
publicisztikán át, a tudományos irodalomig bezárólag. Ez a szemlélet szüntelenül és 
szívósan állította, hogy az osztálytársadalmakban a sötétség és az elnyomás uralkodott , 
ebből eredően ott minden rossz volt. Aztán jött a proletárdiktatúra és a szocializmus, s 
egyszerre minden kivilágosodott. Ez a szemlélet nyilvánvalóan eltorzította a múltat , a régi 
világnak csak a visszásságait hoz ta a felszínre, azokat nagyította ki. 

Ez a propaganda viszonylagos sikerét annak köszönhette, hogy volt némi alapjuk is 
ezeknek a szólamoknak. Tudniillik a polgári és a még régebbi feudális társadalmi rendszerek 
itt kiemelt és dicsért ún. demokrat ikus hagyományai és intézményei is rengeteg ellentmon-
dást hordoztak magukban. Akadt bőségesen árnyoldaluk is. Ám ez nem valamilyen speciális 
magyar jellemzője volt az egyes korszakoknak. Hasonlóan torz jelenségek megtalálhatók 
voltak Franciaországban, Németországban, sőt még Nagy-Britanniában is. A torzulások 
legfeljebb más síkokon jelentkeztek, akár az önkormányzati rendszert, akár pedig a 
páriament működését nézzük is. A feudális kori országgyűléseken Európában mindenüt t a 
nemesség és a városok küldöttei tanácskoztak, és sehol sem a jobbágyoké. A rendszer ettől 
volt feudalizmus. Ne feledjük: mindent az adott korszak viszonyaihoz, fejlettségi fokához, 
ha úgy tetszik, berendezkedéséhez kell viszonyítanunk. A feudalizmus korában az adott 
korhoz képest jelentett adekvát demokratikus kereteket, hiszen a központ i királyi hatalom-
mal szemben a társadalmi érdekeket képviselte és védte. Ennyiben, és csak ennyiben 
mondható demokratikusnak. 

Az említett egyoldalú publicisztika és tudomány, az egész propagandagépezet éppen 
ezekre a negatív vonásokra épített. Kiemelte ezeket, s folytonosan felhánytorgatva bizony-
gatta a demokrat ikus hagyományok hiányát. így próbálták elhitetni egész közvéleményünk-
kel s a felnövekvő újabb nemzedékekkel — nem éppen sikertelenül —, hogy nekünk 
nincsenek, nem voltak demokrat ikus hagyományaink, intézményeink. 

'Az előadás 1988 májusában hangzott el a Széchenyi István Társaság Demokrat ikus hagyománya-
ink és az országgyűlés c. tárgykörben rendezett vitaestjén. (Szerk.) 

Húszéves a sárvári honismereti szakkör. 1988. április 16-án Sárváron, a felújított 
Nádasdy-várban, „megyei honismereti nap" keretében találkoztak Vas megye helytörténeti 
kutatói, a honismereti mozgalomban tevékenykedők abból az alkalomból, hogy alakulásának 
20. évfordulóját ünnepelte a sárvári szakkör. A délelőtt során dr. Szikossy Ferenc, a H N F 
Országos Honismereti Bizottságának alelnöke tájékoztatta a mintegy másfelszáz résztvevőt a 
honismereti ifjúsági táborokról , a pályázatokról, az elkövetkezendő évek terveiről. Össze-
gezte a történelmi emlékhelyek összegyűjtésének eddigi eredményeit s a jelöletlen és az 
országhatárokon túli emlékhelyek összegyűjtésével kapcsolatos feladatokat. Pethő Gyula, az 
MSZMP Vas Megyei Bizottságának politikai munkatársa Nemzeti emlékhelyek Vas megyé-
ben címmel tartott előadást. Ezután dr. Naszádos István szakkörvezető elevenítette fel az 
elmúlt 20 év eseményeit, amelyeknek eredményeként az induló 5—10 fős létszám 90 főre 
növekedett. A szakkör eredményes tevékenységéért átvehette a művelődési miniszter 
dicséretét, valamint a H N F O T dicsérő oklevelet. Dr . Naszádos Istvánt 20 éves szakkörveze-
tői tevékenységéért Vas Megye Tanácsa és Sárvár Város Tanácsa részesítette elismerésben. A 
megyei honismereti nap városnézéssel és baráti találkozóval zárult. (Dr. Söptei István) 
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A 850 
éves 
Tápé 

A temetői kápolna, 1880. 

A falu nevét először 1138-ban említi írás, Thapay formában. Török-bolgár családnévből 
származónak tart juk. A területén az első említés előtt, már a kőkorban is éltek emberek. Ezt 
a falu határában végzett ásatások támasztják alá. A X. században halászok és pásztoremberek 
szálláshelye a kitűnő halászó-, illetve legeltető rét. Nem megerősített adatok szerint a 
jelenlegi templom gótikus, XIII . századból való szentélye helyén már ebben az időben (1050) 
állott egy kis körkápolna. 

A falu két településmagon alakult ki: a Fölvégen, valamint a Tigér- (Tege ere)-báton. A falu 
népe évszázadokon át a Tisza árterének hasznából — halászat, gyékényszedés és -feldolgo-
zás, pákászat, madarászat, nádvágás — élt. Az itt élő nemzedékek „beleszülettek" a 
gyékénybe. Augusztusban szödték, majd egész télen szőtték a szőnyegeket, szatyrokat . A 
gyékény az egész családnak munkát adott: hámizták, selymezték, sodrották, fonták, szőtték 
és csömbéztéK napkeltétől napnyugvásig. Tápén a földnélkülieknek a gyékényfeldolgozás 
adta az életöt. ő s r ég i foglalkozásuk, a gyékénymunka adta a falucsúfolójukat is: „Mikor lösz 
Tápén szatyorszentölés?" Erre a kérdésre, amit a szegedi legények „intéztek" a tápai 
lányokhoz •— alaposan „beválaszoltak" a lányok: „Ha majd nyali kend a visszáját!" Vagy 
„Majd ha Szögedébe' papherülés!" Ezekben a válaszokban — durvaságuk ellenére — benne 
volt a tápaiak nem titkolt büszkesége is, hiszen jól tudták, hogy „Nem is régi az a falu, 
amelyiknek még égy nyamvadt falucsufolóra sé fut ja!" 

A nalászat még akkor sem mondható életet jelentő főfoglalkozásnak, ha az ártéri vejszes 
halászat sok családnak adott munkát . Tápé sohasem volt haíaszfalu. Ennek ellenére — főként 
a Tisza és a Maros áradásai idején — száz mázsa számra fogták a tápaiak a halat, amiből jutot t 
a kamarának, a dömösi, a t ihanyi apátságnak, a szegedi uraknak, s maguknak a tápaiaknak is. 
A gyékénymunka és a halászat mellett jelentős volt az állat- ( főként baromfi-)tartás és a 
méhészet. Mivel a falu körül mindössze két és fél ezer holdnyi termőföld volt, kézenfekvő, 
hogy a gyékénymunka volt és maradt 1960-ig a tápaiak fő kenyérkereső foglalkozása. A falu 
körüli szántókban azonban megtermett a gabonaszükséglet, ehhez a tápai rét (szegedi föld 
volt) bérlése is „hozot t" a tápaiak asztalára. 
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Tápai ágasos csömpölyeghdz, épült 1902-ben Szatyorszövés, 1950. 

Tápét nemcsak a gyékény tette országosan híressé. Az itt élők közöt t ma is sok a jó táncos, 
a szép dalhangú. A múlt század végén Remes Ferenc kántortanító templomi énekkart 
szervezett. Lerrelholcz János kántor úr „vitte tovább" az éneklő társaságot, majd Inczédi 
Endre, illetve Csóti Mihály vezették az időközben országos hírűvé vált tápai dalegyletet. 
Repertoárjukban nemcsak templomi énekek szerepeltek, hanem tápai népdalcsokrok is. 
Műsoraikat aszerint állították össze, mikor milyen jellegű járási, megyei vagy országos 
dalosversenyre mentek. Az 1920-as évek végén megalakult a tápai színicsoport is, vezetőlük 
Boga Dezső. Főként helyben, máskor a szegedi vendéglőkben léptek közönség elé. 1934-ben 
Tápén is megalakult a Bokréta. Paulini Béla több alkalommal járt a faluban. Itteni 
segítségeivel — Deák Béla főjegyzővel, Bogoss Béla esperessel, Csóti Mihály kántortanítóval 
és Lele József tanítóval — szervezték meg a táncos-dalos gárdát, mely csoport 1934 és 1948 
között minden évben részt vett a budapesti országos bokrétatalálkozón, a Gyöngyösbokré-
tában. Az államosítást követően a Bokréta helyét a népi együttes vette át. Az új társaságnak 
százhúsz tagja volt. Vezetőjük Waldmann József és Török József. A csoport a Bokréta 
nyomdokain haladva őrizte Tápé folklórhagyományait . Nemrég kapott nívódíjat, majd 
pedig Örökös Kiváló Együttes kitüntetést. 

