
Konyv/Éspoic 
NAGY GYULA: 

Négy évtized 
Orosháza múzeumában 
A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 10. 

(Békéscsaba, 1986. 215 old.) 
Nem mindennapi témával foglalkozó könyvet tar-

tok kezemben. Szerzője az Orosházi Múzeum nyug-
díjas igazgatója, régi jó barátom annak ellenére, hogy 
több száz kilométer választja el vidékeinket: az Al-
föld keleti szegélyét és a Dunántúl legnyugatibb táját. 
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy jól 
ismerem munkásságát, láthattam múzeumát, mely-
nek értékeit, tárgyainak legnagyobb részét saját maga 
gyűjtötte össze és rendezte el a legnagyobb szakérte-
lemmel. Ez az áldozatos munka és a múzeumban 
eltöltött negyven év krónikája, egy lelkiismeretes 
életút sok-sok buktatója és sikere elevenedik meg 
azok előtt, akik ezt a könyvet elolvassák. Rendhagyó 
műfajú munka, tekinthetjük életregénynek, mú-
zeumtörténetnek, egy néprajzot kutató számára 
módszertannak, a tanító hivatásból eredő kor- és 
társadalomrajznak. Ez a sokrétűsége teszi élettelivé, 
vonzóvá ezt a könyvet, példát, további munkáinkhoz 
erőt, bíztatást meríthetünk belőle. 

A könyv első részében a szerző a Kiskunfélegyházi 
Állami Tanítóképző Intézetre emlékezik, ahol 1932-
ben Darvas Józseffel együtt szerezte meg a tanítói 
oklevelét. Ezt az iskolát tartja élete kovászának, ahol 
a szakmai ismereteken kívül beléjük oltották a hiva-
tásszeretetet is. Abban a nehéz korban hagyta el az 
intézetet, amikor az ifjú tanítónemzedékre az állásta-
lanság bizonytalan évei vártak. Négyévi türelem után 
Orosháza legtávolabb fekvő tanyai osztatlan iskolájá-
hoz nevezték ki tanítónak, ahol a tanulók és a szülök 
segítségével sikerült megvalósítani régi vágyát: nép-
művészeti és néprajzi tárgyak gyűjteményét, amit 
nagyon szép kiállítás keretében mutatott be. Itt 
kezdődött az a „szenvedélye", ami egész életét végig-
kísérte. 

Néprajzi kutatásait az Orosháza mellett fekvő 
Vásárhelyi-pusztán kezdte meg, ahol még az 1950-es 
évek elején is elevenen éltek a hagyományos paraszti 
gazdálkodás — a takarás, a nyomtatás — emlékei. 
Ennek megörökítéséhez szervezte meg a nyomtatás 
munkálatának filmrevételét, ami egyúttal elősegítette 
számára, hogy megismerkedhetett a magyar néprajz-
tudomány nagyjaival: Balassa Ivánnal, Bálint Sándor-
ral, Katona Imrével, Keszi Kovács Lászlóval, Ortutay 
Gyulával, Tálasi Istvánnal és a Néprajzi Múzeum 
számos munkatársával. 

Tudása bővítésére és gyakorlati ismereteinek elmé-
lyítésére különböző tanfolyamokon vett részt. Jelent-

kezett az egyetemre és az. első félévet jelesen el is 
végezte, de aztán olyan követelményeket állítottak 
fel számára, amiket munkája mellett nem vállalhatott 
el. Ekkor K. Kovács László tanácsára megszakította 
az egyetemi tanulmányait, és ezt követően készítette 
el a Vásárhelyi-puszta „trilógiáját": a hagyományos 
földművelésről, az állattartásról és a paraszti életről. 
Elégtételül állapítja meg, hogy ezek a munkái az 
egyetem Néprajzi Tanszékén, ahonnan ó annak ide-
jén „elfutott", ma kötelező olvasmányok. 

Külön szól arról a 10—12 parasztemberről, akik az 
országban egyedülállóan, az orosházi múzeum köré 
csoportosulva, Nagy Gyula irányításával írják életút-
jukat. Munkájukra lelkesítően hatott, hogy nyilvá-
nosságot is teremtett számukra. Több városban felol-
vasásokat tartottak és szerepelhettek az önkéntes 
néprajzi gyűjtök országos találkozóján és a televízió-
ban is. 

