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292, 427, 135 old.) 

Könyvaukciók egyik legértékesebb darabja volt 
még néhány éve Hunfalvy János háromkötetes 
műve, mely most hasonmás kiadásban a szélesebb 
olvasóközönség elé kerülhetett. Először 1986 vé-
gén, majd a nagy sikerre való tekintettel 1987 
karácsonyára ismét megjelentette az Európa 
Könyvkiadó. Mindkét kiadás szinte pillanatok 
alatt elkelt. Ebben az érdeklődésben nagy szerepe 
van annak a több mint kétszáz acélmetszetnek is, 
mely a német Ludwig Rohbock munkája, s a múlt 
század közepi ország képét: a legjelentősebb mű-
emlékeket, városképeket, tájakat ábrázolja. Hogy 
a könyvet megfelelően értékeljük, érdemes megis-
merkedni szerzőjével, az éppen száz éve elhunyt, s 
azóta méltatlanul elfeledett Hunfalvy Jánossal és 
korával. 

A Hunfalvy testvérek nagyon fontos szerepet 
játszottak a múlt század második felének tudomá-
nyos életében. Az idősebb testvér, Pál a finnugor 
rokonság bizonyításának harcosa, a magyarság, a 
székelyek eredete foglalkoztatta, nyelvész, törté-
nész, néprajztudós; megírta a magyar föld etnog-
ráfiáját, megszervezte a Magyar Néprajzi Társasá-
got, majd a román nép történetét kutatta. A 
pontosan tíz évvel fiatalabb János történészként 
indult, majd a statisztika és a földrajztudomány 
felé fordult , ő volt a geográfia első egyetemi 
oktatója, a Magyar Földrajzi Társaság alapítója és 
elnöke, a tudomány hazai meghonosítója. Élet-
műve hatalmas és szerteágazó, s ezt kora is nagyra 
értékelte, nemzetközi kongresszusokon európai 
szaktekintély. Itthon már életében utcát neveztek 
el róla. Épp ezért különös, hogy neve halála után 
hosszú időre eltűnt, s ma sem kellőképpen ismert. 

A Hunfalvyak ősei a szepességi Hunsdorfról 
(Hunfalva) költöztek a közeli Nagyszalókra. In-
nen magyarázható eredeti nevük: Hunsdorfer , 
melyet később együtt magyarosítottak meg. A két 
testvér életútját nehéz egymástól elválasztani, any-
nyira összefonódik. A szász földműves família 
Pált taníttatni kívánta, az 1820-ban született Já-
nost pedig iparosnak szánta. Ö azonban korán 
kitűnt tehetségével, s a tanító és a lelkész kérésére 
apja vállalta további taníttatását. 1832-ben a kés-
márki evangélikus líceumba került, s három osz-
tályát kiválóan végezte el. Ekkor Miskolcra ment 

bátyja mellé, aki a Podmaniczky családnál volt 
nevelő. A két bárófiuval együtt tanult, s részt vett 
nevelésükben. PodmaniczKy Frigyes így emlék-
szik rá: „a vele való érintkezés és együtt tanulás 
csakis jótékony befolyással lehetett mi reánk 
gyöngébbekre és a fejlettség sokkal alantosabb 
fokán állókra nézve". 

Pál életében döntő változást hozott a nevelős-
ködés. A miskolci évek alatt tanult meg magyarul, 
s a magyarsághoz tartozás tudata ekkor, Széchenyi 
eszméi nyomán tudatosult benne. A reformkor 
lelkesedése, a magyar kultúra megismerésének 
vágya hatja át. Az országgyűlési részvétel, majd a 
németországi tartózkodás gazdagítja látókörét, 
felismeri az elmaradottabb magyar viszonyokat, s 
ez még jobban a magyarsághoz köti, cselekvésre 
ösztönzi. Hatása alatt öccse már fiatalon magyar 
érzelművé lett. 

