fejér bort terem." A szobrot valamikor itt is a „k iha j tó helyen" állí-
tot ták fel , a szöveg tanúsága szerint : isten dicsőségére — emeltette Törő János — és Neje — 1902. A gyu-
laji és diósberényi szoborral azonosítható jegyek fedezhetők fel a döbröközi Szt. Vendel-szobron is. Leg-
szembetűnőbben itt is a bal kar kézfejének törése (azonos mintázási vagy konstrukciós hiba), valamint a 
jobb kézfej árulkodó, „kacska" kéztartása utal a három szobor a lkotójának azonosságára. Romló állapot-
ban, igen elhanyagolt környezetben ma a falu egyik jelentős terének közepén áll. Félő, hogy nem sokáig 
hirdeti a hajdanvolt — különben ma is — híres döbröközi á l la t tar tó gazdacsaládok (Csapláros, Vicze, 
Kovács, Törő) jó hírét, nevét, akik később nemegyszer szereztek aranyérmet kiváló ál lataikkal több or-
szágos kiállításon. 

Kocsola „magyar falu, Tolna vármegyében . . . Határa első osztálybeli, van szőlőhegye, tágas és szép 
erdeje, vízimalmai és katonaházai." A szobor talapzatának szövege ma már olvashatatlan, egyedül a felál-
lításának 1905-ös esztendejét őrzi a posztamens. Itt a védőszent a lakjának megformálásában az eddigiek-
től el térő, új tartalmi s formai jegyekkel ta lálkozunk. A vállra omló, dús hajú pásztor gondosan ápolt, 

Az attalai Szent Vendel-főoltár, 1865. Csikóstőttős, ?. 
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egyenes magyar bajusszal s imára kulcsolt kézzel áll előttünk. A kőfaragó mester a pásztort bő ingujjával s 
gatyájával a mezőn-erdőn járó ember egyszerű viseletébe öltöztette. A mester számára a pártfogolt állat-
nak, a bi rkának megmintázása — úgy tűnik — majdnem a pásztor a lakjának kifaragásával volt egyenran-
gúan fontos tényező. Az eddigieknél arányosan nagyobb birkának a lábak előtti elhelyezése, fürtös-gön-
dör gyapjának gondos megmunkálása s fejének gazdájával szembefordí tot t , rá fölnéző, figyelő tekintete 
sugallja: nem elbújtatott, másod-harmadlagos szereplője a szobornak. Valamikor a mezőre, erdőre vezető 
falusi földesút kereszteződésében, napjainkban a fölső faluvég utcáinak torkolatában, a posta épülete előtt 
található. Ezt a jeles szobrot — állaga jelzi — puhább homokkőből faragta az ismeretlen mester. 

Nagykónyi valamikor csak „Kónyi, magyar falu Tolna vármegyében, a Koppány jobb partján, igen kel-
lemes és termékeny vidéken". A szobor alig olvasható — tán hiányos? — felirata szer in t : Szent Vendel 
— emlékére . . . Nagykónyi — . . . készült — 1908. A Kocsola fölött i — attól alig 8 km-re lévő köz-
ség, a két szobor feláll í tásának csupán háromévnyi különbsége s mindket tőnek puha homokkő anyaga, 
valamint a faragás azonos stílusjegyei (fej és arc vonása, imára kulcsolt kéz, ruházat azonossága s a bá-
rány elhelyezése és megmunkálása) utalhatnak arra , hogy ezt a kocsolaival egyező mesterember vésői fa-
ragták. Régen a falu Koppány-völgyi legelőjén, ma a Dombóvár—Tamás i (61-es) út községet elhagyó ka-
nyarulatában áll. Allaga t án valamennyi Szt. Vendel-szobrunk között — éppen kevésbé időálló anyaga 
miatt — a legjobban elhasználódott . 

Kurd ,,magyar falu. Tolna vármegyében, a Kapós bal partján . . . van első osztályú szántóföldje, jó bort 
termő szőlőhegye, derék erdeje, hídja a Kaposon." Az eredeti szobrot a talapzat elmosódó gót betűs fel-
irata szerint német (sváb) házaspár állíttatta. Nevüket ma már nem ismerjük, az évszámot viszont igen: 
1911. A régi talapzaton — meglepetésre — egy új, alig pár esztendeje készített Szent Vendel-szobrot ta-
láltunk. Mivel a pásztor-védőszent mai kőbe formálásáról van itt szó, érdemes jobban szemügyre vennünk 
a temető előtti téren ta lá lható szobrot. A pásztor alakja szinte mozdulat nélküli, zárt megformálással s 
kissé szögletes, modern arccal áll előttünk. Jobbjával pásztorbotként teljesen leegyszerűsített dorong-botot 
fog, balját mai formájú, f ia talok s hivatalnokok által használt oldal táskának hosszúra lógatott vállszíján 
pihenteti. Részletezés nélküli, földig érő csupa ing-ruházata nemcsak egyszerűséget, valamiféle merevséget 
is sugall. S mintha első pil lantásunkat befolyásolni akarná : nyakából mellére lógatott keresztet látunk. 
(Különben ezt a jelképet egyetlen környékünkbel i Szent Vendel-szobrunk nyakában nem találjuk meg.) 
Különlegesnek tűnik a pásztor jobbján elhelyezett bárány pozitúrája is. Extrémitása furcsa ülőhelyzetében 
van: két mellső lábára támaszkodva, kutyamódra hátsó lábain ül. A birka általában áll vagy fekszik, ilyen 
testtartást azonban sohasem foglal el.1 

Szakcs ,,magyar mezőváros Tolna vármegyében, egy hosszan elnyúló gyönyörű völgyben . . . Határa felette 
termékeny, erdeje nagy, s tele vadakkal, szőlőhegye tartós fejér bort terem, téres legelője sok szarvasmarhát, 
juhot tenyészt " A szobrot itt két méternél is valamivel niagasabb talapzatra helyezte alkotója. Tán az áb-
rázolt személyiség mesterségének kitüntető helyét, szerepét akarta jelezni a hajdani mezőváros, majd köz-
ség mindenkor i életében. Ábrázolásmódjában is sajátos vonásokkal rendelkezik e szobrunk, amelyet rész-
letező fel irata szerint Isten dicsőségére — és Szent Vendel — tiszteletére emlékül — állította — Marosi 
László és Neje — Gyenis Rozi — Szakcson 1912. okt. 20. A szobor a valamikori fa luközpontban , a temp-
lom és a régi iskola előtti árnyas téren található. Pásztoralakja a rét-legelő bokro6 növényzetének hátteré-
ből kilépve, erőteljes testének egyenes derekával és égre tekintő pillantással, sarusan áll e lőt tünk. Baljával 
alakjánál is jóval magasabb pásztorbotot tart. Melléhez emelt jobbján pedig (összes ilyen szobrunk közül 
egyedül) szeretettel őrzött juh nyájának nyugodtan fekvő báránya pihen. Királyfi származását fejére helye-
zett keskeny abroncsú koronája juttatja eszünkbe. A szobrot hatalmasra nőtt négy gesztenyefa védi. Kü-
lön említésre méltó, hogy — szintén egyedülien szobraink közül — remekművű falusi kovácsoltvas kerí-
tés veszi körül a nemcsak az állíttatok, de számunkra is drága szobrot. Állaga: e l fogadható. 2 

Csibrák ,,német falu, Tolna vármegyében, a Kapós mellett . . . Határának nagy része homok, a többi fe-
kete föld, rétjei jók, szép szőlőhegye jeles bort terem." A szobor ta lapzatán — a szomszédos kurdi szobor-
ral azonos — elmosódott gót betűs felirat tanúskodik a német állít tatókról. Az évszám viszont már épen 
jelzi: 1921. A pásztor a ba rokkra jellemző hullámvonalas megjelenítésben (megdőlt test tartás, lehajtott fő , 
a ruházat gazdag redőzete) áll a Kapósra vezető földesút tengelyében. A bárány őrzőjének bal lába mel-
lől tekint fel védőjére. A délnémet barokk stílusjegyeit tán legjobban magán hordó Szent Vendel-szobrunk ez. 
Ezért is kár, hogy állaga romló , elhanyagolt a környezete , a szobor mindkét kézfeje — sajnos — már letörve. 

Csikóctőttőe ,,magyar-német falu, Baranya vármegyében, a dombóvári uradalomban . . . Fekete homokos 
határa minden gabonát jól terem." A szobor ta lapzata felújított, ám ennek során — sajnos — minden fel-
irat, évszám eltűnt róla. A falu mai Fő terén, az ún. „magyar t emplom" előtt áll a kis apszissal (ebben 
egyedi) körülvett szobor. A pásztor kissé jobbra fordulva, ájtatos szemekkel tekint a messzeségbe. Kezeit 
ellenkező irányban — melle magasságában — imára kulcsolja úgy, hogy kampós pásztorbotja bal karján 
lóg. A lábai mögött fekvő bárány ijedten tekint ránk. A szolid pasztell színekkel újrafestet t szobrot az ap-

'A régi szobrot 1976-ban a t«z teherautója e lhúza t ta . Az egyházközség kezdeményezésére 1977-ben készült el az újabb válto-
zat . amelynek készítési költségét — 15 ezer fo r in to t — az ÁB kártérítéséből f inanszírozta az egyház. Ennek az új szobornak 
készítője már ismert: Németh Aurélja, fiatal budapes t i szobrász. A szobrot tíz esztendeje október 20-án Vendel-napkor avat ták. 
2A faluban lakó régi szakcsi családok még nap ja inkban is szívesen választják f iúk névadásakor a Vendel nevet. így pl. a Kanizsa 
családban három, a Simon családban kettő, az Apát i , Bán. Horváth, Kardos , Magyar és Zápor családokban egy-egy, össze-
sen tehát tizenegy fé r f i ember viseli ma is büszke ragaszkodással a pásztorok védőszentjére utaló keresztnevet . 
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Diósberény, 1890. Kocsola, 1905. Gyulaj, 1881. 

szisra felszerelhető drótfonatos rács védi. Nem feleslegesen, mert meggondolat lan kezek már letörtek egy 
darabot a pásztor korábban földig érő botjának aljából. 

Nak korábban „Nakk magyar falu. Tolna vármegyében . . . Határa igen termékeny, bort termeszt, erdeje 
és vízimalma van." Sajátosan egyedi a naki Szent Vendel-szobor elhelyezése. A szobor ugyanis temetői 
környezetben, juhász-síremlékként található meg. A jelentős talapzatra helyezve, alatta ezt o lvashat juk: 
Itt nyugszik — Istenben békében — Durci Vendel éli 60 évet — Durci József éli 41 évet. Az öregek sze-
rint Durci Vendel a századfordulón híres juhász-számadója volt a községnek. így a szobor készítésének 
ideje kb. századunk második évtizedére tehető. A pásztor bal l ibával kilépve, mintha éppen indulni akar-
na nyája után. A védőszentnek erélyesebb megjelenítése a számadó juhászoknak a pásztormesterségen be-
lüli elsőbbségét, az Illyés által is említett valahai rátart iságát és erkölcsi különállóságát jelzi. S ta lán éppen 
itt érdemes megjegyeznünk azt is, hogy a Nakhoz tar tozó Nosztály-puszta szülötte volt i rodalmunk legis-
mertebb s legendás pásztorhőssé emelt nagyapai juhász-számadója, akiről halhatatlan í ró-unokája csak 
1938-ban tudta meg: ,,Az ősök itt vannak, még többen, mint ahányan kellettek, kéziratom alatt összehajto-
gatott halotti és születési levelek botlatják a tollat, tele van velük az asztal. Elhűlve nézem őket . . . Hajdan 
volt férfiak és nők együgyű magyar neve feszeng a latin rubrikák rácsa közt, nézem őket, s lassanként még-
sem állhatom meg, hogy ne képzeljem hozzájuk azokat az eleven lények£t, akik közül, ha csak egy is kiáll a 
sorból, a létra összedűl, én se jutok föl e világra. Napokig e csupa rövid szótagból álló név bűvöletében él-
tem: Fekete Ilona. Fekete Ilonáról mindössze annyit tudok, hogy 1835. június 4-én, tizenhét éves korban, 
mint Illés Ferenc juhász hitvese, az Újdombóvárhoz tartozó Nosztány-pusztán szült egy János nevű fiút, aki 
az idők folyamán nagyatyámmá serdült. Fiat szülni tizenhét éves korban egy juhászlegénynek, egy nosztány-
pusztai közös cselédviskóban — s mindezt énem! Hogy háláljam ezt megi" (Illyés Gyula: Magyarok.) 

Attala ,,magyar falu, Somogy vármegyében . . . Mióta az őrség ezen kegyes rend (ájtatos tanítói rend) bir-
tokába jutott, azóta napról napra nagyobb előrehaladás tapasztaltatik mint a jószág kormányzásában, ügy a 
lelkiek ellátásában is. Attala vidéke gazdasági, és egésségi tekintetben különösen sokat nyert, mióta 1855-ben 
a Kapos-viz-áradásaiból keletkezett posványság le csap olt at ott, s ma már az előbbi bűzhödt levegőt tiszta lég, 
a nád- és halbóli jövedelmet pedig a berekben gazdag kaszállók válták föl. . . Gabona termesztésen kívül a 
lakosok különösen kedvelik a marhatenyésztést, nemesített csikóik bemutatásáért minden évben nyertek jutal-
mat Attalaiak Pesten és Kaposvárott." Az attalai katolikus templomot 1716-ban kezdték építeni s 1722-ben 
adták át a plébánia híveinek. A templomot 1865-ben bővíteni kellett. 1867. szeptember 1-én a megyei fő-
plébános, Ranolder János megengedi , hogy az átalakí tot t új templom védőszentje Szent Vendel legyen. A 
plébánia ezért az átalakítással egy időben megrendelte Kratzmann Gusztávtól , az Esterházy-képtár igaz-
gatójától a főoltár fölött ma is látható Szent Vendel-képet . Az állatok s pásztorok védőszentje akkor nem 
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kisebb személyt váltott fel (le) a szentek hierarchiájában a főol tár kitüntető helyén, mint Keresztelő Szent 
Jánost . Csutor János szili esperes-plébános 1867. október 20-án, Vendel-napkor szentelte fel az új templo-
mot. A képen a védőszentet lábainál félkörívben heverésző birkái mellett találjuk, aki hosszú pásztorbot-
ját hóna alá szorítva imakönyvből tekint fe lénk. A háttér enyhe dombvidékének haj latában elterülő fo-
lyóvölgyi legelő tán éppen a Kapos-völgyét sejteti. Attalában tehát ma is Szent Vendel napján tar t ják a 
Vendel-napi búcsút. A községben született idősebb attalaiak, mint pl. Juhász Károly (sz. 1899) és felesé-
ge, Juhászné Földvári Rozália (sz. 1904) úgy tar t ják ma is: „Szent Vendel a pásztor-életnek példája vó t . " 
S ők még ismerik azt a régebben mindig énekelt imádságos-éneket, amellyel falujuk védőszentjéhez for-
dultak az október 20-án tartot t „búcsúi nagymise" szertartása közben: 

Téged kérünk esedezve, irgalmas Isten! 
Szentjeidnek fölajánlott könyörgésünkben: 
Jószágunkat őrizd meg mindennemű veszélynek 
Ártalmától, Szent Vendelünk könyörgésére. 
Mindenünket Tőled vettük, mindenek Ura! 
Te alkottad a barmokat szolgálatunkra. 
Te vagy élő kútforrása minden javaknak, 
Te adsz erőt, táplálékot minden állatunknak, 
Tartsd meg Uram, amit adtál, hogy hív munkánkkal 
Kenyerünket megszerezzük jóvoltod által. 
Te kormányozod az időnek minden járását, 
Ne bocsájtsd ránk haragodnak kemény csapását. 
Ments meg minket az éhségtől, háborúságtól, 
Szárazságtól, árvizektől és a döghaláltól. 
Jószágunkat őrizd meg mindennemű veszélynek 
Ártalmától, Szent Vendelünk könyörgésére. 

Itt jegyzem ide a már előbb említett híres dombóvári juhász, „birkás, pipás" Puszpán Vendel bácsitól 
hallott négysoros pásztordalt is: 

Haji ki, jószág a füre! 
Legeléssz el messzire. 
Majd gondodat viselőm. 
Ha mögsegél Vendelöm. 

Simon Károly 

Az ínyenc Jókai 
Jókai Mór felesége révén, rokoni kapcsolatban állott a népes Feszty-családdal, akik közül többen jelentős 

szerepet játszottak nemcsak Komárom vármegye, hanem Tata és Tóváros életében is. Feszty Árpád, a neves 
festő, Jókai fogadott leányának, Jókai Rózának a férje, sokat ta r tózkodot t nejével Tata-Tóvároson, hogy 
történelmi képeihez vázlatokat készítsen, és az ott élő testvéreket meglátogassa. Az Esterházy-uradalom 
alkalmazásában élt Feszty Lajos, jószágkormányzó, Feszty Adolf műépítész, országgyűlési képviselő, és 
Feszty Gyula, ugyancsak műépítész. A nyolc testvér közül a ha todik volt Feszty Béla (1686—1928) jogász és 
fia, a 89 éves korában, 1987 januárjában elhunyt Feszty István, akinek révén több Jókai-adat jutott b i r tokomba. 

N a g y ínyenc volt Móric bátyánk — vallja Feszty István. Alátámasztja azt Kozmáné Artner Mária 
(1863—1937), a tóvárosi „Szarka"-fogadó néhai bérlőjének, Ar tne r Antalnak (1837—1893) leánya, aki ezeket 
mondta Jókairól: „Ha Tatán járt látogatóban, soha nem mulasztotta el, hogy egy-egy ebédet, de különösen 
vacsorát ne fogyasszon el Fesztyékkel és barátaival, a volt pápai iskolatársakkal a fogadóban." 

Felesége — Laborfalvi Róza (családi nevén Laborfalvi Benke Judi t 1817—1886) — halála után Jókai Feszty 
Árpádék házánál élt. így a Fesztyekkel való kapcsolata megerősödöt t és a látogatások megszaporodtak. 
Sokszor kereste fel Komáromon kívül, Ógyallán a Feszty-kúriát és sűrűsödtek tatai utazásai is. így ír erről az 
időről 1893-ban: „Harmincznyolcz esztendeig éltem nőmmel háborítatlan családi életet. Most már csak 
arczképei vesznek körül, s ezek álmaimban jelennek meg előttem. De sokszor megjelen. Mindig ugyanaz. 
Hanem azért nem állok egyedül. A hozzám való jóindulat átöröklődött gyermekeinkre: egy leányom, egy vőm, 
egy kis csevegő unokám. Rokonszenves alakok mind. Eszük, szívük hozzámvaló. Művészi lelkek ..." 

Artner Mária szerint, h a j ó k a i betért hozzá juk — legtöbbször többedmagával —, első dolga volt a konyhába 
menni , ahol megadta a kívánt ételéhez szükséges instrukciókat. Milyen fűszerekből mikor mennyikerü l jön az 
ételbe, pedig édesanyám (Mészáros Mária), aki egyúttal a főszakácsi teendőket is ellátta a fogadóban, nagyon jól 
ismerte Jókai ízlését. 
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Feszty István bátyám felhívta figyelmem a „Komáromi Lapok"-ban 1871. április l - j én N . V. aláírással 
megjelent hosszabb cikkre, melyből a Jókaira vonatkozó részt idézem: Pest, mártius 25-én. „Legnagyobb 
érdekeltséggel azonban Jókainak, a humor nagy mesterének — mint maga nevezi — böjti prédikátioját 
hallgattam. Jókai a felolvasásával tagadhatatlan érdemeket szerzett s megérdemlené, hogy miután jelenleg 
tiszteletbeli csizmadia (a komáromi csizmadia céh tette azzá), ezen díszes rangja mellé még tiszteletbeli 
föszakáccsá is megválasszák ( . . .) Valóban különös! Eddig tudtuk azt, hogy a rómaiak, görögök több ezer évvel 
ezelőtt mikép étkeztek, akár egy étlapot is készíthettünk volna számukra, de azt nem tudtuk, hogy őseink 
ezelőtt csak 150 évvel is mikép lakmároztak, asztalaiknál minő formaságok megtartását kívánták. Jókai ezen 
ismerethiánynak véget vetett s értekezett régi magyar szakácskönyveinkről, régi ételeinkről, s azon szokásról, 
mely az utóbbiak elfogyasztásánál divatban volt. A többek között Báthory fejedelem egy szakácsának mély 
szakismeretet eláruló könyvéről tesz említést, melyben egy étel leírása így kezdődik: végy 50 kakastarajt stb. 
(. . .) Ezelőtt száz évvel mindenkinek, ki egy tisztességes asztalhoz leült, evés előtt kezeit meg kellett mosni. 
Ezen formalitás jelenleg nincs divatban, pedig gyakran igen szükséges volna (. . .) Az asztalnál nem ültek a 
férfiak és nők vegyest, hanem a nők is egy sorban egymás mellett, meg a férfiak is. Oh! Mennyivel jobban van 
ez most elrendezve. Mily kellemes az az úgynevezett páros ülés! Mily hálára tarthat számot azon egyén, ki a 
leülésnél ügyesen tudja elrendezni, hogy mindenki oda jusson, hova szíve kíván! Mennyi irulás és pirulás, midőn 
egymás mellett helyet foglalnak! Mennyi „igen" és „nem" hangzik a zavarba jött szép hölgyecske ajkáról! — és 
ennek kellemeit a régiek mind nem élvezték! Ebben a tekintetben haladtunk! ..." 

Kozmáné Artner Mária visszaemlékezett Jókai egy mondására. „Még egy vessző is mennyigalibát okozhat az 
étkek között. Ott van például a csikós tokány, meg a csíkos tokány. Milyen más ízű az egyik vagy a másik." És 
mindjár t el is mondta a két ínycsiklandozó étel elkészítési módját , ahogy a „Szarka"-fogadóban készült, Jókai 
„útmutatása" szerint. 

Csikós tokány (négy személyre). Kell hozzá fél kiló sovány, szaf tos marhahús, 20 dkg bőr nélküli füstölt 
szalonna, 1 nagyobb fej hagyma, 3 zöldpaprika, 3 paradicsom, 1 csípős kisebb cseresznyepaprika, egy evőkanál 
zsír, egy kávéskanálnyi pirospaprika, íz szerint só. A húst és a szalonnát metélt tészta méretű csíkokra vágjuk. 
A jól megmosott paprikát, paradicsomot és cseresznyepaprikát szárától megtisztítjuk. A paradicsomból vágjuk 
ki a szárnál lévő zöld részt is, mert kesernyés, és felszeleteljük. A műveletek elvégzése után a csíkokra vágott 
szalonnát az előre melegített zsírban, lassú tűzön megfonnyaszt juk, majd kiszedjük a zsírból és hozzátesszük a 
húshoz . A forró zsírban az apróra vágott hagymát megpuhítjuk, rászór juk a pirospaprikát és jól megkeverjük, 
majd a csíkokra vágott húst , a fonnyasztot t szalonnát és sót keverjük hozzá és lassú tűzön addig pörköl jük, míg 
leve van. Közben kevergessük, hogy le ne égjen. Ekkor belekeverjük a felszeletelt zöldpaprikát , paradicsomot 
és cseresznyepaprikát. Pár percnyi főzés után fe lönt jük 3 del for ró vízzel — de jobb húslevessel —, lassú tűzön 
mintegy óráig főzzük. H a kell még egy korty víz, adjunk hozzá, és vigyázzunk, hogy le ne égjen. N e legyen túl 
híg. Tarhonyával tálaljuk. 

Csíkos tokány (négy személyre). Kell hozzá 60 dkg szaftos marhahús , 1 nagy fej hagyma, 1 kávéskanál piros 
félédes paprika, késhegynyi őrölt bors, 1 kávéskanálnyi majoránna, másfél evőkanál zsír, só ízlés szerint, 1 
paradicsom. A húst metélt tészta vastagságú csíkokra vágjuk. A zsírban megfonnyaszt juk az apróra vágott 
nagymát , rászórjuk a pirospaprikát , sorrendben a húst, borsot, majorannát és a jól megtisztí tott , megmosott , 
3—4 darabra vágott paradicsomot, ízlés szerint a sót. Jól összekeverjük, míg levet enged, pörköl jük , majd 4 del 
fo r ró vizet öntünk alá és lassú tűzön (kb. egy óra) addig főzzük, míg meg nem puhul. Közben kevergessük, 
hogy le ne égjen. Tarhonyával tálaljuk. 

Feszty István szerint Jókai ínyencségét mi sem bizonyítja jobban, mint a körmös bableves elkészítési módja , 
melyet ma már Jókai-bableves néven emlegetnek. Kozmáné Artner Mária is mindig megemlítette nekem, ha a 
Fesztyekről és Jókairól volt a beszélgetés: „hogyha mód volt rá, nem maradt el a körmös bableves az étlapról", 
de soha nem esett szó elkészítéséről. Végül is Feszty István barátom hozzájut ta tot t a leves leírásához. 

Jókai bableves. A nagy szemű tarkababot egy éjjelen át vízben ázta t juk. A fiatal disznólábakat (körmöket) 
jól megtisztít juk, hosszában ketté hasítjuk, majd a beáztatott babbal, fokhagymával, vöröshagymával, 
szódabikarbónával, sóval és a megfelelő mennyiségű vízzel mintegy másfél óráig fazékban, közepes tűzön 
főzzük . A másfél órás főzés után rántást készí tünk liszt, zsír, pirospaprika (nem erős), hagyma és petrezselyem 
hozzáadásával és a főze tbe belekeverjük és további két órát f őzzük vagy tovább, ha a disznólábak kora azt 
megkívánja. A főzés befejezése elótt bőven fe lönt jük tejfellel. Vigyázzunk, hogy író ne kerül jön a levesbe. 

Hozzávaló négy személyre: fél liter tarkabab, 3—4 darab disznóláb, 5—6 kis gerezd fokhagyma, egy nagy fej 
hagyma, két és fél liter víz. Kívánalom szerint só, egy késhegynyi étszóda, 3 del tejfel. A rántáshoz kevés zsír, 
f inomra vagdalt hagyma, bőségesen petrezselyem, pirospaprika és liszt annyi, hogy közepes sűrűségű rántást 
kap junk . 

Feszty István szerint valószínű, hogy a „körmös bableves" — mert Jókai így nevezte — az 1860-as években 
készült először. A „Szarka"-fogadónak, a későbbi „Esterházy"-nak étlapjára 1880 körül kerülhetett , Artner 
Mária elbeszélése alapján. 

Ma a „Szarka"-fogadó és az „Esterházy" „Kristály" Étterem és Szálloda néven Tata egyik legforgalmasabb 
ét terme. 

Strobel Árpád 
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A szórakozáson túl 
elmélyült ismereteket is nyújt 
könyveivel a Gondolat Kiadó 

Alap-, közép- és fe lsőfokon ad ki t udományos és ismeretterjesztő könyveket a legszélesebb 
skálán, a társadalom- és természet tudományok köréből. Különösen fontosnak tekinti a 
tör ténelemtudomány témakörét , amelyből az utóbbi években is jelentős műveket adot t ki. 
Például: 

Egy ezredév 
Magyar História sorozat kötetei 
Magyar História Életrajzok sorozat kötetei 
Máfyusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon 
Közös Dolgaink sorozat kötetei 

A z olvasók tájékozódásának megkönnyítésére a kiadó létrehozta a 
G O N D Ó L A T BARÁTI KÖRT, 

s tagjainak évente há romszor könyvismertető jegyzéket küld, díjmentesen. Vállal továbbá 

f>ostai utánvétes szállítást, nagyobb összegű vásárlás esetén folyószámlára történő vásárlást is 
ehetővé tesz, és később megjelenő könyveire előjegyzést vesz fel. Kérésre megküldi a Gondo la t 

Kiadó 1957—1985 közö t t megjelent könyveinek teljes — tematikusan is csoportosí tot t — 
címjegyzékét. 

A Gondolat Baráti Kör tagja lehet bárki, 
aki szeret és tud OLVASNI 

Címünk: 

Gondolat 
Kiadó 

1368 Budapest, Pf. 225. 
Telefon: 215-290 



A Mezőgazdasági 
Kiadó 

újdonságai 

M A G Y A R 

HÁZI 
GAZDASSZONY. 

N. NAüYVÁTHY JÁNOS, 
raavrrn» «exes líUW.VR MííiVK 

TÁlaASHKtM htm 

S Tcman, J. Felix, K, Hísek -

TERMÉSZET 
KÉPEKBEN 

pld. Vincze László 
Mezei csokor fél évszázad agrárgya-
korlatából 

. . . pld. Bottá Pál 
88 színes oldal a vízi- és mocsári 
növényekről 

. . . pld. J. Toman—J. Felix—K. Hisek 
A természet képekben 

. . . pld. Dr. Sárkány Pal—Dr. Ócsag Imre 
Magyar kutyafajták 

. . . pld. N. Nagyvátny János 
Magyar házi gazdasszony 

. . . pld. Első kézből 
Szerk.: Gallyas Csaba kb. 

40 Ft 

66 Ft 

150 Ft 

98 Ft 

95 Ft 

58 Ft 

A könyvek ellenértékét utánvéttel fizetem. 