A könyv második részében kutatásainak azokat a 
területeit mutatja be, amelyek nem tartoztak szorosan 
múzeumi munkájához. Így kerített sort a „szárazmal-
mok" és az „olajútők" felderítésére, és ezek közül a 
helyreállíthatókat az Országos Műemléki Felügyelő-
séggel műemlékké nyilváníttatta. Közben leírta a 
bennük végzett munkák menetét és fényképeket is 
készített róluk. 

Tanulmányozta a távolabbi vidékek hagyományos 
földművelését is. Ennek eredményeként készült el 
Adatok Doboz hagyományos gabonatermesztéséhez 
c. tanulmánya, és segített a Vésztő története és 
néprajza c. munka elkészítéséhez is. 

A harmadik rész évkönyveinek és néprajzi mun-
káinak elkészítéséről ad tájékoztatást. Szerénységére 
vall, hogy az elért eredményeket nem magának, 
hanem annak a lelkes helytörténeti és néprajzi mun-
kaközösségnek tulajdonítja, amely az orosházi mú-
zeum köré csoportosult. Az ő irányításának köszön-
hető, hogy elkészült Orosháza története és néprajza 
című vaskos kötet. Munkásságának legértékesebb 
eredményei azok a könyvei, melyekről az előzőkben 
szóltunk, amik a Vásárhelyi-pusztán végzett gyűjtő-
munkáját és kutatásait összegzik. Ezt a hatalmas 
anyagot csak olyan ember tudta összegyűjteni és 
formába önteni, aki gyermekkorától kezdve maga is 
részt vett a parasztember mindennapi munkájában és 
jól ismeri a paraszti, a tanyai életet. Csak ilyen módon 
tárulhattak fel Nagy Gyula előtt olyan finom részle-
tek, amiket sok néprajzi gyűjtő figyelmen kívül 
hagyott volna. 

A könyv negyedik fejezete az orosházi múzeum-
ban eltöltött munkás évtizedeit eleveníti fel. Nem 
mindennapi feladatai között említi meg a Csorváson 
talált kincsleletek megmentését és a környék falumú-
zeumaival való kapcsolatait. 

Neki is elérkezett nyugdíjaztatásának ideje 1971-
ben. „De mivel egészségem olyan jó volt, eszem 
ágában sem volt nyugdíjaztatásomat kérni" — vallja 
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be őszintén. Tovább akarta folytatni munkáját addig, 
amíg egészsége engedi. Felettes hatóságai azonban 
másként gondolkodtak, mert 1978. január 1-vel 
nyugdíjaztatták. Erről elkeseredetten ír, mivel: „szá-
momra a tétlenség a halált jelentette." Szerencsére 
napi hatórás munkát kapott a „múzeumában" és a 
Darvas József Emlékházban. 

A könyv ötödik fejezetében leírja, hogyan került a 
múzeum épülete a kezelésükbe, és milyen harcot 
folytatott a múzeumban meghagyott, majd megüre-
sedett lakás megszerzéséért. Hosszúra nyúló küzdel-
mének meglett az eredménye, mert eldőlt a „nagy 
per", a lakásrészt megkapta a múzeum. Ezt követte a 
tatarozás, a karbantartás munkája, mert a múzeum 
igazgatója a jó gazda gondosságával féltette, kezel-
tette a nekik juttatott épületet. Közben hadakoznia 
kellett a fertőző könnyező gombával, amit fáradságos 
munkával sikerült kiirtania. Ezt követte a belső 
átépítés, amivel megoldották a látogatók körforgásá-
nak lehetőségét a kiállításaik zavartalan megtekinté-
sét. 

A könyv hatodik fejezeté ben elismert személyek, 
néprajzzal foglalkozó munkatársak nyilatkoznak 
Nagy Gyula néprajzi és múzeumi munkásságáról: 
Gunda Béla, Balassa Iván, K. Kovács László, ifj. 
Kodolányi János, Hajdú Mihály, Kiss István, Csiz-
madia Imre, Szenti Tibor, Grin Igor, Gulyás Mihály, 
Koszorús Oszkár valamint gyermekei: Anikó és 
Zoltán mondják el véleményüket. 

