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ÉVFORDULÓK 
L 

Szent István és a nemzettudat 
Sarlós Istvánnal beszélget Deregán Gábor 

• Első királyunk 950 éve halt meg, 1988 tehát jubileumi esztendő. Az évforduló 
megünneplésére Szent István-emlékbizottság alakult, Sarlós Istvánnak, az Ország-
gyűlés elnökének vezetésével. Az eseményről hírt adtak a napilapok és rendre 
beszámoltak az emlékbizottság programformáló üléseiről is. Arra kérem Sarlós 
Istvánt, tájékoztasson a tervezett ünnepségekről. 

A megemlékezések tu l a jdonképpen már az év elején megkezdőd t ek , és köze ledve 
augusztus 15-éhez, első k i rá lyunk halálának nap jához , illetve Szent István napjá-
hoz , te rmésze tesen megsokasodnak . F e b r u á r végén, márc ius első napja iban az 
Eötvös L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m e n P á z m á n y Péter emlékére egyháztör téne t i 
konferenciá t t a r to t tak , s ennek keretében Egyház i h a g y o m á n y — nemzet i hagyo-
m á n y c ímmel Szent I s tvánhoz és művéhez kapcso lódó e lőadások is e lhangzot tak . 
A z országos k ö z p o n t i ünnepség színhelye augusztus 19-én, k o r o n á z ó v á r o s u n k , 
Székesfehérvár lesz, az ünnep i beszéd megtar tására az E lnök i Tanács e lnökét 
kér tük fel. A u g u s z t u s 20-án kerül sor a Ha lászbás tyán lévő Szent I s tván - szobor 
megkoszorúzásá ra . Ezen a n a p o n természetesen az idén is megrendez ik a fegyveres 
erők h a g y o m á n y o s parádéjá t , az ú j t isztek avatását, a dunai bemuta tó t , a tűz i já té-
kot , tekinte t te l a jub i leumra , minden korábbiná l sz ínesebb és l á tványosabb 
fo rmában . A nemzetiségi szövetségek k ö z ö s nemzetiségi fesztivált t a r tanak , a 
helyszínéről jelenleg még fo lynak a tárgyalások. A R ó m a i Katol ikus E g y h á z 
augusz tus 20-án a budapest i Szent Is tván-bazi l ika előtti téren ünnepi misét tar t , itt, 
illetve az ü n n e p alkalmaból a püspöki székesegyházakban , valamint a p a n n o n h a l m i 
bazi l ikában bemuta t j ák egyik legjelentősebb Is tván-ereklyénket , a s z e n t J o b b o t . 
Méltó megemlékezésekre Kerül sor Esz t e rgomban , Pécsett , Egerben, Kalocsán és 
Ó p u s z t a s z e r e n . 

A két emlí te t t időpont közö t t i időszak p rogramja ibó l e lsőként k ívánom felhívni 
a f igyelmet a Magyar N e m z e t i M ú z e u m Szent István-kiáll í tására, amely augusz tus 
15-én nyílik meg ünnepélyes keretek k ö z ö t t . A kiállítás szervesen kapcso lód ik a 
koronázás i je lvényekhez , ezenkívül a k ö z ö n s é g elé tárja a hazai , és — a kö lcsönzés 
sikerétől f ü g g ő e n — a kü l fö ldön őrzöt t más Szent István-i emlékeket . N a g y s z a b á s ú 
kiállításra készül a többi k ö z ö t t a Székesfehérvári István Király M ú z e u m és az 
Esz te rgomi Keresz tény M ú z e u m . Ugyancsak a legfontosabb országos e semények 
sorába t a r toz ik az első k i rá lyunk életművét e lemző, mél ta tó t u d o m á n y o s ülésszak, 
a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia épüle tében , június 21—22-én . A szervezést az 
Akadémia , a Magyar Tör téne lmi Társulat , az Eötvös Loránd T u d o m á n y e g y e t e m és 
a Római Ka to l ikus Püspöki Kar vállalta. A z ülésszakon mindeneke lő t t tö r t énészek , 
továbbá művésze t tö r t énészek , régészek, világi, egyházi , s remélhetőleg kül fö ld i 
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ku ta tók is t a r tanak e lőadásokat . A teljes anyago t az Akadémia i Kiadó k é s ő b b 
megjelentet i . Ü n n e p i tanácskozás t hív össze az istváni é le tmű méltatására a 
Magyarországi Egyházak Ö k u m e n i k u s Tanácsa is. 

• Azt mondotta: az Akadémiai Kiadó közreadja a Szent István-ülésszak 
előadásait. A könyvkiadás miként lesz jelen a jubileumi évben ? 

M á r ielen van . A z elmúlt év végén megje lent G y ö r f f y G y ö r g y gondozásában az 
István király emlékezete c í m ű mű , és Bar ton iek E m m a A magya r k i r á lykoronázá -
sok tör téne te c ímű könyve . Előkészület alatt áll — ugyancsak G y ö r f f y G y ö r g y 
szerkesztésében — legrégibb okleveleink kiadása, amely első k i rá lyunk oklevelei t 
és levelezéseit is ta r ta lmazza . Gergely J e n ő m u n k á j a az 1938. évi Euchar i sz t ikus 
Kongresszussal , és ezzel kapcsola tban a Szent István halálának 900. év fo rdu ló ján 
ta r to t t ünnepségekkel is fogla lkozik . Tö r t éne lmi fo lyó i ra tunk , a His tór ia Szent 
I s tván -kü lönszámot jelentet meg, és tervezi egy t u d o m á n y o s jellegű, o lvasmányos 
füze t közreadásá t is magyar , o rosz , angol és német nyelven. A z emlékbizo t t ság 
egyik ülésén szóba kerül t a Pozsony i ko ronázás i ünnepségek 1563—1830. c ímű 
a lbum esetleges u t á n n y o m á s a is. Méltó m ó d o n emlékezik a rádió, a televízió. E z 
u tóbb i körkapcsolásos m ű s o r r a készül, a G o n d o l k o d ó c ímű p r o g r a m j a a t u d o m á -
nyos ü lésszakon e lhangzot taka t tolmácsolja , a Magyar Századok pedig ú j so roza tá t 
Szent István tö rvénye inek szenteli . 

Enged je a z o n b a n meg, h o g y egy gondola t ereiéig visszatér jek beszélgetésünk 
elejére. A z év fo rdu ló t iszteletére országszer te rendeznek ünnepségeke t , a v á r o s o k -
ban, a legkisebb falvakban is, nem a Szent I s tván-emlékbizo t t ság szervezésében, 
hanem a nelyi tanácsok, nép f ron tb i zo t t s ágok , társadalmi szervek kezdeményezésé -
re. Hason ló je l lemző más vona tkozásban is. A Budapest i I. István G i m n á z i u m 
például István alakja az i roda lomban c ímmel pá lyáza to t h i rde te t t , s zeneakadémia i 
emlékhangversenyre készül a kórusa, s z imfon ikus zenekara . A T u d o m á n y o s 
I smere t te r jesz tő Társulat e lőadás -soroza toka t , nyári egyetemi előadásokat h i rde -
tett meg az istváni é le tműről , és honismeret i országjáró ú t ja ik érintik az emlékhe -
lyeket . . . 

• Köszönöm tájékoztatását. Bevallom, ez a nagyszabású program igazolni 
látszik az előzetes információkon nyugvó gondolataimat: az 1980-as évek Magyar-
országa magáénak vallja történelmünk e meghatározó korszakát, ahogy visszaté-
rően említette: az istváni életművet. Pontosan következtetek ? 

Igen. Vigyázni kell a z o n b a n a múl t és a jelen közö t t i p á r h u z a m o k felrajzolásával . 
É n a magam részéről például nem t u d o m el fogadni az o lyan kérdésfelvetéseket , 
hogy tör téne tesen mit m o n d , mit „üzen" Is tván és kora a mának! N e m első 
k i rá lyunk „szó l" h o z z á n k , hanem mi keressük az ő é le tművében azt , ami 
s zámunkra e lő remuta tó és hasznos . At tó l is idegenkedem, ha a múl t sikereire, 
e redményei re és nagy lépéseire utalva akar ja az u tóko r a maga cselekedeteit 
igazolni. Ez rossz ízű aktualizálás. István nem a későbbi évszázadok el ismerésére 
gondolva hoz t a meg intézkedései t , hanem mer t azok akkor szükségszerűek vol tak . 
A b b a n rejlik az ő nagysága, hogy ezeket a szükségszerűségeket fel ismerte. A z t 
h iszem, azt a tanulságot kell az ő életéből l evonnunk , h o g y a politikai veze tő , a 
társadalom veze tő je alckor é rdemli meg az u t ó k o r elismerését, ha megérti a maga 
kora követe lményei t , a h h o z a maga önál ló arculatát megőr izve igazodik , s 
hozzátesz i m i n d a z t , amit a maga céljai é rdekében szükségesnek tart . Szent Is tván 
jól látta: nem szabad mást tennie, s nem is tehet mást, m in t a lka lmazkodik a 
kialakult európai gyakor l a thoz és s z o k á s o k h o z ; felveszi a keresztséget , l é t rehozza 
az ál lamot, m i k ö z b e n nem tagadja meg népe múl t já t és nem adja fel önál lóságát . 
Tehá t : nem b e h ó d o l t , hanem igazodot t , ezáltal országa, népe javára cselekedet t . 
Előrelépet t s ezáltal a f ennmaradás , a fej lődés és erősödés ú t j á ra lépett. K ö z b e v e t ő -
leg szere tném hangsú lyozn i : nem vagyok tör ténész , mégis engedtessék m e g 
n ä e m , hadd m o n d j a m , I s tvánnak nagy szerepe van abban, hogy az ősi m ú l t b a 



visszanyúló magyar népszokások m a is léteznek, h o g y nye lvünk megmarad t és 
továbbfe j lődö t t , h o g y más népek ezer évvel ezelőt t is kénytelenek vol tak elismerni 
l é tünke t , és ezer év múlva is kényte lenek lesznek elismerni lé tünket . Én ebben 
l á tom az ő poli t ikusi , ál lamfői, ember i nagyságát. 

• Szabadjon megszakítanom gondolatait. István vitathatatlanul történelmi 
személyiség, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy valamilyen formában minden 
magyar ember tudatában él. Igaz, a róla alkotott kép olykor egysíkú. Sokak 
számára például ő a rettenthetetlen, a kegyetlen, ki ellenségeit felnégyelteti, 
megvakíttatja. Mi erről Sarlós István véleménye ? 

Á személyiség — h a n g s ú l y o z o m , h o g y a közös cselekvés ellenére egyet len ember 
személyisége vagy egyénisége — sem o ldódha t fel egy közösségben . Véleményé-
nek , akaratának, bölcsességének, tudásának m i n d e n k e p p e n hatnia kell — és hat is 
a k k o r , ha ő maga is képes mások vé leményét t iszteletben tartani és i ndoko l t esetben 
e l fogadni . N e m kénysze r hatására, hanem igazsága okán . Kétségtelen, a makacs 
el lenállókkal s zemben István kényte len volt k e m é n y eszközöke t használni — ezt ő 
a k k o r megtehet te , de a mi m o d e r n k o r u n k b e n ezek helyébe a meggyőzésnek és a 
pé ldamuta tásnak kell lépnie —, de végül is ezek a szélsőséges kisebbséget a lkot ták. 
A z emberben megvan a hajlam arra , hogy tisztelje a tiszteletre mé l tó t , s István 
kivívta népe t iszteletét . D e nemcsak a népéét. G o n d o l j u k meg: ez, az éppen csak 
k ia lakulóban lévő állam élén álló k i rá ly az európai u r a lkodók par tne rének tar tot ta 
magát , és pa r tne rnek tekinte t ték ő k is Istvánt. A személyiség szerepét hangú lyoz -
t a m ; de azt se fe led jük , István a kö rnyeze t ében , a népe körében lett azzá , amivé vált. 

• Szent István az utóbbi évtizedekben meglehetősen nehezen találta meg a 
helyét nemzettudatunkban . . . 

Egy-egy igazán nagy tör téne lmi személyiség megítélése n e m feltétlenül a 
társadalmi fo rmác ió tó l , hanem gyakran a gyarló ember i te rmészet tő l is függ. Főleg 
a közvet len e lődöke t fenyegethet ik b izonyos veszélyek, ám néha a távoliak sem 
véde t tek ettől. Ki-ki a saját m u n k á j a e redménye inek alá- vagy felbecsülését láthatja 
abban , ha és ahogy az e lőzményeke t idézik. Mi mú l tunka t egy ideig rendkívül 
sz ínvonal ta lanul és egysíkúan ér téke l tük . Magyarország fe j lődésében 1948 u tán 
gyökeres fo rdu la to t ha j to t tunk végre, e l fe ledkeztünk azonban arról , hogy ennek a 
fo rdu la tnak a „gyökere i " a m ú l t u n k b a nyúlnak. Másrész t — bár t u d á s u n k alapján 
lehete t lennek tűn t , mégis — elmaraszta l tuk a régi idők emberei t , mer t nem a mát 
tuda tosan e lőkészí tő poli t ikát fo ly ta t t ak . 

• Figyelve az Ön szavait, feltűnik nekem, hogy első királyunkról szólva nem 
kerüli kínosan és szándékoltan a „szent" kifejezést. Volt idő, igaz régebben, amikor 
ez aligha tűnt volna f e l . . . 

Mi tagadás, az évfordulós e lőkészületek kezdet i szakaszában szóba kerül t az 
elnevezés kérdése. Magam mindvégig úgy vé lekedtem, s vélekedek ma is, hogy 
haszná l juk csak n y u g o d t a n a „Szent Is tván"-t , mikén t teszi az egész világ. A z 
István neve előtt szerep lő „I." jelzővel szemben nincsenek semmilyen fenntar tása-
ink, a „szent"- tel igen? H o l o t t m i n d k e t t ő t az u t ó k o r társította a nevéhez. Igenám, 
de míg az „első" egy semleges sorszámnév , a „szen t" egyben minősí tés t is jelent! És 
ha mi ezt használ juk , világnézeti sérelem ér minke t? Meggyőződésem, hogy n e m , 
mikén t attól sem ér ilyen sérelem minke t , hogy Szent István k ö r u t u n k van, hogy 
szobrán a Szent István fölírás szerepel . At tó l , h o g y a k ü l ö n b ö z ő társadalmi 
szerveze tekben magas egyházi személyiségek is k ö z r e m ű k ö d n e k , ho^y a parla-
m e n t n e k paptagjai is vannak, a mi ideológiánk m é g nem vál tozot t meg! Talán nem 
eléggé k ö z t u d o t t , h o g y az emlékbizot t ságban a katol ikus egyház vezetőin kívül 
jelen vannak a r e fo rmá tus , az evangélikus, a szabadegyházak képviselői is. Az egyik 
köte t len beszélgetés alkalmából fel is vetette egy ikük , netán fe l tűnhet , h o g y 
„szen t" Istvánt ők is megünnep l ik , holot t e g y h á z u k ezer évvel ezelőt t nem is 
létezett . Pedig nincs ebben semmi rendkívüli , első k i rá lyunk és é le tműve az egész 
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magyarságé, éljenek bár ha tá ra inkon belül vagy k ívül ; az egész emberiségé, az 
istváni a lkotás egyetemes érték. Meg jegyez t em: ezer évvel ezelőtt a k o m m u n i s t á k 
sem léteztek, akik, ha m a jól akar ják szolgálni n é p ü k e t , Szent Is tvánt is a múlt 
kimagasló egyéniségeként tisztelik. 

• István átvette kora leghaladóbb eszméjét, uralkodása idején Európa részévé 
vált, s már nemcsak földrajzi értelemben, Magyarország. Külföldön megemlékez-
nek-e az évfordulóról? 

A 950. évfordu ló fe lemelő érzése, ö r ö m e természetesen e lsősorban a miénk, 
magyaroké . B izonyos , h o g y ahol m a g y a r o k élnek, v isszhangra talál az év fo rdu ló és 
szere tném remélni , h o g y mindenü t t m ó d j u k is lesz azt megünnepe ln i . Sainos 
azonban ez u tóbb i ró l n e m vagyok meggyőződve . A z t t u d o m , h o g y a külföldi 
magyar intézetek, a m a g y a r külképviseletek világszerte szerveznek megemlékezé-
seket, r endeznek kiál l í tásokat , ünnepségeke t Szent Is tván királyról . E r r e emlékbi-
zo t t ságunk is felhívta a f igyelmet. Magáénak tekint i az évfordu ló t a Római 
Katol ikus Egyház , és ez természetes . A keresz ténység ugyanis a magyarsággal 
nemcsak számszerűen gya rapodo t t , h a n e m — lévén az ország földrajzi lag exponál t 
helyen — egy nagyon f o n t o s bástyával is gazdagodot t . Ez t a tö r téne lem későbbi 
menete b izony í to t t a is, emlékezzünk csak a ke resz tesháborúkban be tö l tö t t szere-
pünk re vagy a t ö rökke l szembeni évszázados k ü z d e l m ü n k r e . M e r t ez u tóbbi 
val lásháború is volt egyben , csak a ke resz tesháborúkka l szemben m a g u n k vol tunk 
kényte lenek megvívni ha r cunka t . 

s 1 • 1 SS s s 1 • , l - f 

• Megvívtuk, mint előtte és utána olyannyiszor. Ma úgy mondjuk: nemzettudat, 
haza-tudat. Enélkül aligha élte volna át az évszázadokat a magyarság. Ma sincs 
kevésbé szükségünk rá, de hitünk, meggyőződésünk megerősítésre szorul. Jó 
alkalmat kínál ehhez a Szent István-év forduló. Egyetért ezzel Sarlós István? 

Teljesen, valamit a z o n b a n rögtön h o z z á szeretnék tenni , mintegy az emlékbi-
zot tság véleményét is tolmácsolva. Rendk ívü l sajnálatos lenne, ha az a lkalmat csak 
ünnepi év fo rdu lókén t keze lnénk, és azt követően , h o g y az év fo rdu ló kapcsán 
e lhangzot tak az ünnep i beszédek, a megemlékezések — kiemelve a k ö z ö s nemzet i 
múl t vállalását, a haza sorsáért é rze t t k ö z ö s felelősséget — , m i n d e z feledésbe 
merülne , mindaddig , míg ú j abb év fo rdu ló ra nem kerül sor . 

A z istváni életmű n e m zárul t le 950 évvel ezelőtt , h a n e m éppenséggel e lkezdő-
döt t . A n n a k ezeréves, meglehetősen viharos , de egészében idézésre, emlékezésre 
mél tó folytatása volt . Magyarországra mindig figyelt E u r ó p a , n e k ü n k nemcsak 
Szent I s tvánunk , RákóczinK, K o s s u t h u n k , 1919-ünk volt , hanem K ö n y v e s Kálmá-
nunk , N a g y La josunk , R ó b e r t K á r o l y u n k , Mátyásunk . És hányan vol tak , akiknek 
nemcsak a tette, h a n e m már -már a neve is feledésbe merül . M ú l t u n k n a k tehát 
fo lyamatosan jelen kell lennie é le tünkben , s erre f igyelmezte t , ehhez segítséget ad a 
mostani évforduló . 

István király esztergomi palotája 
István király halálának 950. évfordulója — mint a nagy történeti személyiségekkel 

kapcsolatos évfordulók általában — előtérbe hozza az összefoglalások, újraértékelések 
igényét, s alkalmat ad annak vizsgálatára is, hogy az egyes tudományágakban elért újabb 
eredmények milyen mértékben segítették elő a szóbanfor^ó személyiség történeti szerepé-
nek megismerésé . A régészet — többek között — István király esztergomi palotájának 
feltárásával járult hozzá az újabb összkép kialakításához. E kutatások eredményei nemcsak 
az erődített esztergomi királyi központ képét rajzolják elénk, de, túlmutatva a tárgyi 
eredményeken, rávilágítanak első királyunknak azokra a törekvéseire is, melyekkel országa 
európai helyét és súlyát akarta biztosítani. 
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Esztergom, mint tudjuk, az államalapítás idején egyike volt hazánk legjelentősebb 
központjainak. Elsősorban igazgatási és gazdasági-pénzügyi szerepét emelhetjük ki (itt 
verték az ország pénzét is), szemben a másik jelentős központtal, Székesfehérvárral, ami, 
mint a királyok temetkező, és későbbi koronázó helye, s az országos törvénynapok 
helyszíne, inkább szakrális és közjogi funkciót töltött be. Esztergom betelepítése még Géza 
fejedelem idejére nyúlik vissza, aki uralomra kerülésének kezdetén szálláshelyét az eszter-
gomi várhegy legmagasabb pontján építtette fel, s az első keresztény egyházszervezet 
kiépítésekor, a korábbi fejedelmi területet átadta az új egyház fejének, az esztergomi 
érseknek, aki a már álló épületek közelében emeltette a térítő Szent Adalbertről elnevezett 
érseki székesegyházat; ő maga pedig a várhegy déli — valamivel alacsonyabban fekvő — 
nyúlványán építtette fel azt a Kőfallal védett épületegyüttest, melynek maradványait a 
hatvanas évek második felében végzett régészeti kutatások hozták felszínre. Ma ezek a 
maradványok jelentik a kora Árpád-kori építkezések legkorábbi rétegét. A várhegy 
Géza-kori — legkorábbi — maradványai ugyanis áldozatul estek az újkori bazilika 
építésekor végzett nagyarányú terepszintmélyítésnek, így régészeti feltárásukra nincs többé 
lehetőség. 

Az esztergomi várhegy déli részében ma — részben helyreállítva — látható épületek 
legkorábbi részei a XII. század harmadik harmadára, III. Béla király nagy átépítéseinek 
idejére nyúlnak vissza. A tatárjárás után véglegesen érseki tulajdonba került királyi palotát az 
érsekek tovább építették, alakították, erődítéseit sorozatosan „modernizálták". Nem csoda 
tehát, hogy István építkezéseinek maradványait az újabb épületek alatt csak részleteiben, 
nemegyszer csupán alapfalaiban találhattuk meg. A maradványokból rekonstruálható, nem 
mutatós, de történeti szempontból igen fontos együttes azonban így is igen sokat mond 
napjaink kutatói számára. 

István király esztergomi szálláshelye, melyet uralkodása elején, mint említettük, a várhegy 
déli nyúlványán épített fel, több, egymástól részben független kőépületből állott. A királyi 
területet vastag, ívesen hajló kőfal övezte és választotta ela magasabban fekvő, s feltehetően 
még sánccal körülvett felső — érseki — vártól. A nagyobb részben lapos, hasított és tört 
kövekből emelt körítőfal nyugati, déli és részben keleti vonulata rekonstruálható a feltárt 
maradványokból, északkeleti-északi része azonban — a későbbi átépítésekkel együtt — 
elpusztult. Keleten, a körítőfal feltételezett vonalában, egy ugyancsak hasított kövekből 
épült kora Árpád-kori falsarok a korai vár bejáratát védő kaputorony maradványa lehet. 

Az erődítésen belül elhelyezkedő épületek falait — ellentétben a körítőfal szabálytalan 
építésmódjával — szabályosan faragott, négyszögű kváderkövekkel burkolták. A felhasznált 
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István király várának rekonstrukciója 
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Az esztergomi várhegy István király korában. 1. Szent István protomartír kápolna — 2. Az 
érsek (korábban Géza) lakóépülete — 3. Szent Adalbert-székesegyház — 4. István király 
vára. A) István király várának a feltárt maradványok alapján kiegészített alaprajza — B) 
Kiegészítés feltételezés alapján — C) A felső várban lévő templomok (István-kori formájukat 
nem ismerjük) — D) A Géza várát övező sánc feltételezett vonulata — E) A XVII—XVIII. 
századi vár körvonalai — F) A mai bazilika helye 

kőanyagban, a burkolókövek méreteiben és tormáiban észlelhető kisebb különbségek, 
valamint egyéb régészeti megfigyelések arra vallanak, hogy az épületeket egymás után, 
folyamatosan, északról dél felé haladva emelték. A legkorábbiak a terület északnyugati 
részén, s az udvar közepe táján álló épületek voltak. Az előbbi talán egy, a körítőfal felépítése 
előtti épület maradványainak felhasználásával épült, a körítőfalnak támaszkodott, s legkeve-
sebb három egymás melletti helyiségből állott. A viszonylag keskenyebb falvastagságból és 
gyengébb kőminőségből ítélve valószínűleg földszintes épület lehetett, akárcsak a másik, az 
udvar északi harmadaban szabadon álló épület is. Talán emeletes lehetett az udvar délkeleti 
oldalán talált hossznégyszögű „palatium", palota. A körítőfal déli hajlatába építették bele a 
palota köralakú kápolnáját: azt a belsejében a falhoz támaszkodó kis pillérekkel tagolt, 
kisméretű rotundát, melynek falához kívülről közvetlenül további falmaradványok csatla-
koztak. E maradványokból arra lehetett következtetni, hogy — a korabeli lengyelországi 
példákhoz hasonlóan — a rotunda itt is összeépült egy palotával. Az alapfalak különböző 
vastagságából következtetve a kápolna közvetlen közelében egy toronyszerű, emeletes 
lakóépület állhatott, melyet falakkal szegélyezett, fedett vagy fedetlen előtér kötött össze a 
kápolnával. Utóbbi bejárata erre az előtérre nyílott. 

A fentiekben leírt, kőfallal védett épületegyüttes európai viszonylatban vizsgálva is a 
jelentős várakhoz tartozott. A korabeli, X—XI. századi erődítések legnagyobb részét 
ezidőben még nyugaton is fa- és földszerkezetű sáncokkal és árkokkal védték, s csak néhány 
helyen, elsősorban az Ottó-kori szászországi császári pfalzokban találjuk meg a részben 
vagy egészében kőből készült védőfalakat. Cseh területen a X. században több ízben fordul 
elő a Delső oldalon gerendaszerkezettel megerősített kőfal, míg Lengyelországban és 
keletebbre jóval későbbre tehető a habarcsos KŐ védőfal megjelenése. Magyarországon a 
korai erődített helyek kutatása során ugyancsak faszerkezetű földsáncos erődítések kerültek 
napfényre. Esztergom tehát a kivételek közé tartozott. 
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A fentebb elmondottak tükrében vizsgálva Esztergom várának István uralkodása első 
időszakára tehető kő védőfalát, azt kell mondanunk, hogy a várak védelmének ez a fejlettebb 
módja széles körben valóban később terjedt el, de Esztergomot szerepe, jelentősége 
mindenképpen kiemeli az átlagos erődítmények közül. Funkciói lényegében azonosak a 
császári pfalzokéval: gazdasági, adminisztrációs, politikai, egyházi központ volt, aminek ki 
kellett fejeznie az új uralkodó natalmát, kiemelt szerepét. Ha István a német-római császártól 
független, önálló országot akart teremteni, azt ilyenfajta külsőségekkel is kifejezésre kellett 
juttatnia. 

Ami a váron belüli épületeket illeti: ezeknek különféle feladatokat kellett ellátniuk. A vár 
tulajdonosának és környezetének lakóépületein kívül magukba kellett foglalniok raktárakat, 
csűröket, istállókat; uralkodói központok esetében legtöbbször egy, az uralkodói reprezen-
táció befogadására alkalmas nagyobb helyiséget vagy épületet is (nagy terem, „palatium", 
„Halle"). Az elmaradhatatlan kápolna vagy templom pedig sokszor őrzési helye volt, túl a 
templomi felszereléseken, ereklyéken, a birtokos egyéb kincseinek, értékeinek is. Eszter-
gomban, hasonlóan az I. Henrik-kori vagy az Ottó-kori császári pfalzokhoz, megtaláljuk e 
különböző célú épületeket. A vár belsejében talált épületmaradványok szépen faragott kövei 
ugyancsak a hely kiemelkedő voltát, tulajdonosának hatalmát, reprezentációs igényeit 
tükrözik. 

Amint láttuk, Esztergom királyi várának a X—XI. század külföldi váraival való összeha-
sonlítása oda vezetett, hogy a várnak a korszak átlagához mérten igen fejlett erődítéstechni-
káia, az erődítésen belüli részek elrendezése, épületeinek minősége csak a korszak legelőke-
lőbb építményeivel, a császári pfalzokkal vethető össze. Ez pedig egy olyan korszakban, 
amikor a legapróbb dolgoknak, viseletnek, viselet díszítésének, fegyverzetnek, lakóhelynek 
stb. jelentősége van viselője társadalmi helyzetének megítélése szempontjából, nem jelenthet 
mást, mint egyik kifejezésmódját, külsőségekkel való dokumentálását annak az ismert 
istváni szándéknak, hogy ő és új állama egyenjogú tagként vegyen részt a korabeli Európa 
életében. 

Nagy Emese 

Gondolatok 
Szent István királyról 
1988-ban 

Mintegy másfél évtizeddel ezelőtt emlékeztünk születésének ezredik évfordulójáról, s 
ebben az évben államunk, a Hazafias Népfront és a katolikus egyház vezetői ismét Öt idézik 
a halála utáni 950. évben. Az emlékezés neki szól, személyén keresztül azonban politikáját 
tiszteljük, értékeljük. Azt az uralkodót és azt a politikát, aki és amit a magyarság immár közel 
ezer esztendő óta mindenkor visszaidéz, mert történelme folyamán nem volt hozzá mérhető 
nemzeti nagyság, akit mindenkor vállalt a magyar nép, akinek szelleméhez, tanításához, 
példájához fordulhatott, biztos támaszt találva ott. Időszakos, talmi „hősök" mind 
elhullottak mellőle. 

István király politikájában ezer esztendő magyarsága mindenkor időszerűséget és korsze-
rűséget talált. Ma is. Nem az általa végrehajtott feladat — a magyar királyság, a magyar állam 
megalapítása — az időszerű, hanem a végrehajtandó feladatnak, okának és útjának 
felismerése, s a feladat végrehajtásának módja. Ez teszi Istvánt történelmünk legnagyobb 
államférfijává, mert a felismert történelmi folyamatot egyéni képességével, uralkodói 
zsenialitásával elősegítette, befejezte azt, aminek eredménye lett, hogy a magyar nép nem 
jutott a Kárpát-medence korábbi népeinek — hunoknak, avaroknak — sorsára, hanem olyan 
államot hozott létre, amely a történelem viharai, országpusztító háborúk ellenére ma is áll, s 
a magyarság ma is beszélheti nyelvét, ha nem is az istváni államhatárok között. 



A X. században a magyarság két nagyhatalom — Bizánc és a Német-római császárság — 
közé ékelődött. A függetlenség megtartása ilyen helyzetben bölcs előrelátást, a felismert 
feladat végrehajtását, kifinomult diplomáciai érzéket követelt. A X. század vége ezt István 
apjától, Géza fejedelemtől követelte. Ö volt, aki a hét törzs szövetségéből fejedelmi 
központú államot, termelő gazdaságot hozott létre, aki befogadta a keresztény műveltséget. 
Ezt a megkezdett művet folytatta és fejezte be István. István nem tudott volna államalapító 
király lenni Géza fejedelem nélkül, de Géza megkezdett munkája veszendőbe ment volna 
István nélkül. István koronázása formai betetőzése volt az addigi eredményeknek, s mint 
király új, magasabb fokon folytatta az államszervező tevékenységet. 

Szent István királysága teljesen más volt, mint Árpád fejedelemsége, mégis ugyanaz. Más 
volt, mert egy évszázados, a történelemkövetelte rendkívül gyors ütemű fejlődés megváltoz-
tatta a körülményeket és ennek hatására a társadalmat, annak politikai és gazdasági 
intézményrendszerét, műveltségét. Más volt, mert idegen példák hatottak, idegen földről 
hozott intézmények, erkölcsi ertékek honosodtak meg. Mégis ugyanaz volt. Ugyanaz a 
magyar társadalom volt, Árpádnak és népének déd- és ükunokái. Ugyanaz volt, mert az 
idegen példák, intézmények, szokások csak akkor kerültek átvételre, ha azok a magyar 
társadalom érdekeit szolgálták, s ezeket az érdekeket a magyar társadalom tagjai határozták 
meg. A császár húga, Gizella (és kísérete) vált magyarrá István oldalán és udvarában, s a 
királyi pár így vált jövővé. Szent István országa így emelkedett európai szintre és maradt 
magyarnak. 

Történelmünk folyamán számtalanszor kellett feleleveníteni a Szent István-i örökséget: 
európai szinten magyarnak maradni. Ez a fejlődés és annak szintjét jelenti, s hogy ezt itt, a 
magyarul beszélő és érző nép számára kell megteremteni. De az is európai szint, nogy vele, a 
néppel és nem nélküle. Ez a célunk és feladatunk ma, 1988-ban is. 

Mint állampolgárnak jogom, mint történésznek kötelességem félteni ezt a népet; ennek 
európai szintjét és magyarságát. Kötelességem figyelmeztetni mindenkit, a hatalom birtoko-
sait es a népet a Szent ístván-i politikára, a felismerendő történelmi folyamatra, a politikai, 
gazdasági, társadalmi és kulturális intézmények kötelező összhangiára, az ország egészének 
erdekére az egyéni és csoportérdekekkel szemben. István király kemény, határozott, célt 
nem tévesztő politikája sona nem torpant meg, a hatalom birtokosa nem engedte megtorpan-
tatni. A XI. századi négy évtized alatt megszületett az új Magyarország intézményeivel és 
azok összhangjával. 

A Szent István alatt elért szintet néha tudtuk tartani — III. Béla, Károly Róbert, Hunyadi 
Mátyás alatt —, megőrizni azonban nem. 

1945 tavasza — rendkívül nehéz körülmények között — adott új, addigitól más 
lehetőséget. Az azt követő négy évtizedet azonban eljátszott lehetőségekkel jellemezhetjük. 
Nehéz a történésznek értékelni azt a kort, amelynek értékelésében a jelenlegi hatalom is 
érdekelt. Mégis kötelessége és feladata a jelenségeket és a történelmi párhuzamokat feltárni, a 
napi politikán felülemelkedve, mintegy történelmi távlatból mutatni rá a tegnap és ma 
összefüggéseire, hiszen a múlt is egyszer jelen volt, és egyszer a jelen is múlt lesz. 

Szent István uralkodásának kezdetén új erkölcsi értékrendet hirdettek, és négy évtized 
múltán szilárd erkölcsi alap lett, amelyre jövőt lehetett építeni. 1945-ben is uj erkölcsi 
értékrendet hirdettek és negy évtized múltán — néha úgy érezzük — minden erkölcsi 
értékrend felbomlott. Szent István uralkodásának kezdetén — igaz, gézai előzményeken — 
új politikai, gazdasági, társadalmi és műveltségi struktúrát kezdtek kiépíteni; új utat 
mutattak, amin négy évtized alatt végig is mentek, s az út végén ott volt a virágzó, új 
Magyarország. Hol van az 1945-ben kijelölt út? És hova jutottunk? Hányszor volt 
úttevesztés? Hányszor kellett kétségbe vonnunk vezetőink rátermettségét, szakértelmét, de 
néha még politikai (és egyéb) tisztaságát? Négy évtized hatalombirtokosai — politikai 
intézményen, szervezetek és azok vezetői — rosszul gazdálkodtak a lehetőségekkel. 

Magyar történész — az előzőek ellenére is — csak derűlátó lehet. Az a nép, amely 955, 
1241, 1526, 1711,1849 után is tudott építeni, hittel tudott a jövőbe nézni, most is talpra fog 
állni. A történésznek van oka derűlátónak lenni, de vészharangkongatásra is, mert rossz 
vezetés melletti hitetlen népek tűntek már el a történelem süllyesztői eben. Ennek a népnek 
azonban Szent István-i hagyományai vannak. Meg kell — és meg fogja — találni a politikai, 
gazdasági, társadalmi és kulturális rendszerek egységét, lesz olyan erkölcsi alapja, amely hitet 
ad felépíteni azt a Magyarországot, amely európai szinten magyar. 

Gedai István 
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A Rákócziak 
gyulafehérvári nyomdája 

I. Rákóczi György fejedelem, 1638-ban nyomdát állíttatott fel Gyulafehérváron, román 
könyvek készítésére. A fejedelemnek ez az elhatározása nem a kezdetét jelentette annak a 
felbecsülhetetlen értékű segítségnek, melyet az erdélyi reformáció nyújtott a román nemzeti 
irodalom kialakulásához, hanem már jelentős eredménye volt egy régóta tartó folyamatnak. 
Akkor már csaknem egy évszázada tartott ez a művelődési irányzat — magyar és szász 
kezdeményezésre —, és jótékony módon járult hozzá a román nyelvű nyomtatott írásbeliség 
megteremtéséhez. 

A mohácsi vészt követően három részre szakadt Magyarországon belül, elsőként a keleti 
országrészben, a király, majd később a fejedelmek által kormányzott Erdélyben kezdődött 
meg a művelődés újjászerveződése. Nem sokkal Buda várának török kézre kerülése után, 
1542-ben két ízben is összeült az országgyűlés, és hozzáláttak a belső közigazgatás 
megszervezéséhez. A Tordán megtartott országgyűlés akképpen rendelkezett: az allam 
központját helyezzék át a keleti részre, Gyulafehérvárra.1 Egyben kinyilvánította azt az 
akaratát is, hogy a közigazgatást, a keleti országrész területén létrehozandó új államszervezet 
ügyeit, a korábbi három autonóm közjogi egység (vármegyei magyar, székely-magyar és a 
szász „nemzet") együttesen, közös akarattal intézze. Evégett egy tanácsadó testületet 
választottak az uralkodó mellé, mely huszonegy főből állott, egyenlő arányban képviseltette 
benne magát a három, korábban is önigazgatással rendelkező rendiség. 

Erdély népeinek útját a művelődéshez, a reformáció tárta szélesre. A megelőző századok-
ban, még a reneszánsz, a humanizmus eszméjének virágzása idején is, a művelődés javaiból 
inkább csak a királyi udvar, a főpapok és főnemesek köre részesülhetett. A gyarapodó 
polgárság és a köznép részére egyedül a szószék szolgált némi szellemi táplálékkal, majd 
helyenként az egyházi ének és zene varázsa. A protestáns mozgalmak kibontakozása 
változást hozott. Az anyanyelvi hitélet, a népnyelv pártolása újabb kultúra-közvetítő 
eszközöket kapcsolt be. Ennek érdekében támogatta a reformáció a megelőző évszázad 
világkép-átformáló találmányát, a könyvsajtót. A nyomtatott könyv és a népiskola a 
reformáció, az új hit terjesztésének legfőbb támaszává vált. 

Erdélyben Gutenberg vívmányának meghonosodása egybeesett az önállósodó magyar 
fejedelemség kialakulásának első évtizedeivel. A wittenbergi volt szerzetes tanai — érthetően 
— leghamarabb a királyföldi szász polgárokhoz jutottak el. A szellemi javak is a kereskedők 
által kitaposott, évszázados árucsere útvonalát követték. Nagyszebenben és Brassóban már a 
mohácsi ütközet előtt, 1521-ben megismerték a lutheri hitvallás iratait. Innen aztán 
csakhamar továbbjutott Segesvárra, majd Szászsebesre és Besztercére, a szászok jelentősebb 
városaiba. Amikor pedig, csaknem két évtizedes, szívós küzdelem gyümölcseként, 1542-ben 
Brassóban megtartották az első protestáns szertartás szerinti istentiszteletet, a szászok 
egyetemes gyűlése rövidesen kimondta: városaik és a hét szász-szék lakói egységesen az új 
hitelveket, a lutheri tanokat kívánják követni. Nagyszeben városa, az eddigi politikai vezető 
szerep megtartása mellett, a szászok egyházi és művelődési központjává lépett elő. 

Az új hit tanait — régi és frissiben azzá vált — papok, prédikátorok hirdették, és a 
hitelveket katekizmusokba, kátékba foglalták. Sajátos műfaja ez a reformáció irodalmának, s 
mindenütt a nemzeti nyelv és irodalom megújulását hozta magával. A káté rövid, tömör 
párbeszédben adja elő az alapvető hitbeli tudnivalókat, dogmákat. Legfontosabb követel-
mény a kátéval szemben: a közérthetőség, hogy a nép nyelvén íródjék. „Roppant mérvű 
mozgalom indult meg a lelkek birodalmában, mely nemcsak az értelmiség es a vagyon 

„Az erdclyi fejedelemség magát a mohácsi vész előtti magyar királyság képviselőjének és 
folytatójának tekintette kelet felé. A balkáni keresztény népek, sőt maga a török is ilyennek 
tekintette. Bizonyítja ezt az a körülmény is, hogy a románok rendesen, sőt a porta is az erdélyi 
fejedelmet királynak czímezik". Jancsó Benedek: A román nemzetiségi törekvések története és 
jelenlegi állapota I. Bp., 1896. 450. old. 
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ERDÉLY KÖZIGAZGATÁSI BEOSZTÁSA 
A KÖZÉPKORBAN 

Maksay Ferenc után 

tetőpontján állókat, hanem a mindinkább emelkedő összes polgári osztályt is érintette — írta 
a kort jellemezve Ballagi Aladár. — Luther a tömegekhez beszélt, mint minden forradalmár, 
azt vitte belé mindenestül a küzdelembe, mert érzé, hogy a nagyszerű reform-kérdéseket 
csak tömegekre támaszkodva oldhatja meg . . . Nyomdászat és reformáció, bensőleg 
egyesülve közös erővel vágták szét az emberi szellem szabad szárnyalását lenyűgöző 
bilincseket. . . Az olvasás tanítása fokozott hévvel indul meg, s minél több tankönyv válik 
szükségessé. Általában véve, a protestántizmus az iskolákra és a biblia olvasására fektetvén a 
fősúlyt, gondoskodnia kellett tankönyvekről s a szent-írás anyanyelven készítéséről . . ,"2 

Erdélyben az első könyvnyomtató műhely Nagyszebenben kezdte meg működését, 
1528-ban.3 Az innen kibocsátott nyomtatványok kezdeti tipográfusának az orvostudomá-
nyokban is járatos, német nyelvterületről érkezett, Theobafdus Gryphius mestert tartjuk.4 

Kis kézisajtóján a szászok számára nyomtatott könyveken kívül, magyarok részére is 
születtek könyvek. De csakhamar gondoltak a közöttük megjelenő románságra is. Ebben a 
kis tipográfiában állították elő 1544-ben — megelőzve szinte egy évszázaddal a román 

1 Ballagi Aladár: A magyar nyomdászat történelmi fejlődése. Bp., 1878. 28—30. old. 
}Jakó Zsigmond: írás, könyv, értelmiség Bukarest, 1976. 181. old.; Borsa Gedeon: A XVI. 
századi magyarországi könyvnyomtatás részmérlege. Bp., 1973. c. munkájában az 1529. évet 
jelöli meg. 
Jakó Zsigmond: i. m. 181. old. 
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vajdaságok ilyen irányú tevékenységét —, az első román nyelvű nyomtatott könyvet5, 
melyet még cirill betűkkel készítettek, de megalapozták vele a román nyelv kifejlődését, 
elszakadását a szláv alapoktól. 

A királyföldi szász falvakban ez időben kezd népesebb számban megjelenni a románság. 
Hasonlóképpen erős bevándorlás indul meg a török hódoltság déli, dél-keleti részén elterülő 
magyar vármegyék felé is. „A románság bevándorlásának útját, irányát és nagyobb 
csoportokban jelentkező települési helyeit vizsgálva, okleveles adataink alapián megállapít-
hatjuk, hogy első ízben a Havaselvével szomszédos területeken, vagyis Erdély déli részén 
tűnt fel nagyobb tömegekben, mint helyhez nem kötött nomád pásztornép és később 
ugyanitt telepedett meg összefüggő nagyobb csoportokban. Útja innen észak felé, Krassó és 
Temes, majd Hunyad és Arad megye felé vitt . '6 Betelepedésük során tehát, első ízben, a 
szászsággal kerültek közvetlen kapcsolatba. Királyföld kipusztított, meggyérült lakosságát 
pótolták, amikor a letelepedett életmódot választották. Ennek nyomait egyes esetekben már 
a XV. századból megtalálhatjuk. „1438-ban a török által elpusztított Szászsebes-szék 
megritkult szász népességét románokkal, szerbekkel és ruténekkel egészítették ki. Szintén a 
török pusztítás miatt bomlott meg a Beszterce-vidéki száz falvak népi egysége, amikor a XV. 
század végén gazdátlan telkeikre román jövevényeket kényszerültek Defogadni."7 A 
betelepült szerb és rutén lakosság azonban, a közös vallás és a csekélyebb létszám 
következtében, hamarosan beolvadt a románságba. Ez az etnikai változás késztette a szász 
polgárságot, hogy a soraikba befogadott — a köztisztségekbe is fokozatosan beválasztott — 
románság részére, nyomdáikban — előbb Nagyszebenben majd később Brassóban8 — 
könyveket adjon ki, törődjön anyanyelvi műveltségük fejlesztésével. Természetesen ezek az 
első román nyelvű sajtótermékek még nem készülhettek közvetlenül a nép számára — mivel 
azok írástudatlanok voltak —, hanem papjaikon keresztül akartak hatni ráiuk. Az írástudat-
lanság állapotát szerették volna mérsékelni9, ezért támogatták a román nyelvű könyvkiadást, 
anyagi áldozatok árán is. 

Melyek voltak ezek a kiadványok? Az elsőt Nagyszebenben adták ki 1544-ben, s a 
tudomány Inváfiatura Cre$tineasca címmel tartja számon.10 Filip Maler (Philippius Pictor) 
nevű nyomdász készítette, miután a város felszerelte a nyomdát cirill betűkkel is, román 
nyelvű könyvek nyomtatásához. A város megbízásából és költségén készített könyvecske 
Luther kátéjának rövidített formája lehetett. Az utókor számára —jelenlegi ismereteink 
szerint — nem maradt példány belőle. Létezéséről azonban több utalásból viszonylag pontos 
következtetéseket vonhatunk le.11 A legbecsesebb tájékoztatást, két évvel a káté megjelenését 
követően, 1546-ban vetette papírra Wurmloch Adalbert besztercei lelkész, németországi 
paptársához írott levelében. A lefordított kátét határozott ellenszenvvel fogadta az ortodox 

'Magyarországon 1472-ben rendezi be, Budán, az első nyomdát Hess János. Az első magyar 
nyelvű nyomtatványt 1484-ben készítették Nürnbergben, majd ezt követően 1533-ban adnak ki 
magyar nyelvű irodalmat Krakkóban. Nyugat-Magyarországon az első nyomdatermék Sárváron 
születik 1539-ben, Sylvester János tipográfiájában. A román vajdaságok közül Havaselvén jelenik 
meg első ízben román nyelvű kiadvány 1640-ben. 
''Fekete Nagy Antal: A románság megtelepülése a középkorban. In.: Erdély és népei. Szerk.: 
Mályusz Elemér Bp., 1941. 116. old. 
Jakó Zsigmond: A románság megtelepülse az újkorban. In.: Erdély és népei. 120 old. 
Brassóban 1539-ben kezdi meg a könyvnyomtatást a Báselből hazatért Honterus. Itt Erdély 

szinte minden népe számára készítenek könyveket. 1544-ben görög nyelven is kiadják a lutheri 
kátét, mivel a kereskedő városban sok görög él. A brassai bolgárok számára pedig szláv nyelven 
nyomtatnak könyveket. E két etnikum később, a közös vallás hatására, beolvad a románságba, 
amint annak egyházi gyakorlatában — magyar és szász ösztönzésre — hivatalossá válik a nemzeti 
nyelv. 
'Jon Lupaf.- Az erdélyi görög-keleti egyház és a vallási-unió a XVIII. század folyamán. Bp., 1904. 
6. old.: „A papság műveltség dolgában époly gyengén állott, mint maga a tudatlan, de vakon hívő 
tömeg". Révész Imre: A reformáció az erdélyi oláhok között. Debrecen é. n. 12. old.: „A 
könyvnyomtatóknak elgondolásuk jellegzetesen nyugati, humanista és protestáns: a nép nyelvét 
kell kiművelni, s ezzel tenni lehetővé tisztultabb vallási fokra emelését." 
"Thimoteus Cipariu balázsfalvi tudóstól kapta nevét. 