A megrendelő neve: 

Címe (irányítószámmal): 

Kelt: 

aláírás 



ki 
KIIRTÓ 

Hazánk és az UNESCO1 

HENRI LOPES: 
„Magyarország 
mélyen gyökerező hagyományokra támaszkodik." 

Nagy öröm számomra, hogy az Ö n ö k körében képviselhetem az U N E S C O - t abból az alkalomból, hogy 
negyvenedik évfordulóját ünneplik. Kellemes kötelességnek teszek eleget, amikor átadom a főigazgató 
üdvözletét és tolmácsolom örömét az Ö n ö k kezdeményezése láttán, hogy ünnepélyes keretek közt kívánnak 
megemlékezni az első közgyűlés évfordulójáról , ezzel is bizonyí tva az U N E S C O Alapokmányában foglalt 
célok hathatós megvalósítása iránti elkötelezettségüket. Magyarországot olyan országnak látom, amely mélyen 
gyökerező, gazdag hagyományokra támaszkodik és amelyet az együttműködésnek és a világ felé való 
nyitottságnak ugyanaz az eszménye hat át, mint amit az U N E S C O vall magáénak. 

Mivel Afrikából származom, mely gazdagságát és vitalitását elsősorban a népi hagyományból meríti, csak 
megilletődéssel t udom megállapítani, hogy a magyar kultúra legkiválóbb képviselői a nép szavával élve fejezték 
ki egyéni ihletüket, a nép nyelvében találták meg a szellemüket leginkább továbbító közeget. Bartókra és 
Kodályra gondolok, akiknek munkássága olyan szerencsésen táplálkozik hazájuk folklórjának valamennyi 
forrásából. De legjobb íróik is ihletük lényegét a népi hagyományokból merítették. Elég megemlíteni Petőfi t , 
aki minden témát költői szintre tudot t emelni, s akinek nyelvezete tökéletes összhangban áll a népi 
tartalommal, vagy A d y Endrét, akinek szimbolizmusa a gyermekkorában hallott népdalok képtársításának a 
nyomait viseli. 

Műveik olvasása során újra bebizonyosodik, hogy a népi forrásból táplálkozó költészet nem ismer határokat , 
mert természete, lényege mindenekelőtt egyetemes. Ahogy Illyés Gyula 1978-ban írta a Cul ture-ban, az 
U N E S C O folyóiratában: „nincs káprázatosabb virág, sem pompásabb gyümölcs, mint ami a népművészet 
ágain terem. Ezen ágak mindenike közös törzsből haj tot t ki és ugyanazt a táplálékot nyúj t ják, mivel a föld 
mélységeiben nemzetköziek ." 

Az írónak, hazájuk szülöttének gondolatai egyenesen az internacionalizmus szelleméhez vezetnek. Ez a 
szellem hatotta át Magyarországot , mikor 1948 szeptemberében az U N E S C O tagjává vált. Azóta a magyar 
nevelésügyi, t udományos és kulturális szervezetek alkotó m ó d o n vesznek részt a szervezet tevékenységében és 
mindig értékesen járulnak hozzá a hatáskörükbe tartozó összes munkához . 

Köszönetet szeretnék mondani a magyar népnek és kormánynak , akik egyrészt meg kívánják ünnepelni ezt 
a negyvenedik évfordulót , másrészt gondos, előzékeny f igyelmük kiterjedt arra, hogy meghívjanak bennünket , 
legyünk mi is részesei e napnak, amikor e lgondolkodunk és ünnepelünk. Nagyon örü lünk, hogy számíthat tunk 
együt tműködésükre és — a nehéz pillanatokban — támogatásukra. Hisz ki is értékelhetné jobban, mint a 
megkínzott , megsanyargatott Magyarország? Ki is érezhetné át jobban a szükségét, mint a porrá égetett, 
kifosztott Magyarország, az a Magyarország, amely a küzdelem napjaiban súlyos véráldozatot fizetett, fiainak 
hősies helytállása ellenére, ki más érezhetné jobban szükségét annak, hogy „az emberek lelkében erősítse a béke 
megvédésének a vágyát" , és hogy e békét a lelki és szellemi szolidaritásra építse? Az U N E S C O - t ugyanis a 
második világháború még füstölgő romjain olyan férfiak és nők hozták létre, akik saját bőrükön érezték, mit is 

1Henri Lopesnek, az U N E S C O főigazgató-helyettesének, valamint Mód Péternek, a Magyar 
U N E S C O Bizottság elnökének a Bizottság ünnepi közgyűlésén, 1986. november 20-án elhangzott , 
rövidített beszéde. (Szerk.) 
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jelent az emberi méltóság, egyenlőség tiszteletben tartásának, ennek a demokrat ikus eszménynek a megtagadá-
sa, amely lehetővé tette a nácizmust és a háborút . A Szervezet alapítói és azok megbízói azt kívánták, hogy az 
U N E S C O mindenekelőtt és alapvetően a béke eszköze legyen, hogy többé ne ismétlődhessék meg az a 
vérontás, amely az emberek millióinak életébe került. 

1946-ban az U N E S C O - n a k 30 tagállama volt, akik a világnak csak kis részét képviselték. A világ minden 
tájáról fokozatosan más államok is csatlakoztak hozzá, hogy együt tműködjenek egy olyan eszme megvalósítá-
sában, amit eladdig egyetlen intézmény sem testesített meg, s ma a Szervezetnek 159 tagja van. 

A rendelkezésre álló idő nem teszi lehetővé, hogy ezen az évfordulón megvonjuk az U N E S C O hatáskörébe 
tartozó területeken végzett tevékenység mérlegét. És ez talán így helyes. A z itt jelen levők mindnyájan ismerik 
azokat az eredményeket, amelyeket az U N E S C O az írástudatlanság elleni harcban, az újonnan függetlenné vált 
országok tanítóinak és tanárainak képzésében, a kormányköz i tudományos programokban, mint „Az Ember 
és a Bioszféra" (MAB), a fizikai és nem fizikai kulturális örökség megőrzésében és oltalmában, végül pedig a 
civilizációk tanulmányozásában elért, hogy csak néhány programot említsek a sok más, ugyanilyen alapvető 
program közül . 

Az U N E S C O a nehézségekkel szembenézve, tagállamai, valamint főigazgatója kezdeményezésére önvizsgá-
latot tartott , hogy az új idők új kihívásaihoz alkalmazkodni tudjon. Fiatalságának és erejének alapfeltétele 
fejlődése, átalakulása. Az egyetlen dolog, amiben nincs helye vitának, azok a célok, amelyeket Alapító Okirat 
tartalmaz, hogy megőrizze az emberek békés életének a lehetőségét. Mint ahogy nemrég Amaaou-Mah ta r 
M'Bow főigazgatónk kijelentette: „a remény hatására az egyéni érdekeken felülkerekedhet a bölcsesség, hogy 
egyengesse a mindenki által osztot t reménység által formált jövő útját ." 

Magyarország csak 1955-ben lett tagállama az Egyesült Nemzetek Szervezetének, az U N E S C O - b a azonban 
a békeszerződés megkötése után már 1948-ban beléphetett . A magyar U N E S C O - m u n k a szervezeti keretei 
csak lassanként alakultak ki. Kezdetben a párizsi követség kulturális tanácsosa, Újlaki Kálmán kapott 
megbízást a munkára, ót tekinthet jük tehát első UNESCO-képv i se lőnknek . Kulturális szerveink azóta is a 
Külügyminisztériummal szoros együttműködésben irányítják a szervezettel kapcsolatos magyar tevékenysé-
get. Az első önálló UNESCO-képv i se lőnk Tamás Aladár volt, őt követ te Jóború Magda, Gergely Miklós, 
Újhelyi Szilárd, Mód Péter és Nagy Péter. 

A magyar U N E S C O - b i z o t t s á g szervezését a kormány 1958-ban határozta el és a bizottság titkárságának 
felállításáról 1963-ban intézkedett . A kezdeti szervezeti nehézségek megoldása után a magyar U N E S C O -
munka folyamatosan fej lődött és gazdagodott. Az U N E S C C O nagykorúvá vált. Bizonyítja ezt az a tény is, 
hogy ami jelentős fejlődés a nevelésügy, a tudományok , a kultúra és a kommunikáció terén az elmúlt negyven 
esztendő folyamán történt, ahhoz valamilyen formában az U N E S C O neve is kapcsolódott. 

Köpeczi Béla, művelődési miniszter joggal állapítja meg: „Az U N E S C O jelentős segítséget nyúj tot t 
fennállása óta ahhoz, hogy a kü lönböző foglalkozású értelmiségiek találkozzanak, ismereteket és véleményeket 
cseréljenek. Ezzel nemcsak a szakmai kulturális együt tműködést segítette, hanem hozzájárult egy új légkör 
megteremtéséhez. 

Az U N E S C O - m u n k a másik maradandó vonását a fejlődő országok kulturális haladásának elősegítésében 
látom. Az U N E S C O minden híve büszke lehet arra, hogy a szervezet világunk e nagy ellentmondásának, az 
elmaradottságnak felszámolásában teljes felelősséggel részt vett, beleértve az előítéletek, a diszkrimináció elleni 
következetes harcot is. 

A harmadik jellegzetessége az a módszer, amellyel a programok összeállítását korunk nagy, globális 
problémáinak elemzése alapján törekszik meghatározni . A nagy összefüggések keresése jellemző az 
U N E S C O - m u n k á r a már hosszabb ideje. 

Mi most kezdünk ráeszmélni arra, hogy rohamosan fejlődő világunkban újfajta gondolkodásmódra van 
szükségünk, másképp kell látnunk, értelmeznünk, ér tenünk környezetünket . A jövő felé az út az új politikai 
gondolkodásmódon, az egész ellentmondásos világ sokoldalúságának és realitásainak felismerésén keresztül 
vezet. Ilyen körülmények közt lényeges valamennyiünk számára a globális problémák elemzése és megértése. 

A negyven évre visszatekintve meg kell állapítsuk: az okok, amelyek negyven éve a Londonban összeült 
kormányokat az U N E S C O megteremtésére indították, ma is érvényesek. A nemzetközi problémák növekvő 
bonyolultsága nem teszi lehetővé, hoy csak nemzeti határainkon belül és egyedül keressünk hatékony 
megoldásokat: a nemzetközi együt tműködés szükségesebb, mint bármikor . Tudományos forradalomban és 
ennek következtében társadalmi változások korában élünk, ezért minden gondolkodót és értelmet mozgósíta-
nunk kell. Nem szabad engednünk, hogy az utóbbi évek vitái elhomályosítsák a lényeget: azt, hogy az 
U N E S C O egyetemessége akkor válik hatékonnyá, ha a szervezet eszméi áthatják a szellem élő talaját, ha 
mozgósítani tudják a programok megvalósítására a szétszórt akaratokat. 

A feszültségekkel terhes nemzetközi helyzet ellenére ebben látom én jobb jövőnk egyik zálogát. 

MÓD PÉTER: 
„A nemzetközi együttműködés 
szükségesebb, mint bármikor!" 
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Emlékezés a 
Magyar Nemzeti 
Függetlenségi 
Front 
svájci 
szervezetére 

A második világháború éveiben Svájcban jó dolguk volt a gazdag polgároknak és a pénzes idegeneknek, már 
kevésbé a szegény svájciaknak, de legrosszabb sorsuk kétségkívül a szegény külföldieknek — emigránsoknak, 
menekülteknek és internáltaknak — volt a „béke szigetén", a semleges Svájcban. El kellett szenvedniük az 
idegen rendőrség zaklatását, keresettel járó munká t csak kevesen folytathattak, a svájci őslakók egy része pedig 
sanda szemmel nézett rájuk. Ennek a gyanakvásnak, legalábbis ami a baloldali érzelmű emigránsokat illette, az 
volt az oka, hogy a svájci saj tó és a politikusok évtizedeken át rémképeket festettek a Szovjetunióról és általában 
a kommunizmusró l . Svájcnak egyébként semmiféle diplomáciai kapcsolata sem volt a Szovjetunióval. 

Ilyen körülmények közö t t nyilvánvalóan nagy bátorságot, elszántságot és körültekintést követelő vállalko-
zás volt a Svájcban élő, nagyon különböző politikai felfogású és szociális helyzetű magyarok előtt magasra 
emelni a haladás, a baloldali eszmék és az ellenállás lobogóját. D e élt akkor Svájcban valaki, aki — a köré 
csoportosult maroknyi csapattal — vállalta ezt a feladatot. Szőnyi T ibor szilárd meggyőződésű, nagy tehetségű 
kommunis ta volt, a Magyar Nemzet i Függetlenségi Front Svájci Szervezete alapítója és első embere. A 
szervezkedés szigorú konspirációs szabályok szerint folyt, annál is inkább, mivel a szervezet magja az illegális 
svájci kommunis ta csoport volt. 

Az illegalitás természetesen messzemenő óvatosságot követelt meg személyi vonatkozásban is. Ügyelni 
kellett arra, hogy a mozga lommá táguló csopor t keretei közé csak olyanok juthassanak be, akik kiállták a 
megbízhatóság próbáját , és ha már bejutottak, akkor is csak annyit tudjanak meg a szervezet felépítéséről, 
taktikájáról, akcióiról és azok végrehajtásának módjáról , amennyi a rájuk bízott feladat végrehajtásához 
feltétlenül szükséges. 

így tehát e sorok írója is, aki 1942 végén tette meg első lépéseit a szervezet munkájában, csak arról számolhat 
be hitelesen, amit személyesen tapasztalt. Éppen ezért, ha a következőket első személyben m o n d o m el, az nem 
azért történik, hogy személyemet előtérbe állítsam, hanem éppen ellenkezőleg, azért, mert ezt kívánja a 
kötelező szerénység és a hitelesség. 

1942 elején a Magyar Távirati Iroda, tizenegy évi belső szerkesztőségi szolgálat után kiküldött Svájcba 
tudósí tónak. Megszabott feladatom szerint telefon- és levéltudósításokat kellett adnom, kevésbé a svájci 
eseményekről, annál bővebben azonban a Svájcba a világ minden tájáról befutó, Magyarország jelenét és 
jövendőjét közvetlenül vagy közvetve érintő hírekről, nyi latkozatokról , közlésekről és információkról. 
Emellett az akkori külügyminisztérium politikai osztályának németellenes érzelmű tagjai (akiket ilyen 
tevékenységükért későbben a mauthauseni koncentrációs táborba vittek) azt a bizalmas, de nyomatékos 
óhajukat közölték velem, hogy a lehetőségek szerint keressek Svájcban kapcsolatot a „szövetséges" (azaz az 
ellenséges) hatalmak felelős beosztású képviselőivel és megfelelő formában adjam tud tukra Magyarország 
háborús fáradtságát és kiugrási szándékát. 

Először Bernben vertem tanyát és ott kezdtem munkához . Nap i MTI-telefontudósításaim anyagának 
összeszedése nem okozo t t gondot . (Ezek a tudósítások célzatosan informáló jellegűek voltak.) A kapcsolatfel-
vétel már nem ment olyan könnyen , de végül is segített az újságírói gyakorlat. Ámde ezeknek a feladatoknak a 
kötelességszerű végrehajtása során napról napra erősödött bennem a meggyőződés, hogy a hazai uralmi 
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rendszer végzetes külpolitikai vonalat erőltet. Fel kellett ismernem, hogy a hivatalos — Kállay nevéhez fűződő 
— külpolit ika a valóságos helyzet tragikusan naiv félreismerésével olyan fantazmagóriára épít, amely a 
Szovjetunió megkerülésével képzeli el a „kiugrás"- t . Ugyanakkor azt is egyre kritikusabban ítéltem meg, hogy 
ennek a külpolitikai elképzelésnek a voltaképpeni mozgató rugója és célja a korhadt társadalmi rendszer 
konzerválása. 

Töprengtem és kerestem a lelkiismereti válságomból kivezető utat . A berni magyar követségen tettem 
hivatalos látogatást, amikor a követ (Wettstein János) mint figyelmeztetést közölte velem, hogy „Zürichben 
valami — főleg egyetemi hallgatókból álló — kommunis ta csoport szervezkedik." — Ez szöget ü tö t t a fejembe. 
Nem sokáig gondolkodtam: átköl töztem Bernből Zürichbe és elkezdtem keresni az utat az említett 
csopor thoz . Beiratkoztam az egyetemre és csakhamar sikerült az első lépést megtennem. Kiderült azonban, 
hogy ez még csak perifériális nyúlványa a szervezetnek: három szűrőn kellett még á tmennem, amíg a 
közpon thoz — Szőnyihez — el jutot tam. (Érthető volt a gyanú, hogy talán csak az acélom, hogy „beépüljek" a 
mozgalomba.) 

Szönyi T ibor ragyogó intellektusa, határozottsága, tisztánlátása nagy hatással volt rám, szívesen alávetettem 
magam irányításának. Ezzel a találkozással kezdődöt t aktív részvételem a Magyar Nemzeti Függetlenségi 
Front svájci szervezetének munkájában: eleinte a szervezet közleményeinek előkészítő munkájában és 
postázásában vettem részt. A teljes címén Magyar Nemze t i Függetlenségi Fron t Svájci Szervezete Közleménye-
inek 1942 augusztusától 1945 augusztusáig folyamatosan összesen 24 száma jelent meg. Eleinte meglehetősen 
primitív volt a külseje, a stencilről sokszorosított szöveg gépírásában idegen ékezetek is e lőfordul tak, ahol 
pedig a nyomdafesték rakoncát lankodott , az olvashatóság is veszélyben forgot t . Későbben, már ahogyan az 
anyagi körülmények megengedték (és a kockázatot vállaló nyomdász is akadt), egyre szebbé, mutatósabbá vált 
a „Közlemények" , előbb csak a fedőlapot, később az egész füzetet rendes nyomdában állították elő. Ami pedig 
a tartalmat illeti, erre idézem Markovits Györgyi irodalomtörténésznek, az illegális saj tótermékek kiváló 
kutatójának erre vonatkozó megállapítását: „A svájci antifasiszta magyar lap világos, határozott irányvonalat 
képviselt, melyben a nép és a haza, az ember és a nagyvilág közös ügyéért folytatott küzdelem elmélete és 
gyakorlata fonódot t össze." (Markovits Györgyi : A svájci Magyar Függetlenségi Front Közleményeiről . — 
Irodalomtörténet . 1972/2. 469. — Ebben a cikkben egyébként további részleteket is találhat témánkról az 
érdeklődő.) 

A lap szerkesztőbizottsági tagjai közül eleinte csak néhányat ismertem meg, a többiek kilétéről csak sejtésem 
volt, vagy az sem. Az én dolgom főként abban állt, hogy a lap számára magyarországi híreket szállí tottam. Ezt 
annál könnyebben megtehettem, mert akkor még (1944. március 19-ig) a Magyar Távirati Irodával szabályos 
szolgálati viszonyban álltam és így megkaptam Pestről a rendes kiadásokat, és a főbb budapesti lapokat. Ide 
tartozik, hogy Szónyi Tiborral korábbi MTI -munkám alapján olyan tá jékozta tó adatokat tud tam közölni, 
amelyek a magyarországi belpolitikai viszonyok kevésbé vagy alig ismert hátterét világították meg. 

Későbben már stilizálást, korrigálást is végeztem, még későbben cikkeket is írtam a lapban, amikor pedig a 
Közlemények 1945 augusztusában átalakult teljesen legális újsággá, ennek az Egység című, Genfben 
megjelenő, tekintélyes külsejű lapnak az impresszumában, a szerkesztői m u n k a oroszlánrészét végző Balabán 
Péter felelős szerkesztő neve mellett, egészen Magyarországra való hazatérésemig ott szerepelt mint 
főszerkesztőé az én nevem is. A fejlécen a főcím alatt ez a szöveg állt: A svájci magyarság lapja, még lejjebb 
pedig ez a sor : 1943. januártól—1945. augusztusig: Magyar Nemzeti Függetlenségi Front Közleményei . 

Az M N F F svájci működése természetesen nem csupán a Közlemények szerkesztésére, előállítására és 
terjesztésére szorí tkozott . Sokoldalú tevékenységének itt csak néhány részletére térhettem ki. 

A svájci közvélemény helyes informálásának céljával indult meg a Nachrichten aus Ungarn és az 
Informat ions Hongroises címú két különálló hírközlő bulletin, amelyeknek híreit a svájci — főként a baloldali 
— lapok sűrűn közölték. Például a Der Aufbau című hetilap nemcsak a Magyarország valódi helyzetéről szóló 
híreket közöl te rendszeresen, hanem 1944. február 18-i számát csaknem teljes egészében Magyarországnak 
szentelte. A Volksrecht, a Svájci Szociáldemokrata Párt napilapja pedig 1944. szeptember 21-i számához két 
teljes oldalas illusztrált magyar mellékletet csatolt. 

A sajtóval kapcsolatban én azt a könnyűnek nem mondha tó feladatot kaptam, hogy kíséreljem meg a svájci 
polgári lapokban az M N F F politikai felfogásával összhangban levő, de óvatosan fogalmazott hírek és cikkek 
elhelyezését. N e m mindig volt sikerem. Volt részem visszautasításban is. A híres Neue Zürcher Zeitung 
szerkesztője például a következő választ adta, amikor egy — különben a lap stílusához ügyesen igazodó — 
cikket ajánlottam neki közlésre: „ Ö n egy tetszetős kakukktojást szeretne a mi fészkünkbe csempészni, de az a 
baj, hogy a tojásból egyszer csak kikel a fióka, és akkor mindenki látja ma jd , hogy ez nem a mi madarunk . " 

Munkaterületként jutott nekem továbbá, hogy az M N F F számára megnyer jem a Svájcban letelepedett vagy 
oda menekül t prominens magyar személyek erkölcsi és anyagi támogatását. 

Szoros kapcsolatban állt az M N F F a svájci Centrale Sanitaire Suisse nevű, 1937 óta m ű k ö d ő antifasiszta 
segítő szervezettel. Ezen az úton a szervezet t öbb sikeres akciót kezdeményezett , így például 1945 
szeptemberében a Centrale Sanitaire Suisse az M N F F svájci szervezetének segítségével hét tonna gyógyszert 
juttatott el Magyarországra. Erről akkor a sajtó is bőségesen beszámolt. 

Hosszasan lehetne még folytatni a szervezet tevékenységének ismertetését, hiszen csupán a szervezésében 
tartott előadások, mai szóval rendezvények — például a történelem f intoraként éppen 1944. március 19-én 
Magyarország német megszállásának óráiban a zürichi Börsenhalléban tar tot t antifasiszta műsoros délelőtt — 
felsorolása is hosszúra nyúlna. 

N e m hallgathatom el azt sem, hogy azokban a régmúlt években előfordultak viták is a szervezetben, így 
társaim és közöt tem is. A magam személyére nézve ezeknek az okát így utólag természetemnek abban a velem 
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született alapvonásában vélem megtalálni, amelyet röviden úgy fogalmazhatok meg, hogy sohasem voltam 
képes feladni az önálló véleményalkotáshoz való jogomat. Ezt a magatartást, végig úgy éreztem, hogy Szőnyi 
Tibor — ha nem mondta is ki — végig értékelte. 

Alig telt el néhány év azután, hogy az M N F F Svájci Szervezete a tagok nagy részének hazatérésével 
megszűnt , 1949-ben Rajk Lászlót és társait, köz tük dr. Szőnyi T ibor t is, koholt vádakkal a népbíróság elé 
állították. A tárgyalás során — bár csak mellékesen — ország-világ tudomást szerezhetett a vádról, amely 
szerint szervezetünk kémcsopor t lett volna. D e az, hogy a szervezetet ilyen súlyosan megbélyegző pellengérre 
állították, szinte semmiség ahhoz képest, ami utána következett : a halálos ítéletek és a súlyos börtönbüntetések. 

Köz tünk élnek még az egykori szervezetnek olyan tagjai, akik túlélték a börtönéveket és a meghurcoltatást, 
valamennyien felemelt fejjel nézhetnek vissza az eszmélések és remények lelkes éveire. 

Dr. Tarr László 

Magyar—jugoszláv kulturális 
együttműködés 

A Magyar Népköztársaság és Jugoszlávia Szocialista Szövetségi Köztársaság közöt t i kapcsolatok immár 
évtizedek óta a barátság, a kölcsönös érdekek és a széles körű együt tműködésből fakadó előnyök alapján 
fej lődnek. Ezt igazolja kulturális területen egy, a közös cselekvésnek már eddig is sok maradandó eredményét 
fe lmutató rendszere, ami kihatott a két országban a nemzetiségek szellemi gazdagodására, anyanyelvi 
kul túrá juk ápolásának eredményeire is. Az 1978-ban létrejött Magyar—Jugoszláv Kulturális Vegyes Bizottság, 
amely a három évre szóló kulturális együt tműködési munkatervek végrehajtásának eszmei, tartalmi és 
módszertani feltételéről gondoskodik, az együt tműködés folyamatosságára törekedve több , szakmai jellegű 
munkacsopor to t hozot t létre. (Tankönyvi Vegyesbizottság, Okta tás i Szakmai Munkacsopor t . ) A közös érdekű 
történelmi és kulturális hagyományok ápolására létrehívott vegyes munkacsoport 1979-ben kezdte meg 
működését. Tevékenységi területe kiterjed a műemlékvédelem, a régészet, a művészet tör ténet , a néprajz, a 
legújabbkori történelem szakterületeire, a könyvtár i és a levéltári gyűjteményekre, a történelmi események, 
valamint a kiemelkedő személyiségek emlékének megörökítésére, ápolására. A széles területet átfogó 
együt tműködés feltétele, hogy a munkacsopor t a szakterületeken m ű k ö d ő országos intézményekre: szakmai 
irányító szervekre (pl. Országos Műemléki Felügyelőség, Magyar Nemzet i Múzeum, Iparművészeti Múzeum, 
Népra jz i Múzeum, Magyar Munkásmozgalmi Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár , Magyar Országos 
Levéltár) alapozza összefogó tevékenységét. A z intézmények vezetői a munkacsopor t tagjai, és egy-egy 
szakterület koordinátoraiként tervezik és szervezik jugoszláv kollégáikkal együtt a közös munkát . 

A Munkacsopor t a Magyar—Jugoszláv Kulturális Vegyes Bizottság három évre szóló munkatervéhez 
kapcsolódó szakmai programok és éves munkatervek alapján működ ik . E d o k u m e n t u m o k kétoldalú javaslat 
utáni egyeztetéssel válnak véglegessé és tartalmazzák mindazokat a teendőket, amelyeket a két fél saját 
területén, saját eszközeivel végez el, de tartalmazza azokat is, amelyek megoldásához a par tner szakmai-mód-
szertani segítségére van szükség. A végrehajtás anyagi feltételeiről az a fél gondoskodik , ahol a feladat 
megvalósul, de némely esetekben kivétel is van. A helyszíni együt tműködés, szakmai tanácsadás személyi 
költségei fedezetéül a Kulturális Együt tműködés i Munkatervben rögzített cserekeretek szolgálnak. 

Létrejöttét követően a Munkacsoport távlati programot dolgozot t ki, amely a századfordulóig vette számba 
a közös érdekű teendőket . Ezt a programot a Magyar—Jugoszláv Kulturális Vegyes Bizottság társelnökei 
hagyták jóvá. A programban szerepel minden valamennyire is jelentős hazai délszláv műemlék helyreállítása. 
A szentendrei Püspöki templom és a Főtéri t emplom, a ráckevei, a dunaföldvári, a székesfehérvári templomok, 
illetve a grábóci kolostor építészeti és művészeti rekonstrukciója, valamint a szentendrei püspöki palota 
helyreállítása és kibővítése, amellyel o t thont te remtünk a Szerb Egyházművészeti és T u d o m á n y o s Gyűj temény 
számára. Az említett és sok egyéb műemléki feladat hallatlanul bonyolul t építészeti, falfestészeti, ikon, fa- és 
kőszobrászati restaurátori-konzervátori munka komplexumát jelenti, amely hazai és jugoszláviai szakemberek 
együttesének sok éves összehangolt munkájá t feltételezi. A jugoszláviai szakemberek a freskók és ikonok 
konzerválási, restaurálási kérdéseiben adnak segítséget, főként konzultációk formájában, de oly módon is, 
hogy saját műhelyeikben végzik el szerb templomaink kiemelkedő műtárgyainak helyreállítását és konzerválá-
sát. A jugoszláviai dombó i és bácsi nagy jelentőségű honfoglaláskori ásatások és helyreállítási tervek 
kidolgozásához csakúgy, mint számos más műemléki feltárás és helyreállítás programja ihoz műemléki 
felügyelőségünk szakembereinek a segítsége nélkülözhetetlen. A z együttműködés természetesen olykor 
szakmai vélemény-ütközések útján valósul meg. Másképpen a közös tevékenység — a gyakran szakmailag még 
ismeretlen területen — nem is vezetne eredményre . 
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A Munkacsopor t más, az együt tműködésnek ugyancsak homlokterében álló tevékenységi területe a 
történelmi események és személyiségek emlékének megörökítése. Ennek eredményeként készült például 
Belgrádban a nándorfehérvári csata színhelyén, a Kalemegdánon 1985-ben a Hunyad i Jánosnak és seregének a 
törökök feletti fényes diadala tiszteletére emelt emlékmű. Borban Varga Imre alkotása: Radnóti Miklós szobra 
áll. Szabadkán jugoszláviai művész Kosztolányi Dezsó-mellszobrát állították fel, a költő születésének 100. 
évfordulójára. 