Az utolsó, hetedik fejezetben a szerző felsorolja 
önálló kötetekben és tudományos folyóiratokban 
megjelent munkáit. 143 tanulmány, cikk, könyv jelzi 
fáradhatatlan életútját. 

Nagy Gyula könyvének áttanulmányozása nagy 
élményt, sok tapasztalatot adott számomra. Olyan 
„megszállott", a néprajz ügyének szentelt munkás 
élet bontakozott ki előttem, melyről csak tisztelettel 
és megbecsüléssel lehet szólni. Azt is éreztem könyve 
lapjaiból, hogy akikkel kapcsolatba került Nagy 
Gyula, azok nem tudták kivonni magukat a hatása 
alól. 

Szabó József 

DR. GERGELY ERNÓ: 

A magyarországi 
bányásztársadalom 
története 1867-ig 
CMűszaki Könyvkiadó, 
1986. 327 old.) 

Az egyik legősibb foglalkozást úzó bányász mindig 
kivételes helyet foglalt el a mástól különböző munká-
ja, munkakörülményei és -feltételei, sajátos társa-
dalmi szerveződése stb. révén. Nincs még egy szak-
ma, még egy társadalmi réteg, amelynél olyan nagy 
ellentét lenne, mint a bányász és társadalma bármely 
szintjének széles kollektív jogállása, valamint a hihe-
tetlenül nehéz egyéni munkavégzése és sorsa között . 
A szerző ezt a paradox helyzetet teszi könyve vezér-
fonalának, erre fűzi fel mondanivalóját a bányászat és 
jogviszonyainak kialakulásától egészen a tőkés viszo-
nyok küszöbére érő bányatársadalom tudatos eszmé-

léséig. Faller Jenő már több mint egy évtizede megje-
lent Jó szerencsét! Események, képek a bányászat 
múltjából című munkáján kívül ez a kötet az első, 
amely az utóbbi évtizedekben vállalja a téma össze-
foglaló, de egyben enciklopédikus jellegű elemzését. 

Gergely Ernő munkája két nagy részből áll: első 
felében a bányászat múltjának összefoglalását adja, 
előtérbe helyezve a jogi fejlődést. így a munkában 
természetszerűleg összeszorult — a máskor mindig 
részletesen tárgyalt — geológia, a bányatan, helyette 
a történeti-társadalmi fejlődés vonala uralkodik. Eb-
ből kiindulva veszi sorra az ércbányászatot, a sóbá-
nyászatot és a szénbányászat megindulását, fejlődésé-
nek első jelentősebb korszakát. Hatalmas forrása-
nyaggal és jegyzetapparátussal támasztja alá monda-
nivalóját, elsősorban a művelődéstörténeti vonatko-
zások szem előtt tartásával, de kitér az alapvető 
termeléstechnikai kérdésekre, a bányahelyek leírásá-
ra, a különféle nyersanyagok bányászatában alkalma-
zott munkamódszerek és az alkalmazott technika 
ismertetésére is. A hasonló témájú, de műszaki jellegű 
munkákkal ellentétben a fejezetek összefogottak, a 
történeti módszer az uralkodó. Az olvasmányosságot 
fokozzák a jól adagolt korabeli versidézetek, a prózai 
munkákból vett szemelvények. 

A kötet második része a bányamunkásság életmód-
jával, élet- és munkakörülményeivel foglalkozó, vala-
mint a bányamunkásság mozgalmait tárgyaló fejeze-
tekre oszlik, de helyet kapott itt a vizsgált korszak 
határán megjelenő tőkés termelés bányamunkásságra 
gyakorolt — s talán majd egy következő kötetben 
kifejtett — hatásának vizsgálata is. 