János 1838-tól Eperjesen tanult tovább, filozó-
fiát, jogot, később teológiát. Gyorsan tanulja a 
nyelveket, a német, szlovák és magyar mellett 
hamarosan franciául, angolul, olaszul, spanyolul 
beszél, s jártas a klasszikus és keleti nyelvekben is. 
Az 1840-es évektől már saját lábára kell állnia, 
ezért ő is nevelő lesz, Dessewffy Egyed mellett. A 
gazdag családi könyvtárból tovább gyarapítja is-
mereteit, s bekapcsolódik a reformkor politikai 
nyüzsgésébe is. Kisebb szépirodalmi, történelmi 
jellegű írásokat küld Pestre, az Athenaeumhoz. 
Tanulmányainak záró fejezete egy németországi 
tanulmányút, Berlinben történelmi előadásokat 
hallgat. Hazatérte után várja a késmárki líceum 
jogi tanszéke, ahol már bátyja is tanít. Mindketten 
nagy lelkesedéssel vetik be magukat a tanári mun-
kába és a társadalmi-politikai életbe. 

1848-ban szívvel-lélekkel csatlakoznak a sza-
badságharc eszméihez. Pál képviselő, János cikke-
iben vállalja forradalmiságát: „a szabadság szel-
leme újra föltámad, trónokat ingat és dönt, s a 
nemzeteket zajlásba hozza " — írja. 

Világos után a tanári pályát nem folytathatja, a 
líceumot bezárták, őt felfüggesztik állásából, s 
szeptemberben felségsértés és lázító elvek miatt be 
is börtönzik. A börtönben töltött pár hónap alatt 
kezdi el írni hatalmas méretű művét, az Egyetemes 
történelmet, ami 1851—1852-ben 3 kötetben meg 
is jelent. Az első, aki a forradalom és szabadság-
harc eseményeit leírja, alig két évvel a bukás után. 
Mivel tanári állását nem sikerült visszaszereznie, 
újra nevelő lesz, a kivégzett gróf Leiningen Károly 
gyermekeinél, Pesten. Az Egyetemes törtenelem-
nek nagy sikere lett, a tudományos élet is felfigyelt 
rá, bár tanítását megtiltják: „az egész könyv forra-
dalmi izgatás az osztrák ház ellen". 
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Második nagyobb műve a Magyarország és 
Erdély eredeti képekben című orszagleíró, honis-
mertető könyv. Geográfusi pályája majd csak 
később kezd kibontakozni , miután 1858-ban az 
Akadémia levelező tagjává választották. A könyv 
tehát olyan korban készült, amikor nagyon fontos 
volt a magyarságtudat erősítése, a magyar nyelv 
ügye, s ez a szövegben is többször előbukkan. 
Buda és Pest leírásánál részletesen foglalkozik az 
irodalom és nyelv helyzetével. „Ügy latszik mind-
inkább meggyőződünk arról, hogy egyedül nem-
zeti s édes anyai nyelvünk azon szent lobogó, 
melly alatt küzdve remélhetjük, hogy a költő 
szava bételjesedik: Még jőnifog, még joni kell egy 
jobb kor, melly után buzgó imádság epedez száz-
ezrek ajakán!" Ö r ö m m e l üdvözli, hogy Pesten, 
ahol 10—15 éve a boltosok még alig tudtak magya-
rul, ma alig van, aki ne értené a magyar szót. S a 
hivatalos összeírás adataitól eltérően kijelenti: 
„Pesten a magyar faj túlnyomó". Reméli: „a 
nemzeti nyelv és magyar nemzetiség szeretete 
mind erősebben fog lobogni s az idegen származá-
súak között is terjedezni'. A népesség magyaroso-
dását Kassánál is megfigyelhetjük. Bár a lakosság 
alig egynegyede magyar, „az összes kassaiak ma-
gyar szelleműek", s a városban 1860-tól, az or-
szágban elsőként a hivatalos nyelv a magyar lett. 
Dicséri az erdélyi magyar nemességet, mely 
jobban megmaradt magyarnak, mint a Bécshez 
húzó magyarországiak. „A magyar nyelv mindig 
divatozott, mikor Pesten még franciául és németül 
beszéltek." 