"Az utalásokat eredeti forrásokra való hivatkozásokkal közlik: Jancsó Benedek i. m. 384—385. 
old.; Gh. Moldovan: A reformáció hatása a román népre Erdélyben. Budapesti Szemle 1890.; 
Gergely Ferenc: Az 1569-i első román református zsinat és előzményei. Erdélyi Múzeum 1937.1. 
füzet. 
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papság. Különösen a határon túli egyházfők tiltakoztak ellene, ami érthető volt. Lényegében 
a reformáció és az ortodox kereszténység csupán egy ponton érintkezik egymással: 
mindketten ellene vannak a pápaság intézményének, de nitelveik sokban eltérőek, az 
ortodoxia nem fogadta el a hitújítást. Ám még azt is rosszallotta az ortodox papság, hogy a 
káté nem ószláv vagy görög nyelven, hanem románul íródott. A határokon túli vajdaságok-
ban tevékenykedő pópák nagy része ugyanis — de számosan az erdélyiek közül is — görög, 
illetve szerb származású volt. Egyházi gyakorlatukban mereven ragaszkodtak ezeknek a 
nyelveknek a használatához. Pedig, amint Wurmloch is megjegyezte, a nép ezt a két nyelvet 
nem értette, „nem a maguk nyelvén hallgatják az evangéliumot" — írta levelében. Az idegen 
származású papság, az anyanyelvi káté bevezetésével nemcsak a hitelveket, de főként 
kiváltságait érezte veszélyeztetve. A román nyelvvel szembeni elzárkózásukat támogatták a 
vajdaságokból is. A korszellem megértését jól szolgálja egy jeles román történész megállapí-
tása, aki Trianon után két ízben is betöltötte a román kultuszminiszteri tisztet: „A 
művelődés útját nemcsak a nép, hanem a papság előtt is elzárta az idegen, ószláv egyházi 
nyelv; ezen a nyelven énekeltéK a misét, melyből maguk a papok sem értettek semmit" — 
állítja Lupa? azokról, akik a román népből származott papok voltak. Éppen ezért — folytatja 
— „a reformáció az erdélyi gör. kel. egyház kebelében is nagy és kulturális tekintetben üdvös 
változásokat idézett elő. "12 Ezek a változások, a későbbiek folyamán, döntő módon járultak 
hozzá a román nemzeti öntudat kifejlődéséhez, nemcsak Erdélyben, de a két román 
vajdaságban is, ahová ezek a könyvek ugyancsak eljutottak. Ebben rejlett a nagyszebeni káté 
— és a többi nyomtatvány — valódi értéke, függetlenül egyházi vonatkozásaitól. A 
nagyszebeni könyvnyomtatás átmeneti megtorpanása miatt Brassó — ahol Honterus vetette 
meg a tipográfia alapjait — vette át a román nyelvű könyvek további nyomtatását.'3 Még 
mindig a hagyományos, balkáni eredetű cirill betűkkel dolgoztak. A kiadványok a város 
főbírójának, Hans Bencernek és szenátor társainak támogatásával és a Havaselvéről 
szerződtetett, görög származású Coresinek közreműködésével láttak napvilágot. A szláv 
egyházi könyvek előállításában a vajdaságban már gyakorlatot szerzett nyomdász, a szászok 
kívánságára és főként költségére, 1559-ben ismét kiadott egy kátét. Ezúttal azonban némileg 
módosított az előző kiadáson és — saiát maga írta — előszóval látta el. A nyomtatványt 
Intrebarea Cre$tineascá (Keresztyény kérdések) néven tartja számon a román tudomány.14 

Teljesen ép példány ebből sem maradt meg, ám két forrás is segítségükre áll, hogy bővebb 
ismereteket szerezzünk tartalmáról. Egy bizonyos Popa Grigore 1607-ben kézírással 
lemásolta a kátét, s ez csaknem hiánytalan állapotban megmaradt az utókor számára. 
Később, 1922--ben, Máramaros egyik kis falujában ráakadtak egy 22 oldalas töredékre, és a 
kettő egybevetésével, kiegészítésével helyreállították az eredeti szöveget.15 Coresi könyvecs-
kéjéből újabb felvilágosításokat nyertünk az első kiadásról. Az előszóból kitűnik, nogy a 
nyomdász ebben a második kiadásban — engedve az ortodox papok nyomásának — 
mérsékelni igyekszik a káté protestáns jellegét, legalább külsőségekben. Az ortodox 
hitelveknek megfelelően — írja Coresi — „javít a tízparancsolaton, a Miatyánkon és az 
ortodox hagyományoknak megfelelően adja ki a Hiszekegyet." Előszavában arra „kéri a 
papokat, hogy katekizmusát ne tévesszék össze az 1544-es kiadással, hanem hasonlítsák 
össze azzal, s megbizonyosodhatnak a könyv tiszta ortodox jellegéről." Hivatkozik az 
anyanyelvi írásbeliség és egyházi nyelv pótolhatatlan előnyeire: „a Szent-egyházban jobb öt 
szót értelemmel mondani — véli Coresi —, mint tízezret értelem nélkül idegen nyelven". 
Bevezetőjében megemlíti János Zsigmond fejedelmet, aki hozzájárult a könyv Kiadásához. 

A káté fordítójának pontos személyét nem ismerjük. Abban azonban több román tudós 
véleménye egyezik: Coresi nyomtatványa ugyan az 1544-es káté módosítása, de fordítója 
ugyanaz a személy lehetett. De ki állíthatta össze az 1544-es szebeni kiadású kátét? Ennek 

t2Jon Lupa}: i. m. 6—7. old. 
' A szebeni nyomda 1528—1530, 1544—1554 között működött, majd 1575 után újult meg. 
Brassóban 1538 és 1594 között folyamatosan nyomtattak. Borsa Gedeon: i. m. és Jakó Zsigmond: 
i. m. 187. old. 
uJuhász István: i. m. 36—45. old.; Révész Imre: i. m. 12. és 25—26. old.; Gh. Moldovan: i. m. 
250. old. 
13Popa Grigore kéziratát 1879-ben kiadta Ha$deu a Codex Sturzanusban, majd a máramarosi 
lelettel történő azonosítás után, 1925-ben Jon Bianu, a román akadémia titkára is. Az azonosítás 
előtti irodalom téves következtetéseket von le. A román szakirodalom részletes könyvészeti 
anyagát Juhász István közli. 
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eldöntése sok vitára adott okot. A sokféle nézet között nagyon figyelemre méltó N. Sulica 
román irodalomtörténész, egykori marosvásárhelyi tanár, 1936-ban kifejtett véleménye. 
Szerinte, ebben a korban nem élt olyan román írástudó Erdélyben — a vajdaságokban még 
kevésbé —, aki a káté eredeti nyelvét, a német irodalmi nyelvet jól ismerte volna. 
Wurmloch-hal ellentétben, azt is kétségbe vonja, hogy akadhatott olyan szász irodalmár, aki 
képes lett volna a román fordítást elkészíteni. Ennek következtében — tételezi fel Sulica — a 
káté közvetlen forrását a korabeli magyar protestáns könyvek között kell keresni, s nem az 
eredeti németben. Alapos szövegelemzéssel arra a következtetésre jutott, hogy nagyon sok 
egyezőséget lehet találni Dévai Bíró Mátyás és Batizi András művei, valamint a román nyelvű 
káté között. Ebben a kérdésben föltehetően igaza lehet a tudós filológusnak.16 

Elképzelhető tehát, hogy az első román nyelvű nyomtatvány, mely az erdélyi fejedelem-
ségben látott napvilágot, a szászok ösztönzésére, költségére készült, valamelyik magyar 
protestáns prédikátor szellemi munkáját dicséri; több nép műveltségének kölcsönhatásából 
származik. Ám, ha az első két kiadványnál ezt a sokféle hatást kétségbe vonnánk, Jon Lupa$t 
aligha tudnánk megcáfolni, amikor azt állítja: „Tagadhatatlan tehát a reformáció ama jó 
hatása, hogy kiszorította az egyházi használatból a szláv nyelvet és a román nyelv csengését 
kezdte hallatni vallásos ügyekben és az irodalom terén. A román nyelven megjelent 
nyomtatványok lassanként kiszorították a szláv liturgikus könyveket és így Erdélyben a 
nemzeti fejedelmek pártfogása alatt indult meg azon irodalmi és művelődési áramlat, mely 
csakhamar átcsap a vajdaságokba és százados dermedtségéből föltámasztja a román 
szellemet."'7 Ugyancsak ő állítja, hogy a románság írott erdélyi története a reformációnak 
köszönhetően kezd kibontakozni, „mert a reformáció előtti századokból csak töredékes 
értesüléseink vannak az ő történeti életükből."18 

Az első román nyelvű egyházi nyomtatványok kiadásával a szász polgárok nem hagyták 
abba művelődés-terjesztő tevékenységüket. További megbízásokat adnak a görög nyom-
dásznak. Coresi 1561 januárjában fejezi fe a Tetraevanghel (Négy Evangélium) kinyomtatá-
sát, a mű II. kötete pedig, a Lucrul Apostolesc (Apostolok Cselekedetei) valószínűleg két 
évvel később, 1563-Dan hagyta el a szászok nyomdáját.19 A következő kiadványhoz 
azonban, az 1564-ben megjelentetett Talcul evangheliior Motivalnic rumenesc-hez 
(Evangéliumok magyarázata és Szertartáskönyv) már magyar ember adja az anyagiakat. 
Erről a könyv epilógusa tanúskodik20, melyben — többek között — ez olvasható: „E 
munkára költséget és pénzt Forró Miklós kegyeskedett adni." Ám még sok másról is 
beszámol az utószó. Abból vonhatta le azt a következtetést egy korábbi magyar kutató, hogy 
ez a kiadvány „a legvilágosabban mutatja a reformáció iratai közül azt, nogy a románok 
közötti reformáció nem volt szakadárságot kereső, vagy áttérést kívánó vallási propaganda", 
mivel „a románok közé bevitt reformáció nem azt kívánta, hogy az Erdélybe betelepedett 
románok otthagyják egyénenként, családonként vagy nemzetiségeik szerint a keleti egyházat 
és hozzácsatlakozzanak a magyarok vagy szászok egyházához", hanem kizárólag azt a célt 
szolgálta, hogy a bibliát anyanyelven terjesszék a román nép között is. Ez a kiadvány 
ugyancsak olyan írástudó alkotása, aki „jól tudott magyarul, talán magyar volt, vagy 
legalábbis forrásai között voltak a magyar reformátori írások és a magyar Biblia. A munka 
nem fordítás, nem is átdolgozás, hanem bizonyos források felhasználásával készített önálló 
könyv." Szerzőjét, minden valószínűség szerint háportoni Forró Miklós nevű székely 
nemesben tisztelhetjük. A kötet másik részét alkotó Szertartáskönyvről, amely sajnos csak 
töredékes példányban maradt meg, N. Hodo$ román történész állapította meg, hogy erős 
magyar nyelvi hatásról árulkodik, más román tudósok pedig Heltai Gáspár Agenda című 
művének átültetését gyanítják benne. 

Nagy a valószínűsége annak, hogy ezek a kiadványok csekély példányban készülhettek. 
Ennek ellenére úgy vélhetjük, nem maradtak teljesen hatás nélkül, bizonyára növelték 

N. Sulica tanulmányát részletesen ismerteti Veégh Sándor: Két XVI. századi román katekizmus 
magyar forrásai. Erdélyi Múzeum 1937. I. füzet és Juhász: i. m. A magyar irodalmi hatásokra 
vonatkozóan lásd még Cáldi László: Magyar—román szellemi kapcsolatok. Bp. 1942. 20. old. 

Jon Lupas: i. m. 10. old. 
l sUo. 5. old. 
"juhász:\. m. 46—47. old. 
" Juhász: i. m. 49—75. old.; Gáldi I. Magyar—román művelődési kapcsolatok. In.: Erdély és 
népei 185. old. Sztripszky-Alexics: Szegedi Gergely énekeskönyve Bp., 1911. 95. old., idézetek 
Juhásztól. 
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azoknak a görögkeleti papoknak a számát, akik ezek után már nem utasították el az 
anyanyelv hasznalatát a román egyházban. 

A XVI. század végéig még további három román nyelvű könyv került ki a brassói 
nyomdából, Coresi keze alól, mindahány hasznos munkának bizonyult. Ezek voltak: 
Pravila (Egyházi rendtartás), Psaltirea (Zsoltárok) és a Liturghierul (Liturgiás könyvecs-
ke)21. 

A barcasági nyomda tevékenységének hanyatlásával, nem szűnt meg teljesen az erdélyi 
román nyelvű könyvkiadás. Csakhamar elkészült — Nagyvárad vagy Kolozsvár nyomdájá-
ban, Hoffhalter betűivel — az első latin írásjeles kiadvány, a Román református énekeskönyv 
vagv másnéven, fellelője után elnevezve, Todorescu töredék, melyet az 1570—1573 közötti 
időben jelentettek meg. Tíz éneket tartalmaz. Valamennyi bizonyíthatóan magyar nyelvből 
történt fordítás alapján született.22 Közülük több megjelent — 1568-ban — a Dávid 
Ferenc-féle unitárius énekeskönyvben, valamint a Méliusz Péter és Szegedi Gergely által 
összeállított református énekeskönyvben, eredetük ide vezethető vissza. 

A század utolsó román nyelvű irodalmi terméke Szászvárosban született meg — 
feltehetően vándor nyomdában —, 1582-ben. Tartalma: töredékes Ószövetség,, román 
nevén II. Carti alui Moisi (Mózes két könyve). Magyar vonatkozásai folytán23 számon tartja 
a magyar művelődés-történet is, mint Szászvárosi Ószövetséget. Két okból is kapcsolódik 
hozzánk. Kiadásának költségeit Bocskai István sógora, Geszthy Ferenc dévai várkapitány 
viselte. A fordítás pedig részben Heltai Gáspár 1551-ben megjelent Ószövetségén alapszik, 
ámbár azt is feltételezik — minden bizonnyal joggal —, hogy ezen kívül még héber, görög és 
szláv bibliákat is felhasznált a mű átültetője. 

Bethlen Gábor, uralkodása alatt, a béke megőrzését és a műveltség emelését tartotta 
legfontosabb feladatának. Jóvoltából sorra nyíltak az iskolák és nyomdák. Elődeihez 
hasonlóan, gondolt a — folyamatosan betelepülő — román népre is. Iskolákat alapított 
számukra, külföldi ösztöndíjakat juttatott részükre. Megbízást adott a teljes biblia román 
nyelvű fordítására, tervezte ennek kinyomtatását. Szándékát nem válthatta valóra, korai 
halála megakadályozta. Megkezdett művét a két Rákóczi fejedelem — I. Rákóczi György 
(1630—1648) és fia II. Rákóczi György (1648—1660) — folytatta. Nem feledkeztek meg a 
román nyomda felállításáról sem.2 

Erdélyben a román nyelvű könyvnyomtatás második — talán legjelentősebb hatású — 
hullámát a Rákóczi-féle gyulafehérvári nyomda 1638. évi alapításától25 számíthatjuk. A 
fogarasi várból írja I. Rákóczi György 1646. január 7-én: „ . . . most az Bibliát oláh nyelvre 
fordíttatjuk, s ki akarjuk nyomtatni, az oláh betűöntőnek nincs ollyan matériája, ittben sem 
találni26 . . . " A biblia megjelenését azonban még megelőzte egy újabb káté kiadása. A 
Heidelbergi Káté három román kiadást ért meg, a XVII. század folyamán27. Az első 
1640-ben jelent meg, címlapja szerint a fejedelem akaratából és parancsára, Csulai György 
udvari lelkész, a fejedelem püspöke költségén. Fordítójának személyét nem ismerjük. De 
Hunfalvy Pál kutatásaiból azt tudjuk, hogy „külső berendezéséből, a részek egymás után 
következéséből, meg a közölt szövegekből világos, hogy az oláh káté igazán a magyar 
heidelbergi káténak, némileg az olan egyházhoz alkalmazkodó, rövid előadása"2 . A 
nyomdai munkálatokat a fejedelem által Havaselvéről hozatott Dobra pap végezte Magyari-
gen melletti faluban. Ezt követte rövidesen egy másik káté kiadása is, mely az előzőtől 
független munka. Fordítását Fogarasi Istvánnak köszönhetjük, 1648-ban jelent meg, a 
későbbi fejedelem, Barcsay Ákos anyagi támogtásával, aki akkor a lugosi és karánsebesi bán 
tisztségét töltötte be. Nyomtatása ugyan már Gyulafehérváron történt, de még nem a 

Székely Marianne: A protestáns erdélyi fejedelmek hatása a román kultúra fejlődésére. 
Debrecen, 1935. (pontatlan évszámokkal). Gáldi L.: i. m. 22. old.; Juhász: i. m. 84—85. old. 
nSztripszky-Alexics: i. m.; Révész Imre: i. m. 15. old.; Juhász: i. m. 88—90. old. 
"Juhász: i. m. 100—102. old.; Gáldi: i. m. 23. old.; Ballagi: i. m. 233. old. Az Ószövetség nem 
teljes, Mózes öt könyvéből csak kettőt, a Genezist és az Exodust tartalmazza, feltehetően 
elkészült a többi rész fordítása is, de megjelentetése előtt elkallódott. 
24A gyulafehérvári nyomdában, I. Rákóczi György utasítására elkészült biblia fordítására még 
Bethlen Gábor adott utasítást. Lásd: Jancsó Benedek: i. m. 516. old. 
" A nyomda alapításának évszámára vonatkozóan lásd: Jancsó Benedek i. m. 533. old.\Jon Lupay. 
i. m. 9. old.; Révész Imre: i. m. 20. old. 
"Századok 1871. 718. old. 
"Juhász: Lm. 191. old. 

Hunfalvy Pál: Az oláh káté. Századok 1886. VI. füzet 482. old. 



fejedelmi nyomdában, hanem Brassai Major Márton mesternél. Cirill betűk hiányában — 
kényszerűségből — latin betűkkel látott napvilágot." A káté 1—6 lapjai magvar címfeliratot 
és Barcsay Ákoshoz intézett magyar nyelvű elöljáró beszédet tartalmaznak . 9 

A gyulafehérvári nyomda legjelentősebb vállalkozása — amire Rákóczi György idézett 
levele is hivatkozott — az 1648-ban kibocsátott Újszövetség. Románra való átültetését egy 
több nyelvet — görögöt, latint, magyart — beszélő, Sylvester nevű román pap végezte. 
Anyagi és szellemi gondozója a fejedelem udvari papja és tanácsadója, a neves református 
irodalmár, Geleji Katona István.30 ö fizeti, a fejedelem által nyújtott összegből, a munka 
teljes költségeit. Az elkészült bibliában „a szöveg elé a fejedelemhez intézett ajánlás és az 
olvasókhoz szóló előszó van téve".31 A fordítás, melyet Sylvester bekövetkezett halála miatt, 
Popa $tefán vladika is átdolgozott, műgonddal készült alkotás. Nagy szolgálatot tett a román 
nyelvnek. „ . . . hogy a fejedelmek az oláh nyelvet a liturgiába bevenni parancsolták: ezáltal 
fejlődött az oláh irodalom, ezáltal tartatott meg az oláh nemzetiség" — vallja Hunfalvy Pál a 
XVII. századi, fejedelmi nyomdában készült nyomtatások hatását értékelve.32 

Az Újszövetséget követően most már sűrűbben hagyja el a nyomdát román nyelvű 
sajtótermék, és rövidesen készítenek könyvet Havaselvén is. Ám a legnagyobb visszhangot 
az 1640. évi kiadású káté váltotta ki. Havaselvén jártában kezébe került Varíaam metropohtá-
nak, aki elolvasván, heves hitvitát kezdeményezett róla. írásra is rászánta magát, 1647-ben 
Válasz-1 készített, ebben részletesen kifejtette ellenérveit. Ezzel, akaratán kívül, megindította 
a román nyelvű irodalomnak egy újabb, továbblépést jelentő folyamatát. Megtört az ortodox 
egyház korábbi ellenállása a román nyelvű irodalommal szemben. Az erdélyi protestáns 
fejedelmek támogatása meghozta az eredményt. 

A román történetírás véleménye nem egységes az erdélyi reformáció megítélésében. 
Vannak és voltak történészek, akik csupán azt érzékelik, hogy ez — a műveltségterjesztéssel 
is járó — szellemi áramlat a görögkeleti vallás elhagyására,reformálására irányult, egyedüli 
célja ez lehetett. Megint mások — elfogultan magyarázva a tényeket — elnemzetlenítési 
törekvéseket vélnek felfedezni benne. Ám lehet-e elnemzetlenítésről beszélni olyan esetben, 
amikor minden törekvés az anyanyelv használatára, pártfogására, fejlesztésére irányul? 

Geleji Katona István levelezéséből fennmaradtak azok a „punktumok", kikötések, 
melyeket I. Rákóczi György kívánt meg a görögkeleti vladikák hivatalba helyezése 
alkalmával.33 Mire kötelezte ebben a fejedelem az erdélyi román egyházi vezetőket? 
Elsősorban arra, hojgy román nyelvű iskolát tartsanak fenn, anyanyelvi nyomdát és 
nyomdászokat foglalkoztassanak, hogy a vladika „az ő ecclesiajoknak, s mind scholajoknak 
épületére kívántató szükséges könyveket nyomtattasson". Ezenkívül szükségesnek látja még 
a fejedelem, hogy a templomokban rendszeresen prédikáljanak román nyelven és románra 
lefordított énekeket énekelhessen a román nép. S na mindehhez még hozzá vesszük, hogy a 
fejedelmek nagylelkűségéből és anyagi hozzájárulásával, sorra létesültek a román nyelvű 
iskolák, igazat kell adnunk Gh. Moldován román történész megállapításának: „ . . . a 
nemzeti fejedelmek gondoskodásának lehet köszönni, hogy a román nyelv jogait az 
egyházban visszanyerte. A protestáns fejedelmek e gondoskodása ébresztette föl az önérzetét 
a két oláh fejedelemségben is, hogy azok szintén — habár később — bevitték a nyelvet s 
kiküszöbölték a szlávot és görögöt örökre.Nem tarthatjuk tehát túlzásnak azt a 
következtetést, mely abban a Korban erős művelődési hatást tulajdonít — a magyarok és 
szászok közvetítette — reformációnak, a román nép kultúrájára. „Eljutott a románokhoz 
nemcsak az a német egyházi kultúra, amely a magyar protestantizmus irodalmának 
legfontosabb forrása volt, hanem végre utat talált hozzájuk a középkor gazdag latin 
himnuszköltészete is, amely minden nyugati neolatin nép közös kultúrhagyományához 
tartozik".35 

Európa minden korban a művelődési kölcsönhatások földje volt, s az itt élő népek 
műveltségkincse mindenkor termékenyítően hatott a népek békés együttélésére. Ezt sugallja 
a reformáció korának magyar—szász—román kölcsönös szellemi megtermékenyítése is. 

Hajdú Demeter Dénes 

"Juhász: i. m. 192. old. 
3 Nagy Géza: Geleji Katona István személyisége levelei alapján. Erdélyi Múzeum 1940. I. füzet 
35—48. old. Gazdag könyvészeti felsorolással. 
^Juhász: i. m. 208. old. 
iTHunfalvy Pál: Az oláh káté. Századok, 1886. 
>}ötvös Ágoston: Geleji Katona István élete és levelei I. Rákóczi Györgyhöz. Magyar Múzeum, 
1859. I. köt. 216—217. old. 
34G/>. Moldovan: i. m. 256. old. 
KGáldiI..: i. m. 24. old. 17 



A Hazafias Népfront Országos Tanácsa 
Országos Honismereti Bizottságának 

FELHÍVÁSA 

A nemzetiségi kisebbségek sorsáért aggódó nemzetek és társadalmak — hazánk 
különösképpen — hevesen tiltakoznak a román kormányzat erőszakolt településszer-
kezeti átalakításának terve ellen, amely el akarja tüntetni a föld felszínéről a romániai 
kis települések nagyrészét. E falvak közül hozzánk az erdélyi magyar falvak sorsa áll 
közel, amelyeket Buldózerekkel akarnak leromboltatni, bennök a faragott székely 
kapukat, az ősi portákat, a templomokat, a nagyhírű alma matereket, a kopj áfás 
temetőket, a várakat: megsemmisítve történelmi múltunk még létező és élő tanúbi-
zonyságait. Ennek az évtizedek óta tartó folyamatnak az a nem titkolt célja, hogy a 
Romániában élő nemzetiségeket elrománosítsák. 

E végzetes népirtással: „a második sicilicidiummal" meg akarják semmisíteni és 
széjjel akarják tépni az ott lakó nemzetiségek történeti azonosságtudatát. 

Ebben a helyzetben az Országos Honismereti Bizottság nem hallgathat. Nem 
hallgathat az egyetemes emberi kultúra védelmének a részeseként sem, különösképp 
nem hallgathat a több mint kétmillió magyar testvérünk sorsáért aggódva. A 
honismereti mozgalomnak a feljajduló nemzeti sérelmekre választ kell adnia. 

így az Országos Honismereti Bizottság kötelességének tartja, hogy mint a nemzeti 
tudat és önismeret gyarapításának a mozgalma, mint a nemzet tudatának a környezet-
védelmi mozgalma, tiltakozzék e nemzetgyilkos tervezet ellen. 

Népeket és nemzetiségeket nem lehet akaratuk ellenében áttelepíteni. A történelem 
nem vándorolhat ki, a sírkövek, a temetők, s a történelem beszédes épületei még a 
buldózerek körmöstalpai alól is visszabeszélnek. 

A XX. század végén, a fénylő technika századában ilyen nemzetiséggyilkos 
tervezetet nem szabad végrehajtani. Ne is hagyja a nagyvilág magára az Erdélyben és 
Románia más területein élő nemzetiségeket, mivel a nemzetiségek nem veszélyeztetik 
a tisztes román nép érdekeit. N e kelljen lemondani a magyarságnak sem arról, hogy 
hazánk határain tul emberi és magyar életet éljenek. Aki valamelyik nemzetségtől 
szabadságot vesz el, az önmaga történelmét és szabadságát is veszélybe sodorhatja. 

A magyar honismereti mozgalomnak mozgósítani kell hazánkban és határainkon 
kívül minden fórumon, hogy ezt a végzetes és nemzetiségellenes merényletet 
megakadályozhassuk. 

Kívánatosnak tartjuk, hogy tiltakozásunk jusson el Európa és a nagyvilág minden 
történelmi társulatánoz és honismereti bizottságához, és juttassuk el azt az ENSZ 
emberi és nemzetiségi jogokat védő szervezeteihez is. 

Bizottságunk kívánatosnak tartja, hogy az emberi jogok bizottságát hazánkban is 
mielőbb alapítsuk meg, amelyhez népfrontmozgalmunk országos testületeinek a 
hozzájáruló támogatásat is kérjük. 

Budapest, 1988. június 21. 

Az Országos Honismereti Bizottság nevében: 
Kanyar József 

elnök 
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HÄGVömfiny 1 

A zselicszentjakabi monostor 
Ottó ispán féle 
1061-i alapítólevele 
Salamon király 1066-i kiváltságlevelében 
és III. Béla 1190 körüli átiratában 

A pozsonyi Madách és a budapesti Gondolat Könyvkiadó közös kiadásában 1988 telén 
jelenik meg a Piacok és vásárok kezdetei Magyarországon 1000—1301. négy kötetben c. a 
magyar vásártartás kialakulásának első három évszázadát rendszeresen tárgyaló monográfi-
ánk első kötete. Ennek tárgyát a kötet egyedi címe Az Árpád-kori vásártartás írott emiekei és 
azok kritikája az államszervezéstől a tatárjárásig jelzi. Száznégy oklevelet, tíz vásárüggyel is 
foglalkozó törvényt, illetve tizenhét elbeszélő forrást tartalmaz. A vásártartásunk kezdeteire 
fényt vető források a lehetőségek keretei közt teljességre törekvő felsorolása valójában az 
első kötet terjedelmének és munkánknak kisebb részét alkotja. 

Korai kútfőink eredeti példányai, amint ez ismeretes, nagyrészt elvesztek. A ránk maradt 
szövegek hitelessége — felhasználhatóságuk pedig éppen ezen múlik — felette változó. 
Korai okleveleink régiségük és nem kevésbé kis szamuk miatt a legkiválóbb kutatóink 
érdeklődését keltették fel. Kritikai megfigyeléseik maradandó értéket képviselnek, ami 
számunkra a továbblépés lehetőségét nyújtotta. Bár talán sok esetben úgy tűnt, hogy 
forrásaink kritikájában a diplomatikai eszközeink sokoldalú felhasználása és a történeti 
tényanyagunk korlátozott volta miatt többet és határozottabbat lényeges kérdésekben aligha 
mondhatunk, a korai vásártartásunk ügyének programra tűzése új lehetőségeket tárt fel ezen 
a téren is. 

Munkánk első kötete tehát, bár megírásának kifejezett oka és célja a második kötetbe 
foglalandó, tatárjárás előtti vásártörténet forrásanyagának feltárása és közlése volt, e 
források elengedhetetlen és sokrétű kritikája révén, egyszersmind nagyhatósugarú, korai 
okleveleink jelentős részét is érintő forráskritikai munkává lett, amely számos — történetfel-
fogásunkat és kultúránkat meghatározó forrás esetében — új és lényeges felismeréshez 
vezetett. 

Közülük mindössze csak a példa kedvéért említjük Szent István király 1015-i pécsváradi 
monostoralapító oklevelének esetét. Az oklevél némely vásárügyi vonatkozásának és 
dátumformulájának hitelességét igazolva nem csupán gazdaságtörténetünk, hanem az 
egyházszervezés, az első királykoronázás időpontja és több fontos országos esemény 
vonatkozásában új távlatokat felvillantó eredményekig jutottunk el. Ugyanakkor a veszp-
rémvölgyi apácák 1007-ben kibocsátott görög nyelvű, eddig hitelesnek tekintett oklevele 
esetében ugyancsak a gazdasági tények bizonyítják a görög szöveg XIII. századi bő 
átdolgozást is. Ugyanezek a gazdaságtörténeti megfigyelések tették lehetővé a Tihanyi 
oklevél kapcsán még a hitelesség és hamisítás kétségei közt ingadozó Fejérpataky bizonyta-
lanságának eldöntését: az oklevél mai hitelesnek veit változata legalább harminc, de inkább 
kerek száz esztendővel a rajta feltüntetett 1055-i dátum után nyerte el a mai alakját. 

Az alábbiakban munkánk oklevelekkel foglalkozó A sorozatának 8a tételét — Ot tó 
somogyi ispán 1061-i monostoralapító oklevelének általunk elvégzett kritikai vizsgálatát — 
mutatjuk be teljes egészében. Az oklevelet Kumorovitz L. Bernát professzor úr fedezte fel és 
egy kiváló, igen sokoldalú értekezés keretében 1964-ben közölte. Vizsgálatunk körébe a 
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benne említett Drugh falu temploma körül tartott vásár okán került. A könyvünkben nem 
szereplő néhány jegyzetet azért fűztük hozzá, hogy a közegéből kiemelt szöveg önállóan is 
érthető legyen. 

A8a 

* 1061. szept. 1. után Ottó somogyi ispán, miután a Kapós folyó mellett fekvő régiségtől 
omladozó „templom" épületet, uraitól[1. András királytól és Béla hercegtől] megszerezte, az 
ott lakókat áttelepítette, [I. Béla] király és az országnagyok hozzájárulásával Szent Jakab 
tiszteletére monostort alapít, melyet birtokokkal meg szolgálónépekkel lát el, köztük a Drugh 
falubeli vásárt is átengedi. Adományát György püspök foglalja írásba. 

„ . . . Ac terram villae, quae dicitur Drugh, „ . . . meg a Drugh-nak nevezett falu földjét 
totam Sancto Jacobo tradidi: ecclesiam et merca- egészében Szent Jakabnak adtam: a templomot és 
tum et cum quinque domibus ministrorum prae- a vásárt a szolgák öt házával együtt, akik a fentebb 
notato tributo subiacentium; Habetur ibi aratrum feljegyzett adózás alá esnek. Van még ott a szekér-
unum et duae mansiones currus praeparantium; készítőknek egy ekealja [földje] és két mansiója; 
excepi de eadem ipsa terra aliquantulum, quod Ugyanabból a földből kivettem valamicskét, amit 
dedi Georgio episcopo — testi et scriptori donati- György püspöknek — mindezen adományok ta-
onum istarum — cum duabus servorum mansio- nujának és írásbafoglalóiának — adtam a szolgák 
num et cum una vinea et cum vinitore donatum két mansiójával, egy szőlővel és vincellérrel . . . " 
est . . (Kumorovitz: Zsel Alapi. 53.) 

Átírásai: l.#1061. XI. 1. u. / [1066] / [?1190] / 1257. IX. 9. / 1374. VI. 2. / 1377. II. 28. / 
1432. X. 24. / XVII; 2.*1061. Ind. XV. / 1422. V. 22. / 1422. VI. 7. / 1438. (részlet); 3.*1061. 
Ind. XV. / 1422. V. 22. / 1422. VI. 7. / 1438. / 1499. XI. 7. (részlet). 

Kritikája: Az oklevél teljesebb szövegének felfedezője Kumorovitz L. Bernát 1964-ben a 
korai magyar magánoklevél-adás szempontjából kimerítő vizsgálatnak vetette alá Ot tó ispán 
oklevelét (ZselAlapl. 43—83.). A következőkben csupán azokkal a kérdésekkel kívánunk 
foglalkozni, amelyek Kumorovitz érdeklődési körén részben vagy egészben kívül estek és 
időrend, eseménytörténet, vagy diplomatikai tekintetben az oklevélszöveg módosulásainak 
követéséhez újabb támpontokat szolgáltathatnak, illetve a benne előforduló templom 
melletti vásárhely kérdéséhez kapcsolódhatnak. 

Fontos időrendi és jogi kérdések tisztázásához nyújt kiindulópontot Ot tó ispán mo-
nostoralapítását előadó elbeszélésének kezdete: 

„Igitur in monte Sancti Jacobi apostoli, qui est „Tehát Szent Jakab apostol hegyén, amely a 
iuxta ripas fluvii Kapus nominati, erat in honore Kapósnak nevezett folyó partja mellett fekszik, az 
sancti praedicti ecclesia nimia vetustate et neglectu előbb említett szent tiszteletére egy — a rendkívüli 
iam deserta quam cum cernens ego divinis servitiis régisége és elhanyagoltsága miatt — elhagyott 
ac monasticae institutioni confratrum [aptum esse] templom állt, amelyet istentiszteleti szolgálatra és 
populo inibi habitandi, alia possessione inventa, szerzetes testvérek monostora számára [alkalmas-
terram istam deo et sancto Iacobo a dominis meis nakl látván, az ott lakó népnek más birtokot 
quaesivi et impetravi . . . " (Kumorovitz: ZselA- találva, azt a földet uraimtól Isten és Szent Jakab 
lapl. 53.) számára kértem el és kaptam meg . . ." 

Ottó ispán a zselicszentjakabi monostor helyét, amely nem volt birtokában, a fenti idézet 
szerint az ur3\tó\(dominis meis), tehát a királytól és a hercegtől szerezte meg. Kumorovitz 
érdeklődését ez a hely nem keltette fel. Mindössze azt jegyezte meg, hogy 1061-ben alattuk 
I. Béla királyt és Géza herceget, 1066-ban Salamon királyt és ismét Géza herceget kell 
értenünk (ZselAlapl. 78—79.). A kérdés azonban ilyen egyszerűen nem oldható meg. Ot tó 
ispán oklevele kezdetén maga mondja meg, hogy a monostoralapítás gondolatának felmerü-
lésétől a tényleges megalapításig hosszú idő telt el (lásd a 23. oldalt). Ezt még bonyolította, 
hogy a monostor székhelyének luszemelt helyet is meg kellett szereznie, lakóit áttelepítenie, 
ami csak a gazdasági év végével indítható meg, ami viszont házépítésre már alkalmatlan 
időszak. 

A megelőző 1060. esztendő egésze a király meg a herceg szembenálló táborának harcaival 
telik el. Az újabb békés korszak Béla herceg fogságába esett I. András halálával, illetve I. Béla 
december 6-i megkoronázásával veszi kezdetét. Az alapítólevelet pedig, mint azt a vele 
egybekötött XV. Indictio mutatja, Ot tó ispán 1061 ősze táján állította kí. A királyi birtoktest 
megszerzésére, az abba történő beiktatásra, az ott lakók áttelepítésére, illetve neje és a 
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yermek Alexius fenntartására kijelölt birtokok leválasztására a fennmaradt mintegy tíz 
ónap semmiképpen sem lehetett elegendő. 

Béla herceg I. András király ármánykodásától félve a várkonyi események után 1060-ban 
feltehetően fiaival együtt Lengyelországba menekült. A király meg a herceg közti feszültsé-
gek azonban — mint közismert —- már 1058-ban, a gyermek Salamon megkoronázása 
alkalmával kezdődtek. Mivel Ottó ispán előadása szerint a király és a herceg (aominis meis) 
egymással egyetértésben jár el, a fentebbi gyakorlati okok miatt csak I. András és Béla 
személyével azonosíthatjuk őket 1048 és 1057 között. Ezt a hosszú időszakot e^y nem 
bizonyítható feltevéssel tovább szűkítjük. I. András ugyanis 1055-ben megalapította a 
tihanyi apátságot. Tette példaként szolgálhatott O t tó ispánnak és lelki tanácsadóinak 
hasonló cselekedetekre. Ezért úgy véljük, hoey a monostor megalapításához szükséges 
birtokbeszerzési, rendezési, illetve átruházási eljárások 1055 és 1058 eleje között folytak le, 
amikor a XIV. századi krónikakompozíció tanúsága szerint „a király és a herceg nagy 
csöndességben és békességben éltek" (K.épes Krónika 88. fej. SRA. I. 345.). A zselicszentja-
kabi monostor székhelyeül kijelölt földet, néhány más birtokrésszel együtt tehát I. András 
király és Béla herceg engedte át Ottó ispánnak. 

A királyi juttatások közé tartozik a monostornak az adományozott birtokok sorában 
elsőként feltüntetett helye, meg a Szent György egyháza mellett fekvő Duna-sziget. Ezt az 
alapítólevél egyértelműen megmondja. Bizonytalan viszont Szent Márton falu esete, ahol 
Ot tó ispán megkülönbözteti a saját Dirtokát (terra nostra) a kérdéses falu egész területétől 
(tota terra loci illius), amelyet ugyancsak az apátságnak adott. Az oklevél szövege ezen a 
helyen meglehetősen zavaros. A többi ehhez hasonló esettől eltérően itt nem derül ki belőle, 
hogy a helybeli szolgálónépek fele, akik továbbra is a nejének szolgálnak, annak halála után 
kié lesz. Feltehető, hogy az 1257-i, vagy valamelyik korábbi átírás alkalmával, a másoló ezt 
az intézkedést tévedésből kihagyta. Az oklevél szövegéből nem bizonyítható, de nem is 
cáfolható, hogy Szent Márton falu fele ugyancsak királyi céladományként került Ottó ispán 
kezébe. A fenti birtokjogi megkülönböztetésnek egyébként aligha lenne értelme. Drugh falu 
esetét vásártartási vonatkozása miatt külön tárgyaljuk. 

A huszonnyolc egész és részbirtokot felölelő adomány esetében a biztosan királyi 
céljuttatás, esetleg Szent Márton falvának ilyenként felfogható fele a birtokok számához 
viszonyított aránya miatt bátran elhanyagolható lenne. Ha azonban megvizsgáljuk az 
adományozott birtokokon élő szolgálónépek arányszámát, merőben más képet kapunk. A 
monostor fenntartására adományozott szolgálónépek valamennyi fajtájának össz száma — 
mansiót és domust egyaránt családnak tekintve — 291. Ebből 50 család Ot tó nejének halála 
után kerül a monostor tényleges tulajdonába. A kétségtelen királyi juttatásból származó két 
birtokon azonban együttesen 68 szolgáltató családot találunk, ami az adomány csaknem 
egynegyed részét (23,3%-át) jelenti. Ha pedig Szent Márton falvának felét is királyi 
eredetűnek tekintjük, akkor a királyi céladományból származó szolgáltató családok száma 
még 34-gyel emelkedik, ami az összlétszám 1/3 részét is némiképpen felülmúlja (34,7%). Ez 
a körülmény pedig egy gyermektelen alapító esetében elégséges alapot nyújtott arra, nogy 
halála után a monostor tulajdonjogát és védelmét a királyra ruházza át, amit Zsigmond király 
1422. június 7-én kelt ítéletlevelében foglalt, pusztán ezt a kérdést illető részlet igazol 
(Kumorovitz: ZselAlapi. 44.). Ot tó ispán monostoralapítása ugyanis személyi érdemeinek 
elismerését célzó királyi támogatással létesített vegyesalapítványnak tekinthető. 

Ez az intézkedés azonban, amint azt Kumorovitz szépen kimutatta, hiányzik az 
alapítólevél szövegének ugyan nem kifogástalan, de a jelölt és feltehetően kihagyások 
ellenére is összefüggőnek tekinthető 1257. évi IV. Béla-féle hiteles átírásából (ZselAlapl. 66. 
skk.). Kumorovitz más támpontok híján sem a nyilvánvaló átdolgozás időpontját, sem annak 
okát nem állapíthatta meg. A rendelkezésre álló információk fényében erre szerinte vagy 
1257-ben vagy 1377-ben kerülhetett sor. 

A kritikai vizsgálat továbbvitelére az alapítólevél 1257-i hiteles átírását tartalmazó 
szövegében Drugh falu temploma mellett említett, fent teljes szövegkörnyezetben közölt 
vásárhelyes vonatkozás nyújt további lehetőséget. A ránk maradt szövegvariáns szerint Ot tó 
ispán Drugh falu földjével együtt Szent Jakabnak adta a rajta lévő templomot és vásárt 
(ecclesiam et mercatum). Ez az adomány a korai magyar vásárjog elemei alapján az 
interpolátió, a későbbi átdolgozás alapos gyanújára szolgáltat okot. Ot tó ispán ugyanis 
vásárjogot és vásárvámot — levén az 1061 táján még kizárólagos királyi felségjog — nem 
adományozhatott magánoklevélben és magánjogi kezdeményezéssel.' 

Ugyanakkor az oklevél vásárt jelölő mercatus szava más tekintetben int óvatosságra. A 
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vásárhelyeknek pusztán ezzel a latin elnevezéssel történő jelölése okleveles emlékeinkben 
nem lépi át Könyves Kálmán korát, azaz a XI—XII. század fordulóját. Következésképpen az 
oklevél IV. Bélának bemutatott változatában már szerepelnie kellett a mercatus-nak, amelyet 
ebben a korban Ottó ispán nem, hanem csak egy király adhatott a monostornak. 

Ezen a ponton tesz szert nagy fontosságra Szepesi Jakab országbíró 1377. évi február 
28-án Visegrádon kelt ítéletlevelének bevezetése. Ebben elmondja, nogy Tamás apát 1375. 

I'anuár 28-án hat oklevelet mutatott be neki, köztük a királyi kápolnaispán 1374. június 2-án 
telt oklevelét, amelyben átírta IV. Béla király 1257. szeptember 9-i kiváltságlevelét, amely 

„ . . .seriem quarundam literarum privilegialium „ . . .Salamon úrnak Magyarország ugyancsak 
domini Salomonis olim similiter regis Hungáriáé, hajdan volt királyának az úr megtestesülése után 
anno ab incarnatione Domini 1061, indictione 1061-ben a XV. Indictióban kibocsátott bizonyos 
quindecima confectarum de verbo ad verbum kiváltságlevele szövegét szóról szóra átírva ma-
transcriptive in se habentium — continentia inter eába foglalja — egyebek közt a következő megál-
caetera hae clausulae reperiebantur: Ego O t - lapításokat tartalmazza: Én Ottó . . 
to . . 

Kumorovitz L. Bernát az idézett szöveget tanulmányának 52. jegyzetében közölte 
(ZselAlapl. 52—53.). Az Ottó-féle magánoklevél Salamon király által kiváltságlevél formá-
ban történt megerősítésének kérdésével tulajdonképpen nem foglalkozik. Az idézett helyen 
mindössze egy felkiáltójellel figyelmeztet arra az ismert tényre, hogy 1061-ben Salamon nem 
erősíthetett meg semmiféle oklevelet, hiszen már 1060 elején — mintegy hét éves korában — 
Németországba menekült és Béla herceget ugyanazon esztendő december 6-án Magyaror-
szág királyává koronázták (Vö. SRA. I. 356. skk.'). 

Ez a látszólagos ellentmondás — a gyermek Salamon 1061-ben nem volt az ország 
tényleges királya — távolról sem jelenti azt, hogy Ot tó ispán oklevelének dátuma körül 
bármiféle baj lenne. A XV. Indictió alapján, mint már említettük, kiállítását 1061. szeptember 
1. és karácsony tája közé tehetjük. A dátum hitelességének további bizonyítéka Ot tó ispán 
ama kijelentése, hogy adományát a király és az ország valamennyi méltóságának, azaz az 
országgyűlésnek hozzájárulásával és bizonysága mellett adta (a regis atque omnium 
maiorum regni huius probatione et testimonio contuli— Kumorovitz: ZselAlapl. 55.). Arról 
pedig, hogy I. Béla király rövid uralkodása alatt Székesfehérvárott valóban országgyűlést 
tartott a XIV. századi krónikakompozíció mindkét családja egybehangzóan tudósít. (SRA. I: 
359.). A dátummal tehát csupán akkor lenne baj, ha az nem 1060—1063, azaz I. Béla 
uralkodása idejére esne. 

Kálti Márk Krónikájában és annak családjában azonban arról is értesülünk, hogy a 
monostor felszentelésére akkor került sor, amikor Zvonimir szlavón király — aki Géza 
herceg sógora volt — Salamon király meg a herceg segítségével győzelmet aratott a 
karintiaiak felett. A sikeres hadjárat után Ot tó , ez idő tajt már az ország nádora, megkérte a 
királyt és a herceget, jelenjenek meg monostorának felszentelésén, melyet Szent Jakab 
tiszteletére épített Zselicen; ez meg is történt (SRA. I. 364=Képes Krónika 99. Fej.). Az 
esemény datálásának történetét részletesen ismerteti Kumorovitz: ZselAlapl. 48—50., 
melyet különböző szerzők 1064—1068 közé helyeztek. Ma Gerics József datálását, azaz az 
1066-os évet fogadjuk el. 