A falu színes népéletére korán fölfigyelt a művelt világ: szegedi í rók, költők, művészek 
fedezik föl ezt a Szeged melletti kis agrárfalut, s örökít ik meg műveikben a lyukablakos 
házakat, a szép viseletet, s megannyi más, tápai értéket. A Fiatalok Művészeti Kollégiumának 
tagjai 1934—1935-ben szociológiai kutatásokat végeztek Tápén. Az első tudományos igényű 
feldolgozást Tápé címmel Walter Zoltán adta ki a faluról. Kismonográfiáját követte 
1965-ben Bálint Sándor füzete, majd pedig 1970-ben Kollár Mária Gyékényből szőtt falu-ja. 
Mindezek után 1971-ben látott napvilágot a Tápé története és néprajza című monográfia, a 
tápaiak „százforintos imádságos könyve". Tápén a halászat és a gyékénymunka ideje lejárt, 
de azért nem dologtalanok a tápai lányok, asszonyok. Jó hírű díszítőművész szakkör 
működik itt Molnár Imréné vezetésével. A legutóbbi nyíregyházi országos népművészeti 
pályázatról a legszebb kitüntetést, a Gránátalma díjat hozták el. 

Tápén is van nonismereti gyűj temény, az általános iskola tulajdonában. A szakkört helyi 
születésű tanár, Molnár Imre vezeti. Ez iskolai gyűjtemény, olyan szemléltetőeszközökkel, 
amilyeneket a nagyközönség nemigen láthat. Látogatható viszont ifj. Lele József néprajzi 
magángyűjteménye, amely 1978 óta hivatalosan is falumúzeumként működik . 

Tápé nem nagyon gazdag műemlékekben. Legrégebbi épülete a templom XIII. századból 
való gótikus szentélye. Falain lassan pusztuló freskómaradványok vannak, szakszerű 
megmentésük egyre sürgősebbé váló feladat. A volt egyházi iskolát 1860-ban építették, pár 
évvel később pedig a mellette lévő, napsugaras oromzatú „tanítói-lak"-ot. A községháza 
1806-ban épült, időközben többször bővítették, ablakait, ajtóit kicserélték, elejét színesre 
kőporozták. A ház ormán van az úgynevezett gencsmadár, amely alak már Tápé első, 
1641-ből származó körpecsétjében is látható. Innen a tápaiak másik csúfolója: tápai gencsök. 
Értékes, egyedi műemlékünk a régi temetőben lévő temetői kápolna, amely — Bálint Sándor 
szavaival: „ . . . a maga teljes egészében múzeumi gondozást és védelmet érdemel!" Értékes 
ereklye Juhász Gyula Tápai Krisztusának ihlető bádogkrisztusa, a tápai Hódi Ilonka által 
1860 táján állított fogadalomkereszt. 

Tápét 1973-ban Szegedhez csatolták. Jámbor népi mondás szerint: „Hozzánk csatolták a 
várost, mert tán kicsiflte magát." A hajdani gyékényesekből napjainkra szegedi üzemek, 
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Freskók a templom XIII. századi szentélyének falán 

intézmények dolgozói, alkalmazottai lettek: gyerekeink java része szegedi iskolákban tanul, 
készülnek az életre. A tápai hagyományos viseletet, az ó'-ző nyelvet, beszédet már alig hallani 
itt. Lassan eltűnnek a faragott oromdíszű parasztházak, a hagyományos elrendezésű 
házbelsőnek is már csak az emléke él. A viselet városias, csakúgy, mint a viselkedés is. 

Tápé tehát ebben az évben ünnepelheti létének 850-ik évfordulóját. Nincsenek adataink 
arra vonatkozóan, hogy bármikor is megünnepelték volna a kerek évfordulókat . Pedig 
1938-ban, a 800 éves faluról biztosan megemlékeztek, ha másutt nem, a templomban, egy 
prédikáció erejéig, ám ennek sincsen nyoma. Ebben az évben első ízben készülnet Tápé népe 
jeles és jelentős faluünnepségre. Terveink között szerepelnek helytörténeti és népéleti 
kiállítások rendezése, irodalmi est a gótikus templomban, folklórműsor a tápai búcsú 
országos hírű rendezvényében, iskolai és felnőtt honismereti vetélkedők szervezése. Tápé 
címmel egyszer megjelenő újság lát napvilágot, amely mellett már nyomdában van e sorok 
írója Hagyományok Tápén című kötetének anyaga. A jeles jubileumra érem is készül. Mivel 
az eseménysorozat éppen a tápai, úgynevezett mustos búcsú (Mihály napja, szeptember 29.) 
köré esik, a szép őszi, napos időben reménykedve várja Tápé népe a maradandó emlékeket 
hozó és tartogató rendezvényeket. A jubileumi programot bizottság fogja össze, amelyben 
Tápé, illetve Szeged lokálpatriótái vesznek részt. Igen, együtt a tápaiak a szegediekkel. Mert 
most már vége az évszázados pöröknek, amely hajdan szomszédokként is szembe állította 
egymással a két települést. Tápé ünnepe egy kicsit szegedi ünnep is, hiszen Szeged híres város 
— de csak azért, mert Tápéval határos! 

I f j . Lele József 

9 



s 

Edes Gergely és Kazinczy Ferenc 

A magyar irodalomtörténet és nyelvészet méltatlanul elfelejtett munkása Édes Gergely 
református lelkész. Emlékezzünk rá most , születésének 225. évfordulója alkalmából. í r t 
verseket, tanulmányokat, teológiai dolgozatokat. Önéletrajzát megírta 1826-ban és 1829-ben 
versben, 1843-ban prózában.1 Sorsát meghatározta az, hogy műveit a korabeli magyar 
irodalom ítélkező nagy mestere, Kazinczy Ferenc nem méltányolta. A mi századunkban 
Zsigmond Ferenc így vélekedett: „Igaz, hogy Édes Gergely nem volt nagy költő, de Kis 
János sem az (cseppel sem nagyobb, mint Édes Gergely), Kazinczy tekintélye őt mégis a 
nagyok közé emelte egy nemzedék szemében. Édes Gergely iránt peaig túlságosan szigorúra 
hangolta — úgy látszik végképp — az irodalomtörténetet."2 Munkásságát, emberségét, 
hazafiságát Abafi Lajos jellemezte a legtalálóbban: „ . . . egy férfi, ki minden ízében magyar, 
csak a hazának élt — egy élet, mely csak a magyar irodalomnak volt szentelve, megérdemelné, 
hogy vele tüzetesebben foglalkozzunk, még azon esetre is, ha minden igyekezte niú, minden 
törekvése eredménytelen maradt volna."3 

Édes Gergely műveinek bibliográfiáját Abafi Lajos állította össze.4 Zoványi Jenő: 
Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon a nevét sem említi.5 Szinnyei József: 
Magyar írók élete és munkái című lexikon foglalkozik életével, felsorolja néhány művét.6 A 
magyar irodalomtörténet bibliográfiája Édes Gergelyről az 1865—1931. évben folyóiratok-
ban megjelent cikkeket közöl.7 Évtizedek után, 1968-ban olvashatunk újra Édes Gergelyről, 
Katsányi Sándor: A Parlagi Múzsa költője (Édes Gergely dunántúli évei) című tanulmányá-
ban.8 

Édes Gergely életrajzi adatai: született Madarason 1763. január 24-én, meghalt Tiszatar-
jánban 1847. október 20-án. Tanult Debrecenben és Sárospatakon. Lelkészi szolgálatának 
állomásai: Hetény, Magyarszántó, Kinyizs, Veszprém, Nagyvázsony, Csór, Litér, Balaton-
henye, Pápa, Kup és Derecske. A felsorolt helységek közül azokat a balatonhenyei évek 
eseményeire vonatkozó kéziratokat találtuk meg a Pápai Református Kollégium Levéltárá-
ban, amelyekről Katsányi írta, hogy „ . . . nem kerültek be a zalaegerszegi levéltárba, így 
csak különböző utalásokból tudunk arra következtetni, hogy személyes jellegű vádakkal 
támadták . . . ".9 

Nehéz éveiben az írás adott vigaszt, enyhülést Édes Gergelynek. Érdeme, hogy hatással 
volt Vörösmarty Mihálv költészetére, mert amikor „ . . . nem tudá még . . . , hogy Édesen 
kívül más Metricusunk is van, örült , hogy a magyar nyelv olly jól gördüle a Római 
mértékben . . . 's mértékes magyar verseket próbált írni".10 Édes Gergely — mint Kazinczy 
Ferenc — klasszikusok műveinek magyarra fordításával akarta bizonyítani, hogy nyelvünk 
elég gazdag és alkalmas az idegen nyelvű művek tolmácsolására. 