Magyarországon a közelmúltban létesítettünk emlékhelyet a Várban, kivégzésük színhelyén az egykori 
Szentgyörgyi téren Szegedi Péro szerb kapitánynak és társainak, a XVIII . századi antifeudális felkelés 
vezéreinek. A közeljövőben Nebojsza Mitrics belgrádi szobrászművész plasztikája fogja díszíteni azt a palotát 
(Úri u. 12.), amit annak idején szövetségesének, Lazarevics István szerb fejedelemnek ajándékozott Zsigmond 
király. Készülünk a fővárosban élt szerb közéleti és irodalmi személyiségek és a Matica Srpska alapítói 
belvárosi emlékművének kialakítására. Emléktáblát helyezünk el az 1903-ban horvát és olasz nyelven 
megjelent Socijalista című munkásújság egykori szerkesztősége Thököly úti házának falán. Magyarkanizsán a 
jugoszláv fél D o k t o r Sándornak, a Tanácsköztársaság idején és az azt követő évtizedekben élt forradalmárnak, 
Borban Lukács Lászlónak, a Kommunis ták Magyarországi Pártja harcosának, a Vörös Segély t i tkárának, 
munkás köl tőnek állítanak emléket a közeli hónapokban . 1987-ben ünnepel jük Vuk Karadzsicsnak, a 
szerb-horvát nyelvújítás vezetője születésének kétszázadik évfordulóját. Személye, alkotása, népeink közös 

f>rogresszív küzdelmeinek és kulturális egymásrahatásának a jelképe. Szobrát minden valószínűség szerint 
akhelye közelében a Szarvas téren állítjuk fel. Kiss Ernőnek az aradi vértanú keleméri nyughelyének 

rendbetétele, felújítása, Zrínyi Miklós költő és hadvezér csáktornyai várban volt emlékművének helyreállítása 
és halála helyének a Karsameci erdőben való megjelölése ugyancsak a közel jövő feladata. (A programot itt 
természetesen teljességgel nem ismertethetjük.) 

Régészeink Pannónia limesz kutatása keretében az Alsó-Pannónia provincia területén levő katonai táborok 
pénzforgalmára vonatkozóan végeznek közös témagyűjtést. A Zala megyei m ú z e u m o k és a szlovén partnerek 
egymás ásatásain vesznek részt Dél-nyugat Pannónia területén. A Vajdaságban előkerült avar és a X—XI. 
századi temető-leleteket közös kiadásra készítik elő. 

A művészettörténészek egyrészt a Szentendrei Szerb Egyházművészeti és Tudományos Gyű j t emény 
létrehozásának sokrétű előkészítését végzik. Átfogó programot körvonalaz a XIX. századi vajdasági 
városképek kutatása, a magyarországi szerb ikonfestészet katalógusának elkészítése, az egykori Zala vármegye 
középkori építészeti emlékeinek feltárása (Szlovénia), valamint a Mátyás-kori reneszánsz és humanizmus 
témakörének tanulmányozása a magyar—horvát kapcsolatok területén. 

A néprajztudomány művelői közös terepmunkán magyar—szerb—horvát—szlovén nemzetiségek anyagi és 
szellemi kulturális emlékeinek gyűjtését végzik. Tervezik az al-dunai székely telepesek kultúrájára vona tkozó 
komplex adatgyűjtést . Folyamatosan készítik elő az összefoglaló közös tanulmányokat . Szorgalmazzák a népi 
építészeti és népművészeti tájházak mindkét országban való létesítését. Magyarországon, Szentgot thárdon 
működik a szlovén nemzetiség tárgyi kultúráját állandó kiállításon bemuta tó Pável Ágoston Múzeum. 
Magyarországi délszláv tárgyi kultúra bázismúzeuma működ ik Mohácson. Csávoly községben fa lumúzeum 
létesült. Jugoszláv oldalon a Zentai Múzeum gazdag magyar vonatkozású gyűjteménnyel rendelkezik. 
Hasonlóan gazdag a szlovéniai lendvai múzeum magyar népművészeti gyűj teménye. Az együt tműködés 
keretében Budapesten, Debrecenben, Miskolcon és Salgótarjánban nagyszabású délszláv, Zágrábban, Ljublja-
nában, Belgrádban és Újvidéken reprezentatív magyar népművészeti kiállítás bemutatására került sor 
1985—1986. folyamán. E kiállítások megnyitóik színvonalával, a látogató közönség tömeges érdeklődésével 
túlnőttek a szakmai együt tműködés keretein. Sajtóvisszhangjaikból is követhetően jól szolgálták népeink 
kulturális értékeinek széles körökben tör ténő népszerűsítését. 

Különösen fontos , hogy a X I X — X X . századi munkásmozgalom, a Magyar Tanácsköztársaság, a Jugoszlá-
viai Kommunis ta Párt megalakulásának, a két világháború között i munkás- és más progresszív politikai 
kapcsolatoknak, valamint az antifasiszta küzdelem történetének feldolgozására kialakított tervek végrehajtása 
színvonalasan és szervezetten folyjék. Már az eddigi eredmények sem lebecsúlendőek: fe ldolgoztuk a 
magyarországi börtönnyilvántartásokat , katasztert készítet tünk a hazánkban fellelhető, e történeti körbe 
tar tozó hazai emlékművekről , emléktáblákról és újakat is létesítettünk. Ugyani lyen feltáró jellegű munka 
folyik a jugoszláviai köztársaságokban is. Dolgozunk a cattarói felkelés magyar résztvevőire vona tkozó 
adatfeltáráson, Károlyi Mihály, az 1918-as polgári demokrat ikus forradalom vezetői, a jugoszláviai emigráció-
ban élt magyar kommunisták találkozásai, tevékenységük színhelyeinek feltérképezésén, a személyükhöz 
kapcsolódó d o k u m e n t u m o k felkutatásán. A tudományos információk cseréje során jutunk a legújabbkori és 
különösen a forradalmi munkásmozgalom történetének új eredményeihez, népeink közös küzdelmeinek új, 
eddig ismeretlen adataihoz. 

Kiterjedt az együt tműködés a könyvtári területeken is. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Matica Srpska 
újvidéki könyvtára, valamint más jugoszláviai könyvtárak együttműködése átfogja a szakmai tevékenység 
minden lényeges területét: hungar ikumok és jugoszlavika anyag kölcsönös cseréje, az egymás könyvtáraiban 
őrzöt t magyar, illetőleg délszláv irodalom bibliográfiai számbavétele (pl. magyar szerzők 1800 előtt külföldön 
megjelent műveinek számbavétele, közép- és újkori kéziratok lelőhelyeinek felderítése és nyilvántartásba 
vétele, kéziratos és nyomtatot t térképek bibliográfiai nyilvántartása, állománykiegészítö mikrofi lmezés 
keretében hírlapok filmezése stb.). Széles körú elméleti és módszertani együt tműködés a könyvtári munka 
számos területén, az olvasás-szociológiai kutatásokban: ennek keretében közös kutatási koncepciók tervezése 
a jugoszláviai magyar és magyarországi délszláv nemzetiségű lakosság anyanyelvi olvasáskultúrájáról. A 
nemzetiségi könyvtárak anyanyelvi könyvekkel történő ellátása is fontos részét jelenti a közös tevékenységnek. 
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A levéltárak együttműködésében nehezen túlbecsülhető eredmények születtek. Levéltári t udományos 
dolgozók összehangolt tevékenysége számos, a nemzeti történelem kutatása tekintetében nélkülözhetetlen 
fond feltárására adot t eddig is lehetőséget. Magyar részről Zomborban úrbéri iratok és tabellák, a vajdasági 
levéltárban az abszolut izmus-kori , Zágrábban a báni, Fiúméban a kormányzósági, Szarajevóban és Ljubl janá-
ban általában a monarchia korszakára vonatkozó fondokban végeznek folyamatosnak tekinthető feltáró 
munkát . Jugoszláv szakemberek a Magyar Országos Levéltárban, a Szentendrei Szerb Művészeti és 
Tudományos Gyűj t eményben , Szombathelyen és más megyei levéltárakban dolgoznak a feudális korszak 
anyagában a kamarai, a helytartótanácsi, a miniszteriális levéltárak irataiban a magyaroszági szerbség, a szlovén 
és más nemzetiségűek történetéhez kapcsolódó irategyüttesekben. A levéltári kutatások eredményei mik ro -
filmcserében realizálódnak. Eddig a két fél mintegy fél—fél milliós nagyságrendű mikrofilmfelvétellel 
gazdagodott. 

N e m csekély jelentőségű számunkra az a segítség sem, amelyet a belgrádi és más jugoszláviai könyvtárak és 
levéltárak adnak a szentendrei gyűj temény könyvészeti és levéltári anyagának feldolgozásához. 

A Magyar—Jugoszláv Kulturális Vegyes Bizottság irányítása alatt dolgozó munkacsopor t által koordinál t 
feladatoknak itt csupán egy-egy jelentősebb területére világíthattunk rá anélkül, hogy a hosszabb távú terveket, 
az újonnan jelentkező teendőket említhettük volna. Ám e rövid tájékoztató is a kulturális területen végbemenő 
olyan közös tevékenységre utal, amely a kölcsönös gazdagodás jegyében, népeink történetének és művészeté-
nek ismeretére és megbecsülésére nevel milliókat, és példát adhat kulturális területen a nemzetköz i 
együttműködés más vonatkozásaira is. 

Verő Gábor 

{ HÍR€K 

<V- * 1 

V 1 - 1 
Í í u 

1 > " 4 1| S'V nr • 
\ k u m . W m w s M i n * i 

» K v n v m u i i 
Ii- •„•! í »tutvAtii í.'f , 

Dornyay-centenárium. A salgótarjáni Tá jak—Ko-
rok—Múzeumok klub 1987. március 28-án emlékün-
nepséget rendezett dr. Damay-Dornyay Béla tanár, 
muzeológus és honismerte tő születésének 100. évfor-
dulóján a salgói turis taházon elhelyezett emléktáblá-
nál. 

Keszthelyen született 1887. március 25-én. Salgó-
tarjánban reálgimnáziumi tanár, közben lerakta alap-
ját az itteni múzeumnak . Foglalkozott geológiával, 
régészettel, fő területe azonban a néprajz volt, gyűjté-
sével kiegészítette a salgótarjáni múzeum anyagát, 
ami később a balassagyarmati Palóc Múzeumba ke-
rült. A Salgótarjáni könyvek megindításával — a két 
világháború közö t t — megteremtette a város helytör-
téneti irodalmát. A z volt a célja irodalmi munkásságá-
val, hogy a magyar földet, a természetet, történelmi 

emlékeit megismertesse, megszerettesse. Itt t a r tózko-
dása idején írta egyik legjelentősebb művét a Salgótar-
ján és a Karancs-Medves vidék részletes kalauzát 
(1929). Figyelmet érdemelnek még a környékről írt 
munkái , A Salgó várrom és az alatta fekvő Salgó-me-
nedékház (1935), A nógrádmegyei Kazár helynevei 
(1944) és Zagyvafálvalva „Puszta templom"-ának kö-
zépkori régiségei (1944). Művei közül a legjelentőseb-
bek a Bakonyt és a Balatont ismertető útikalauzai. A 
Balaton-mellék geológiájának, hidrológiájának és nö-
vényfaunájának tanulmányozása mellett annak nép-
rajzával is foglalkozott. Á keszthelyi Balatoni Mú-
zeum kiállításán — tudományos munkásságát elis-
merve — ott látható arcképe az egykori híres Balaton-
kuta tó tudósok sorában. Kortársa, Vajkai Aurél , 
1965-ben a Veszprém Megyei Múzeumi Közlemé-
nyekben a következőket írta: „. . . polihisztor hajla-
mú, fáradhatatlan, hangyaszorgalmú, nyughatatlan 
utazó volt Dornyay Béla, akinek halálával az elmúlt 
századok polihisztorainak egyik utolsó képviselőjét 
vesztet tük el." 

Az emlékünnepségen megjelentek — több mint 
másfélszázán — tanítványai és tisztelői. Koszorú t 
helyeztek el a múzeum és a megyei, városi szervek 
képviselői, a Dornyay SE tájfutói és a T K M - k l u b 
tagjai. Az ünnepségen jelen volt Dornyay Béla Buda-
pesten élő lánya, Demke Józsefné agrármérnök is. Az 
ünnepség végén a résztvevők egy része — Rákóczi-
induló ütemeire — felment a Salgó várromhoz, hogy 
ezzel is tisztelegjenek emlékének. (Vongrey Béla) 
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Mezőtúr helye 
az Alföld népi kultúrájában 

1987. március 7—8-án nagy sikerű helytörténeti tanácskozást szervezett Mezőtúron a városi tanács, a 
Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, a Túri Fazekas Múzeum, a Magyar Néphadsereg Helyőrségi 
Művelődési O t t h o n a , valamint további tizenkét társ rendező szerv, intézmény. A városban folyó nelytörténeti 
kutatás sok évtizedes múltra tekint vissza, hiszen az egykori gimnázium (ma szakközépiskola) tanárai már a 
múlt század végén is kutatták lakóhelyük történetét. 

A honismereti mozgalom ú jabb erőre kapott az 1970-es években, amikor megkezdődött a felkészülés 
Mezőtúr várossá nyilvánítása 600. évfordulójának megünneplésére. E lendület termékeként jelent meg a 
Mezőtúri Helytörténet i Füzetek első száma, amelyet azóta hét újabb követet t . Az évfordulóra 1978-ban 
kiadták a város történetét, e szintézis a felszabadulásig foglalja össze településünk fejlődését, továbbá a 
gimnázium alapításának 450. évfordulójára emlékkönyv jelent meg. E nagy évfordulók nekibuzdulását 
kívántuk megőrizni akkor, amikor elkezdtük szervezni e kétnapos tanácskozást, hogy átgondoljuk múl tunkat , 
összegezzük helytörténeti kutatásunk eddig elért eredményeit , megjelöljük azokat a területeket, amelyeken 
rövid időn belül előre kell lépnünk. 

Felvetődhet a kérdés, indokolt-e a cím megválasztása, a téma megjelölése? A probléma átgondolásakor 
értelmeznünk kell, milyen szerepet játszott az Alföld a népi kultúra kialakításában, továbbá Mezőtúr hogyan 
illeszkedik az Alföld szerkezetébe, milyen hatást fejtett ki környezetében az évszázadok során? 

Amikor a népi kultúra kutatását vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy az Alföld szerepe nincs jelentőségének 
megfelelően értékelve, hiszen a népi kultúra kutatása elsősorban a peremterületek felé irányult (Kalotaszeg, 
Palócföld, Székelyföld), fgy joggal adódik a következő kérdés, hogy az Alföld népi kultúrája rendelkezik-e 
hasonló értékekkel? A történelmet áttekintve láthatjuk, a társadalom- és gazdaságszervezódésben az Alföld 
gyakran játszott meghatározó szerepet, tehát joggal feltételezhetjük, hogy népi kultúrája is gazdag, meghatá-
rozó hatású. 

Mezőtúrról e lmondhatjuk, szervesen illeszkedik az Alföld képébe, hiszen viszonylag korán mezővárosi 
rangot kapott , ami lehetővé tette a település gazdasági fejlődését, később a magyarországi reformáció egyik 
alföldi fellegvára lett, s mint ilyen, iskolája révén szellemi központ tá vált. Az első helytörténeti tanácskozás 
témaválasztása tehát indokolt. A program összeállításakor a tör ténet tudomány, a néprajz és a régészet 
területeiről választottuk a kérdéseket, s kértünk fel szakembereket és amatőr kutatókat az előadások 
megtartására. 

Rendkívül érdekes volt dr. Szabó László előadása, aki a város történetének néhány fontosabb állomásán 
keresztül vázolta a település helyének, jogállásának alakulását. Előadásának alapkérdése: mi köze van 
Mezőtúrnak a Kunsághoz, s melyek azok az erők, amelyek a város nem létező, nem valós „kun tudatát" 
táplálják? Mező tú r neve az oklevelekben először 1205-ben fordul elő, tehát már ekkor lakott hely volt, s így a 
tatárok valószínűleg el is pusztí tot ták. Pontos sorsát nem ismerjük, azonban bizonyos, amikor a kunok 
Magyarországra betelepednek, Mező tú r számottevő lakossággal rendelkezett, így ide kunok nem telepedhettek 
le. Ugyanakkor körbe volt véve kunokkal , hiszen a Tisza, a Körös és a Temes által határolt vidék kun területté 
vált, azonban a város sohasem tar tozot t a Kunsághoz. 

Miért nem elégszenek meg a túriak azzal, hogy ők csak túriak, miért akarnak kunok is lenni? A királyi 
oklevelek kiadásának helyét figyelve láthatjuk, I. Lajos és később Zsigmond is gyakran időzött Mező tú ron , 
valószínűleg azért , mert a környék legjelentősebb települése lévén, innen intézte a kunok ügyeit. Tehát 
beékelődött a kun települések közé, vásárai és kézművesipara révén központi szerepet játszott, de azonosítani 
velük mégsem lehetett. 

A tévhit kialakulásának másik okát abban jelölhetjük meg, hogy Hunyadi Mátyás 1469-ben mindazokkal a 
jogokkal felruházta a várost, amelyeket a Kolbász-széki kunok is bir tokoltak, azaz kun jogú hellyé vált 
Mezőtúr is, azonban sohasem olvadt be a kun szervezetbe, megmaradt magán-földesúri b i r toknak. E 
különállás okának felderítése meg feltáratlan terület, azonban megléte jelentós tény. 
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H o g y miért nem vált kun hellyé városunk? Valószínűleg azért nem csatlakozott a kunokhoz, mert a 
magán-földesurak megakadályozták őket ebben, lehetetlenné tették a beolvadást. Ez a különállás állandó 
küzdelemre, harcra késztette önállóságának, viszonylagos szabadságának megőrzése érdekében. Ez az állandó 
küzdelem lehet olyan méltó hagyomány, amely pótolhatja a „kun tudatot" egy létező, valós „túri tudattal"! 

Dr. Gombás István a város településföldrajzáról szólva elsősorban azzal foglalkozot t , miként válhatott a 
környék legjelentősebb településévé hosszú időn át Mezőtúr . E fejlődésben meghatározó szerep jutott a város 
földrajzi elhelyezkedésének, ugyanis Buda és Erdély között itt vezetett a legrövidebb járható útvonal a Sárrét 
mocsarain keresztül. S mint átkelőhely, vonzot ta a lakosságot, akik különféle fejlődést elősegítő jogokat, 
lehetőségeket (vásártartás, iskola, kun jogok) vívtak ki, így meghatározó szerepe lett e térségben. A város 
fejlődése a múlt század közepéig töret lenül tartott , ekkor azonban, a kapitalista fejlődés indulásakor, nem 
tudot t jelentősebb nagyipart magához vonzani , így a város a vidéki kisvárosok színvonalára süllyedt. 

Számottevő iparosodásra csak az 1970-es években került sor, ennek történetét Szabó Béla tekintette át, 
előadásában azonban nemcsak a múlt tal foglalkozott , hanem a jövő feladataiból is kiragadott néhány 
gondolatot . 

Célul tűztük ki, hogy a település pon tosabb helymegjelölése érdekében beszéljünk a város és a környező 
tájegységek kapcsolatáról is, így szó volt a Viharsarokhoz (Dr. Szabó Ferenc), a Nagykunsághoz (Dr. Zsoldos 
István) és a Tiszazughoz (Dr. Szabó István) fűződő kapcsolatokról. Mindhárom előadó kiemelte a város 
műveltségkisugárzó szerepét, s e térség reformációjában kivívott érdemeit. 

Az 1920-as évek Nagyatádi-féle fö ldreformjáról sok újdonságot , publikálatlan adatot hallhattunk dr. Tolnay 
Gábor előadásában. E földreform végrehajtását a tör tén t tudomány még nem dolgozta fel minden vonatkozásá-
ban, ismereteink sok tekintetben hiányosak. E kérdés feltárásában jelentős szerep jut a helytörténeti 
kuta tóknak, mivel az anyag jelentős része megsemmisült, így ezek újragyűjtésében segíthetik a hivatásos 
kuta tók munkáját . 

A helyi Magyar—Mongol Barátság Termelőszövetkezet történetének kezdetei elevenednek meg Nagy Lajos 
szavai nyomán. Mezőtúron az első termelőszövetkezeti csoportokat a Budapest újjáépítéséből hazaérkező 
kubikoscsapatok alapították, és ezekből a rizstermelő közösségekből alakult ki a jelenleg több mint 700 főt 
foglalkoztató nagyüzem. 

Tanácskozásunk foglalkozott Mező tú r régészeti emlékeivel és régészeti feltárásának helyzetével is. E 
szakterület nem tartozik a múzeumok munkájának leglátványosabb területei közé, eredményeit kevésbé 
ismerjük, így dr. Madaras László előadása méltán sorolható a legnagyobb érdeklődést kiváltók közé. A város 
területén jelentősebb régészeti kutatásra ugyan még nem került sor, az innen származó értékes leletek azonban 
több nagy múzeumot gazdagítanak (Magyar Nemzet i Múzeum, Damjanich Múzeum, Déri Múzeum). Jelentős 
az a régészeti gyű j tőmunka , amit a múl t században végeztek a korabeli kutatók, hiszen az akkori vasútépítő és 
vízszabályozó munkála tok során rengeteg leletre bukkantak . A város határában talált legkorábbi lelet 
bizonyít ja , hogy e területen már az i. e. V—IV. évezredben (Körös-kultúra) megtelepedtek emberek, s a 
környék azóta is folyamatosan lakott volt. Kelták, szkíták, szarmaták jelenlétét bizonyí t ják a leletek, de avar 
lovasszobrokat is tártak fel a környéken. A honfoglalás utáni időkben jelentős közpon t alakulhatott itt ki, ami 
nagyon gazdag nemzetségi központnak , esetleg törzsfői közpon tnak is nevezhető, erre a kétpó—szenttamási 
törzsfői leletek utalnak, ezek a mai napig a leggazdagabb magyar fejedelmi sírleletek közé tartoznak. Sajnos, 
városunkban is beigazolódik a mondás, miszerint az írott történelem ott kezdődik, ahol a régészet befejeződik, 
hiszen a későbbi korokbó l kevés tárgyi lelet áll rendelkezésünkre, ekkor már inkább a tör ténet tudomány írott 
forrásaira támaszkodva rendszerezzük ismereteinket. 

A Túri Fazekas Múzeum vezetője, Nagy Molnár Miklós vázolta a város néprajzának jellemzőit, a környék 
lakosainak (pásztorok, parasztok, kézművesek) életmódját, tárgyi, környezeti eszközrendszerének sajátos 
jegyeit. A paraszti é le tmódhoz kapcsolódva Hagymási Sándor a túri aratókról mesélt előadásában. Kávási 
Sándor Mezőtúr népdalkincsét gyűj tö t te gazdag csokorba, s beszélt e dalok kialakulásának körülményeiről , 
terjedésének formáiról . Véleménye szerint a túri dallamok többsége csupán variánsa a más vidéken is ismert 
dallamoknak, számunkra azonban kedvesebbek, mivel városunk közösségében formálódtak, alakultak. 
Kedves színfoltja volt a tanácskozásnak, amikor az előadása illusztrálására kiválasztott dalokat elénekeltette a 
közönséggel, a szakemberekkel. A néprajzi b lokkhoz tar tozot t Cs. Kiss Imréné ismertetése a helyi temetkezési 
szokásokról . 

A tanácskozás befejező előadásában Hegedűs Annamária tájékoztat ta a hivatásos és az amatőr kutatókat a 
városban található helytörténeti dokumentumanyagró l , főként a könyvtár gyűj teményéről , amelyben régi 
oklevelek, mikrofi lmek, mezőtúri ú jágok mellett számos más nyomtatot t és fényképezet t anyag található. A 
könyvtár a jövőben is nagy szerepet tulajdonít helytörténeti gyűj teménye gyarapításának, s a hagyományos 
információhordozó eszközök mellett fejleszteni kívánják az új adatrögzítő módszereket is. Tálas László a 
tanácskozás zárszavában kiemelte, hogy e jól átgondolt, alaposan előkészített rendezvény jelentős eseményévé 
vált a megye honismereti mozgalmának. Az eddigi ku ta tómunka összegzése jól segíti a város önismeretének 
fejlődését. E két nap bizonyította, hogy a helytörténeti kutatás nem valamiféle másodlagos jelentőségű 
melléktudomány — ami csupán a helyi kutatók hasznos időtöltése, s megfér a jelentősebb problémákkal 
foglalkozó tör ténet tudomány árnyékában —, hanem a tör ténet tudomány szerves részét jelenti, hiszen az apró 
részletek kidolgozása, felderítése nagyrészt reá hárul. Ezért szerencsés az ilyen tanácskozás, ahol az amatőr 
kuta tók és a szakemberek együtt próbálnak egy-egy kérdésre választ keresni. Tudomásu l kell vennünk, hogy 
városunk történetét mások, ide értve a hivatásos kutatókat is, alapvetően az itt élők feltáró tevékenysége alapján 
fogják megismerni. 

Viola László 
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A „Petőfi Emlékhelyek" 
találkozója Kunszentmiklóson 

Ünnep volt ez, a barátság 
Szép iinnepje, 
Nem is hiszem, hogy valaki — 
Hogy valaki elfeledje. 
(Petőfi: Búcsú Kunszentmiklóstól) 

A „Petőfi Emlékhelyek" ez évi országos találkozójára sereglettek össze 1987. március 14-én szép számmal 
Kunszentmiklóson azoknak a kis közösségeknek a képviselői, amelyek az ország Petőfi-látta helységeiben a 
költő emlékének az ápolására szerveződtek, s amelyek a Petőfi Sándor Társaság „törzsgárdáját" is alkotják. 
1983 óta találkoznak évenként az emlékhelyek képviselői, mindig más-más helység vendégszeretetét élvezve. 
Az emlékezetes 1983-i kiskőrösi találkozót megelőzően (amelyen a Petőfi Sándor Társaság létrehozásának 
gondolata felmerült, lásd Honismeret , 1986. 1. szám) találkoztak a Petőfi-kul tusz veteránjai, akiket a jubileumi 
Petőfi-év hozott kapcsolatba egymással, a szalkszentmártoniak buzgalmából már előbb is, a legmutatósabb 
emlékházban, ahol valaha a költő „vendégeskedett". Mint ő maga írta „a jó öreg kocsmáros"-nak állítva örök 
emléket: „Falu kocsmájában van az én lakásom . . . Van szállásom itten s ennem-innom ingyen, Sohasem volt 
ennél jobb gondviselésem." Kedves emlékezetű marad a mondot t szalkszentmártoni találkozó nekünk is, akik 
részt vehettünk rajta. Hagyományossá , minden emlékhelyet lehetőleg mozgósítóvá azonban a kiskőrösi 
találkozó után váltak az összejövetelek, amikor a rákövetkező évben Mezőberény volt a házigazda, azután 
Aszód, tavaly Pápa, most pedig Kunszentmiklós. Időközben valósággá vált Kiskőrösön hangoztatot t óhajom, 
megalakult a Petőfi Sándor Társaság, s a helyi rendezői szervek mellett évek óta már mint rendező szerepel a 
nyomta to t t meghívókon. 

Mint régi barátok, „testvérek Petőfiben", üdvözöl tük egymást ez alkalommal is a Művelődési Központban, 
ahol szíves fogadtatásban részesültünk. Jó hosszú sort alkottunk a Petőf i -szobor koszorúzására felsorakozva 
(másodmagammal a pesti Belváros képviselője is voltam), de azért megállapíthattam, hogy nem minden ismert 
emlékhely tudta elküldeni a képviselőjét, s azt is, hogy még nem alakult meg mindenhol a Petőfi-kul tusz ébren 
tartására szolgáló közösség, ahol már megalakulhatott volna. A H i m n u s z hangjainál még az is az eszembe 
ötlött , a Társaságnak lépéseket kellene tennie, hogy a határainkon kívül levő Petőfi-emlékhelyek képviselői is 
ott lehessenek jövőbeli találkozóinkon. A koszorúzást Vitéz László színművész Nemzet i dal szavalata tette 
még ünnepélyesebbé. 

A koszorúzást követően Kunszentmiklós arra is példát mutatot t , hogyan ápolható Petőfi emléke méltókép-

fien egy-egy olyan helységben is, amelyben a köl tő csak látogatóként fordult meg: szép emlékszobát hoztak 
étre s avattunk most fel, Hosszú Sándor tanár megnyitó szavai után megtekintve az új kiállítást abban a 

Virágh-kúriában, amelyben annak idején Petőfi is járt. Az emlékszobában a költőre utaló kunszentmiklósi 
emlékeken kívül a többi kiskunsági emlékhely adatai, képei is láthatók ízléses, szemléletes tablókon és 
vitr inekben. 