A monostor 1066-ban vagy annak táján történt felszenteléséről szóló krónikás adat 
azonban ellentétben áll O t tó ispán 1061-ben kelt oklevelének narratiója végén szereplő 
kijelentéssel: „lgitur monasterium deo sanctoque Iacobo construxi. . .", melynek pontos 

'A vásárvámok jövedelmének elosztását — bár csak a tarcali zsinat intézkedéseiből ismerjük írott 
formában (Könyves Kálmán II. Törvénykönyve 25. fej.) — Szent Istvántól eredőnek kell 
tekinteni (Vö. Szt. István II. Törvényk. 23. fej.). A vásárvám-jövedelem egytizedét a püspök, a 
maradék 1/3 részét a megyésispán, 2/3 részét pedig a király kapta. Az első teljes, vasárvámra 
vonatkozó, egyben az első magánszemélynek szóló vásárvámadománnyal II. Géza (1141—1162) 
alatt találkozunk, aki két német vitéznek, Godefridusnak és Albertusnak, átengedte a locsmándi 
vásár egészét. A locsmándi ispán azonban az adományt, amely az ispánnak ősi jogait sértette, nem 
ismerte el. Az egy évtizednél tovább húzódó pert a locsmándi ispán végül 1171-ben elveszítette. 
Az ellenállás az ispánok részéről még hosszú időn át tartott, akik csak az 1231-i második 
aranybulla értelmében mondtak le erről a jogukról. Ottó ispán tehát sem 1061-ben, sem utána 
semmiféle vásárvámjoeot vagy annak részét nem adományozhatta a monostornak. Mint 
szigorúan ellenőrzött Kamarai pénzforrást, egyedül a király engedhette át. (Lásd még a 3. 
jegyzetet is.) 
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értelmezését a narratio kezdete teszi lehetővé: „hoc, quod multis diebus diffiniebam animo, 
qualiter hoc. . . inchoaverim et opere compleverim, audiant omnes christiani." „Ezt amit a 
napok hosszú során át érleltem meg a lelkemben, miképpen . . . kezdtem meg és fejeztem be 
[ti. a monostor építését], hallja meg minden keresztény . . Vagyis az adományokat lezáró 
kijelentés pontos értelme „Felépítettem tehát a monostort Istennek és Szent Jakabnak 
(tiszteletére)" nem pedig „Monostort alapítottam tehát . . (Vő.: Kumorovitz: ZselAlapl. 
68.). Ezt a lényegbevágó megkülönböztetést a fundo meg a construo szavak közti tartalmi 
különbség is nyilvánvalóan megerősíti. így például a pécsváradi alapítólevél dátumsora a 
fundatiót határozottan a szentHés előtti 15., illetve 17. évre helyezi. Hasonló az almádi 
monostor XII. század eleji esete is, ahol két oklevél kibocsátásáról van tudomásunk: az 
alapítás meg a felszentelés alkalmával (Szentpétery: AlmOkl . 360.). Kumorovitz felfigyelt 
ugyan a promulgatio bevezető közlésének fontosságára, de azt nem a fundatio-constructio 
értelmezésére használta fel, hanem a király és a herceg személyének megállapítására (lásd a 
20. oldalon). Mindez azonban még nyomatékosabban emeli ki az Ottó-fele alapítólevél meg 
a Képes Krónika családja elbeszélese közti ellentmondást. Az oklevél ma is ismert szövege 
szerint O t t ó ispán 1061-ben felépíttette a monostort , de Kálti Márk krónikája szerint mégis 
csak a karintiai háború után (1066-ban) szentelteti fel, Salamon király jelenlétében. 

A krónikás adat hitelét azonban az 1061-i oklevél idézett 1257. évi átírása egyértelműen 
alátámasztja, mely szerint O t tó ispán adományának szövegét Salamon király kiváltságlevelé-
ből vette át IV. Béla. Tekintettel arra, hogy az egyszerű birtokátruházó oklevél kiállítását a 
pécsváradi oklevél dátumsora a monostorépítési munkálatok megindításához köti, az 
ünnepélyes kiváltságlevél kibocsátását pedig a befejezett templom és monostor felszentelésé-
hez, amit a pannonhalmi alapítólevél szerkezete szintén feltételez, az ellentmondó adat 
feloldásában is ezt a nyomot kell követnünk. 

O t t ó ispán, miután — mint korábban már megindokoltuk — 1055-1058 eleje közt 
megszerezte a királytól és a hercegtől a szükséges birtokrészeket, gondoskodott neje 
fenntartásáról és Alexius puerről. 1061 őszén, miután az akkor ülésező országgyűlésen 
elnyerte a király meg az országnagyok hozzájárulását, magánoklevélben adja át a kérdéses 
birtokokat a monostor építését megkezdő szerzetesek közösségének. Az építkezés relatív 
gyorsaságát bizonyítja az 1066-hoz Köthető felszentelés. A királyi monostorok rendszerint 
ekkor kapják meg az örökérvényű kiváltságlevelüket. Okkal tehetjük fel, hogy O t t ó ispán, 
aki ekkor éppen az ország nádora, felkéri a szentelésen megjelent Salamon királyt, hogy az 
alapítás megindításakor tett magánadományát, melyet halála után egyébként is a király 
kezébe helyez, királyi pecséttel erősítse meg. Negyed évszázaddal később Dávid herceg 
1091 -i adományával kezdve az ilyen megerősítés típusra a példák hosszú sorával hivatkozha-
tunk (Vö.: Kumorovitz: Magánj Irásb. 11.). 

O t t ó ispán alapítólevelének Salamon király által történt megerősítésében IV. Béla 1257-i 
kijelentése és Kálti Márk feljegyzésének fényében nem kételkedhetünk, annak ellenére sem, 
hogy Szentpétery nem említi regesztagyűjteményében, illetve Péter ispán szászdi alapítóle-
velét nem tekinti királyi oklevélnek. (Krj. I. 8. old.). 

O t tó ispán oklevelének eredeti szövege azonban eleve alkalmatlan lehetett Salamon király 
előtt való bemutatásra, hiszen benne nagybátyja, I. Béla király hercegként és királyként 
egyaránt kiemelkedő szerepet játszik: önzetlenül birtokot enged át a monostor székhelye 
számára, 1061-ben pedig engedélyezi a monostor megalapítását. Ugyanakkor Salamon előtt 
semmiképpen sem lehetett titok, hogy gyermekként történt megkoronázása miatt atyja, 
I. András és Béla herceg közt életre halálra szóló küzdelem kezdődött . A Tisza menti vesztes 
csata után menekülés közben elfogott András király, akit — mint a XIV. századi 
krónikaszerkesztésben olvashatjuk — „Bakony erdejében, Zirc nevű udvarházában gondat-
lanul tartották, meghalt" (Képes Krónika 93. fej.). Atyja halálát, ha nem is közvetlenül, 
Salamon mégis I. Bela királynak tudhatta be. 

Ez a körülmény viszont megmagyarázza az oklevél ránk maradt szövegének két fontos és 
feltűnő ellentmondását. Először: Ot tó ispán mintegy 830 szavas oklevelében sehol sem 
találjuk a monostor alapítását oly előzékenyen támogató király és herceg nevét! Helyette 
„principum nostrorum benevolentia" (fejedelmeink jóindulata), „a dominis meis' (az 
uraimtól) két ízben is, végül „regis ataue maiorum probatione" (a király meg az országna-
gyok beleegyezésével) kifejezéseket találjuk. 

Jellegében és korában Ot tó ispán okleveléhez a legközelebb Péter ispán 1067 körül 
kibocsátott szászdi alapítólevele áll. Ebben Péter ispán több alkalommal nevezi meg a neki 
ugyancsak birtokrészeKet átengedő Magnus (Géza) és László herceget, illetve a tanuk 



sorában név szerint Salamon királyt, az említett hercegeket és másokat. Másodszor: a 
fentebbiekben már kimutatott időrendi problémát, miszerint 1061-ben az alapítás évében, 
nem mondhatta Ot tó ispán az elbeszélő rész kezdetén, hogy „miképpen fejezte be" (opere 
compleverim) a művét, illetve „felépítettem tehát" (construxi) a monostort. Ezt az ellentmon-
dást Kumorovitz a „nem egységes keltezés" feltevésével próbálta megszüntetni (ZselAlapl. 
78.), és Salamon megerősítését Szepesi Jakab országbíró kancelláriája „téves historizálása"-
nak nyilvánítani. Arra való tekintettel azonban, hogy az oklevél szövegében nemcsak az 
utóbbi keltezési problémával, hanem az előbb ismertetett kegyet gyakorló fejedelmi 
személyek nevének elhallgatásával is találkozunk, mindkét jelenseget egyaránt megmagya-
rázó okot kell találnunk. 

I. Béla és Salamon viszonyának ismeretében és arra való utalással, hogy Salamon 
privilégiumát nem Szepesi Jakab, hanem IV. Béla kancelláriája említi, valóban van mód 
mindkét kérdés azonos okra visszavezethető, egyidejű magyarázatára. Ha elfogadjuk IV. 
Béla állítását, hogy Ot tó ispán oklevelét Salamon király valóban megerősítette, akkor neki e 
célból nem mutathatták be az alapítólevél 1061 -i eredeti példányát, hanem annak I. Béla 
hercegkori és királyi szerepét nem említő, Salamon ízlésének jobban megfelelő, módosított 
szövegét. Ebben pedig már joggal befejezett tényként szólhatott Ottó a monostor felépítésé-
ről és művének végleges lezárásáról. 

Természetesen nyitott marad a kérdés, vajon Salamon pusztán a pecsétjét függesztette-e az 
ily módon már királyivá lett magánoklevélre, vagy azt valami módon saját oklevelébe 
ágyazta bele. IV. Béla király oklevelének az átírást tanúsító, a 22. oldalon idézett szakasza, 
különösen annak inter caetera szavai ezt kétféleképpen is valószínűsítik. Feltehető tehát, 
hogy Salamon oklevelének nem volt dátuma, vagy pedig az átíró oklevél dátuma a szükséges 
formulákkal együtt megelőzte az átírt oklevél szöveget. Ilyen esettel például a pécsváradi 
alapítólevél II. Géza által 1158-ban kibocsátott renovatiójában találkozunk (Fejérpataky: II. 
IstvOkl. 34.). E két lehetőség külön-külön megmagyarázza, miért azonosította IV. Béla 
(vagy egy korábbi másik uralkodó) kancelláriája Ot tó ispán oklevelének dátumát Salamon 
kiváltságlevelének dátumával. 

Az a tény, hogy ma Salamon király kiváltságlevelének szerkezetét nem ismerjük, létének 
tagadására nem nyújthat elegendő okot. Nyilvánvaló például, hogy Szent László átíró 
formulájának elhagyását kell feltételeznünk a szászdi alapítólevél 1267-i IV. Béla kancelláriá-
jában készített pnvilegiális átírásának esetében is. Farkas fehérvári prépost, aki ezt az 
oklevelet vicekancellánusként készítette, a leghatározottabb formájában jelenti ki urával, 
hogy az Aba nemzetségbeli Artolph fia Pued ispán Béla királynak Szent László király által 
kiállított és kibocsátott kiváltságlevelét mutatta be, holott az átírás kizárólag Péter ispán 
magánoklevelének szövegét tartalmazza (Foltin: ZáztyÁp. 20.). Ehhez az egyértelmű és 
határozott kijelentéshez általunk már fel nem ismerhető, de elégséges alapjának kellett 
lennie. E két oklevél esete arra is figyelmeztethet, hogy IV. Béla kancelláriája a privilegiális 
formában átíró oklevelek újabb átírásánál nem tartotta fontosnak a korábbi átíró formula szó 
szerinti megismétlését, egyszerűen csak utalt rá, s csupán a kért kiváltságlevél szövegét írta át 
szó szerint. 

Ezek után el kell fogadnunk azt, hogy Ot tó ispán oklevelének IV. Béla 1257-i átírásában 
ránk maradt változata Salamon király által megerősített — kisebb, főként politikai jellegű 
módosításokkal megváltoztatott — szövegét őrizte meg. 

Ezek után már elképzelhető, hogy Salamon a Drugn falu temploma mellett tartott vásár 
vámjövedelmének harmadrészét átengedte a monostornak. Ilyen, az alapítás folyamatának 
későbbi szakaszában tett újabb adománnyal a szászdi alapítólevélben is találkozunk. Céda 
falu esetében azt mondja Péter ispán, hogy „postea concessit mihi Salamon rex cum Magno 
Duce" (Foltin: ZáztyAp. 22.). A postea az oklevél kontextusa alapján nyilván azt jelenti, 
hogy nem az alapítás kezdő szakaszában, hanem az adománylevél elkészítése előtt, Salamon 
király és Géza fejedelem ezt a falut is neki adta. Ha ebből a feltevésből indulunk ki, 
mindenesetre újabb két problémára kell választ találnunk: 1. Miért nem mondja meg Ot tó 
ispán, hogy ezt a jogot Salamon király adományozta, hiszen annak elhallgatására semmi ok 
nem volt. 2. Miért niányzik a vámaaomány hányadának meghatározása? Még ha az első 
kétség kapcsán azt a feltevést kockáztatnánk meg, nogy talán I. Béla adta a vámjövedelem egy 
részét, akikor is fennmaradna a második kétség. 

E miatt az ok miatt a Salamon király megerősítésében fennmaradt alapítólevél egy olyan 
további manipulációját is fel kell tételeznünk, amely ugyan még a vásár mercatus szóval való 
jelölésének idejébe esik, de akkor közjogilag már elfogadható volt a vásárnak, illetve a 
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vásárvám hasznának magánjogi átruházása. Forrásgyűjteményünk anyagából mindenesetre 
kiderül, hogy: 1. Korlátlan vásárvámadománnyal legkorábban III. Béla király uralkodása 
alatt számolhatunk, igazolt formában azonban csak Imre király korában találkozunk vele. 2. 
A vásárvámjog magánjogi átruházása ugyancsak Imre király alatt tűnik fel első ízben. Ez a 
két vásárjogi körülmény arra utal, nogy az oklevél szövegét legkorábban III. Béla 
uralkodásának végén dolgozták át. Ugyanakkor azt is tudatosítanunk kell, hogy a régies 
mercatus önálló használata az azt magyarázó újabb fórum nélkül nem lépi át Könyves 
Kálmán korát, azaz a XI. és XII. század fordulóját. Azonban a fórummal magyarázott 
mercatus is utoljára III. Béla király okleveleiben fordul elő rendre ott, ahol nyilvánvaló, hogy 
a szerkesztésben régi okleveleket is felhasználtak. Ebből pedig az következik, hogy a 
Salamon-féle privilegiális megerősítés szövegének átdolgozására III. Béla uralkodásanak 
vége előtt került sor. 

Ennek pedig igencsak határozott nyomát találjuk Szepesi Jakab országbíró már idézett 
1377. évi ítéletlevelében foglalt 1374-i királyi kápolnaispáni oklevelében; mely szerint Tamás 
zselicszentjakabi apát által neki bemutatott első oklevél, azaz IV. Béla király 1257. 
szeptember 9-i oklevele, amely Salamon király átírásának tényét megőrizte, azt is elmondja, 
hogy Ot tó ispán már tárgyalt oklevelének Salamon-féle megerősítései IV. Béla nem Salamon 
eredetijében, hanem III. Béla átírásában látta. 

Sajnos IV. Béla átíró levele nem eredetiben, hanem négyszeres átírásban maradt ránk, 
úgymint: a királyi kápolnaispán 1374-i, ez pedig Szepesi Jakab országbíró 1377-i ítéletlevelé-
ben, amelyet a Veszprémi Káptalan 1432-i átírása alapján egy XVII. századi egyszerű 
másolatban lelt meg Kumorovitz L. Bernát. Ezért tehát nem meglepő, hogy IV. Béla 
kiváltságlevelében foglalt III. Béla-féle átírást említő sor a nagyon hasonló formulák miatt 
valamelyik átmásolás alkalmával kiesett. Ez a kiesett sor értelemszerűen könnyen pótolható, 
amit kisebb betűkkel jelzünk: 

„ . . .tenorem litterarum privilegialium quon- „ • • • a harmadik Béla úrnak, Magyarország 
dam domini Belae tercii, filii Geise Secundi Hun- egykori királyának, második Géza fianak [az Úr 
gariae regis [ a n n o d o m i n i 1190 t r a n s u p t a m in p r iv i l eg io 1190 .? e s z t e n d e j é b e n k i b o c s á t o t t o k l e v e l é n e k s z ö v e g é t , a m e l y e t 

q u o n d a m d o m i n i Be lae q u a a r t i filii A n d r e a e s e c u n d i s imi l i te r I V . Béla ú r n a k , u g y a n c s a k M a g y a r o r s z á g e g y k o r i k i r á l y á n a k , 

H u n g á r i á é r e g i s ] anno domini 1257 quinto idus Sep- m á s o d i k A n d r á s f i á n a k ] az Ur 1257 szeptember idusa 
tembris regni autem sui anno 22 emanatarum, előtti ötödik napon, uralkodásának 22. évében 
seriem quarundum litterarum privilegialium do- kibocsátott oklevele foglal magába Salamon úr-
mini Salamonis olim similiter regis Hungáriáé . . . nak, Magyarország hasonlóképpen hajdani királya 
de verbo ad verbum transcriptive in se habenti- bizonyos kiváltságlevelének . . . sorait írja át szó-
um . . ról szóra . . 

Ezt a kétségtelenül erősen romlott szöveget Kumorovitz véleményétől eltérően — aki azt 
Szepesi Jakab kancelláriája historizmusával, illetve krónikás adat átvételének tünteti fel 
(ZselAlapl. 78.). — a már kifejtett vásárjogi okok miatt hitelesnek tartjuk. Ehhez járul még az 
a körülmény is, hogy a somogyi konvent 1313. szeptember 14-i átírása megőrizte III. Béla 
királynak a szentjakabi monostor birtokait összeíró 1190-i kiváltságlevelének töredékét. 
(Kumorovitz: ZselAlapl. 55.). Ez a töredék egyrészt azt bizonyítja, hogy III. Béla valóban 
foglalkozott a monostor ügyeivel, másrészt megadja a Salamon-féle kiváltságlevél átírásának 
valószínű keltét is. Aligha kételkedhetünk abban, hogy a birtokösszeírás a legtermészetesebb 
alkalmat szolgáltatta az új privilegiális átíráshoz. 

III. Béla király 1190-re tehető, IV. Béla király oklevelében említett átírása magyarázatul 
szolgálhat mindazon kétségekre, amelyek az Ottó ispán féle alapító oklevélbe foglalt 
mercatus (vásár) átengedése kapcsán támadtak. III. Béla átírásában már elmaradhatott a 
vásárvám átengedett részére vonatkozó feljegyzés. A monostor ugyanis időközben megsze-
rezhette a vásárvám-jövedelem további részeit, vagy éppen III. Béla is átengedhette azt. Ezek 
miatt az okok miatt már elmaradhatott Salamon említése is. Ugyanakkor a módosítás, amely 
így magánjogi jelleget vett fel, ebben a korban már lehetséges. 

III. Béla 1190-ben készített zselicszentjakabi birtokösszeírása arra is magyarázatot nyújt, 
miért volt szükségtelen a nyilván sokkal elnagyoltabb Ottó-féle határjárások feltüntetése az 
egyidejűleg átírt alapítólevélben.2 

Mindezekből pedig világosan következik, hogy Ottó ispán alapítólevele Salamon király 
kiváltságlevelében megőrzött szövegének nagyobb méretű átdolgozására, köztük Ot tó ispán 
neve mögé a Győr nemzetséghez való tartozás beiktatására, III. Béla kancelláriájában 
1190-ben kerülhetett sor. Figyelembe véve azt a fentebbi megállapításunkat, hogy III. Béla 



okleveleiben a mercatus csak a k k o r szerepel , ha k o r á b b i oklevelek alapján készül a dön té s , el 
kell f o g a d n u n k , h o g y O t t ó ispán oklevelében fogla l t D r u g h - i vásár a Sa lamon-fé le 
megerősí tés a lkalmával , a király a d o m á n y a k é n t ke rü l t be a szövegbe , és ezér t a t e m p l o m 
mellet t fekvő vásárhe lyek egyik igen korai emlí tésének t ek in the t jük . 

A n n a k a t é n y n e k az a lá támasztása , hogy I I I . Béla valóban kiváltságlevélbe foglalta és 
egyben át is d o l g o z t a az O t t ó - f é l e adományleve le t , a kegyúr i jog s z e m p o n t j á b ó l is 
messzemenő , d e itt n e m rész le tezhe tő köve tkez te tések levonásara adha t alkalmat . A z a t é n y , 
h o g y a m o n o s t o r m é g 1190 előt t m e g k a p t a D r u g h falu vásárvámjának egészét , egyben az t is 
b i zony í t j a , hogy 1190 előtt va lóban királyi m o n o s t o r o k sorába t a r t o z o t t ? T o v á b b á az a t é n y , 
h o g y a XI I I . s zázadban az A p o r m e g a G y ő r n e m z e t s é g per lekedik a kegyúrságér t , azt is 
jelezheti , hogy O t t ó ispán az egyik nemze t séghez sem ta r tozo t t , h a n e m a halála u t á n — 
esetleg már 1067-ben , amit R a d o nádorságára é p í t h e t ü n k — királyivá lett m o n o s t o r ta lán 
éppen 1190-ben ke rü l t ismét m a g á n k é z b e . A z O t t ó - f é l e kegyúr i jellegű zá ró rende lkezés 
k ihagyását a ké sőbb i királyi d ö n t é s indoko l t t á tet te. 

I t t merül fel m é g a kérdés, h o g y va jon az O t t ó ispán alapí tólevelének régies be tűkke l , 
pe rgamenre írt szövege , amelyen pecsét sem volt , amelye t Tamás apát 1422-ben m u t a t o t t b e 
Z s i g m o n d b í róságának ( K u m o r o v i t z : ZselAlapl . 44-46.) , mely azt éppen nem hitelesí tet t 

1Az a tény, hogy Ot tó ispán adománylevelében felsorolt falvak mellől még a határleírás kísérleti 
formái is teljesen hiányoznak, 1061—1066 táján már feltűnő. Az egykorú gyakorlatot megvilágító 
1055-i tihanyi és 1075-i garamszentbenedeki alapítólevél falvainak esetében ugyanis az adomány-
levélben már szerepelnek a határleírás kísérleti formái is. Bár mindkét oklevélről tudjuk, hogy 
szövegüket később átdolgozták, a módosítások a kezdetleges határleírási formákat nem érintették 
jelentősen, mert az átdolgozások idejére már kialakultak a tökéletes határjárás normái. Követke-
zésképpen a tihanyi meg a garamszentbenedeki oklevelek kezdetleges határleírásai eredetieknek 
tekintnetók. A kezdetleges határleírások hiánya Ot tó ispán okleveleben tehát azt jelzi, hogy a III. 
Béla-kori átdolgozás idején már nem volt rájuk szükség, hiszen azokat a frissen elkészített királyi 
birtokösszeírások tökéletesen helyettesítették. Az Ottó-féle alapítólevél szövege tehát e téren is 
csonkítottnak tekintendő. 
3Azt a feltevést, hogy a bizonyos — rendszerint 1/3-nyi — vásárvám-jövedelemmel rendelkező 
monostorokat a XII. század közepéig királyi monostoroknak kell tekintenünk, az a tény 
támogatja, hogy Könyves Kálmán, amikor a Szent Jobb vagy Berettyó monostorát törölte a 
királyi monostorok sorából, a vásárvámjogát is elvonta. Viszont negyven esztendő elteltével, 
amikor II. Géza a monostort ismét felvette a királyi monostorok sorába, a vásárvámjogot 
visszaadta. Az egyházi intézmények okleveleinek anyaga alapján csupán III. Béla alatt kezdtek 
teljes vásárvámjogra szert tenni. 
4Mivel Szentpétery Imre a szászdi alapítólevelet nem tartotta mindenben megbízhatónak, 
oklevéltanában figyelmen kívül hagyta (Szentpétery: MOkltan 44.). Ezt az álláspontját, igaz 
néhány fejezettel tovább, némiképpen enyhítette (uo. 73. old.). Kétségtelen, hogy a szászdi 
alapítólevél arengája nem egyeztethető össze a hazai diplomatikának ama elterjedt felfogásával, 
hogy a XI. század első felében Magyarországon nem lett volna magánoklevél-kiadás. Ha ugyanis 
tekintetbe vesszük a tihanyi alapítólevél arengájának a szászdi arenga kifejezéseihez hasonló 
szavakkal és fordulatokkal kifejtett, tartalmilag is egyező közlését, akkor az említett tagadó 
szemlélet nem tartható többé fenn. A tihanyi arenga ugyanis ezt mondja: „doctores, philosophi, 
patresque nostri quamplurimi consilio prudentia suaque invenerunt industria, ut quicquid 
humane filii propasinis ratum fieri decemerent, per manus scriptorum iugi studio litterarum 
memoriis commendarent, ne per carriosam vetustatem possunt et deleri." (OMO. 19.), azaz: 
„sokan a tanultak, a bölcsek s atyáink közül saját belátásukból és körültekintő voltukból 
indíttatva tanácsot tartván úgy határoztak, hogy az emberfiák ivadékainak minden ügyét az 
íródeákok keze által oklevélbe foglalva törekszenek megörökíteni, nehogy a régiség miatt 
elapadó (emberi emlékezettel) feledésbe merüljenek." 

A szászdi meg a tihanyi arenga közt a chiroeraphált oklevél követelménye a leglényegesebb 
különbség. A tihanyi alapítólevél esetében a kötelező chyrographum említésének elhagyása 
természetes, hiszen az oklevél kibocsátója maga az autentikus pecséttel rendelkező király, míg a 
szászdi arenga a magánoklevél-adás kötelező formájára vonatkozó igen korai intézkedést is 
tartalmazza. 

A két arenga tehát ugyanarról az országos tanácsban hozott határozatról szól, bár az egyedi 
jellegüknek megfelelően többet vagy kevesebbet idéznek belőle. A két arenga egybehangzó 
tanúsága alapján — bármi is volt eddig a diplomatika-történetünk véleménye — komolyan kell 
vennünk a hazai magánoklevél-kiadás kiterjedt voltát már a XI. század közepe előtt is. 
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volta miatt nem fogadta el, vajon Ot tó ispán eredeti alapítólevele volt-e, vagy csupán annak 
egy egyszerű, igen régi, de csupán házi használatra készített másolata. 

A kérdést, úgy véljük, a szászdi apátság 1067 körül készült alapítólevelének arengája 
egyértelműen eldönti: 

„ . . .prudencia antiquorum sapientum et con- „ • . a régi bölcsek okossága és szokása megkö-
suentudoobtinuit.utsiquispiamcuilibetpersonae veteli, hogy ha a Pannon királyságban bárki bár-
in regno Pannonico quid stabilire decreverit, et miféle személynek valamit tartósan rendelkezé-
quid stabilire fore velit, id prelibati regis licencia, sére kíván bocsátani és azt akarja, hogy az az 
et omnium tarn principum quam episcoporum intézkedése szilárd maradjon, azt a fentebb mon-
testimonio, et sub hujusmodi cirigrafo debeat dott király engedélyével, valamint az összes or-
memorie commendare temporibus futuris . . . " szágnagy és püspök tanúsága mellett, egy ilyen 
(Foltin: ZástyAl. 20—21.). chirographum révén köteles a jövendőbeliek emlé-

kezetére nagyni." 

Ennek az 1067 táján már régi, bevett szokásnak, illetve kötelező erejű rendelkezésnek, 
Ot tó ispán alapítólevelének Zsigmond király 1422. június 7-i ítéletlevelében leírt alakja nem 
felel meg.4 (Kumorovitz: ZselAlapl. 44—45.). Következésképpen Tamás apát által 1422-ben 
bemutatott, régies betűkkel pergamenre írt oklevélszöveget csak az eredeti alapítólevél házi 
használatára szánt, ugyan ősi, de egyszerű másolatának tekinthetjük, amely azonban az első 
változatban valóban Ottó ispán magánoklevele volt. 

Dr. Püspöki Nagy Péter 

Az alkalmazott rövidítések: 

Fejérpataky: II. IstvOkl.=Feiérpataky László: Oklevelek II. István király korából. — Értekezések a 
történeti tudományok koréból. XV. köt. 5.sz. Bp., 1892. 

Foltin: ZáztyAp.—Foltm János: Zázty-i apátság XI. századi alapító oklevelének taglalataés ismeretlen 
helyének meghatarozása. Eger, 1883. 

Krj. =Szentpétery Imre:Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Tom. I. 1001—1270. 
Bp., 1923. Tom. I I / l . (1255) 1270—1272. (Bp., 1944.) Tom. II/2-3. Szerk .-.Borsa Iván, Bp., 1961. 

Kumorovitz: Magánjlrásb.=Kumorovitz Bernát: A középkori magyar „magánjogi" írásbeliség első 
korszaka (XI—XII. század) —Századok, 97(1963), 1—31. 

Kumorovitz: ZselAlapl.=Kumorovitz Bernát: Á zselicszentjakabi alapítólevél 1061-ből (Pest legko 
rábbi említése) — Tanulmányok Budapest múltjából. XVI. (1964), 43—83. 

O M O = Ó - m a g y a r olvasókönyv, összeállította: Jakubovich Emilés Pais Dezső. Pécs, 1929. 
SRA = Scriptores rerum Hungaricum tempore ducum requmque stirpis Arpadianae gestarum. Szerk.: 
Szentpétery Imre. I—II. Bp., 1937—1938. 

Szentpétery: MOV\tm.=Szentpétery Imre: Magyar oklevéltan. A Magyar történettudomány kézi-
könyve II/3. Szerk.: Hóman Bálint. Bp., 1930. 

Egy különös várostrom 
krónikája 

A Hadtörténelmi Közlemények 1986. évi 2. számában Tóth Sándor Lászlónak cikke jelent 
meg a kanizsai várostromról és a város közelében vívott csatáról, melyre 1600 őszén került 
sor. Ebben a tanulmányban szó van arról is, hogy több száz, Pápáról szökött vallon katona 
harcolt ekkor keményen a törökök oldalán. Hogyan kerültek a Habsburgok pápai zsoldosai 
a kanizsai török táborba? — teszi fel a kérdést az olvasó teljes jogpal. Nem csak Tóth Sándor 
László cikkében kapunk erre választ, hanem számos kortárs művében is. Elsősorban Istvánfi 
Miklós: Magyarország története című munkájára, Illésházy megfelelő írásaira kell hivatkoz-
nom. Török oldalról Pecsevi Ibrahim és Kjátib Cselebi foglalkozik ezzel az eseménnyel. 
Távol áll azonban tőlem, hogy történelmi tanulmányt írjak, s benne kútfőket idézzek. Égy 
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Braun-Hogenberg „Civitates orbis terrarum" (VI. k., 1617). Philippo Bernardo után 
Hoefnagel György közli (f 1610). A kép baloldalán lázadó vallon zsoldosok kivégzése (1600) 

ápai helytörténész több mint nyolcvan évvel ezelőtt írt munkája alapján szeretném 
emutatni ezeknek a vallonoknak a históriáját s egy különös várostrom törtenetét. 
A helytörténész Kis Ernő tanár, az 1531-ben alapított híres pápai kollégium igazgatója, aki 

tanulmányában nemcsak történelmi forrásokra támaszkodott, hanem Wathay Ferencnek, a 
jeles végbeli vitéznek, költőnek és emlékiratírónak a naplóját is felhasználta, így alkotott 
olvasmányos, izgalmas, remek krónikát elsősorban saját városának lakói számára. 

Az eset megértéséhez tudnunk kell, hogy 1600-ban már kilencedik éve folyt a törökök 
ellen az úgynevezett tizenöt éves háború, s ez végsőkig kimerítette a bécsi hadikincstárat. 
Hónapokig, sokszor évekig nem tudták fizetni a zsoldot, éhezésre, nélkülözésre ítélve ezzel 
a többnyire családos katonákat és hozzátartozóikat. Ez történt Pápán is, ahol a francia 
nyelvet Deszélő vallon zsoldosok az éhezést megunva 1600. június l-jén fellázadtak. Első 
tennivalójuk volt lefegyverezni és elfogni az őrség mit sem sejtő magyar és német tisztjeit 
Maróthy Mihály kapitánnyal együtt. Ezekről az eseményekről Kis Ernő a következőket írta: 

„ . . .a francia zsoldosok mihelyt a tanácsházban együtt kapott tiszteket elzárták, az őrségekre siettek, 
s mivel azon a napon éppen a német őrségen volt az őrszolgálat sora, azokat őrhelyeiken meglepvén, 
lefegyverezték, s ez idő óta a város kapuihoz s őrhelyeire csupán maguk közül helyeztek őrcsapatokat, és 
hogy zendülésük teljes legyen, a lefegyverzett magyar és német őrség ruháit, fegyvereit és lovait maguk 
közt elosztották, sőt azok nejeit és leányait is rabszolgáikká tették. Néhányan meg úgy gondolkodva, 
hogy úgyis a török lesz ezután az ő legjobb barátjuk, maguk is török ruhába öltöztek, és török módra 
rendezték be életük módját. Legjobban megörültek e furcsa világnak a várban fogva volt törökök, mert 
ezek börtöneit most a franciák megnyitván, mint legjobb barátaikat küldték őket Székesfehérvárra . . . 
azon izenettel, hogy ha a pasa elmaradt zsoldjukat kifizetteti, Pápát neki kezére adják." 

Csak idő kéraese volt, hogy ezekről az eseményekről Bécs is értesüljön. A szállongó kósza 
híreknek először nem akartak hitelt adni, de mikor két tisztnek is sikerült megszöknie a 
vallonok fogságából, meggyőződtek arról, hogy a lázadás híre valóság. Az egyik szökevény, 
Wathay Ferenc hadnagy, a későbbi fehérvári vicekapitány volt. Nagy bátorsággal kitört 
abból a Fő téri házból, ahol szoros őrizet alatt tartották. A sötét utcákon rohanva eljutott a 

'Valamennyi idézet lelőhelye: Pápa város egyetemes leírása. Összeállította: dr. Kapossy Lucián. 
Pápa, 1905. (A várőrség fellázadása 1600-ban. 55—62. old.) 
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nyuga t i bás tyáig . I t t m á r csak a pa lánk és a várárok állta ú t já t . M e g m e n e k ü l é s e u to lsó 
m o z z a n a t á r ó l emlék i ra tában ó d o n h a n g z á s ú so rokban így emlékez ik meg : 

,Minden)elöli az sok strasa körülem, rászánom magam, holott sem kötelem, semi nem leven, lassan 
kihagvan az palank kötőfaja vegere ki Ugrom az Árokban. Az holott bizoniara cziak meg nem halok, es 
Ezekben vevek az Eörssök, es míg az mas árkon feli maszek, adigAnnian futanak oda, hogiaz sürünvalo 
hozam lövestiil az mel granat dolman kurta rajtam vala, kett helen altal menven az globis, mégis magam 
meg nem sebesülek, az en megváltó Cristusom gondia viselete altal." 

M i u t á n szerencsésen á t j u t o t t a széles á r k o n , s a leadot t lövések is célt tévesz te t tek , az éj 
leple alatt s ikerül t egé ru ta t nyernie . Marca l tő ig meg s em állt. I t t a kovácsműhe lyben 
megszabadu l t bi l incseitói , s máris men t h í r t adni a Pápán t ö r t é n t e seményekrő l . 

A bécsi hadi tanács j ún iu s másod ik fe lében in tézkedéseket fogana tos í to t t . Ado l f Schwar-
zenbe rg generálist , a g y ő r i főkap i t ány t je lentős katonai erővel a vár alá vezényel te . A z 
o s t r o m l ó sereg p a r a n c s n o k a megegyezésre tö rekede t t : 

„ . . . 25 lovast oly üzenettel küldött be a várba, hogy a zsoldosok teljes bűnbocsánaton kívül zsoldjuk 
kifizetését nyerik, ha tíz nap alatt a császár hűségére visszatérnek. Rövid válasz volt a zendülök felelete, 
az ugyanis, hogy már késő. 

A k ö v e t k e z ő k b e n II. R u d o l f n é m e t - r ó m a i császár, aki I. Rudo l f néven vol t Magya ro r szág 
királya, maga p r ó b á l k o z o t t békés megoldássa l : 

„ Újabb követ jön a zendülőkhöz, a császár követe, Petz, utasítása szerint már a napot is kitűzi, melyen 
az elmaradt zsoldot is kifizetik, de meghallgatásra ez sem talál. Most már nem kell a császár pénze nekik, 
nem urok többé a császár, kimennek országából, s arra kérik Achmet pasát, adasson melléjük török 
csapatot, melynek fedezete alatt eljuthassanak a tengerig, hop: majd más országban ismét zsoldba 
állhassanak, ahol rendesebben kiadják fizetésüket, mint Papán.' 

E z u t á n n e m marad t m á s hátra , min t megkezden i az o s t r o m o t . E lő szö r a T ü z e s - m a l o m 
mellet t p r ó b á l k o z t a k a győ r i főkap i t ány e m b e r e i éjszakai támadássa l : 

Június 25-én éjjel közel a vár fala alá küldi hadait, de a vallonok megtudták Schwarzenberg 
szándékát, és a ... malomhoz 300 főnyi őrséget rejtettek el, s midőn Schwarzenberg hadai a legszebb 
reménnyel odalopództak a vár alá, ezek a malom mögül hátukba kerültek, s a támadás zajára a várbeliek 
is a kapukon kirohanva Schwarzenberg hadait röviaharc után visszaszorították." 

A narci c s e l ekményekben ezután he t ek ig tar tó s züne t köve tkeze t t . E z idő alatt az 
o s t r o m l ó sereget megerős í t e t t ék , ma jd i smét támadással p r ó b á l k o z t a k : 

„ . . . Schwarzenberg 9000 emberrel jött a döntő ostromra, s július 12-én megérkezvén, a várat 3 
ágyúval lövette s mindenekelőtt az említett malmot, amelyet a franciák újabban sáncokkal s 2 ágyúval és 
őrséggel is megerősítettek, vette el ... az ellenségtől, kik most észrevévén helyzetüknek aggasztóbbá 
változását, egy végső kirohanásra kezdtek gondolni, oly célból, hogy útjokat a fenyegetett várból a biztos 
menedéket nyújtó Fehérvár felé veszik." 

A k i rohanás leírása valósággal d rámai . A z író ennél a résznél szinte a szép i roda lom 
eszközeivel igyekszik ha tn i olvasóira: 

„ . . . július 26-án napkeltével megkísérlik tervük végrehajtását. A tüzkapun rohan ki a mintegy 800 
főnyi zendülő csapat az erősítésül jött Morspurg ezredre, s azt a támadó művekben meglepvén, a részeg 
ezredet felkoncolta. A zajra Schwerzenberg vezéri sisakja nélkül, fegyvertelenül kap lovára, övéit az 
esküszegők ellen harcra tüzeli, de egy golyótól találva csakhamar elnémult. Festő ecsetjére lenne méltó a 
jelenet, midőn emitt a lováról lebukott vezért emelik ki övéi a csatatérről, amodább Nádasdy buzdítja 
vezérök haláláért bosszúra az ostromló sereget, mely most a leghősiesebb elszántsággal veti magát a 
zendülőkre, s bosszúálló sebeket osztva veri vissza őket a vár kapuján." 

N e m c s a k a ki törés visszaverése je lentet t sikert a t á m a d ó k számára, h a n e m az is, hogy 
o lyan f o g l y o k kerül tek a kezükbe , ak ik megfelelő a d a t o k a t tud tak szolgál ta tni a várban 
kialakul t he lyze t rő l : 

„Néhányan foglyul estek közülük, ezek Nádasdy elé vitetvén azt vallják, hogy odabenn kevés az 
élelem, de a zendülők készebbek tovább is lóhúst enni, s ha az is elfogy, a fogoly őrseget felfalni, sem hogy 
meghódoljanak az ostromlóknak, mivel félnek a büntetéstől." 

A va l lonok félelme j o g o s volt . N á d a s d y a foglyul ejtett l ázadóka t a várbel iek s zeme láttára 
elevenen megnyúza t t a . E z u t á n az o s t r o m l ó k fo ly ta t ták a k iéhezte tés t . S z ű k e b b r e vonták az 
o s t r o m g y ű r ű t és vár tak . C s a k a tó által ha tá ro l t keleti o lda l marad t őr ize t len . T u d t á k ezt a 
l ázadók is. Kedvező vo l t s zámukra , h o g y a f o r r ó n y á r b a n a Szélesvíznek neveze t t tó félig 
k i szárad t , he lyenként mocsaras , nádas rengeteggé vá l t ozo t t . Ezen keresz tü l szalmából , 
de szkábó l u ta t kész í te t tek , s augusz tus 10-én éjszaka családtagjaikkal együt t k i lopakod tak a 
várból . 

„Harcrakészen lépnek az alattuk ingó és süppedő szalmára, s követik őket asszonyaik. Túl a vízen oly 
biztatólag integet a Bakony. A Bakony aljaban állottak a Nagy Lajos királyunktól épített fényes 
karthausi templom romjai, csak idáig juthattak, midőn a menekülésükről értesült Nádasdy lovasaival 
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utolérte őket. Kétségbeesett harcot vívnak a zendülők, mire a nap auv. 11-én feltűnt, már nem volt 
zendülő csapat, csak a Bakony aljában a templom romjai körül volt egy be nem hantolt új temető." 

Akik nem estek el, a Bakony rengetegébe húzódtak be, majd Fehérvárra menekültek, s a 
török szolgálatába szegődtek. Hogy mennyien voltak? A török források is eltérő adatokat 
tartalmaznak. Legalább 200, legfeljebb 600 fő lehetett a létszámuk. Annyi mindenesetre 
bizonyos, hogy ezek a vallonok nem egészen egy hónap múlva már Nagykanizsánál 
harcoltak igen elszántan a törökök oldalán, akik a felmentő seregre csapást mérve elfoglalták 
a magyar végvárrendszer e fontos pontját. A városlődi összecsapásnál a vallonok közüI90-en 
kerültek fogságba. Az ő sorsuk Papán teljesedett be, s iszonyatos volt: 

„ . . . némelyeket forgó malomkerekekre kötöttek, másokat zsúpba csavarva megsütöttek, voltak, 
kiket úgy korbácsoltak agyon, másokat kiéheztetett kutyákkal tépettek szét, némelyeket nyakig a földbe 
ásva lőttek agyon, másoK ugyanígy, de az éhségtől megkínozva vesztek el." 

Mi lett a tisztekkel? Erre is választ ad a pápai helytörténész dolgozata: 
„A főbb bűnösöket Bécsbe szállították, s közülük Schakunay Lőrincet a vár udvarán félnéeltetvén, 

testét négy utcavégre tűzték ki. Balde János hadnagyot, Benge Mihályt és Revei Hissán omagyot a 
Thabor, Stuherthor és Landressé téren karóba húzatták; hatot, um. de la Visson, de la Thoa 
hadnagyokat, Mayr János tábori sebészt, Larancs Jánost, Bannes Mihályt és Muglier Claudit jobb karjuk 
levágására ítélték, s azután kettesével a Grabenen, Neu-Markt és Hoch-Markt téren kivégezték." 

Milyen volt a hangulat az ostrom után Pápán és a táborban? 
„De bár nagy volt az öröm Nádasdy seregében Pápa visszafoglalása felett, mégis semmi nem múlhatta 

felül a fogságbol kiszabadított őrség boldogságát, sokan örömükben sírtak, mások Nádasdynak lábai elé 
borultak halálkodva a sok nyomorúságukra elhozott szabadításért. Midőn Mátyás főhercegnek Pápa 
visszavételét hírül adták, az ismét Maróthit nevezte ki Pápa parancsnokául, mint aki inkább fogságot 
szenvedett, de esküjét megtartotta." 

Aki kivégzési jelenetet lát a Pápa váráról készült metszeteken, az gondoljon arra, hogy 
ezek az ábrázolások egykor a vallonlázadást s az azt követő megtorlást voltak hivatva hírül 
adni a korabeli Európában. Most illusztráció jgyanánt is szolgálhatnak ahhoz a színes 
leíráshoz, melyet az egykori pápai helytörténész készített egy különös várostromról. 

Huszár János 

Berey József, az ecsedi vár 
krónikása 

Az elmúlt évben többször is az érdeklődés előterébe került az ecsedi láp, a hajdani ecsedi 
vár. Többen közölték észrevételeiket, emlékeiket a láppal és a várral kapcsolatban. A 
Honismeret 1986/5. számában arról is beszámolt, hogy újra kezdődnek az ecsedi vár feltárási 
munkálatai. E közleményben, de több, a Magyar Nemzethez írt olvasói levélben is 
felbukkant Berey József neve, aki a múlt század utolsó évtizedétől kezdve folytatott 
helytörténeti kutatásokat Nagyecseden, és azok eredményeit részben — sajnos csak 
töredékesen — közzé is tette. 

Nagyobbrészt kéziratos formában fennmaradt hagyatéka azóta is forrásmunkául szolgál a 
történeti kutatásokhoz. Reméljük, egyszer mód lesz arra, hogy Nagyecsed község történeté-
hez hasonlóan a vár és a láp története is megjelenhessen nyomtatásban. Addig is szeretnék 
emléke előtt tisztelegni kéziratban lévő, saját fogalmazású életrajzának és az ecsedi várról 
írott tanulmányának részleges közlésével. 

Berey Katalin 

Berey József életrajza 
„Született Szatmár-németiben 1859. április 2-án, régi nemes családból, melynek családfája 

1490-től vezettetik s ősi fészke a Szatmár vármegyei Bere, színtiszta magyar község. Alsóbb 
tanulmányait a szatmári ref. és kir. kath. főgimnáziumban végezte, hol érettségit tett. Már itt 
irodalmi tevékenységet fejtett ki s évenkint több pályadíjat nyert. 1877-től a debreceni 
kollégiumban a teológiát hallgatta s eközben bibliai tanulmányért jutalmat és szorgalmi 
emléket kapott. 
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1881. Húsvét ünnepén a nagykárolyi ref. fényes gyülekezetben kezdte meg lelkészi 
működését, mint segédlelkész s vallástanár, hol három év alatt sikerrel ápolta s virágoztatta a 
felekezetek közötti békés, egyetértő munkálkodást. 

1884-ben a szaniszlói ref. egyház megválasztotta egyhangúlag lelkipásztorául, 1888-ban 
pedig szintén egyhangú választással nagyecsedi lelkesz lett s azóta már több mint négy 
évtizede munkálkodik sikerrel egyhaza, községe felvirágoztatásán. Alig 10 év alatt 
templomot, tornyot, papilakot építtetett a hívek áldozatkészsége fellángoltatásával, óriási 
költséggel.( . . .) 

A községi képviselő testületnek 43 év óta tagja s mint ilyen részt vett a lápcsapolás 
előmunkálataiban, a posta, a vasút, a kőút, orvosi székhely, gyógyszertár, villanyvilágítás 
stb. létesítésében. Egyik harcosa volt a népnevelésnek, a gyermekgondozásnak, a szegény 
ügynek stb. Az állami elemi iskolai gondokságnak kezdettől (1903^) elnöke. ( . . . ) A 
varmegyei életben is négy évtized óta megszakítás nélkül tevékenykedik, mint választott 
törvényhatósági tag. ( . . . ) 

Mint egyháztörténelmi író a Protestáns Szemlében jelentette meg a vármegyei reformátu-
sok helyzetét 1660—1682-ig és a giródtótfalusi egyház történetét, a vármegyei levéltárban 
felkutatott adatok alapján. Részt vett a vármegyei monográfia szerkesztésében. Szépirodalmi 
dolgozatai kötetekre mennek, melyek a régebbi szatmári, nagykárolyi, debreceni, mátészal-
kai helyi lapokban jelentek meg. Ujabb terjedelmes műve: [Nagyecsed monográfiája] 
(község, egyház, vár és láp) még ez évben nyomtatásban meg fog jelenni.( . . .) 

Egyházmegyéje bizalma még fiatal korában megtisztelte tanácsbírósággal, számvevőszéki 
elnökséggel, főjegyzőséggel, 1907-ben pedig az esperességgel, melyet 1923-ig viselt s dacára 
egyházmegyéje osztatlan bizalmának s kérésének tovább folytatni nem volt hajlandó. Az 
egyházmegye sajnálattal tudomásul vévén lemondását, örökös tiszteletbeli esperesi címmel 
ruházta fel. 

A tiszántúli egyházkerület is fontos állásokra méltatta. A kollégiumi igazgató tanácsnak, 
az egyetemes konventnek, az országos zsinatnak ma is tagja. Esperessége utolsó éveiben a 
távol levő püspököt helyettesítette aközgyűlésen s konventen." 