A kötet legvaskosabb és leghangsúlyosabb része 
elemzi a bányamunkásság életmódját. Az egyetlen 
mondatban kifejezett különbséget — „a bányamunka 
egy különös embert formált ki, aki beszédmódjában, 
szokásaiban és viseletében más volt, mint embertár-
sai" — sokoldalúan járja körül, s foglalkozik a 
magyar bányászéletben és hiedelemvilágban is fontos 
szerepet játszó babonákkal és mondákkal, a bá-
nyászok gazdag — elsősorban a föld alatti munka 
kiszolgáltatottságából fakadó — képzeletvilágával. A 
bányának mint munkahelynek, a bányász munkaesz-
közeinek a leírása is inkább táplálkozik korabeli írott 
közlésekből, semmint technikai adatokkal terhes 
szakmai tételekből. Az így emberközelibbnek rajzolt 
bányász „felszíni élete" is jobban megközelíthető, s 
megtalálható itt a szokások, az ünnepek leírása s 
néhány strófa a gazdag dalkincsből, közte a bányász-
himnusz keletkezésének története is. Nem marad ki a 
sorból a sajátos munkajellegből adódó, az általános 
öltözködéstől és viselettől eltérő ruházkodás gazdag 
emlékanyagának összefoglalása csakúgy, mint a bá-
nyászéletben nagy szerepet játszó összetartozás — 
szakmai egyesületek — emlékanyagai. Művelődés-
történeti és heraldikai érdekességű a magyarországi 
bányavárosok korabeli címereinek és jelképeinek le-
írása, hiányzik közülük viszont a jelenlegi egyetlen 
bányavárosunk — Rudabánya — kivételesen szép 
címerének rajza. 

A bányászok életkörülményeivel, munka- és bérvi-
szonyaival foglalkozó — számadatokkal bőven il-
lusztrált — alfejezet már átvezet a kötet utolsó, a 
bányamunkásság mozgalmait tárgyaló nagy fejezet-
hez. Az összefoglalásból kiderül, hogy a bányászok-
nak a helyzete, munkakörülményeik és munkaviszo-
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nyaik jobbításiért kezdett harcai egyidősek a bá-
nyászkodással. Se hossza, se vége a feudális urak, a 
bányavárosok elleni panaszoknak, a kétségbeesés 
okozta lázadásoknak, a vérbe fojtott megmozdulá-
soknak. Epizódszerűek és rövid ideig tartók azok az 
események, amelyekkel az 1848—1849-es szabadság-
harc időszakában a bányamunkásság a forradalom és 
szabadságküzdelem zászlaja alatt harcolt, bár a szerző 
azt is megállapítja, hogy állásfoglalásuk a nem ma-
gyarlakta bányavidékeken nem minden esetben volt 
egyértelmű. 

A kötet utolsó fejezete a kiegyezésig tartó alig több 
mint másfél évtizedben a kapitalizálódó gazdaság 
gyorsan fejlődő kiszolgálójává — de egyben egyik 
alapvető feltételévé is — vált bányászatot az előzők-
höz hasonló szemüvegen keresztül vizsgálja. 

A kötet illusztrációs anyaga csak lazán illeszkedik 
a tartalmi mondanivalóhoz, több nem magyar vonat-
kozású kép feleslegesen kapott helyet a munkában, s 
a képanyag jelentós hányada korban túlmegy a tar-
talmi mondanivaló 1867-es záróévén. Furcsán hatnak 
így a bányatelepekről közölt századforduló körüli 
képek távírópóznákkal, villanyvezetékkel, sodrony-
kötélpályával. 

Mindent összevetve régi hiányt pótol Gergely 
Ernő munkája, s bízunk abban, hogy a munka nem 
marad abba, s folytatódik a kiegyezést követő mint-
egy százéves időszakon át. Fontos a munka, de — 
hangsúlyoznom kell újólag — fontos a folytatás is, 
mivel abban egy olyan évszázadnyi időszakról le-
hetne szó, amelyben feltárható és összefoglalható 
lehetne azoknak a tényezőknek és mozgatórugóknak 
a sokasága, amelyek az utóbbi évtizedekben oly 
sokszor átértékelték bányászatunkat s tettek sokszor 
kérdőjelet jövőjét illetően. Dr. Bencze Géza 

Kincses Kolozsvár 
(Magvető, 1987. 530 + 408 old.) 

Már a középkor óta a „kincses" jelzővel illetik 
Kolozsvárt. A XIV—XV. században a város jómódja 
országos hírű volt. Ugyan később, a viharos évszáza-
dok során a gazdagság eltűnt, de a „szellemi kincsek": 
iskolák, kulturális értékek, műemlékek változatlanul 
megmaradtak, gyarapodtak, így a „kincses város" 
elnevezés egyre inkább a szellemi gazdagságra vonat-
kozott. 