Visszatérve a Művelődési Központba, a hatalmas előadóterem falain is Petőfi kiskunsági életére, ot t született 
verseire emlékeztető tablókat nézegethettük, majd dr. Hodossi Sándor, az MSZMP megyei bizottságának 
titkára megnyitotta az emlékülést. Négy ki tűnő előadást hallgathattunk meg s közben nagy élvezettel Havas 
Judit előadóművész, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa tolmácsolásában néhány Petőfi-verset. Két 
kunszentmiklósi kislány, Vajda Júlia és Kustár Dalma mondot t még Petőfi-verseket az előadások közöt t . 
Nemcsak őket illeti dicséret, hanem az őket betanító pedagógusokat is, olyan szépen, kedvesen adták elő a 
Kunszentmiklóson született költeményeket. 

Az első előadó a helyi Petőfi-kultusz fáradhatatlan szervezője, a találkozó főrendezője, Galambos Sándor 
tanár, a Művelődési Közpon t igazgatója volt. Petőfi és Kunszentmiklós című előadása sikeres összefoglalása 
volt annak a részletesebb tanulmányának, amely azonos címmel egy szép kiállítású, sokszorosított könyvecské-
ben is olvasható, amellyel mindjárt odaérkezésünkkor megtisztelték a küldöttségeket. Jól megírt összefoglalása 
a címben adott témának, t öbb eddig ismeretlen részlettel egészítve ki eddigi tudásunkat. T ö b b emlékhelyről 
készült már hasonló, t udományos igényeket is kielégítő könyv, de még van több, amelynek a megírása, kiadása 
a jövő feladata. Reméljük, a kunszentmiklósi példa kedvet ébreszt másut t is. 

A második előadó Kunszentmiklós neveltje, dr . Miklóssy János irodalomtörténész, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum tudományos főmunkatársa volt. Petőfi kortese című, sok újat is tartalmazó, ki tűnő előadása Kelemen 
Mórt , a gimnázium akkori igazgatójának a fiát mutatta be, aki még diákként vett részt a választási 
küzdelemben, majd a szabadságharcban is. Hasonlóképpen sok új adatával ébresztette fel érdeklődésünket a 
költő szentmiklósi barátai iránt egy fiatal kunszentmiklósi tanár és kuta tó , Balogh Mihály, Bankos Károlyról 
szóló, figyelemre méltó, alapos tanulmányával. Biztató és örvendetes jelenség, hogy a fiatal tanárok között is 
vannak (bizonyára másutt is) ilyen felkészültségű és kutatási kedvvel megáldott Petőfi-tisztelők. Végül Hatvani 
Dániel előadásának örvendezhet tünk. A kecskeméti Forrás főszerkesztője Petőfi tájleíró verseinek esztétikai 
vizsgálatára vállalkozott sikerrel A Kiskunság rajza Petőfi költészetében címmel. 
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Reméljük, az előadásokat minél hamarabb nyomtatásban is olvashatjuk az elhangzott hozzászólásokkal 
együtt. A két év előtti aszódi találkozó rendezői a mos t egybegyűlteket egy kis sokszorosított , szép kiállítású 
füzettel lepték meg: az 1985-ös emlékülés előadásaival, hozzászólásaival, az aszódi Petőfi M ú z e u m igazgatójá-
nak, Asztalos Istvánnak a szerkesztésében. H a d d álljon itt a mecénás neve is: „Megjelent az Ipari Műszergyár 
anyagi támogatásával". Bizonyara Kunszentmiklóson is lesz követője ennek a példának. 

A tartalmas emlékülést a maga műfajában ugyancsak tartalmas közös ebéd követte, amelyen pohárköszöntők 
is hangzot tak el: Botka Ferenc, a Petőfi Irodalmi M ú z e u m főigazgatója, a Petőfi Sándor Társaság elnökségének 
tagja az előadások tudományos értékét és a helyi kutatások fontosságát méltatta, jómagam a Társaság egyik 
alelnökeként, annak az ö r ö m ö m n e k adtam hangot , amit már fentebb említet tem: az ifjú kuta tók és a még ifjabb 
szavalók jelentkezése remélni engedi, hogv lesznek, akik megvalósítják a jövőben is Petőfi utolsó év végi 
köl teményének óhaját: életműve fennmarad, amíg verseit visszazengik „az időnek bércei, a századok" . Ez a cél 
az éltetője a Petőfi Sándor Társaságnak és egyik hagyományos rendezvénysorozatának, az emlékhelyek 
évenkénti találkozójának. H a minden jól megy, jövőre Kecskeméten találkozunk. 

Dr. Bodolay Géza 

'48-as 
emléktábla 
Kálozon 

Harangozó Gyula elhelyezi a tisztelet koszorúját, 
mellette i f j . Cseke Ferencné, a HNF helyi titkára és 
Szilárdfy Zoltán c. esperes, plébános, művészettörté-
nész (Halper János felv.) 

1987. március 15. óta a Fejér megyei Kálóz község (nevében a kazár Kalluzok fonetikájával) plébániájának 
külső faláról fekete svéd gránit tábla arany betűi emlékeztetik az ittenieket s az átutazókat egy szabadságharcos 
pip . Akter István plébános nemzet i akciójára 1848—1849-ből. 

Az emléktábla avatására igyekeztünk ezen a napon . Gors ium mellett elrobogva érkeztünk Kálozra. Menet 
közben egyik napilapunk vezércikkében ezeket a sorokat láttam: „Nem véljük-e kicsinységünk és nyelvi 
elszigeteltségünk tudatában túl könnyelműen és tévesen, hogy történelmi múlttá homályosult tetteinket a világ 
elfeledte már? Nem adhatnánk-e többet önmagunknak a holnapért vívott küzdelmeink során, ha hinnénk és 
tudnánk: tettünk mi magyarok már korábban is valami emlékezeteset az emberiségért és önmagunkért? Ha az 
a régi tavasz hétköznapjainkat is átmelegítené?" 

Mindenesetre nekem melegséget hozott az idei hideg tavaszon a régiek emlékezete, amikor Akter István 
testvérének, Annának ükunoká ja : i f j . Cseke Ferenc az egyházközség képviselőtestületének tagja és felesége: a 
H N F helyi titkára, levette a nemzetiszínű leplet a gránit tábláról, s Harangozó Gyula — Kling Gergely 48-as 
helybeli nemzetőr leszármazottja — elhelyezte a tisztelet koszorújá t . O t t volt Vörös György, a községi 
H N F - e l n ö k , s a tanácselnök Lengyel József. A z egyházközség fiatal, tudós plébánosa: Szilárdfy Zoltán 
emlékezett szabadságharcos elődjére. 

Egyházak, nemzetiségiek, ha ezt kívánta a hon , e faluban mindig összefogtak. Akter István káplánjával és 
barátaival 80 fegyverforgató falubélit lelkesített síkra állni, akik aztán ott voltak Jellasics futásának előkészítői 
közöt t . Remellay Gusztáv főhadnagy 1848. ok tóbe r 11-én Kálóznál róluk jelentette a Honvéde lmi Bizott-
mánynak: „. . . a nevezettek ébersége nagy haszon volt nemcsak a közönségre (lakosságra), de a Hazára nézve 
is. . 
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Ilyen kevés lenne? — tűnődhet az ember , s csak akkor értheti meg e kevés többletét , ha közösségben 
gondolkodik, s a tör ténelmet tanítómesterének tekinti. „Tapasztalás, tanulás, figyelem és gondoskodás: négy 
eszköz, minek szorgalmas használata által az ítélet napról napra erősödik. Ezt is, mint a lélek és test minden más 
tehetségeit szakadatlan gyakorlás fejleszti..." — írta még Kölcsey, s szavai időszerűségét a történelem úgy adja 
tovább, hogy a gyakorlás szorgalma a múl t haladó példáival csak fokozódhat . 

Tóth Sándor 

Ipolyi Arnold emlékezete 
A magyar néprajz- és tör téne t tudomány, az egyház, valamint a 

műemlékvédelem neves személyiségei Esztergomban emlékeztek Ipolyi 
Arnoldra , a tudós kutatóra, a művészeti íróra és műgyűj tőre , aki száz 
esztendeje halt meg Nagyváradon. H o n t megye szülötte korának 
sokoldalú, „reneszánsz szaDású tudósa" volt . Olyan alakja a magyar szel-
lemi életnek, aki valóban sokat tett le a nemzet asztalára. Hisz összegyűj-
töt te népünk hiedelemvilágának emlékeit: szokásainkat, babonáinkat , s 
a pogány hitvilág megannyi töredékét. Kutat ta népmeséinket, népmon-
dáinkat meg a folklór egyéb termékeit is. Műemlékeket restauráltatott, 
elősegítette a képzőművészet i élet fellendülését, a történetírás kibonta-
kozását stb. 

Ipolyi életművét az utóbbi évtizedekben Diószegi Vilmos, Kovács 
Agnes, Gervers-Molnár Veronika és Rott ler Ferenc értékelte. Munkájuk 
eredményeként értékes tanulmányok és monográfiák jelentek meg 
Ipolyiról, s napvilágot látott néhány rövidebb válogatás is munkáiból . S 
aminek igazán ö rü lhe tünk : ez évben kerül a könyvesboltokba a teljes 
Magyar Mythologia — hasonmás kiadásban. 

Az esztergomi emlékülés valamennyi előadója elismeréssel szólt a tudós püspök érdemeiről. Fábián János 
mint főpapot mutat ta be, a további előadók pedig nagy szakértelemmel elemezték életművének egy-egy 
területét. Rottler Ferenc a tudós történelemelméleti munkásságát vizsgálta, kijelölve helyét a magyar 
historográfiában. T ö r ö k Gábor a kutató pártatlanságát húzta alá, mivel ez Ipolyi korában és pozíciójában nem 
volt lebecsülendő dolog. Guthy Andor rámutatot t arra, hogy szellemi életünk kiválósága a „nemzetiségi 
békének is híve volt". Hoppá l Mihály szerint Ipolyi tájékozottsága, a korabeli szakirodalomban való jártassága 
„jóval meghaladta kortársaiét". Megelőzve például a f innugor nyelvészetet, nyomatékosan hangsúlyozta az 
északi népek mitológiája megismerésének szükségességét. Entz Géza megállapította, hogy Ipolyi készített 
elsőként összefüggő áttekintést Magyarország középkori művészetének történetéről. A komplex módszert — 
sok kutatót megelőzve — előszeretettel alkalmazta. Dávid Katalin arról beszélt, hogy Ipolyi a szakrális 
ikonográfia területén is alapos kutatást végzett. Többen foglalkoztak előadásukban a műgyűj tő Ipolyival. 
Cséfalvay Pál, László Emőke, Gombos Károly, Rúzsa György és Katona Imre a tudós gobelin-, keletisző-
nyeg-, ikon- és népi kerámiagyűjteményét mutat ta be. Azt a gazdag anyagot, amely az esztergomi Keresztény 
Múzeum gyűjteményét is megalapozta. Kár, hogy Ipolyi püspöki működésének két székhelyéről, Besztercebá-
nyáról és Nagyváradról senki sem vett részt az emlékülésen. 

A centenárium alkalmából a Keresztény Múzeumban szép emlékkiállítást rendeztek, amit Ugrin Emese 
művészettörténész muta to t t be. r . . . • 

Erdélyi József-est az 
Egyetemi Színpadon 

Nemcsak lombikbébik, de — időnként úgy érezzük — a „ lombikköl tők" korát is éljük. Ilyenek is léteznek, 
nem is kevesen: a mesterségesen „megtermékenyítet t" verskészítők, akik művi úton keletkeznek, többnyire 
szerkesztők szándékából. Valódi poétát azonban művi úton aligha sikerül előállítani. Tehetségtelen köl tők 
sorsa: tiszavirág élet. 

Manapság is akad belőlük, nem is kevés. Talán általuk veszített közértékéböl a költészet rangja is, a művészi 
szó hitele. Meglehet, miattuk csappant meg a versolvasók egykor szépreményű serege. Azoké, akik a 
költészettől lelki élményt, érzelmi feltöltődést várnak. Tud juk , van hiba más is: sebesen rohanó életünkben 
megfogyot t az idő. Sajnáljuk a költészetre szentelhető órákat. Helyet te mást hajszolunk, kielégítetlenül. Arra 
pedig végképp nem fu t ja : a „mesterséges megtermékenyítés" során Keletkezett p roduk tumok óriási kásahegyén 
saját magunk tö r jünk át, önerőből. 

Ezen a gondon kísérel meg segíteni — Medvigy Endre ér tő irányításával — az Egyetemi Színpad keretei 
közö t t működő Forrás Kör. Hézagpótló, nemes feladatot vállaltak magukra: kiválogatják, bemutatják a magyar 
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költészet — többnyire mostohán kezelt — gyöngyszemeit . Köztük a már-már feledésbe merült köl tőóriások 
életművét. Eddig — többek közöt t — Dsida Jenő, Sinka István, Jékely Zoltán emlékének szenteltek önálló 
estet, bizonyítot ták be költészetük feltámasztásával: az értékes költői megszólaltatásnak ma is van hálás, értő 
közönsége. N e m a verskedvelők érdeklődése csappant meg, nem a műfaj vált végleg korszerűtlenné. 

A költészet napja alkalmából, századunk első felének magányos csillagát, Erdélyi Józsefet élesztették fel. A 
kiváló népi költő, a bihari táj szülötte, nem szerencsés csillagzat alatt jött a világra. Sorsa terhét, egy időben 
vétkes politikai magatartásával, önmaga is fokozta. Megbűnhődöt t érte. 

Emberi, költői eszmélése egybeesett az első világháború véres időszakával. A sorsfordító hír, a trianoni 
diktátum, szülőföldjének elszakítása, huszonnégy éves fővel, a fogarasi vár nyi rkos falai közöt t berendezett 
hadifogoly-táborban találta. Itt írta, többéves rabsága idején, rongyosan, éhesen, megalázó sorsban első verseit. 
Ekkor szerzett élményei kísérik végig további életútján. Életre szóló sebet kap önérzete, emberi méltósága, 
magyarsága. Ebből a gyógyíthatatlan lelki sebből táplálkozik igazságra szomjazó , lázadó indulata, mely 
verseinek sajátos hevületét adja. Később, amikor Budapestre kerül, akkor sem tudja életvitelét, érzelmi 
állapotát megváltoztatni. Ferde hajlatú kék szeméből változatlan erővel villan elő a szabadság iránti vágy. 
Egyéni érdekét sem ügyeli, kíméletlenül száll szembe a hatalommal, s viseli érte a Hor thy- rendszerben 
kiszabott büntetéseket. Műveiben közérthetőségre törekszik. A századforduló irodalmi újításai, Ady és 
Kassák költészete után is van bátorsága visszatérni a Petőfi, Arany követte népi útra. Ügy, hogy mégsem válik 
epigonná. A népköltészetből vesz erőt . Németh László állapítja meg: „Át tör t a népies Költészet kopár külső 
kérgén s élő rétegekből táplálkozott . Erdélyi számára a népköltészet egy káotikus átmeneti korban a költői 
önfegyelmezés iskolája lett, nem a lazaságaira, hanem szigorára figyelt. Áz egyszerűséget akarta eltanulni tőle, 
amely a gazdagság legbiztosabb pánt ja : a tiszta beszédet, világos szerkesztést, a szemléltetés állandó 
képszerűségét . . . A nagy költészet ö rök leckéjét vette Erdélyi a népköltészetből." Sikerrel. 

Ha politikai nézeteiben — rövid időre — voltak is kisiklások, irodalmi eszményeihez egész életében hűséges 
maradt. Elsők közöt t csatlakozott a népi írók mozgalmához. Költészetének hatása kiváló pályatársai, József 
Attila és Illyés Gyula korai munkáiban is felismerhető. 1954 után, haláláig újra részt vett az irodalmi 
közéletben. Igaz, régi sikereit nem tudta megismételni. D e a Forrás Kör által bemutatot t — teljes életművéből 
válogatott — műsor bizonyságát adta: költészetében sok a maradandó érték, poézise nélkül szegényebb lenne 
nemzeti műveltségünk. 

Az előadás sikeréhez Basa Annamária, Erős József, Homolya Attila, Szabó András, Torday Ferenc és Faragó 
Laura járult hozzá . Újszerű érdekesség volt az együttes fellépésében, hogy gondosan törődtek a látvány, a 
színpadi p rodukc ió megtervezésével. Ez Kulifay Tamás dicséretes munkája . Erdélyi József életművének 
megértéséhez Pomogáts Béla m o n d o t t hasznos bevezetőt. Az est szövegszerkesztését Medvigy Endre, 
rendezését pedig Sárdi Mihály végezte. 

Hajdú Demeter Dénes 

A Kemenesaljái Baráti Kör 
Ö t évvel ezelőtt —- a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium első végzett diákjai — megalakítottuk az 

intézet Öreg Diákjainak Körét. Azó ta számos rendezvényt tartottunk, részt vállaltunk az évenként megismét-
lődő Kemenesaljái Napok programjában, tudományos dolgozataink egy példányát az „alma mater"-nek 
ajándékoztuk. Volt , aki szellemi tőkével, volt, aki két keze munkájával segített egykori iskolájának. 

Úgy éreztük azonban, hogy az ilyen kisvárosban, mint Celldömölk, a baráti kör tevékenységét szélesebb 
alapokra kell helyeznünk. Befolyásunk, ha tókörünk nem korlátozódhat kizárólagosan a Cel ldömölkről 
elszármazott, a gimnáziumban végzett értelmiségiekre. Célszerű kiterjeszteni tevékenységünket egész Keme-
nesaljára, az ott lakókra és az onnan elszármazottakra, vagy munkájukkal oda kötődőkre is. Ezért 1986. május 
23-án összejöt tünk a Kemenesaljái Művelődési Központban . Voltak köz tünk kétkezi munkások, elsősorban 
vasutasok, voltak értelmiségiek és alkalmazottak is. Voltak helybeliek és az ország legkülönbözőbb vidékeiről 
érkezők. Azok közül pedig, akik nem tudtak meghívásunknak eleget tenni, sokan levélben jelezték, hogy a 
megalakuló kör munkájában részt kívánnak venni. 

Á baráti kör elnöke Kósa András lett, aki korábban a gimnázium baráti körének is elnöke volt. A 10 tagú 
vezetőség nevét nem sorolom fel, vannak köz tük kemenesaljaiak és budapestiek is. Név szerint azonban 
okvetlenül említenem kell dr. Gosz tonyi Jánosné nevét, akit a jelenlévők néhai férje iránti kegyeletből, 
tiszteletbeli elnökké választottak. Mint ismeretes, férje több mint három évtizeden át képviselte Kemenesalja 
népét az ország színe előtt. 

A kör célját Kósa András elnök a következőkben fogalmazta meg: „Részt akarunk venni Kemenesalja 
életében". Fontosnak tartjuk — mondo t t a — a tehetséges kemenesaljai gyerekek tanulmányi gondozását , 
nevelését. E célból együt tműködést ajánlunk fel a tájegység pedagógusainak, elsősorban a celldömölki 
Berzsenyi Dániel Gimnázium tantestületének. Ösztöndí jakkal , pályadíjakkal támogatjuk a legtehetségesebb 
tanulókat. A cél, hogy egyetlen kiváló képességű kemenesaljai tanuló se kal lódjon el. Fontos, hogy a vasi 
diákokban éljen és erősödjön a szeretet a szülőföld iránt. 

Előre szeretnénk lépni a hagyományápolás területén is. Féltett kincsként őr izzük Kemenesalja népi-nemzeti 
kultúráját, néphagyományait , népszokásait . Támogat juk a Kemenesaljai Honismeret i Szakkör hagyomány-
őrző tevékenységét. Az itt készült , vagy a tájegységről szóló színvonalas dolgozatokat megjelentetjük. 
Elhtároztuk, hogy magnóra vesszük Celldömölk köztiszteletben álló embereinek visszaemlékezéseit. 
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Szeretnénk megőrizni és ápolni Kemenesalja irodalmi hagyományait . Meglátogatjuk az itt található 
emlékhelyeket — Sömjénben, Ost f fyasszonyfán és Egyházashetyén. Arra törekszünk — Cel ldömölk 

f>edagógusaival együtt —, hogy a táj nagy költője, Berzsenyi Dániel életműve állandóan jelenlévő hatóerő 
egyen. Kapcsolatot teremtünk mai költőinkkel, meghívjuk őket egy-egy író-olvasó találkozóra, itt elősorban 
Weöres Sándorra és feleségére gondolunk . 

Felveszi a kör a kapcsolatot a megyében már korábban létrejött baráti körökkel , így többek közöt t az Órségi 
és a Vasi Baráti Körrel. Időnként közös programot is szervezünk. Ugyancsak kapcsolatot teremtünk a 
Berzsenyi Dániel Irodalmi Társasággal, hiszen céljaink azonosak. 

Dr. Tungli Gyula 

Huszonöt éves a szigetszentmiklósi 
honismereti szakkör 

1961. december 13-án alakult meg hivatalosan a honismereti szakkör. Működésünk alatt 33 időszaki kiállítást 
rendeztünk, 32 pályamunka készült Szigetszentmiklósról. Szakkörünknek 48 rendes és igen sok pártoló tagja 
van. A gyűj töt t anyagból létrehozott múzeum 22 éve működik a tanács támogatásával. Háromszor vet tünk 
részt hivatalos ásatáson, a régészeknek a szakkör tagjai segítettek. Számos leletmentést végeztem magam is, a 
begyűjtöt t anyag a kiállításon látható. Hat évvel ezelőtt segítettük a tököli gyűj temény létrehozását, tavaly 
pedig az egy éve megnyílt csepeli múzeumnak adtunk segítséget. 

Szakkörünk ápolja a hagyományokat , írja a település krónikáját , fényképezi eseményeit, gondozzuk Ádám 
Jenő zeneművész síremlékét. Tavaly társadalmi munkában fészert építettünk a gazdasági eszközök részére, az 
idén még egyet készítünk a múzeum udvarán. Kiadásainkat önkéntes tagdíjból fedezzük, a két múzeum 
költségeit a tanács adja. Volt olyan időszak, amikor a szakkör tagjai közül négyen voltunk tanácstagok, a H N F 
helyi bizottságának is többen tagjai vagyunk. A tavaly várossá lett tanács értékeli munkánkat , többen többféle 
kitüntetést kap tunk , a szakkör is megkapta a Szigetszentmiklósért érmet és emléklapot. 

Kéthetenként tart juk foglalkozásainkat éves munkaterv szerint, két szakköri tagunk teremőrséget vállalt a 
múzeumokban . Ha valaki beteg, meglátogatjuk, ha meghal a szakköri tagság közül valaki, koszorút veszünk 
részére, amit nemzetiszínű szalaggal látunk el. Kezdettől fogva szoros kapcsolatban voltunk a tanács 
vezetőivel, akik támogattak bennünket a lehetőséghez mérten. Úgy érzem, ezen áll vagy bukik a gyűj temények 
sorsa országszerte. Eredményes munkánk elismeréseképpen a városi tanács a szakkörvezetőt , e sorok íróját egy 
éve függetlenítette. Sok még a gyűjteni való, lelkesen végezzük munkánkat , szeretnénk minél gazdagabb 
örökséget hagyni az utókorra. 

Vöő Imre 
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Szabó T. Attila 
(1906—1986) 

(Szabó T. Ádám felvétele) 

Meghalt Szabó T. Attila. Elóször nem akartuk elhinni a hírt, kételkedtünk benne. Csak akkor jutott el a 
tudatunkig a szomorú valóság, amikor az újságok vastagbetús címlapjáról is visszavonhatatlanul elénk tárult a 
gyászos tudósítás. Hir telen érte a halál. Evek óta megszokot t időbeosztás szerint élte az életét, amelynek 
középpont jában a m u n k a állt. Ennek rendelte alá minden tevékenységét. Puritán egyszerűséggel teltek a napjai. 
Élete utolsó éveiben is nagy művén dolgozot t . Az Erdélyi szótörténeti tár munkálatait irányította, a jól képzet t 
munkatársi gárdát, akik segítségére siettek a nem egy emberre méretezett feladat elvégzésében. Pihenésképpen 
Kolozsvár utcáin sétálgatott, hogy erőt gyűjtsön, nyolcvanéves szervezetének fáradtságát legyűrje, mer t 
dolgozni kell, a munká t nem lehet abbahagyni. Egy ilyen sétája során lett rosszul, és leterítette a könyörtelen 
halál. 

Szabó T. Attila most már véglegesen lezárult életművének szakmai értékelése nem a mi folyóiratunk feladata. 
Születésének hetvenedik évfordulóján Imre Samu foglalta össze addigi munkásságát , kutatásainak f ő b b 
területeit (MNy. LXXII . 245—8), tavaly pedig, nyolcvanadik születésnapján, Balázs János köszöntötte őt a 
legrangosabb magyar nyelvészeti folyóiratban (MNy. LXXXII . 380—4). A fentieken kívül számtalan 
megemlékezés jelent meg róla a romániai és magyarországi újságokban, folyóiratokban, annak ellenére, hogy 
nem szerette, ha vele foglalkoznak. Munkáiról , könyveiről mindig nagy szerénységgel beszélt, ő maga volt 
műveinek legszigorúbb kritikusa. Sajnálkozott azon, hogy mennyi mindent kellett egy-egy megjelent 
könyvéből kihagynia, hogyha újra írhatná, hogyan változtatna rajta, mi az, amit most már másképpen csinálna, 
mint régebben. A tudós elme töprengése volt ez, azé a tudósé, aki tökéletességre törekedet t , de tudta, hogy a 
világon semmi sem tökéletes. A természet és az egyszerű emberek szeretetét a szülőföldről hozta magával. 
Fehéregyházán született , gyermekkorát Désen töltötte. Az erdélyi táj, Erdély múl t ja , történelme, néprajza, 
nyelve és kultúrája érdekelte, ezek megismerése töltötte ki egész életét. Főiskolai és egyetemi tanulmányait 
Kolozsvárott , majd Angliában végezte. Kezdeti tanárkodás után az Erdélyi Múzeum munkatársa lett, ahol 
ö rökre eljegyezte magát a levéltári kutatásokkal . Ekkor kezdte el páratlan értékű nyelvtörténeti anyagának 
gyűjtését, amelyet haláláig nem tekintet t befejezettnek, mindig talált újabb és ú jabb értékes adatokat a 
levéltárakban, még szótárának megjelenése, a szócikkek megírása után is. 

1942-től magyar nyelvészetet tanított a kolozsvári egyetemen, vezette az Erdélyi Múzeumot és az Erdélyi 
Tudományos Intézetet. Nem azért do lgozot t , hogy kutatásainak eredményeit asztalfiókban őrizze, még csak 
azért sem, hogy könyvei díszes kötésben a polcokon sorakozzanak. Tanítványait , kollégáit, munkatársait 
megajándékozta azzal a hatalmas tudásanyaggal, amelyet évtizedeken át öszegyűj töt t . Egyetemi oktatói 
tevékenységének az egész erdélyi t udományos élet hasznát látta. Iskolát teremtett Kolozsvárott , a szó szoros 
értelmében. Különösen a II. világháború után a magyarországi kutatók is egyre nagyobb tisztelettel és 
elismeréssel figyelték azt a lendületes és eredményes nyelvészeti kutató munkát , amely az ő keze nyomán 
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bontakozo t t ki. Olyan jeles egyéniségek fémjelzik ezt az időszakot, mint Gálffy Mózes, Már ton Gyula, Nagy 
Jenő és a következő generáció, a fiatalabbak, akik a nagy egyéniségek nyomdokaiba léptek. Amikor nálunk 
Magyarországon a Magyar nyelvjárások atlaszának készítésével voltak elfoglalva a kuta tók, Erdélyben 
virágzott igazán a népnyelvkutatás, ekkor gyűlt össze felmérhetetlen mennyiségű nyelvjárási adat, ekkor 
készültek egymás után a táji nyelvatlaszok, amelyek sajnos mindmáig kiadatlanok. 

Azt mond ják a szakemberek, hogy Szabó T. Attila fő műve az Erdélyi szótörténeti tár, amelynek eddig négy 
kötete jelent meg (A-tól H- ig) a bukaresti Kriterion gondozásában. Lehet, hogy ez valóban így is van. De én 
most mégis inkább nyelvjáráskutató és helységnévgyűjtö tevékenységét szeretném előtérbe helyezni, azt a 
Szabó T. Attilát idézem emlékezetébe a Honismeret olvasóinak, akit nemcsak a holt levéltári anyag érdekelt, 
hanem az élő nyelv is, elsősorban a tájnyelv, ami a nép ajkán maradt fönn az utókorra. 

Csű ry Bálint törekvéseit folytatta tovább a népnyelvkutatásban. Talán még abban is, hogy már fiatal éveiben 
tájnyelvi térképekről á lmodozot t , olyan nyelvatlaszokról, amelyek híven ábrázolják az erdélyi magyar 
nyelvjárásokat. Az első magyar népnyelvi térképek is tőle származnak, 1944-ben jelentette meg a Huszonö t lap 
a Kolozsvár és vidéke népnyelvi térképéről című könyvét . A nyári szünetekben tanítványaival, munkatársaival 
járta az erdélyi falvakat, ő maga is gyűjtöt t , és ahova nem tudott eljutni, oda másokat küldött , másokat biztatott 
regionális atlaszok elkészítésére. Milyen nyeresége lenne a magyar nyelvtudománynak, ha ezek a gyűj temények 
nyomtatásban is hozzáférhetőek lennének. 