Berey József 1936-ban ment nyugdíjba, és ugyanabban az évben költözött Újpestre. Itt is hal meg 
1940. május hetedikén. Hagyatéka részben a Református Ráday GyűjteményDen, részben a család 
birtokában található, Martosi Mórocz Sándor és Bereyné Martosi Mórocz Katalin unokáinál. Életében, 
számos kisebb közlemény mellett, egyetlen nagyobb munkája jelent meg, 1937-ben, Nagyecsed 
nagyközség történetéről.1 

A nagyecsedi református egyház, 
az ecsedi vár és az ecsedi láp története 
1930-ig (részletek) 

írta: Berey József nagyecsedi református lelkész, a nagykárolyi református egyházmegye 
örökös tiszteletbeli esperese 

Az ecsedi vár 
Nagyecsed történetében vezető szerepet játszott a vár. Ami dicsőséget, fényt és hírnevet 

kapott Nagyecsed, azt várának köszönhette. Abban az időben a várak fontosságát és 
bevehetetlenségét alkották és biztosították: a magas hegyeken elhelyezkedés és a víz, mely 
védte az erős sancfalakat, épületeket. 

Magas hegy tetején épült várban könnyű volt a védekezés, nehéz a támadás. A magas 
várfalról legurított szikladarab a meredek lejtőn esésében embert, állatot, támadóeszközöket 
porrá zúzott, megsemmisített. Ágyúk, puskák lövése lefelé kártékonyabb volt, s messzebb 
hordott, mint alulról felfelé. Viszont a támadás az ily várak ellen, óriási akadályokba 
ütközött. Tízszeres, sőt százszoros erő is néha kudarcot vallott. 

1 Nagyecsed nagyközség (hajdani oppidium) története 1896-ig. Mátészalka, 1937. 
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A másik védelme a várnak a víz volt. Ez már kevesebb biztosítékot nyújtott. A folyóvizek 
szigetén, vagy partjain épített várak a víz által némileg védve voltak, de megközelíthették 
hajókon, s mikor a víz beta gyott: a jég hátán. 

Az ecsedi várnak fő erőssége a láp volt. 
A lápon hajók nem közlekedhettek, vize alig volt, ez alatt posvány, sár terült el, melyen 

hajók nem járhattak, megfeneklettek, a közlekedést gátolták a vízi növények: a sás, a nád, 
mely óriási területeken körülövezte a várat. Gyalog ember beleveszett, állat odapusztult, ha 
a lápra tévedt. Legfeljebb kis, lélekvesztő csolnakon tudtak járni-kelni a pákászok, halászok, 
kik ismerték a láp minden zugát, s tudták, hol nem akad fenn a csolnak. 

Ilyen láp vette körül három oldalról az Ecsedi várat. A negyedik oldalon, a szárazföld felől 
oly messze esett a biztos talaj az ágyúk elhelyezésére, hogy a golyók nem jutottak el a 
várfalakig. Abban az időben, ezelőtt mintegy 600 évvel, ideálisabb es biztosabb elhelyezés 
vár alapításra nem lehetett, mint a lápon szárazföldtől 1500 méterre bentebb eső sziget. 

Ezt belátták a Báthoriak, Ecsed akkori földesurai. Már maga a belső sziget, vár nélkül is, 
elég biztos menhelyet nyújtott, melyet folyton erősítgettek, ae csak fakerítéssel (1290). Az 
ecsedi határon, a lápon több ilyen sziget volt. Legrégibb a sárvári. De ez a szárazföldhöz kissé 
közel esett. Ezért a Báthoriak a mostani község területén fekvő hármas szigetre irányították 
figyelmüket. Amint megállapítható, ez a három sziget a mostani Szállás utcából az állami 
iskola előtt elvonuló útvonal irányában, a templomon túl fekvő csatornáig, a régi Kranszna 
mederig terjedt. A templomon túl, Győrtelek felé esett a legbensőbb sziget, melyen a vár 
épült, ez előtt volt a másik két sziget, melyen a község telepedett meg. A Báthoriak 
királyhűsége és vitézsége nyerte el a kiváló kegyet, hogy várat építhettek. Ezt közönséges 
halandó meg nem kaphatta. Ezt csak országos hírű, nagy hatalommal és tehetséggel biro, s 
főleg a királyhoz teljesen megbízható hűséggel viseltető egyének nyerhették meg. Ennél 
fogva beláthatjuk, hogy midőn Róbert Károly a Báthoriaknak engedélyt adott vár építésére, 
ekkor már ezek hatalmas és nagy tekintélyű urak voltak. 

Mikor kapták a várépítésre az engedélyt? 
Szirmay 1325-re teszi, Éble Gábor 1334-re. Mások 1335-re, sőt Szatmár monográfiája, 

valószínűleg nyomdahibából 1353-ra 1335 helyett. Magát az engedélyt nem sikerült 
felfedeznem. Fő dolog, hogy az engedélyt megnyerték és pedig oly feltétellel, hogy „az 
ecsedi réteken, vagyis tavak között várat építhessenek, mely az ő királyhoz és Szent 
Koronához mutatott szeplőtlen hívségekről »hűség«, »Hywseegh« várának neveztessék". 
Ennyit tudunk az engedélyről. 

Hogy miképp történt s mikor a vár felépítése, ezt homály fedi. Érdekükben állott a 
Báthoriaknak, nogy minél előbb. De, habár többen voltak, akik az engedélyt kapták, név 
szerint: János, András, Lőrinc, Miklós, Lőkös, kik mindannyian a Bátor Berecz, Guthked 
nemből származott András fia utódai voltak, mégsem voltak képesek azonnal hatalmas várat 
létesíteni, ehhez századok kellettek, míg végre bevehetetlen erősséget alkothattak. Száz év 
múlva 1423 és 1425-ben van említés a várról. 

1492-ben Báthori András volt az, akiről fel van jegyezve, hogy a várat nagy költséggel 
megerősítette és messze terjedő pincékkel bővítette, lehette, mert mint több elődje, egyéb 
méltóságai mellett ő is a vármegye főispánja volt. 

Megörökítette tevékenységét a várra elhelyezett következő felírással: „Nagylelkű Báthori 
András, hazájának atyja, megépítette ezen erősséget a maga hazafiainak megnyugvására és 
oltalmára, átallátván, nogy a békesség közzé néha ferkezhetett háború és viszálkodas. Ez kéri 
a maga maradékit, hogy Bátor névről el ne feledkezzenek, egyetértők legyenek, mert az 
egyesség által kis dolgok nagyra nőnek, az egyenetlenség által elenyésznek. Azután: hogy a 
keresetet el ne vesztegessék, mert nem kisebb erkölcs a keresetet megtartani, mint azt 
összegyűjteni. Utoljára: szenvedjetek és óvjátok magatokat, mert eltávozni a gonosztól és jót 
cselekedni boldogsága az embernek." 

A mohácsi vész után, a két pártra szakadt ország küzdelmeiben Ecsed vára gyakran cserélt 
gazdát. ( . . . ) 

1530-Dan Zápolya rendelkezett felette úgy, hogy Nagy Gáspár őrizze 100 válogatott 
lovassal. 

1540-ben a vármegye is tartotta a várban törvényszékét. 
1561-ben pedig Ferdinánd hűségére vonta Báthori Bandi (Bonaventura). 
1562-ben Mikes Mihály volt a várkapitány, kinek testvérét a törökök elfogván, megfenye-

gették, hogyha a várat nem adja, testvérét a legkínosabb halállal végezik ki. Ezt megakadályo-
zandók, Mikes Mihálytól a kapitányságot elvették. ( . . . ) 
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1621-ben Bethlen Gáboré volt a vár, hol az országnak menteséges koronáját, mellyel 
magát nem engedte királlyá koronáztatni, egy évig őriztette. ( . . . ) Utána iktári Bethlen 
István és fia nemcsak bírták a várat, de itt is laktak (Bethlen István itt is halt meg). 
Fiúörökösük nem lévén 1648-ban I. Rákóczi György királyi adománnyal nyerte el a várat, 
hol gyakran mulatozott és még jobban megerősítette. II. Rákóczi György is ura volt a várnak 
ki itt húzódott meg biztonságban családjával, midőn a lengyelek pusztították szatmári és 
beregi jószágait s a leégett falvak falaira ezt írták: Vicém pro vice reado tibi bait bona vicine! 
(Kölcsönt kölcsönnel adok vissza jó szomszéd.) ( . . . ) 

II. Rákóczi György után a vár ismét a királyra szállott s német katonaság helyeztetett bele. 
Ettől kezdődik pusztulása. A vár átadásakor mindenkori inventárium vétetett fel. Ilyent 
találunk az országos levéltárban 1616-ból s a muníciókról 1670. aug. 1-ből. Ezekből 
megismerhetjük, mint biztos forrásokból, a régi várat a legapróbb részletekig. Maradt fenn 
rajz is az erősségből, de ez nem oly hű, mint a leírás. Az egyik rajz birtokomban van 
1686-ból, az egyezik — kevés eltéréssel — a Szirmay Mívében közölttel, a másik Éble Gábor 
utánnyomása 1688-ból. Azért közlöm az inventáriumokat, nem ugyan szó szerint, de 
lehetőség szerint pontosan, hogy megalkothassuk képzeletünkben a várat, melynek csak 
helye maradt meg. ( . . . ) 

A vár képe 1670-ben 
Mint tudjuk, a várról és erődítményeiről 12 kép és 3 inventárium maradt fenn, ezeket 

egybevetve, ez időben a vár valóságban és kétségbevonhatatlanul a következőképpen alakul 
ki. Magvát s abban az időben a legbiztosabb erősségét képezte a várnak a négyszárnyú 
egyemeletes épület (belső vár), melynek északnyugati és délnyugati szegletén, közvetlen az 
épület mellett egy-egy torony emelkedett, egy-két emelettel magasabban, mint a négyszár-
nyú belső vár. A délnyugati kisebb fatoronyban volt az óra elhelyezve. A tornyokba orsós 
fagrádics vezetett fel, így azokban elhelyezni semmit sem lehetett, hanem csak arra 
szolgáltak, hogy onnan kémleljék a netalán közeledő ellenséget, s ablakaiból lövöldözhesse-
nek. Az épületbe a déli oldalon lehetett bemenni. Ez a bejárás kőboltos (téglaboltozatos) volt 
s az udvarra vezetett. Három kapu zárta el itt a közlekedést. Az első (külső) felvonó kapu, 
melyet két öreg vascsigán lánccal húztak fel s bocsátottak le. A középső kapu vastag 
deszkából készült kettős szárnyú, egyiken ajtócska a gyalogjáróknak. A harmadik, belső 
kapu szintén kétfelé nyíló. Ezen bejáróban oldalt volt a tömlöc és egy szenelő hely is. 

A belső vár udvara nem nagy terjedelmű lehetett. Itt az emeleten mind a négy oldalon 
fafolyosó, melyre orsós grádics vezetett fel. Ezen folyosóknak külön fazsindelyezése volt, 
míg maga az épület cserepes. A folyosókról csak néhány (5) szobába nyílt ajtó. Az emeleten 
is minden szoba kőboltos, ami bizonyítja, hogy az épület falai nagyon vastagok voltak, amint 
a régi váraknál általában. Emeleten lévő szobákban laktak a fejedelmi család tagjai. 
Mindössze 9 szoba volt rendelkezésükre és a konyha (sütőház). Ezen az emeleti szobák nevei 
s elhelyezése kétségtelenné teszik, ami a vár fennmaradt képe megtekintésénél is világosan 
látható, hogy a belső vár épülete téglány alakú volt s nem négyszögű. A hosszabb szárnyon 
4-4 szoba, mely egyik szeglettől a másikig terült el, úgy hogy délen és északon csak egy-egy 
terem volt. ( . . . ) 

Eszerint a belső vár összes szobái száma, a bejárati tömlöc és szenelő hely hozzászámításá-
val 24, a földszinten és emeleten együttvéve. 

A vár belső erősségében, a négyszögű belső vár körül az itt felsorolt épületek voltak, 
melyekben 25 szoba találtatott. így az itteni összes szobák száma 24 és 25=49. Volt még 4 
hatalmas szuszék (lisztes ház) fából és egy kandallószín. A külső erődítményekben is voltak 
a várhoz tartozó épületek, valamint a szigetkertben és a majorban.( . . .) 

A vár II. Rákóczi Ferenc idején 
1669-től a vár pusztult tovább, javítást nem eszközöltek rajta. Némi remény csillogott fel 

1705-ben a vár visszaállítására, midőn II. Rákóczi Ferenc itt tartózkodhatott. Ezt megörökíti 
maga a fejedelem következőképpen:2 „Magam pedig szállásomat Ecsed várába tettem amely 
Házam ősi birtoka vala, s melynek erődítményeit a németek a háború előtt lerontották, de én 
újra fel szándékoztam építtetni. Fekvését tekintve igen különös és talán egész Európában 
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nincs hozzá hasonló, úgy hogy bevehetetlennek látszik, stb. Ecsed ezen erdőség (Liget) 
végén fekszik. Ha a városba akarunk jutni, a folyónak (Kraszna) egy 50 lábnyi széles és 
rendkívül mély ágán kell átmennünk. A várost egy körülbelül 30-40 lábnyi természetes 
csatorna veszi körül, a többit a tőzegen nőtt nád borítja. Ezen város csak két földbástyával 
vala megerősítve, elől ( . . . ) . A város nem igen nagy vala, belőle az erősségbe jutott az ember, 
amely két, a várostól elválasztott csúcsműből (Ourage couné) állott s a város s a vár között 
élő vizet tartalmazó csatornák terültek, ezek oly mélyek, hogy midőn az erősség leromboltat-
ván, s kemény kőragasszal összeedzett jótéglából készült bástyák romja beléjük dőlt, nem 
volt elég betöltésükre, a lakosok állítása szerint előnyök úgy látszék, mintha megteltek volna, 
azonban egy éj alatt az egész omladék tömegét elnyelte a mélység. Ezekből láthatni, hogy az 
egész három szigeten áü, melyeket a folyó kígyózása képez. Az említett csúcsművek is 
cölöpökre valának építve, s földalatti osztályaik a víz színénél alantabb feküdtek. Kíváncsi 
valék megvizsgálni a várművek alapját s a cölöpök minőségét, ezek kőrisfából voltak s már 
egészen kővé váltak s letört darabjaik kemények és könnyűek valának. E cölöpökön jól 
letömött s igen vastag szénréteg volt s ez óvá meg a nedvességtől a föld alatti lakosztályokat. 
A második várműben emelkedett a tömör épületű palota és mindezek mögött a folyónak még 
egy más csatornája mélyedt, mely az erősséget egy igen gazdag mezőben bővelkedő 
rétegségből választá el.( . . .) 

A híres Báthori ház egyik ága Ecsedtől vette előnevét. A vár a családnak kihaltával 
örökösödés útján szállt reánk. A Báthoriak címerében három sárkányfog volt, ezen állat 
testétől körül szegélyezve. A hagyomány szerint, mikoron a scythák e földon megtelepedé-
nek, egy az Opos nemzetségből való szittya vitéz egy sárkányt ölt meg e helyen, ahol ezután 
a várat vagy inkább házat építtette, mert csak nénány századdal később (I. Károly alatt) 
erősített meg, a vitéz ama hős tettéért a Bátor nyevet nyeré. Emlékszem, nogy a 
kincstárunkban őrzött ritkaságok között láttam egy buzogányt, mellyel a monda szerint 
Bátor Opos a szörnyeteget agyon verte volna, azonban a fegyver kicsinsége igen kétségessé 
teszi a hagyományt. Minthogy az erődítményeknek alapja épségben megvolt: elhatároztam, 
hogy újból felépíttettem a várműveket s a tőzegen át új csatornákat vágatok, melyek által a 
közlekedést az egész körüllevő vidékkel fenn lenessen tartania." stb. 

1897. január havában Thali Kálmán ezt írta hozzám: „a Rákóczi korból hadmérnöki 
rajzaim is vannak Ecsed erődítményeiről, de azokat magam szándékozom kiadni." így 
hozzá nem juthattam, s nem közölhetem. A vár újraépítési munkálatokról a Károlyi-család 
oklevéltára V-ik kötetében közölt levelek tesznek bizonyságot.(. . .) 

A nagy fejedelem a szatmári béke után nem tért vissza, hontalanná lett. Az ecsedi várat 
nem volt aki felépítse, rommá vált, elpusztult végleg. Csak emléke él. 1805-ben császári és 
királyi főherceg József nádorispán az ecsedi-várnak romladékjait megszemlélte, annak 
minden szegleteit, a templomnak helyét feljárván, a Dobolóra, s strázsa dombra felmenvén, 
mintegy egy óráig ottan mulatozott. Szirmay 1810-ben kiadott munkájában, bizonyára saját 
szemlélete alapján ezeket írja: „Ama nevezetes vára pedig, melyről hazánk történetének írói, 
mint megvehetetlenről emlékeznek a Kraszna vizének szigetjébe építtetett, amint látszik 
négy szegletre, sáncai termés kövekkel és tágiákkal volta megerősítve. Ecsed felől való 
oldalán és az első kapu előtt egy nagy messzire látó domb volt csinálva, amely most is a maga 
valóságában fennáll a várból nagy kimenő sánc volt, onnét a második kapura kimenetel, 
melynek most is fennálló falai kemény erősséget mutatnak. Ezen kapu előtt szélesen elterjedt 
mindenkori víz folyás volt és ezen híd állott, melynek lábai nem régen kiásatván a régiségnek 
miatta igen feketévé váltak és felette megkeményedtek, azért is belőlük az ahhoz érték 
mesteremberek szép munkákat tettek. Ezen tón által jővén a város felől, egy szigetben állott 
a templom, mely most is fenn vagyon és az előtt sánc levén, a város felül hídon kellett abba 
járni, a hajdani várnak pedig csak némely leomladozott falai látszanak, minden sáncai és 
azokban volt épületek le lévén döntve csak szomorú omladékokat mutatnak." 

1890-es években még éltek öreg emberek, kik a vár romjai között gyermekkorukban 
kéményekre is emlékeztek, de ekkor már föld feletti fal nem volt, csak egyes helyeken 
találtak a föld alatt csúcsíves tégla falrészeket, cölöpöket. A várdomb meg volt több méter 
magasságában. Később ezt is elhordták úttöltésre a legutóbb az állami (vári) két tantermes 
iskola alapjának emelésére. Ma már domb sem jelöli a vár helyét. 

2 II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékiratai a magyar háborúról, 1703-ról végéig. Közli Thaly 
Kálmán. Ötödik, bővített kiadás. Bp. 168. és a következő oldal. 
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A szabadságharc eseményei 
Győr megyében 

A 140 évvel ezelőtt lezajlott szabadságharc során a délvidéki harcok gyors kiterjedésére mi 
sem jellemzőbb, mint az a tény, hogy szeptember 19-én már G y ő r város falain is megjelentek 
azok a kormányelnöki felhívások, amelyek — többek közt — az alábbiakat tartalmaz-
ták -.„Édes hazánkat ármány és árulás környékezi. Szabadságunk ellenségei a hiszékeny népet 
gyanúsításokkal ámítják, a pártütőket úi meg új vakmerőségekre késztetik, sőt azokat 
pénzzel, fegyverrel és minden hadikészlettel ellátják, hogy míg e haza népei egymást 
marcangolják, ők a régi állapotot visszaállíthassák." A felhívás további részei az általános 
felkelésre, az újoncállítások meggyorsítására szólították fel a hatóságokat, mivel „a haladék-
ban halál rejlik!". 

Helyileg különben nem kellett tartani a késlekedéstől. Az éppen akkor kinevezett Szabó 
Kálmán Győr megyei, és Lukács Sándor Győr városi kormánybiztosok személyében 
ugyanis olyan lelkes és tettrekész hazafiak kerültek e felelős tisztségekbe, akik mindent 
elkövettek a toborzások eredményes folytatása, és a hadfelszerelési feladatok lehetőleg 
zavartalan megoldása érdekében. Pesten, Kossuth javaslatára, megalakult az Országos 
Honvédelmi Bizottmány, a dunántúli sereg fővezérletét pedig — nádori minőségében — 
István főherceg vette át. Az idő sürgetett, mivel a Dráván átkelt horvát csapatok három 
irányban törtek Pest felé, és a magyar táborba érkezett nádor bizalmas kéziratot kapott az 
uralkodótól, hogy Jellasics hadával semmi körülmények közöt t sem bocsátkozhat harcba, 
mert az nem volna összeegyeztethető császári herceg mivoltával! A címzett természetesen 
megértette feladatát, ezért szeptember 22-én alattomban Budára ment, és másnap kiszökött 
Bécsbe. 

E történelmi tényeket hiteles dokumentumok mellett, egy korabeli napló is alátámasztja, 
amely véletlen folytán falusi padlásról került a megyei levéltár tulajdonába. A Diárium 
szerzője, a dúsgazdag kereskedők rétegébe tartozó Wurda család háziasszonya, akinek 
osztrák érzelmű beállítottsága közismert volt, és értesüléseit, megfigyeléseit leplezetlenül 
vetette papírra. A nádor eltűnését is már másnap feljegyezte naplójaban. 

Az időközben előrenyomuló horvát csapatokra Móga altábornagy, az új fővezér, 
Pákozdnál oly csapást mért , hogy a megtizedelt ellenség kimerülten és Kiéhezetten vonult 
Győr felé. Korbonics István polgármester szerencsére élelmet szállíttatott a bán vert 
hadának, így a város és lakossága nagyobb pusztítások nélkül vészelte át a horvátok 
rendezetlen, Bécs felé tartó menekülését. A Győr alá érkezett magyar sereg, Móga 
vezérletével, természetesen üldözőbe vette a betolakodókat, sőt a Lajtáig érve, háromszor is 
megkísérelte az átkelést, de ekkor már osztrák alakulatokkal feltöltött túlerővel találta magát 
szemben. így a schwechati csata kudarccal végződött, még a derekasan helytálló újoncegysé-
gek is nagy veszteségeket szenvedtek. Az említett naplóban ezt olvashatjuk: „Jöttek, 
szaladtak a győri nemzetőrök vissza a csatából Bruck és Parndorfról , nagy reteráda volt!" 

Móga lemondása után Görgey Artúr tábornok vette át a feldunai hadtest parancsnokságát, 
aki legfontosabb feladatát abban látta, hogy a Windischgrátz fővezérlete alatt előrenyomuló 
császári hadakat, Győrre támaszkodva feltartóztassa. A hadfogadó központtá változott 
megyeszékhelyre közben állandóan érkeztek az erősítések, megállás nélkül folytak a 
sáncolási munkálatok, de a bécsi hadvezetőség által betervezett „nagy támadás" során, már 
Öttevénynél sem sikerült a támadókat feltartóztatni, sőt egyes csapatrészek már a karácsonyi 
ünnepek előtt elérték Abda vonalát. Az ágyúdörgés éjjel-nappal behallatszott a városba, de 
Görgey — Kossuth álláspontjával ellentétben — mégis haderejének fokozatos visszavonása 
mellett döntött . Nem vitás, hogy ez a felsőgallai, bicskei elszakadó hadművelet nyitotta meg 
az utat a támadásba lendült ellenség számára, egészen az ország szívéig, fővárosunkig. 

Alig hagyta el a magyar tábor zöme a G y ő r körüli földsáncokat, a Zámoly és Koroncó 
irányából előretörő osztrák hadosztályok december 27-én, szinte ellenállás nélkül bevonul-
tak a megfélemlített „kalmár" városba. Lukács Sándor még idejében menedéket talált, 
akárcsak néhány sorstársa, de a magyar érzelmű lakosság számára szörnyű hetek és hónapok 
következtek. A győzelmi mámor hatása alatt a megszállók fegyelme meglazult, napirenden 
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voltak a rablások, fosztogatások és erőszakos cselekmények. Az elkeseredés és tanácstalanság 
vált úrrá. 

Ám Kossuth Lajos nem adta fel a reményt, sőt emberfeletti munkával elérte, hogy a 
létszámában megnövekedett honvédsereg már kora tavasszal megindíthatta sikeres hadjára-
tát. A hatvani, váci, majd nagysallói ütközetek ragyogó eredményei még Weiden altábor-
nagy, osztrák főparancsnokot is arra az elhatározásra juttatták, nogy elrendelje a főváros 
kiürítését és hadosztályainak Győrön keresztül, egészen Pozsonyig történő visszavonulását. 

A Diárium szerzője ezzel kapcsolatosan ezeket írta: „Nagy Isten, de nagy búban élünk, 
nem tudjuk, minő sors vár reánk. Rettegünk a jövendőtől, jönnek a bepakolt hintók, 
többnyire magas rangú tisztek, itt lesz a főszállás." Weldenéknek azonban itt sem volt sokáig 
maradásuk, mert a véres szőnyi, majd ácsi csata után még az ellenséges utóvédeknek is nyugat 
felé kellett menekülniük. 

Győr város lakossága, persze, örömnapjait élte 1849 májusában; a zenés felvonulások, 
hazafias ünnepségek napirenden voltak. A fáklyás menetek résztvevői Kossuth, Klapka, 
Pöltenberg, Kmetty és Ächy Ot tó éljenzése közben lerángatták a középületekről az osztrák 
lobogókat, a székhelyére ismét visszatért Lukács Sándor utasítására pedig sorra leváltották a 
lebuktatott rendszer kiszolgálóit. A határtalan lelkesedés és elszántság heteiben a polgárság 
azzal sem törődött, hogy a Győrtől nyugatra, az egészen Csorna térségéig védőállásokba 
vonult osztrákok, gyakran zavaró jellegű rajtaütéseket kíséreltek meg a magyar egységek 
ellen; de a Honvédelmi Bizottmány és a legfelsőbb hadvezetés bizalmasan értesült arról, 
hogy a kamarilla a szövetséges orosz cári haderő segítségével, következetesen készül az 
ellentámadásra. 

Ezért megállás nélkül folytatódtak az újabb sáncolási munkálatok, nap mint nap érkeztek 
további fegyveres alakulatok és az Abda, majd Öttevény körüli csatározasokkal egyidejűleg, 
Kmetty ezredes sikeresen támadta hátba, Csorna környékén, Wiss tábornok dandárát. A 
túlságosan szétszórt magyar seregrészek azonban nem tudtak nyugat felé egységes, 
összevont hadműveletet kibontakoztatni, így a magára maradt Pöltenberg-hadtest is csak 
ideig-óráig bírt az ötszörös ellenséges túlerővel szemben ellenállni. 1849. június 28-án. 
Haynau táborszernagy átfogó támadást intézett Győr ellen, és a város rövid tűzharc után 
elesett. Görgey főseregével egészen Komáromig vonult vissza, de a vesztes szőnyi ütközet 
után az osztrák haderő további előnyomulását, sőt a főváros újabb bevételét sem tudts 
megakadályozni. 

Ä megyeszékhelyre bevonuló osztrák sereg élén az ifjú császár, Ferenc József is Győrbe 
érkezett. A Wurda-féle napló szerint: „Der Kaiser két segédtiszttől kísérve elment a 
Venczliék mellett a piacig, majd a Kaneiderék előtt tért vissza a Bécsi kapun át, hogy 
megszálljon az Arany Bárányban." Másnap egyébként, dob- és sípszó mellett, az orosz 
alakulatok is a város falai közé érkeztek. A fényárban úszó utcákon, tereken a győzelem 
fekete-sárga lobogói lengedeztek annak jeléül, hogy Győr sorsa is hosszú időre megpecséte-
lődött. A haditörvényszék azonnal megkezdte munkáját , a megtorlási hullám sok ártatlan 
hazafit juttatott a börtönökbe. Közben a sebesültek már a hadikórházakká átalakított 
iskolákat, zárdákat is megtöltötték. A halottakat szekérszámra vitték a tömegsírokba. 

A szabadságharc végső bukása, a szövetkezett reakciós nagyhatalmak erőfölénye folytán, 
most már elkerülhetetlennek látszott (bár belső politikai és Katonai ellentéteink is szerepet 
játszottak ebben), s ezt a sorsdöntő tényt — a felel ős vezetőkön kívül — a kevésbé tájékozott 
néprétegek is egyre jobban érezték. G y ő r város lakossága számára az utolsó reménysugarat 
Klapka György tábornok, komáromi várparancsnok augusztus 3-án végrehajtott sikeres 
hadművelete jelentette, hiszen ennek során néhány napra magyar honvédalakulatok jelentek 
meg Győr utcáin, de ez a bravúros haditénv csak felvillanó fény volt a nagy magyar 
éjszakában. A Diárium írója sem hallgathatta el, hogy „szánalmas volt az osztrák helyőrség 
fejvesztett menekülése", az utána következett tényleges fejlemények azonban helyileg, és 
országos méretekben is a nemzeti katasztrófa közeli beteljesülését jelezték. 

Az újonnan bevetett császári seregek augusztus 15-én ismét elfoglalták Győr városát, a 
távoli hadműveletekről, főleg Szegecíről érkezett lesújtó hírek, majd a világosi fegyverletétel 
tragikus következményei minden Kétséget eloszlattak. Az igaz hazafiak magukba fojtották a 
nemzet mélységes gyászát, és örökre szívükbe vésték az Aradnál hóhérkézre került vértanúk 
emlékét. 

Dr. Lengyel Alfréd 
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A szabadságharc emléke 
a kisalföldi népköltészetben 

A negyvennyolcas szabadságharc 140. évfordulójára emlékezünk országszerte. A törté-
nelmi események felelevenítése mellett érdemes figyelmet szentelnünk arra is, hogyan él a 
szabadságharc népünk emlékezetében. A tájat érintő események népmondák mletőivé 
váltak. Néhány példa a Kisalföld területéről. 

A kisbajcsi őrsereg. Amikor Kossuth Lajos elmondta a nagy beszédit Óváron, minden 
faluban jelentkeztek a legények honvédnek. Nálunk, Kisbajcson olyan nagy volt a 
föllelkesülés, hogy majdnem minden épkézláb férfiember fölcsapott Kossuth katonájának. 
Ki a kaszáját vitte, ki a cséphadarót. Voltak vagy hatvanan. Amikor Győrbe értek, ott azt 
mondta nekik a parancsnok, hogy ez má egy derék falu, ahunnan ilyen sokan gyüttek, azér 
megengedte nekik, hogy együtt maradjanak. így lett a kisbajcsi őrsereg, ahogyan akkor 
hívták őket. A legidősebb közülük az én szépöregapám volt, Oros Vendel, az lett a vezetőjük. 

Elindultak a többivel együtt Bécs ellen. Sokat mentek gyalog, igen el is fáradtak már, mire 
odaértek Bécs alá. Egyszercsak nagy kavarodás támadt, mindenfele lövöldöztek és ágyúval is 
közibük lűttek a magyaroknak. Akkor azt mondta a többinek szépöregapám: 

— Tyű, a nemjóját atyafiak, menjünk innen, mer itt még ma emberhalal lesz! 
Erre visszafordultak és szerencsésen haza is értek KisDajcsra. Itthon aztán már kaptak 

puskát is. Nos, amikor a nagy csata volt a falu alatt, akkor aztán kitettek magukért. A 
Baromillő dűlőben volt a nagy csata. Győr felől gyüttek a németek és már nagyon 
szorongatták a honvédeket. Akkor, éppen a legjobbkor, kitörtek a faluból a kisbajcsiak. 
Oldalba kapták a németeket. A honvédek is új erőre kaptak Nagybajcs felől és beszorították 
a németeket a Dunába. Igen sok német ott maradt a csatában. A falubeliek hordták össze 
őket, hét kocsira való volt belőlük, nos mindjárt el is temették mindet ott kinn a mezőn. Még 
édesapám is mondta, hogy sokáig megvoltak a sírok a mezőn, de aztán ellapultak a 
fakadóvíztül. (Oross István, sz. 1907. KisDajcs, 1968) 

Az abdai csata.Negyvennyócban, amikor a nagy harc vót, itt Abdán is vót egy csata. A 
faluban vótak a németek meg a kozákok is, Győr felül meg gyüttek a huszárok. Átúsztattak 
a Rábcán, és neki a németeknek! Ot t vót a csata, ahun a legelő van, a falu szélin. A kápolna 
dombja felül gyüttek a huszárok, a németek meg ki a faluból, a legelő felül kerítették űket. 
Vót ám nagy zaj, lűttek cefetül, meg aki érte, vágta! Vót a huszárokközt egy börcsi gyerek is. 
Hát az, amint vágja a nímetet, látja ám, hogy a szílső háznál egy fehér lovon valami tisztféle 
igen gukkerozza a csatát. No, gondúta magába, majd adok én neked! Avval odavágtatott 
feléje. De a tisztféle is észrevette ám, megugrott, oszt végig a falun! A huszár meg utánna! 
Kergette igen, ahogy csak bírta. Má Öttevényen is túl vótak, amikor má majdnem utolérte. 
De aztán a tiszti ló lobban vót abrakúva, jobban bírta a futást, mint a szegény fáradt huszárló, 
osztán mindig jobban elfutott elülle. De azért majdnem Kimléig kergette. Mivelhogy nem 
segített neki senki, egymaga nem tudta megfogni, hát abbahagyta. Amaz meg Óvárig futott, 
egyenesen a papokhoz. Ott sült ki, hogy az a tisztféle nem is vót akárki. Maga Ferenc Jóska 
vót! Sokszor beszélgették itt az öregek, hogy de nagy kár vót, hogy nem vót akkor 
szerencséje annak a huszárnak. Mer ha elfogta vóna a Ferenc Jóskát, talán vége is lett vóna az 
egész harcnak és nem veszett vóna oda a szabadság. (Simon József, sz. 1903. Börcs, 1965) 

A gyirmóti csata. Gyirmóton is volt még egy csata negyvennyolcban. Lovas németek jöttek 
Gyor felől és bekerítették az egész falut. Az itt elszállásolt honvédeket akarták kézrekeríteni. 
A honvédek azonban neszét vették a dolognak még jó idejében. A falubeliek elbujtatták őket 
a Kenderfődi dűlőbe. Innen ugrottak neki a németnek. Kevesen voltak, az igaz, meg aztán 
csak elültöltős öreg puskájuk volt, de a gyirmóti emberek kiegyenesített kaszával segítették 
őket. így egyesült erővel beszorították a németeket a Marcal meg a Rába közé az ingoványba. 
Itt a lovasok elültek és besüllyedtek a mocsárba. Nem menekült meg közülük egy se. Azóta 
Németlaposnak hívják ezt a részt. (Radics János, sz. 1892. Gyirmót, 1970) 
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Honvédek az ikrényi csárdában. Ikrény csak egy urasági major vót még akkor. Vót itt egy 
öreg csárda az erdőszélen, még betyárok is mulattak benne annak idején. Egyszer huszárok 
gyüttek ide mulatni a kapitányukkal. Má vígan vótak. Harsogott a csárda a nótátul, amikor 
osztrákok gyüttek Gyor felül. Szaladt egy-két ember oda a csárdához, bekiabáltak a 
honvédeknek, hogy meneküljenek, mer hogy igen sok a vasas. De azok nem ijedtek ám meg 
egy csöppet se! Meghúzták a lovakon a hevedert, aztán visszaültek a csárdába. A kapitány új 
bort rendült, és becsukatta a kaput. Odaértek az osztrákok, dörömbűtek a kapun, de csak 
nem tudtak bemenni. Erre körülvették a csárdát, ott lapultak a kerítés mellett. A honvédek 
meg megitták szépen a borukat, aztán fölkaptak a lovukra és átugrattak a kerítésen. Az 
osztrákolí még lélekzetet se kaptak hirteleniibe, azok meg már vágtattak a Rába-parton 
Patona felé. Megpróbálták üldözni őket, de hiába volt, jóllemaradtak. így mondták el az 
öregek a csárdába, amikor még megvót legénykoromba. (Horváth József, sz. 1898. Ikrény 
1967) 

Katonabújó. Ikrény határában, a Rába vizenyős árterében, van egy kis remíszerdő. 
Katonabújónak hívják. A nevéről ezt mondta el Horváth József (sz. 1898): Azért hívják ezt a 
kis erdőt Katonabújónak, mert a negyvennyolcas nagy háború végén sok katona bujkált 
benne. Amikor letették a fegyvert az oroszoknak, akkor a sok katona gyött hazafelé, 
mindenki a maga faluja felé. Az osztrákok meg fogdosták össze őket és besorozták a császár 
katonájának. Elvitték őket messzi országokba és tíz évbe is beletellett, mire hazakeveredtek. 
Ezért aztán mindenki igyekezett elbújni előle. Itt a sok nádas meg erdő között jó helyük volt. 
A halászok ladikkal segítették őket ide a vizek közé. Százan is voltak már, amikor a pandúrok 
neszét vették a dolognak és keresni kezdték őket. A halászokat kényszerítették, hogy 
ladikkal vigyék őket a dezentorok búvóhelyire. A halászok el is indultak velük, de csak 
eveztek ide-oda a nád között, a pandúrok meg nem ismerték ki magukat. Jól belekeveredtek 
a nádasba. Ot t meg a szúnyogok marták meg őket. Végtire is megunták a sok csípést és 
kiparancsulták a ladikot a partra. El is siettek, ahogy csak tudtak és többet nem gyüttek 
keresni. A Katonabújón meg ott voltak a honvédek, amíg csak haza nem mehettek. 

Országszerte élnek történelmi mondák a szabadságharcról. Szép honismereti feladat volna 
mindenütt összegyűjteni őket. 

Dr. Timaffy László 
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G Ö N C Ö N és KASSÁN EMLÉKÜLÉST rendezett május 20—21-én a Magyar Irodalomtörté : 
neti Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tagozata, a TIT megyei szervezetének irodalmi 
szakosztálya, a CSEMADOK Kassai Városi Bizottsága és a Kazinczy Ferenc Társaság a kassai 
Magyar Museum megjelenésének 200. és Batsányi János születésének 225. évfordulója tiszteleté-
re. Göncön Pataki József tanácselnök köszöntötte a résztvevőket, majd Borsos Árpád, a megyei 
tanács osztályvezetője nyitotta meg az emlékülést. Előadást tartott dr. Csorba Csaba (Abaúj 
varmegye a XVIII. század végén), dr. János István (A felvilágosodás szépliteraturai kezdeményei) 
és Gulyás Mihály (Az irodalmi kultúra abaúji öröksége), majd a résztvevők megtekintettek a 
„huszita háza"-at és a helytörténeti kiállítást, s tisztelegtek Károlyi Gáspár szohra és Szenei 
Molnár Albert emléktáblája előtt. Másnap Kassán a történelmi városközpontban való irodalmi 
sétával folytatódott a rendezvény, majd dr. Kováts Miklós (Szellemi műhely Kassán a felvilágoso-
dás korában) és dr. Kováts Daniel (Batsányi és Kazinczy mint szerkesztők) tartott előadást. 
Végül az emlékülés résztvevői megkoszorúzták Batsányi János emléktábláját és a dóm Rákóczi-
kriptáját. 
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BÖZÉÜKTCS 

„Van másik út!" 
Hevesi József helytörténész körorvossal 
beszélget Beke György 

Közepes vagy inkább alacsony termetű, izgékony, heves természetű ember. Csak úgy forr 
benne, s fel-feltör belőle a közlési vágy. Marosvásárhelyi orvostanhallgató korában már helyi 
és bukaresti lapokba írt rendszeresen. Első fogalmazását a kolozsvári Korunk pályázatára 
küldte be 1964-ben, tizenhat éves korában. A pályázat harmadik díját — a Korunkból 
másolom ide — „Hevesi József X. oszt. diák kapta Nagyszalontáról." 

Mit ismerhettem meg Hevesi József írásaiból az aradi tájról? Fel kellett figyelnem néhány 
tanulmányértékű cikkére, például Seprős község múltjáról és jelen valóságáról, ágyai 
búvárkodásaira, Olosz Lajos költői hagyatékának ápolására. Volt, amelyiket levélben küldte 
el nekem, megsejtett kölcsönös rokonszenvünk, meg annak jogán, nogy felesége révén 
„földiek vagyunk"; Hevesiné Karácsony Lívia zenetanárnő az én szülőfalummal szomszédos 
Szentivánlaborfalván született. Hevesi doktor egyik leveléből Olosz Lajos-emlékplakett 
fényképmásolata hullott ki (a plakettet az orvos saját pénzéből készíttette el Deák Árpád 
marosvásárhelyi szobrásszal), meg Kusztos Endre festőművész grafikája a köröskisjenői 
Olosz-házról, illetve a huszonkét hajdani, strázsáló fenyő közül megmaradt egyetlen csonka 
fáról; a grafikát a kolozsvári Igazság közölte. 

Most otthonában megkérdezem: 
—- Honnan tudtál arról itt, az Alföld aradi zugában, a seprősi pusztán arról, hogy mi 

jelenik meg a kolozsvári napilapban? 
— Jön a lap minden nap. 
Sorolja, hogy hány romániai magyar lapot járat. Az Arad megyei napilapon, a Vörös 

Lobogón kívül még hat napilapot, valamennyi magyar folyóiratot, a Secolul XX című 
bukaresti világirodalmi szemlét — a Nagyvilág társát —, s nehogy elfelejtsem: a Nyelv- és 
Irodalomtudományi Közleményeket. A Román Akadémia kolozsvári magyar filológiai 
folyóirata még orvostanhallgató korától jár Hevesi Józsefnek. Arra gondolok: vajon hány 
szakmabelinek, magyartanárnak, írónak, újságírónak jár a megyében a NyIRK, ahogy ezt a 
tudományos folyóiratot rövidítjük. 

Ha szülőfaluja, Ágya történetét villantotta fel, nem elégedett meg Márki Sándor Arad 
megyét bemutató monográfiájával a múlt század végéből, noha tudatában van a táj 
történelmét felbúvárló Márki vitathatatlan tudományos érdemeinek. Ezért a falubeli 
öregeket is kikérdezte, hogy az élő történelemmel megismerkedjen, aztán szépirodalmi 
forrásokat is felkutatott. Ha az egykori ágyai erdőről szólt, a költő Olosz Lajos nosztalgikus 
leírását idézte meg. Titus Popovici regényét, az Éhséget hívta segítségül annak a véres 
tragédiának az érzékeltetésére, mely 1895-ben egy vadmacska-vadászaton ment végbe itt: a 
tulajdonos-főherceg László fia halálra sebezte önmagát. A helyi mendemonda szerint a 
főherceg maga lőtte le a fiát, amiért az elcsábította tőle kedvesét, a híres kávéházi énekesnőt. 
Titus Popovici gyermekkorának néhány nyarát ezen a vidéken töltötte, akkor hallott a 
folklorizálódó történetről. 

Hevesi doktor diákkora óta csupán „vendég" a szülőfalujában. Felavatása után három 
esztendeig Moldvában szolgált, 1980-ban került vissza a szülőföldjére. Seprős ugyanis a 
szülőtájba tartozik, alig 24 kilométerre esik Ágyától, légvonalban persze; egyébként csak 
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kerülővel, Köröskisjenő érintésével lehet megközelíteni. Szüleivel a seprősi orvos telefonon 
beszélget majdnem naponta, mégpedig mindig őt hívják az ágyai termelőszövetkezet 
tehenészének ot thonábol; ne vádolnassa a doktort senki azzal, hogy magáncélokra költi az 
állam pénzét. Egy körorvosnak erre is vigyáznia kell, erkölcsi dolgokban mindenre nagyon 
kell vigyáznia egy Hevesi Józsefnek, ki ilyképpen lélekben otthon lehet Ágyán is. 

Hogy miből él ma Ágya népe? Hogyne tudná! Ingáznak Aradra; biciklivel vagy busszal 
Kisjenőig, onnan vonattal be a vagongyárba, textilgyárba. A nők közelebb kerestek munkát 
maguknak: a kisjenói konzervüzemben; traktorvontatta, ponyvás utánfutó viszi és hozza 
őket. Szándékosan említette Hevesi doktor először a mintegy 1200 főnyi lakosság fő 
megélhetéseként az ingázást, így tekintik ezt a falujában is. A helybeli termelőszövetkezet 
gyengén gazdálkodik, alig akad már fiatal ot thon; Árad szívó hatása elért idáig, sokan be is 
költöztek a megyeszékhelyre, amíg tehették. Pedig alighanem jól lehetne pénzelni a közös 
gazdaságból is, na egyszer az Erdős-fiúk olyan sokat keresnek a zöldségtermesztéssel háztáji 
Kertjükben, hogy megéri nekik a távoli Bánffyhunyadra, Kolozsvárra hordani eladás végett a 
portékájukat. Áz Erdős-fiúknak szakmájuk is van; Jóska, Bálint és Sándor egyképpen 
elektroműszerész lenne, ha nem cserélik fel a fóliasátrakban folytatott kertészkedéssel. 

— Egy ilyen félreeső falu úgy el tud öregedni, mint a magányos fák, amelyek körül nincs 
sarjerdo — szomorodik el Hevesi doktor. A század elejen 1734 lakója volt Ágyának. A nép 
életfáját már akkor, a század elején kikezdte az egyke. Úgy tudják a környéken, hogy Csép 
Sándor szívszorító tévéfilmjét, amelyet egykoron a bukaresti televízió magyar műsora 
sugárzott az egyke léleksorvasztó szokásáról, eredetileg Ágyán akarta forgatni, ahol 
gyermekeskedett, s csak később döntöt t Kalotaszeg mellett, hogy ne sértse meg a faluját. 
Hevesi doktor mintha nem törődne a sértődőkkel, úgy ostorozza a pusztulás hagyományát. 

— Neked hány testvéred van? — kérdezem meg. 
— Egyke vagyok én is. Éppen ezért mondom, mondhatom! Előbb szokás lett, aztán 

törvény. Gonosz törvény. 
Feleségére nézek, a szentivánlaborfalvi születésű asszonykára, aki első gyermekét várja. 
— Remélem, ez a kedves székely fiatalasszony nem marad meg az elsőnél . . . 
Hevesiné tiltakoznék, talán a félelelem mozdítja a karját, a férje megelőzi: 
— Szégyenben maradna a földijei előtt. 
— Ügy gondolod, hogy a Székelyföldön nincs egykézés? Sajnos . . . 
— A mi székelyeinknél sok a gyermek. Ne lepődj meg, csakugyan vannak már ágyai 

székelyek is. Ágyára kezdenek visszaköltözni, nyugdíjas életre, az innen elkerült zsilvölgyi 
bányászok, s hozzák magukkal székely hozzátartozóikat. Mert a Zsil völgyében sok a 
székely. Jöttek már hozzánk Szépvízről, Dánfalváról fiatal házasok is. Csábító számukra az 
Alföld, a tévé, a síkság. Meg nagy vonzóerő a kishatárforgalom. Ágyáról minden hónapban 
átmehetnek Magyarországra. Ezek a csíkiak nem egykéznek, és beköltözésükkel lassan, de 
érezhetően Ágyán is kezd megváltozni a családeszmény. Van már két- és háromgyermekes 
ágyai család is! 

Előbbi borúlátása mintha kitisztult volna a szeméből. Egyelőre két tanerős az iskola 
Ágyán. Az 1940/41-es tanévben 22 elsős volt, 1974/75-ben kilenc . . . A végzősök az 
erdőhegyi iskola magyar tagozatán folytatják tovább, de ha végre csakugyan megtörik a 
gonosz nagyomány, újra megfiatalodhatik a faluja. 

— Meg is fog fiatalodni! Érzem! Én mondom ezt neked, Hevesi József! — Majd mintha 
ezzel nagyobb nyomatékot adna: Molnár Hevesi József. 