Édes levelezett Kazinczyval, igaz, megszakításokkal. Első levelét nem ismerjük, csak 
Kazinczy feleletét. Ez a válaszlevél is meggyőzően bizonyítja Kazinczy nagyon igényes 
ítéletét a kortársak írásainak tárgyáról, stílusról és a versmértékről. Levelét a kortársaknak is 
szánta. „Az Úr Versei közt Dalokat és Leoninusokat találtam. Engedje meg az Úr, hogy 

'Édes Gergely életének rövid kivonása 1826-ban. Autogr . 20 f. OSZK Kézirattár Oc t . Hung. 970. 
— Édes Gergely élete. 1829. Autogr . 22. f. uo. Quar t . Hung . 103. — Édes Gergely életének rövid 
kivonata. 1843. Derecskén. Pápai Református Kollégium Levéltára. Megjelent: Dunántúli 
Protestáns Közlöny 1889. 12. sz. 89—90. old. 
2Édes Gergely: Eredeti oktató mesék c. kiadványban (Bp. 1931.) Zsigmond Ferenc Bevezetéséből 
vett idézet, 6. old. 
3Édes Gergely magyarsága. M N y r 1882. V. köt. 103. old. 
*Édes Gergely művei. Figyelő 1878. V. köt. 186—209. old. 260—285. old. Bp. 1977. 712. old. 
5260—285. old. Bp. 1977. 712. old. 
' I I . köt . 1197—1199. hasáb. 
7Bp. 1975. II. köt . 421—422. old. 
"Életünk 1968. 116—121. old. 
'Ugyanot t 
,0Zador György levele Kazinczy Ferencnek 1825. dec. 25. Kazinczy Levelezése XIX. köt. 493. 
old. 
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tar tózkodás nélkül mond jam ki irántok ítéletemet. A' Leoninusok valamiképpen a 
legostobább századokból 's a' legostobább teremtések kezei közül veszik eredetöket . . . A' 
hol ez a szerentsétlen neme a' poesisnek kedvességben vagyon, ott az aesthesisnek hajnalló 
sugarát sem lehetett még látni. Gyöngyösi Ú r ezeknek írásokban felette szerentsés: de minek 
előtte néki csak egy poemátskáját is elolvassam, készebb vagyok akármelly barbarus 
gondolkodású theologus munkáját végig olvasni. Szenvedhetetlen előttem az a' gyermeki 
pattogtatás, az a 'gyermeki pipere a ' G ö r ö g és Római mértékre vett versificatióban . . . A ' m i 
a' Dalokat illeti, a' helyett, hogy arról szoljak, hogy azokban nem tsak rythmusra vagy úgy 
nevezett cadentiára kell vigyázni, hanem a' vers elein és közepén levő syllabák hosszú vagy 
rövid hangokra is (mert különben énekelni őket nem lehet), tsak azon kérem az Urat , hogy 
ne Gelegenheits-Gedichteket, az az névnapi, menyegzői etc. poemátskákat, hanem szívnek 
érzéseit, szerelmet, elcsüggedést, örömöt, tsintalankodást ír jon . . . Abban a' kis mun-
kámban is, mellyet most ada ki Weber illy nevezet alatt: Heliconi Virágok 1791-dik 
esztendőre, szedte Kazinczy Ferencz, eggynehány jó példája van az abbeli jobb ízlésnek 's 
azon leszek, hogy Orpheusomban még többeket adhassak." 1 

Ez a kegyetlen ítélet lesújtotta Édest. Ráday Gedeonnak írt levelében panaszolta: 
„Kazinczy úrral is kezdtem levelezni, de mindjár t az első levele telies lévén némi nemű sértő 
mondásokkal és kifejezésekkel, igen érzékenyí te t t . . . ". N e m válaszolt. Ráday vigasztalni 
akarta Édest , néhány versét elküldte az Orpheus számára, de ezeket Kazinczy nem közölte.12 

Abafi feltételezi, hogy Kazinczy megbánta hevességét, ezért küldött később tiszteletpél-
dányt Édesnek. Erre a válasz: „Minthogy az Ú r engem remény felett a' Sztella és Vak lantos 
igen szép játékaival megtisztelt . . . küldöm miket az óta . . . vakarcsáltam . . . "1 3 

Édes Gergely megbékélt, Révai Miklóshoz írt levelében aggódva érdeklődött Kazinczy 
sorsáról: „De vajha! vajha tudhatnál nekem írni ha ugyan a' szegény Bacsányi (!) Versei és 
Kazinci (!) versbeli Munkáik rabok-e magokkal eggyütt? (. . .) Én ollyan boldogtalan vagyok 
az ő szerencsétlenségek miatt, hogy nem egyszer elsírtam már őket. Könyörgök is érettek, és 
ha szeret még engem a Teremtő — reményiem mégis adja kérésem. De könyörögj Te is, hogy 
őket a' Lelkek Attya hozza vissza és adja meg ennek a' Világnak és nem illy háborgós hanem 
csendes állapotbann. — Beh nagy az emberi gyarlóság! Könnyebb volna ha a Hazának 
inkább tanáccsal mint öszve esküvéssel akarnának szolgálni! De én hiszem 's t udom is hogy 
ők ártatlanok . . . Ha ők ezután nagyobb Tisztséggel ajándékoztatnának meg p.o. Versegi(!) 
eggy Püspökséggel; Bacsányi (!) eggy Scholas Directorsággal Kazinci (!) mással ajándékoz-
tatnának meg; bizony leghűségesebb Hazafiak 's Királyi Hívek valának ezekből." 4 

Kazinczy a kiszabadulása után levelezni kezdett Édessel. Műveit nem tudta megszeretni, 
de levelei barátságosak; elnéző lett. Levelezésüket 1825-ig ismerjük.1 5 

Külön dolgozatot érdemel Édes Gergely műveinek és levelezésének feldolgozása, erre itt 
nem vállalkozhatunk, csak személyére és munkásságára szeretnénk felhívni a figyelmet. 
Kazinczv iránt érzett csalódását, megbékélését, és kettejük egymás iránt érzett jó szándékát 
akartuk bemutatni. 

V. Busa Margit 

"Bécs, 1791. aug. 17. — U o . II. köt. 223. old. — A levcl megjelent még: Hegyalja 1870. 30. sz. 
117—119. old. — Abafi Lajos: Kazinczy Ferenc és Édes Gergely. Figyelő VI. kötet . 1879. 
52—56. old. —Jancsó Elemér: Kazinczy Válogatott munkái. Bukarest, 1960. 265—266. old. 
"1972. jan. 17. Váczy János Kazinczy Levelezése jegyzeteiben közölte a levélrészletet. II. köt. 

571. old. — A teljes levelet ld. Figyelő 1878. V. köt. 354. old. 
" N a g y Kinyizsenn, 1794. okt . 14. — Ld. Kazinczy levelezése II. köt . 387. old. 
" l 7 9 5 . Rák Hav. (július) 17. — Autogr. kézirat, OSZK Kézirattár Quar t . Lat. 2225. ff. 47 r—48v. 
" L d . Kazinczy Levelezése 2—19. kötet, 24 levelet váltottak. 
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A szenei gazdasági-műszaki 
akadémia (1763—1780) 

1763-ban Szencen alapította Mária Terézia azt a gazdasági-műszaki in tézményt , amely 
kiemelkedő részt kapo t t a Magyarországon — sőt a b i roda lomban — megvalósí tandó 
gazdasági, műszaki , kereskedelmi, igazgatási feladatok megoldásában. A XVII I . században 
ismert , csaknem ezer hazai tisztviselő, hivatalnok m a j d n e m tíz százaléka a szenei in tézmény-
ből kerül t ki. Ez a létszám megelőzi a bécsi hadiakadémiát és közvet lenül a bécsi Mérnök i 
In tézet után következ ik . 