Legtovább A romániai magyar nyelvjárások atlaszán dolgozott , azon a nyelvatlaszon, amelynek kutatóháló-
zata a teljes romániai magyar nyelvterületet felöleli. Ez a munka azért is különlegesen értékes, mert hiánypótló 
mű. A Budapesten megjelent magyar nemzeti atlasz ugyanis — raj tunk kívül álló okok miatt — csak igen kevés 
adatot tartalmaz Erdély területéről, olyan keveset, hogy Imre Samu ennek alapján meg sem kísérelte a romániai 
magyar nyelvjárások rendszerbe foglalását. Egy ilyen nagy területre ki ter jedő atlasz anyagának összegyűjtése, 
ellenőrzése, a térképlapok szerkesztése igen nagy feladatot ró a munkatársakra . Szabó T. Attilától Murádin 
László vette át az utóbbi időkben a stafétabotot, de a nagy mester keze nyoma végigkísérhető itt is a koncepció 
kidolgozásától a lerajzolt t isztázatokig. 

A helynévkutatás az a másik nagy témakör, amelyben ugyancsak nagy érdemei vannak Szabó T. Attilának. A 
jelenkori és a történeti kutatás egyaránt foglalkoztatta, úgy érezte, hogy a kettő elválaszthatatlan egymástól. 
1937-ben Dés helyneveit tette közzé. Miért és hogyan gyűjtsük a helyneveket? (Kolozsvár 1938) című 
tanulmányában a gyűjtési tapasztalatokat foglalta össze, máig is megszívlelendő módszertani útmutatást és 
biztatást adott a földrajzi nevek kutatóinak. A XVII—XIX. századból származó gyergyói helynevek 
megjelentetése (Bp. 1940.) után következett a Kalotaszeg helynevei című alapvető fontosságú publikációja. 
Ebben a sokat idézett és emlegetett műben már olyan módszertani és elvi törekvések láttak napvilágot, 
amelyeket átvett és hasznosított az 1960-as években Magyarországon kibontakozot t országos földrajzinév-
gyűj tő mozgalom is. Végh József, aki elindítója volt a megyei gyűjtéseknek, az ú jabb kori magyar 
földrajzinév-kiadványoknak, mindig nagy elismeréssel nyilatkozott a Kalotaszeg helynevei című munkáról , és 
nem titkolta, hogy a koncepció kialakításában mennyi mindent köszönhet Szabó T. Attilának. Közvetve tehát 
mindannyian, akik földrajzi neveket gyűjtünk, kiadványokat szerkesztünk, az ö tanítványai, nyomdokainak 
követói vagyunk. 

Talán nem kegyeletsértés, ha a róla szóló megemlékezést egy történettel fejezem be. 1986 októberében részt 
vett Zalaegerszegen a IV. magyar névtudományi konferencián. Ez volt az utolsó magyarországi útja. Előtte 
néhány nappal műtéten esett át a János-kórházban, mégis vállalta operáció után az utazás fáradalmait. Zala 
megye vezetősége Pais Dezső-emlékérmet adományozot t neki, Pais tanár úr születésének 100. évfordulóján 
elsőként vehette át a megye nagy nyelvtudósáról elnevezett kitüntetést. 

A konferencia előestéjén a rendezők szűkebb körű megbeszélést tar tot tak a másnapi tennivalókról. Heves 
vita keletkezett egy látszólag kis ügy miatt, érvek és ellenérvek hangzot tak el, hosszas eszmecsere után sem 
tudtunk közös nevezőre jutni. Szabó T. Attila is ot t volt közöt tünk, aki szerényen félrehúzódva hallgatta a 
vi tatkozókat . Egy idő után megszólalt Benkö Loránd: — Attila, te vagy köz tünk a legidősebb, tapasztalt, okos 
ember, mit tennél te, hogyan oldanád meg ezt a problémát? — Hát tud já tok , erre a kérdésre én egy anekdotával 
válaszolok. Két székely ember a vásárból hazafelé menet betért az egyik útba esó kocsmába. Iszogattak, 
iszogattak, egyik pohár ürült a másik után. Telt, múlt az idő, lassan öreg este lett, feljött a telihold. Haza kellene 
menni, gondolták mind a ketten. Amikor kiléptek a kocsmaudvarra, látták ám, hogy valami fényes korong 
világít az égen. — Te komám — mondja az egyik —, feljött már a hold. — N e m a hold az — mond ja a másik — 
hanem a nap. — Ezen aztán hajba kaptak, összevesztek, ütötték, verték egymást. Arra jött egy harmadik 
székely, akitől megkérdezték, mondja már meg, mi az a fényes ott az égen, a nap vagy a hold. Szegény 
harmadik, ha az egyiknek ad igazat, akkor a másik veri meg, ha a másiknak, akkor az egyik. Mit tegyen hát? 
Rögtön támadt egy mentő ötlete, és így szólt a verekedőkhöz: — Há t , sajnos én nem tudom megmondani 
maguknak, hogy mi világít ot t az égen, a nap-e vagy a hold, mert nem vagyok idevalósi. — N o látjátok — 
mondta At t i l a—, én sem tudok nektek tanácsot adni, hogy mit csináljatok, mert nem vagyok idevalósi. 

Ebben az egyben tévedett. Idevalósi volt ő, közénk való. Nem is tud juk igazán, hogy mit veszítettünk a 
halálával. 

Balogh Lajos 
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Harmadik , bővített kiadásban 
megjelent az Európa Könyvkiadó 
B I B L I O T H E C A H I S T O R I C A 

sorozatában 

MOHÁCS 
EMLÉKEZETE 

Á R A : 320 Ft 

A könyv tartalmazza a mohácsi csatára vona tkozó legfontosabb magyar, nyugati és tö rök forrásokat és 
a csatahely régészeti feltárásának eredményeit . A kötet anyagát Kiss Károly válogatta, Katona Tamás 
szerkesztette, képanyagát Fehér Géza és Rózsa György állította össze. 

Kapható a könyvesboltokban 
vagy megrendelhető az 

Európa Könyvesboltban 
(Budapest, 1073 Lenin krt. 7., telefon: 221-082). 
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K o n w c s p o i c 

PÁLMÁN Y BÉLA: 
Végvárak Nógrád 
vármegyében 
a török kiűzése 
és az újratelepítés 
időszakában (1663—1703)1 

(,Salgótarján, 1986. 120 old.) 

Nógrád megye köz tudo t t an egyike hazánk ama 
régióinak, ahol igen intenzív és alapos helytörténeti 
kutatások folynak, amelyek az elmúlt évtizedekben 
különösen megélénkültek. Itt az országos, köz tör té -
neti feltárásokhoz számos viszonylatban érdemlege-
sen csatlakozó tudományos kutatómunka egyik fő 
bázisa a Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, 
melynek legutóbbi kiadványa a nógrádi végvárak 
utolsó évtizedeinek tör ténetét tárgyalja. 

Szerzője a megye —- s főleg Szécsény — feudális 
kori történetének jeles kutatója, dr. Pálmány Béla, 
aki az elmúlt másfél évtized folyamán tucatnyi értékes 
tanulmánnyal gazdagította egykori szűkebb pátriája 
helytörténeti szakirodalmát (a szécsényi Forgách-
uradalom 1767-től a szabadságharcig, Szécsény kör-
nyékének kereskedelme 1728-tól 1848-ig, a mezővá-
ros úrbéri viszonyai 1690-től 1848-ig, 2 szécsényi 
céhlevél 1617-ből, Szécsény felszabadulása a török 
uralom alól, a mezőváros céheinek története 1617-tól 
1857-ig, kisnemesek a Forgáchok szécsényi uradal-
mában 1542-tól 1848-ig, szécsényi és bujáki tö rökök 
levelezése a hódoltság végéről, hollókői várurak, 
végváriak, szabadosok és zsellérek stb.) 

Pálmány Béla a tőle megszokott , lelkiismeretes 
gondossággal kutatta fel a legkülönfélébb levéltárak-
ból s más közgyűj teményekből a választott témája 
példamutatóan szakszerű feldolgozásához nélkülöz-
hetetlenül szükséges források százait, s dolgozta ki a 
mű jól áttekinthető, világos szerkezeti koncepcióját . 
Az imponálóan gazdag forrásbőség (napjainkban, 
amikor néhány szerzők o lykor tíz feldolgozásból 
írnak egy tizenegyediket, Pálmány Béla rengeteg időt 
és fáradságot igénybe vevő, mindamellett egyedül 
célravezető eljárása már önmagában is dicséretes, 
példás módszer , amit feltétlenül követni érdemes), 
melyre a szerző ezúttal még a korábbiaknál is tudato-

'A Nógrád Megyei M ú z e u m o k Évkönyve. XII . Tör téne-
lem. Szerk.: Bagymszky htvánné közreműködésével 
Szvircsek Ferenc. Kiadja: a Nógrád Megyei M ú z e u m o k 
Igazgatósága. Felelős k iadó: dr. Praznovszky Mihály. 

sabban és tervszerűbben törekedet t , olyan „mélyfú-
rásokat" tett lehetővé, melyekkel e ritkán választott 
témakörben még országos viszonylatban is csak el-
vétve találkozhatunk. 

A szerző nyolc közgyűj temény állagainak vonat-
kozó iratait építette be művébe, zömmel az Országos 
Levéltár, továbbá két megyéét (Nógrád és Pest Me-
gyei Levéltár), két kézirattárét (Országos Széchényi 
Könyvtár , Egyetemi Könyvtár) , az Esztergomi Pri-
mási Levéltárét, a Hadtör ténelmi Intézet Levéltáráét 
s a református Dunamelléki Egyházkerület Ráday 
Levéltáráét. Emellett — részben az O L Filmtára, 
másrészt egyes kutatók (Szakály Ferenc, Ress Sán-
dor) segítsége révén, tanulmányozhat ta a bécsi, a 
besztercebányai és a kassai levéltárak több irategyüt-
tesét is. Feltárta valamennyi szóba jövő nagybirtokos 
família családi levéltárát (Esterházy, Balassa, For -
gách, Zichy, Koháry, Ráday), a kevésbé hasznosított 
gyűj teményeket (Esztergomból az Ipolyit, az 
O S Z K K - b ó l a Thalyt, az EKK-bő l a Kaprinayt, a 
Hevessyt, a Rádayból a névadóét), miközben kora-
beli levelek, adózási iratok (dézsmajegyzékek, áren-
dairatok, portális összeírások, urbáriumok), katonai 
iratok, céhlevelek, canonica visitatiók etc. lapjainak 
százairól verte le a port adatgyűjtés közben. 

A példamutatóan széles körű és mélységű forrásfel-
tárás (a feldolgozáshoz a kötet végén 8 oldal terjedel-
mű, összesen 306 hivatkozást tartalmazó jegyzetap-
parátus járul) nem kevésbé gondos szakirodalmi tájé-
kozódással járt együtt. Forrásművek (köztük XVI— 
XVIII. századi krónikás évkönyvek, spanyol, német, 
olasz röplapok), a külföldi és a hazai, a regionális és a 
köztörténeti feldolgozások (önálló kötetek, monog-
ráfiák, szakfolyóiratok s más kiadványok tanulmá-
nyai, cikkei), a legújabb kutatások eredményei, a 
különféle vitaülések (esetenként még nem publikált) 
anyaga egyaránt megtalálta a maga helyét e vártörté-
neti munkában . 

A szerző rendkívül széles körű , szakirányú ismere-
teiről tanúbizonyságot tevő kötet szépen példázza az 
országos és a helytörténeti kutatások egymásra utalt-
ságát, a köz tük levő optimális egyensúlyi helyzet 
sikeres megvalósíthatóságának konkré t lehetőségét. 
Pálmány Béla regionális vártörténeti témáját szerve-
sen beépítette az országos fejlődés egészébe, miköz-
ben nem tévesztette szem elől alapvető feladatát, a 
címben körvonalazot t helyi sajátosságokra való kon-
centrálást, s ezeknek teljességre törekvő feltárását, 
elemzését, értékelését. Külön ki kell emelnünk pon-
tos és részletes forráshivatkozásait, szakirodalmi uta-
lásait, melyeknek alapján bármilyen anyag könnyen 
kikereshető az eredeti helyen. 
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Maga a monográf ia négy fejezetre tagolódik. A z 
első rész Szécsény felszabadulását és pusztulását 
tárgyalja (1683—1684), a második a nógrádi végvárak 
társadalmát elemzi a török uralom végén. A szerző, 
az adott v iszonyokból következően, külön tárgyalja 
a török által megszállt végvárakat (Szécsény, Nógrád , 
Buják), valamint a mindvégig magyar kézen maradtak 
történetét (Fülek, Gács, Kékkő, Divény, Somoskő). 
A harmadik fejezet az elpusztult végvárak újratelepí-
tésének folyamatát ábrázolja, kitekintéssel a XVIII . 
század első felére is. Az ismertetett erősségeken kívül 
itt még két újabbal , Hol lókő és Buják viszonyaival is 
foglalkozik. Végezetül a IV. fejezetben frappánsan 
összegezte feltáró-elemző munkájának legfontosabb 
eredményeit. 

Ezek felsorolására e rövid ismertetés keretében 
nincs terünk, mindössze a há rom legnagyobb hord-
erejű eredményt emelnénk ki. Pálmány Béla rendkí-
vül alapos „mélyfúrásai" lényeges mértékben ponto-
sították a „vitézlő rend" társadalmi-gazdasági helyze-
téről alkotott képet a XVII—XVII I . század forduló-
járól. Kutatásaiból — egyénekre, közvitézekre, tisz-
tekre, lovasokra és gyalogosokra lebontva — kitűnt , 
mennyire képlékeny és rendkívül összetett társa-
dalmi-vagyoni réteg volt a végváriak világa, no meg a 
suburbiumok hozzájuk számtalan szállal kapcsolódó 
népessége, a királyi-magánföldesúri zsoldosoktól a 
katonáskodó parasztokig, a dúsgazdag várkapitány-
főuraktól, a lakosság zömét kitevő közrendű szaba-
dokon át a nincstelen zsellérekig, szolgákig, pászto-
rokig. 

Másfelől a magyar végvárvonal egy nem lebecsü-
lendő körzetének behatóan részletes vizsgálódásai 
kimutatták, hogy a „Se pénz, se posztó" jól ismert 
gyakorlata ellenére, miért nem halt éhen váraink, 
palánkjaink fizetetlen katonasága, s miért nem rop-

f>ant össze határvédelmünk a kedvezőbb helyzetben 
evő oszmán- török helyőrségek nyomása ellenére 

sem? Pálmány Béla valamennyi királyi és magánföl-
desúri erősség esetében kimutat ta , hogy afféle „kato-
naparaszti" gazdálkodás folyt mindenütt , vagyis a 
tisztek és a közvitézek egyaránt fundust, házat , 
külsőségeket (szántóföldet, kaszálórétet, néhol sző-
lőt, s együttesen közlegelőt kaptak, s ezeknek fejében 
látták el sokrétű őr- és védszolgálataikat. 

Harmadrész t az elpusztult helységek újratelepíté-
sét vizsgálván, a források nem igazolták a régebbi 
szakirodalom azon közismert állítását, mely szerint 
Buda visszavívása, a török kiűzése után egy csapásra 
megszűntek az egykori helyőrségek katonai funkciói , 
továbbá a katonatársadalom kiváltságos státusza. Pál-
mány szerint erre csak mintegy 2-3 évtizedes folya-
mat után, jobbára a Rákóczi-szabadságharc leverését 
követően került sor, ám az egykori várak hostátjai-
nak, váraljának, mezővárosainak népessége még a 
XVIII. század közepe táján is, egészen az úrbérrende-
zésig, számos elemét és maradványát megőrizte egy-
kori, katonaparaszti kiváltságos helyzetének. 

A magyar végvári élet, a katonatársadalom iránt 
érdeklődő olvasó, éljen bár egy kis nógrádi helység-
ben, avagy a fővárosban, egyaránt haszonnal forgat-
hatja, jóleső érzéssel teheti le Pálmány Béla új köny -
vét. A félezer példányban kiadot t , 16 illusztrációval 
ellátott, szaktudományos szempontból kifogástalan 
munka, melyet a kor kiváló kutatója, Szakály Ferenc 
lektorált, miként a rövid bevezetőben, a kiadó talá-

lóan írja, „nagyívű lezárása" Pálmány Béla „e témájú 
kutatásainak". Mindamellett kíváncsian várjuk a 
szerző további feltáró munkájának eredményeit , a 
nógrádi végek történetének bemutatását Mohácstól 
1663-ig, hiszen értékes műve úgyszólván predeszti-
nálja e nem kevésbé fontos feladat elvégzésére is. 

Dr. Fenyvesi László 

Vas megye múltjából III. 
Levéltári Évkönyv 
Szerk.: Kiss Mária 

(Szombathely, 1986. 388 old.) 

A Vas Megyei Levéltár 1976-ban kezdte meg 
évkönyvsorozatát , amelynek II. kötete 1982-ben je-
lent meg, a III. pedig a közelmúltban látott napvilá-
got. A szerzők zömmel a levéltár dolgozói és más 
megyei kutatók, mindhárom kötetet kiegészíti azon-
ban néhány budapesti szerzőtől származó tanul-
mány, amik a fővárosban őrzött , Vas megyei vonat-
kozású forrásanyagra épülnek. A forráslehetőségek-
nek megfelelően a tanulmányok évköre általában a 
XVI. századtól a felszabadulás utáni évtizedekig 
terjed. Nagy hagyományai vannak a megyében az 
építészettörténet és infrastruktúra kutatásának, szíve-
sen foglalkoznak a szerzők a XVI—XVII I . századi 
fejlődéssel, a török betörések korszakával is. 

A gyűjtemény élén Borsa István Vas vármegye 
címere című tanulmánya áll. Ebben a szerző a Magyar 
Országos Levéltárban végzett kutatások alapján a 
XVI. század közepétől 1915-ig kíséri nyomon a 
címer formájának változásait. Fő forrásai Tagányi 
Károly jelentései, amelyeket — a címer valószínűsít-
hető eredeti alakjáról — a különféle i ra tokon fennma-
radt megyei t ipáriumok lenyomata alapján készített a 
törvényhatóság számára. Borsa István az anyag köz-
lését megemlékezésnek is szánta Tagányi Károly 
halálának 60. évfordulója alkalmából. 

A második tanulmányt Bariska István, a kőszegi 
fióklevéltár igazgatója készítette. A város XVI. szá-
zadi történetének egyik igen érdekes, már sokszor 
idézett, de teljes egészében még be nem mutatott 
forrását, az 1575-ben összeállított Szemlejegyzéket 
(Musterregiszter) közli, amely tartalmazza a városvé-
delmi rendszer leírását, valamint azon háztulajdono-
sok nevét, akiknek szükség esetén katonákat kellett 
kiállítani. A XVI. század közepéig a polgárváros 
önálló védelmi szervezettel nem rendelkezett , külső 
támadások idején a várra volt utalva. I. Ferdinánd 
uralkodása alatt azonban erődítési munkák kezdőd-
tek, amelyek szükségessé tették a városkapitányság 
létrehozását. A folyamat Kőszeg önkormányzatának 
fejlődésével kapcsolódott össze. 

Sill Ferenc tanulmányában szintén XVI. századi 
eseményt dolgoz fel: a vasvári káptalan Szombat-
helyre települését. Ennek közvetlen előzménye a 
török fokozatos előrenyomulása volt, elsősorban 
Zala megyében, aminek következtében a zalavári és 
kapornaki konventet is át kellett köl töztetni . A vas-
vári káptalan áttelepítéséről — hosszú huzavona után 
— az 1578-as országgyűlés hozot t döntést . A fő cél az 
volt, hogy a hiteleshelyi tevékenyéget is végző szerve-
zet — dokumentumaival együtt megmeneküljön a 
pusztulástól. Maga az átköltözés azonban , az igazga-
tási szervezet átalakulása és Szombathely fejlődése 
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szempontjából , nem volt jelentős. Soha nem került 
szóba ugyanis a visszaköltözés, és 1651-ben Vas 
megye a városban már megyeháza céljaira is telket 
vásárolt. 

Harald Prickler burgenlandi kutató adatokban 
gazdag tanulmányában Vas megye és a kö rnyező 
területek régi borűrmértékei t vizsgálja, és összeveti 
az északnyugat-pannóniai térségben használt mérté-
kekkel. Szelestei N. László Sartoris János (1695— 
1756) nemescsói lelkész élete és működése című 
munkájából egy g y ó n születésű protestáns lelkész 
pályafutását ismerhetjük meg. Sartoris Bél Mátyás 
tanítványaként és az ő ajánlásával a Jénai Egyetemen 
szerezte oklevelét, majd 1729-ben az egyik Vas me-
gyei artikuláris (szabad vallásgyakorlatú) helységben, 
Nemescsón telepedett le. A hitélettel kapcsolatos 
teendők ellátása mellett gondot fordí tot t az itteni 
iskolákra, és könyvet is adott ki. 

Feiszt György igazgatástörténeti tanulmánya 
(Szombathely mezőváros pénzügyigazgatása a 
XVII—XVIII . században) azt a folyamatot mutat ja 
be, aminek során az addig osztatlan igazgatási szerve-
zet differenciálódásával a mezőváros életében alap-
vető városgazdálkodási, adóbehajtási, pénzkezelési, 
ellenőrzési stb. feladatokra önálló pénzügyi tisztvise-
lőket alkalmaztak. 1713-ig a hadiadó, a háziadó, a 
földesúri cenzus beszedése, a városi jövedelmek keze-
lése a bíró teendője volt, akit anyagilag felelősségre is 
vonhat tak. 1713-ban már perceptort neveztek ki, 
akinek munkáját 1772-ig a jegyző, majd a számvevő 
ellenőrizte. 1747-ben az állam kasszájába befo lyó adó 
kezelését elválasztották a város saját pénzétől , és 
ehhez külön tisztviselőt alkalmaztak. Az intézkedé-
sek nyomán a XVIII . század végére Szombathelyen a 
fejlett városoknak megfelelő pénzügyigazgatási szer-
vezet jött létre. 

A kötet három tanulmánya foglalkozik a mezőgaz-
daság helyzetével és a kapcsolódó társadalmi kérdé-
sekkel. Wirth Zsuzsanna A nemesi kisbirtok differen-
ciálódása Vas megyében a XVIII. századi polgári 
forradalomig című dolgozatában a megye elszegé-
nyedő nemeseiről fest szemléletes képet. A történelmi 
vármegye három tájegységén eltérő sajátosságok kö-
zött vizsgálja a réteg helyzetét, bemutatva a nagybir-
tok szorításában és községben élő kurialisták viszo-
nyait. A tanulmány elemzi e nemesek iparba áramlá-
sát, értemiségi pályára kerülésük lehetőségét és azo-
kat az egyéb módokat , amelyekkel a létüket fenn 
tudták tartani. Tilcsik György Vas megye és az 
örökváltság kérdése a reformkori országgyűléseken 
című munkájában azt a küzdelmet mutatja be, amely-
nek során a megye haladó erői a földesurakra és 
jobbágyokra nézve egyaránt kötelező örökváltságért 
szálltak síkra, aminek végrehajtása a jobbágyság meg-
szűnését jelentette volna. Az évkönyv harmadik me-
zőgazdasági vonatkozású cikke Vörös Antal Az őr-
ségi gazdálkodás az úrbérrendezéstől a XX. század 
elejéig című posz tumusz tanulmánya. A szerző szem-
léletesen bemutatja a sajátos települési f o rmákon 
kialakult mezőgazdasági övezeteket (bakhátas műve-
lés, szántóföldi termelés, erdőgazdálkodás), amelye-
ket ezen az országos átlagnál rosszabb adottságú 
vidéken a jobbágyfelszabadítás utáni tagosítás és a 
falvak határának átrendeződése bontott meg, lehe-
tővé téve a négyes vetésforgó rendszert és a szarvas-
marhatartás fellendülését. 

Lasics Judit, a Vas Megyei Levéltár munkatársa a 
Bach-kor iskolapolitikájának hatása a szombathelyi 
népoktatásra című cikkében az 1850—1860-as évek 
helyi iskolatörténetét vizsgálja meg, a szabadságharc 
bukásától a népiskolai törvényig (1868). Az általános 
elemzés után részletesen bemutat ja a szombathelyi 
rk. főelemi helyzetét, a tanulók közösségének össze-
tételét, az iskola felszerelését, a tanítók viszonyait, és 
foglalkozik az oktatás szakmai kérdéseivel. Horváth 
Ferenc A z egyesületi élet Szombathelyen a feudaliz-
musból a kapitalizmusba való átmenet korában című 
tanulmánya a fejlődő város polgárainak sajátos szer-
vezeti formáit , a különféle gazdasági és társadalmi 
egyesületeket ismerteti. A kezdetektől 1890-ig Szom-
bathelyen összesen 46 egyesület alakult. Ezek tevé-
kenysége a század végére egyre céltudatosabban bon-
takozot t ki a különféle tudományos , művelődési és 
olykor gazdasági intézmények megteremtése érdeké-
ben. 

Az évkönyv ipartörténeti tanulmánya már a felsza-
badulás utáni időszakba kalauzol: Kövesdi László a 
szocialista iparosítás társadalmi és gazdasági feltéte-
leinek kialakulását vizsgálja meg az. 1945—1960 kö-
zötti években. Az infrastuktúrák történetével kapcso-
latos kutatásokat Kövér Istvánnak a szombathely— 
pinkafői, 1888-ban épült HÉV-ve l kapcsolatos tanul-
mánya képviseli. A kötetben két építészettörténeti 
dolgozat található, Brenner János munkája a szom-
bathelyi Prátert (ma Vak Bot tyán u. 2.) mutatja be a 
századforduló környékén, Szilágyi István pedig a 
levéltár ú j ot thonának kialakításával, a volt Ferences-
kolostor átépítésével kapcsolatban közöl informá-
ciókat. 

A tanulmányok sorában Kiss Mária levéltár-igaz-
gató Szombathely város levéltára című áttekintését 
kell még megemlíteni. A szerző nem a levéltári 
évkönyvekben szokásos krónikát , illetve munkabe-
számolót közöl az elmúlt időszakról , hanem a városi 
levéltár történetét dolgozza fel a XVIII . századi első 
említéstől 1950-ig. Figyelemmel kíséri az iratanyag 
fokozatos növekedését, a tárolás, a rendezés módjait , 
a levéltár működésének személyi feltételeit. 

Összefoglalóan e lmondhat juk, hogy a Vas Megyei 
Levéltár új évkönyvével a helytörténetírás terén jelen-
tős teljesítményt nyúj tot t . A közöl t tanulmányok 
nemcsak a megye múltjának jobb megismerését segí-
tik elő, hanem tanulságaikat a hasonló témával foglal-
kozók is hasznosíthatják. 

Dóka Klára 

Szülőföldünk, 7—9.1 

1981 ó ta — kisebb-nagyobb nehézségekkel és 
csúszásokkal — évente két alkalommal jelenik meg 
a honismereti mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei kiadványa. Az egyszerű sokszorosítási eljá-
rással készült füzetek részben módszertani jellegű 
írásokat közölnek, többségükben azonban anyag-
közlő, dokumentumértékű cikkekkel , tanulmá-
nyokkal találkozunk a lapjain. Valóságos szerkesz-
tői lelemény, hogy a viszonylag szűk terjedelemben 

'A Borsod-Abaúj-Zcmplcn Megyei Közművelődési 
Módszertani Központ és a Hazaf ias Népfront Megyei 
Honismereti munkabizot tságának kiadványa. Szerk.: 
dr. Kován Dániel. Miskolc. 1984 96 old (7. sz.) ; 
1985. 96 old. (8. sz.) ; 1986. 96 old (9. s z ) . 
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számról számra szinte teljes körképet tud adni a 
megyében folyó, rendkívül sokrétű honismereti 
munkáról. Fő rovatai a História, az ifjúsági szakkö-
rök munkái t bemutató Műhely, az Emlékhelyek, a 
Népünk nyelve, a tapasztalatcserét szolgáló fórum, 
a mozgalom eseményeiről tudósí tó Krónika, újab-
ban pedig a néprajzi írások számára létrehozott 
Néphagyomány. A cikkek részben elkészült pálya-
munkák rövidített változatai, részben pedig olyan 
önálló gyűjtések, amelyek ta lán éppen egy-egy ké-
sőbb elkészülő pályamunka csíráinak tekinthetők. 
Recens, most gyűjtött anyagot és levéltári kutatás 
eredményét egyaránt találunk közöttük. Egy-egy 
számban több mint 30 cikk olvasható, ezek felét 
történelmi és néprajzi témájú írások teszik ki, sok a 
honismereti mozgalom megyei eseményeivel foglal-
kozó beszámoló, a nyelvészeti és más művelődés-
történeti témájú munka. Az át tekintet t három 
számban viszonylag kevés helyet kaptak a tájjal, a 
természetvédelemmel foglalkozó írások, valamint a 
megye honismereti gyűjtőmozgalma kiemelkedő 
személyiségeinek életét, gondolatai t és munkájá t 
bemutató „arcképek" . Ilyet csak egyet találunk a 
három számban, ez Szabó Lajos és felesége munká-
ját ismerteti. Itt említjük meg, hogy egy-egy szám 
végén célszerű lenne néhány szóval bemutatni a 
szerzőket, sőt munka- vagy lakóhelyüket is érde-
mes lenne fel tüntetni az esetleges kapcsolatfelvétel 
céljából. 