— Miért vagy te Molnár? Előneved? 
— Afféle megkülönböztető név. ő s e i m a törökdúlás után kerültek ide. Nagyon sok új 

család kapaszkodott meg a Körösközben, egyáltalán Arad megyében, a török kitakarodása 
után, románok, magyarok, szerbek, németek, bolgárok. Élnek Hevesi nevűek Nagyszalon-
tán, Nagyzerinden, Tamásdán, Aradon, Váradon; nem rokonaim, vagy nem tudok a 
rokonságunkról. A ágyai Hevesiek közül, rajtam kívül, egy molnár vitte a legtöbbre: 
lóhajtotta szárazmalma volt a faluban. Ezt az ősömet „sánta suszter Hevesinek" nevezték, de 
a fiaira már a „Molnár" előnév ragadt, mert még két másik Hevesivel összefogva, gőzmalmot 
létesítettek . . . A malom rég nincs meg, már nagyapám lebontotta; nem bírta a versenyt a 
kisjenői nagy malmokkal, de a név megmaradt. A név tovább kísér . . . 

Áki saját családját ilyen szenvedéllyel kutatja, nyilván más, érdekes ágyai családokra is 
kiterjeszti érdeklődését. Ágyáról 1944 óta három orvos, három lelkész, két tanár, egy 
tanítónő és két egészségügyi technikus került ki. Még előbb egy írónő, noha neki csak a távoli 
ősei voltak ágyaiak. Hevesi doktor rábukkant a családi nyomra, és levelet írt Szabó 
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Magdának. Az írónő 1982. március 30-án így válaszolt neki: „Családunk Ágyát mindig 
számon tartotta, mint valami élőlényt; apám le is ment legénykorában, hogy kimásolja az 
adatokat a kálvinisták anyakönyvéből . . . Látja, mindenfele Szabó van a Szabók között. 
Minket Ágyához köt a származás. Régi család vagyunk, s úgy összegubancolódva a magyar 
történelemmel, hogy Istenen kívül el nem oldja senki . . . " 

Innen már egy lépés a közelebbi irodalmi hagyomány, Olosz Lajos emlékezete. 
— Tudom, nogy irodalomtörténetileg is nélkülözhetetlen adatokat búvároltál fel Olosz 

Lajos életéről, pályájáról. Mi indított erre? 
— Gondolatban nagyon közel éreztem magamhoz. Már csak a közös szülőfalunk okán is. 

Olosz Lajos édesapja harminc éven át községi jegyző volt Ágyán. Hevesi nagyapám, 
„Molnár Hevesi" testvére, Hevesi Julcsa szemben lakott a jegyzői lakással, sok mindent 
mesélt „Banyi bácsiról". A kisienői piacon láttam először. Az ötvenes évek végén volt ez, a 
szüleim hízott disznót vittek De eladni. Velük mentem. Megjelent egy sudár, szemüveges, 
térdnadrágos úriember, aki minden ágyait nevén szólított. Ki ez az úr, kérdeztem 
édesanyámat. Nem úr, csak Banyi bácsi Kisjenőről, felelte. Szalontai diák koromban aztán, 
illetve érettségi után hosszan elbeszélgettem vele, akkor először. Azután a haláláig 
leveleztünk. 

Ebből a levelezésből derült ki, hogy kapcsolatuk egyáltalán nem mai keletű. Hevesi József 
doktor nagyapja, Kis Mihály községi bíróként jelen volt Kolozsvárott, mikor az egyetemen 
Ágya szülöttet, Olosz Lajost királygyűrűs doktorrá avatták. „Nagyapádra én is sokszor és 
szeretettel emlékszem — írta 1971-ben, november l- jén, halottak napján kelt levelében 
Olosz Lajos a marosvásárhelyi orvostanhallgatónak —, igen jó emberem volt, és ő is meleg 
szívvel ragaszkodott hozzám. Ennek akkor is kifejezést adott, midőn sub auspiciis doktorrá 
avatásomra külön szép, fekete, ünneplő ruhát, fényes csizmát és aranyrojtos nyakkendőt 
csináltatott a maga számára, és saját költségén eljött Kolozsvárra, ahol az erkély első sorából, 
az egyetem aulájában nézte végig az ünnepség lefolyását." 

Hevesi József minden fellelhető adatot gyűjt a költőről, a szülőfalujában felbukkanó 
emlékektől addig az orvosi zárójelentésig, amit a marosvásárhelyi klinikán állítottak ki 
Olosz Lajos utolsó betegségéről és haláláról. Több alkalommal magnós interjút készített 
vele. Közvetlen embernek ismerte meg; de aki irodalomról akart beszélgetni vele, annak 
előbb végig kellett hallgatni jogfilozófiai eszmefuttatását államról, erkölcsről, kormányzás-
ról. Fiatalkorában született jogfilozófusnak tartották, aztán elragadta a gyakorlati élet és a 
költészet. Szenvedélyesen nitt a jog igazságtevő, emberszépíto hatalmában, a jogérzék 
humanizmusában. 

— Életének nem egy szakaszán ki is ábrándulhatott volna a jogból. A jogbiztonságból 
mindenképpen. Kérdeztem erről is. Azt felelte, hogy a jogban akkor is bízott, az örök 
értékekben mindig meg lehet bízni. 

— Milyen gondolattal készítetted el, saját pénzedből, Olosz Lajos emlékplakettjét? 
— Hogy nehezebben felejtsük el a költőt. Sok helyre elküldtem a plakettről készült 

fényképet. A bukaresti £/őrében is megjelent 1982. október 5-én. Bízom abban, hogy 
egyszer majd kinagyítva felkerül az ágyai szülőházra, amelynek igen alkalmas rendeltetése 
van manapság, benne kapott otthont a magyar óvoda. 

Evvel a hévvel vállalta a tragikusan rövid életű Babrik József emlékezetének ápolását is. 
Bihari barangoló könyvem megjelenése után — Bajor Andor útján — mintegy számon kérte, 
hogy miért nem említettem a nagyváradi születésű zenetanárt, előadóművészt. Aztán 
levélben elküldte nekem Deák Árpád Hommage á Babrik József című arcképét ezzel az 
ajánlással: „Beke Györgynek, mementóként, hogy ne feledhesse Babrikot (1949—1974), az 
újabbkori régizene-mozgalom pionírját." 

— Marosvásárhelyen ismerkedtem meg vele a könyvtárban. Ö régi kottákat tanulmányo-
zott, én Arad megyére vonatkozó könyveket, Fényes Elek, Márki Sándor, Csánki Dezső 
munkáit. A könyvtárakban könnyen támad a barátság. Babrik sokat beszélt arról, hogy 
milyen szép régi dallamokat talált Gyulafehérváron, a Batthyneanumban, a kódexekben. 
Szívesen búvárkodott abban a nevezetes tékában. Az ott talált dallamokat együttesével elő is 
adta. Babriknak felbecsülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a romániai magyar zenei 
életben a régi zene alkotásai felé fordult az érdeklődés. Csíkszeredán évente megrendezték a 
régi zene fesztiválját. 

Műkedvelőként még helynévkutatásba is belekezdett Hevesi doktor. Istenem, hány 
pászmán végeznek pótolhatatlan munkát a „műkedvelők"! Talán a kolozsvári Nyelv- és 
Irodalomtudományi Közlemények ben rendszeresen megjelenő, ilyen jellegű gyűjtések 
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keltették fel a kedvét. Köröskisjenőtől Aradig egy bélzerindi emberrel utazott az autóbu-
szon. Közben kifaggatta, hogy miként nevezik Bélzerinden a dűlőket, s nyomban le is 
jegyezte: Böstör, Nagygyepű, Kisgyepű, Paphalma, Szárazerdő, Ófalu, Kürti föld, Tóköz, 
Junászzug, Kegyes, Barta-földje, Szőlőskertek. Alkalma nyílt rá, hát megtudakolta a 
Zerinddeí szomszédos Feketegyarmat helyneveit, már csak a szavak ízlelgetése kedvéért is: 
Tódásdűlő, Fütyülőtábla, Ökörlegelő, Alsó- és Felső-Mocsárdűlő, Gelvács, utóbbi helyén 
lehetett a hasonló nevű, a török időkben eltűnt település. 

Szolgálati helye, Seprős község iránt Olosz-nyomozásai akkor is felkeltették volna Hevesi 
doktor figyelmét, ha nem kerül ide körorvosnak. Lévén a költő barátja, a híres lovas és 
vadász, Czárán János — seprősi birtokos. „Erkölcsileg cenzor volt" — mondta róla Olosz 
Lajos egy, 1973-ban, Marosi Ildikónak adott interjúban. „Volt egy bizonyos erkölcsi 
mértéke, amelyből nem engedett." A vágújhelyi születésű, írói munkásságával az aradi 
tájhoz kötődő Szántó György önéletrajzi fogantatású Fekete éveimben megörökítette Olosz 
Lajos és Czárán János szinte valószínűtlen hűségét egymás iránt. Mert ugyan ki maradt volna 
meg változatlan barátságban, Olosz Lajoson kívül, azzal az emberrel, aki miatt, ha vadászati 
baleset okán is, a költő fel szemére megvakult? „Olosz Banyi a szokottnál is szomorúbb volt, 
legjobb barátja, Czárán János haldoklott egy aradi szanatóriumban — így a birtokos 1930-as 
haláláról. — Csak jelekkel értette meg magát, pezsgőt hozatott, ittak némán a szanatóriumi 
szobában a költő-ügyvéd és az úrlovas, a halál töltögetett nekik. Reggelre elvitte Czárán 
Jánost csontlovainak egyikén, valahol fekete felhők hátán lovagolták egymás mellett a nagy 
finist, amit megfestettem egyszer régen." Regényben valószínűtlennek tetszenék egy ilyen 
semmitől meg nem zavarható barátság, a valóság fittyet hány a logikának. „A valóság 
különösebb, mint a regényírás, mert a regényírónak ragaszkodnia kell a valószerűséghez, a 
valóságnak nem" — mondta Mark Twain. 

A Czárán család egyik különös szenvedélyű tagjának az emlékével bihari barangolásomon 
találkoztam. Czárán Gyula, a modern turisztika egyik úttörője, adta a „bihargó" nevet 
magának és társainak, a bihari hegységek szerelmeseinek. A seprősi születésű jogászt a 
szülőföldjével szomszédos bihari hegységekbe vonzotta szenvedélye, ő fedezte fel a Révi 
sziklaszoros barlangját, vízeséseket tett ismertté, utakat épített, kilátókat létesített, térképe-
ket rajzolt, könyvben, cikkekben népszerűsítette a természetjárást. 

Egyik híres úrlovas, másik egész vagyonát a természet felfedezésére áldozó turista. A 
harmadik Czárán, a „biharológus" nagybátyja, Tivadar könyvgyűjtő volt, és iskolaalapító. 
Öt esztendővel halála előtt, 1883-ban, immár 73 évesen, 17 ezer forintos adományt tett a 
seprői népiskola felépítésére és fenntartására. A Hevesi doktor birtokába került alapítólevél 
„a népnevelés nemes célját" emlegeti, s az alapítványból ötezer forintot építkezésre rendel, 
tízezret a tanítók fizetésére, kétezret fűtésre, javításra, takarításra. Mindenre kiterjedő 
gondoskodás! A Czárán család kiváló gazda volt a seprői pusztán. Egyben a néptestvériség 
hirdetője a nagy többségében román lakosságú településen. Az alapítólevelében kikötötte 
mellőzhetetlen feltételként, hogy „a felállítandó iskolát látogató bármely ajkú és vallású 
tanuló gyermekek tan- és beírási mentességet élvezzenek." 

A Czáránok Gyergyóból kerültek a seprősi pusztára. Gyergyóba pedig a moldvai 
városokból és lengyelországi telepekről. A moldvai örmény telepek a XV. század elején 
jelennek meg. A XVII. században kisebb-nagyobb csoportokban települnek át Erdélybe, 
ahogy Tarisznyás Márton gyergyószentmiklósi történész felvázolta volt az útjukat. Évszáza-
dos moldvai tartózkodásuk emléke megőrződött olyan családnevekben, mint a Czárán — 
földműves, Kápdebó — ökörfej, Korbuly— holló, Vakár — marhakereskedő, Verizár — 
káposztás. Főként állatkereskedők, később állattenyésztők voltak. Az alföldi puszták 
alkalmasak hatalmas csordák legeltetésére. Egy vásár után a környék parasztjai kisemmizve 
érezték magukat, mivel az új tulajdonosok azonnal hozzákezdtek a natárrendezéshez, s a 
földkimérések meglehetősen erőszakosan folytak le. Még lázadás is fellobbant, éppen 
Seprősön, Körösköz legnagyobb településén, 1824-ben. Kovách Géza aradi történész Ahol 
Dózsa és Horea hadai jártak című könyvében feldolgozta a múlt századi eseményeket is. Az 
úriszék végül is kártalanította a jobbágyokat, újra mérette a külső telkeket és a közlegelőt, 
egyben megerősítette a Czáránok birtokjogát. 

Idős Czárán János 200 forintos adományt hagyott a szárhegyi kolostornak, ez gyergyói 
kötése utolsó szálát jelentette. Immár nemcsak honosnak éreztek itt magukat a Czáránok, de 
rokon és barát örmény-magyar családokat is idecsalogattak a román faluba, a Csíkyakat, 
Kapdebókat, Kövéreket, ö k jelentették Seprős magyarságát Kralovánszky László okleveles 
hadmérnökkel együtt, aki szintén földet vásárolt volt a seprősi pusztán. 
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E hadmérnök, szintén László nevet viselő, fia ittragadt az 1945-ös földreform után is; talán 
volt valamennyi megtakarított pénze, emléktárgya, mert feleség, gyermek, fizetés, nyugdíj 
nélkül is megelt valahogy. Hevesi doktor számon tartja, hogy a seprősi örmény családok 
szétszóródtak a világban. „László kapitány" — az apja után maradt neve után a kapitány 
jelző — titokzatos ember volt a falu szemében. Ki főzött neki, mit evett? Ha valamelyik 
román parasztasszony könyörületből főtt ételt vitt neki, elfogadta, de nem fogyasztotta el. 
Mindig félt, mindentol félt, betegesen bizalmatlan volt mindenkivel szemben. 

— Te még itt találtad, mikor 1980-ban ide jöttél? 
— A hetvenes évek végén elvitték az egyik menházba, ahol hamarosan meg is halt. 
Padlása tele volt iratokkal, könyvekkel, hozzá kerültek volt át a Czáránok régi iratai. 

Innen mentette meg Hevesi József azt az 1883-as iskolaalapító levelet . . . 
A seprősiek szemében valamikor a Czáránok, Csíkyak jelentették a magyarságot; 

utolsónak „László kapitány". Hevesi József került a helyükbe, egészen más előjellel. Régóta 
hozzászoktak itt a doktorhoz, 1900-ban már körorvosa volt Seprőnek. Ezt Hevesi Józseftől 
tudom, aki nemcsak a gyógyítást tartja hivatásának, hanem szakképzett szociológusként 
vizsgálja az egészségügyi viszonyok alakulását is, a népbetegségeket, a népi gyógymódokat. 
Egyetemi szakdolgozatát is ebből a tárgykörből írta, elsősorban szülőföldje valóságának 
feíbúvárlása alapján. A mai Arad megyében az első orvosi beavatkozást 1114-ben írták le: a 
szemtanú, Ottomár comes, elszörnyedve látta, hogy milyen tapaszt tesznek a sérült Kálmán 
király fejére . . . A következő század végén Miklós, aradi prépost Nápolyban kúráltatta 
magát. Orvosságait Mirályi nápolyi királyné fizette ki 1292-ben. Az Aradmegyéből kikerült 
első tudós orvos a domegyházi születésű Basarági Vid János volt, aki Wittenberg és Pádua 
nagyhírű egyetemein tanult. A hódoltság idején a törökök rendbehozatták a pankotai és 
menyházi fürdőket . . . 1651-ben Bekényben sebész működött. Tanult orvos először 
1748-ban került itt megyei szolgálatba, Forner János személyében. 

Szakdolgozatában feldolgozta azt az anyagot, amit szülőföldjén, Agyán és a székelyföldi 
Vargyason, meg Oklándon gyűjtött az életképes népi gyógyászatról, növényi gyógyszerek-
ről éppen úgy, mint a népi öngyógyítás bizarr praktikáiból. A két, egymástól földrajzilag 
távofeső vidéken egyképpen tovább éltek százados hiedelmek. 

Ágyán 1968. február 20-án a 65 éves Kiss Erzsébet így diktálta le az orvostanhallgatónak a 
szemölcs gyógyításának módozatait: 1. Meleg állatvérrel kenik meg, tűző napon beszárítják. 
2. Felhőtlen égboltú, tiszta estén harminchárom csillagot kell megszámolni, s egy liter 
folyóvizet a beteg háta mögé önteni. 3. Folyóvíz (patak) habjával kenik meg. 

„Az animista gyógyászat mágikus részeinek kultúrtörténeti értékük van, bár felsorolásuk 
megmosolyogtatja a ma emberét, akit többé nem téveszt meg a tudatlanságra alapozó 
sariatanizmus" — fűzte hozzá dolgozatában Hevesi József medikus. 

— Hisznek-e itt, Seprősön, a babonás gyógyításokban? 
— Ennél már tovább léptünk. Az egészségügyi nevelés hatott. Ha valaki betegnek érzi 

magát, még az öregasszonyok is, az orvoshoz jönnek. Itt is, Ágyán is . . . 
— A szemölccsel is? 
— Ha elvakarják, akkor már igen. Különben nem nagyon törődnek ilyen apróságokkal. 
Seprősön van most asszisztensnő, bábaasszony, de érezhető segítséget az orvos elsősorban 

a tekintélyes, idősebb férfiaktól kaphat — így mondja Hevesi József. Ha a nyolcvanesztendős 
Mihai Incicán, loan Stana, a nyugdíjas szanitéc Mihai Cioamea, egy nagyon értelmes falusi 
ember, vagy loan Mocnu tanácselnök azt mondja, hogy fogadjuk meg a doktor intését 
emberek, akkor egyszeriben ereje támad az orvosi szónak. 

— Népbetegségek? 
— Egy 1914-es egészségügyi ellenőrzés Seprősön 42 tüdőgümőkórost és 37 bujakórost 

talált. Ot maláriás és egy tífuszos beteget is összeírtak. Az okok ismeretesek, egyoldalú 
táplálkozás, majdnem kizárólag csak burgonyát, paszulyt, káposztát fogyasztottak. Boldog 
volt, aki mézet nyalhatott, vagy sült tököt ehetett. Egészségtelenek voltak a lakásviszonyok, 
az ideiglenes szállás, a tanya, és dívott a promiszkuitás . . . Ezek eltűntek. A keresetet nem 
lehet összehasonlítani a századelejivel. A termelőszövetkezetnek jó földjei vannak, az 
emberek szorgalmasak. A mezőn kívül az asszonyok egyrésze a helybeli kosárfonó 
részlegben talált munkát magának. Munkaalkalmat nyújt az egyik aradi kisipari szövetkezet 
is: bedolgozási alapon ruhát varrat, hímeztet velük. Akik pedig Kisjenőre ingáznak, azok az 
aradi szerszámgépgyár kihelyezett részlegében és a konzervgyárban keresik meg a kenyerü-
ket. Néhányan eljárnak dolgozni az innen alig nyolc kilométerre lévő csermői állami 



„Hogy minden tekintetben erős és sértetlen béke honoljon, mind az idősebbek, mind 
a fiatalabbak között, bármilyen jogállásnak legyenek is, teljességgel megtiltjuk, hogy 
valaki másnak a bántalmazására kardot rántson. Ha ezt a jövőben vakmerőségétől 
ösztönözve megkísérelné, ugyanazzal a karddal öljék meg." (István király 16. 
törvénye, 1001.) 

„Ha valaki könyörületességtől vezéreltetve, saját rabszolgáit vagy szolgálóleányait 
tanúbizonyság mellett szabadsággal ajándékozza meg, úgy Határoztunk, hogy halála 
után azokat, irigységtől vezéreltetve, senki szolgaságba visszavetni ne merészelje. Ha 
pedig szabadságot ígért, de halála miatt ezt kinyilvánítani nem tudta, hátramaradt 
feleségének, illetőleg fiainak legyen joga ugyanezt a szabadságot kinyilatkoztatni, és a 
férj lelki üdvéért szeretetlakomát rendezni, ahogyan akarják." (István király 18. 
törvénye, 1001.) 

„A vendégek és jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a 
királyi méltóság hatodik helyén. (...) Mert amiként különb-különb tájakról és 
tartományokból jönnek a vendégek, ügy különb-különb nyelvet és szokást, különb-
különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar 
fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egynyelvű és 
egyszokású ország gyenge és esendő.'(...) (István király VI. intelme, 1013—1015.) 
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gazdaságba. Az állandó, biztos kereset megnövelte a falu népében az igényt a civilizáltabb 
életmódra. Egyetlen példa: minden második seprősi házban fürdőszoba épült. Itt, ahol a 
lakosság háromnegyede valamikor nincstelen cseléd volt. 

— Mostanában mik a jellemzőbb betegségek? 
— Az öregkori megbetegedések kerültek előtérbe. 
— öngyilkosság? 
— Seprősön nincs, Ágyán sincs. Szerencsére! 
— Népszaporulat? 
— Egyik évben plusz, másikban mínusz. Tudod, hogy a századfordulón mennyi volt a 

seprősi természetes szaporulat? 52 ezrelék! 1930-ban 4334 lakója volt a községnek, most 
2890. 

Ágya népmozgalmi adatait nem kell külön megkérdeznem, beszéltünk már róla a 
szomorúság hangján. Hevesi József az élet és a halál találkozását naponta látó orvos 
tárgyilagosságával néz szembe szülőfaluja sorvadásával; keresi a gyógyítás módját, az egész 
falu gyógyulásáért. Van, amin az orvos sem segíthet. De van, amin igen! Szenvedélyesen 
ostorozza például az alkoholizmust. 

— Lelki kérdés ez is — ez a véleménye. — A kivagyiság is kicsapódik ilyenformán az 
emberekből. Értelmiségiekből is, vagy belőlük még inkább. Ismered-e azt a keserű mondást, 
hogy két út nyílik az értelmiségi számára. Az egyik az ital. Másik? Olyan nincs! 

Nem mosolygok éppen, mert ismerem az önfeladás, elereszkedés, semmit sem vállalás eme 
„bölcsességét". 

— Hát van másik út! — mondja határozottan. 
Neki mindenképpen elhiszem. Ezt a másik utat járja. 

(1984) 



VRLTOZO HfíZfífjK 

Vonzáskör, 1987 
Vámos György rádióműsorából 

A honismereti mozgalomról 

• A történelmi levegőt árasztó Comenitts Tanítóképző Főiskolában beszélgettem Kováts 
Dániel docenssel. Miben látja a honismereti mozgalom lényegét? 

A honismeret egy kicsit történelem, de nagyrészt emberismeret is, mert hiszen a 
történelmet e m b e r i formálták, és rajta hagyják a kezük nyomát. A honismereti munka 
közben a személyiség nagymértékben gazdagodik, ahogy a tényeket megpróbáljuk össze-
gyűjteni, egymással összevetni, esetleg valamiféle tanulságot levonni belőle. Rájövünk, hogy 
nem velünk kezdődött minden, vannak előzmények, amelyek nagyon sokszor köteleznek is 
minket arra, hogy folytassunk valamit. Én magamat elsősorban pedagógusnak érzem, s ezért 
azt mondom, hogy a honismeret tartalmat tud adni a fiatalság számára. Ha honismerettel 
foglalkozik nemcsak fogyasztó, hanem alkotó is, mert kutat valamit, észreveszi, hogy ebbe a 
valóságba esetleg ő is be tud folyni, be tud avatkozni. 

• Az elmúlt evi honismereti akadémiának az Ön számára mi a legfontosabb hozadéka ? 
Nem ez az első akadémia, amelyen részt vettem, de az első olyan, amelynek a szervezésébe 

is be kellett kapcsolódnom. Most valami olyat érzek, amiről nehéz emelkedettség nélkül 
szólni, és úgy érzem, hogy a résztvevőkben igen nagyfokú felelősségérzet alakult ki azért, 
hogy múltunkat és jelenünket átgondolva keressük a tennivalóinkat. Németh Lászlónak azt 
a szép mondatát szoktam tanítványaimnak is mondani, hogy „ép lelki élet nincs szülőföld 
nélkül", vagy amit Tamási Áron olyan szépen megírt az Ábel első kötetének a végén: „nem 
lehetünk boldogok, hogy ha nem vagyunk ottnon valahol." Ehhez ismernünk kell a 
szülőföldünket, és fölhívnám a figyelmet a nyelvi kultúránknak a gazdagítására. Ez is a 
honismerethez tartozik, és itt a szegényedésnek többféle jelét is látom, ezért azon 
munkálkodom, hogy az anyanyelvi gazdagság tovább gyarapodjék. 

• Összekapcsolható-e ez a fajta rendkívül humánus emberi munka azzal a felgyorsult 
tempóval, azzal a ritmussal, amit ma élünk ? 

Nélkülözhetetlen, hogy összekapcsoljuk. A felgyorsult tempó felőrli az embereket. Ha 
nincs egy olyan megálló, ahonnan visszapillanthatunk, arra a tájra tekinthetünk, ahol nekünk 
boldogabbá kellene tennünk az embereket— akkor nem érdemes rohanni. 

• Hogy Patak milyen megálló volt, arra talán Kanyar Józsefnek, az Országos Honismereti 
Bizottság elnökének a gondolatai is utalnak. O ^ p ^ . _ . . . . | „ I c | , 

Az az érzésem történészként is, hogy még mindig nincs korszerű haza-fogalmunk, még 
mindig nincs korszerű nemzet-fogalmunk. Itt érzem korszakunkban a lehetőséget: erre a 
kérdésre kell nekünk most felelnünk: mi a haza? — és ez egy kicsit a Népfront és a magyar 
honismereti mozgalom asztalára tartozik. 

Ezeken a nyári honismereti akadémiákon igyekszünk csűrbe takarítani a honismereti 
mozgalom eredményeit, és felvázolni a feladatát. A zsámbéki Tanítóképző Intézetben 
képezzük a honismereti szakkörvezetőket, és hát -— horibile dictu — a tanítóképző főiskolán 
nem tanítunk magyar történelmet. Ehhez még hozzávehetem a magyar aprófalvak, kistelepü-
lések problématikáját: miután evakuáltunk belőlük mindent, utoljára — legnagyobb 



szégyenünkre — még az iskolákat is elvittük. Adjunk választ arra, hogy a kis magyar falvak 
rendszerében melyek azok a tendenciák, amelyek a történelmi pusztulás következményei, 
vagy nézzünk szembe saját mulasztásainkkal, amelyek oda vezettek, hogy ezek a falvak ilyen 
hátrányos helyzetbe kerültek. Nagyon fontos az egész népfrontmozgalom számára, hogy mi 
a magyar jövendő sorskérdésének a magyar iskolaügyet tekintjük. Ezen dől el — szerintem 
— a jövőnk, mert amilyen az iskolarendszerünk, olyan lesz majd a holnap gazdasága is, még 
talán azt is meg merném kockáztatni, hogy amilyen volt a múltbeli oktatásunk, olyan a mai 
gazdaságunk. Ezeket az áramköröket még mindig be lehet kapcsolni, és nekem — nem 
vagyok politikus — de az az érzésem, hogy a politikánk szekere is jobban megy azokon a 
vidékeken, ahol ezeket az energiatelepeket bekapcsoljuk. 

Nemzetiségeink 

9 Összeállításunk szinte tálcán kínálja a lehetőséget színes forgatagok, tarka szőttesek, 
hagyományok, szokások megjelenítésére. Mégis, ezúttala kirakat mögé szeretne bepillantani, 
és nem azért, mintha nem volna mit jogos büszkeséggel ország-világ elé tárni. De 
meggyőződésem szerint eredményeink, — ha tetszik: vívmányaink — ma is, holnap is 
tennivalóinkkal együtt kezelendők. Az ország dél-keleti csücskében fekvő Elek községből 
először Gábor Ferencet hallják, aki német anyanyelvű. 

Amíg nem volt kitelepítés, Elek község 80 százaléka német volt. Körülbelül hatezret 
telepítettek ki Németországba. Akik ittmaradtak, akkor már azt is letagadták, hogy 
németek. Jelenleg a községnek kb. 20—22 százaléka német, de papíron csak 10 százalék. 

• Miből adódik a különbség? 
Nem merik magukat németnek vallani. A legtöbbje fél attól, ami 1946-ban történt. Még 

ma is benne él az emberekben az a megrázkódtatás, és a félelmet nem lehet olyan könnyen 
kiverni. Ma már ez csak az idősebb korosztályban van meg, a fiatalok tekintetében azt lehet 
mondani, az egész község egy. Már nincs különbség, hogy román ifjü, magyar ifjú, német 
ifjú. Összeházasodik mind. Ezt már nem lehet szétválasztani. Próbálgatjuk a nemzetiségeket 
fönntartani, de ma az utcán már csak a magyar szó megyen, 1974-ben volt Elek 250 éves 
települési évfordulója. Erre az alkalomra megalakítottak egy szlovák, egy román, egy 
magyar és egy német klubot. Jelenleg a német klubban van 80 éves, 76 éves, 72 éves, 60 éves, 
és most jöttek még 52 évesek is. Nagyon sokfele szerepeltünk, még Nyugat-Németországban 
is, ahonnan a régi elekiek bevándoroltak. Azzal a községgel fölvettük a kapcsolatot, 
1984-ben mi voltunk kint, 1985-ben ők jöttek, most megint itt voltak, és már újra meg 
vagyunk híva. Sőt, testvérvárosi kapcsolatot szeretnénk kialakítani. 

• A történelmi munkamegosztás ezen a vidéken egészen a felszabadulásig az volt, hogy a 
németek voltak a gazdák; a béresek, a cselédek pedig a románok. Gál Györgyre úgy 
nyitottam rá, hogy éppen az unokájával játszott, aki román verset szavalt. De a versike 
szövegét csak a nagypapa érti. 

Jön a tél, rossz a ruha rajtam, egész nyáron tapasztottam, jön a tél, és nincs semmi. Na, de 
románul jobban rímel. 

• Ez a kis versike arról árulkodik, hogy milyen helyzetben kezdték el itt az életet a román 
nemzetiségűek, a szlovákok és a magyarok. 

8 évig voltam béres Kétegyházán. O t t cselédeskedtem, mert nekem csak édesanyám volt, 
testvérem, apám nem volt, kénytelen voltam iskola után minden évben elmenni libapásztor-
nak, később kanásznak stb. 

• Jelenleg mivel foglalkozik? 
A szakmám kőműves, kisiparosként dolgozom már 18 éve. 
• Használja-e az anyanyelvét? 
Használom. Amikor úgy kedvünk szottyan, hogy őszinte legyek, mert a feleségem az tót. 

Felvetettük a román kongresszuson, hogy jó volna, ha az óvodákban indulna anyanyelvi 
oktatás. Most már nagyon jól állunk e tekintetben, mert két óvodában folyik román nyelvű 
oktatás, és van még német, szlovák, meg magyar is. 

• Meg lehet-e különböztetni a községben a különböző nemzetiségeket? Mondjuk a 
foglalkozása szerint, az öltözködése szerint, a háza szerint? 

Nem mondhatnám. Olyan egyek vagyunk most már. Lehet, hogy vannak akiknek nem 
tetszik, hogy most román lett a párttitkár, vagy sváb lett a tanácselnök, hát biztos, hogy akad 
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olyan, de én úgy érzem, hogy mindenki ott van, ahol kell, és csinálja a magáét. Mindenki az 
otthonát szépíti, építi. 

• A szlovákok ma is a lakosság kisebb részét alkotják Eleken, de Salát Györgynének ma 
nincs kisebbségi érzése. 

Megmondom őszintén, hogy volt, amikor féltünk szlovákul beszélni. Mikor idejöttünk 
senki nem volt szlovák, csak mink, és akkor olyan rossz-szemmel néztek ránk, biztos azt 
gondolták, hogy őket szapuljuk, vagy mit tudom én. Pedig nem. Mi örültünk, hogy mikor 
találkoztunk szlovákok, . . . hiába ez az anyanyelvünk. Az uram mindig mondta, ne 
beszéljetek szlovákul. Miért — mondom —, nincs abban semmi. Amikor én, meg még egy 
asszony mentünk házról házra szlovákokat fölkérni, nem volna-e kedvük Pávakörben részt 
venni, volt olyan, hogy elzavartak: mit akarnak maguk öregek, csak nem állunk oda a 
színpadra? Már akkor öreg voltam, most meg 86 leszek. Nagyon szívesen jártunk 
mindnyájan, szlovákok. De hát megöregedtünk, a fiatalok nem jönnek. 

• És most átlósan átszelve az országot, máris Győr-Sopron megyében vagyunk. De a 
távolság ellenére, Vadász Anna, a Hazafias Népfront megyei titkára ott folytatja, ahol Salát 
néni az előbb abbahagyta. 

Nem véletlen, amikor a nemzetiségi nyelv ápolására buzdítunk, azt mondjuk, hogy a 
nagyapák, a nagyanyák nyelvét elevenítjük fel, és nem az apák, nem az anyák nyelvére 
utalunk. Mert hiszen egy nemzedék kimaradt ebből a buzdításból. A másik, ami megfogha-
tatlanabb, nem azt akarjuk, hogy ne dönthesse el egy ember, hogy nemzetiséginek vallja-e 
magát, vagy nem. De ne legyen a döntése mögött semmiféle rossz ízű tapasztalás, mert az 
részünkről nagyon súlyos erkölcstelenség lenne. Sokat beszélünk arról, hogy mit jelent 
nemzetiséginek lenni, mit jelent ez Magyarország számára, mennyire fontos dolog az, hogy 
ők valóban összekötő szerepet játszanak az anyaországgal. A Dunán átintegetnek egymásnak 
az emberek, és ha az osztrák határ mentén szántanak a parasztok, ők is. És ismerik is 
egymást. Ezekre a kapcsolatokra nekünk erőteljesen építenünk kell. A politikának szolgálnia 
kell ezeket a természetes emberi kapcsolatokat, mert ezzel gazdagodik a nagypolitika is. 

A hazai egyházakról 

• A népfrontmozgalom — szándéka szerint — munkájának minden területén azt keresi, 
hogy mi az, ami összeköti az embereket. Ez az alapja az egyházakkal kialakult jó 
kapcsolatnak is. Hasonlóan vélekedik erről Juhász Róbert, a Népfront Országos Tanácsának 
osztályvezetője. 

A szövetségi politika akkor erős, ha az, aki a szövetséget kovácsolja, nem hagy kétséget az 
iránt, hogy mihez kéri a szövetséget. Fordítva: aki pedig vállalkozik a szövetségre, az nem 
hagy kétséget az iránt, hogy milyen alapvető kérdésekben vagyunk teljesen egyetértésben, és 
milyen részletkérdésekben kerülhet sor közöt tünk vitára. Az 56-ot követő konszolidációs 
esztendők elején volt egy népfront-tanácskozás, amelyiknek a szünetében egy katolikus 
főpap azt mondta Kádár Jánosnak, hogy Kádár úr, bennünket egy dolog összeköt, és egy 
dolog elválaszt egymástól. Ö r ö k r e elválaszt bennünket az a tény, nogy ön, mint materialista 
ezt a szót, hogy isten, kis kezdőbetűvel írja. Ebben sohasem fogunk megegyezni. Összeköt 
bennünket viszont az, hogy ha az ember földi sorsáról kezdünk el töprengeni, úgy tudunk 
beszélni egymással, mintha ezt a szót, hogy ember, csupa nagybetűvel írnánk le. A Népfron t 
számára tenát ilyen szempontból érdekes és izgalmas a vallásos emberek vagy egyházi 
személyeknek a részvétele ebben a munkában. 

• Ebben a naponta megújítandó kapcsolatban életünk változásaival más-más területek 
kerülnek előtérbe. Jelenlegi nehézségeink miatt most különös hangsúlyt kap a szociális 
gondoskodás. Erről beszélget Virányi Ottó kanonok úr is, a római katolikus egyház 
szeretetszolgálatának vezetője. 

Amit az állam szociális gondoskodásnak nevez, mi azt vagy karitásznak, vagy szeretetszol-
gálatnak hívjuk. A szeretetszolgálat már 37 éve működő intézmény-rendszer itt Magyaror-
szágon, de Dárhogyan nevezzük, minden jóakaratú embernek kötelessége, házi feladata, 
vagy ha úgy tetszik szent leckéje. Szent Erzsébet is — éppen a kassai dóm egyik szép szárnyas 
oltárán — egy fakanalat és egy fatányért fog a kezében. Tehát kifejezi a szolgáló szociális 
szeretetnek a lényegét. 



• Kanonok úr! Tudnak-e valamilyen módon kapcsolódni a Népfront ezirdnyú elképzelé-
seihez, törekvéseihez? 

Igen. Éppen holnap utazom Tiszaalpárra. Ot t van egy régi kis ispánházból átalakított 
földszintes lakás, és abban 27 idős asszonyt, falusi, földhözragadt anyókát ápolunk és 
gondozunk. Nos, az odavezető bekötőút kissé homokos; télen, esőben, vagy ha nagy por 
van, járhatatlan. Fölvettük a kapcsolatot az ottani tanácselnök úrral, és az ottani országgyű-
lési képviselővel, aki egyébként a Hazafias Népfront ottani nagyközségi elnöke, és már 
holnapra szól az ünnepi kettős aláírással ellátott meghívó, hogy a kroszbár telefonnal már 
egy éve ellátott otthonhoz egy szép, kb. egy km hosszú bekötőút készült. 

9 Azt hiszem, ez jelképesen is nagyon szép, hogy a Népfront utat épít egy szeretetotthon-
hoz. 

Igen. A tanácselnök kedves szavai szerint, nem volt szükség semmiféle egyeztetésre, vagy 
valamiféle szerződésre, hanem — én úgy fogom mondani holnap — a két kinyújtott kéz 
félúton találkozott. 

• A jelenlegi helyzetben egyre több kéznek kellene így találkoznia. Vagy egymásba 
kapaszkodnia. A Szabadegyházak Tanácsa kilenc kisebb tagegyházat tömörít, Kiss Emil 
lekipásztort, a tanács főtitkárát hallják. 

A Népfront azért kedvező fórum a Szabadegyházak lelkészei és tagjai számára, mert olyan 
lehetőség, ahol megfelelő módon tehetnek bizonyságot a hitükről, nem mindig vallasos 
szavakkal, hanem azoknak az erkölcsi értékeknek a hordozásával, amit képviselnek. A 
Szabadegyházak Tanácsának elnöke, dr. Szakács József, a Hazafias Népfront Országos 
Tanács elnökségi tagja, aki a Parlament Szociális Bizottságában is képviseli ezeket az elveket. 
Többfajta módon tudnak szolgálni a Szabadegyházak. Legelőször is saját egyházukon belül 
tartanak fenn olyan intézményeket, amelyek a szociális, karitatív tevékenységben segítenek. 
A magyarországi Baptista Egyháznak például két, időseket gondozó szeretetotthona van, 
ahol megközelítően százan kapnak ellátást. Ugyancsak a Baptista Egyháznak három 
üdülőháza van, ahol nagyon kedvezményesen tudnak fiatalok is, idősA is, családok is 
üdülni. A hetednapot ünneplő Adventista Égyháznak is van egy időseket ápoló szeretetháza, 
az Evangélium Pünkösdi Közösségnek egy öregeket és egy deviánsokat, drogosokat 
gondozó otthona van. 

• Most lehetne a klasszikus értelemben vett dialógusba belekezdeni. Nem azért, hogy 
legyőzzük egymást, hanem hogy jobban értsük, hogy tanuljunk egymástól, azzal a készséggel 
is, hogy ha a másiknak az érvelése meggyőző számomra, hajlandó vagyok magamat is 
átalakítani. Mit tud ehhez Juhász Róbert hozzászólni? 

Van egy sor erkölcsi kérdés, amit az egyházak a kőtábláról vezetnek le, tehát isteni 
kinyilatkoztatásként tartják számon. Mi azt mondjuk, hogy az emberi tapasztalat tízezer 
évek során fölhalmozódott tára olyan erkölcsi követelmény, amelyik nem attól függ, hogy 
valaki vallásos ember vagy nem vallásos ember. Ha azt vizsgálom, hogy azon kell e 
vitatkozni, hogy dologszerető, becsületes, igazmondó emberekből álljon-e a mi társadal-
munk, akkor kevésbé érdekes azon töprengeni, hogy ezt isteni kinyilatkoztatás sugallja, 
vagy nem tudom hányezer évre visszanyúló tapasztalat. És ha ebben a kérdésben ideológiai 
viták nélkül együtt tudunk működni az egyházakkal, már pedig együtt tudunk, akkor bűnös 
mulasztás lenne ezt a lehetőséget nem megragadni. 

„Hogy az Isten teremtménye a rosszindulatú embereknek minden ártalmától 
mentes maradjon, és senki mástól ne kelljen veszteséget elszenvednie, csupán az 
Istentől, aki a gyarapodást is adja, a tanács végzése szerint nagy tilalmat és 
rendszabályt állítunk a kuruzslók és varázslók elé, hogy semmiféle személy ne merjen 
varázslással, vagy kuruzslással bárkit is elméje állapotában megrontani vagy megölni. 
Mégis, ha valaki, akár férfi, akár nő, a jövőben ezt merészelné, adják át a varázslással 
megrontott kezeire, vagy rokonai kezére, hogy azok akartuk szerint ítélkezzenek 
fölötte. Ha pedig jóslással foglalkozókat találnak, amit hamuban csinálnak hasonló 
módon, a püspökök ostorozással javítsák meg őket." (István király 34. törvénye, 1001.) 
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Az ózdi Olvasó Egylet és a Dalárda 
Ózdon a művelődési csoportosulások az 1884. november 14-én létrehozott Olvasó 

Egylettel kezdődtek. A vasgyár vezetői a fegyelmezett munka megkövetelése mellett 
szívesen támogatták az öntevékeny művelődési csoportokat, sőt bizonyos előjogokat is 
nyújtottak a kulturális élet szervezőinek. 

A gyár gondnoka, Veith Béla, 1884 őszén kezdte a szervezést. Az előkészítésre bizottságot 
alakított, melynek tagjai Weinling Ferenc gyári tisztviselő, Kablay István főtanító, Bemard 
János hengereyári főmester, Czentner Ignác és Tóth Bálint voltak. Veith Béla a tervezetet 
felküldte Budapestre a vezérigazgatóságnak, s miután az jóváhagyással visszaküldte, gyűlést 
hívott össze az akkori gyártelepi iskolába. Az 1884. november 14-én megtartott értekezleten 
31 személy jelent meg, s ezen a napon megalakult Ózd első művelődési egyesülete. Az 
alapszabály-tervezetet Weinling Ferenc olvasta fel, és azt az alakuló közgyűlés minden 
változtatás nélkül, egyhangúlag elfogadta. 

Az alapszabály néhány pontja: 
— Az egylet címe: Rimamurány Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság Ózdi Felvigyázó-

és Munkásszemélyzet Olvasó Egylete, Röviden: Ózdi Gyári Olvasó Egylet. 
— Az Egylet célja: A rimamuránvi Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság ózdi gyári 

felvigyázó- és munkásszemélyzetének csekély anyagi áldozat mellett szellemi és minden 
tekintetben magyar nemzeti irányú működésére, szív- és kedélynemesítő társalgásra és 
szórakozásra alkalmat nyújtani, és anyagi erejéhez mérten jótékonyságot gyakorolni. 

— A cél elérésére szolgáló eszközök: hírlapok járatása, könyvtár fenntartása, hazafias 
ünnepségek, ismeretterjesztő, műkedvelő és színházi előadások rendezése, hangversenyek 
rendezése országos hírű művészekkel, s a magyar énekművelés ápolása és fejlesztése, nemes 
szórakozásra alkalmas játékszerek tartása. 

A gyár vezetősége 1884. december elején egy tágas helyiséget bocsátott az egylet 
rendelkezésére, élelmezési intézetének épületében. Az egyesület megkezdhette működését. 
Tizenhét év múlva, 1896 júliusában költözhetett az egylet első önálló székházába. A gyári 
főkapuval szemben álló két főmesteri lakást alakították át az olvasóegylet részére. 

1897-ben megszervezték a dalárdát, szervezője és első karnagya Scherffel Lajos társulati 
tanító volt. A dalárda férfiakból állt. A dalosok nőket csak alkalomszerűen tűrtek meg 
maguk között, még a későbbi időkben is. Attól féltek, hogy a nők — mint azt az egyesületi 
jegyzőkönyvben megörökítették — „széthúzást" visznek a dalárdába. A régi dalosok szerint 
a dalpróba bizonyos házastársi „szabadságolást", hetenként kétszeri férjkimenőt jelentett. 
Sőt: fellépések, nangversenyek előtt három-négyszer is. Ilyenkor a dalosok kivonták 
magukat a feleségek ellenőrzése alól. 

Az olvasóegylet dalárdája 1898. február 20-án mutatta be műsorát egy meghívott, kis 
létszámú közönség előtt, elnyerve annak tetszését. A dalárda 1898. március 15-én ezzel a 
műsorral állt először a nagyközönség elé. 

A dalárda tagjai kezdetben saját — általában sötét — ruhájukban léptek fel, csupán 
nemzetiszínű csokornyakkendőt viseltek az egyöntetűség kedvéért. Egyenruhát 1908-tól 
viseltek, Bocskai-sapkával. 

Scherffel Lajos karnagy 19 taggal indította a dalárdát, de 1900-ban elköltözött Ózdról. 
Ideiglenesen Halász Ferenc társulati tanító vette át a vezetést, majd 1901-ben Hanuszik 
Antal — szintén társulati tanító — lett a karnagy. A Magyar Országos Dalosszövetségbe 
1904-ben lépett be a dalárda. 

49 



Amikor Rákóczi hamvait 1906 őszén Kassára vitték, a miskolci pályaudvaron az éjjel 
beérkező vonatot, melyről — míg csak meg nem állt a szerelvény — tárogatószó hangzott, a 
Hej, Rákóczi, Bercsényi című dallal fogadta a dalárda. 1907-ben Dobsinán, Kossuth Lajos 
szobrának leleplezésekor szerepeltek. 

Hanuszik Antalt 1913 áprilisában elhelyezték Ózdról. Ekkor Joób Sándor gyári tanító lett 
a helyettes karnagy, aki egyben az ózdi evangélikus egyház kántora is volt. A dalárdát 
1915-ig vezette. 1915. március 7-én Becht Ernő Gyula fiatal társulati tanítót állították a 
dalárda élére. 1918-ban az Olvasó Egylet közgyűlése egyhangú lelkesedéssel egyleti 
igazgatónak is megválasztotta, az 1918-toí 1920-ig terjedő időszakra. 

A Tanácsköztársaság első heteiben az Olvasó Egylet vezetősége igyekezett azt nyújtani, 
amit a tagság, a munkásság várt. Most már nyíltan énekelhette a dalárda a jól betanult 
mozgalmi dalokat. Becht Gyula a Vörös ő r s é g parancsnoka lett, de az olvasóegyletet és a 
dalárdát sem hanyagolta el. A Tanácsköztársaság bukása után Becht Gyulát elbocsájtották. 
Távozása után rövid időre vezető nélkül maradt a dalárda, majd 1919 végén újra Hanuszik 
Antalra bízták a karnagyi pálcát. Hanuszik ekkor már az Ózd-vidéki társulati iskolák 
igazgatója volt. Újjá kellett szerveznie a dalárdát. 