Ebben az időben a Habsburg -b i roda lom magyarországi területén mindössze egyetlen 
in tézmény szolgálta a műszaki képzést , az 1735-ben alapí tot t Bányat i sz tképző Iskola, amely 
birodalmi feladatokat látott el, tanárai és hallgatói t ú l n y o m ó részben németek voltak.1 A 
magyarországi és erdélyi területek szakember-el látására 1761 -ben merül t fel gazdasági iskola 
felál lítása. Ehriez Széchényi Ferenc kancellár, a P o z s o n y melletti Szencen adot t épületeket és 
húszezer forintos alapítványt. Mária Terézia ugyancsak alapítványt te t t : húsz ifjú ellátására 
évi 1400, könyvtár ra és felszerelésekre 1500 for in to t jut tatot t . Az u ra lkodó a tanítást a 
gyakorlati ok ta tásukról híres piaristákra bízta, akik számos iskolát igen jó sz ínvonalon 
tar to t tak fenn az országban. 2 

A szenei iskola hivatalos címe Col legium O e c o n o m i c u m Regium Publ icum Scholarum 
Piarum volt. A tanulmányi idő há rom év, minden ha rmad ik évben került sor új felvételekre. 
A felveendő ifjakat a magyarországi megyék javasolták, a felvételt a Hely tar tó tanács intézte. 
Az a lapí tványokban a hallgatók létszámát is megha tá roz ták : húsz hely volt , ezek közül 14 
nemes ifjú és hat kamarai tisztviselő gyermeke lehetett . A létszám azonban gyorsan bővül t , 
itt tanult 16 osztrák i f jú , az iskolának f izető bennlakói (konviktorai) is vol tak, a kö rnyékbe -
liek számára pedig megnyíl t a schola vernacula. A z iskolában a piarista iskolai rendtartás 
szerint folyt az okta tás , a t anu lmányok vizsgával zárul tak . Számos fennmaradt t é rkép 
igazolja a magas színvonalú földmérési és számítási m u n k á k eredményei t , megörökí tve 
azokat a neveket is, akik azokat készí tet ték. 

A Collegium O e c o n o m i c u m b a n hét tanár, a konvik tus vezetője és a ház főnök vezették a 
munká t . A köve tkező tudományszakoka t oktat ták i t t : elméleti, gyakorlat i és bányászati 
geometria, polgári építészet, kamarai és kereskedelmi építészet, a közgazdaságtan két ágát (a 
Studium oeconomico-camerale- t és 1771-től a Studium poli t ico-camerale-t) , a mechanika, 
matematika, fizika, a német nyelv3 ismeretét meg a kamarai írásbeliség stílustanát. A z 
alapítólevélben megfogalmazták az egyes tá rgyakban okta tandó célokat , módszer tani 
ajánlásokat és a köve tendő műveket is előírták. 

A z alapítólevelet Mária Terézia 1763. szeptember elsején hagyta jóvá. Az in tézmény 
megnyitása alkalmával Valero Antal Jakab nagyhatású, a merkantilista gazdaságpolit ikát 
mél ta tó beszédében vázolta a gazdaság fejlődésével kapcsolatos sokrétű feladatot. Utalva 
arra, hogy a Selmecbányái bányászat i képzésbe kevés magyar származású fiatal kerül , 
vázol ta: „Tanít juk a bányászat t u d o m á n y á t is . . . I l lő, hogy fiatalságunk erre a pályára is 
lépjen. N e m helyes, hogy a magyarok hiányában a b á n y á k vezetését idegenekre kell b ízni , 

1 Mihalovits János: A selmeczi bányászati akadémia alapítása és fejlődése 1846-ig. A M. kir. József 
nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karának 
Könyvkiadó Alapja. Sopron, 1938. 
'Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon 996—1777 között . Akadémiai, 1980. 
481—482. old. 
3„ . . . a honfiak alkalmazásának mind a kamarai, mind a bányahivatalokban nem csekély 
akadálya volt a német nyelvben való járatlanság . . . " — Finánczy Ernő: A magyarországi 
közoktatás története Mária Terézia korában. I. k. Bp., 1899. 345—347. old. 
4Emlékkönyv a magyar piarista rendtartomány háromszáz éves jubileumára. Szerk.: Balanyi 
György és Lantos Zoltán. Bp., 1942. 212—216. old. 
'Rede bey der feyerlichen Eröffnung der königlichen Ökonomischen Schulen in Ungarn. 
Gehalten,in Wrtsberg. 1764, von Jacob Anton Valero. Idézi Csaplár Benedek: Révai Miklós élete. 
MTA, Bp., 1881. 118. old. 
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ami a külföld előtt azt a látszatot keltheti, hogy a magyar ifjak erre a pályára nem 
alkalmasak."5 A Szencen végzettek zöme azonban nem került az állami, kamarai bányák, 
kohók hivatalaiba. Az ország és a birodalom szinte minden részébe szétszóródtak, 
termékeny munkával segítve a magyarországi területek felmérését, vizek, utak szabályozását, 
kijelölését, ásványok, kőzetek lelőnelyeinek összeírását, minősítését.6 

A szenei kollégium épületei 1776-ban leégtek, s a tanárok és hallgatók az 1765-ben 
alapított, szintén piarista kézen lévő tatai gimnáziumba költöztek át, és ott folytatták 
munkájukat . Ez időben folytak már a Habsburg-birodalom egységes iskolaszervezetének 
munkálatai, és az új tanulmányi rendben már nem szerepelt külön felső- és középszintű 
pénzügyi, gazdasági és földmérési intézmény. A Collegium Oeconomicum újjászervezésére 
sem került sor — az intézmény ilyen formájában 1780-Dan befejezte működését. 

A szenei kollégium nagymértékben hozzájárult a magyarországi földmérési és igazgatási 
kultúra kiterjesztéséhez. Létrejöttét és működését a hazai műszaki felsőoktatás közvetlen 
előfutáraként tekinthetjük.7 Végzettjei — approbatus Ingenieur, figurans ingenieur — 
megnevezéséből került ki az elnépiesedett inzsellér megnevezés. A mérnök szó — a 
bizonytalan eredetű mér szóból fejlesztve — csak 1834-től került be az általános magyar 
szóhasználatba.8 

Dr. Krisztián Béla 

Istvánffy Gyula, 
a palóc népélet 
kutatója 

Istvánffy Gyula 125 esztendeje, 1863. november 20-án született Miskolcon, egy szegény 
kékfestőmester gyermekeként. Iskolába Miskolcon és Egerben járt, a továbbtanuláshoz 
azonban kevés volt apja jövedelme, ezért beállt a minorita rendbe. Egy évig Nyírbátorban, a 
Báthori család által alapított kolostorban volt novícius, majd 1881-ben Nagyenyedre került 
elemi iskolai tanítónak. 1882-ben kilépett a rendből, pénzügyi fogalmazónak készült, az 
adófelügyeletnél vállalt munkát . A következő évben Budapesten az állami pedagógiumban 
nyelv- és tör ténet tudományi polgári iskolai oklevelet kapott . Ezt követően két évig Párádon 
nevelősködött a Károlyi családnál. Itt kezdett el érdeklődni a parasztság iránt, az első 
gyűjtései ebből a korból valók. Szeretett volna állami iskolában elhelyezkedni, de ez csak 
1888^után vált valóra, amikor Liptószentmiklósra került tanítani. Ottani tanítóskodása alatt 

kBendefy László: Szintezési munkálatok Magyarországon. Akadémiai, 1958. 30—31. old. 
Zelovich Kornél: A Magyar királyi József nádor Műegyetem és a hazai felsőoktatás története. 