A Honismeret olvasóinak nem kell különöseb-
ben bizonygatni, milyen felbecsülhetetlen jelentő-
sége van valamely megye honismeret i mozgalmá-
ban egy ilyen kiadványnak. Egyrészt elérhető kö-
zelségbe hozza a gyűjtők számára a megjelenés le-
hetőségét, ami hallatlan ösztönző erőt jelent a 
munkájukban . Hiszen a Szülőföldünk évente mint-
egy 150 gépelt oldalnyi kézi ra tnak jelent publici-
tást, ami korántsem csekélység. Ha minden me-
gyénk megtenné azt az erőfeszítést , ami ezt a kiad-
ványt létrehozta, nem gyűlnének olyan kilátástala-
nul halomba a színvonalas néprajzi , hely- és üzem-
történeti , munkásmozgalmi, nyelvészeti és más 
honismereti témájú munkák múzeumaink kézirat-
táraiban. D e hangsúlyoznunk kell a kiadványnak 
az iskolai oktatási szempontból nézett jelentőségét 
is, hiszen az eddig megjelent kilenc füzet olyan le-
hetőséget rejt magában, amelyet ha a megye peda-
gógusai valamennyire is k ihasználnak, sokkal haté-
konyabbá tehetik az iskolában folyó oktatást és ne-
velést. D e hasonlóan fontos, hogy a Szülőföldünk 
közli a középiskolás diákok színvonalas pályamun-
káinak részleteit, segítve ezzel a honismereti moz-
galom utánpótlásának felnövekedését , érzelmi el-
kötelezettségük erősödését. E helyütt nincs lehető-
ség az átnézet t három szám tar talmi ismertetésére, 
ezt olvasóink megtalálják a korábbi Honismereti 
Bibliográfiákban. Itt most elsősorban a Szülőföl-
dünk sokszínűségét, tartalmi és műfaji gazdagsá-
gát szeretnénk érzékeltetni. 

Rendkívül fontosak azok a cikkek, amelyek a 
honismereti munka ideológiai megalapozását szol-
gálják, a hazaszeretettel való kapcsolatának jelen-
tőségével foglalkoznak. így meg kell emlí tenünk 
dr. Barsi Ernő Mozaikok a hazaszeretetről című, a 
lélek mélységeiből fakadó í rásá t ; valamint dr. Ko-
váts Dánielnek a hazaszeretettel, a nemzeti tuda t -

tal és a népfront-mozgalommal foglalkozó számve-
tését. A mozgalom jelentőségét a szerző abban lát-
ja, hogy a honismeret különböző területeivel fog-
lalkozók élményanyagot kapnak nemzeti tudatuk 
kialakításához. Ar ra figyelmeztet, hogy „ jelentós 
mértékben eltorzulhat a nemzeti tudat, ha hiányo-
sak, vagy tévesek azok a képzetek és fogalmak, 
amelyekből a nemzeti tudat felépül, ha nincsenek 
gazdagító élmények a kialakulásához". Márpedig 
,,közönyös ifjúság képtelen társadalmi céljaink szol-
gálatára, s a közömbösség egyik leginkább kézenfek-
vő ellenszere a hazához kötődő alapélmény". Ha-
sonlóképpen jelentősek dr. Viga Gyula írásai, ame-
lyek a néprajzi gyűjtés módszertani alapozását hiva-
tottak elősegíteni. 

Az erőteljes rövidítés, tömörítés esetenként 
ugyan hiányérzetet támaszt az olvasóban, ám az 
esetek többségében nemcsak sikeresnek mondható , 
de a szerkesztői m u n k a valósággal új műfa j t teremt 
ezeknek a „kicsinyítet t" írásoknak a létrehozásá-
val, amelyek közül — mintegy emlékeztetőül — 
Nagy Géza Bodrogköz népi építészetéről, Pozbai 
Dezsőné Kázsmárk juhászatárói, vagy N. Bodnár 
Károly Taktaszada nádmunkájáról szóló írását em-
líthetjük. Szószátyár korunkban, amikor a szó és a 
betű számolatlanul ömlik ránk mindenhonnan , jól-
esik találkozni ilyen tömörségre tö rekvő tanul-
mánysűrítményekkel. A legszerencsésebbek azon-
ban mégiscsak azok az írások, ahol a t éma egyéb-
ként sem nőné túl a terjedelmet. Szemmel látható-
an a szerkesztőnek is az a törekvése, hogy minél 
több ilyen kis mesterművet jelentessen meg, mint 
például dr. Barsi Ernőnek egy titokzatos sályi sír-
emlékről, Sebő Ferencnek a mezőkeresztesi mal-
mokról, Siska Józsefnek a Bodrogközi kenyérről, 
vagy Saffarik Gyulának az ózdi csempészekről szó-
ló írása; de emlí thet jük dr. Fehér Erzsébet munká-
ját is Rákóczi és a magyar művelődés kapcsolatá-
ról. Nagyon fontos , hogy ezek és a hozzájuk ha-
sonló kis írások megjelenhetnek — akárcsak ilyen 
sokszorosított fo rmában is — és ezáltal belekerül-
nek a tudományos élet vérkeringésébe. 

Számos kitűnő nyelvészeti cikk is napvilágot lá-
tott a Szülőföldünk lapjain. Tájszavakról , szólások-
ról, megkülönböztető nevekről olvashatunk ben-
nük. Szerzői között örvendetesen sok a fiatal, 
gyűjtését első ízben közlő diákpályázó, de olyan 
rangos szakmunkával is ta lá lkozhatunk, mint dr. 
Kovdts Dániel folytatásokban közölt, módszertani 
értékű tanulmánya a sátoraljaújhelyi járás helyne-
veinek köznévi alaprétegéről. 

A Szülőföldünk tematikus gazdagságának bemu-
tatását még néhány témakör felvillantásával zár-
juk. Az egyik a megye gazdag műemlékeinek né-
hány képpel és mondat ta l történő ismertetése ( i f j . 
Dobosy László, Zelenák István, Bujtor István, dr. 
Faggyas István, Pozbai László írásaij, a másik a 9. 
számban elkezdett számvetés a megye elmúlt esz-
tendőben megjelent helyismereti irodalmáról (Berei 
Sándor munkája) , amit a későbbiek során nyilván 
még bővíteni és gazdagítani lehet. Végül pedig ha 
még megemlítjük a hely- és az iskolatörténeti mú-
zeumokról, valamint a honismereti körökről szóló 
rövid, de színes beszámolókat, akkor azt hiszem, 
sikerült é rzékel te tnünk, hogy ezek a szerény, de 
igényes kiállítású füzetek, amelyekben szinte „min-
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den ta lpalatnyi" hely ki van használva, jól t ük rö -
zik a megyében végzett szerteágazó, értékes, a tár-
sadalom úgyszólván minden rétegét tevékenységre 
serkentő honismereti munká t . 

Halász Péter 

Ötszáz éves a 
kolozsvári Farkas utcai 
templom 
Szerk . : K. Fogarasi Zsuzsa 

(Bp. 1986. 81 old.) 
A múl t év végén ünnepelhette fél évezredes jubileu-

mát a kolozsvári Farkas utcai református templom. 
Erre az alkalomra jelent meg egy nagyon szép kiállí-
tású könyvecske, a Ráday Gyű j t emény Füzetei soro-
zatban. 

A kiadványban dr. Tóth Károly püspök bekö-
szöntő sorai után két művészettörténeti , művelődés-
történeti tanulmányt, néhány verset és visszaemléke-
zést találunk. 

Entz Géza írása a templom építéstörténetét idézi 
fel: 1486. november 9-én Szabó Ambrus bíró Mátyás 
király utasítására területet adományoz a minori ták 
számára, a Farkas utcában. Az építkezés, amit Má-
tyás, majd halála után II. Ulászló is támogat, egy 
évvel később kezdődött meg, s mintegy 3 évtized 
alatt épült fel a kor egyik legrangosabb késő gótikus 
alkotása. A ferencesek azonban csak alig fél évszáza-
dig találtak ot thont benne. A történelem viharai 
határozták meg a templom további sorsát. 

A reformáció hullámai 1556 tavaszán elérik Ko-
lozsvárt, s elűzik a ferenceseket. Mintegy negyed 
századig üresen áll a templom, majd 1579-től a 
katolikus Báthori István fejedelem rendeletére a je-
zsuiták kapják meg. De ők sem maradhattak sokáig, 
1605-ben el kellett hagyniuk a várost, miután az 
unitárius pap által felszított tömegharag két évvel 
korábban a kolostort lerombolta, s a templom is 
súlyos károkat szenvedett. A boltozat beomlott , a 
köveket kezdték széthordani. A vallási türelem hazá-
ja, Erdély sem volt mentes az ilyen viszályoktól. 

A romos templomot Bethlen Gábor mentette meg 
a végső pusztulástól, aki 1622-ben a református 
egyháznak adományozta. A rombolás megszűnt, a 
helyreállítás azonban csak I. Rákóczi György korá-
ban valósult meg. A fejedelem balt ikumi mestereket 
hozatot t a boltozat helyreállítására. Érdekes, hogy a 
fejedelem, mint igazi műemlékvédő, az eredeti állapot 
visszaállítására törekedett, s nem az egyszerűbb meg-
oldást választotta. 1642—1643-ra felújítva pompázik 
a bol tozat . 1646-ban szász mesterek kifaragják a 
padokat, s Kőfaragó Benedek lengyel mesterekkel 
elkészíti a szószéket, amely virág-, levél-, gyümölcs-
díszeivel, a tízparancsolat faragott kótábláival Erdély 
egyik legszebb reneszánsz szószéke. 

Azóta keveset változott a templom képe. A pado-
kon és falakon XVII—XX. századi halotti címerek 
láthatók, az orgona és karzata az 1910—1913 közt i 
helyreállítás során épült. Legújabb díszei a Kós Ká-
roly által készített csillárok és az Apafv-síremlék, 
melyek csak gazdagították a belső képét. 

A másik tanulmányt Péter Katalin írta: Kolozsvár 
a magyar műveltségben címmel. A város mindig is a 

legjelentősebb művelődési közpon tok közé tartozott . 
Már a XIV. században olyan kiválóságokat adott a 
világnak, mint a Kolozsvári szobrásztestvérek, Már-
ton és G y ö r g y , akiknek sajnos csak egyetlen művük 
maradt fenn. Kolozsvár nem a szász jogú települések 
sorába tar tozot t , s a XVI. századtól az erdélyi fejedel-
meknek is é rdekük volt a város gazdagítása. 

A reformáció Heltai Gáspár prédikációi nyomán 
gyorsan elterjedt. Heltai a kolozsvári művelődéstör-
ténet legnagyobb alakja volt, nyomdaalapítása óta 
mind a mai napig adnak itt ki könyveket . A város 
végigkövette a reformáció minden hullámát. A min-
denkit magával ragadó Dávid Ferenc e lőbb kálvinistá-
vá, majd unitáriussá tette a polgárokat . E két szász 
származású, de magát magyarnak valló hitújí tónak 
köszönheti Kolozsvár magyarságának megerősödé-
sét. E kulturális központnak számító városban alakult 
meg az első erdélyi egyetem, Báthori István támoga-
tásával. Sajnos az iskola nem volt hosszú életű, a 
fejedelem halála után a jezsuitákat elkergették, az 
egyetem bezár t . 

A reformátusok újbóli térnyerése I. Rákóczi 
György alatt ment végbe. A híres református kollégi-
umban tanítot t Apáczai Csere János . Tótfalusi Kis 
Miklós, a világhírű nyomdász 1690-ben telepedett le 
a városban. 

A XVIII . századi katolikus előretörés ismét gazda-
gította a várost. A katolikus akadémia egész Erdély-
ből vonzot ta a fiatalokat. 1790-tól a politikai élet 
központ ja is Kolozsvár lett, amikor ide helyezték 
Szebenből a Főkormányszéket . Wesselényi Miklós, 
Bölöni Farkas Sándor, Jósika Miklós reformkori 
tevékenysége is ide kötődött . 1821-ben itt nyílt meg 
az ország első kőszínháza. A szabadságharc utáni 
visszaesés után a századvég ismét a virágzás kora. 
Az 1872-ben megalakult egyetem létrehozásában el-
évülhetetlen érdemei voltak Mikó Imrének, „Erdély 
Széchenyijének". 

Kár, hogy nem olvashatunk bővebben a város XX. 
századi tör ténetéről és kiválóságairól. Az egyetemmel 
kapcsolatos megjegyzés, mely szerint „1945-től, il-
letve 1959-től számíthatják a működésé t" nem egé-
szen elfogadható, hiszen az 1959-es egyesítés nem 
kezdet, hanem inkább vég volt: az önálló magyar 
egyetemi oktatás megszűnésének dá tuma. Megszívle-
lendők a fejezet befejező sorai: „Akármilyen nyelven 
kormányozzák is azt az országot, ahová Érdély 
tartozik, a magyar műveltség központ ja Kolozsvár 
volt és marad." 

A könyv közli Jékely Zoltán, Áprily Lajos, Farkas 
Árpád egy-egy ideülő versét, valamint Szabó Dezső 
visszaemlékezését az „Alma Mater"-röl , és Kós Ká-
roly Tanya a hegyen című írását. Különlegesen szépek 
az illusztrációk, zömében Imre Lajos metszetei, vala-
mint a fényképek, melyek szervesen illeszkednek a 
szöveghez. 

Múltunk, értékeink jobb megismerésében fontos 
szerepet játszik ez a könyv is. 

Udvarhelyi Nándor 

A szlovéniai magyarok 
hetilapja 

Jugoszlávia három köztársaságában élnek ma-
gyar nemzetiségűek. Legtöbben, mintegy négyszáz-
ezren a Vajdaságban, lényegesen kevesebben (kb. 
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harmincezren) Horvátországban és legkisebb lét-
számú a magyarság Szlovéniában, a Mura vidékén. 
Ez a kb. tízezer lelket számláló néptöredék egyet-
len, anyanyelvén írt tájékoztatási eszköze a Nép-
újság, melynek jubileumi, 30. évfolyamát módom-
ban állt elolvasni. Ennek alapján próbálom bemu-
tatni a szlovéniai magyarok hetilapját az Olvasó-
nak. 

Mint az impresszumból kiderül, a Népújság a 
Dolgozó N é p Szocialista Szövetsége lendvai és mu-
raszombati községi választmányának a hetilapja, a 
muraszombati rádió- és sajtóintézet adja ki. A he-
tilap felelős szerkesztőja 1967 óta Varga Sándor.1 

A Népújság a Pomurski Vestnik szlovén című, 
de magyar szövegű mellékleteként jelent meg elő-
ször 1956. január 19-én. Elsősorban fordí tásokat 
közölt, következésképpen nem is volt nagy olvasó-
tábora. Gyökeresen akkor változott meg a helyzet, 
amikor 1958 elején Népújság címmel önállóvá vált , 
s kéthetenként látott napvilágot. Jelentős állomás 
az újság életében 1964, amikor magyar munkatár -
sak kerül tek a laphoz. Nyomban időszerűbbé vál-
tak a cikkek, a tartalmi és nyelvi színvonal is ja-
vult. Az 1970-es évek elején bővült a szerkesztőség 
munkatársainak száma, érdekesebb, színesebb cik-
keket olvashatnak négy helyett immár nyolc olda-
lon a Népújság előfizetői, k iknek száma 1986-ban 
elérte a 2100-at. 

A Népújság nagy vonalakban igyekszik tá jékoz-
tatni a Mura-vidék magyar ajkú állampolgárait a 
politikai és társadalmi élet eseményeiről, a Lendvai 
és a Muraszombati község2 időszerű kérdéseiről. 
A Népújságnak a magyar nemzetiség művelődési 
életében betöltött szerepéről találóan vall Pozsonec 
Mária külső munkatárs : „ O l y a n a Népújság éle-
tünkben , mint egy megszokott bútordarab. Nélküle 
nem jó. Mi teszi ilyen vonzóvá? Ismerjük a benne 
leírt események szereplőit, a cikkek íróit, a képek-
ről ránk mosolygó arcokat. Rólunk szól az újság, 
a mi nagy-nagy akarásunkról , küzdelmeinkről, hi-
báinkról, örömeinkről, eredményeinkről — egy-
szóval az életünkről ." Rokonszenves gondola tok! 

A lap kiemelten foglalkozik a nemzetiségi jogok-
kal. Nyíltan és őszintén mélta t ja az elért eredménye-
ket, de kendőzetlenül fel tárja és ostorozza a hiányos-
ságokat is ezen a területen. Boris Prejac, a Szocialis-
ta Közösség Mura-vidéki Községközi Tanácsának 
elnöke a jubileumot méltató cikkében megállapí t ja: 
„Felbecsülhetetlen érdemei vannak ennek az újság-
nak a kölcsönös bizalom, a megbecsülés, a testvéri-
ség és egység megszilárdításában a népek és nemzeti-
ségek között . . ." A Népújság nyolcoldalas mellék-
letéből az olvasó hű képet kap a muraszombati köz-
ségben élő magyar nemzetiség külön jogainak meg-
valósításáról az 1981—1985-ös időszakban. Érde-

1 VarRa Sándor nemcsak szerkeszti a Népújságot , ha-
nem maga is ír. Eddig önálló kötete jelent meg Vtaj 
Lajosról, Mura-vidék for rada lmár költőjéről és a nem-
zetiségi bizottság 20 éves munkájáról , társszerzőként 
szerepel a neve a D o b r o n a k , Göntérháza , Kót , Hosszú-
falu, Hodos és Lendvahegy néprajzát és tö r téne té t be-
mutató kötetekben, valamint az Egyenjogúság és alko-
tó jellegű együttélés cimú kiadványban. 
'Községen Jugoszláviában a megyeihez hasonló önálló-
ságú. járásnyi területet értenek. 
'A Mura-vidék helytörténeti kiadványairól olvashat 
tunk már a Honismeret 1984 évi 6 szám mellékleté-
ben. 

mes e részletes elemzésből kiemelni néhány adatot. 
A kétnyelvű általános iskolákban a magyar nemze-
tiségű tanulók aránya a muraszombati községben 
67,1 százalék, ezen belül Pártosfalván 66 százalék, 
Domokosfán 75 százalék és Hodoson 83,3 százalék. 
A középiskolákban magyar nyelvet tanuló diákok 
számát a következő táblázat muta t ja : 

Tanév Lendvai Mura-vidéki Összesen 
középiskola középiskolák 

1981/82 274 68 342 
1982/83 289 54 343 
1983/84 272 46 318 
1984/85 27« 34 304 
1985/84 277 48 325 

Rendszeresen visszatérő téma a lapban a szlové-
niai magyarság és az anyanemzet kapcsolata. Rész-
letes beszámolókat olvashatunk a budapesti Nép-
színház és a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház 
évenkénti vendégszerepléseiről a M u r a vidékén, 
továbbá az általános iskolák baráti kapcsolatainak 
formáiról, a tanügyi dolgozók magyarországi nyel-
vi továbbképzéséről, valamint a szlovéniai magya-
rok magyarországi tanulmányi kirándulásairól. 

A Népújság Kulturális figyelő című rovatában 
(sokszor azon kívül is) gyakran ta lálkozunk a nem-
zetiségi kulturális egyletek tevékenységéről szóló 
beszámolókkal, fényképes tudósí tásokkal , elemzé-
sekkel. Az öt (4 felnőtt és egy iskolai) kulturális 
egyesület 17 szekciójának 255 tagja főképpen a 
színjátszásban, a karéneklésben és a népi táncban 
jeleskedik. A rovat rendszeresen közöl recenziót 
— sőt krit ikát is — a kiadványokról , kiállítások-
ról, tárlatokról . A Pomurska zalozba kiadó ugyan-
csak 30 éve gondoskodik a Mura-vidéki magyar 
irodalom megjelentetéséről. Huszonhetedik alka-
lommal jelent meg immár a Nap tá r , a szlovéniai 
magyarok szemléje, gazdag tar talommal és kép-
anyaggal.3 A 30. évfolyam kellemes meglepetéssel 
is kedveskedett hűséges olvasóinak. Muratáj cím-
mel évi 4 — 5 alkalommal megjelenő irodalmi, mű-
vészeti, krit ikai, művelődési melléklet kelt szárny-
ra, amely — a szerkesztő Szunyogh Sándor sze-
rint — a vidék művelődési tükre , irodalmi szó-
csöve, az anyanyelvápolás és az anyanyelvi alkotó 
munka műhelye szeretne lenni. 

Nem hiányzik a Népújság oldalairól a honisme-
ret, a néprajz, a helytörténeti kutatás sem. Több 
számban olvashatunk a nyelvész, tudós, néprajz-
gyűjtő és költő Pável Ágostonról, születésének cen-
tenáriumán. A beltinci tájszógyűjtemény, továbbá 
Czipot György és Kardos János elfeledett munkás-
sága éppúgy helyet kap a het i lapban, mint a lend-
vai szabadtér i múzeum létesítésének sok gondja 
és öröme, s a muraszombati község területén talál-
ható öt vár , vagy inkább vár- és kastélyrom sorsa. 

Mindebből összegezésképpen megállapítható, 
hogy a Népújság a három évtized alatt rendkívül 
fontos szerepet játszott a magyar nyelv megőrzésé-
ben és fejlesztésében, a szlovén és a magyar nép 
kölcsönös megbecsülésének erősítésében, a hagyo-
mányok fel tárásában, élesztésében és megismerte-
tésében, a magyar nemzetiség öntudatának ébren-
tartásában és vállalásában. 

Innen, az Ipoly mentéről tiszta szívvel kívánok 
a Népújság lelkes szerkesztőgárdájának és hűséges 
olvasóinak a Mura menti fa lvakban és városokban 
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a következő harminc esztendőre sok-sok lelkese-
dést, kitartást, jó egészséget, további sikeres lap-
szerkesztést; megtar tó erőt ! Teljesen azonosulva 
csatlakozom dr. Varga Józsefnek a lap egyik szá-
mában kifejtett k ívánságához: „ . . . l e g y e n való-
ban, a szó nemes értelmében a Mura-vidéki ma-
gyarság olyan hetilapja, olvasmánya, igényelt és tü-
relmetlenül várt »bibliája«, amelyet még unokáink 
unokái is szívesen és nagy-nagy szeretettel olvas-
nak majd anyanyelvükön legalább 2000 példány-
számban!" 

Z. Urbán Aladár 

Körök Kora 2. 
(Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetem, 
Bp. 1986. 48 old.) 

Diczházi Bertalan és B. Kiss Tamás szerkesztésé-
ben megjelent a Budapesti Műszaki Egyetemen mű-
ködő 405-ös Kör ú jabb kiadványa, a Körök Kora 2. 
Ez a kis füzet kiegészítője és folytatása az első 
kiadványnak, amelyről a Honismeret 1987. 1. száma 
adott hírt. Ennek a füzetnek is az a célja, hogy a 
fővárosban m ű k ö d ő gazdaság- és társadalompoliti-
kai, irodalmi, tör ténelmi, honismereti jellegű klubok 
és körök munkájáról beszámoljon. 

Az első fejezetben a 405-ös Körről (vezetője Dicz-
házi Bertalan) és a Marx Károly Közgazdaságtudo-
mányi Egyetemen m ű k ö d ő Társadalomtudományi 
Klubról (vezetője a szerkesztésben Diczházinak se-
gítő B. Kiss Tamás) olvashatunk. Megtudjuk , hogy a 
405-ös Kör elsősorban a gazdasági, társadalmi-politi-
kai reform kérdéseivel foglalkozik, a Társadalomtu-
dományi Klub pedig nyitot tabb a nemzeti problémák 
iránt is. 

A második fejezet különböző egyetemi és városi 
klubokról szól. Azokró l , amelyek az első kiadvány-
ból kimaradtak, illetve azóta alakultak. Hiányzik 
innen néhány kör és klub bemutatása, elsősorban a 
nemzeti érdeklődésűek közül. 

A harmadik fejezetből értesülünk a szakkollégiu-
mok egymás közti kapcsolatairól. Ezen kapcsolatok 
eredményeképpen jött létre a IV. Országos Szakkol-
légiumi Találkozó 1985-ben Szarvason, mely a követ-
kező témákat tűzte napirendre: modernizáció, mű-
szaki elmaradás, szegénység, környezetvédelem, a 
kelet-közép-európaiság eszméje, valamint jog, auto-
nómia és kisközösség. Ez a tábor bizonyítot ta , hogy 
a magyar egyetemi társadalomban létezik olyan erő, 
mely képes az ország minden fontos kérdését felvál-
laló mozgalom indítására. Megtudjuk, hogy a városi 
és egyetemi klubok 1985 óta egy laza szövetséget, 
úgynevezett klubtanácsot alkotnak, aminek célja a 
munka összehangolása, a tapasztalatok kicserélése és 
közös rendezvények szervezése. Itt értesülünk írásos 
formában a Rakpart Klub felfüggesztéséről. 

A negyedik fejezet egy, a klubokra vonatkozó 
körkérdéscsoportra adott válaszokat tartalmaz a 405-
ös Kör előadóitól. A kérdések és a válaszok szólnak a 
körök , klubok szerepéről, a politikai tudatformálás-
ban, a nyilvánosság szerkezetében elfoglalt helyük-
ről. Szó esik a körök , klubok barométer szerepéről. 

Ez a kiadvány elsősorban a szakkollégiumi és 
klubmozgalom híreit tárja elénk, s jelentősége abban 

áll, hogy erről a mozgalomról összefoglaló, írásos 
fo rmában csak innen értesülünk. 

Bégány Attila 

Húzzad, 
húzzad muzsikásom . . . 
(Múzsák Közművelődési Kiadó, 
1984. 215 old.) 

Az 1970-es években megindult folklór- „újrafel-
f edező" mozgalomról sokan és sokszor írtak már. 
Egyesek eltemették, mások egekig magasztalták, 
halhatat lannak vélték. E z a kötet nem mond vé-
leményt, illetve nem egy véleményt sugall. Tizen-
nyolc önálló tanulmányt , riportot bocsát közre 
három jegyzékkel, illetve bibliográfiával megtold-
va. A szerzők egymástól teljesen függetlenül írtak, 
s a szerkesztés nem tekinte t te feladatának — mert 
nem is tehette ezt — a vélemények egyeztetését 
vagy kiegyenlítését. 

Lényegében a teljes mai magyar népzenei élet 
fel tárul előttünk a tanulmányokból , sőt Székely ]• 
Levente révén a szomszédos államokba, Siklós 
László segítségével pedig a tengeren túlra is kite-
k in the tünk. A szerzők nagy része ismert teoretiku-
sa a mozgalomnak, esetleg közvetlen munkása. Sá-
gi Mária. Both Erzsébet, Benczéné dr. Mező Judit. 
Szász János András, Havasi János, Derne Tamás. 
Brückler Tamás, Simoncsics János, Bodor Ferenc és 
Siklós László egy-egy zenészt vagy együttest mutat-
nak be. Héra Istvánné, Perlstein Klára és Bálás 
Endre a szervezeti és az oktatási gondokat tárják 
fel. Somfai László, az ismert zenetudós pedig a 
számára is érdekes Bartók-kutatásokat említi meg. 
amelyekben nagy szerepe volt a Jánosi együttes-
nek. Gazdag képanyag tartozik a könyvhöz. 

T a r t o k tőle, hogy „bel ter jes" marad a kötet , 
csak a szakma fogja elolvasni: azok, akik amúgy is 
„benne vannak a könyvben" . A könyvben és a 
mozgalomban. Pedig „a példátlan gyorsasággal 
nagyra nőtt mozgalom az archaikus zene új társa-
dalmi funkcióját és az előadói stílus hitelességét 
keresve új színt vitt a nagy múltú néptáncmozga-
lomba, termékenyen hatot t színház- és f i lmművé-
szetünkre, és elősegítette az évtized művelődéspo-
litikai slágerének, a táncháznak gyors világrajöttét 
is — , mintegy melléktermékként . Fő fe ladatának 
ugyanis azt tekintette, hogy „a nemzeti köztudat-
ban a régen megismert és reneszánszát élő ma-
gyar népdal mellé felsorakoztassa a hangszeres 
népzenét is" — írja a szerkesztő, Széli Jenő. „A 
hangszeres népzene új életre keltése . . . része a 
népdaléneklést , táncot, pávaköröket , citerazeneka-
rokat , tárgyi népművészeti mesterségeket magába 
foglaló általános folklor izmusnak." Azonban ezek 
teljesen elfogadottá, általánossá tétele még várat 
magára. Az ilyen könyvek, mint a Húzzad, húzzad 
muzsikásom . . . ezt az épí tő munkát segítik elő. 