Az olvasóegyleti dalárda Tanácsköztársaság utáni, említésre méltóbb szerepléseinek sorát 
1922. január 6-án a putnoki dalosversenyen való közreműködés nyitotta meg, ahol I. díjat 
nyertek. 1924 szeptemberében kétnapos kirándulást rendezett a dalárda Egerbe, ahol az Egri 
Polgári Dalkör húszéves fennálását ünnepelték. Ezen a szereplésen vezényelte a kórust 
utoljára Hanuszik Antal. A társulati iskolák irányítása annyira elfoglalta, hogy nem 
vállalhatta a rendszeres karnagyi munkát. 1924. október 19-én Szedlák Gábor tanítót 
választották meg karnagyul. 

A Magyar Ráaió első ízben 1931. július 13-án adott helyszíni közvetítést az ózdi gyárból. 
Ennek kiegészítéseként Ózd kultúrális életéből is adott Ízelítőt. Ebben a dalárdának jelentős 
szerep jutott. Kiemelkedő eseménye volt a dalárda életének, a Miskolc XII. kerülete által 
rendezett kerületi dalosversenyen való szereplés. Itt 24 dalárda versenyzett mintegy 1200 
dalossal. A kassai dalosünnepélyen, 1939. június 24-25-én, 60 ózdi dalos vett részt, 
szereplésüket szép serleggel jutalmazták. A miskolci daloskerület 1941 szeptemberében 
versenyt és díj-, valamint emlékkiállítást rendezett. Jól szerepelt a kórus itt is. 

A második világháború megritkította a dalárda sorait. Sokat behívtak közülük, frontra 
került a karnagy, Szedlák Gábor is. A kar vezetését helyettesként Szijjártó János társulati 
tanító vette át. Jól összetartotta a megfogyatkozott és kedvét vesztett kórust. 1944-ben 
elszállt a dalos kedv. Hogy a kar teljesen mégsem szüntette be működését, abban nagy 
szerepe volt Parizek Ferencnek, a gyári zenekar akkori karmesterének. A zenekarral együtt a 
dalárda tagjait is összefogta. 

Az olvasóegyleti dalárdából — annak 50 éves jubileumára — Riszner Zoltán karnagy 
alakított vegyeskart, 1948-ban. Az MDP Dalárda és az Olvasó Egyleti Vegyeskar 1949-ben 
„Acélhang" néven egyesült. Később, de még abban az évben a Barátság Énekkar is 
beleolvadt. A hármas fúzió után az egyesület a Liszt Ferenc Művelődési Ház Énekkara nevet 
vette fel. 

A második világháború éveiben az olvasóegylet élete is kritikussá vált, háttérbe szorult a 
népművelő, kultúrális tevékenység, a politika lépett előtérbe. A tagok között sokan voltak 
baloldali érzelműek, akik a szigorú felügyelet mellett is agitáltak a háború ellen; később a 
nyilas hatalom gyöngítése, a vasgyár leszerelésének megakadályozása érdekében. A nyomás 
azonban olyan volt, hogy a bevonulás állandó veszélyével súlyosbított helyzetben kevesen 
mertek határozottan szervezkedni, nem mentek tovább a szimpatizálásnál és a fel nem 
fedezhető apróbb szabotázscselekményeknél. Az olvasóegyletben egy szabotázsakciót 
jegyeztek fel. Az egylet kerthelyiségében elhelyezett hangosító berendezésben — egy 
bedugott szeggel — rövidzárlatot idéztek elő. 1944 szeptemberétől gyűléstilalom volt. Az 
olvasóegyletben gyakorlatilag megszűnt a kultúrális munka. A nyilas szervezet itt tartotta 
összejöveteleit, a vasgyár hadiüzemi parancsnoksága is ide rendezkedett be. 

1944. december 20-án szabadult fel Ózd. Ezek után az olvasóegylet vezetősége elsősorban 
azt tartotta fontosnak, hogy az intézmény létét meghosszabbítsa. Népművelési tevékenysége 
az idő múlásával nullára csökkent. 

1949. június 26-án, 65 évi működése után elérkezett az olvasóegylet záróközgyűlése. A 
vezetőség e sorsdöntő eseményre egy emlékeztetőt állított össze, amely egyebek között az 
alábbiakat tartalmazta: „Felszabadulás után a kultúrtevékenységet a két munkáspárt vette 
kézbe, de tevékenykedett az Olvasó Egylet is. 1947-ben pedig a NIK által fenntartott 



kulturális osztály. így a helybeli kultúrcsoport tevékenysége, valamint a vendégszereplő 
társulatok, kitűnő, orszgos hírű művészek szerepeltetése a kulturális ügyosztály irányítása 
alá került. A mozgófénykép-színház, amely a múltban az Olvasó Egylet irányítása alatt állt 
1946. november l-ig, az SZDP vezetése alá került. Jelenleg a Mozgóképüzemi Nemzeti 
Vállalat irányítása alatt van . . . 

A népi demokrácia 4 éve alatt eljutottunk oda, hogy Ózd kulturális fejlődésében 
akadályok jelentkeznek, amelyeket el kell hárítani az útból. Az Olvasó Egylet eddig megtette 
kötelességét, szem előtt tartva az ózdi vasgyár dolgozóinak kulturális és szociális szükségle-
tét, azonban napjainkban az előbb említett feladatnak már nem tud 100% -ig megfelelni, mert 
a kultúrmunkát a helybeli kultúrális osztály végzi. 

Most, az ipari szakszervezetek létrehozása idején elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy a 
korábbi fejlődés biztosítása céljából a szakszervezetek felé forduljunk és átadjuk eddig 
végzett munkánkat a további fejlődés érdekében (jelen esetben) az ózdi vasipari szakszerve-
zetnek. A Vas- és fémmunkások Szabad Szakszervezete most is az Olvasó Egyletben székel. 
Az Olvasó átadja összes ingó vagyonát a Szakszervezeteknek, valamint az épületre való 
jogát, melyet a szakszervezetnek kell az RMST jogutódával, az Ózdi Vasgyár Nemzeti 
vállalattal rendezni a kollektív szerződés által biztosított jogok alapján." 

A közgyűlésen 250 fő vett részt. A tagság a feloszlatást tudomásul vette. Egyesek némi 
nosztalgiát érezve, s azt jósolva, hogy az egylet nélkül üres lesz az épület, mások 
bizakodással tekintettek a ház jövőjére. A Vasgyár dolgozói körében egyre-másra szerveződ-
tek a kultúrális csoportok. Felmerült a gyári művelődési verseny rendezésének igénye is. 
Mindez 1952. december 27-én és 28-án valóra is vált. A meghirdetett kulturális vetélkedőre 
94 csoport nevezett be, s azt olvasóegyleti székházban rendezték meg. Az intézményt ekkor 
már a szakszervezeti bizottság irányította. A szakszervezeti bizottság és a vállalati kulturális 
osztály arra törekedett, hogy az olvasóegylet megszűnése után semmi zökkenő ne következ-
zék be a kulturális, népművelő munkában. Lekerült a ház homlokzatáról az „Olvasó Egylet" 
felirat, hogy a „Liszt Ferenc Művelődési Ház" feliratnak adjon helyet. 

A felszabadulás utáni első időszak kultúrális mohósága — bizonyos idő múltán — 
természetesen csökkent. Az üzemi kulturális csoportok tevékenysége is kezdett lanyhulni, 
majd megszűnni. Akik azonban az üzemi csoportokban kiválóaknak bizonyultak, helyet 
kaphattak a fejlődő központi csoportban, a Liszt Ferenc Művelődési Ház művészeti 
csoportjában. Amennyire csökkent az üzemegységeken belüli művelődési élet, úgy erősö-
dött a központi, ami végül is a kiscsoportok megszűnéséhez vezetett. 

A nagyüzem és a munkásváros kulturális hagyományainak ápolása és az olvasóegylet 
megalakulásának 100. évfordulója méltó megünneplése érdekében a rendező szervek 
emlékünnepség-sorozatot szerveztek, 1984. június l-jén. Említést érdemel az a kiállítás is, 
amely az olvasóegylet történetét mutatta be 1884-től 1949-ig. 

Kerékgyártó Mihály 

Hévizálunk, hévizálunk? 
Sűrű, fehér köd ül a hévizi tó felett. Alig látszanak ki az épületek — és sajnos, leégésük után 

a roncsok —, a híres indiai tündérrózsa, ez a különleges egzotikus növény sem látható most. 
Néha elővillan egy-egy fürdősapka, viselője nem törődve a tízfokos hideggel, úszkál a meleg 
vízben, a fejét jótékonyan védi a vízből felszálló pára. Ebben a vízben megélne a világ 
legnagyobb virága, a dél-amerikai Amazonas folyóban élő Victória regia is. Próbálkoztak 
már vele, meg is eredt, de kétméteres leveleit összetörte az északi szél. Ez még a múlt század 
végén történt, most már bizonyosan megoldható lenne üvegfallal körülzárt, széltől védett 
területen. Nagyon emelné Hévíz vonzerejét. 

A tóból naponta 86 400 hektoliter víz hömpölyög a levezető csatornán keresztül a Zala 
folyóba, majd azzal együtt a Balatonba. Vizében itt is ritka, melegvizű növények élnek. Egy 
séta a partján, addig, ahol megkezdődik a Kisbalaton nádas, berkes világa, szép élmény. Ma 
ugyan már nem láthatók itt pl. bivalyok. Valaha egész csordát tartottak a Festeticsek, a 
Keszthelyen székelő hercegi család, és ezek az ősvilági állatok tiprással tüntették el a lefolyó 
csatornából az odaáramlott tőzegkorpát, amelybe olyan nagyszerű beleásni magukat a 
reumás betegeknek a tó sekély részein. Akadályozták a tőzegcsomók a víz lefolyását; a lefelé, 
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A hévízi tó első fürdőépülete 1795-ből. Építtette Festetics György 

majd vissza, felfelé hajtott állatok széttiporták a megülepedett korpát, és az elúszott, így 
szabaddá vált a csatorna a további vízeresztéshez. 

Ma már vesztett ez az út a romantikájából, de még mindig elég ősvilági hangulatú a sűrű 
nádasban, a nagy berkibokrok szegélyezte árokban kanyargó folyó. Elvetélt, tájátalakító 
munkák során emelt zsilipek maradványai láthatók néhol. De sok mindent lehetett volna a 
rájuk hiába fordított milliókból építeni! 

Ezen a területen 1816-ban egy Eissl nevű osztrák író még látott pelikánt. Eszembe jutott, 
hogy nemrégiben a magyar lapok is hírt adtak arról, hogy Görögország Mikonosz nevű 
szigetén elpusztult a kikötőben mindig sétálgató és nagyon megbámult pelikán. Valósággal 
megsiratták a halászok, akiknek jó reklámot is jelentett, és gondoskodtak a pótlásáról. Nos, 
itt Hévíz környékén is élt pelikán; a hosszú, csőre alatti erszényéből, torokbőréből 
gyermeksapkákat készítettek, mély csőréből pedig gyermekhegedűt. Ha akkor élt, ma is 
megélhetne a melegvizű tó partján. Mily szenzáció lenne itt is egy pelikán! A kutatók szerint 
a múlt században a nádasban sok nádifarkas vagy másképpen toportyán élt. írják, hogy a 
múlt század végén már nem volt. Dehogynem, még 1937-ben is lőttek egyet. Honnan 
vándorolt ide, ki tudia már. Az azonban bizonyos, hogy a barnamedve, a bölény, a hód, 
amikről a régi írásokban mindenhol beszéltek, már valóban nem találhatók. Bár ez utóbbi 
még visszatérhet az új Kisbalaton kialakulásával. 

Visszatérve az országút hídjához, amelynek korlátja mellől nézem a párolgó vizet és 
növényeit, hallom, hogy két sétálgató csoport találkozik. Egyik férfi megszólal: „Na, ti is 
hévizáltok, hévizáitok?". Végigszalad bennem a szónak az igazi értelme. Ma, ha valakinek 
ilyet mondanak, annyit jelent, hogy az illető semmittevéssel, lustálkodással, naplopással tölti 
az idejét. Eredete a hévízi tóra nyúlik vissza, de használják hazánk egész területén, csak 
éppen más jelentéssel, mint a Hévíz környéki településekben. 

Itt a kifejezés abból keletkezett, hogy a környéki falvak lakossága, a betegek a 
gyógyulásukat elősegíteni, az egészségesek pedig a nyári munkák, aratás, cséplés izzadtságát, 
porát lemosni Hévíz-fürdőre mentek, ahol a levezető csatorna melletti ingyenfürdőben 
heverésztek, vagy mint ők mondták, hévizáltak egy napon át. 

Falunként népes karavánok indultak rokonokból, komákból. Alaposan felpakolták a 
szekereket ennivalóval, takarókkal, illetve szénával, és a helyszínre érve, úgy mint napjaink 
sátorlakói élnek a táborokban, ők is úgy pihentek ott a fürdőzés után. Ennivalót, 
„kőttestísztát", mindenféle húsokat, új kenyeret meg a csatos üvegben, a pintesben, jóféle 
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bort raktak a szekerekre, amikből még kínálgatásra is jutott. Náluk, a hévizálás nem jelentett 
kárhoztatni valót, azt csinálták, mint a városlakók az ún. víkenden, a hétvégi kiránduláson. 

Később azután a sodródók, a potyalesők kihasználva az ilyen alkalmakat, addig 
fejlesztették, hogy a szó elértéktelenedett. Ha valakire azt mondták hévizál, azt jelentette, 
hogy az illető széltoló, a potyát leső, napot lopó ember. 

A felszabadulás után megkezdődött a szociális üdültetés, a nyaralás eddig ismeretlen 
formája, ami Hévízen a kibővült kórház, a különböző szanatóriumok, téliesített üdülők, a 
nagy, kényelmes, elegáns szállodák szolgáltatásaival jelentkezett, és a szó ismét visszanyerte 
eredeti jelentését. A beszélgető társaság, akikről szót ejtettem, a helyes értelmet fejezte ki, 
amikor a hévizálunk, hévizálunk kérdéssel jelezte, hogy ők nem napot lopnak, hanem 
megérdemelt szabadságukat vagy gyógyulásukhoz szükséges idejüket töltik a csodató 
mellett. 

Hévizáljunk tehát szabadságunk, pihenésünk ideje alatt, de semmi esetre sem a munkahe-
lyen, a fizetett munkaidő alatt, mert akkor bizony a „hévizálunk" kérdő szó alkalmazása 
gúnyolódó formájában a helyes. Kerüljük el tehát, hogy ennek használatára velünk szemben 
sor kerülhessen. 

Zákonyi Ferenc 

Carl Böhm félliteres sörbárcájának 
elő- és hátlapja 

Egy felvidéki 
sörbárca 
története 

Az 1850-es években Hodrusbánya még Selmecbánya egyik külvárosaként szerepelt a 
közigazgatási kimutatásban. Az 1895-ben megjelent Pallas Lexikon pedig ezt írja róla: 
„Selmec- és Bélabányához tartozó bányatelep Hont vármegyében, Selmecbányától 5 
km-nyire Ny-felé. Környékén jelentékeny arany-, ezüst-, ólom- és rézbányászat folyik . . . 
Van sörgyára is." 

A ma élő, idős hodrusiak elbeszélése révén sikerült néhány adatot megtudni az egykori 
sörgyárról. A serfőző üzemet eredetileg a selmeci elöljáróság építtette, ez azonban az idők 
során tönkrement. A romos épületet a tekepályával együtt Carl Böhm (szül. 1825-ben) 
vásárolta meg, amiben tatarozás után vegyeskereskedést nyitott. Az adatközlők véleménye 
egymásnak ellentmondó a serfőzde tulajdonjogát illetően: egyesek szerint a bányáé, mások 
szerint Böhmé volt. 

Ez idő tájt a bányászok a bérüknek egy részét természetben kapták. Hodrusbányán 
hetente egy „negyedecske" sörjárandósága volt a bányászodnak. Ez a mennyiség, az 
elbeszélés alapján, 12,5 liter volt, ami egy hónapban 50 liter sörnek felelt meg. A negyedecske 
kifejezés pedig úgy magyarázható, hogy 1 akó negyede (a nagyszombati akó 49,66, a szepesi 
50,36 liter volt). Hogy a heti negyedecske felváltható és az elfogyasztott mennyiség könnyen 
ellenőrizhető legyen, sörbárcát vezettek be, amit a bányászok Böhmnél értékesíthettek. A 
vörösréz bárca előlapja (körben a szegély mentén) • CARL BÖHM * HODRICS — 
hátlapja: 112 LITER. Az általunk ábrázolt bárcát az előlapi oldalról, egy későbbi időpontban, 
durván átlyukasztották. Átmérője: 24,3 mm, súlya: 3,53 g. 

Az elbeszélések szerint kétféle bárca készült: „nagy és kis icce űrtartalomra", ezek közül 
csak az utóbbit ismerjük. Az icce német megfelelője Halbe, lehet, hogy a 1/2 liter ezt 
hagyományt őrzi? Hiszen icce nem lehetett, mert a legkisebb icce-űrtartalom is 0,62 1, a 
legnagyobb pedig 1,67 1 volt. Igaz, gyakori ún. nagy-icce mennyiség volt a 0,95 1. 

A sörbárca forgalma pedig az alábbiak szerint képzelhető el. A bányatársulat a bányászok 
bérének egy részét sörbárcában egyenlítette ki. A bányász a bárcát Böhm-höz vitte, ahol fél, 
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A vegyeskereskedés és a serfőzde a kép bal sarkában, az alsó szegélyhez közeli épületben 
működött 

illetve egy liter sört kapott érte. Az összegyűlt bárcák ellenértékét a bányatársulat 
közvetlenül Böhm-nek térítette meg, és ezáltal a bárcák ismét a bányatársulathoz kerültek 
vissza. 

Carl Böhm 1905-ben meghalt, és boltiához közel, a hodrusbányai evangélikus temetőben 
helyezték örök nyugalomra. A vegyeskereskedést Pavel Timko vette át, őt Emil Löhner, 
majd Margit Bogdan követte. Feltételezésünk szerint a későbbi tulajdonosok nem folytattak 
sörkimérést. Ugyanis az 1914-ben megjelent Révai Nagy Lexikona (anyagfelvételezése 
1910-ben történt) Hodrusbányát tárgyalva már nem említ sörgyárat, hanem a helység 
csipkeverő háziiparát emeli ki. 

A szerzők kedves kötelességüknek tesznek eleget, amikor hálás köszönetet mondanak 
Ludovit Trencannak, aki több hodrusi (ma Banská Hodrusa, Szlovákia) lakossal elbeszélge-
tett és írásos anyagot gyűjtött. Önzetlen segítsége nélkül a jelen közlemény nem születhetett 
volna meg. Befejezésül hadd álljon itt az adatközlők neve is: Ladislav Chomensky, Rudolf 
Fischer, Sariota Löhner és Jaroslav Zachar. 

Tóth József — Zombon Lajos 

A nagyrédei pincesor 
A Mátraalja alfölddé szelídülő lankás dombjai között elterülő Nagyréde délnyugati 

szélén, az Újhegyen elhelyezkedő pincesor különleges, egyszerű és mégis jelentős népi 
építészeti emléke hazai szőlőkultúránknak. 

A Mátra környékének szőlőtermelő hegyi és dombos vidékein gazdag és fejlett agrárkultú-
rájú települések alakultak ki. A szőlő és bortermelés különlegesen szép kőépületeket, 
présházakat, lakóépületeket hozott létre, hatalmas hordók befogadására alkalmas pincékkel. 
A török kiűzése után, a XVIII. század elején kezdődött meg Nagyrédén a szőlőművelés 
fokozott kiterjesztése. Ez megteremtette a maga egyszerűbb építészeti alkotásait, olykor 
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Palóc lakóház stílusú pince 

présház, borház nélküli, földbe vájt pincék formájában. A felszín alatti lyukpince jelentős 
tényezője az északmagyar borvidékek jó minőséget nyújtó termésének. A XVIII. században 
és a XIX. század elején Rédén a bort még főleg vermekben vagy a kamrában tárolták. A múlt 
század végén a kamrában való tárolás kezdett megszűnni, és századunk elején kiépült a híres 
pincesor az Újhegynek a völgyben meghúzódó település felé néző lejtőin. A földbe ásott, elől 
„ternác"-nak nevezett, gádorral ellátott borospincék befogadóképessége, többségében csak 
egy-egy kisparaszti gazdaság igényeire készült. Régebben a lakóház alatt egyáltalán nem, a 
lakóház mellett pedig ritkán épültek pincék. Itt a falu szélén, a domboldalon viszont 
valóságos utca létesült belőlük: a Pincesor utca 1—59-ig tartó folyamatos sorszámozással. A 
szőlőskertek tövében épített sajátos hangulatú pincesor a falu egyik legérdekesebb és 
legértékesebb néprajzi színfoltját jelenti. 

A faluszéli pincesorok és a szőlőbeli pincék a férfiak társaséletének fontos szinterei voltak. 
A pincesor pincéinek tövében a rédei ember még ma is szívesen tölti szabad idejét vidám 
borozgató csevegéssel és szalonna csurdítással. Közben gyönyörködhet a pompás kilátásban, 
amely által feltárul előtte a völgyben hosszan elnyúló falu, távolabb pedig a Mátra kéklő 
ormai. A pincesorról szóló mende-mondák közül, amiket az öregek emlegetnek, az a 
legérdekesebb, hogy volt már olyan bő termés itt, hogy az árokban is bor folyt víz helyett. 
Arról is szól a mese, hogy miként váltak némely pincék híressé, mint kikapós menyecskék és 
vérmes özvegyek szerelmi találkahelyei. 

A hordókkal teli borospincék mindegyikének előterében ternác (borház) van. A ternác 
vályogból, kőből vagy téglából épült. A szőlőfeldolgozás eszközeit tárolják benne. Találunk 
itt kádakat, szőlőzúzót, sutut (szőlőprést), szűrőkosárt, dézsákat. A dézsa 15-20 literes, 
fából készült edény. A szüret alkalmával ebben hordják be a szőlőt a darálóba. Némelyik 
ternác előterében még külön szobahelyiség is van asztallal, lócával, dikóval (deszkától 
készült egyszerű pihenőágy szalmazsákkal), ahol kényelmesen lehet enni, inni, pihenni és 
vendégeket fogadni. A borházak először mind zsupfedelűek voltak, később cserép-, az 
utóbbi évtizedekben pedig már palatetővel készültek. A borházakon több helyen kémény is 
található. A padlásfeljáró a ternácról nyílik, ez csak egy falétra, amit szükség esetén 
odatámasztanak a feljáróhoz, majd elveszik és félrerakják. A padláson az összedőlt hordók 
dongáit, rossz abroncsait tárolják. 

A ternácból lépcsők vezetnek le a borpincébe, illetve a hordók számára a hordógurító 
lejtő: a gádor. A pincék boltozata kosáríves. A régi pincék sárba rakott, bányászott 
kődarabokból épültek. A fiatalabbak kézzel vert, kiégetett téglákból, amelyeken rajta van a 
készítő mester monogramja. Általában egyenetlenül boltívesek, a rárakott föld benyomta 
őket, de ennek ellenére szilárdan kitartóak. A bor tárolására, érlelésére azok a legalkalmasab-
bak, amelyeknek az évi hőingása 1-2 °C-nál nem több, és az átlagos középhőmérséklet 11-13 
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A nagyrédei pincesor legrégibb pincéi 
(Hanák Sándor felvételei) 

°C körül van. A megfelelő hőmérséklet megteremtéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy 
a boltozat tetején kellő vastagságú, 3-4 méteres talajréteg legyen. A gádorhoz csatlakozó 
pincék közül szinte kivétel nélkül mindegyikük ún. anyapince, amely egyágú és egyenes 
folytatása a lejáratnak. Több pincét már századunk folyamán építettek. Kör- vagy téglalap 
alaprajzú, tipróhelyet, szőlőtaposó mélyedéseket bennük nem találunk. A századelőn még 
fakádakban taposták a szőlőt, ma mindenütt kifolyós betonkádat használnak. Földalatti 
bortároló vermeknek nyomai nincsenek már, és nem is tudják pontosan, hogy hol voltak. 
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Az öreg pincék elég kicsinyek voltak. 4-5 méter hosszúak, 2-2,5 méter szélesek. Ezekben 
sok bort nemigen tároltak. A hordók faabroncsosak voltak, 2-3-4 akós űrtartalmúak. 
Később a nagyobb pincékben fémabroncsos, 15 akós hordókat használtak. A hordók 
kantárfán állnak. Ezt kővel is megemelik, hogy magasabb legyen a talajszinttől és ne 
penészedjen annyira. A pincében nem tüzeltek, a ternácban sem. Kezdetben olajos 
mécsessel, gyertyával, később petróleummal üzemelő viharlámpával világítottak. A bejárati 
ajtó melletti, vagy felette lévő kis vakablakban tartották a mécsest. Ma már a pincesoron végig 
villanyvezeték van. A pincék szellőzését a felszínre fúrt szűk járattal, a léleklyukkal oldják 
meg, amely fenn a pincedomb tetején csőszerű szellőzőnyílásban végződik. A pincében a 
különböző űrtartalmú boroshordókon kívül még ott találjuk a lopótököt, amely újabban 
bádogból és üvegből készül, a cserpákot (bormeregetőt) és a boroskupát. 

A pincesoron található legrégebbi, népi műemlék jellegű pincék közül, építészeti 
megoldásaival és formai kiképzésével különösen kettő hívta fel magára a figyelmet. A 
Pincesor 19. szám alatti ún. Dravnyik-pincét a századfordulón a módosabb Dravnyik család 
építette. Külsőleg lakóház formát mutat. Ezt a hatást fokozza, hogy a ternác oldalsó bejárata 
mögött, annak hátsó ablaka előtt, kis oszlopos, mellvédes udvari tornáchoz hasonló, 1 méter 
széles kiugró ereszalja épült az eső elől beállók részére. Az épület mellett sok vidám nyári 
poharazgatás zajlott le. Az útra néző két vasrácsos ablakának becsukható deszkaszárnyai 
vannak. Ezeket télire gondosan bezárják, de egész nyáron nyitva tartják, hogy a macskák 
bemehessenek egeret fogni. 

A másik jelentős műemlékpince a Pincesor utca 30. szám alatti. Ez is a századfordulón 
épült. Egykori tulajdonosa Sipos Szilárd, a falu főjegyzője volt. Külső építészeti megoldását 
tekintve igazi palóc lakóház jellegű, oromzatának csúcsán hasított szélű vaskereszttel. A 
fenti része, a ternác vályogból épült, míg a pincerész téglaboltozattal. Már akkor két 
betonkádat készítettek a borházban. Az egyiket a talajszint alatt a kipréselt törköly 
betaposása végett, a másikat a talajszint felett — alsó szintje a padlásszintnél is magasabban 
fekszik —, amely az összezúzott szőlő szikkasztását szolgálja. Innét gumicsövön viszik az 
eresztett levet a pincébe. A ternác lábazata döngölt foldpadló. A pince lejáratában, a 
gádorában csak egy agyagos, lépcső nélküli hordógurító lejtő volt, amely az 1970-es évek 
elején lett lebetonozva. A ternácon itt is szemlélhetjük a bortermelés számos hagyományos 
eszközét: a sutut (prést), a szőlőzúzót, a darálót, a kármentőt (ovális alakú edény, 
borfejtéskor a hordó elé tették), a livót (lécekből készült folyadékvezető, a hordóra tették, 
arra öntötték a mustot), a fakácíakat és dézsákat. 

A ternácról előre egy kis pihenőszoba nyílik az útra néző két zsalugáteres ablakkal. Ilven 
helyiséget csak a legnagyobb pincéknél találhatunk. A szobában saroklóca, asztal és 
pihenőágy étkezés, pihenés, beszélgetés és vendégfogadás céljából. Az egész pincesor sok 
vonatkozásban még eredeti terület. Ez azt jelenti, hogy az eddigi korszerűsítési munkák 
főként a meglévő szerkezetek megerősítését szolgálták és gyakorlatilag nem rontották az 
évszázados együttes összképét. Szerencsés az a Körülmény is, hogy az újabb pincék is 
ugyanebben a modorban épülnek, legfeljebb — a külső szemlélő számára alig észrevehető — 
beton támfallal. 

A nagyrédi pincesor a Mátraalja néprajzi szempontból hangulatos és eredeti színfoltja. 
Tanulmányozása során megismerhetjük a helyi szőlő- és borkultúra évszázados hagyomá-
nyokat őrző jelenét. 

Reisz László 

Egy gazdacsalád múltja 
szerelmi levelekben 

Nagymamám, özv. Labancz Istvánné Sváb Kovács Erzsébet féltve őriz egy kis csomagot. 
87 level és 8 képeslap van benne: nagymamám és nagypapám — néhai Labancz István — 
1929. és 1933. közötti szerelmi levelezésének maradéka. Nagymamám családi ünnepeken 
néha előveszi őket, s ilyenkor mi, unokák kíváncsian betűzgetjük az elsárgult papírra rótt 
sorokat. Két év óta — mióta az iskolánk honismereti szakkörének tagja vagyok — egyre 
élénkebben érdekelnek ezek a levelek, s minden, amit nagymamám a múltról, az életükről 
mesél, s dolgozatot kezdtem írni róluk. A hosszú beszélgetések után nagymamámmal még 
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szorosabbá vált a kapcsolatunk. Nagyon sok érdekeset tudtam meg az életükről, s már nem 
idegenek számomra a sosem látott déd- és ükszülők, akikről nagymamám beszélt. 

Egyik üknagyapám, Sváb Kovács Márton 1841-ben Pusztaszeren született. 1871-ben 
feleségül vette a 22 éves Farkas Máriát, ö k anyai ágon nagymamám és nagypapám 
nagyszülei. Házasságukból 14 gyermek született, de csak nyolcan érték meg a felnőtt kon . A 
család Pusztaszeren, tanyán lakott. Itt kb. 260 hold földjük volt. A birtokhoz még a 160 hold 
felső-alpári föld tartozott. Kecskeméten a Horog utca 4. szám alatt volt egy verandás, két 
szoba konyhás házuk. A lakáshoz tartozó alsó épület egy szobából és egy konyhából állt. Az 
istállóban 4 ló fért el. A házhoz tartozott még egy pince, két kamra, kocsiszín, góré, 
gémeskút és a veteményeskert. 

Üknagyapám majdnem két méter magas volt, s a gazdaságát szamárháton járta be. Nyáron 
fehér gatyát és roitos, bő ujjú inget viselt. Üknagyanyám a háztartás vezetésével és a gyerekek 
nevelésével foglalkozott. Festőkarton ruhában és konyhakötőben járt, de ünnepi alkalomra 
sötét selyemruhát öltött. A tanyán jószágtartással is foglalkoztak. Üknagyanyám az 
aprójószágokból a kecskeméti piacon is értékesített. A tejhasznot sajtnak készítette el és a 
kereskedők vásárolták meg tőle. Üknagyapámat munkájában a cselédek segítették. A 24 
ökörre a béres vigyázott, ae alkalmaztak lovászt, kanászt és juhászt is. A hazban a cseléd 
könnyített üknagyanyám munkáján. A cselédeken kívül a gyerekeket is befogták a munkába 
és mindegyik a saját korához mérten dolgozott. 

Üknagyapám 1897. január 6-án halt meg. Üknagyanyám pedig 1899. február 28-án. A 420 
hold földből és a kecskeméti házból a kilenc gyermek: István, József, Júlianna, Mária, János, 
Árpád, Valéria, Erzsébet és Lajos egyformán örökölt. Csaknem 50 hold jutott mindenkinek. 
Közös elhatározásra a pusztaszeri 260 holdat eladták, és Felső-Alpáron telepedtek le. 
(Felső-Alpár Lakitelek határán helyezkedik el.) 

A másik üknagyapám Labancz Gergely, felesége Dubec Mária volt. ö k apai ágpn 
nagymamám és nagypapám nagyszülei. Labancz Gáspár ősei Erdélyből származtak. Ö t 
gyermekük született: Gáspár, Gergely, Antal, Ferenc es Eszter. Labancz Gergely nagyma-
mám édesapja, akit „szülőapja"-ként emleget. Labancz Ferenc nagyapám édesapja. 

Labancz Gáspárnak Kecskeméten, a Sörház utca 13. szám alatt volt a városi háza, de 
Kerekegyházán, tanyán éltek. A szülők halála után ezeket a gyerekek örökölték. Nagyma-
mám „szülőapja" révén jussolt belőle a hagyatéki tárgyaláson. 

Nagymamám születése, iskoláskora 

Nagymamám Labancz Gergely és Sváb Kovács Mária házasságából született 1909. 
november 19-én. Nagymamámnak, Erzsébetnek négy testvére volt: Mária, Margit, Gergely 
és Borbála. 

Dédnagyanyám 1910-ben meghalt, és dédnagyapám újra nősült. A szolgálólányt, Virág 
Júliannát vette feleségül. Az első názasságából született két gyermekét, Gergelyt és Borbálát 
az új családba vitte. A legidősebb lány, Mária 16 évesen nah meg. Margitot nagyanyja, 
Labancz Gáspárné Dubec Mária vette magához, ö a nagyszülői házban nevelkedett, és 
később Csősz Gergely felesége lett. Dédnagyanyám halálakor nagymamám mindössze 6 
hónapos volt. Neki ezek után nagynénje, Balla Sándorné Sváb Kovács Valéria viselte a 
gondját. Nagymamám nemsokára nagybátyja, Sváb Kovács István és Szabó Júlianna 
háztartásába került, mert nekik nem született gyermekük. A kis Erzsébetet négyévesen 
vették a nevükre, és így lett belőle Sváb Kovács Erzsébet. Nagymamám nevelőapját 
apukának és nevelőanyját anyukánk szólította. Csak 13 éves korában tudta meg, hogy őt 
örökbe fogadták. 

A család Felső-Alpáron élt, de Kecskemétre is bejártak a Horog utcai házukba. Ezt a 
házrészt örökölték üknagyapámtól, Sváb Kovács Mártontól, de a házból nagymamám is 
kapott meghalt édesanyja révén. Nagymamám az első elemit 1916-ban a felső-alpári 
iskolában kezdte, s a másodikat is itt végezte el. A két év alatt Csolnaki Endre tanította. 
Harmadikban nevelőszülei Kecskemétre, Pócsi Blanka Jókai út 24. szám alatt lévő 
magániskolájába íratták be. Erzsébet már Kecskeméten lakott nevelőanyja szüleinél, Szabó 
Balázséknál. Az ő házuk a Forrás utcában volt. Itt három lakó és a nagyszülők éltek. A 
magániskolában a tanítás költségeit nagymamám nevelőszülei fizették. Az elemi iskola 
negyedik osztályát az Állami Polgári Iskolában végezte, de itt is csak lányok tanulhattak. Az 
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iskola igazgatója ekkor Pásti Sándor volt. Az elemi befejezése után szülei az Angol 
Kisasszonyok iskolájába adták. Itt a tanárok javarésze apáca volt. Szigorú rendet és 
fegyelmet követeltek meg intézetükben. Reggel fél nyolckor mindenki az Erzsébet-temp-
lomba ment imádkozni, s a tanulás 8 órától 13 óráig tartott . Nagymamám, Erzsébet nagyon 
szeretett itt tanulni, s kedvenc tantárgya a természetrajz volt. 

1924 tavaszán váratlanul meghalt nagymamám nevelőanyja. Nevelőapja felkereste az 
iskola igazgatónőjét, s megkérte, hogy lánya heti két alkalommal járjon csak az iskolájukba. 
Az engedélyt megkapta és nagymamám kiköltözött Felső-Alpárra, a tanyára. Kedden és 
pénteken járt iskolába, s így fejezte be a gimnázium negyedik osztályát. Nevelőapja nem 
taníttatta tovább, hanem a háztartás vezetésével bízta meg: „Fiam! Itt minden a tied lesz a 
fakanáltól kezdve a gazdasági felszerelésig. Mostantól kezdve vezesd te a háztartást!" 

Nagymamámat e nagy feladat ellátására a 10 éve náluk szolgáló cselédlány és „apukája", 
tanította meg. Ebédet főzött, kenyeret sütött, mosott , vasalt, takarított, gondozta az 
aprójószágokat, tavasszal meszelte és tapasztotta a tanyát. Nevelőapja pedig az 50 hold 
földön gazdálkodott. Náluk mindig volt náztartási alkalmazott, aki a „kis" gazdaasszonyt 
munkájában segítette. 

Nagypapám születése, gyermekkora 

Dédnagyapám, Labanc Ferenc 1899-ben házasságot kötöt t Sváb Kovács Juliannával, ( ö is 
a Sváb Kovács családba nősült, mint Gergely testvére.) 

Ferencnek és Júliannának két gyermeke született Ferenc és Júlianna. 1905-ben édesanyjuk 
váratlanul meghalt. Labancz Ferenc újra nősült, elvette elhunyt felesége húgát, Sváb Kovács 
Erzsébetet. Erzsébet 12 éves korában játék közben leesett a szalmakazal tetejéről és bal lábára 
sánta lett. Ezt a nyomot élete végéig viselte. 

Az ő házasságukból három gyermek született. 1907-ben Erzsébet, 1908-ban István — 
nagyapám — és 1910-ben Ilona. Az öt gyermeket együtt kezdték nevelni, de az édesapa, 
Labancz Ferenc 1912-ben meghalt. A nevelés, taníttatás, kiházasítás így mind az édesany-
jukra hárult. 

Legidősebb „fiából", Ferencből Kecskemét városának jegyzője lett, s feleségével Balogh 
Máriával a Zápolya utcában lakott. Labancz Juliannát 1922-ben vette feleségül dr. Dobos 
István. Ó k is Kecskeméten telepedtek le. 

Erzsébet és Ilona az elemi iskola négy osztályát az Állami Polgári Iskolában végezték el. 
Édesanyjuk az Angol Kisasszonyok gimnáziumába íratta be őket. Nagypapám, István 
szintén négy elemit és négy gimnáziumot végzett, de ő a Piaristáknál tanult. 

Míg a gyerekek iskolába jártak, a család a Horog utcában lakott. A belső-ballószögi 50 
holdat és a kerekegyházi 12 hold földet bérbe adták, s csak ritkán jártak ki a tanyára. A 
haszonbérből a család szűkösen tudott megélni, és ezért édesanyjuk elhatározta, hogy amint 
a gyerekek befejezik az iskolát, kiköltöznek gazdálkodni. 

Az 1920-as évek közepétől már a balfószögi tanyán éltek. Nagypapám édesanyja 
segítségével gazdálkodni kezdett, a két lány pedig a háztartást látta el. Vagyoni helyzetük 
javult, s a Horog utcai házrészt eladták Sváb Kovács Istvánnak, nagymamám nevelőapjának. 
Majd a Külső-Szabadság utcában vettek egy házat. E háznak két kiHön bejárata volt, s Dobos 
Istvánék is ideköltöztek. 

A levelek keletkezése 

Nagyszüleim tehát anyai és apai ágon is első unokatestvérek voltak. Az iskolás évek alatt 
szinte mindennap találkoztak, de nem volt köztük egyéb rokoni kapcslatnál. Amikor 
nagymamám Felső-Alpárra és nagyapámék Belső-Ballószögbe költöztek ki, ritkábban 
találkoztak. Mindenkinek meg volt a saját munkája és azt el kellett végeznie. Nagyapám 
1929. február végén ellátogatott Felső-Alpárra nagymamám „édesapjához", aki nagybátyja 
volt. Míg nagymamám a konyhában szorgoskodott, a vasárnapi ebéd készítésén, nagyapám 
utánament és megkérdezte: 

— Böske! Löszöl-e a feleségöm? 
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— L ö s z ö k ! — válaszol ta bo ldogan n a g y m a m á m . 
— Ö t év múlva n ő s ü l ö k . A lányoka t m é g ki kell házas í t anom. 
N a g y m a m á m a mai nap ig sem tud ja , m ié r t is m o n d o t t a k k o r igent n a g y a p á m n a k . Talán a 

magab i z to s fellépése vá l to t ta ki belőle. Szándéka k o m o l y s á g á r ó l n é h á n y n a p múlva 
n a g y m a m á m m e g g y ő z ő d h e t e t t , ugyanis levelet kapot t n a g y a p á m t ó l : 

„Kedves Böske ne haragudj, hogy levelemmel zavarlak, de nagyon kíváncsi vagyok . . . hogy és mint 
érzed magad azután a kedves vasarnapi beszéd után, Én hálistennek nagyon jól érzem magam annyi sok 
jó nap és éjszaka lefolytaután hál Istenek nincs semi bajom . . . Kedves Böske irjál haza a házhoz és ird 
meg, hogy mikor jász haza, hogy tudjam és akkor a lányok is haza fognak jönni esetleg ne, hogy félj 
levelet a házhoz irni, csak irjál egész egész bátran. Es minden vágyam az, hogy minél hamaráb 
találkozhasunk egymással, vagy pedig, hogy minél hamaráb olvashasam, azt a boldogító pársor Írásodat. 
Ezerszer rád gondolva és Hódolva, számtalanszor csokol Pista." (1929. március 1. — az első levél). 

A levelekben nagyapám n a g y m a m á m a t Böskének vagy C s ő r é n e k hívja, s e z e n t ú l én is így 
f o g o m nevezn i . N a g y a p á m a t pedig P i s tának . 

Kapcso la tuka t k e z d e t b e n Böske „édesap ja" ellenezte. M i n d e n k i t ő l azt ha l lo t t a , hogy 
„Pista apa nélkül nő t t fel és soha nem lesz be lő le jó gazda. N e m ért az csak a g a l a m b o k h o z és 
a f u t b a l l h o z . " Ezeket f ő k é p p Balla Sándor , nagyszüle im n a g y b á t y j a és felesége Valérka néni 
híresztel te , mer t Sanyi f i úk kosara t kapo t t n a g y m a m á m t ó l , Böské tő l . Labancz Pis tára ezért 
i r igykedni kezd tek és m i n d e n t kitaláltak, h o g y e lmar ják Böske mellől . H i á b a néz t ék rossz 
szemmel Pista udvarlását a levelek egyre jö t tek és m e n t e k . H a v o n t a ké t sze r , esetleg 
h á r o m s z o r ta lá lkozniuk is s ikerül t . 

Leveleik nemcsak a két fiatal szerelmi kapcsolatá t , h a n e m a két család gazdasági és 
társadalmi helyzetét is b e m u t a t j á k . Szó esik b e n n ü k udvar lásról , s zó rakozás ró l , munká ró l , 
r o k o n o k r ó l és bará tokró l . Kapcso la tuk mélyülésé t a levelekben is észre lehet venn i . Egyre 
t ö b b s z ó esik bennük a gazdá lkodás ró l . M e g b í z n a k egymásban és fon tos s z á m u k r a , hogy a 
másik is t u d j o n egy-egy e ladot t jószágról vagy a t e rméshozamró l . 

„Nem volt ide haza apukám lent voltak uborkát szedni de nem nagyon sok lett csak negyven öt zsákkal 
Épen ma számoltuk, hogy menyit szálítotunk már el száz hat mázsa volt idáig És harminc mázsa 
kivételével amiért még nem fizetek, hogy menyit kaptunk Kilencszáz husz pengőt az egészért a felesekkel 
egy üt Ebben a szárazságban még idáig, meg vagyunk vele elégedve csak az aba/, hogy már nem sokáig 
tartaz árulás. Olyan jól volna, ha leg aláb így tartana őszig" (Kecskemét 1930. VII. 20.) 

„Mit dolgoztok van e sok dolgotok mink tegnap végeztük a szőlő permetezést a lovászommal 
másfélnap permeteztünk, de azt hittem hogy megsülünk teljesen hát borzasztó Ítélet már ez az idő 
gyönyörű szépek volnának az uborkák de ha így lesz még valameddig akkor vége mindennek már ..." 
(1931. VI. hó 19.) 

„Kedves Böske képzeld el hogy már az árpánkat is permetezni kell ellepte a veresnyakú árpa bogár egy 
szürü nagyságú helyett és az nagyon terjed a szó szoros értelmében meg eszi . . . " (1932. VI. 5.) 

„Kedves Csórém most már hála Istennek a nagya kapáláson át estünk mert elsejére már mindent 
megkapáltunk mégpéntek estére akkora mára tanyában való krumplit is feltöltötük szerdán meg a szölöt 
a Béni bácsival fajinul bepermeteztük hétfőn meg elmentem mindnyájával a venyigét kihordtuk belőle 
meg aztán neki altunk mindnyájan körülkapáltuk és most már szépen néz ki a herét meg az Ikolás 
Gergővel lekaszáltattam szerdán meg csütörtökön délre végezte a herét tegnap már meg forgatam csak 
most már azon kérem a jó Istent, hogy holnap ne adna még esőt, hogy holnap rendbe tehetnénk azt a sok 
szép herét . . . gondold, hogy ment a munka heten kapáltunk mint a gonoszok, de hála Istennek most már 
nyomra is vergődtünk most már utol is érjük magunk is magunkat . . . nó még ozt ott van az a rohadt 
nagy árok ásni. " (1932. VI. 5.) 

„Gondold, hogy ojan sokért ádnák a szigetet hatvan pengőért holdanként és csak egy évre így tehát 
lemondunk róla . . ." (1931. X. 6.) (Ezt a levelet nagymamám írta, de egy későbbiben arról számol be 
nagyapámnak, hogy mégis sikerült a szigetet kibérelniük.) 

„Amint mondtam, hogy apukám árulta a borjukat a vásárban de nem keltek el az enyémet száz 
pengőért kérték egy üt a ketőt kétszáz nyolcvan pengőért nagyon kevésért így majd a Kecskeméti vására 
is haza mennek. "(Kecskemét 1931. XI. 10.) 

„.. .a múlt héten meg hogy anyámmal itthon voltam akkor meg vetünk hetven darab nagyon szép 
gyümölcsfát negyven darab bene a késői rózsa barack a töbi meg más fajta hatvan fillér volt darabja a 
ferkó protekciója után mert egyébként nyolcvan fillér az ára . . . " (1932. IV. 24.). 

„Kedves Életem ma én meg anyám voltunk othon ma szerződtem le a konzervgyárral egy hold 
paradicsomra 80 mázsáig de csak 3 és fél fillért ad érte mert nagy a kínálat az apró fajtáért meg öt fillért 
de csak nagy fajtát termesztünk még a héten egy hold borsóra is csinálok kötést hacsak lehet még." (1933. 
II. 10.) 

„Csak bizony elég szomorú dologra jöttem ki mert meg döglöt a bakpujkám ma meg egy nagyon szép 
tyúkom hát már megint bele jön a vész már pedig ojan szépen tojnak a tyúkok mire kijöttem száz tojás 
volt akkor pedig mind el vittem Hát oszt ha még az a kevés is el pusztul akkor oszt nem tudom, hogy mi 
lesz ám már Ma voltam az Etel ángyinál hogy anak van két bakpujkája hát ha ide adná az egyiket de nem 
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adta pénzért kértem de nem adta de nem baj majd most már ha holnap nem találok itt a piacon akkor 
pénteken megyek Kécskére be vem Már most megint félek a nyártól ha el pusztul minden." (1933. II. 21.) 

„Most nekünk is nagyon sok a dolgunk tegnap el ültetük a hagymát ma pedig ojan dolgot csináltam 
amit még sohasem el határoztam magamban, hogy nem hívok senkit sem hivők és kifőztem a szapanak 
valót. Hála Istenek szerencsésensikerült amit meg meg sem reméltem csak tudod egy kis kurázsi kell 
hozzá. Még a ludakat is most ültetem el hatvantojásra . . . Héten jön hozánk a varo nö is varatok 
apukának ingeket . . ." (1930. III. 11.) 