Bp., 1922. 28—33. old. 
8Kunoss Endre: Szófüzér vagyis a tudomány, művészség, társalkodás és költészet újonnan 
alkotott vagy fölélesztett szavainak jegyzéke. Pesten, 1834. 
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szlovákoktól is gyűjtöt t . 1 Nyaranta visszatért a palóclakta területre gyűjteni, és levelezésé-
ben állandóan tartotta a kapcsolatot az Ethnographia szerkesztőségével, mely ekkor 
rendszeresen helyet adott írásainak. 

1901-től Breznóbányán volt iskolaigazgató, ahol történelmi előadásokat tar tot t , tanköny-
vet írt történelemből a polgári iskolák III-IV. osztálya számára. 1908-ban visszaköltözött 
szülővárosába, a miskolci polgári leányiskola igazgatója lett, s ugyanettől az évtől a 
Borsod-Miskolci Múzeum külső munkatársa volt 1921-ben bekövetkezett haláláig. 

1890 karácsonya előtt jelent meg 9, még Párádon gyűj töt t meséje. A kötetet bevezető 
előszó megírására az igen nagy tekintélynek örvendő Mikszáth Kálmánt kérte fel két 
levélben is, aki azonban válaszra sem méltatta. A kötetet, amelyre a sajtóban kedvező kritikát 
kapott , ennek ellenére neki ajánlotta. 

Megalakulásakor tagja lett a i Magyar Néprajzi Társaságnak és az Ethnographia első 
számában megjelent két cikke. 2 Az 1890-es években szívesen adott helyet az írásainak a 
Turisták Lapja is. 1894-ben önálló munkaként jelent meg a Palócz néprajzi tanulmányok, a 
Néprajz i Füzetek 2. köteteként. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben 1900-ban megjelent, Magyarország-
ról szóló VII. kötetbe őt kérték fel a palócokról szóló összefoglaló tanulmány megírására, 
ami jelzi, hogy ekkor már mint a palóc etnikai csoport leg ismer tAb kutatóiát tartják számon. 
Az 191 l -ben megjelent A Borsod megyei palóczok című munkáját Bodgál Ferenc mintasze-
rűen megírt tanulmányként értékelte. 

1895-ben fordult érdeklődése a dél-borsodi matyók felé, akikkel korábban senki nem 
foglalkozott a néprajz tudomány képviselői közül. Részletes ismertetésük, életük első 
tudományos igényű leírása Istvánffy Gyulától származik. Először az Ethnographiában, egy 
évvel később könyvalakban jelentette meg A borsodi matyó nép életé-t, saját illusztrációival. 
Véleménye szerint a matyók a palócok egyik ága, erre mutat nyelvük, szokásaik és 
családszervezetük hasonlósága is. Munkája tudományos igényű: bemutatja a nagycsalád 
változását, a matyó sutnmásság kialakulását, viseletüket, házaikat, életüket, mindennapjai-
kat. Összehasonlította a mátraalji palócokat a borsodiakkal, a matyókkal is. 

Munkái nem romantikus szemléletű népélet-leírások, azonban a századforduló tudomá-
nyos életének hatása — esetenként hibái is — kimutathatók az írásaiban. Gyakran vélt 
felfedezni közvetlen kapcsolatot a magyar szokások és más kulturális kö rök népeinek 
hasonló szokásjelenségei között . A matyó házassági szokáskör leírásánál pl. megjegyezte: „S 
a matyó szokások e része teljesen ázsiai eredetre vall. Amint , a török népnél, éppúgy a 
matyónál sem ismeri a házasulandó legény leendő menyasszonyát , hanem az ő tudta és 
beleegyezése nélkül édesanyja maga szemeli ki a leendő m e n y e t . . . "4 

A századforduló szellemi irányzatának, a meginduló néprajzi vizsgálódások hivatalosan is 
deklarált céljának megfelelően őt a néplélek megismerése vezette a palóc-kutatásaiban. 
„Hiszen igaz — í r ja—, hogy némi együgyűség is jellemzi őket , hanem aki közelebbről ismeri 
e népet kedélyvilágának megnyilatkozásában, foglalkozásában, eszejárásában, az a palócot 
minden együgyűsége, szűk eszmeköre s babonás természete dacára is egészscges gondolko-
dású, értelmes népnek fogja tartani, s kiben azonfelül a józan gondolkodás egy bizonyos 
fokú elmésséggel is párosul."5 

Vizsgálódásaiból nem maradtak el az antropológiai megfigyelések; termet, alkat, haj, 
szem, sőt még az arcszín leírása sem. Gyű j tö t t még háztípust, berendezést, lakodalmi, 
születési, keresztelési, temetkezési szokásokat, nyelvészeti adatokat.Volt módja a századfor-
dulót követő életmódváltozás előtt bejárni azokat a falvakat, amiket később a földrajzi térség 
iparosítása átalakított, Igyekezett írásos forrásokat is felkutatni — pl. városi levéltárak 
anyaga —, amennyire ezt a vidéki életmód lehetővé tette. Mintegy 43 faluról tudunk, ahol 
gyűjtöt t . 

'Istvánffy Gyula: Felvidéki tót babonák, Ethnographia 1894. 338-351. old. — Liptómegyei tót 
babonák, Ethnographia 1902. 31-38. old. ; 268-271. old.; 316-319. old. 
2Istvánffy Gyula: Egy török és egy palócz népmese rokonsága, Ethnographia 1890. 223-226. old. 
— Egy kis adalék a palócz nép babonáihoz, Ethnographia 1890. 295-299. old. 
3Bodgál Ferenc: Bevezető. In: Palóc népköltési gyűjtemény, Herman Ot tó M ú z e u m Néprajzi 
Kiadványai Miskolc, 1963. 12. old. 
4Istvánffy Gyula A borsodi matyó nép élete, Ethnographia 1896. 166. old. 
5Istvánffy Gyula: Ú j a b b adalékok a palóczok néprajzához, Ethnographia 1894. 185. old. 
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Istvánffy Gyulát mindezek mellett is elsősorban mint a palóc népköltészet gyűjtőjét ismeri 
a néprajz tudomány. Publikációinak nagyobbik hányada népdalok, népmesék leírását 
tartalmazza, és legjelentősebb — életében ki nem adot t — munkájának a Palóc népköltési 
gyűjteményt tartja a tudománytör ténet . Ezen írásainak nagy része nem is lépi túl az 
adatközlés szintjét, aminek — mint levelezéseiből tud juk — egyik oka volt, hogy nem tudot t 
hozzájutni azokhoz a könyvekhez, összehasonlító dolgozatokhoz, amelyekbőlkellő ismere-
tet és támpontot kaphatott volna a munkájához. 

Arról, nogy a gyűj tőúton hallott népmeséket milyen módszerrel jegyezte le: azonnal, 
pontos szöveghűséggel, vagy utólag, emlékezetből, „javított-e" raj tuk stilisztikailag, s ha 
igen, mennyit, nem sokat tudunk. Hiszen Istvánffy korában — lévén a népköltészet gyűjtői 
foként irodalmárok — általános volt a lejegyzett népmesék átírása, stilisztikai módosítása, ö 
maga egy helyen így írt erről: „Népmese költészetünk két borsodi termékét van szerencsém 
ezúttal e lapok t. olvasóinak bemutatni , amelyeket a városi civilizáltabb néppel vajmi keveset 
érintkező pusztai ember ajkáról lestem el és tettem papírra, lehetőleg azon Kifejezésekkel és 
szólásmondásokkal, amint azokat a mesemondó ajkáról hallottam, bár nem egy helyen nem 
a f inomabb ízléssel megegyező szavát kényteleníttettem használni, de csak azért, nehogy a 
népköltészet géniusza ellen elkövetett szentségtöréssel vádoltassam."6 

Jellemző volt rá — megelőzve ezzel kortársai egy részét —, hogy a közölt adatoknál, 
szokásleírásnál pontosan megjelölte a gyűjtőhelyet, időnként a változatokat, eltéréseket is 
feltüntette, és ügyelt a fonetikus lejegyzésre, ami a nyelvészeknek szolgál a nyelvjárásvizsgá-
latoknál megbízható adatként. 

A népköltészetnél sem tudta Istvánffy Gyula kikerülni azt a csábító csapdát, hogy két 
távol eső népköltészetben megjelenő hasonló motívumokból közvetlen Következtetést 
vonjon le. Az Etnographia első számában Egy török és egy palóc népmese rokonsága címmel 
jelentetett meg egy írást, amelyre Katona Lajos reflektált, bizonyítva a probléma árnyaltabb, 
mélyebb voltát. 