A várost központi fekvése, gazdasági, politikai és 
kulturális szerepe miatt mindig Erdély „fővárosa-
ként" emlegették, s elsőségét még akkor is megtartot-
ta, amikor más város kapta meg ezt a címet. Az önálló 
fejedelemség korában Gyulafehérvár lett a székhely, 
és mégis: Szenei Molnár Albert Kolozsvárott halt 
meg, Apáczai Csere János ide menekült, hogy tanít-
hasson. Tótfalusi Kis Miklós nyomdája is itt műkö-
dött. A Habsburg uralom Nagyszebent tette meg a 
főkormányszék városává, de egy évszázaddal később 
már az is Kolozsvárra került át. 

Kolozsvár évszázadokon át a magyar kultúra fel-
legvára Erdélyben. S az utóbbi kétszáz évben az 
erdélyi románság kulturális központja is. Az 1910-es 
népszámlálás szerint a 60 808 lakosú város 83%-a 
magyar, 12%-a román volt. Ezek az arányok keveset 
változtak az 194l-es újabb magyar népszámlálásig, 
miközben a lakosság csaknem kétszeresére, 110 

ezerre nőtt. 1945 után rohamléptekkel növekedett a 
város, de — a románok nagyfokú beköltözésével — a 
nemzetiségi arányok teljesen megváltoztak. Jelenleg 
a majdnem háromszáz ezres városnak csak bő egyhar-
mada magyar, a többség román. De a romániai 
városok közül így is ebben él ma a legtöbb magyar. 
Ha csökkenő lehetőségek közt is, de az erdélyi 
magyarság kulturális életében döntő szerepet ez a 
város játszik. 

A szellemi örökség megőrzése és továbbadása fon-
tos feladat mind az itt élőknek, mind a többi magyar-
nak. Ezért nagy fontosságú a Magyar Hírmondó 
sorozatban a kétkötetes válogatás megjelenése, mely 
elénk tárja a város kincseit, megismertet múltjával, 
emlékeivel, kiválóságaival. 

Petőfi így ír Kolozsvárról: „S történetkönyv ez a 
város/A történetek nagy könyve/Minden utca és 
minden kő/Nagy dolgokról beszél benne." E „törté-
netkönyvben" lapozgathatunk most, a kezdetektől a 
XX. század elejéig. A város bővelkedett jelentős 
történelmi eseményekben: 

A rómaiak Napoca néven alapítottak rövid életű 
települést e helyen. Miután Dáciát feladták, és onnan 
kivonultak, több mint 600 éven át — a magyarok 
megjelenéséig — nem volt itt jelentősebb élet, ezt 
bizonyítják a régészeti leletek. 

A honfoglalás-kori temetők egyik legnagyobbikát 
itt tárták fel, ez azt mutatja, „hogy a Kolozsvárt 
megszálló honfoglaló magyarság tekintélyes számú 
volt" — írja László Gyula. A magyarok Napoca 
romjain várat emeltek, ez lett a Szent István alapította 
kolozsi ispánság székhelye. A vár egyike volt az 
Erdélyben lévő hét várnak, melyek köré a vármegyé-
ket megszervezték. 

A város történetéhez hozzátartozik a szomszédos 
kolozsmonostori bencés apátsági templom létrejötte 
a XI. század derekán, I. Béla korában. A tatárjárás 
során a környék elnéptelenedett, ezért telepítették be 
1272-ben a szászokat, akik kezdték kiépíteni, fejlesz-
teni a várost. Kolozsvár mégsem vált szász jellegűvé, 
mint sok más erdélyi város. 

A XIV. században már kőházakkal, templomok-
kal, iskolákkal rendelkező város volt. Fejlettségét 
bizonyítja, hogy itt dolgoztak a Kolozsvári szobrász-
testvérek, Márton és György, kiknek magyarságát 
sokáig vitatták. Balogh Jolán és Kós Károly írásai 
bebizonyítják, hogy nem németek, hanem magyarok 
voltak. Még a század közepén megkezdődött a legré-
gibb fennmaradt műemlék, a Szent Mihály-templom 
építése, ami csaknem egy évszázadig tartott. Zsig-
mond király 1405-ben szabad királyi várossá nyilvá-
nította Kolozsvárt, melyet ekkor felerészben magya-
rok, illetve szászok laktak. 1443-ban itt született 
Hunyadi Mátyás, aki később bőkezűen támogatta 
szülővárosát. A városban kiváló ötvösök, aranymű-
vesek, kőfaragók működtek, ez volt a kincses arany-
kor. Egyre-másra épültek a reneszánsz polgárházak, 
paloták, megkezdődött a Farkas utcai templom épí-
tése is. 