Az öt év alatt mindketten az életre készülnek fel, hiszen Pista a gazdaságot vezeti otthon, 
Böske pedig a háztartást. Nagyszüleim mindketten 14 éves korukig jártak iskolába, s a 
levelek helyesírása iskolai végzettségüknek megfelelő. Mindkettejük leveleinek a stílusára 
jellemző, nogy a kor megszokott levélbeli fordulatai keverednek az élőbeszéd szerű 
előadásmóddal. Pistának azonban színesebb, változatosabb a stílusa, merészebb és szóki-
mondóbb. Böske leveleinek megszólítása mindig: „Kedves Pista!", Pista viszont igen 
kedveskedően szólítja meg őt. „Kedves Böske!", „Kedves Csörém", „Édes Böském!" 
„Kedves Böském!" Megszólítása a levél közben is gyakran megismétlődik és újabb 
variációkkal bővül: Aranyos Csörém, Édes gyöngyvirágom, Aranyosom, Csillagom, 
Kedves Csillagom, Életem. Levelezésük kezdetén mindketten a „Ne haragudj, nogy 
levelemmel zavarlak, de kíváncsi vagyok megkérdezni, hogy . . . " kezdést használják. Pista 
leveleiben ez hamarosan eltűnik és felváltja a „leveled megkaptam, melynek nagyon 
megörültem . . . " vagy a „Hogy vagy, mi újság, nálatok . . . " indítás. Böske leveleiben ez a 
formula később kezd ritkulni, ha egészen nem is tűnik el. Leveleik záróformája is 
különbséget mutat. Pista kezdettől fogva így búcsúzik: csókol Pista vagy Pistád. Böske 
mindvégig így zárja a levelet: „üdvözöl: Böske". Nagymamám elmondása szerint abban a 
korban a lánynak tartózkodónak kellett lennie, s nem illett nagyon az érzelmeit kimutatni. 
Mindkettejük leveleiben visszatérő fordulat a családtagok üdvözlése. Böske nem mulasztja 
ezt el: „Kezeit csókolom Keresztanyámnak és a lányokat csokolom. Sokat rádgondolva 
üdvözöl Böske". Pista csak alkalmanként üdvözli Böske édesapját. 

Az udvarlás időszakában nemcsak leveleztek, de bálakba, lakodalmakba és névnapokba is 
jártak. Ezeknek az eseményeknek az előkészületeiről és élményeiről a levelekben is írtak. 

„Kedves Csörém részemről azonban a lakodalom nem ért sémit mert tudod azt, hogy legyen az akar 
milyenjó múlatás az egymásunk nélkül külön nem ér sémit ha a két szív nem találkozik bizony elég 
messze voltunk egy máshoz, de sokszor is rádgondol tam mikor tancoltam, hej Istenem csak az én szokott 
könyü táncos Csörém itt lehetne". (1931. XI. 13. n.) 

Nagymamám hét lakodalomban volt koszorús lány. Évente háromszor rendeztek a 
gazdák Kecskeméten bálát, s oda ők is elmentek. Február 2-án az Öreg Gazdák, pünkösdkor 
és szilveszterkor a Fiatal Gazdák szervezték a bált. Ilyenkor nagymamám keresztanyjával és 
annak két lányával, Böskével és Ilussal ment el. A bál már este nyolc órakor megkezdődött, 
de ők csak az utolsók között érkeztek meg. Pista a barátaival együtt indult mulatni, s ez így 
illett, míg nem lettek jegyesek. 

Nagymamám a bál előtt már egy-két héttel ruhát varratott, ha kapott elég pénzt apukájától 
cipőt, kesztyűt és táskát is vásárolt. A mulatság előtti napon fodrászhoz ment, hogy 
megigazíttassa a frizuráját. (18 éves koráig a hosszú haját több ágban befonva a tarkójára 
tűzve lapos kontyban viselte.) A legények a bálokban legtöbbször sötét vagy szürke 
öltönyben jelentek meg. 

Egy-egy táncos mulatságba a lányok süteményt, a legények pedig italt vittek, s ezeket 
beszélgetés és pihenés közben fogyasztották el. E bálanban csárdást, palotást, keringőt, 
bostont vagy vansztepet táncoltak. 

Eljegyzés, esküvő és a jövő 

1933-ban már az ötödik év is letelik. Labancz Böske közben férjhez ment és Ilus is 
menyasszony már. Nagyszüleim sem akartak tovább várni. Házasságukat unokatestvéri 
rokonságuk miatt a római katolikus egyház nem ellenezte, de néhány papírt ki kellett 
tölteniük. Böske apukája, Pisti bácsi már tudta, hogy leendő veje jó gazda. Pista édesanyja is 
meggyőződött arról, hogy Böske tud kenyeret sütni és ért a háztartás vezetéséhez. 

Az eljegyzésre 1933. augusztus 16-án került sor. A lakodalmat november 24-én 80 fős 
körben tartották meg. Összeházasodásuk után helyzetük nem változott. Pista visszament 
Ballószögbe a tanyára gazdálkodni. Böske beteges édesapjával Felső-Alpáron lakott. 
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A Szombathelyi Savaria Múzeum néprajzi osztálya 1984 első felében Népi díszítőművé-
szet Vas megyében címmel kiállítást rendezett. A faragványok és emberábrázolások 
csoportjában egy álló tükrös vonzotta a nézőket. A tükrös 1962-ben került a múzeum 
tulajdonába, és ott a néprajzi osztály nyilvántartásában 245. szám alatt találjuk, mint: 
„Faragott, karcolt, spanyolozott. Mersevát, Savaria Múzeum 62, 52, 1. Mérete 45x27, 
5x13,5". A tükör keretének alsó lécén az elkészülés éveként az 1886 évszám van bevésve, 
készítője Kovács János juhász számadó. 

Kovács János 1851-ben Nick községben (Vas m.) született. Elődei 1790-ig kimutathatóan 
„ihászok" voltak, s ő sem maradt ki azok sorából. Szülei Kovács Pál és Nagy Katalin. 
Tizenhat éves koráig apja mellett segédkezett, de 1867-ben: „Tizenhat éves voltam, amikor 
egy keszkenőbe összekötöttem ruháimat s botot dugtam a kötés alá, majd vállamra vettem és 
átgyalogoltam a Rába másik partjára Csönge faluba, a Radó uraság ihászához és ott lettem 
bojtár." (Kovács János elmondása 1931-ben.) 

Kovács János tikrese 
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Vasárnaponként találkoztak és a levelezést folytatták továbbra is. (Sajnos ezek a levelek mind 
elvesztek.) 

1936-ban meghalt Böske édesapja. Nagyapám megbeszélte édesanyjával, hogy ossza szét a 
földet, mert neki Felső-Alpárra kell menni, hiszen a felesége egyedül van. Nagyapám a 
kerekegyházi 12 hold földet kapta. Nagyanyám összesen 44,5 holdnyi földdel rendelkezett. 
Amikor véglegesen összekerültek, nagyapám a kerekegyházi földet haszonbérbe adta ki, és 
Felső-Alpáron kezdett gazdálkodni. 

Első gyermekük Erzsébet 1936. október 18-án született. 1938-ban a legfontosabb 
feladatuk a 13 épületből álló tanya tetőzetének felújítása volt. István 20 ezer kéve nádat 
vásárolt Ágasegynázán, amit lovasszekerekel hordott a tanyára. A régi nádtetőt fennhagyták, 
az új kévéket rájuk rakták. Fölúlre a tető gerincére cserépszegélyt tettek. 

1940. április 10-én megszületett István fiuk, az édesapám. 1942-ben a tanya körül ismét 
nagy munlcák folytak. Az egész területet kerítéssel vették körül. Ebben az időben nagyapám 
a földek egy részét részes művelésbe adta ki. 

A II. világháború őket is közelről érintette, A tanyát el kellett hagyniuk, s két hónapig 
Felső-Szentkirályon, Hajnal Jánoséknál húzódtak meg. A háború után újra nekifogtak a 
gazdálkodásnak. Paradicsomot, sárgarépát, zöldséget és sárgadinnyét szállítottak a kecske-
méti konzervgyárnak. A görögdinnyét, a szőlőt és az almát exportra termelték. Az állattartás 
mellett gabonát is termeltek. A tanyán egy gazdasági alkalmazott segített a munkában. 
Nyáron vagy szezonidőben napszámosokat fogadtak. 

1952-ben kulákká nyilvánították őket, mert 25 holdnál nagyobb földjük volt. Osztályide-
gen címen 1955-ben a gyerekeket is kirakták a középiskolákból. Július 4-én nagyapámat 
bebörtönözték, s egy hónap múlva nagyanyámnak és a két gyereknek is el kellett hagyni a 
tanyát. Mindössze 1 pár csirkét, 1 kenyeret, fél sonkát és egy szobabútort vihettek magukkal. 
Hat hónapig Kecskeméten egy istállóban laktak. Nagyanyám egy kisgyermekre vigyázott, 
lánya csutkakiadó volt a Terményforgalmi Vállalatnál, fia a szeszfőzdéDen dolgozott. Fél év 
után tudtak csak bérelni egy szobát. 

1956 októberében a nagyapámat is kiszabadították és a család visszaköltözhetett Felső-Al-
párra ; Újra nekifogtak a gazdálkodásnak, de 1957 elején visszavitték nagyapámat a börtönbe, 
egy hónap letöltése után azonban véglegesen hazajöhetett. Az elhanyagolt tanyát rendbe 
hozták, és a földeket újra termővé tették. 

1960-ban Lakitelken is megalakult a termelőszövetkezet, és ők is beléptek. A földeket 
százalékban művelték, de otthon állattartással foglalkoztak és így fokozatosan javult az 
anyagi helyzetük. 

1975-ben a Szikra MgTsz megvásárolta a tanyájukat és beköltöztek a faluba, Lakitelekre. 
Nagyapám ekkor már nagyon beteg volt, s 1977. január 2-án meghalt. 

Nagymamám ma is Lakitelken élés jó egészségnek örvend. Mozgása éppolyan friss, mint 
lánykorában. Ha beszélgetés során szóba kerül a„Böske! Löszöl-ea feleségöm?", még ma is 
boldogan és biztosan ismétli, hogy: „löszök". 

Csak hát közben eltelt több mint egy fél évszázad. 
Labancz Zita 
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Abban az időben az volt a szokás, hogy ne otthon, hanem más keze alatt tanuljanak a 
bojtárok. így került a l ó éves legényke Horváth Imréhez, aki apjának jó ismerőse volt, hiszen 
a csöngei határt csak a Rába választja el a nicki határtól. Úgy látszik, hogy az ifjú helytállt a 
munkaban és a tisztességben, mert tíz év múlva feleségül kapta gazdája leányát, Horváth 
Erzsébetet. 

A szentmártoni Radó család birtokai jórészt a kemenesaljai Cseren voltak, Hőgyésztől 
Csöngéig, Csöngétől Asszonyfán át Sömjénig. De a birtok lenyúlt a kisczelli (Celldömölk) 
és a merseváti határba is. 

Horváth Imre később abbahagyta a juhászságot, Merseváton földet, házat vett és 
gazdálkodó lett. Kovács János követte az ipát, és az 1884—1885-ös években már Kisczell és 
Mersevát között találjuk az Alsó-Radó majorban, mint juhász számadót. 25 év után 
1909-ben ők is Merseváton vettek földet, házat és gazdálkodtak. Kovács János 1936-ban 85 
éves korában halt meg Merseváton, és ott is temettek el. 

Kovács János igen ügyes kezű ember volt. Nemcsak a birkák gondozásában és gyógyításá-
ban (hályogot is leoperált), hanem a fafaragásban is járatos volt. Valóságos asztalosműhelye 
volt sok szerszámmal. A szükséges házi és gazdasági eszközöket, szerszámokat és nyeleket 
maga készítette. A kerékagy kivételével szekeret csinált, de készített almáriumot, asztalt, 
széket, kendervágót, igát, boronát, hengert (gurgulát), favödröket stb. Emellett a finomfara-
gáshoz, spanyolozáshoz is értett. Mángorlót (dörgülő), juhászbotot, lisztmerő kanalat 
(csanak), tikrest (tükröst) stb. is készített. Ezek közül az egyik tikresét szeretném röviden 
bemutatni. (1. kép) 

A tükrös a népi (paraszti és pásztor) faragás szép alkotása. Díszítéséhez felhasználják a 
népi romantika jelképeinek szinte minden motívumát. Szív, virág, fa, madár, kutya, betyár, 
pandúr, leánykérés, életfa-világfa stb. mind megtalálható rajtuk. Jellemzője a díszítmények-
kel való telítettség. Nincs egy négyzetcentiméternyi hely, ahol ne lenne rajta karcolat vagy 
minta. Összképe arányos és a szemnek tetszetős. A spanyolozás színei (piros, zöld, barna, 
sárga) illetve színárnyalatai — bár az idők folyamán vesztettek élénkségükből — de még ma 
is gyönyörködtetnek. 

Kovács Jánosnak a szombathelyi Savaria Múzeumban őrzött tikrese a tárgy fejlettebb, 
későbbi formája, nem a pásztorok által művelt egyszerű megoldás, hanem a polgárosultabb 
parasztházakba való változat. A fogantyú-gombbal ellátott kihúzható fiók — amelyben a 
borotvát, pamacsot, szappant és a tálkát tartották — szegélyeit és a tartó keretet geometrikus 
ábrák keretezik. Ezeken belül leánykérési jelenetek láthatók, amelyeket faág és virág két 
képpé formál. Az elsőben a legény — bal kezében füstölgő pipával — megkéri a leányt, aki 
bal kezében virágot tart. A jobb oldali jelenet pedig azt mutatja, hogy a leány igent mondott , 
mert kézfogás közben a legény már vörös borral teleöntött poharat emel a szájához (2. kép). 
A pipa a legénnyé, férfivá érés szimbólumaként szerepel. A fióktartó fedőlapot zöld színű 
(SOK árnyalatú) levél — életfa — borítja, a levelek között tulipán virágokkal. Az életfa egy 
cserépedényből nő ki. (3. kép) 

A tükörkeret két oldalszárnyán gumóból kinövő virágok és levelek tekervényes ornamen-
tikája fut fel a felső záró keretrészig, amelyen két madár őrzi a tulipánt. Alattuk virágok és fák 
közt betyár-pandúr jelenet, amely azt ábrázolja, hogy a betyár legyőzte a pandúrt, aki térdre 
ereszkedve könyörög az életéért. A baloldali fa tölgyfa, a jobb oldali pedig fűzfát ábrázol. (4. 
kép) A tükörkeret alsó szegélylécének közepén látható az 1886. évszám. 

A két oldallap felső szegélyén a hűség jelképeként egy-egy kutya vigyáz a szívre. A 
lapokon pedig edényből kinövő életfa-kombinációk vannak más-más virágból. A bal oldali 
tulipán, a jobb oldali, talán bazsarózsa, talán szegfű (5-6. kép). A tükörkeret külső oldalain 
gumóból kinövő életfa jelkép-kombinációk. 

E rövid ismertetés is mutatja, milyen sok és türelmes munka (ezer és tízezer finom 
karcolás, színezés) és gazdag képzeletvilág eredménye ez a tükrös. Úgy gondolom, hogy 
„mesteri oklevél" nélkül is igazán hozzáértő, türelmes és elképzelésekben gazdag, igazi 
„Mester" volt a készítője, aki nem más, mint a nagyapám. E sorokkal is megköszönöm neki, 
hogy 1917-ben, édesapám hősi halála után, magukhoz vették édesanyámat négy gyermekével 
együtt, akik közül 6 évesen én voltam a legidősebb. Az ő házában, gazdaságában ismertem 
meg a paraszti élet minden munkáját, házi szokásait, a család összetartó erejét és egy kissé a 
faragás mesterségét, a szerszámok használatát, amit 13 éves korom után sem felejtettem el. 

Kovács Jenő 



ZENE- ÉS HELYTÖRTÉNET 

Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent 

BÁRDOS KORNÉL: EGER ZENÉJE (1687—1887) 

A szerző levéltári kutatásai alapján Eger két évszázados zenei életét tárja fel. Ez az 
időszak a város töröktől való szabadulásától Eger értékes zeneszerzőjének és a 
zeneélet szervezőjének, Zsasskovszky Ferencnek a haláláig ível. 
A zenei élet két fontos bázisa e korban a székesegyház és a gimnázium. A káptalani 
együttes rendszeresen szerepel a székesegyházban, részt vesz a püspöki-érseki udvar, 
valamint a polgárság szórakoztató zenéjében és hangversenyein. A gimnázium ének-
és zenekara a jezsuiták, majd a ciszterciek idejében is — házinaplóik tanúsága szerint 
— értékes zenével szolgált templomban, iskolában és a színes barokk ünnepeken. 
Időrendbe állított korabeli leírások elevenítik meg Eger zenés ünnepeit, hangversenye-
it, amelyeken a városban állomásozó ezredek zenészei is közreműködnek. A kötetet 
az egri muzsikusok és zeneszerzők névsora és a fennmaradt több mint 700 kotta 
tematikus jegyzéke teszi teljessé. 
546 oldal — 19 tábla — Ára kötve — 130 Ft 

A szerzőnek az Akadémiai Kiadónál 
korábban megjelent műveiből még kapható 

G Y Ő R ZENÉJE A 17—18. S Z Á Z A D B A N 
627 oldal — 4 tábla — Ára kö tve 158 Ft 

PÉCS ZENÉJE A 18. S Z Á Z A D B A N 
167 oldal — 4 tábla — Ára kö tve 48 Ft 

S O P R O N Z E N É J E A 16—18. S Z Á Z A D B A N 
650 oldal — 19 tábla — Ára kö tve 163 Ft 

A kötetek megvásáro lhatók az Akadémiai Kiadó S T U D I U M (1052 Buda-
pest V., Váci u tca 22.) és M A G I S Z T E R (1052 Bp. V., Városház utca 1.) 
könyvesbol t jában, illetve megrendelhetők az Akadémiai Kiadó kereske-
delmi osz tá lyán: 1363 Budapest , Pf. 24. 
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Sír az út előttem 
I-II-IV. 

Sára Sándor filmeposza 
a bukovinai székelyek 

hányatott sorsáról 

I. H a z á t l a n o k 
II. Keresz túton 
IV. Hazatértek 

A Keresztúton 1986-ban 
a Magyar Játékfilmszemle nagydíját nyerte. 

Bemutató: szeptember 22. 
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Ortutay Gyula névfelvételi 
ünnepség Pátyon 

Ortutay Gyula néprajztudós nevét viselő, csaknem tucatnyi városi intézmény (közép- és általános 
iskola, kollégium és művelődési ház) sorához legutóbb Páty általános iskolája csatlakozott. A festői 
környezetben, Budakeszi és Zsámbék között fekvő település 1986-ig nem sokat hallatott magáról. 
Ekkor ünnepelte első írásos említésének hétszáz éves évfordulóját, ami szinte országos figyelmet keltett 
színvonalas rendezvénysorozatának sajtóvisszhangja révén. 

A jubileumi megemlékezés alkalmat adott az iskola helytörténeti gyűjteményének és honismereti 
munkájának bemutatására, valamint az 1950-es évek elején a településen végzett néprajzi kutatómunka 
felidézésére. A felszabadulás után megújuló magyar néprajztudomány első kollektív kutatómunkája 
ugyanis a dél-budai járás településeinek vizsgálatát tűzte ki feladatául. A budapesti tudományegyetem 
néprajz szakos hallgatóiból szerveződött pátyi munkaközösség 1951—1954 között rendszeres gyűjtést 
végzett Pátyon és a környező településeken. A mintegy húsz tagú munkacsoport vizsgálata kiterjedt a 
településtörténettől a hagyományos gazdálkodásig, az életmód alakulásától a munkásfolklórig. A 
kutatási adatokból több tanulmány látott napvilágot, melyek közül legjelentősebb Andrásfalvy 
Bertalannak a pátyi pincehegyről és a vidék interetnikus kapcsolatairól, valamint Bodgál Ferencnek a 
pátyi munkásdalokrol szóló írása. A gyűjtött anyag nagyobb része azonban mindmáig kéziratban hever 
a Néprajzi Múzeum ethnológiai adattárában. Ebben részletes adatok találhatók pl. a pátyi szőlőművelés 
és állattartás történeti hagyományairól, az uradalmi és erdőbirtokossági cselédek életéről, a napszámosok 
és a Pestre járó munkások életkörülményeiről, a régi hagyományú mesterségekről, a kőbányászatról, a 
tejcskocsikat készítő bognárokról, a pesti háztartásokat tejjel ellátó „milimánsokról". 

Ennek a munkának — bár nem szaktudományos igényű — folytatását jelentette a Pátyi Általános 
Iskola honismereti tevékenysége az 1960-as években, amikor Molnár Jenő igazgató-tanító, az utóbbi 
években pedig Szabó Andrásné tanárnő vezetésével értékes tárgyi és írásbeli anyagot mentettek meg. A 
hétszáz éves évforduló teremtett elsőként alkalmat arra, hogy a falu lakossága is megismerkedhessen a 
folyamatosan gyarapodó iskolai gyűjteménnyel. Ugyancsak a jubileumnak köszönhető az a kiadvány, 
ami a település történetén kívül az itt élő lakosság anyagi és szellemi műveltségéről is képet ad (Páty. 
Fejezetek egy község történetéből. Szerk.: Szabó Andrásné Peregovics Vilma. Páty, 1986. 155 old.) 

Az iskola gazdag helytörténeti gyűjteménye és az egykori néprajzi kutatómunka emlékének ápolása 
nyomán merült fel a jubileumi rendezvényen az a jogos igény, nogy a Pátyi Általános Iskola felvegye 
Ortutay Gyula akadémikus nevét. A névfelvételi ünnepségre egy esztendő múlva, 1987. május 30-án 
került sor. Erre az alkalomra Ortutay Tamás szobrászművész — előzetes felajánlásának megfelelően — 
ajándékképpen mellszobrot készített édesapjáról az iskola számára. Az ünnepségre az iskola tanulói — 
Junek Károly igazgató irányításával — többfordulós vetélkedőn készültek fel Ortutay Gyula sokrétű 
munkásságának megismeréséből. 

Az ünneplő közönséget az iskolában nagyszabású néprajzi kiállítás fogadta. Elsőként a névadó 
életútját végigkövető fényképkiállítást láthattak az érdeklődök, számos kevésbé ismert felvétel közreadá-
sával. A tablók Ortutay Gyula szakmai és politikai tevékenységének fontosabb állomásait villantották 
fel, mint pl. az iskolaügy újjászervezőjét, a művelődéspolitikust, a pedagógust, a tudóst és tudomány-
szervezőt. Az életpálya-bemutatáshoz szervesen kapcsolódott a névadó személyes tárgyaiból, fontosabb 
munkáiból és a róla szóló megemlékezésekből összeállított vitrinsor anyaga. A földszinti tágas aulát 
kitöltő emlékkiállítás megrendezését a Néprajzi Múzeum vállalta magára. 

Az iskola néprajzi gyűjteménye az emeleti folyosókon kapott helyet. A Néhány emberöltő távlatából 
címet viselő időszaki kiállítás az előző nemzedékek életének, hétköznapjainak állított emléket. Az 
egyori gyermekéletbe jellegzetes gyermekjátékok felsorakoztatásával adott betekintést, majd a felnőtt-
kor nenéz munkáinak tárgyaival és fényképfelvételekkel érzékeltette a hajdani paraszti élet verejtékes 
mindennapjait. Emlékezetes színfoltját jelentette a kiállításnak a pátyi népviselet felidézése, ami öt teljes 
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Részlet a kiállításból (Winter Erzsébet felvétele) 

női és férfiviselet révén adott élő képet a századeleji helybeli öltözködési kultúráról, divatról: a lányok 
színpompás ünnepi öltözékétől a menyecskeviseleten át a férfiak mértéktartó ruházatáig. A hagyomá-
nyos gazdálkodási és háztartási tárgyak visszakalauzoltak bennünket a hajdanvolt hétköznapokhoz. Az 
állattartás, a szőlőművelés, a kőfejtés illetve a főzés, mosás, kenderfeldolgozás eszközei az egyaránt sok 
fáradtsággal járó férfi és női munka emlékét idézték fel. Figyelmet érdemlő enteriőrökben tárult elénk 
néhány helybeli mesterség: a bognár, a kovács, a kerékgyártó és a cipészmunka teljes eszközkészlete. A 
néprajzi tárgybemutatót az emberélet fordulóinak századeleji emléktárgyai zárták. Az igényesen 
megrendezett néprajzi kiállítás az iskola pedagógusainak és tanulóinak keze munkáját dicséri. 

A nagy érdeklődés által kisért névfelveteli rendezvényt Pusztai Ferenc művelődési miniszterhelyettes 
meleg hangú ünnepi beszéde nyitotta meg. Ezt követően került sor az iskolai vetélkedő eredményhirde-
tésére és a díjak átadására, valamint Szabó Zoltánná tanácselnök bejelentésére, hogy a községi tanács 
ötvenezer forintos alapítványt adományoz az iskolának a legjobb tanulók jutalmazására. A névadó 
szobrának leleplezése után dr. Hoffmann Tamás, a Néprajzi Múzuzeum főigazgatója nyitotta meg az 
iskolai emlékkiállítást. Az ünnepség jelentőségét növelte, hogy Ortutay Gyula Kortársai és barátai is 
képviseltették magukat Baróti Dezső és Tolnai Gábor professzorok személyében. 

Selmeczi Kovács Attila 

„Mivel tehát Istenhez méltó, és az embereknek legjobb, hogy ki-ki életének futását 
a szabadság serénységével végezze, a királyi végzés szerint elhatároztuk, hogy ezután 
az ispánok vagy katonák közül senki se merészeljen szabad személyt szolgaságba 
hajtani. Ha ezt dölyfösségének vakmerőségétől ösztönözve megtenni merészelné, 
tudja meg, hogy ugyanannyi kártérítést fog fizetni a sajátjából, s ez a kártérítés a király 
és az ispánok között osztassék szét, mint a többi." (István király 22. tö rvénye , 1001.) 
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A hajdúszováti 
Makláry Pap Mór Honismereti 
Szakkör 

1951 szeptemberében történelmi szakkör alakult a Hajdúszováti Általános Iskolában. A hat azóta 
alakult szakkör közül már csak mi létezünk, honismereti szakkörként. A tagok érdeklődését kezdetben 
a nagyon régivel, az ősközösségi vadászatokkal sikerült felkeltenem. Teret engedtem hozzászólásoknak, 
kérdések feltevésének. Elmondtam, hogy a múlt történelme mellett figyelemmel fogjuk kísérni napjaink, 
s a jövő alakulását is. Már az első év végén 29-en vállalták egy-egy dolgozat megírását iskolánk és 
községünk életéből választott témából. A tárgyi gyűjtés eredményét: 6 cserépedényt és 29 dolgozatot 
már az évzárón kiállítottuk. Ezeket a dolgozatokat megőriztem, fennállásunk 20. évében beköttettem, s 
a 35 éves évfordulón az alapító tagok saját kezük írását olvashatták fel belőle. Féltett kincsként őrzöm 
tovább, hisz alakulásunk hiteles bizonyítékául is szolgál. 

Amíg történelmi szakkör voltunk, minden tanévben évi munkatervet készítettem. A néprajz már 
kezdettől jelen volt, amit tárgy gyűjtő munkánk is igazol. 1958-ban már mind jobban erősödött a szakkör 
helytörténeti jellege, de továbbra is nagy gondot fordítottam arra, hogy ne hiányozzék a történelmi 
gondolkodás. 

Az évek során kezembe került honismereti témájú szakkönyvek és tanulmányok megnyugtattak, 
hogy helyes úton járok. Nemzeti történelmünk előzeteseként a hun-magyar mondavilággal foglalkoz-
tunk, majd dicső történelmi tetteinkkel, de a válságos korszakokkal is, amiből Szovátnak is nagyon sok 
jutott. Községünk településtörténete kezdeteitől eljutottunk a máig, a 37 utcás falu kiépüléséig, s az 
egykori halász-pákász falutól a termelőszövetkezetünkig. De pár éve Szabolcs-Szatmár műemlékeiről is 
beszélgetünk és egésznapos kirándulásunkkor meg is tekintettük azokat, mivel 1986-ig községünk 
Szabolcs megyéhez tartozott. 1971-től Makláry Pap Mór honismereti szakkör néven működünk. 

I. írásos- es magnós rögzítés: a) Saját gyűjtésem. Már 1938-ban felkerestem idős szováti embereket és 
értékes lejegyzéseket készítettem. 1951-ben volt tanárom, N. Bartha Károly dr. rendszeresen meghívott 
a Hajdú megyei Társadalmi Néprajzi Gyűjtők megbeszéléseire. Az ott szerzett érzelmi hatások még 
jobban táplálták, bennem a gyűjtő munka iránti vágyat. 1953-ban felvettem a kapcsolatot a Néprajzi 
Múzeummal, amit a Múzeum Adattára 1954. 1-4 száma 24. oldalán 141. sorszám alatti bejegyzése igazol. 
Nagy előrelépést jelentett a magnós rögzítés. Húsz hagyományos szalagtekercs, 30 db kazetta őrzi a 
gyűjtött anyagot, a) A tagsággal együtt jelentős írásos és magnós anyagot rögzítettünk. Külön célom volt 
a gyűjtési módszernek a megtanítása, c) Felkérés alapján 1976 óta az MSZMP Hajdúszoboszlói Városi 
Bizottsága által irányított, visszaemlékezéseket gyűjtő bizottság tagjaként végzek gyűjtő munkát, d) 
Szakkörömből 1976 óta minden évben 3-4 személy vesz részt a binarkeresztesi megyei nyári honismereti 
táborban, ahova „belépőül" pályamunka beadását kérik, e) Az Országos Néprajzi Gyűjtőpályázaton 
1975 óta hat alkalommal vettek részt szakkörömből kollektív gyűjtéssel, legtöbbször megyei első díjjal, 
de országosan is elismerve. 

II. Tárgyi gyűjtés: 1951 óta több mint 500 darab használati tárgyat gyűjtöttünk össze, amit az 
1985-ben nelyreáliított templomerődfal északi, bástyaszobájában helyeztünk el, sajnos raktárszerűen. 
Itt látható a szakköri életünkről készült több száz fotó is. Ezt az úgynevezett honismereti szobát szép 
számban keresték fel községen kívüli érdeklődők is. 

1976. szeptember l-jétől jelentős változás történt szakkörömmel. Az iskolától a művelődési házhoz 
kerültünk. így hetenként tarthattunk foglalkozást, kapcsolatot tudtam kiépíteni környéki szakkörökkel. 

Szakkörünkben a gyermekek megkedvelték a vetélkedőket is. Több házi-, járási-, városi-, megyei, sőt 
országos, de általunk meghirdetett környéki szakkörök csapatai meghívásával megrendezett honismereti 
vetélkedőre is sor került, utóbbiak honismereti találkozó jelleggel. Innen számítható a jó kapcsolat 
kiépítése a dr. Szamosujvári Sándor tanár által vezetett debreceni II. Rákóczi Ferenc, az Erdei Gyula 
tanár által vezetett hajdúszoboszlói Harsányi Bálint, a Tasi Miklós tanár vezette hajdúszoboszlói 
Gönczy Pál, az Aranyiné Ö . Nagy Piroska tanár által vezetett derecskei honismereti szakkörrel. Ettől az 
időtől az általunk szervezett autóbuszos kirándulásokra az említett szakkörökből 4-5 fős küldöttet 
hívtunk meg vezető tanárukkal együtt. Alakulásunktól 37 egész- és többnapos kirándulást szervezetem. 
Falusétáink, határtúráink és a kirándulások a szülőföld és a haza megszerettetését, helytörténeti, 
környezetvédelmi, néprajzi, műemlékvédelmi ismereteik gyarapítását szolgálták. 

1980 októberében, a Kotszegi kerti csőszház műemléki elismertetését kérve, szakkörünk, mint a népi 
építészet emlékét és értékét emléktáblával jelölte meg. 1981 márciusában, szakkörünk 30 éves 
évfordulóját nyílt foglalkozással ünnepeltük. 

Az 1982-ben megrendezett Hortobágyról—Sárrétig kulturális vetélkedő befejezésekor műsort adó 
csapatunk kérésére, navonta TIT-előadás meghallgatásán találkozunk. így alakult meg felnőtt honisme-
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Makláry utódok a restaurált szobor leleplezésén (Sarkadi Bérfelvétele) 

reti szakkörünk. Azóta 54 TIT-előadást hallgattunk meg, s több alkalommal mentünk autóbuszos 
kirándulásra is. 

1986. május 10-én szakkörünk fennállása 35. évében nyílt ünnepi foglalkozást tartottunk, emlékezve 
névadónk, Makláry Pap Mór, egykori rektor-tanító érdemeire, szakkörünk által restauráltatott 
Makláry-mellszobor újra leleplezésével egybekötve, 14 Makláry-utód megjelenésével. 

Alakulásunktól diákszakkörünknek 640 aktív tagja volt. Naplóink 1062 foglalkozást tanúsítanak. 
1987 szeptemberétől az 50 feletti létszám miatt a diákszakkörben negyedikesekből és felsősökből 

külön foglalkozáson vagyunk együtt, s nem túlzás, ha a felnőtt szakkört is számítva már három tagozatú 
szakkört emlegethetek. A felnőtt szakkörnek 35—^60 tagja van. 

1991-ben ünnepeljük alakulásunk 40. évfordulóját. Szakkörünk által elkészíttetésre kerülő Makláry -
emléktáblát tervezünk elhelyezni egykori lakóháza falán. Egy szakköri zászló elkészítésére kértük fel a 
felnőtt szakkör kézimunkázni szerető asszony tagját. Összeír juk, s albumot készítünk a II. világháború 
szováti áldozatairól. 

A Makláry Pap Mór honismereti szakkör munkáját csak vázlatosan tudtam bemutatni, ezért ezúton is 
szeretettel hívok minden kedves érdeklődőt a Debrecentől 20, Hajdúszoboszlótól 10 km-re található 
Hajdüszovátra, szakköröm „élőben" történő megismerésére. 

Diószegi Lajos 

Cházár András-napok 
a gömöri Jólészen 

Rozsnyótól 3 kilométerre délre, a szilicei fennsík tövében fekszik Jólész, ez a nem egészen 700, kb 
85%-ban magyar nemzetiségű lakost számláló falu, ahol a krónikák szerint 1745. július 2-ik napján 
született Cházár András. Akárhogyan nézzük is ezt a dátumot, nincsen kerek évfordulója születésének. 
Amiért mégis érdemesnek tartom arra, hogy pár sorban emlékezzünk rá az az, hogy a szülőföldjén nem 
feledkeztek meg róla teljesen. Annak ellenére sem, hogy voltak idők, amikor nyílt és igazságot kereső, 
hirdető szelleme nem volt kivánatos azon a vidéken, anol szerencsére még mindig áll szülőháza a rajta 
1902-ben elhelyezett emléktáblával. Ezt a több mint nyolcvan éve elhelyezett feliratot porolták le a 
helybéliek 1983-ban. Rendbehozták feltételezett sírját, s amennyire az anyagi lehetőségeik engedték a 
szülőházát és annak környékét is. De mielőtt tovább beszélnék e nemes kezdeményezésekről — mert 
mint látni fogjuk volt és van folytatása is az öt évvel ezelőtti gondolatnak — szeretném legalább 
vázlatosan bemutatni Jólészi Cházár Andrást, aki a már említett emléktáblán levő sorok szerint nagyobb 
és jobb barátja volt az embereknek, mint az emberek őneki. 

Elszegényedett nemesi család gyermekeként látta meg a napvilágot, ősei a XVIII . század elején a 
krasznahorkai vár védelmében jeleskedtek. 13 éves korától szinte teljesen egyedül gondoskodott léte 
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fenntartásáról. 28 évesen önálló ügyvédi irodát nyitott Rozsnyón. Előbb azonban híres ügyvédek 
mellett gyakornokoskodott Pozsonyban, Győrött, Eperjesen majd 3 évig Pesten is. Jó felkészültségét 
már pályája kezdetén bebizonyította családja peres ügyeinek védelmében. Németül és latinul is kitűnően 
szónokló ügyvéd volt, aki sorra nyerte meg pereit. A gazdagok pereinek képviseletéből jó anyagi 
körülményeket tudott teremteni magának, így gyakran vállalhatta el díjtalanul a szegény emberek 
jogainak képviseletét. Magánszemélyeken kívül városok is felkeresték jogorvoslásért. Felfelé ívelő 
pályáján tíz évi sikeres ügyvédi tevékenység után, összeütközésbe került II. József 1784. évi rendeletével, 
amely hivatalvesztés terne mellett kötelezővé tette a német nyelv használatát a közigazgatásban. Az 
igazságtalan rendelet ellen Cházár András írásban emelte szavát, súlyos büntetésnek nevezte a magyar 
nemzet számára ezt a törvényt. Bár tökéletesen beszélt németül, nem volt hajlandó a keresetleveleket 
németül benyújtani a törvényszékhez, inkább bezárta ügyvédi irodáját. Hivatal, de nem munka nélkül 
maradt. Saját birtokain korszerűbb termelési módszereket, új növényfajtákat próbált meghonosítani. Az 
egyik, a személyével kapcsolatos érdekes történet szerint, szülőföldjének vidékén ő terjesztette el a 
burgonyát. 1790-ben Gömör vármegye rendjei érdemeire való tekintettel főjegyzőjükké választották. 
Keményen és határozottan tárta fel az országgyűlés előtt kora társadalmának visszásságait. Tervezeteket 
írt és terjesztett elő, melyekben a magyar nyelvnek mind jogi, mind politikai tárgyakban való 
alkalmazását és általános használatát sürgeti, 44 pontban összefoglalta a jobbágyok sorsának emberivé 
tételére vonatkozó javaslatait. Felvilágosodott szelleménél fogva a népjogot, az igazságot hirdetni 
többszörös dorgálás ellenére sem szűnt meg. Lázadónak kiáltották ki többször is, s e magatartása miatt 
1794-ben Gömör vármegye tisztújító közgyűlésén a rendek akarata ellenére — kancellári utasításra — 
Cházár Andrást kihagyták a jelöltek sorából. Mellőzéséből fakadó sérelmét és véleményét a törvényte-
lenség és törvényesség mibenlétéről megírta ugyan, de könyvét megjelenése után azonnal elkobozták.. 
Mint annak idején, ügyvédi működésének önkéntes feladása után, immár másodízben következett be 
életében a világtól való elzárkózás, amely éveken át tartott. Ebben a lelkiállapotban érte őt az az élmény, 
amit a bécsi siketnémák intézetének meglátogatása jelentett. Elragadtatással írt erről az iskoláról: 
„Bécsnek minden ritkaságait semmivé tette előttem a siketnémák oskolája . . Az ottani intézetben 
akkor már tíz éve folyt a siketek oktatása. A látott eredmények alapján fogant meg Cházár Andrásban a 
gondolat, hogy Magyarországon is kellene intézetet létesíteni a siketnémáknak, hiszen hasznos, 
tevékeny embereket lenet belőlük nevelni. A már korábban, általánosságban megfogalmazott gondolatá-
nak: az elesettek társadalmi felkarolásának, konkrét megvalósítási módját vélte felismerni a siketnémák 
intézetében. A Magyar Kurír szerkesztőjének írt levelében is elragadtatással nyilatkozott a siketek 

71 



oktatásáról, s egy felállítandó intézet céljaira felajánlotta rozsnyói házát, vagy 1000 forintot. Emellett 
komoly szervezőmunkába fogott. Társadalmi adakozást kérő felhívással fordul t a városokhoz és a 

eyékhez, de magánszemélyekhez is. Sok időt és energiát áldozott erre az intézetre. Úgy látta, hogy ha 
k kis területen is, de tehet valamit azokért, akiknek sorsát egész életében szerette volna megjavítani. egesz eleteben szerette volna megjavítani. 

Kitartó szervező és anyagiakat gyűjtő munkájának eredményeként 1802-ben megnyílt a Vátzi Királyi 
Magyar Siketnéma Intézet, Magyarország első ilyen jellegű intézménye. A Helytar tó Tanács Rozsnyó 
helyett a központibb fekvésű Vácot jelölte ki az intézet székhelyéül. A sors, vagy inkább a kor, a 
társadalom azonban nem volt hozzá kegyes. Nagyon hamar megfeledkezett Cházár András érdemeiről. 
Vácott nem szívesen látták őt a megnyitás után, az intézet létesítéséért egyedül I. Ferenc királyt dicsérték 
és magasztalták. Még az intézet 100 éves fennállásának emlékére 1902-ben kiadott emlékkönyv is 
olyanokat ír róla, hogy „minden érdeme mellett egyben nagyot tévedett Cházár András: le akarta 
rombolni korának társadalmát, s azt új alapokra akarta helyezni . Tragikus sors jutot t neki osztályrészül. 
Korát messze megelőzte a társadalom átalakítására vonatkozó gondolatainak sokaságával. Jószándékú, a 
haladásért küzdő, megalkuvást nem ismerő ember volt, aki áldozatkész, harcos életútja fájó tapasztalata 
itól kiábrándulva, csalódott, magára maradt élete utolsó éveiben. Házában, könyvei között halt mej 
1816. február 1-én. 
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Az intézet, ami indulásakor oly mostohán bánt létrehozójával, 1983-ban örömmel fogadta a Cházár 
András szülőföldjéről jött kezdeményezést. Mikó Gyula váci tanár személyében jól felkészült előadót 
küldött a sokáig emlékezetes 1983 november végi jólészi ünnepségre. A tanár úr részletesen beszélt a 
cházári életműről és nagy tisztelettel szólt Cházár emberszeretetérol. 

Első napjaimat, heteimet töltöttem éppen akkor e kis falu iskolájában, így rögtön egy szép élménnyel 
kezdhettem az ottani munkának. A Csemadok helyi szervezetének keretein belül már a következő évben 
elkezdtünk gondolkodni azon, miképpen lehetne Cházár András emlékét, szellemét a jövőben is ébren 
tartani. Nem szerettük volna, ha csak egy fellángolás, felvillanásszerű mozzanat emlékeztetné az 
embereket a vidékük határait jelentőségben túlnövő egyéniségre. Úgy gondoltuk, Cházár András ennél 
többet érdemel. Az ő nevével jelzett, több napon át tartó kulturális-nonismereti napokat szerettünk 
volna rendezni. Először egy-két napra kidolgozott, színvonalasnak ígérkező műsortervezettel mentünk 
anjagi támogatást kérni ehhez az 1985 nyarára tervezett rendezvénysorozathoz. Felsőbb támogatás 
(főleg anyagi jellegű) nélkül, helyi erőből ezt a kezdeményezést akkor nem tudtuk véghezvinni. 

Úgy tűnt, ez a kudarc elveszi a helyiek es a környék múltat, hagyományt értékelő, becsülő embereinek 
a kedvét attól, hogy tovább próbálkozzanak a cházári szellem ébren tartásával. Nem így történt. 1987-ben 
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a jólésziek és a Csemadok Rozsnyói Járási Bizottsága kezdeményezésére ismét hangosan emlegethettük 
Cházár András nevét. Augusztus 23-án Cházár András napot rendeztünk Jólészen. Akik összeállítottuk 
a korábban elutasított musortervezetet, tudtuk, hogy ez nem az, amire eredetileg készültünk. Mégis 
örültünk, hogy ha csak egy délutáni emlékműsorral is, de sikerült továbbéltetnünk az 1983-ban 
megszületett gondolatot. Annál inkább éreztük, hogy érdemes volt belefogni, mivel a jólészi óvoda 
udvarán már a koszorúzáshoz készülődve szép számú tisztelgő sereg gyűlt össze. S ez együttmaradt a 
szülőház falán lévő emléktábla megkoszorúzása után is, figyelmesen végighallgatva e sorok írójának 
előadását Cházár András életéről és munkásságáról, és végignézve a rozsnyói Búzavirág népi 
tánccsoport műsorát. 

Méreteiben szerény, de jól sikerült rendezvény volt. Olyanok jöttek, helybéliek és más falvakból, 
városból valók, akik emlékezni és tisztelegni akartak egy becsületes ember emléke előtt, és olyanok is, 
akik most ismerkedtek meg a falu nagy szülöttének életével. Reményre jogosítva a jövőbeni Cházár 
Andrásra emlékezőket. 

Ambrus Ferenc 

Az ecsedi Sárvár bazilikája 
— alapjaiban rókák laknak 

Történelme folyamán Nagyecsednek két vára is volt: a földvár (Sár, Sárvár, az ecsedi láp vára; XI-XV. 
század) és a kővár (a Hűség vára, az ecsedi Báthoryak vára; XIV-XVII. századj. A földvár még nincsen 
feltárva. A községben, a református templom szomszédságában elterült egykori kővár régészeti feltárása 
ez évben kezdődött, s a várfal alapjainak elérését eredményezte. 

E két várat — sajnálatosan — gyakran összetévesztik, olykor még a szakmabeliek is. Ezért a 
következőkben a Sárvár történetét kívánjuk áttekinteni, legfőképpen dr. Magyar Kálmán régész 
(Kaposvár) 1975-1977. évi ásatásai, valamint 1984-ben a Communicationes Archeologiae Hungáriáé 
nevű lap „Nagyecsed-Sárvár nemzetségi központ kutatása" című feldolgozása alapján. Túlzás nélkül 
mondhatjuk, nogy enélkül Sárvár elveszett volna a hazai régészeti tudomány számára. Ugyanakkor e 
leletmentés vonatkozásában hasznosak voltak Szállási László és Bujáki Lajos ecsedi lakosok 1973., 
illetve 1974. évi bejelentései a területen elkezdett láprendezési munkákról. 

A középkori Sárvár a mai községtől 3 km-re délre természetes dombon (csupán 4-5 m magas, de 500 
m hosszú és 300 m széles) terült el, mindenütt víz vette körül (1905-ig) es egyben az ecsedi láp 
legkiemelkedőbb (a tengerszint felett: 115 m) része volt. A láp déli átjárójánál fekvő település (az Erdély 
és Kijev felé vezető út mentén) fontos erőssége volt a honfoglalás után létesített belső gyepűsornak, s 
egyben az eredeti Szatmár vármegye első székhelye is. Itt volt Árpád fejedelem unokájának, Tas 
vezérnek a nyári szállása, míg Várda (Kisvárda) a téli tartózkodási helye. 

A sárvári domb északi, ma már elszántott részén volt a földvár, amelynek építése a X-XI. századra 
tehető. Szerkezete hasonlóságot mutatott a besztereci (a volt nyíregyházi járásban) ún. kettős földvárral, 
ugyanis volt ovális alakú (240 X 105 m), nyugati és köralakú (297 X 225 m) nagyobb, keleti része, 
amelyeket sánc különített el. A földvártól ÉK-re 300 m-re bronzkori település volt és erre épült 
Remeteszeg falu, amit 1974-ban „eldózeroltak". A vár ovális részében elhelyezkedő kis Váralja falu 
magvát az ispánság szolganépei alkották. Sárvártól 4 km-re volt Üllő és az egykori Bohol (ma 
Fábiánháza) falu. 

Sárvár fénykora összefonódott a bajorországi Hohen-staufenből (Orseolo Péter uralkodása idején: 
1038-1041 és 1044-1046 években) ideszármazott Gut és Keled nevű királyi testórfőparancsnokok, 
továbbá leszármazottaik személyével illetve sorsával. Nevezettek az akkori királyi székhely, Székesfe-
hérvár közelében hozták létre első birtokközpontjaikat: Gut és Adony helységeket. A Fertő tó nyugati 
partján szervezett majádi uradalmak az itteni határ védelmét szolgálták. Hasonló okból létesült az 
Al-Duna mentén délvidéki birtokuk, amelynek fontos központja a szerémségi Futak volt, a tatárjárásig 
a dunai és tiszai víziforgalom csomópontja. Végül az ország keleti kereskedelmi és hadi útvonalainak a 
védelmére a Nyírségben is létrehozták Gut valamint Adony nevű birtokközpontjaikat (ma: Hajdú-Bihar 
megye) és az ecsedi lápban Sárvárt. A sárvári földvár területén lévő régi kőegyház helyére kétszeres 
nagyságú bazilikát építettek (Sárvármonostora, 1217), amelynek birtokát 9 szomszédos szatmári faluból 
(Sárvár, Apáti, Börvely, Kálmánd, Mérk, Remeteszeg, Ejeg, Szentmárton, Vállaj) és tizedik helységként: 
a Bács megyei Futak (Batkaj) faluból szervezték. Ez a gazdag adomány is érzékeltette a Gutkeled család 
sárvári főágának a rangját, hiszen nádorok, országbírák, bánok és ispánok kerültek ki közülük. 