Legnagyobb munkája, a Palóc népköltési gyűjtemény igen hosszú utat tett meg a 
megjelenésig. A Kisfaludy Társaság 1872 óta adta ki a köteteit egy-egy tájegység népköltésze-
tének összefoglalásából — Magyar Népköltési Gyűj temény címmel. 1912-ig 13 kötet jelent 
meg a sorozatban. Istvánffy Gyula tervei szerint ennek lett volna egyik kötete az általa 
összegyűjtött palóc népköltészeti anyag. 

A sorozat szerkesztőjével, Sebestyén Gyulával folytatott levelezéséből tudjuk, hogy 
1912-ben elküldte az anyagot Vargha Gyula főt i tkárnak, aki jegyzetekkel való ellátás végett 
visszaküldte azt. Ezt a munkát azonban az összehasonlításhoz leltétlenül szükséges könyvek 
hiányában elvégezni nem tudta. Az első világháború kitörése megakadályozta ennek a 
megjelenését, majd pedig az 1921-ben bekövetkezett halála miatt egy időre a családja is 
elfeledkezett erről az anyagról. 

1958-ban Bodgál Ferenc találta meg Istvánffy lányánál a kéziratot, amit 1963-ban, 
születésének 100. évfordulója tiszteletére adtak ki. Több mint 500 népdalt, köszöntőt , 
gyermekjátékot, mesét, találós kérdést tartalmaz az a gyűjtemény, amely Bodgál Ferenc 
szerint „kora színvonalán áll, felosztása a hasonló jellegű művekkel megegyezik".8 Hiány-
pótló kötet, hiszen a magyarság ezen igen jelentős etnikai csoportjának népköltészetéről 
mindmáig ez ad hiteles képet a századfordulóról. 

Istvánffy Gyula mintegy 30 éven át gyűjtötte a palócság szóbeli hagyományait , jegyezte le 
mindennapjait , életmódját. Eközben tanított, tankönyvet írt, előadásokat tartott. Rendkívül 
szerény, csendes ember volt, aki a néprajz iránt érdektelen kisváros korlátai ellenére kortársai 
által elismert kuta tó tudott lenni. Egészen a XX. század közepéig őt tarthatjuk a palócság 
egyetlen olyan vizsgálójának, akinek a célja egy etnikai csoport minden lehetséges szempont-
ból történő megismerése volt. 

Emlékét ma Miskolcon egy róla elnevezett általános iskola, valamint a Herman O t t ó 
Múzeum évenként meghirdetett Istvánffy Gyula Honismereti Pályázata őrzi. 

Vida Gabriella 

k Borsod Megyei Lapok, 1886. okt . 26. és 29. old. 
Katona Lajos: Megjegyzések a török-palócz párhuzamhoz I-II. Ethnographia 1890. 227-231. 

old.; 364-371. old.) 
sBodgál Ferenc: i. m. 19. old. 
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BeszftGfré ) 

„A valóság megismerése az, 
ami a legjobban alakíthatja 
az embert." 
Benda Kálmán történésszel beszélget Zika Klára 

'Ennek az írásnak a közlésével köszönt jük a 75 esztendős Benda Kálmánt, s kívánunk neki jó 
egészséget, hosszú alkotó életet. (Szerk.) 
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• A nagyapámtól örökölt kedves könyveim között bukkantam rá az Erdély, ahogy mi 
láttuk című szerény könyvecskére. Amikor először átlapoztam, csak azt jegyeztem meg, hogy 
abban néhány lelkes fiatal számol be nyári élményeiről. Később többször is elolvastam a 
közben személyesen vagyf munkásságukból megismert akkori fiatalok írásait. S most, 75. 
születésnapján köszönthetem egyiküket, sokunk kedves Marci bácsiját, a kitűnő történészt, 
Benda Kálmánt. 

Ez az erdélyi út különösen jelentős volt számunkra, hiszen első ízben találkoztunk a 
kisebbségi sors problémáival. Erdélyben már korábban is jártunk, 1936 nyarán azonban 
kifejezetten arra törekedtünk, hogy megismerjük a magyar vidékek gondjait: a kisebbségi 
helyzetet, amiről sokat írtak, beszéltek, de mi magunk akartuk látni a valóságot. Hajóval 
mentünk Bukarestbe, azután hátizsákkal bejártuk az egész Székelyföldet, majd Kolozsváron 
és Kalotaszegen át Nagyváradnál értünk vissza. Időnként hivatalos kísérőnk is akadt, aki 
természetesen a román állam részéről küldött ellenőr volt, de nem tudta megakadályozni, 
hogy eljussunk a falvakba, emberekkel beszéljünk, kikérdezzük őket . Ez igen-igen nagy 
hatással volt mindannyiunkra. Általában a valóság megismerése az, ami a legjobban 
alakíthatja az embert . Sok mindent megtanulhatunk könyvekből, mások elbeszéléseiből, de 
a személyes tapasztalatokat, benyomásokat semmi sem pótolja. Élményeinkről Budapesten 
előadássorozatot tartottunk, sőt az említett könyvben is megírtuk. Még bizonyos visszhan-
got is kiváltott: Szekfű Gyula írt róla az újságban, majd a Magyar Szemlében is, kiemelve azt, 
nogy bár nem ért mindenben egyet velünk, de csak helyeselni tudja, ha az ifjúság 
személyesen akar meggyőződni a dolgokról. 

• A történelmi, honismereti érdeklődésének volt valamilyen családi háttere, indíttatása? 
Apai ágon Bereg megyeiek vagyunk, anyai részről jászságiak. Ez már önmagában is azt 

jelentette, hogy a gyermekkor élményei két irányban is terjeszkedtek az országban. Én 
Nagyváradon születtem, de hatéves koromtól Budapesten élek. Viszont az élményeket már a 
gyermekkorban az jelentette, hogy amikor lehetett (1920 után ez már elég nehéz volt) 
Beregszászba, a beregi vidékekre jártunk, máskor fel a Jászságba anyám rokonaihoz. Ezek az 
élmények végigkísértek egész életemen, mert nemcsak a két nagy tájegység történeti , 
helyzeti eltéréseiből adódó különbségekre ébresztett rá, hanem bizonyos mentalitásbeli 
különbségeket is jelentett a kálvinista, rebellis, kuruc hagyományokból élő Bereg és a 
katolikus, egészen más hagyományokat képviselő Jászság. A családon keresztül már Korán 



tudatossá vált bennem, hogy már csak ezér t sem lehet egy kalap alá vonn i egész 
Magyarországot . Részben talán ez is közre já tszot t — de valahogy a korszel lemben is benne 
volt az 1920—1930-as évek f o r d u l ó j á n — , hogy bennünk , akkor i f iatalokban egyre erősebb 
lett a törekvés az ország személyes megismerésére. Erre k i tűnő lehetőseget adot t a 
cserkészet. É n a Lónyai utcai Református G i m n á z i u m cserkészcsapatának voltam tagja, s 
12—13 éves ko runk tó l kezdve jár tuk az országot . A nagy nyári t áborok mellett év közben 
úgynevezet t m o z g ó táborok voltak, amikor t öbbny i r e őrsi kere tben, 7—8-an, egy idősebb 
vezető irányítása alatt hátizsákkal jártuk az o rszágo t . Aludtunk házakban , sátorban, szalmán 
vagy a szabadban , emberekkel ta lá lkoztunk, vidékeket lá t tunk. A gimnáziumi évek alatt 
megismertük az ország legfontosabb részeit. Érettségi után tudatosan folyta t tuk ezt , amikor 
már nem csupán a kirándulás, az egészséges élet, hanem b izonyos problémák felismerése és a 
személyes megtapasztalás volt a célunk. Az u tóbb i évtizedekben nem sokat beszéltek róla, de 
ez az 1930-as évek eleiének i f júkorba jutó nemzedéke sok tekinte tben nagyon nyíl t szemű 
volt, elégedetlen az akkori ál lapotokkal . Például rendez tünk cserkésztábort külön a jászsági 

f>arasztság problémáinak a megismerésére: 10—12-en két hétig vol tunk a Jászságban, a 
evéltárakban igyekeztünk a múl ta t megismerni , emberekkel beszél tünk, hivatalosakkal és 

parasztokkal egyformán. N e felejtsük el, hogy ez volt a fa luku ta tó mozga lomnak is a 
virágkora Magyarországon , és ebben az akkori i f júság közöt t mi is nyakig benne vo l tunk . Ez 
vitt el b e n n ü n k e t azután az 1930-as évek első felében Erdélybe is. 