1458-ban a lakosság aránya alapján olyan megálla-
podás jött létre, hogy a város vezetését 50 magyarból 
és 50 szászból álló tanács irányítja, s a bírói cím 
évente felváltva oszlott meg köztük. A német lakos-
ság a XVI. századtól gyorsan megmagyarosodott, 
ebben a reformáció, majd a fejedelemség létrejötte 
játszott fontos szerepet. A lutheri tanoKat Heltai 
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Gáspár kezdte hirdetni, s 1545-ben az egész polgársá-
got áttérítette. A katolikus papokat, szerzeteseket 
elűzték, templomaikat elfoglalták. Heltai szerepét 
rövidesen Dávid Ferenc vette át, aki előbb kálvinistá-
vá, majd unitáriussá tette az egész várost. Születésük 
szerint mindketten szászok voltak, de magyarrá vál-
tak, magyarul prédikáltak. 

Báthori István célja a katolikusok egyenlőségének 
elismertetése a protestáns vallásokkal. Engedélyezte, 
hogy a jezsuiták Kolozsmonostoron, majd a városban 
alapítsanak rendházat. Működésükhöz fűződik a rö-
vidéletű egyetem (1581—1588). Báthori halálát köve-
tően azonban a jezsuitákat kitiltották az országból, a 
vallási viszályok, a háborúskodások miatt a város 
ekkor már nagyon elszegényedett. 

Bocskai István is Kolozsvárott született, Mátyásé-
val szemben állt szülőháza. Bocskai, Báthori Gábor, 
majd Bethlen Gábor is a Szent Mihály-templomban 
tette le fejedelmi esküjét. Bethlen ugyan Gyulafehér-
várt építette ki fejedelmi várossá, de Kolozsvárt sem 
felejtette el. Nagy súlyt fektetett a szabad vallásgya-
korlatra, visszaadta a katolikusoknak a monostori 
templomot, s szórványosan jezsuitákat is beengedett 
Erdélybe. I. Rákóczi György megkezdte a Farkas 
utcai templom helyreállítását, mely ekkor már a 
reformátusoké volt. A református kollégium Apáczai 
ideérkezésekor olyan tudományos lendületet kapott, 
hogy a XVIII. századra már főiskolai jellegűvé fejlő-
dött. A Farkas utca valóságos iskolaváros jelleget 
öltött. Ugyancsak főiskolai szintre emelkedett az 
utca elején lévő jezsuita, később piarista iskola. Az 
unitárius kollégium, kissé távolabb szintén értékes 
munkát végzett. A kolozsvári nyomdászok nemcsak 

iparosok, hanem tudósok és művészek is voltak. Elég 
Heltai Gáspárra vagy Tótfalusi Kis Miklósra gondol-
ni, aki a XVIII. század második felében a kolozsvári 
nyomdászatot európai hírűvé tette. 

A török kiűzését követően a gubernium Nagysze-
benbe került, Kolozsvár politikai nyüzsgése meg-
szűnt, de a szellemi élet továbbra is eleven maradt. 
Ennek is köszönhette, hogy 1790-től ismét főváros 
lett. Ebben a fő érdem Bánffy György gubernátort 
illeti, kinek emlékét a főtéri remek barokk palota 
őrzi. Az erdélyi nemesség fokozatosan beköltözött a 
városba, sorra épültek a barokk paloták. 

Az 1791 -es országgyűlésen teremtette meg Aranka 
György az Erdélyi Magyar Nyelvmíveló Társaságot. 
Egy évvel később kezdődtek meg a magyar nyelvű 
színielőadások, s 1794-ben Wesselényi már a rendek 
elé vitte az állandó színház kérdését. Az ország első 
színháza épült fel, a nyitó előadást 1821-ben tartot-
ták. 1814-ben Döbrentei Gábor itt indította el az első 
magyar tudományos folyóiratot, az Erdélyi Múzeu-
mot. A reformkor számos kiemelkedő alakja tevé-
kenykedett a városban: Jósika Miklós, Bölöni Farkas 
Sándor, Wesselényi Miklós, Szentiványi Mihály, 
Kriza János. 

