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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-
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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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