0 Akkori országjáró és könyvíró társaival később is megmaradt a barátság? 
Természetesen sokakkal, de nehéz idők következ tek ezután éppen erre a nemzedékre . 

Minket nagyon megri tkí tot t a II. világháború és mindaz , ami u tána jött . A társaim közü l nem 
sokan men tek el külföldre, hanem a k ü l ö n b ö z ő intézkedések szór tak szét bennünke t . A 
megélhetés gondja i is megnehezí te t ték a találkozást , ma pedig már b izony kevesen vagyunk 
ebből a nemzedékbő l . T u d u n k egymásról és ma is összetart bennünke t a 10—15 éves i f júkor i 
együttlét — érezzük, hogy egy közösség tagjai vagyunk. A z t hiszem, ez m i n d n y á j u n k 
életében d ö n t ő tényező volt és az is marad mindvégig. 

• Az egyetemi évek után milyen történelmi témákkal kezdett foglalkozni? 
Az .egyetemen tör téne lem—földra jz szakon tanultam és végeztem. Azt h iszem, hogy 

nagyon erősen a cserkészekkel való falujárás é lményeinek köve tkezménye az, hogy bennem 
történeti vona lon is, de egyébként is mindvégig erős volt a falu, a magyar parasztság iránti 
érdeklődés. Ez t — amint emlí tet tem — táplálta abban az időben az egész fa lukuta tó 
irodalom is, amelyik szinte e lőször döbbente t te rá a XX. század nemzedékét arra, milyen 
komoly p rob lémák vannak és hogy nagy vál tozásokra van szükség. Ez vitt engem abba az 
irányba, hogy az egyetem elvégzése és a kü l fö ldön töltöt t két év után népfőiskolát vezessek. 
Ez a népfőiskola Tatán volt, és a Magyary Zol tán egyetemi tanár által indí tot t nagy 
Komárom megyei táj- és népku ta tó mozga lomnak volt az egyik részlege. 

0 Tudomásom szerint a Különböző egyházak tartottak fönn a parasztfiataloknak olyan 
iskolákat, amelyek segítettek eligazodni koruk problémáiban, a gazdasági dolgokban, 
mindabban, amire nekik saját életkörülményeik és társadalmi lehetősegeik között szükségük 

A tatai volt az első világi népfőiskola, tudni i l l ik a gazdasági és társadalmi re formtervek 
során Magyary Zoltán és munkatársai rá jöt tek, hogy a faluból kell kinevelni egy olyan 
vezetőgárdát , amelyik kézbe tud ja venni akár a földművelés színvonala emelésének vagy a 
falu társadalmának összefogását, s erre a lapozták a tatai népfőiskolát . Én há rom éven át 
vezettem, m o n d h a t o m , hogy legalább annyit t anul tam, mint a d iákok . Emiatt 1943—1944-
ben a tatai népfőiskolát be is zárták mint lází tó szervezetet, mer t a fö ld re fo rmot és a 
társadalmi rend megváltozásának szükségességét hirdette. Jeles korabeli e lőadókat sikerült 
megnyerni : Veres Pétertől Erdei Ferencen át Kovács Imréig, az akkori falu felé fo rdu ló 
mozgalom vezetői mind előadóink voltak. Veres Péter t kivéve egy nemzedéket képvisel tünk, 
érthető, ha itt is igyekeztünk együt tműködni . 

• És mi történt ezután ? 
Jöt t a h á b o r ú . Én bizony ahhoz a nemzedékhez ta r tozom, amelyik elég sokat ka tonásko-

dot t , összesen vagy három és fél évet vol tam mundérban . 1943 végétől a Teleki Pál 
T u d o m á n y o s Intézetbe kerül tem mint tör ténészkuta tó , 1945-ben igazgatóhelyetessé léptem 
elő, és attól kezdve itt do lgoz tam az intézet megszűnéséig. 1948-ban az utcára kerü l tem, és 
ot t marad tam ió néhány évig. A református egyház alkalmazott levéltárosként, majd 1957. 
január l - jével kineveztek az M T A Tör t éne t tudomány i Intézetének igazgatóhelyettesévé. Ez 
nem egészen két évig tar tot t , mivel nem vol tam párttag, ezt a tisztséget „világnézeti" 
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intézetben nem töl thet tem be. Egyébként származási hibákat is fe l fedeztek, hiszen az apám 
katonatiszt volt és középosztálybel i értelmiségi családban szület tem. A másik, amit nagyon a 
rovásomra írtak, hogy nyugati egyetemen végeztem: Párizsban a So rbonne -on . Levál tot tak, 
de mint t u d o m á n y o s kutató o t t marad tam, és onnan is mentem nyugdí jba 1987-ben. 

• A Teleki Pál Intézetről a mai nemzedék már nemigen tud . . . 
Ezt az intézetet 1942-ben hoz ta létre Teleki Pál, akkori vallás- és közokta tásügyi 

miniszter . Feladata hivatalosan az volt , hogy a második világháború utáni béketárgyalásokat 
készítse elő. H á r o m in tézményből állt: t ö r t éne t tudományi , á l lamtudományi és Kolozsváro t t 
az Erdélyi T u d o m á n y o s Intézet . A mi feladatunk az volt a tö r t éne t tudományi részben, h o g y 
ú j szemlélet alapján do lgozzuk ki a magyarság tör téneté t , kutassuk azokat a kérdéseket , 
amelyekkel ko rábban nem foglalkoztak. Elsősorban annak a felismerésnek a jegyében, hogy 
nem lehet tö r téne lmet írni úgy , mintha légüres té rben éltünk volna itt ezer évig. A ve lünk 
együt t élő szomszéd népekkel való kapcsolatokat m i n d e n szempontbó l vizsgálni kell. A z én 
közvet len fe lada tom az volt, hogy az intézet francia nyelvű folyóiratá t szerkesszem. M á r 
címében is viselte a p rogramot , amennyiben Összehasonlító történeti folyóirat volt a neve. A z 
akkori legnagyobb francia t u d o m á n y o s kiadóval, a francia egyetemi nyomdával k ö z ö s e n 
adtuk ki. Ebben először szólal ta t tuk meg azokat a kutatásokat , amelyek a s zomszéd 
népekkel való kapcsolatokat m o s t már a teljes egyenjogúság és őszinteség alapján igyekeztek 
megvizsgálni. A Teleki Intézet többi osztályai konkré t abb béke-előkészí tő m u n k á t is 
végeztek. Az á l lamtudományi részleg feladata volt a demográfiai , nemzetiségi , közigazgatási 
stb. statisztikák elkészítése, az ada tok összeírása. 

• Figyelembe vette ezt később valaki is? 
Sajnos nem használták fel. Az t hiszem, ez az óriási anyag aztán meg is semmisült. 
• Pedig milyen fontos lenne a kutatók számára. Volt valami „bűne" az intézetnek ? 
A Teleki In tézet erősen németellenes volt, ami t ö b b mindenben megnyi la tkozot t , jól lehet 

az intézet e lnöke H ó m a n Bálint volt , aki azonban ezt a tisztséget min t tudós és nem m i n t 
poli t ikus viselte. Egyébként H ó m a n Bálintról mi is azt hi t tük, hogy nem tudja, menny i r e 
balra áll az intézet az ő nézeteitől. A háború után derül t ki a köve tkező: H ó m a n népbírósági 
perének tárgyalásakor megjelent Waldapfel Eszter , az egykori taní tvány, akkor a Széchényi 
Könyvtár vezetője és e lmondta , hogy 1944-ben kétségbeesésében bemen t volt tanárához, a 
miniszter H ó m a n Bálinthoz, hogy milyen segítséget tudna adni a zs idóüldözések elől. 
H ó m a n azt tanácsolta neki, men jen el a Teleki In tézetbe , ot t majd kap hamis papírokat . így 
is tör tént . 

• Teleki Pál a Táj- és Népkutató Központnak is egyik alapítója volt. Ez is érdekes része 
Benda Kálmán sokrétű tevékenységének. 