1848 májusában az egykori Vigadó — a mai Erdélyi 
Néprajzi Múzeum — épületében mondták ki az 
uniót Magyarországgal. A bukás után a városnak is 
bűnhődnie kellett, 1861-ig ismét Szeben lett a szék-
hely. A kiegyezés szüntette meg a különálló Erdélyt, 
ezzel Kolozsvár fővárosi rangját is, de nagyarányú 
fejlődését nem akadályozta meg. A Nemzeti Múzeum 
és az Erdélyi Múzeum Egyesület még 1859-ben 
alakult Mikó Imre támogatásával, 1872-ben pedig 
négyfakultásos egyetem kezdte meg működését. 
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Kolozsvár a román történelemben is fontos szere-
pet játszott. 1791-ben itt szerkesztették a Supplex 
Libellus Valachorumot, a románság teljes nemzeti 
jogokat kérő folyamodványát. Gáldi László írásából 
megtudhatjuk, hogy a városnak milyen hatása volt a 
román tudományra. A jezsuiták főiskolája révén a 
XVIII. századtól az erdélyi románok sokkal maga-
sabb szintre emelkedtek, mint moldvai és havaselvei 
társaik. A latin műveltség kisugárzását az „Erdélyi 
Iskola" görög katolikus papi vezetőinek tevékeny-
sége bizonyítja. Grigorie Moldovan román író meleg 
szavakkal emlékszik vissza a piaristáknál töltött évei-
re. „ . . mi, románok nyelvünk használatában sem az 
osztályban, sem a játszótéren, sem künn az életben 
akadályozva nem voltunk. Ot thon, kis szétszórt 
telepeinken csak románul beszéltünk. Mi, román 
tanulók a piarista atyák melegében saját faji érdekein-
ket is szolgálhattuk . . 

A Bálint István János szerkesztette könyv arra 
törekszik, hogy a régi Kolozsvár mindennapi életét, 
történelmét minél több forrásból bemutassa. A mo-
zaikdarabkák végül egy teljes képpé állnak össze a 
város múltja iránt érdeklődőknek. Az első kötet ben a 
város régi napjairól és lakóiról olvashatunk. Időrendi 
sorrendben szerepelnek itt régi céhalapszabályok, 
városi rendszabályok, történetírók, követek, utazók 
leírásai, korabeli tanulmányok az adott korról. Igen 
alapos tanulmány például Jakó Zsigmondé Az otthon 
és művészete a XVI—XVII. századi Kolozsváron 
címmel. A kolozsvári népviseletet dr. Kós Károlytól 
ismerhetjük meg, s tőbb írás foglalkozik a hóstátiak-
kal, a város környéki jellegzetes magyar gazdálkodó-
kereskedő népcsoporttal. Kelemen Lajos jegyzetei 
alapján készült egy remek leírás, mely a házsongárdi 
temető nagy halottait veszi sorra. A második kötetben 
a város szellemi életéről és művészeti emlékeiről esik 
szó: a híres Alma Materekről, a református, jezsuita 
majd piarista és unitárius kollégiumról, az egyetem-
ről, a könyvtárakról, a sajtó-, színházi és zenei 
életről, a múzeumról. Kevéssé ismert, hogy innen 
indult el a magyar filmgyártás, s Veress Ferenc, a 
híres fotóművész is itt dolgozott, aki már 1866-ban a 
színes fényképezéssel próbálkozott. A műemlékeket 
főleg Kelemen Lajos írásaiból ismerjük meg kellő 
alapossággal, részletességgel. Külön érdem a könyv 
gazdag képanyaga, mely sorra veszi a fontosabb 
művészeti emlékeket, viszont nagyon hiányzik egy 
térképvázlat a belvárosról, a korabeli utcanevekkel. 
Ugyancsak hiányolhatunk egy rövid életrajzi ismer-
tetést a szerzőkről, valamint némi jegyzetanyagot, 
mely magyarázatul szolgálna a kevésbé tájékozott 
olvasónak. 