Fehér Anikó 
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DR. BODNÁR BÉLA: 

Hódmezővásárhely és környéke 
földrajzi nevei 
Tanulmányok Csongrád megye 
történetéből VII. 
(Szeged, 1983. 252 old. és 3 térkép) 

Dr. Bodnár Béla geográfus eredeti leg földrajzi 
tanulmánynak szánta ezt a munkájá t . Figyelmét el-
sősorban a földrajzi vonatkozású helynevekre for-
dí tot ta; ezért gyűjtötte nagy igyekezettel a régi 
vízrajzi, domborzat i neveket, illetve u tak , 
dűlők stb. nevét. Mivel a helyszíni adatgyűj-
tései során minden fontos adatot feljegyzett egy-
egy névvel kapcsolatosan, gyűjteménye nyelvészeti, 
település- és gazdaságtörténeti , néprajzi , régészeti 
szempontból egyaránt jelentős. H a mozaikszerűen 
is, de jól tükrözik a közölt földrajzi nevek, vala-
mint a hozzájuk kapcsolódó élőnyelvi adatok Hód-
mezővásárhely belterületének tör téneté t és külterü-
letének korábbi állapotát. 

A névgyűjtemény különös és eredet i forrásérté-
két az adja, hogy dr. Bodnár Béla a gyűjtés idején 
(1912—1938 között) még találkozhatott olyan idős 
emberekkel, akik már a Tisza és a belvizszabályo-
zás előtti időben is éltek. Szavaik nyomán tárul fel 
előttünk a határ nagy részének régi képe, az egy-
kori „vízország". A határbejárások éveiben (a 
nagyüzemi gazdálkodás előtt) még léteztek azok a 
halmok, egyéb terepalakulatok, illetve erek, tavak, 
mocsarak stb., amelyek azóta, a nivelláló munka 
eredményeként , nevükkel együtt el tűntek. Egye-
dülálló értéke a névgyűjteménynek az, hogy a szer-
ző több helyütt közli a repülőgépről végzett meg-
figyeléseinek tapasztalatait . Csodálatos élmény le-
hetett azt látni, hogy „alkalmas időszakban: őszi 
szántás, tavaszi szántás, hóolvadás és belvizek ide-
jén feltárult a határ nagy részének régi képe, a 
már régen kiszáradt, művelés alá fogott erek, ta-
vak, mocsarak medre megtelt (ilyenkor) vízzel." A 
névadattár tör ténet i forrásértékét az élőnyelvi ada-
tokon túl növeli az, hogy a gr. Károlyi család „tit-
kos" levéltárának vásárhelyi adata ihoz is hozzáju-
tott a szerző; és feldolgozta a kéziratos térképek, 
számadások, levelezések névadatai t . A vásárhelyi 
határban végbement változások kutatójának nem 
szabad figyelmen kívül hagynia dr . Bodnár Béla 
munkájá t ! 

A határrésznevek népnyelvi alakváltozata után a 
név más nevekkel körülírt és az égtájakkal való lo-
kalizálása olvasható. Ezt követi a tájrész földrajzi 
jellegének pontos, szakszerű leírása, esetleg az ott 
történt esemény(ek) említése. T ö b b névnél talá-

lunk utalást a névvel jelölt hely régészeti ada ta i ra 
(a feltárás időpontja, a fel táró neve, a leletek). 
Majdnem minden külterületi név után szerepel az 
adatközlő neve vagy a névvel kapcsolatos irodalmi 
hivatkozás. A terepszintek, halmok magasságjel-
zései ugyan földrajztudományi fontosságúak első-
sorban, de a tör ténet tudomány számára is becse-
sek lehetnek. Gazdaságtörténet i szempontból fi-
gyelmet érdemelnek a határrészek változását leíró 
részletek, az például, hogy a Bogdány-mocsár mi-
ként vált termőterületté. Néhány névcikk valósá-
gos kis tanulmány. I lyenek: Ásott-Tisza, Hód-tó, 
Hód község. Kakasszék-tó stb. 

A belterületi nevek alapján (az 1938-as állapot-
nak megfelelően) rekonstruálhatjuk a település vá-
rosrészeinek (tizedeinek, kerületeinek) helyét, 
nagyságát; a régi utcák, közök nyomvonalát ; s vé-
gül a névadás indítékait. Az ún. „ p o n t n e v e k " kö-
zött találjuk a műemlékek, templomok, régi épüle-
tek, iskolák, kutak, csárdák stb. nevét. E nevek 
helytörténeti adatolása szintén imponálóan gazdag 
és pontos (lásd: Görögkeleti templom). A lakosság 
névadó leleményét egyébként az adattáron túl jól 
érzékelteti a földrajzi nevek rendszerezése és a ne-
vek tipológiai áttekintése. Érdekes, hogy a gyűjtött 
2081 névből 624 név (30,0%) víznév, illetve víz-
zel kapcsolatos név; a város belterületére (1938-
ban!) 610 név (29,3%) vonatkozot t ; a lakott kül-
területtel kapcsolatos nevek száma 339 (16,3%). 
Az alföldi terepviszonyok adják a magyarázatot ar-
ra, hogy a terepemelkedésekre utaló nevek száma 
csupán 296 (14,2%). Jól lehet hatalmas volt régen 
Vásárhely külterülete, mégis döbbenetes hatású ez 
az ada t : 50 elpusztult helység (köztük városok, fal-
vak) nyomait találta meg dr. Bodnár Béla a régi 
dűlőnevek alapján! 

Ezek a települések valószínűen a ta tár járás és 
törökdúlás idején pusztultak el. Azonosításukat és 
lokalizálásukat még ezután kell elvégezniök a tör-
ténészeknek és névkuta tóknak! 

Az utószóban az adatközlők nevét olvashat juk. 
Itt említi meg a szerző, hogy Vásárhely őslakossá-
ga hajdan színmagyar, vallás szerint református 
volt. A X V I I — X V I I I . századtól Békésből és a 
Felvidékről evangélikus tótok (szlovákok), Du-
nántúlról pedig sváb (német) katolikus jobbágyo-
kat telepítettek be. 

D r . Bodnár kézira tának nyelvészeti-névtudomá-
nyi szempontú ellenőrzését, szükséges és mérték-
tar tó javítását dr. Szabó József egyetemi docens 
végezte el. Jelentős érdemei vannak a szép, nyel-
vileg igényes mű könyvvé formálásában. Köszö-
nettel tartozunk a Csongrád Megyei Levál tárnak 
és Hódmezővásárhely Városi Tanácsa vezetőinek, 
hogy lehetővé tették e rendkívül becses névgyűjte-
mény megjelentetését. 

Dr. Pesti János 
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Két Veszprém megyei 
könyvről1 

Mindkét kötet hazánk felszabadulása 40. évfor-
dulója tiszteletére jelent meg és az első évek, év-
tizedek tör téneté t feldolgozó tanulmányokkal ta-
lálkozunk bennük . A Veszprém megyei kutatások 
sajátos vonása, hogy több tudományos műhely tart-
ja fe ladatának az elmúlt időszak különböző szem-
pontú és célú feldolgozását. ( M S Z M P Oktatási 
Igazgatósága, M S Z M P Megyei Bizottsága archí-
vuma, Megyei Levéltár, Múzeumi Igazgatóság, 
Megyei Könyvtár stb.) A kutatások intenzívebbé 
válásában az utóbbi években jelentős szerepe lett 
a Veszprémi Akadémiai Bizottság társadalomtu-
dományi szakcsoportjainak, amelyekben a megye 
politológusai, pártmunkásai , a társadalomtudomány 
iránt érdeklődő vagy ezzel hivatásszerűen foglal-
kozó szakemberek kaptak fórumot tudományos 
vitaülések rendezéséhez, az eredmények közlé-
séhez. 

1. Történelmi összegzést vehet kezébe az olvasó 
a népi demokrat ikus időszak eseményeit feldolgozó 
kötettel, amely tanulmányokat, dokumentumokat , 
visszaemlékezéseket, szépirodalmi szemelvényeket 
és számos illusztrációt tartalmaz. 

Veress D. Csaba a megye felszabadító harcainak 
történetét írta meg, biztos anyagkezeléssel, ökono-
mikusán, úgy, hogy a harctéri cselekményeket ha-
dászati, hadművelet i összefüggésekben láttatja. 
A helyi állami szervek átalakítása és a közigazga-
tás kiépítése címmel Beszteriné dr. Blickle Ilona ta-
nulmányának politológiai értéke abban a felisme-
résben van, hogy a szocializmus történelmi tapasz-
talatainak mai alkotó alkalmazása nélkülözhetetlen 
forrása a társadalmi haladásnak, a szocialista de-
mokratizmus alapja a néptömegek politikai aktivi-
tásának. 

A földreformról szóló tanulmányában Vass Hen-
rik adatokkal bizonyítja, hogy a kis- és középkate-
góriájú b i r tokoknak az országos átlagnál nagyobb 
számszerű megyei növekedése kedvezőbb indulási 
feltételeket teremtet t , mint az ország más terüle-
tein, s — továbbgondolva a tanulmány következ-
tetéseit — , bizonyára alapja volt a mezőgazdaság 
szocialista átszervezése viszonylag gyors megyei 
megvalósításának. 

A továbbiakban Lakó István az újjáépítésről, 
Palláné Bókony Ilona az 1945—1948 között i pár-
tokról és pártharcokról, az M D P megyei létrejötté-
ről, Varga Béla a közművelődésről és az iskola-
ügyről készült tanulmánya olvasható. 

A kötet második része dr. Beszteri Béla, a kötet 
szerkesztője összeállításában dokumentumoka t , 
visszaemlékezéseket és illusztrációkat tartalmaz. 
Harmadik része Harmath István válogatásában 
szépirodalmi anyagból áll, többek között Bertha 
Bulcsú, Illyés Gyula, Nagy László, Simon István 
és más, megyei kötődésű szerzők műveiből. 

2. Honismereti tanulmányokat és a megyei fel-
szabadulási emlékülés előadásaiból válogatott anya-
got tartalmaz a megyei kutatók fórumát jelentő 
kötetsorozat 11. száma.2 Zömmel ezek is első 
éveinkhez, évt izedeinkhez kötődnek. 

Veress D. Csaba Veszprém város, Rácz István 
Pápa felszabadulásának történetét írta meg újabb 
dokumentumok bemutatásával. Két szerző (Ury 
János, Énekes Ambrus) ipartörténeti, H. Szabó 
Lajos és Gáncs Andrea pedig mezőgazdaságtörté-
neti tanulmányt írt. Figyelemre méltó feldolgozás 
foglalkozik a szentgáli parasztélet változásaival, 
Pribék Istvánné tollából a nőmozgalom 1945—1970 
közötti történetével, az iparpolitikával (Danes Jó-
zsef) és a szocializmus alapjai lerakása időszaká-
nak szövetségi polit ikájával (Beszteriné dr . Blickle 
Ilona). Horváth Ottóné a munkakultúráról érteke-
zik, Farkas Józsefné és Pfitzner György pártiskolai 
hallgatók véleményét összegezi politikai kérdések-
ről vallott nézeteik alapján. Udvardi Ferenc Város-
lőd 40 évének krónikáját , Tóth Dezső pedig kéz-
iratos honismereti és helytörténeti művek bib-
liográfiájának 10. összeállítását adta közre. A kö-
tetet könyvismertetés zárja. 

T. J. 

'Veszprém megye a népi demokra t ikus f o r r a d a l o m idején 
1944—1948. K i a d j a a Megyei Tanács V B műve lődésügy i 
osztálya. Veszprém, 1985. 352 old. — Veszprém megyei 
honismeret i t a n u l m á n y o k XI. Veszprém, 1985. 243 old. 
2 Az első tíz kötet ismertetését lásd a Honi smere t 1986. 3. 
s zámában (Szerk.). 
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Beke György 
levele 
Udvardy 
Frigyeshez! 

Lakatos Demeter, 1972. (K. László felvétele) 

Végre saját kötete van a moldvai csángó-magyarok népköltőjének, Lakatos Demeternek!1 Ö r ö m m e l 
lapozgatom a kölcsönbe kapott példányt, s elképzelem, hogy miként szorongatná a maga szenvedélyes módján , 
k i robbanó lelkesedéssel és féltéssel — a ket tő testvérérzés volt nála — az a nagy darab, kicsit suta ember, aki 
Lakatos Demeter volt. Életének ö rök álma halála után t izenkét esztendővel beteljesedett. Annyi sok 
abbamaradt, elgáncsolt kísérlet után, az E L T E Magyar Nyelvészet i Tudományos Diákkörének tagjai vették 
kezükbe Lakatos Demete r kötetének ügyét és ha csak 350 példányban is, ha inkább nyelvjárási jelenségként is, 
könyvbe fogták elérhető verseit. A magam számára ismétlem most e buzgó diákok nevét, abban a hitben, hogy 
nem eggyel közü lük tudományos dolgozatok szerzőjeként is találkozhatunk majd: Bodnár Zsuzsánna, D o b ó 
Márta, Erdős Ildikó, Grube r Tünde, Heltai Katalin, Kovács Éva, Kovács Zita, Ladányi Ágnes, Villám Judi t . A 
kiadványt avatott szakember jegyzi, H a j d ú Mihály. (Külön ö r ö m számomra, hogy nem sokkal ezután, e 
tudományos sorozat 28. füzeteként Bura László dolgozata jelent meg: A moldvai csángó nyelvjárás a-zása. A z 
ö rök tevékeny szatmári Bura tanár úr — ha ismernéd, te is éppen úgy szeretnéd, mint én — kétszer is nyer t a 
Magyar Nyelvőr nyelvjárási anyaggyűjtő pályázatán, adatait sok évtizeddel ezelőtt hord ta össze, de hányatot t 
sorsú kötetemben, a Boltívek teherbírásában 1983-ban még csak azt írhattam, hogy ez a dolgozata 
„megjelenését várja". Minden elfekvő kézirat „feltámadása" azt a reményt táplálja, hogy egyetlen igaz sort sem 
írunk le hiába! 

Lakatos Demeter jó négy évtizeden át írta a maga verseit, főként magyarul, nem ritkán románul is, saját 
vallomása szerint negyven-ötvenezer verset, rigmust, előbb kézzel, majd géppel is. H á n y jelent meg közülük e 
kötet előtt? A Te bibliográfiád ebben a kötetben, kedves Frigyes, feltüntet néhány közlést , ennél többre magam 
sem emlékszem. Ú g y terjedtek ezek a versek, mint a népdalok, vagy éppen levélként, Lakatos Demeter maga 
küldözgette szét őket , mindig a megjelentetés titkos vagy bevallott reményével. N e m volt ő az a naiv 
rigmusfaragó, aki pusztán „saját kedvteléséből" rója a sorokat , hiszen még laptudósító is volt 1935—36 táján 
Kolozsvárott , igaz, akkor románul tudósí tot ta az egyik nagy bukaresti napilapot. Ennek is érdemes lenne 
egyszer utána nézni: miket írt az Universulbi Mitica Lacatusu? H a ugyan névvel jegyezték a tudósításait. Egy 
buzgó önkéntesre lenne szükség ehhez, olyanra, amilyen Te vagy. 

Már a Honismeretben közreadott bibliográfiád böngészgetésekor (1986. évi 4. szám) jóleső meglepetéssel 
nyugtáztam magamban, hogy milyen nagy feladatra vállalkoztál. Ha hivatásos bibliográfus vagy legalábbis 
filológus végzi el ezt a munkát , nem lenne benne semmi rendhagyó. Egy közgazdásznak azonban 
semmiképpen sem vág szakmájába a könyvészeti búvárkodás, még kevésbé az ilyen fáradságos csángókutatás. 
Bibliográfiád újólag bizonyíthat ja , hogy nálatok is, akárcsak nálunk, s talán mindenüt t a kerek világon, 
mennyire nélkülözhetetlenek az „önkéntesek", különösen, ha „kívülálló" létükre is szakmai felkészültséggel 
látnak munkához. N e m sikerült szembetűnő hiányosságokat találnom könyvészetedben, igaz, nem is nagyon 
kerestem, mégis beleakadtam volna egybe-másba. Ánnál inkább kaphattam fel a fe jem: lám, még ezt vagy azt az 
eléggé ismeretlen sajtókiadványt is felkutat tad, ha egyetlen monda tny i utalást remélhettél Lakatos Demeterről . 

Röviden jellemzed is a kijegyzetelt írásokat, szakszerű annotáció nem is szokott ennél hosszabb lenni. Persze 
nem ártana elemző kedvvel is végigolvasni ezeket a közleményeket , Dsida Jenő beajánlásától kezdve a 
legújabbakig. Kiderülne, hogy míg egv Dsida nagyságrendű köl tő vagy Domokos Pál Péter, a csángók apostoli 
lelkületű pártfogója — aki a Te figyelmedet is felkeltette Lakatos Demeter iránt — a legmélyebb megértéssel, 
átérzéssel közelítettek nemcsak e különös sorsú népköl tőhöz, hanem egyben az egész moldvai csángóvilághoz, 
addig akadtak a Te bibliográfiádban szereplő szerzők közö t t is olyanok, akik inkább eltakarni szerették volna 
a moldvai csángók szorongásait, nyelvi nyomorá t , történelmi emlékezését. De ez talán nem is tartozik ide. 

Én most, veled együtt , örülni akarok ennek a kötetnek. N o h a majdnem mindegyik benne szereplő verset 
ismerem, így együtt még inkább megkapot t ódon hangulatuk, sűrű szomorúságuk, ritka népi vidámságuk. E 
versek ízlelésében azonban, gondolom, nem mondok ezzel N e k e d újat, az olvasók nagy többségét feltétlenül 
zavarhatja az, ami egy ilyen tudományos kiadványnál nemcsak erény, hanem egyenesen feltétel: a betűhív 

'Lakatos Demeter: Csángó strófák. Magyar Csoportnyelvi Do lgoza tok , 26. Kiadja az E L T E Magyar Nyelv tör téne t i és 
Nyelvjárási Tanszéke és az MTA Nye lv tudomány i Intézete. Bp., 1986. 253 old. 



közlés. A Csángó strófák filológus gondozói nem is tehet tek egyebet, mint hogy ragaszkodtak Lakatos 
Demeter minden szavához, a szavak általa leírt alakjához, a rögzítések hibáihoz is. Ezek azonban leggyakrab-
ban egyszerű helyesírási vétségek. Lakatos Demeter verseiben különös módon vegyülnek a moldvai magyar 
nyelvjárás sajátos kifejezései, fordulatai, hangtani sajátosságai és az írógéppel dolgozó, de a magyar helyesírást 
egyáltalán nem ismerő szerző magabiztos tévedései. Igaz, hogy a kötethez csatolt, mennyiségileg is jelentós 
szómagyarázatok pontosak és eligazíthatják az olvasót, ha kedve és türelme támad a keresgéléshez. Ezért 
találom úgy, hogy jelen tudományos kiadvány — úttörő jelentősége ellenére — nem helyettesítheti, hanem még 
szükségesebbé teszi a költő Lakatos Demeter bemutatását , az egész olvasóközönség számára, modern 
„átírásban", olyan szövegekkel, amelyeket egyébként ö maga is alkotni szeretett volna, ha csángó sorsa nem 
fosztja meg attól, hogy iskolában tanulhassa az anyanyelvét, annak helyesírását. Egy ilyen módon gondozo t t 
kötet megmutathatná, hogy mi lehetett volna Lakatos Demeterből , ha a legelemibb jog szerint éppúgy 
iskolában tanulhatja anyanyelvét, mint kortársai Erdélyben vagy román sorstársai közvetlen közelében, 
Moldvában. 

Ezek a körü lmények támasztanak kételyt bennem a Bevezetés ama megállapítása iránt, hogy Lakatos 
Demeternél a „kétnyelvű személyek írásmechanizmusát" é rhe t jük tetten, s ez tudományos szempontból annál 
inkább fontos, mivel „szórvány- és szövegemlékeink t ú lnyomó többsége hasonló körülmények közö t t 
készült". Inkább hajlok arra, hogy a nyelvemlékeinket lejegyző személyek az akkori , kezdetleges magyar 
helyesírást alkalmazták — illetve magyar helyesírási szabályok nem is létezvén, saját belátásuk szerint a latin 
szabályokat húzták rá a magyar szövegekre —, ezzel szemben Lakatos Demeter idejében régóta létezett 
elfogadott magyar helyesírás, csak ő — kénytelen vagyok megismételni, tanúsítani — egyálatlán nem ismerte. 
Nyelvi eleme a moldvai magyar nyelvjárás volt, bőven merített ebből a forrásból, s egyben ismerte a modern 
magyar köznyelvet, ennek beszélt változatát . Jól használta, de rosszul írta le a magyar szavakat. N e m ö az 
egyedüli példa az efféle nyelvi félszegségre, amit aligha szemlélhetünk „jelenségként", inkább a történelem 
mostohaságát kell lá tnunk benne. 

És ha már idáig jutottam el ezen a fonalon, egy ködös hiedelmet is szét kell oszlatnom. „A román 
irodalomtörténet is számon tartja munkásságát , és szülőfalujában, Szabófalván (Sábáoani) Mitica Lacatusu 
néven utcát is neveztek el róla, 1974-ben bekövetkezett halála után. Ugyanezen a néven található meg síremléke 
is a szabófalvi temetőben ." Ezt nem a Te bibliográfiádból másoltam ide, kedves Frigyes, hanem a lelkes és 
minden elismerést megérdemlő diákszerkesztók bevezetőjéből. A „megszépítő messzeség" ködöt vont a 
valóság fölé. Mert köd az, hogy bármikor is számon tar tot ták volna Lakatos Demeter t román versei okán . 
Engedd meg, hogy a bibliográfiádban is szereplő Lakatos Demeter portáján címú írásomból idézzek: 
„Románul írt verseiből is elhoztam néhányat , szerettem volna közreadni őket, együtt eredeti csángó-magyar 
verseivel. Egyik legjobb költőnket kértem fel fordításukra, de azt felelte: ne tegyük ezt Lakatos Demeterrel , 
mert azonnal éktelen rímfaragó válik belőle, amilyen minden faluban akad ke t tő -három". Lakatos Demete r 
román rigmusai ugyanis gyenge utánérzések, pontosabban átélés nélküli gondolatok, érzelmek áradása, r ímek 
kényszerében, megverselt napi időszerűség, mondjuk a faliújságok szintjén. Az utcát pedig róla nem halála után 
nevezték el, hanem még életében, egyáltalán nem hivatalosan, hanem a falusiak, csak úgy, egymás közöt t . A z ó 
szemükben a verselgető fémmunkás egy kicsit mindig „csodabogár" volt, s a falun szokás az ilyen emberekről 
akár utcát is nevezni el. Egyébként a Lakatos Demeter írói név, szerzőnk mesterségére utal, mivel családi neve 
szerint Demeter László volt. Sírkövére is az írói neve került fel, Mitica Lacatusuként, a népköltő és anyanyelve 
elmúlását egyképpen siratva. 

Elárulom Neked , kedves Frigyes, hogy a jeles erdélyi magyar költő, aki még Lakatos Demeter életében így 
nyilatkozott volt román rigmusairól, nem más, mint Kányádi Sándor. Ugyancsak ó mondta , Meghívó nélkül 
című kötetemben megtalálhatod, hogy nagyon szívesen látná „köte tbe gyűjtve Lakatos Demeter legsikerültebb 
írásait." 

Ehhez az első lépés megtörtént. Meleg kézszorítással köszönt érte Téged és mindazokat , akikkel egynek érzi 
magát Lakatos Demete r szeretetében 

Beke György 

A táj- és népkutatástól 
a honismereti mozgalomig1 

A Magyar Néprajz i Társaságnak egyik, 1984. év végén tartot t ülésén élénk fény vetődött az 1938-ban 
megrendezett nevezetes Táj- és Népku ta tó Kiállításra. 1985 májusában pedig szó esett a táj- és népkuta tó 
táborokról is.2 Az élmények hatása alatt fogalmazódott meg bennem a gondolat, miszerint a nyilvánosság 
előtt is hasznos volna megemlékezni arról, hogy az 1960-as években meginduló szervezett honismereti 
mozgalomnak őse és sok tekintetben ihletője volt a táj- és népkutatás. 

Életem és tudományos munkásságom egyik meghatározó tényezője lett, hogy Györf fy István meghívá-
sára részt vehettem az 1939 nyarán Kiskunhalason rendezet t táj- és népkutató táborban. Györffy István 
— Teleki Pál akkor i kultuszminiszterrel egyetértésben — a magyar történetírás, régészet, szociográfia, a 
néprajz, a magyar nyelvjárás- és népzenekutatás stb. f iatal szakembereit hívta össze Kiskunhalasra. A 
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tábor vezetője maga Györffy István professzor volt, fő segítője pedig Erdei Ferenc, a falukutató közgaz-
dász, a Futóhomok szerzője. Teleki Pál hivatali elfoglaltsága miatt nem tudot t eljönni a táborba. Gondo-
latait tanársegédje, Kádár László, a későbbi földrajzprofesszor képviselte, a szociográfiát pedig Mády 
(Hilscher) Zoltán és Hilscher Rezső. A néprajztudomány jelesei közül hadd említsem Tálasi I s tván és 
Vargha László, a régész Papp László, régész és egyben művészettörténész László Gyula, a népzenekuta tó 
Vargyas Lajos nevét . Négy nyelvjáráskutató vett részt a t áborban: Bakó Elemér , Danczi Wilebald József , 
Kálmán Béla és én. 

A tábor első hetében Kiskunhalason voltunk, a második héten a tanyákon. Esténként e lőadások és 
nagy viták folytak. A nyílt és kemény, de mindig baráti szellemű diskurzusokban nemcsak az előadások-
ról volt szó, hanem mindenki bátran elmondhat ta a maga véleményét. Nagy élmény volt számunkra az 
Erdei Ferenccel való találkozás, ö a k k o r már országos hírű ember volt, ennek ellenére nagy barátsággal 
és közvetlenséggel tárgyalt velünk. Nemcsak azt tanul tuk meg az előadásokon, hogy ismernünk kell a 
rokon szakmák céljait, terveit és munkamódszerét is, de azt is hangoztat ták az előadók és a felszólalók, 
hogy új értelmiségre van szüksége a magyar társadalomnak, olyanra, amelyik jól ismeri a magyar népi 
műveltséget, annak nagyszerű eredményei t , de ismeri a magyar nép sebeit, a bajokat, a gondoka t is. 

Már a kiskunhalasi táborban fe lvetődöt t a gondolat, hogy a táj- és népkutatást meg kell kezdeni a kö-
zépiskolákban és a tanítóképzőkben is. D e mielőtt erre rátérek, szólnom kell e táborok előzményéről az 
1938 őszén megrendezett Táj- és Népku ta tó Kiállításról. Erről 1984 végén a Magyar Néprajzi Társaság-
ban előadást tar tot t dr. Kiss István, a kiállítás és a mozgalom egyik kezdeményezője. A szerző hosszú, 
jegyzetekkel bőven ellátott t anulmánya megjelent az E thnograph ia 1984. évi 4. számban. 

Az egykori sajtó írásban és képben számolt be róla, pártállás szerint. Volt , aki a falukutatók megálla-
pításainak tudományos igazolását látta benne. Mások pedig arról szóltak, hogy a falukutatók csak a diag-
nózist nyújtot ták, a kiállítás a terápiára is utal. 