A Táj- és N é p k u t a t ó K ö z p o n t o t 1940-ben h á r o m professzor hoz ta létre: Teleki Pál a 
földrajz professzora , akkor kul tuszminisz ter , G y ö r f f y István a népra jz és Magyary Zol tán a 
közigazgatási t u d o m á n y professzora , azzal a céllal, hogy az ország valós helyzeté t 
megismerjék. Fe lmér jék közigazgatási , gazdasági, társadalmi, népra jz i szempontbó l és 
ennek megfelelően b izonyos re formprogram-lehe tőségeket dolgozzanak ki. A k ö z p o n t b a n 
t ömörü lő fiatalok hozták létre a Tá j - és N é p k u t a t ó Kiállítást — én is a rendezők egyike 
vol tam —, amelyik térképeken muta t ta be a magyar falvak és parasztság vergődését a 
nagybi r tokok gyűrű jében , statisztikákkal b izonyí to t ta , hogy az ipari nagyüzemek, a 
nagytőke hogyan béní t ja meg az ország gazdasági fej lődését . A Kiállításnak óriási visszhangja 
volt . 1942-ben a képviselőházban interpelláltak ellene, ezért Teleki kényte len volt bezáratni . 
Mi tud tuk , ha előre akarunk jutni , óriási társadalmi változásokra van szükség. Ez t a 
nemzedéket ké sőbb mégis teljesen kirekesztették, és a fordulat éve után azok váltak 
elsősorban gyanússá, akik ko rábban is szemben álltak a rendszerrel. Én a szerencsések k ö z é 
tar toz tam, mer t csak az állásomat vesztettem el ió néhány évre. 

• Mint történésznek, melyek voltak a főbb kutatási területei? 
Engem a tör ténelemből mindig az érdekelt, amikor a dolgok mozgásba jöttek. C s a k 

később figyeltem fel arra, hogy talán nem véletlen: pá lyám elején a Bocskai-szabadságharccal 
foglalkoztam, 10 évet töl töt tem el a magyar jakobinus mozgalom tör ténetének a felderítésé-
vel, és utána m a j d n e m ennyi időt a Rákóczi-szabadságharc belső és külső kérdéseivel. E z e k a 
kutatási e redmények kisebb t anu lmányok sorozatában megjelentek, és munkatársa im 
segítségével két nagy kötetben kiadtuk Rákóczi kancellárjának, Ráday Pálnak az iratait. Ez 
részben azzal is kapcsolatos, hogy idekerültem a Ráday Gyű j t eménybe . 

• És milyen könyvek várnak még kiadásra? Sokan érdeklődnek, mikor jelenik meg a 
csángó oklevéltár? 
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A kisebbségi sors mint történészt is mindig érdekelt. Nevezetesen az a kérdés, hogy a 
nemzeti tömbből kiszakadt kisebb csoportok, amelyek idegen környezetbe kerülnek, 
meddig, hogyan tudják a maguk identitását megtartani. Ismert, nogy a Kárpátoktól keletre, 
Moldvában a középkor tól kezdve él magyar kisebbség. Mai napig nem tudta a történetírás 
pontosan eldönteni, hogy kerültek oda? Az egyik elmelet szerint a kunok leszármazottai, de 
amikor kiderült, hogy ők törökül beszéltek, ez a feltevés megdőlt. A másik szerint a 
honfoglaláskor némely magyar csoportok nem lépték át a Kárpátokat, ezek maradtak 
Moldvában. Az első, adatokkal is alátámasztható bizonyítékok a tatárjárás idejéből vannak, 
és ma már a történetírás azt tartja legvalószínűbbnek, hogy IV. Béla király volt az, aki a 
tatárok kivonulása után a Szeret mentét katonailag megerősítette egy újabb tatár támadásra 
számítva. Ez úgy történt , hogy családostól kitelepítették az embereket, akik ott laktak, s 
amikor jött az ellenség, fegyvert fogtak. A XIII. századtól kezdve sorozatosan adattal, 
oklevéllel bizonyí tható ezeknek a magyaroknak az ottléte. Ma már azt is tudjuk, hogy a 
moldvai magyarság a későbbiek folyamán a magyarországi kirajzásokkal időről időre 
gyarapodott . Az első a nagy huszita kivándorlás volt, amikor az 1400-as évek közepén a 
husziták ellen inkvizíciót rendeltek el, és főleg Dél-Magyarországról igen nagy tömegekben 
mentek ki, annyira, hogy Moldvában egy szellemi, kulturális központ létesült. A legrégibb 
magyar bibliafordítás másolata Tatrosbóf, Moldvából maradt ránk. A moldvai magyarságnak 
két nagy része van: az egyik, a középkori eredetű, csángónak nevezi magát. Ö k őrizték meg 
azokat a nyelvi archaizmusokat, amelyek a magyar nyelvterületen sehol máshol nincsenek 
meg. A másik, nagyobb rész, székelynek vallja magát és bizonyíthatóan székelyföldi 
kivándorló. Nyomdában van egy kétkötetes, nagy okmánytár , amelyik egyelőre a XVII . 
század végéig közli a moldvai magyarokra vonatkozó iratokat. 

• Folytatja tovább is ezt a munkátf 
Én most már nem tudom folytatni, de sikerült egy munkatársi gárdát kinevelni, akik a 

Magyarságkutató Intézet megbízásából tovább dolgoznak. Az igazán izgalmas részek akkor 
következnek, amikor a román állam asszimilációs politikája kezdődik. 

9 Hallhatnánk valamit a közeljövő terveiről? 
Még régebben elkezdtem a Történet tudományi Intézet megbízásából a XVII. századi 

magyar országgyűlések történetének feldolgozását, amit a csángók miatt félretettem. Együt t 
van az anyagom, ez lesz a legközelebbi munka. N a g y o n lényegesnek tartom, hiszen az 
ország problémái akkor csak az országgyűléseken kerültek szóba, és azért a döntések is o t t 
születtek. Azután még Ráday Pál iratainak a 3. kötetével vagyok adós, amelyik szintén 
teljesen együtt van. Bocskai István teljes levelezését szeretném még kiadni, és a történetíró 
Istvánffy Miklósnak is összeszedtem vagy 350 levelét, amelyik a magyar tudománytör ténet 
szempontjából igen értékes. 

• Nem beszéltünk még a sok népszerűsítő munkáról, ami — túlzás nélkül — missziónak 
tekinthető, hiszen a rádióban s másutt elhangzó előadások, összeállítások több évtizedes 
hiányokat kell pótoljanak. 

Mindig azon az állásponton voltam, hogy a történeti kutatás nem önmagáért van és nem 
helyes, ha a tudósok csak egymás közt írnak. Ez engem elég korán erre a népszerűsítő 
vonalra vitt, amelyre a rádió már akkor lehetőséget adott bizonyos keretek között , amikor 
másutt még nem nagyon beszélhettem. Valóban érdeklődés mutatkozott ez iránt, sok levelet 
kaptam a csaknem 15 év alatt, amióta ezt a rádióban csinálom. A magyar fiatalok — most már 
két nemzedék — nagyon csekély ismerettel rendelkeznek a valamikori Magyarországhoz 
tar tozó történelmi területekről, közelebbről a magyarok által lakott részekről. Ezért 
állítottunk össze a honismereti mozgalom vezetőivel és másokkal közösen egy televíziós 
sorozattervet, ami bemutatta volna — történetileg, tájban, a mai életlehetőségekben — az 
egykori történelmi Magyarország területén élő magyarok múltját, jelenét. Ez — elképzelé-
sünk szerint — olyan sorozat lenne, amelyik érdekes, színes, ugyanakkor megadja az 
alapvető ismereteket is. A televízió akkor foglalkozott ezzel, még a Művelődési Minisztérium 
is mellénk állt, azután ki tudja miért, a mai napig sem került sor a megvalósításra. Azt hiszem, 
hogy ez mindenképpen fontos volna és komoly hiányokat pótolna. Éppen napjainkban 
lehetünk tanúi annak, hogy a magyar közvéleményt — mivel eddig nem tájékoztatták — 
teljesen felkészületlenül érte az erdélyi magyarok tragikus helyzete, s a menekülthullám. 

• Beszélgetésünkből nem maradhat ki a Ráday Kollégium, hiszen Professzor Úr a 
gyűjtemények igazgatója. 

Amikor engem mindenünnen kitettek és állás nélkül voltam, a Református Egyház 
meghívott a levéltár vezetőjének. Ebben az állásban voltam egészen 1956-ig, majd 1980-ban 
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