Számos író, költő élete fűződik szoros szálakkal a 
városhoz. Az ő visszaemlékezéseikkel fejeződik be a 
válogatás. Idézzük Cs. Szabó Lászlót, hogy ír Ko-
lozsvárról: „Szép város, de nem a legszebb. Nemes 
város, de talán nem a legnemesebb. Ösi város, de 
semmiképp sem a legősibb. A részek nem tökéletesek, 
s az egész együtt mégis tökéletes, s olyan sírnivalóan 
szép, mint az az asszony, akit legjobban szerettem 
ezen a világon." 

Udvarhelyi Nándor 

HONISMERET 
a Magyar Hírekben 

Fontos feladatot tölt be a Magyarok Világszövetsé-
gének lapja, a Magyar Hírek azáltal, hogy a világban 
szétszóródott magyarság számára vonzó, színes for-
mában, legalább a betű és a kép segítségével elérhe-
tővé teszi a szülőföldet, a Hont, a földrajzi és a 
szellemi értelemben vett Otthont . Cikkeinek jelentős 
része azokkal az értékekkel foglalkozik, amikkel a 
magyarság gazdagította és gazdagítja az emberiség 
kultúráját. A szórványmagyarság lapja lenne tehát, 
de nemcsak a távoli országba szóródott diaszpórákkal 
foglalkozik, figyelmét példát mutatóan kiterjeszti a 
szomszédos országokban rekedt magyarok helyzeté-
re, kulturális életére is. A kulturális nemzethez tarto-
zást sugalló írások alapvetően honismereti töltetűek, 
a múlt, a hagyomány és az érték megtartó erejét 
hirdetik. 

Ha végig lapozzuk a Magyar Hírek 1987. évfolya-
mát, több beszámolót is találunk azokról a — főként 
a társadalom által kezdeményezett mozgalmakról és 
akciókról, amelyek elsősorban a magyar kultúra érde-
keit szolgálják idehaza és a nagyvilágban. így olvasha-
tunk 3 városvédő mozgalomról, a jótékony apácarend 
születéséről, a Soros-alapítvány eddigi teljesítményé-
ről, a honismereti mozgalom országos eseményeiről, 
az ómagyar kultúra ápolására alakult baráti társaság-
ról vagy a szülőföldjéről elsodródott magyarság meg-
tartását szolgáló anyanyelvi mozgalomról. Bemutatja 
a lap hazánk legszebb tájait és olyan helyekre is 
elkalauzolja az olvasókat, ahová még az itthon lakó 
állampolgárok is csak nagyritkán jutnak el, mint a 
Fejér megyei Bory-vár romantikus falai közé, a 
Szilvásváradon berendezett Lipicai-emlékparkba, 
vagy a zsámhéki lámpamúzeumba. De találkozunk a 
Magyar Hírek lapjain a hagyományőrzés nemes for-
máival is, mint a bukovinai székely betlehemesek 
(Csobánolás Érden), a matyó hímzés folytatói, a 
bodonyi hagyományőrző fiatalok vagy éppen a nem-
zetiségi megbékélés példájául is szolgáló egyházasko-
zári csángómagyarok és svábok közös ünnepsége. 

Ennek a honismerettel telített újságnak a lapjain 
nemcsak rendezésre váró gondjainkról, de a mind-
nyájunk számára közös szívdobbanást jelentő helyek-
ről, eseményekről is olvashatunk: a budapesti Nem-
zeti Múzeum, a kolozsvári Mátyás szobor vagy a 
házsongárdi temető, a kanadai magyar települések, az 
újvidéki magyar szellemi műhelyek, megannyi isme-
retet gyarapító, magyarságtudatot erősítő írás. De 
találkozunk ezeken a lapokon a magyar szellemi élet 
kiválóságaival is: a világ minden részéről a fővárosba 
látogató, magyar és magyar származású tudósokkal, 
zenészekkel, a nyolcvanadik születésnapját ünneplő, 
Angliában dolgozó Buday György fametszövel vagy 
a 60 évesen köszöntött, Erdélyben élő Beke György, 
Sütő András írókkal. 

A Magyar Hírek nemcsak külföldön élő magya-
roknak szól. F.ppen honismereti töltésű írásai révén 
számot tarthat a „hazai" magyarság érdeklődésére is, 
különösen azokéra, akiknek látóköre túl tud szár-
nyalni a jelenlegi politikai határokon. 

Halász Péter 
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