Megtekintette a kiállítást Purgly Emil , Horthy kormányzó sógora is. Egyik tábla előtt ezt m o n d t a : 
„Ez egy kommunista kiállítás. Be kell csukni." A kiállítást néhány nap múlva Teleki Pál kultuszminisz-
teri minőségében bezáratta. Hogy mi zajlott le a há t té rben , a kulisszák mögöt t , ki kényszerítette Telekit 
a kiállítás bezárására, noha ő is egyetértet t annak megrendezésével , azt csak sejthetjük.3 

Teleki Pál 1941 elején Kádár László útján engem is felhívott , hogy Debrecen közelében szervezzek 
tábort pedagógusok számára. Én e tábort személyes kapcsolataim révén Derecskén kívántam megren-
dezni. A derecskei főjegyzővel erről sokat tárgyaltam. Mivel 1941 tavaszán egyre sűrűbbé váltak a kato-
nai behívások, a derecskei tábor szervezésének sok gondja közben megkérdeztem Kádár Lászlótól, aki 
szinte minden héten megkeresett Debrecenben, van-e ér te lme ilyen körülmények között a derecskei tábor 
rendezésének? Érdekes módon 3 — 4 nap múlva ismét Debrecenben volt Teleki válaszával. A tábort 
szervezni kell, ha a helyzet úgy a lakul , az utolsó napokban is lemondhat juk. A erdélyi bevonulás miatt 
nem is került sor végül is a derecskei táborra, de nem felejtem el Teleki Pálnak hozzám küldött üzeneté t : 
„Mondd meg Végh Jóskának, hogyha a magyarság ezer esztendőn keresztül arra várt volna, hogy csak 
teljes nyugalomban és békében lehet foglalkozni a tudománnyal és a kultúrával , akkor semmire sem ju-
tottunk volna. N e h é z időkben is minden t meg kell tenni a kul túránkér t . " 

Noha én kezdetben féltem attól, hogy nem szakemberekkel végeztünk népkutatást , a kiskunhalasi 
táborban szerzett barátaim tanácsára tanítványaimmal mégis megkezdtem a munkát a Debreceni Refor-
mátus Kollégium Gimnáziumában. Az Államtudományi Intézet táj- és népkuta tó osztálya a középiskolai 
tájkutató munka fellendítésére 1941 elején országos pályázatot hirdetett . E r r e 16 középiskolából 131 
pályamű érkezett . A pályázaton a munkaközösségek első díját az én csoportom nyerte el a hivatalos 
indoklás szerint „a beküldött dolgozatok nagy száma (31 dolgozatot kü ld tünk be), minőségi ér téke és 
főleg sokoldalúsága miat t ." Dolgozatainkból az Intézet táj- és népkutató osztálya egészében vagy részleteiben 
kiadott huszonegyet az én módszer tani tanulmányommal együtt , Kádár László előszavával. A címe Táj- és 
népkutatás a középiskolában. Budapest , 1942. A munkáró l megjelent ismertetések közül Beke Ö d ö n írásából 
emelek ki néhány sort. „Ezek a dolgozatok néha csak egyszerű leírások, vagy adatközlések, de vannak közöt-
tük már tudományos igényeket is kielégítő gyűjtések és feldolgozások is. A legnagyobb értéke azonban peda-
gógiai. Azok a tanulók, akik már a középiskolában is vállalkoznak ilyen munkára , s ilyen lelkesedéssel és si-
kerrel dolgoznak, azok az egyetem elvégzése után kétségkívül olyan tudományos munkára lesznek alkalma-
sak, ami a magyar táj- és népkuta tás újjászületését je lent i ." 

Népkuta tó csoportom tagjai közül Papp László sokra vitte, jelentős nyelvtudós lett belőle. Ra j ta kívül 
többen lettek országos hírűvé. Az egyik tájkutató jó nevű kémikus lett. De lett közülük közéleti vezető és 
diplomata is, mint Nagy Miklós. 

Publikációim közül legnagyobb társadalmi sikere a táj- és népkutató könyvemnek lett. Nyolcezer pél-
dányban jelent meg. K. Kovács László néprajzos barátom elbeszélte, hogy mivel 1960-ig nemigen lehetett 
magyar néprajzi tárgyú könyveket megjelentetni, az egyetemen nemcsak az önkéntes gyűjtőknek és érdek-
lődőknek, hanem a néprajzszakos egyetemi hal lgatóknak is az én könyvemet adták. Azt pedig én tudom, 
hogy az általunk szorgalmazott honismereti mozgalom néprajzi és nyelvi érdeklődésű szakkörvezetői 
könyvemet nagy haszonnal forga t ták . 

'A Sárospatakon, 1985. július 13-án az egyetemi és Főiskolai hallgatók nyelvjárási gyúj tő tanfo lyamának megnyi tásán elhang-
zott előadás rövidített szövege. (Szerk.) 
2Az ott e lhangzot takból szemelvényeket közólt a Honismeret 1986. 3. szám (Szerk.) 
3A kiállításról és bezárásának körülményeiről bővebben lásd Havas Gábor írását a Honismeret 1986. 4. számában (Szerk.) 
'Szépe—Végh: Nyelvőr, 1958 210—220. old. 
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A kiskunhalasi táj- és népkutató t áborban való részvételein, a tanítványaimmal folytatott népkutató 
m u n k a eredményei nagy hatással voltak rám később is életem folyamán. Ezek tuda tában javasoltam 1957-
ben, hogy hirdessünk a Magyar Nyelvőr című folyóiratban országos nyelvjárási anyaggyűjtő pályázatot. A 
kezdeményezést támogat ta Kodály Zol tán, és nagyon szép eredménnyel zárult.4 A mai nyelvjáráskutatók 
középkádereit nagyrészt ez alkalommal ismertük meg. A sikerek után 1959-től kezdve az MTA Nyelv-
tudományi Intézete a Néprajzi Múzeummal közösen hirdeti meg nyelvjárási és néprajzi gyűjtését. A pá-
lyázatban igyekeztünk a f inn és az észt önkéntes gyűjtés tapasztalatait is alkalmazni. A pályázat ma is 
megvan. 

1968. január elején Kalocsán tar tot tuk az első diákkonferenciát . Kuczy Károly kalocsai gimnáziumi ta-
nár tanítványaival együtt szép és igényes népkutató munká t végzett. A konferencia megrendezését a 
K I S Z és a H N F vállalta. A konferencia résztvevőit meghatot ta a kalocsai diákok szép teljesítménye. Már 
Kalocsán elhatároztuk az egyetemi és főiskolai honismereti d iáktáborok szervezését is. Végül is Kováts 
Dánie l sárospataki taní tóképző főiskolai t aná rnak sikerült ez utóbbiak jó módszerét kialakítania. 

Morvay Péterrel együtt szorgalmaztuk a közép- és az általános iskolai honismereti szakkörök munkáját 
Nagyon hasznos lépésnek bizonyult az a kezdeményezésünk, hogy kétévenként jutalmaztuk a kiváló 
közép- és általános iskolai szakkörvezetőket . A jutalmazás két csoportban tö r t én t : az egyik volt a nép-
rajzi—nyelvjárási, a másik a helytörténeti és munkásmozgalmi szakosztály. A jutalmazottak elbírálását 
nagyon gondosan végeztük. A bírálatban részt vettek a tudomány szakemberei, de figyelembe vettük a 
szakkörvezető tanárok hazafias nevelőmunkáját is. 

A táj- és népkutatásban a nevelői szempontokat hangsúlyoztuk, a honismereti mozgalomban sem feled-
keztünk meg erről. De kiemeltük a honismeret i mozgalom tudománysegítő szerepét is. E vonatkozásban 
a legfontosabb a földrajzi nevek gyűjtésében elért s ikerünk. Ezeke t a külföldiek is nagy elismeréssel 
fogadják , sőt igénylik is. 

A táj- és népkutatás és a honismereti mozgalom egymással rokon. Mindket tőnek a célja elsősorban 
nevelő. Ha tudományos eredményeket is tud felmutatni , az csak növeli a mozgalom erejét , fokozza a szer-
vezők és a munkában részt vevők önbizalmát . 

Végh József 

Néhány gondolat 
a honismereti táborokról 

Mint Morvay Péter beszámolójából megtudha t tuk , a honismereti táborok problémái ott szerepeltek a 
XIV. Honismereti Akadémia témái között (Honismeret , 1986. 6. szám). Nyitott kapukat dönget , aki e 
témáról szól, mégis úgy vélem, időszerű néhány tapasztalat vázlatos papírra vetése. 

A tábor, egy kis közösség sajátos célú foglalkoztatása új, szokat lan feltételek és körülmények között, 
régen elfogadott , hatékonyságában elismert formája mind a pedagógiai, mind a közművelődési tevékeny-
ségnek. Éltek is a lehetőségével az ifjúság különböző célú és indíttatású mozgalmai, s aligha lehet vitás, 
hogy az ember- és a közösségformálás szempontjából ezeknek a táboroknak mindig pozitív tapasztalatai 
voltak. Sajnálatos, hogy a táj- és népkutatás, a falukutatás hagyományai viszonylag vékony szálakon, ke-
vesek közvetítésével öröklődtek tovább. 

Mindez , persze, nem jelenti azt, hogy ne lennének folyamatosan, jól működő honismereti táborok, el 
ismeréssel kell szólnunk az országos honismeret i diáktáborok soráról, ám mégis az az érzésem, hogy a 
táborozás jelentősége, fontossága, „d iva t j a" sokfelé erőteljesen vesztett korábbi értékéből, az úttörő-
táboroktól kezdve a középiskolások táborozásain át az egyetemi és főiskolai ifjúság e f f a j t a programjaiig. 
E n n e k számos oka van, s nem csupán az ö rökké emlegetett anyagiak! S bizonyára lemérhetók következ-
ményei is a közösségek hiányában, a tomizálódó világunkban. Határozot tabban kellene törekedni a helyi 
és megyei színtereken is a táborozás vonzerejének visszaszerzésére. 

Magam úgy vélem, hogy a honismereti t ábor mozalmunk leghatékonyabb formája , s feladatunk nem 
csupán a táborok számának növelése lenne, hanem a „horizontál is" kapcsolatok megteremtése is, a külön-
böző profilú, valamint a regionális és országos táborok között. Alább — elsősorban Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei tapasztalatok alapján — ehhez kívánok néhány szempontot felvetni, tapasztalatot átadni. 

Honismereti tevékenységet többféle jellegű táborban lehet folytatni. Bármilyen tábor — építőtábortól 
olvasótáborig, s egyéb közművelődési táborformákig — programjában szerepelnie kell(ene) az adott tá j 
tör ténetével , művelődéstörténetével, néphagyományaival kapcsolatos ismeretterjesztő tevékenységnek 
Enné l konkrétabb feladatot és lehetőséget jelentenek a honismereti jellegű táborok, melyeknek két fő 
típusa alakult ki az elmúlt időszakban: 

7. Altalános profilú, tevékenységű táborok, amelyek elsősorban egy-egy település vagy kistáj történeté-
nek, néphagyományának megismerését tűzik ki célul. Ezek általában egy-egy iskola, közművelődési 
in tézmény szervezésében jönnek létre, leginkább alkalomszerűen. Hasznuk így is elvitathatatlan. 

2. Honismereti jellegű szaktáborok, melyek közül régiónkban régészeti, helytörténeti, néprajzi, nyelv-
járásgyűftö közösségek működtek az elmúlt években, s ide sorolnám a rendszeresen szervezett környezet-
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védő táborokat is. Ezek szakmai irányítását elsősorban a múzeumok és felsőoktatási intézmények látják el. 
Mivel magam ezt a formát érzem a leghatékonyabbnak, részletesebben is szólok róla! 

A honismereti szaktáborokban részt vevő diákok (zömmel középiskolások) kiválasztása előzetes tájéko-
zódást igényel. A miskolci H e r m a n O t t ó Múzeum régésztáborába először írásbeli feladat elvégzése alapján 
választották ki a résztvevőket, akik ily módon részben bemutattak valamit jártasságukból, részben olva-
sásra, utánjárásra „kényszerül tek" a majdani fe ladat ta l kapcsolatban. A néprajzi tábor résztvevőinek ki-
választása a jól működő iskolai szakkörök megkeresésével tör tént : a néprajzi , honismereti körök legfel-
készültebb tagjait hívtuk meg, nemegyszer úgy, hogy a kis közösségek maguk jelölték ki „képviselőjüket". 
Ily módon tehát valamelyest felkészült , a témában járatos diákokkal kezdtük el a munkát , ak ik közül 
többen, igen hamar, önálló fe lada tokat is képesek voltak elvégezni. Nem tagadható persze, hogy ez sajá-
tos „el i tképzés", de mégsem majdani múzeumi szakembereket akarunk képezni! Csupán olyan fiatalokat, 
akik bármely területen dolgoznak majd , bizonyára nem felejtik el ennek a tevékenységnek az „ízét", 
érintését, s mindig is támogatói, fél tői lesznek a honismeret ügyének. 

Tapasztalatok szerint legföljebb 20 fő az a létszám, amely még hatékonyan foglalkoztatható, irányítá-
sukra 4 szakember tevékenysége tűnik optimálisnak. Az elmúlt évek azt igazolják, hogy 10—12 napos 
táborozás a legmegfelelőbb: ennél kevesebb nem elég a csoportok „összekovácsolására", több pedig 
fárasztó, s nem is igen oldható meg az egyéb nyári programok mellett . 

A néprajzi gyűjtőtáborok tevékenységének zömét a terepen végzett gyűjtőmunka jelenti. A helyszín 
kiválasztása úgy történik, hogy egy-egy kistáj központ jában legyen a tábor, amelyet a résztvevők behatóan 
kutatnak, s legyen lehetőség néhány környező település meglátogatására is. A résztvevők 4 munkacsopor tban 
kezdik el a gyűjtést, egy-egy szakember vezetésével, érdeklődésük szerint. Pár nap után már 
önálló feladatot is kapnak, de természetesen nem zár tak a meglevő csoportok sem. Minden este sor kerül 
a tapasztalatok megbeszélésére, a gyűjtés közben szerzett élmények elmesélésére. 

Itt érezzük munkánk legnagyobb sikerét! Nevezetesen, hogy azok a jórészt városi gyerekek, akiknek 
teljesen ismeretlen talán — még mai, megváltozott formájában is — a falu élete, miként hangolódnak rá 
szinte órák alatt az idős emberekkel való kapcsolatteremtésre, milyen hihetet len szeretettel cipelik — az 
olykor néprajzi szempontból is ér téktelen — poros, pókhálós tárgyakat , s hogy egymással versengve gyűj-
tik a tárgyi és szöveges anyagot. Senkit nem kell biztatni , senkit nem kell küldeni, még este is mennek, s 
alig ismerik közben a megpihenést. Apró csoda ez, ami szinte több, mint a „szakmai" siker. 

A gyűj tőmunka mellett igyekszünk változatos programot adni a szabad időben is. Szerepelnek ebben 
előadások a táj történetéről, népéletéről, minden tábor idején egy-egy film, amiről vitatkozni, beszélgetni 
lehet, sport , s t rand, nem beszélve az esti tábortüzekről , szalonnasütésekről! 

Kollégáim elmondása szerint , hasonló tevékenység és érdeklődés tapasztalható a régésztáborokban is 
(Tiszakarád, Ónod) . 

Sikernek érezzük azt is, hogy a táborozó d iákok nyaranta visszajárnak; többen vannak , akik már 
három nyáron táboroztak velünk, sőt egy diáklány még az egyetemről is visszajött közénk — egy kis-
csoport irányítására! 

Megyei táboraink megrendezéséhez rendszeres anyagi támogatást kapunk a HNF-töl , a KISZ-től , TIT-
től, tanácsi szervektől, a munka szervezője és koordinálója a miskolci Herman Ottó Múzeum. Tapaszta-
lataink szerint 20 diák és 4 fe lnőt t irányító esetén kb. 40 ezer forint az az összeg, amiből a tábor megszer-
vezhető és lebonyolítható. Aligha tévedek, ha azt állítom, hogy ez ma is a legolcsóbb közművelődési for-
mák közé tar tozik! 

A tábor feltételeinek, el látásának kialakításához nem lehet konkrét ötleteket adni. Vannak , akik a 
sátorozásra esküsznek, mások a kerékpáros vándorlást részesítik előnyben — ez sok mindentől függ. 
(Néha talán a táborvezető kényelmességétől is!) Tapasztalataim szerint beváltak a falusi ál talános iskolá-
ban való megszállások, ahol — iskolai napköziben vagy helyi óvodában — a legalább egyszeri meleg 
étkezés is megoldható. 

Éveken át gondunk volt, hogy tanév közben miként lehetne kapcsolatot tartani a táborozóinkkal. 
Többen persze rendszeresen felkerestek bennünket olvasmányért, pályázat megírására készülve. 1986 ja-
nuárja óta a Herman Ottó Múzeum havonta szervez egész napos foglalkozást mintegy ötven középiskolás 
diáknak, akiket ilyenkor kikér az iskolából. E z e k történeti , régészeti és néprajzi szekciókban tevékeny-
kednek — a délelőtti közös előadás után. A néprajzi és régészeti szekcióban ott vannak a nyári táboros 
diákok is, s közülük kerülnek majd ki a következő nyári tábor résztvevői. 

Számos lehetőséget látok az eddigi munka jobbítására, de arra is, hogy ezek a táborok létrejöjjenek 
azokban a megyékben is, ahol nincs hagyományuk. Lényeges lenne a táborok rendszeressége is, hogy ne 
legyenek kiszolgáltatva pillanatnyi anyagi lehetőségeknek, s ne egy-egy szakember személyes gondját je-
lentsék. Nagyon fontos lenne a helyi honismereti táborok és az Országos Honismereti Diák tábor tevé-
kenységének összehangolása: személyes tapasztalatom, hogy az utóbbi résztvevőinek kiválasztásánál nem 
veszik figyelembe — mert nem ismerik — a helyi előzményeket, tapasztalatokat. Végezetül nagyon jó 
lenne egyszer összehozni azokat a szakembereket , akik szerveztek, irányítottak ilyen táborokat , hogy 
adják át tapasztalataikat. Lehe tne újra külön szekciója a XV. Országos Honismereti Akadémián a tábo-
rok ügyének. 

Ismétlem: magam nem a régész, nem az e tnográfus , a történész szakemberek képzését vagy előképzé-
sét tartom itt lényegesnek — bár örvendetes, ha ilyenek is kikerülnek — , hanem olyan alap építését, 
amelyik egyik tartópillére lehet , mégpedig hosszú távon, a honismereti mozgalomnak. 

Viga Gyula 
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„Ki először piros csőt lel . . ." 
A Honismeret 1987. 1. számában megjelent rejtvény Arany: Tengerihántás című versére utal, s a 

beküldött megfejtők között akadt néhány olyan leírás is, amely értékes adatokat tartalmaz a 
kukoricafosztásról, s az ahhoz kapcsolódó népszokásokról és a csuhé felhasználásáról. Ezekből 
közlünk a következőkben szemelvényeket. (Szerk.) 

Németh Judit, Lébénymiklós (Győr-Sopron megye): 
Lakóhelyem környékén (Lébény, Mosonszentmiklós, Sövényháza, Hédervár és Darnózseli) a kukoricafosz-

tás a megélhetés alapjául szolgált. Elbert Margit óvónő már az 1920-as évek táján megismertette a csuhéfonást, 
mint kereseti lehetőséget a környék lakóival. Tanfolyamokat tartottak, és keresték az értékesítés lehetőségeit. 
A kukoricacsuhéból „pödör t" szatyrok, szőnyegek és székek jó kereseti lehetőséget adtak a lakosságnak. A 
gazdák a kukoricát hazaszállították, s az udvarban, paj tákban, istállókban fosztot ták meg. Az 1920—1940-es 
években még igen örültek a fosz tóknak, mert segítségükkel hamarabb „góréba" került a kukorica. Ekkor a 
gazdák feleségei csak saját használatra pödörtek, mert sok időt elvett a télből a fonás-szövés, a tollfosztás, 
varrás. 

Különösen szívesen mentek olyan házakhoz fosztani a legények és barátnők, ahol a gazdának is több lánya 
volt. O t t lehetett mesélni, mókázni , és szívesen fogadták a dolgos kezeket. Piros csöveket valóban igen ritkán 
lehetett találni, ezért utalhatott a lakodalom lehetőségére. Valójában ezek a közös munkaalkalmak azt is 
eldöntötték ki milyen „dógos", milyen szorgalmas feleség vagy férj válik belőle. Búcsúzáskor a ház leányaitól 
vagy a barátnőktől összebújva lehetett távozni, vagy a kapuban kicsit meg lehetett őket ölelgetni. 

1952-ben Háziipari Szövetkezet alakult, 74 éves nagyanyám is alapító tagja lett. Ö egy másik változatát is 
ismeri a piros cső meglelésének. Mivel a szövetkezetben a nyugdíj megszerzése is lehetővé vált (havi 500—800 
forint értéket kellett bevinni), fosztáskor minél t öbb jó minőségű levelet, csuhét kellett összegyűjteni , 
megszárogatni, és a padláson raktározni a feldolgozásig. Ezért vált érdekévé sok családnak, hogy ne más vigye 
el tőlük a levelet, hanem saját maguk fosszák meg, még ha tovább is tart. Az öregek, a fiatalok és a gyerekek is 
részesei voltak a munkának. A családi összefogással végzett fosztásnál is cél volt piros csövet találni. A kedvet, 
a vidámságot ezek a fosztások sem nélkülözték. A nagyszülők biztatták a gyerekeket leginkább, de itt már a cső 
meglelése mást ígért: „Aki leghamarabb talált piros csövet, az mehetett lefeküdni, vagyis mentesült a további 
munka alól" — meséli nagyanyám, aki 18 éve a szövetkezet nyugdíjasa. (Adatközlő: özv. N é m e t h Imréné 
Domsitz Julianna, sz. 1913.) 

Általános Iskola Tanyakutató Köre, Csabacsüd (Békés megye): 
Ha valaki ősszel fosztás közben 9 piros kukoricacsövet talált, az azt jelentette, hogy mehet lefeküdni, és azon 

a héten várhatja a szerencséjét. (Poljoka Jánosné, 46 éves) 
Aki piros csövet talált, annak szabad menni aludni, és szabad a csók. Ez a szokás 1970 előtt volt . Ezt a mi 

családunkban be is tartották. Ha valahol fosztás volt, akkor ment a legény fosztani. És ha talált piros csövet, 
akkor megcsókolhatta a házbéli leányt. H a találnak piros csövet, akkor nem foszt ják le teljesen, hanem ha lesz 
kettő, összekötik és kiakasztják. Azér t mert több lesz a jövő évben a termés. Azér t is, mert nagyon ritka a piros 
cső. (Szrenka Pál, 66 éves) 

Koppány János ny. ev. lelkész, Tótkomlós (Békés megye): 

Pitvaroson 1930-as években, az ottani szlovákoknál az volt a szokás, hogy a nappal letört kukoricát , úgy 
hajában szekerezték a faluban levő portára. (Nem voltak tanyák a faluban.) ö t - h a t nagy szekérrel törtek le 
naponta, ezt este kalákában fosztották (bielili). A lefosztott csöveket nagy garmadába dobálták, a „csuhé"-t 
(sústa) meg először maguk alá, hogy kényelmessé tegyék az ülést, azután meg maguk mögé tol ták. Öregek, 
fiatalok vegyesen fosztottak. 

Aki elsőként piros csőre (cserveny súlok) lelt, diadallal kiáltott fel: piros csövet találtam! — Mire az idősebbek 
közül valaki mindjárt mondta: Szerencséd lesz! Ha lány volt, akkor azt mond ták : Megéred az esküvőd! A piros 
csövön rajta hagyták a csuhét, csak kétfelé választották s úgy kötötték össze, hogy fel lehessen akasztani. 
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Fosztás végén ezeket a piros csöveket a padláson a száradó gyógynövények kórói közé akasztották. Fogfájás 
esetén hasznos volt néhány piros színű kukoricaszemet csutkaparázson égetni és ennek füstjével a beteg fogat 
megfüstölni . „Kihull belőle — mármint a fogból — a féreg." Hasznosnak tartották még piros kukoricamagot a 
„vörhenyes" gyermek megfüstölésére is. 

A padláson függő piros kukoricacső felől ha a gyermek érdeklődöt t : Minek az (nace je to)? — Az idősebb 
felnőtt kész volt a felelettel: Hasznodra (no osoch), hogy olyan gyorsan hasson, ahogyan te azt kérdezted (ze by 
tak skoro osozilo, ako si sa ty spital). (Bernula Jánosné, 86 éves) 

Szarvas László, Tura (Pest megye): 
Gyermekkoromban magam is részese voltam a kukoricafosztásnak. A fosztás az udvaron, vagy rosszabb 

időben a fészer alatt folyt . Szomszédok, esetleg közelebb lakó r o k o n o k jöttek i lyenkor segíteni, amit illet még 
abban az idényben viszonozni. Ez a munka egészen a hatvanas évekig, a szövetkezetek megalakulásáig 
évenként megismétlődött . Felénk nem meséltek, de előjöttek a régi emlékek. Idős emberek meséltek egy-két 
emberöltővel előbb tör tént eseményekről, hiedelmekről, babonákról . Itt hallottam először a boszorkányokról , 
ron tó emberekkel való „találkozásokról". De előkerült a történelem is. Ilyen alkalommal hallottam arról, 
hogyan csapta be 1849-ben egy gulyás a falu szélén az osztrák katonákat , akik honvédeket üldöztek a július 20-i 
turai csata után. Csak később tudtam meg, hogy valójában o roszok voltak az ü ldözők, de az ötvenes években 
nem merték így nevezni őket . 

A fosztást (a kukorica levelét) a tél folyamán a meleg konyhában, hasonlóan hangulatos körülmények közöt t 
azután újra feldolgozták. Szőlőkötözésre használhatóvá tet ték: a két levelet vékonyabb végénél egy kis 
megsodrás után görcsre kötöt ték. Ezt később 30—50 szálával „kévébe" gyűjtötték, amit a szőlókötözéskor az 
asszonyok kötényből , a férfiak nadrágszíjhoz kötve használták. 

Kővári József nyugdíjas, Mende (Pest megye): 
Mendén a kukoricát kétféleképpen fosz to t ták , mégpedig: / . A csövet teljesen megfosztot ták a sústyától, 

vagyis a cső héjától vagy csuhéjától. (Mind a három szót ismerték, de leginkább sústyának nevezték.) Az így 
megkopasztot t csöveket a szárazra simított padláson vékonyan elterítették, hogy minél jobban kiszáradjon. 2. 
A csöveken rajtahagyták a sústyát, a csövön hátrahúzták. Az így előmunkált csöveket a folyosón (gang, pitvar, 
tornác) a mennyezetről lelógó köteleken függő rudakra akasztották, vagy felkötötték, magával a sústyával. 

Mendén azt tar tot ták, hogy fosztás közben is járhat a szájuk, ezért vagy beszélgettek vagy dalolgattak. 
Amikor kifogytak a napi beszélgetésekből, megkezdődöt t a dalolás. A kukoricafosztás idején estefelé, hol az 
egyik, hol a másik udvarban kezdtek dalolni. N e m volt olyan fosztás, amikor nem daloltak volna. Ez is hozzá 
tar tozot t a szórakozáshoz, s könnyebb volt a munka is. A községi bíró kukoricatörés idejére felfüggesztette a 
csendrendeletet, de ugyanígy tettek a szomszéd falvakban is, G y ö m r ő n , Maglódon, Ecseren, Tápiósűlyben, 
Tápiósápon, Úriban is. Iparkodtak a fosztással, nehogy bepáljék, megpenészesedjék a kukorica, mert a 
penészes kukoricát az állatok nem kedvelik. N a g y o b b termés esetén a következő napra is maradt fosztani való. 
Már a nyári éjszakák ideje következett be, amikor az egyik önkéntes zenekedvelő elszórakoztatta esténként a 
falu lakosságát. Felment a templom mögöt t i hegyre és a magával vitt tárogatóját megszólaltatta. A fél tízes 
vonat is elment már Nagykáta felé, amikor nagy csend ült a tájra, legfeljebb a tücskök ciripelése hallatszott. A 
tárogató zenéje a környéken ismeretlen fogalom volt. Amikor az énekesek ajkán elcsitultak az utolsó dallamok, 
egy-két tilinkó hang figyelmeztetett arra, hogy most a tárogatósé a szó. Amikor a t i l inkó is elhallgatott, a 
kurucnóták színe, virága kelt szárnyra a tárogató billentyűi nyomán. A mélabús kurucnótáktól kezdve 
megismertük a Cinka-Panna nótáit is a tárogató hangján, egészen a Rákóczi-indulóig. 

Amíg az esti tárogató szólt, a háziasszony megkínálta a vendégeket főtt kukoricával. Főzés céljára ún. „ f j e s 
kukoricacsöveket" használtak fel. Ezekből lehetett ízletes kukoricát főzni. A háziasszony az asztalra tett sót és 
kistányérban darált mákkal kevert cukrot . A mákot akkor még sokan mozsárban törték vasból készült 
mozsártörővel . A régi nóta szerint: „ M E N D E mákos, / P É T E R I lekváros, / Ú R I B A ' liba sül, / SÁPI 
dohányos ." 

A tárogató hangjai mellett a fiatalok is megtalálták a módjá t a csókváltásnak. H o l a legény, hol a lány 
kezdeményezte a csókolódzást . Ez a jelenet tényleg nagyon hasonlított a Hollósy Simon által megörökítet t , 
Tengeri hántás című festményhez. 

Mendén az 1930-as években alig volt asszony, vagy férfi, aki ne tudot t volna a sústvából valamilyen hasznos 
dolgot készíteni. Ezt annyira fontosnak tar tot ták, hogy az iskolában is tanítot ták, mert ezzel nemcsak a 
kézügyességre oktat ták a gyermekeket, hanem mindenféle hulladék hasznosítására is. Sústyából készítettek pl. 
lábtörlőt, papucsot, „sütőszakajtót" , szatyrot és egyebek hordozására alkalmas táskákat. Akkor még nem 
voltak játékboltok, így a kislányok a játékbabájukat is kukoricasústyából vagy kenderkócból csinálták, s 
milyen boldogok voltak, amikor ezeket babusgatták. A történelmi hűség kedvéért megemlítem, hogy az 
evangélikus elemi iskolában Reichel Lajos menekült , vagonlakó kántortanító, a katolikus iskolában pedig 
Reiner János kántor taní tó volt a kukoricasústya feldolgozásának fáradhatatlan okta tója . A sústya nagyon 
alkalmas volt különösen szatyor készítésére, mert erős volt és sokáig tartott. Kenyér, vekni szállítására alkalmas 
kis kézitáskákat is készítettek belőle. Hasznossága tekintetében vetekedett a szalmafonatokkal . 
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