Dr. Magyar Kálmán a sárvári földvár területén összesen három, az alapozásában is csaknem kitermelt 
templommaradványt (1. kegyúri kőegyház, egyhajós, XI. század közepe, 20 X 10 m; 2. az előbbi 
lebontásával és tengelyében épült téglabazilika, háromhajós, 1217, Szent Péter tiszteletére, 36 X 16 m;3. 
a bazilikával egyidejűleg épült ovális alakú plébánia-templom, 17 X 7—9,5 m, Szent Benedek hitvalló 
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apát tiszteletére; a bazilikához csatlakozó kolostorszárnyat és mintegy 400 sírt) tárt fel. Nagyon fontos 
témánk szempontjából, hogy a kőtemplomhoz tartozó mintegy 50 db román kori köfaragásról 
kiderítette: a korai királyi központok műhelyeihez, XI. századi emlékeihez (Esztergom, Székesfehérvár, 
Veszprém, Tihany, Szeged, a Szerém megyei Dombó — a Gutkeledek jelentős egyházi központja 
Futakkal szemben) kapcsolható. Éppen ez magyarázza a Bács megyei Futak helységnek a Sárvár 
monostorához való rendelését, mert e víziút a távoli szatmári nemzetségi központot is bevonta a déli 
műhelyek (főleg: D o m b ó ) hatósugarába. így került ide a sok mészkő, tégla és faragott kő. 

Az ásatások hitelesítették a monostor korai, már 1241. évi elpusztulását. A tatárok felégették és az 
alapokig lerombolták. Az ellenség elől mentették, ásták el cserépedényben azt a 912 db friesachi ezüst 
dénárból álló kincset is, amelyet itt talált meg 1941-ben Murguly Bálint Nagyecsed, Vásártér u. 16. szám 
alatti lakos (a kincs a Nemzet i Múzeumba és részben a nyíregyházi Jósa András Múzeumba került). 
Figyelemre méltó tény, hogy már az 1250-es évek elején megkezdett helyreállítás anyagi fedezetét éppen 
a Futak birtok eladásából származó 30 márka jelentette, bár az újjáépítésben a Gutkeled nemzetség 
szinte összes ága részt vett, a sárvári monostor jelentősége már sohasem lett a régi, ugyanis a 
legrangosabb kegyurak (főleg az országos politikát is irányító Apaj-István báni ág) dunántúli és 
délvidéki harcokban elvérzett. , 

A XV. század elején már elhagyták a sárvári földvárat és a monostort , a láp fokozatosan elnyelte és csak 
1874-ben „mutatta ki magát legelébb, amidőn a mód nélkül való szárazság miatt a nádas láp körülötte 
leszállott". (Berey József). A földvár területét egyszerűen elszántották, a monostor helyére kerülőházat 
építettek. Még 1906-ban, Berey József ecsedi lelkipásztor, helytörténész javaslatára Wende Aladár 
szerkesztő (Magyarország vármegyéi és Városai monográfia szerkesztője) 60 ecsedi emberrel kutató 
árkot húzott a sárvári dombon, de az ásatás nem vezetett sikerre. Alkalomszerű ezért most idézni dr. 
Magyar 1984. évi megjegyzését: „A lakóhelytől távol lévő, kiterjedt lakóhely kutatására csekély 
technikai és anyagi fedezet, valamint rövid idő állt csupán a rendelkezésemre. Még többévnyi 
ásatómunka maradt bevégezetlenül az azóta erősen pusztuló területen." 

1987. július 22-én a Sárvár romjai közöt t járva, csak megerősíteni tudom e véleményt. Az ásatás 
területét felverte a gaz, szanaszét Árpád-kori téglák és mészkődarabok, a bazilika alapjaiban két 
hatalmas róka-kotorék látható, környékén széttépett állatok csontjai, tollai. Kétségtelen a régészet és az 
emberi helytállás bravúrja volt dr. Magyar Kálmán eddigi sárvári munkája, azonban a legfőbb eredmény: 
a bemutatás, a közkinccsé tétel lenne. Mit is lehetne (kellene) tenni? Ésszerűen talán ezeket: 1. 
elkülöníteni az ásatást a szántóföldtől, 2. állagmegőrzés a földvár egész területén, 3. befejezni az ásatást, 
akár dr. Magyar Kálmán vezetésével az elkövetkező diáktáborok idején, 4. a helyszínen, illetve a 
megvalósulóban lévő nagyecsedi Helytörténeti Gyűjteményben hozzáférhetővé tenni Nagyecsed 
rendkívül értékes múltját alakosság, az érdeklődők számára. 

Dr. Fazekas Árpád 

A vasiak Tolnay Sándor 
Diákklubja Budapesten 

Bárándi Zsolt fiatal állatorvos és Tóth János ifjúsági klubtitkár, egyetemi hallgató irányításával már 
évek óta tevékenykedik az Állatorvostudományi Egyetem kollégiumában a vasi diákok klubja. 
Felkarolnak minden vasi hallgatót, aki az egyetemre érkezik tanulni. Áz egyetemisták e kis közössége, a 
szülőföldhöz kötődés fórumává vált. 

1988. február 23-án ünnepélyes — a diákok vasi receptje alapján készített f inom vacsorával is 
rangosabbá tett — klubestjén megint egy asztal körül ülteK a Vas megyei egyetemisták, a megyéből 
származó professzoraik, oktatóik, a „hazulról" érkezett neves agrárszakemberek és a Vasiak Budapesti 
Baráti Köre képviselői. Ennek a családias légkörű találkozónak az adott különös jelentőséget, hogy a vasi 
fiatalok klubja felvette a Tolnay Sándor nevet. 

Tolnay Sándor egyetemi tanár, a magyar állatorvosképzés megindítója, megszervezője, a magyar 
állatorvostudomány út törője volt. Orvosjelölt (medicinae candidatus) a pesti állatorvosi iskola első, 
nagyérdemű tanára volt, kinek buzgóságán és szakértelmén múlt elsősorban, hogy hazánkban az 
állatorvosi intézmény életképes formában meghonosodott . 1748. szeptember 8-án a Vas megyei 
Nagycsömöte (ma Lukácsháza) községben született. Első iskoláit Kőszegen végezte. 1765-ben már 
Trencsénben, majd Pesten és Bécsben tanult. 

Tolnay Sándor munkásságának kezdete egybeesik a pesti állatorvosi iskola alapítása történetével. II. 
József Bécsben kelt 1786. XI. 8-i határozata alapján a következő évben — a pesti egyetem orvosi karán 
— állatgyógyászati tanszéket szerveztek, ahovaTolnay Sándor orvosjelöltet és állatorvost nevezték ki. 

Tolnay a bécsi állatorvosi intézményt tekintette mintául. Tervezetében megvalósítandónak tartotta, 
hogy tanítani kell az egész állatorvostant: elméletileg és gyakorlatilag egyaránt, de szükségesnek tartotta, 
hogy a korabeli orvosokon, sebészeken kívül a gazdak, a kovácsok, az istállómesterek is nyerjenek 
kiképzést az állatorvostanból. 
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Az állatorvosi szakoktatási intézmény élete e kezdeti időszakában a pesti egyetemi állatgyógyintézet-
ben Tolnay Sándor kétféle tanfolyamot tartott: egyiket az orvos-, illetőleg a sebészhallgatók részére: 
elméleti előadásként az állatjárványtanból; a másikat — amely a szorosabb értelemben vett állatorvoslás-
ról szólt — előképzettség nélküli, kezdő szakembereknek. Tevékenysége iskolateremtő értékű. 
Tudományos szakirodalmi munkássága alapvető jelentőségű. Tolnay Sándor 1818. április 26-án hunyt el. 

A szülőföld termékenyítő vonzásában tevékenykedő vasi állatorvostudományi egyetemi hallgatók a 
Budapesten működő klubjuknak kiváló névadót találtak. A Vas megyéből származó nagy tudós 
életműve kötelez, tanít, a megye haladó hagyományai kutatására ösztönöz, de tanulságot is nyújt. 

Ezzel a névadó esttel a Vasiak Tolnay Sándor Diákklubja átveszi a fővárosban azt a szerepkört is, amit 
eddig az Egészségügyi Főiskolások Ifjúsági Klubja töltött be. Ezután az állatorvostudományi egyete-
mista ifjak Tolnay Sándor Klubja lesz az a fórum, ahol — folytatva az egészségügyi főiskolások jó 
hagyományait — rendszeresen találkozhatnak a Budapesten tanuló Vas megyei egyetemisták és 
főiskolások, valamint a megyéből származó professzoraik, oktatóik; a Vasiak Baráti Köre Budapesten 
élő tagjai, és időnként Vas megye vezetői is. 

Dr. Domonkos János 

Emléktábla Borbás Vincének 
A salgótarjáni Tájak—Korok—Múzeumok klub 1987. július 26-án emléktábla-avatási ünnepséget 

rendezett Litkén Deétéri dr. Borbás Vince botanikus szülőfalujában. 
Borbás Vince a Palócföld szülötte. 1844. július 29-én látta meg a napvilágot a nógrádi Ipolylitkén, ahol 

atyja kántor és jegyző volt. A múlt század legnagyobb magyar botanikusa — a magyar flóra- és 
növényföldrajzi kutatások hazai kezdeményezője —, ethnobotanikus, egyetemi tanár. Középiskoláit 
Egerben végezte. Első mestere a botanikában az egri érsek kertésze, Vrabélyi Márton, a Mátra jeles 
kutatója. Az egyetemen nyelvészetet és természetrajzot hallgat. Doktorátusa után Jurányi Lajos 
botanikus professzor tanársegéde, majd 28 évével reálgimnáziumi tanár. Berlinben Braun Sándornál és 
Innsbruckban Kerner Antalnál tanult, dolgozott. Számos kutatóúton vett részt az országban és annak 
határain kívül is. Nagy értékű herbáriuma a budapesti egyetem növénytani intézetébe került — dr. 
Tuzson János professzor érdemeként —, de a háború során a gyűjtemény nagyobb része elpusztult. 
Csak élete végén nyerte el a régen megérdemelt tanszéket, 1902-ben a kolozsvári egyetemen a 
növényrendszertan tanára, majd a botanikus kert igazgatója lett. 

Rendkívül termékeny volt: 1870-tól több mint 900 dolgozata jelent meg, mintegy 2000 új növényt írt 
le és nevezett meg, ezek jelentékeny része ma is érvényes. Az utókor számos, róla elnevezett növényfajjal 
mutatta ki tisztelő megbecsülését, és az 1940-es években két magyar növénytani folyóirat (Borbásia, 
Borbásia Nova) s a Magyar Botanikus Társaság viselte címében nevét. 

Kidolgozta az ösmátra-elméletét, miszerint a magyar puszták (főleg homokpuszták) flórája sok 
hasonlóságot mutat a Magyar-középhegység („ösmátra") meleg-száraz, mészköves-dolomitos lejtőivel, 
és nagyrészt onnan származik. Kiemelkedő művei — többek között — A magyar birodalom vadon 
termő rózsái monográfiájának kísérlete; A magyar homokpuszták növényvilága; Közép Európa, 
különösen Magyarország kakukkfüveinek ismertetése; A Balaton tavának és partmellékének növény-
földrajza és edényes növényzete. Ez utóbbiban a Balaton növényzetére, a fejlődésére, hínárosodására 
vonatkozó megállapításai ma is időtállóak. A keszthelyi Helikon parkban — a Borbás Vince-sétányon — 
egy kőtömbön idézve olvashatjuk megállapítását, aggodalmát a Balatonért. 

Borbás Vince etnobotanikai munkássaga is jelentős. Kutatásai során figyelemmel kísérte a nép 
etnobotanikai tudását s ennek révén érdekes, gazdag népnyelvi és néprajzi anyagot gyűjtött. Gazdag 
hiedelemanyagot közölt A vénhedő tiszafa című tanulmányában (Inászó, Salgótarján vidéke) az 
Ipoly-mellék és szülőfalujának szokásairól. Egyik botanikai cikkében leírja az egyetlen éjszaka épült 
templom legendáját: „Egy éjjel épült fel, a nép hite szerint, mégpedig istenes munkából a Karancs-hegy 
tetején most már romban levő őrangyalok kapolnája." 

1905. július 7-én halt meg. Kolozsvárott a hazsongárdi „pantheonban" temették el, művelődéstörténe-
tünk egyedülálló temetőkertjébe, ahol nemzetünk kimagasló nagyságai nyugszanak. 

Az emléktábla felavatása rövid ünnepség keretében zajlott le. Megnyitóját és etnográfiai munkásságát 
jómagam a salgótarjáni TKM-klub vezetőjeként mondtam el. Borbás Vince életének jelentősebb 
állomásait, tevékenységét dr. Fancsik János méltatta. Az ünnepségen megjelentek a község lakói és a 
nagy tudós tisztelői. Az emlékezés után leleplezték az emléktáblát és koszorút helyeztek el a Községi 
Tanács V. B., az MSZMP községi szervezete képviselői és a salgótarjáni TKM-klub tagjai. A község lakói 
nevében az úttörők virággal tisztelegtek. Az ünnepségen ott voltak még az óbudai TKM-klub tagjai is, 
akik — az emléktábla leleplezése után — folytatták útjukat az ipolytarnóci ősmaradványok megtekinté-
sére. 

Köszönet illeti azokat, akik lehetőségeikhez képest adományaikkal hozzájárultak az emléktábla 
felavatásához. De ezzel még nem tettünk eleget. Egy dombormű vagy szobor méltóbban hirdethetné 
emlékét itt, ahol a közeli Borókás-árokban a világhírű ősmaradványok találhatók. A község gazdagabb 
lenne egy képzőművészeti alkotással, s az ide látogatókat is megállásra késztetné. 

Vongrey Béla 
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Az első hazai 
mezőgazdasági gőzgép 

A gőzgép feltalálása után egyre jobban előtérbe került a gőzcséplés és gőzekeszántás. Magyarországon 
az első gőzcséplő és gőzekeszántó készlet behozatalát megelőzően a mezőgazdasági technika híveinek 
sok akadályt és előítéletet kellett leküzdenie. Az 1848—49-es szabadságharc bukása után az emigráció-
ban élő Kossuth Lajos, Irányi Dániel, Szontagh Sámuel, Ihász Dániel, Vetter Árpád minden segítséget 
megadtak Fehér József törökbecsei (Torontál megye, ma: Jugoszlávia) gazdálkodónak, hogy az ő 
birtokán dolgozhasson az első gőzlokomobillal hajtott cséplőgép. Fehér József két fia Miklós és Sándor 
1851-ben Párizsban tartózkodtak és itt kerültek Kossuthtal kapcsolatba, aki tájékoztatta őket az angliai 
mezőgazdasági gépgyártásról. Fehér Sándor Londonban kapcsolatot teremtett Szontagh Sámuellel, aki 
gazdasági ügyek intézésében országos hírű személy volt. A törökbecsei gazdálkodó fia a neves 
szakembertől minden segítséget megkapott és Angliában megismerkedett a Clayton—Shuttleworth 
gyárral és termékeivel. Fehér Sándor gazdag tapasztalattal tért vissza a Törökbecsére. 

A cséplőearnítúra vételára és szállítási költségei a gazdálkodó anyagi lehetőségeit meghaladták, ezért a 
környék földbirtokosaihoz folyamodott anyagi támogatásért. Jelentős segítséget kapott a cséplőkészlet 
megszerzéséhez báró Billot Károlytól, aki egy 500 Font Sterlingről szóló hitellevelet juttatott el a 
londoni Rotschild cégnek. Fehér József Londonba utazott és a Clayton-Shuttleworth cégtől egy 
gőzcséplőkészletet vásárolt. A gőzgép 205 Font Sterlingbe, a hozzávaló cséplőszekrény 90 Fontba 
került, az magyar pénzben 2950 P. Forint + a szállítási díj 1224 P. Forint 45 krajcár volt. A várva várt 
gépek 1852 december második felében érkeztek meg Törökbecsére. A lokomobilt a behozatal évében 
az angol Clayton-Shuttleworth cég lincolni gyára készítette, és a gyár 310. gőzgépe volt 1845-től. tehát 
az alapítási évtől számítva. 

A hat lóerős lokomobilt és a laposszíjjal meghajtott cséplőszekrényt 19 személy szolgálta ki, 
hárman a gőzgép mellett, a többiek pedig a munkagépnél segítettek. A gőzgép tíz óra alatt 5-600 kg 
szenet és 17 hektoliter vizet használt el, a gőzcséplőgép teljesítménye pedig 500 kéve kicsépelt búza 
volt. 

A cséplés gépesítése ekkor még nagyon kezdetleges volt Magyarországon, szinte kizárólag 
cséphadaróval és lónyomtatással történt. A cséplőgépet — amely a búzakalászok szemét tisztán a 
zsákba juttatja — jóformán nem ismerték. Torontál megye a gőzcséplőkészlet hírére nagy érdeklődést 
mutatott. így tudósítottak az eseményről: ..Fehér József a gőzcséplőgépet egy sivító fütty után 
megindította s a mozdony hatalmas szuszogással egyetemben a cséplőgép dobjának idegenszerű 
bugásával a cséplést megkezdte." 

Az érdeklődők a működő berendezés csodájára jártak, a félősebb természetű kíváncsiskodók csak 
távolból figyelték a cséplést. A gőgépet sokan „tüzes gép"-nek nevezték és tűzveszélyesnek találták. A 
géppel szemben a bizalmatlanság azonban napról napra csökkent. Fehér József fáradozása végül is 
sikerrel járt . annyira, hogy 1853-ban újabb cséplőgép-garnitúrát vásárolt az időközben világhírűvé vált 
Clayton-Shuttleworth cégtől. 

A Magyar Mezőgazdasági Múzeumban ma is látható az első mezőgazdasági gőzgép, amely 50 éven 
keresztül szolgálta hűen a hazai mezőgazdaságot, túlélve az egyidejűleg hazánkba hozott első favázas 
cséplőszekrényt. 

Várhidy Imre 

A kéményseprés emlékei 
1882. július 25-én adták ki az első, magyar nyelven és névre szólóan kiállított kéményseprő-igazol-

ványt. Áz Első Budapesti és Környéke Kéményseprő Társulat igazolta, hogy Pajor Ignác, mint 
kéményseprő iparos, a tagok sorába felvétetett. Ez az igazolás is megtalálható a Fővárosi Kéményseprő 
és Tüzeléstechnikai Szolgáltató Vállalat házi kiállítóhelyiségében, ahol számos dokumentum és eszköz 
mutatja be időrendben a sokféle felszerelést. A kéményseprés a szenet felhasználó angol háztartásokból 
indult ki, majd céhhé szerveződött, és első eszközei ma is megállnák helyüket a kéményseprés 
gyakorlatában. Hazánkban a XVIII. századtól van adatunk hivatásszerűen működő kéményseprő 
munkáról, a múzeumban 1769-ből származó, német nyelvű mesterlevél tanúsítja a foglalkozás 
elismertségét. 

A települések növekedése, a széntüzelés elterjedése (az 1780-as évektől egyre gyorsabban) a 
tevékenység szabályozásához vezetett. 1818-ban született az első szakmai előírás-gyűjtemény, amely 
tartalmazza a „Hit-mintát" (az eskü szövegét), intézkedik „A tanítványokról", „A legényekről", „Á 
mesterekről", „A mesterek özvegyeiről és gyermekeiről" is. A kéményseprés céhes voltát az 1872. évi, 
első ipartörvény szüntette meg, amely intézkedett a céhek felszámolásáról és az ipartestületek 
megalakításáról. Az ipartestületek megalakítása lassan haladt. 1884-ben a kéményseprőipar „szabad" 
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jellege megszűnt, azt képesítéshez, megbízhatósági igazoláshoz és működési engedélyhez kötötték. A 
kéményseprés ismeretei nemcsak az eszközhasználatra, hanem a kőművesmunkákra és a tüzelőanyagok 
célszerű felhasználására, az energiamegtakarításra is vonatkoztak. A szakma gondoskodott tagjai fizikai 
állapotának karbantartásáról is — az orvosi vizsgálat mellett a rendszeres testedzés és más sportalkalmak 
is a kéményseprőegyletek időtöltéséhez tartoztak. A magasban végzendő, az időjárásnak is kitett 
munkások között túlnyomó többségben a férfiak voltak. Az első nő, aki kéményseprő-mestervizsgát 
tett, a békéscsabai Fatsimay Dezsőné volt, 1916-ban. 

A kéményseprő múzeum örvendetesen bővülő vállalati bemutatóhelyeink újabb létesítménye, amely 
előzetes bejelentéssel tekinthető meg a fenntartó vállalatnál (Fővárosi Kéményseprő és Tüzeléstechnikai 
Szolgáltató Vállalat, Budapest XIV., Rákospatak u. 70—72. Telefon: 630-012, 637-437.) 

Dr. Krisztián Béla 

Ikvai Nándor halálára 
Döbbenetesen érte a magyar néprajztudományt, a honismeret művelőit, a családját, barátait és 

munkatársait a fájdalmas hír, hogy Ikvai (Iváncsics) Nándor etnográfus, múzeológus, a Művelődési 
Minisztérium Múzeumi Osztályának mb. osztályvezetője 1988. január 29-én váratlanul elhunyt. Még 
aznap reggel is munkába készült. Elintézendő ügyekkel, adatlapokkal, gyűjtőcédulákkal teli táskájával 
azonban már nem indulhatott el, röviddel előtte legyőzte a hirtelen jött halál, amely az ötvenes éveit 
taposó, sokat megért nemzedék soraiból oly gyakran szedi áldozatát. 

A Győr-Sopron megyei Petőházán született 1935-ben. Szülei néhány holdon gazdálkodó, tisztes 
szegénységben élő földművesek. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékén 
Gunda Béla professzor tanítványa volt. 1959-ben az egyetem elvégzése után Debrecenben marad, a Déry 
Múzeum munkatársaként kezdi pályafutását. 1960-ban a Hajdú-Bihar Megyei Tanács művelődési 
osztályán ajánlanak fel neki állást. Az államigazgatási feladatokkal igazán megbarátkozni nem tudott, 
mivel néprajzi kutatásra, gyűjtésre nem jutott ideje. Egy év után, 1961-ben a Ceglédi Kossuth Múzeum 
igazgatását vállalja el. 1968-tól 12 éven át volt a Pest Megyei Múzeumi Szervezet igazgatója, majd 
1980-tól a Művelődési Minisztérium Múzeumi Osztályának munkatársa. E feladatköréből szólította el a 
halál 53 éves korában. 

Érdeklődési területe széles skálájú: a népi földművelés és gazdálkodás kérdései, a műzeológia, a 
múzeum szervezési és működési rendszerei. Gyűjött Zemplénben, a Börzsönyben, a Tápió vidékén, de 
Erdélyben és a Felvidéken is, rendszeres figyelmet szentelve a határainkon kívüli magyarság kutatásának. 

Számos publikációja jelent meg önálló kötetben, különböző szakfolyóiratokban és évkönyvekben. A 
sor 1961-ben kezdődik a Falumúzeum című önálló kötetével (Debrecen). Tudományszervező tevékeny-
ségének eredményeként 1972-ben indítja el a Pest megyei múzeumok évkönyvét a STUDIA COMITA-
TENSIA című tudományos folyóiratot, amelynek eddig 20 kötete jelent meg. Ezen belül ő szervezi a 
Börzsöny néprajza (SC. V.) és a Tápiómente néprajza című (SC. XV.) komplex néprajzi kutatásokat. 
Mindkét esetben maga gyűjti és írja meg a földművelési részt, és nyomdai kiadásra szerkeszti a két 
monográfiát. 

Mint múzeumszervező is fáradhatatlan. A Pest Megyei Múzeumi Szervezetek igazgatójaként sok 
érdeme volt abban, hogy Szentendre a múzeumok, művészek városa lett. Szorgalmazta és támogatta 
Kovács Margit, Barcsay, Czóbel, Kerényi stb. gyűjtemények létrehozását. Nagy része volt a Ferenczy 
Múzeum bővítésében. Az ő szervezésében jött létre az internacionalisták és nemzetközi szabadságharco-
sok múzeuma Budakalászon. Pest megyében másutt is számos helytörténeti és néprajzi gyűjtemény, 
néprajzi tájház, tájmúzeum megalapítása, szervezése fűződik nevéhez. 

Bárhol is dolgozott, hivatali feladatkörében sem szakad el a „terepmunkától", gyűjt és publikál. Az 
említetteken kívül fontosabb más tanulmányai bizonyítják ezt: Földművelés a Zemplén hegység középső 
részén (Műveltség és Hagyomány 1967.) Szénamunka és takarmánykészítés a Zempléni-hegyvidéken 
(Ethnographia 1962.), A ceglédi vaseszközlelet (Studia Comitatensia, 1972.), Pest megyei adatok a 
tövisborona használatához (Studia Comitatensia 1973.), Földmüvelés az Ipoly és a Börzsöny között 
(Studia Comitatensia 1977.), A földművelés jellemzői a Zempléni-hegységben (Néprajzi tanulmányok a 
Zempléni-hegyvidékről. Miskolc, 1981.), A tövisborona Észak-Magyarországon és szlovák párhuzamai 
(Ethn. 1981.), A paraszti gazdálkodás és változásai a Tápió- vidékén a XVIII—XX. században (Studia 
Comitatensia 1985.). 

Ikvai Nándort nemcsak szakmai tudásáért, dinamikus szervező képességeiért övezte általános 
tisztelet, hanem mint embert, jó barátot is szerették a minisztériumi munkatársai, néprajzosok és 
muzeológusok egyaránt. 

Példás családapa volt, az a hír járta, hogy szentendrei családi házukat csaknem saját kezével építette 
föl. Örökké derűs, másoknak mindig szívesen segítő, optimista ember, aki a néprajztudomány nehezebb 
korszakában is vallotta: „A legmagyarabb, a legnépibb tudományt nem lehet koporsóba zárni." Nem 
panaszkodott, de talán ahhoz, hogy ilyen korán távozott, köze volt annak, hogy a múzeumok országos 
gondjait hosszabb ideig szinte egyedül hordozta vállain. 

1985-ben még hosszabb tanulmányutat tehetett Mongóliában. Tele volt tervekkel, hogy a nomád 
pásztorkodásról szerzett tapasztalatait közzé tegye. És még mennyi-mennyi tervet hordozott tarsolyá-
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ban, amit a tudomány számára szeretett volna hozzáférhetővé tenni! E termékeny pálya most kettétört, 
befejezetlen maradt. Gyászolja őt a Magyar Néprajzi Társaság is, amelynek csaknem 3 évtizedig volt 
tagja, illetve amelyben hosszú éveken át választmányi tagként tevékenykedett. . 

Február 19-én, búcsúztatására, csaknem ezren jöttek el a Farkasréti temetőbe, ahol a Művelődési 
Minisztérium részéről Villangó István főosztályvezető, Paládi-Kovács Attila, az M T A Néprajzi 
Kutatócsoportjának igazgatója, a volt egyetemi diáktárs, és a volt professzor: Gunda Béla búcsúztatták 
el szülőföldje, Petőháza kórusa népdalainak hangjai mellett. Halálával nagy veszteség érte a magyar 
néprajztudományt és a múzeológiát. 

Eperjessy Ernő 

Dr. Kóczián Géza 
45 éves korában, alkotóereje teljében ragadta el a halál dr. Kóczián Géza nagyatádi főgyógyszerészt, 

gyógyszertárvezetőt, a magyar népi orvoslás és etnobotanika egyik legjelesebb kutatóját. 
Zalaegerszegen született, 10 éves koráig szülővárosán kívül Berzencén és Csurgón, majd 1952-től 

haláláig, 1987. november 24-ig Nagyatádon élt. 1965-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet a budapesti 
(ma Semmelweis) Orvostudományi Egyetemen. 

Kiváló észbeli képessége, rendkívül művelt elméje alkalmassá tették volna, hogy egyetemi vagy 
kutatói pályán is kitűnhessen, de a családi kötelességteljesítés, a gyógyszerészi hivatás hazaszólította, 
átvette edesapjától a gyógyszertár vezetését. Ősei apai és anyai ágon is neves gyógyszerészek voltak, 
családja törtenete magába foglalta szinte egesz Kárpát-Európa történelmét. Kereste a magyarság és a 
testvéri szomszéd népek kapcsolatait, s ez a tudatos törekvés vezette érdeklődését a népi orvoslás és az 
etnobotanikai kutatás felé. 

Önkéntes gyűjtő volt, aki az utolsó pillanatokban örökítette meg a népi gyógymódokat, szokásokat, 
növényismeretet. Csodálatra méltó memóriája és nyelvtudása (tudott angolul, oroszul , lengyelül, 
szlovákul, ukránul, románul és cigányul) volt. Nagy lelkiismeretességgel lejegyzett gyűjtéseit magneto-
fonfelvételek is igazolják, e tár a maga nemében pótolhatatlan. Minden esetben — gyakran munkatársait 
is belevonva — botanikailag azonosította a növényeket, és ezekről herbáriumot készített. 

Szűkebb hazájában, Somogyban 20 éven át gyűjtöt t , így Nagyatádon, Bodvicán, Bélaváron, Vízváron, 
Taranyban, Háromfán, Berzencén, Csurgón, Gyékényesen. 1973-ban gyűjtőtársaival a Kászoni-meden-
cében, 1974-en Gyímesen, Gelencén és Csernátonban, 1975-ben Kalotaszegen, 1976—1977-ben 
Máramarosban, 1978-ban Ajban és Falucskában, 1979-ben Kisbaconban és Répáshután végzett 
gyűjtőmunkát . Dolgozataiban a gyűjtött anyagot nemcsak gazdasági szempontok szerint csoportosítot-
ta, hanem a népi gyógynövényeket az országban, sőt nemzetközi viszonylatban is elsőként osztályozta 
latástanilag, hogy ezzel is megkönnyítse a kritikai értékelést. 

Erdély népgyógyászati értékeinek megmentését különösen fontosnak tartotta, s a pusztuló erdélyi 
magyarság körében apostoli tevékenységet végzett, reményt és hitet adott a csüggedő lelkekbe. Mindig 
hangsúlyozta, hogy a szomszédos népek kultúrája a népi gyógyászat és növényismeret terén is egymásra 
hat. Minden nemzetiséggel szót értett, minden népcsoportot szeretettel tudott megközelíteni. Legutol-
jára a somogyi cigányok népi orvoslási szokásairól tartott nagy érdeklődést kiváltott előadást 
Szekszárdon, 1987-ben. 

Megjelent dolgozatai gyűjtésének ugyan kisebbik hányadát teszik ki, de 1050 oldalas doktori 
disszertációja (ami kiadásra fenne érdemes) olyan adattár és feldolgozás, mely pótolhatatlan értéket 
jelent az elkövetkező generációk számára is. E dolgozata alapján avatták mezőgazdasági doktorrá a 
Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen. A kalotaszegi és gyímcsi népi orvoslási gyűjtését tartalmazó 
feldolgozásai — melyekbe munkatársait is bevont — az önkéntes néprajzi gyűjtők országos pályázatán 
kiemelt díjazásban részesültek. Több közép-európai szimpozionon és hazai konferencián tartott 
előadást. 

Kóczián Géza tudása, nyílt, szókimondó egyénisége, segítőkészsége mindenkinek hiányozni fog, akik 
személyesen is megismerhették. Példás szemléletű és gazdag tudásanyagot megőrző munkái és gyűjtött 
adatai a hazai néprajz maradandó értékei. 

Szabó László Gy. 

D r . K ó c z i á n G é z a m e g j e l e n t m u n k á i ( r é s z b e n b o t a n i k u s t á r s s z e r z ő k k e l ) : K u l t ú r n ö v é n y - t á j f a j t á k , vad n ö v é n y f a j o k és e t n o b o t a n i k a i 
a d a t o k g y ű j t é s e a Kászon i m e d e n c é b e n . A g r o b o t a n i k a , 1975. 1 2 3 — 1 3 7 . o ld . — A d a t o k a gy ímcs i c s á n g ó k n é p i g y ó g y á s z a t á h o z . 
G y ó g y s z e r e s z e t , 1975. 2 2 6 — 2 3 0 . o l d . — l i t n o b o t a n i k a i a d a t o k G y í m c s v ö l g v c b ö l . B o t a n i k a i K ö z i . 1976. I. sz. 2 9 — 3 5 . o l d ! — Kalo taszeg i 
n e p g y ó g y á s z a t i a d a t o k . G y ó g y s z e r é s z e t , 1977. 5 — 1 7 . o l d . — E t n o b o t a n i k a i a d a t o k K a l o t a s z e g r ő l . Bo tan ika i Köz i . 1977 . 1. sz . 23-30. o ld . 
— F.gy n a g y a t á d i p a r a s z t k e r t le í rása , e t n o b o t a n i k a i é r t é k e i és g é n t a r t a l é k a i . A g r á r t ö r t . S z e m l e , 1978. I — 2 . sz . 181 — 1 9 7 . o ld . — A 
H e l l e t o r u s ( h u n y o r ) - f a j o k n e p g y ó g y á s z a t i f e l h a s z n á l á s á r a v o n a t k o z ó a d a t o k . C o m m . H i s t . A r t i s M e d . Supp l . 1979 . 125—154 . o ld . — 
Heves S o l a n a c e a e f a j o k p s z i c h o t o m i m e t i k u m k é n t való h a s z n á l a t a a n é p g y ó g y á s z a t b a n . C o m m . H i s t . Ar t i s M e d . S u p p l . 1979. 155—160. 
o ld . — G y ó g y n ö v é n y e k Sadler J ó z s e f „ M a g y a r á z a t a m a g y a r p a l á n t á k s z á n t o t t g y ű j t e m é n y é h e z " c í m ű m ű v é b e n . G y ó g y s z e r é s z e t 1982. 
.212—219. o l d . — A Sadler J ó z s e f ál tal le í r t n ö v é n y e k g a z d a s á g i r e n d s z e r e z é s e . A g r á r t ö r t . S z e m l e , 1984. 3 — 4 . s z . 5 0 7 — 5 3 2 . o ld . — 
E t n o b o t a n i k a i v i z sgá l a tok R é p á s h u t á n . M i s k o l c i H e r m a n O t t o M ú z e u m N é p r a j z i K i a d v á n y a i 1986. 2 2 9 — 2 5 6 . o l d . — Kéziratban: 
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KOnVMSPOlC 
• 

Csongrád Megye 
Levéltára, 1723—1950 
A Csongrád Megyei 
Levéltár kiadványai 

Kötetszerkesztő: Barta László 

(Szentes, 1986. 261 old.) 

A Csongrád Megyei Levéltár 1984-ben a hely-
történetírás elősegítése céljából „Segédletek" cím-
mel új sorozat kiadását kezdte meg. Első kötete a 
szegedi levéltárban őrzött, régi Csanád megyére 
vonatkozó iratanyag részletes leírását foglalja ma-
gában, a II. számú, közelmúltban megjelent leltár 
pedig Csongrád megyével foglalkozik. E megye 
1723—1930 közti időszakból való írásos doku-
mentumait a Csongrád Megyei Levéltár Szentesi 
Fióklevéltárában őrzik. 

A kötet szerkesztője bevezetőben ismerteti a 
megye történetét, bemutatja határának módosulá-
sait. Leírja, hogy az ősi, a Tisza mindkét partján 
elterülő Csongrád megve még az államalapítás 
korában jött létre: első okleveles említésével 1075-
ben találkozunk. A Csongrád székhelyű királyi 
vármegyét első ízben a tatárjárás pusztította cl, 
majd az újjátelepülés után a várral megerősített 
Szeged vált központtá. Szeged 1542-ben török 
fennhatóság alá került, ami gyakorlatilag a megye 
elfoglalását jelentette. Csongrád megye a Hódolt-
ság részeként viszonylag gyér kapcsolatot tudott 
fenntartani a királyi Magyarországgal és Erdéllyel, 
mivel a szomszédos Békés is török uralom alatt 
állt. A megye újjászervezésére — a török kiűzését 
követően — az 1715:92. tc. nyomán 1723-tól 
került sor. A XVIII. században évtizedekig nem 
volt hivatalos központja, a nemesi közgyűléseket 
Szegváron, Szegeden és különböző kisebb helysé-
gekben tartottak. A XVIII. század végétől Szeg-
várt, 1883-tól Szentest tekintették székhelynek. 

A segédletben bemutatott iratanyag Í 723-tól 
1950-ig — kisebb-nagyobb hiányosságokkal — 
folyamatosnak tekinthető. Bár az összeállítás 
készítői figyelembe vették a Művelődési Miniszté-
rium Levéltári Osztálya és jogelődje iratrendezési 
utasításait, az iratok felsorolásánál nem az iratkép-
zők országosan rögzített mechanikus időrendjé-
ben haladnak, hanem a hasonló funkciójú szerve-
ket — korszakhatárokat átlépve — egymás után 
szerepeltetik. így a szervezet fejlődése folyamato-
san nyomon kísérhető, nincs szükség ismétlésekre 
feladataik leírásával, másrészt e megoldás jól előse-
gíti a kutatók munkáját is, akik adott témájuk 
feltárásához az iratokat együtt találják. A kötetben 

felsorolt fondok 16 sorozatra oszlanak: főispán, 
megyefőnök, főispáni helytartó iratai; önkor-
mányzati testületek iratai; a közigazgatási bizott-
ság iratai; a központi választmány iratai; törvény-
kezési hatóságok iratai; alispán; főjegyző; tiszti 
főügyész iratai; pénzügyi szervek iratai; árvaügyi 
testületek iratai; levéltári hivatal iratai; orvos és 
állatorvos; szociális felügyelő; egyéb tisztviselők 
iratai; szolgabírók iratai; levéltári gyűjtemények. 

Az újjászervezett vármegye első főispánját már 
1723-ban kinevezték, azonban hivatalának irat-
anyaga a feudális korból nem maradt fenn. Igen 
gazdag viszont 1849-től a megyefőnöki irattár, és 
megmaradtak a főispáni iratOK a törvényhatósági 
korszakból is (1872—1950). A gyűjtemény legér-
dekesebb része az önkormányzati testületek irat-
anyaga, ahová a feudális korból a nemesi közgyű-
lés, az 1871 utáni időszakból a törvényhatósági 
bizottság tartozik. A közgyűlési iratok olyan, 
helytörténeti szempontból fontos tételeket tartal-
maznak, mint a kiváltságlevelek, határjárások, 
úrbéri iratok, végrendeletek, de találunk itt céhle-
veleket, uradalmi iratokat, birtokperekben hozott 
felsőbb ítéleteket is. 

Külön sorozatot alkotnak a törvénykezési szer-
vek iratai. A vármegyei törvényszék (sedria) már 
1724-ben megkezdte működését, és ettől az évtől 
vannak meg polgári, büntető, csődperes iratai is. 
A községek lakóinak életére, a jobbágyok—föl-
desurak viszonyára derít fényt a feudális kori 
úriszéki gyűjtemény. A csaknem 200 raktári egy-
ségből álló iratanyag zöme a Károlyi-uradalom 
törvényszékétől származik. E sorozatban az 
1850—1871 között többszörösen átszervezett bí-
róságok fondjai mind fennmaradtak, a törvényha-
tósági korszakból viszont már nem találunk irat-
anyagot. 

A vármegyei önkormányzat képviselője volt az 
alispán is, akinek választására már a XVIII. század 
elején rendszeresen sor került. Feudális kori irat-
anyaga töredék, a törvényhatósági időszakból 
származó alispáni fond viszont a levéltár legna-
gyobb irategysége. A pénzügyi szervek fondjainál 
említést érdemelnek a feudális kori adószedői 
iratok, melyek egyik állaga a megye 1828-as össze-
írása, valamint 1872-től a házipénztár iratai, me-
lyek a megyei szükségletekre szánt adó beszedésé-
vel, felhasználásával, a megye pénzgazdálkodásá-
val kapcsolatban tartalmaznak adatokat. Az is-
mertetett iratanyagot különféle, eredetileg az alis-
páni hivatalban őrzött gyűjtemények zárják le. 
Ide tartoznak a szabályrendeletek, alapszabályok, 
a közúti törzskönyvek, községi költségvetések, 
zárszámadások stb. 

A Csongrád Megyei Levéltár kiadásában megje-
lent segédlet nem elégszik meg a fondok és állagok 
adatainak felsorolásával, hanem helyenként soro-
zatokig részletes. A fondok elé írt bevezetők 
tartalmazzák az illető szervek feladatát, hatískö-
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ret, létrehozásának körülményeit . Az iratanyag 
leírásánál a szerzők állagok és sorozatok szerint 
haladnak, törekszenek tartalmi és formai bemuta-
tásra, irattani elemzésre, de felhívják a figyelmet a 
kutatási lehetőségekre, az esetleges hiányokra és 
az iratanyag nyelvére is. Ügy érezzük, az ismerte-
tett, főként a kutatást szolgáló kötet jelentős 
eredmény a levéltári szakirodalomban is, melyet 
minden bizonnyal követni fognak a levéltár egyéb 
gyűjteményeiről készült, hasonló mélységű leltá-
rak. 

Dóka Klára 

Népi kollégium 
Pesterzsébeten, 
1 9 4 6 — 1 9 4 9 
(Kiadja a Pesterzsébeti 
Múzeum, 1986.) 

A kiadvány tulajdonképpen cikkgyűjtemény. 
Összeállítója Hegedűs Zoltán, a kollégium egy-
kori gazdasági titkára, az itézmény eletének nem 
csupán szemtanúja, hanem egyik mozgatója. A 
könyvben a Misztótfalusi Kis Miklós Népi Kollé-
gium élete elevenedik meg, a korabeli újságok, 
elsősorban a helyi Pesterzsébet című hetilap cikkei 
alapján. Pedagógiai jellegű dokumentumgyűjte-
mény tehát, oe egyben olvasmányos kollégium-
történeti munka. Kamrás István, a kollégium egy-
kori első igazgatója, bemutatja az intézmény peda-
gógiai elveit, nevelési célkitűzéseit, kulturális és 
politikai életének sajátosságait. Később a cikkek 
nyomán időrendben ismerkedhetünk meg a kollé-
giumi élet eseményeivel. 

Be kell vallanom, szubjektív élmények kötnek a 
pesterzsébeti kollégiumhoz és ezek hatása alatt 
olvastam a könyvecskét. A kollégium egykori 
igazgatójával már 1946-ban együtt ültünk N É -
KOSZ igazgatói értekezleteken, amikor mind-
össze öten-natan vitatkozhattunk azon, mit is 
adjunk holnap enni a kollégistáknak, honnan 
szerezzünk, nem ágyat, de legalább matracot, 
hogy lefektethessük a szerencsésen növekvő kollé-
giumi tagságot. Ekkor még, a kezdetek kezdetén 
mindössze ötletekkel, tanácsokkal segíthettük 
egymást, de ifjúi hitünk és lelkesedésünk növelte 
egymásban is a bizakodást és nem az ágy volt 
számunkra a fontos és a központi kérdés, hanem 
az: hogyan is forgassuk meg a világot. 

Ha nekem csak ezek az emlékek jutnának 
eszembe, most kiegészítésül és emlékeztetőül itt 
van kezemben a kötet. Bizonyos szempontból 
szerencsés volt a pesterzsébeti kollégisták Küzdel-
mes és alkotó élete. Pesterzsébet akkor meg Pest 
megyei kisváros volt, de már „Nagybudapest" 

része is, munkás peremváros. Valamiféle össze-
kötő szerepkörben élt, ami a perem városi munkás-
ságot összekapcsolta a megye más városainak 
parasztságával. Önálló város volt még és volt 
önálló lapja is, a PESTERZSÉBET. Ennek a 
lapnak szerkesztősége fontos feladatként tartotta 
számon a kollégiummal való foglalkozást. Amikor 
végigolvassuk a kötetet, szinte naplószerűen ele-
venedik meg előttünk a kollégiumalapítás hősi 
korszaka: az alapítás nehéz hetei, a fejlesztés 
küzdelmes hónapjai, a politikai harcok lelkes évei. 
Külön érdekesség olvasni, milyen hősies missziót 
végzett a kollégium tagsága a népi kultúra terjesz-
tésében, a falu—város Kapcsolatainak ápolásában, 
a hagyományok őrzése terén. Megelevenednek 
előttünk a „mickásoknak" annyira emlékezetes 
ceglédi kulturális versenyeknek számukra nagy-
nagy eseményei, valamint az iskolákban, a városi 
ünnepeken végzett szolgálatok. 

Elismerést érdemel és követendő példa az a 
szerencsés megoldás, hogy ezeket a cikkeket, apró 
híreket így kötetbe összegyűjtve tette közzé a 
szerkesztő. Elismerés illeti a pesterzsébeti múze-
umi vezetést is a gyűjtemény megjelentetéséért. 
Vajha az ország valamennyi egykori kollégiumá-
nak így lehetne közreadni az emlékeit! 

A kis gyűjtemény áttanulmányozása hagyott 
bennem némi hiányérzetet is. Mindenekelőtt már 
magából a címből, de az eddig leírtakból is kitű-
nik: Pesterzsébeten a „hőskorban" valóban egyet-
len kollégiumban indult meg az élet! A Misztótfa-
lusi Kis Miklós Kollégium volt az alapító és végig 
meghatározó maradt a helyi kollégiumok életé-
ben, de azért mégis két kollégium volt! A harma-
dik évben a leánykollégium már Hámán Kató 
Népi Kollégium néven önálló középiskolás leány-
kollégiumként működött , és ez nem tűnik ki a 
gyűjteményből. Az ok érthető, hiszen Nagybuda-
pest megvalósítása során, a közigazgatási átszerve-
zéssel megszűnt a városi önállóság és megszűnt 
maga a Pesterzsébet című lap is. Az ekkoriban 
középiskolás fiúkollégiummá lett Misztótfalusi 
Ncpi Kollégiumból fokozatosan kinőttek a főis-
kolások és egyetemisták, és a kollégium vezetését 
is más igazgató, noha a kollégium életében mindig 
fontos szerepet betöltő Szarka József, vette át. A 
kollégiumok utolsó időszakának emlékei így a 
lapban már nem jelenhettek meg, ezért maradtak 
ki a gyűjteményből is, mégpedig annyira, hogy a 
kollégisták nevének felsorotásában is vannak hiá-
nyok, néhány név kimaradt. Nem említi a kötet 
azt sem, hogy a leánykollégium később átköltö-
zött a Vörösmarty utcába, noha ez is hozzátarto-
zik a pesterzsébeti kollégiumok történetéhez, még 
akkor is, ha mindez már a hanyatlás szomorú 
emlékeit idézi. Ha azt firtatjuk mi maradt még ki, 
akkor az előzményekre is jó lenne gondolnunk! 
1943—1944-ben Pesterzsébeten működött a 
Györffy Kollégium egyéves kertészeti népfőisko-
lája, aminek natása mindenképpen tükröződik 
abban a hősi küzdelemben, amit a könyvecskében 
leírt Misztótfalusi Kis Miklós Népi Kollégium 
véghez vitt. 

Réthei Prikkel Lajos 
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Képek Nagyenyedről 

(Móser Zoltán felvételei) 

A kollégium és a vártemploni 

1 régi Bethlen-kollégium 
Vártemplom 
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