Sok helyen találkozunk bírálatokkal. Hiányol ja 
az olyan köröket, „hol mindazok, kik szellem és 
valódi míveltség által kitűnnek, tekintet nélkül 
czímre, osztályra és születésre, találkoznának és 
szellemi, magasabb élveket keresnének és találná-
nak ". Felrója a nemesség elzárkózását, a polgárság 
szűkkeblűségét, mely csak a maga hasznát keresi, 
közcélokra nem áldoz, az élet nemesebb eszméit 
nem ismeri. A műveltség és irodalom iránt nincs 
kellő érdeklődés, az olvasásvágy nincs eléggé elter-
jedve. A nemességet más részről is bírálja, kasté-
lyaik közül csak kevés az igazán ízléses és kényel-
mes. „A múlt századokbúi valók kívül elég czikor-
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ásak, de belül kényelmetlenek és ízléstelenek. 

: újabbak belül valamivel kényelmesebben van-
nak elrendezve, de igazi csín, művészeti ízlés 
azokon is ritkán találtatik." Az ország elmaradott-
ságára is többször rávilágít: „falusi korcsmákban 
rossz bornál s talán még paprikás csirkénél alig 
kaphatunk egyebet, mint a mit magunkkal hoz-
tunk". Az utasok kényelmére nem fordítanak 
gondot . Az alföldi városok utcái esőben sárosak, 
nyáron porosak, kövezés nincs, házaik falusiasak. 
Pest viszont messze megelőzi az országot, szállo-
dák tekintetében „bármelly európai nagy várossal 
versenyezhet", s magánházai sem maradnak el 
más világvároshoz viszonyítva. 

Hunfa lvy öntudatos, de józan magyar volt. 
N é m e t származása ellenére reálisan látta az ország 
helyzetét. Tudta, előrelépés, fejlődés csak kitartó 
munka árán valósítható meg, amit ő tettekkel is 
bizonyítot t . Magyarságára jellemző ez a megfo-
galmazása: „Én ugyan vérem szerint német szár-
mazású vagyok, de tiltakoznám, ha teljes és töké-

letes magyarságomat kétségbe vonná valaki. A 
Duna is német hegységből ered, de Pozsonytól 
Orsováig magyar folyam. Én is a magyar földre 
lefutott hegyi patak vagyok." 

A Magyarország és Erdély eredeti képekben 
1856—1864 közt jelent meg Darmstadtban, s 
először folytatásos füzetekben látott napvilágot. 
A mű ú t tö rő jellegű, az első képes, rendszeressegre 
törekvő, az ország egészét bemutatni kívánó alko-
tás. Bár korábban is születtek művek az ország 
leírására, Bél Mátyás Noti t iá ja töredékes, Fényes 
Elek művei pedig inkább statisztikai adatgyűjte-
mények, kevés bennük az igazi geográfiai leírás. 
Hunfa lvy t ösztönözte a két képes album: Vachot: 
Magyarföld és népei (1846), valamint Kubinyi— 
Vachot: Magyarország és Erdély képekben 
(1853—1854). (Mindkettő megjelent reprint ki-
adásban is.) Ezek azonban csak kiragadott képek-
ben mutat ták be az országot, népeit, szokasait, 
nem törekedtek teljességre. 

Hunfa lvy teljes egészet akart. Bejárta és leírta a 
korabeli országot, sorra véve a műemlékeket, a 
városok és falvak nevezetességeit, kastélyokat és 
várakat, templomokat és középületeket. A tör té-
nelmi korra jz mellett bemutat ta az ország nemze-
tiségeit, néprajzi érdekességeit, vadregényes tájait. 
Rengeteget utazott , amihez segítséget jelentett a 
század közepén megindult nagyarányú vasútépí-
tés. 1850-ben nyílt meg a Pest—Pozsony—Becs, 
1855-ben a Pest—Szeged, 1856-ban a Pest— 
Győr—Bécs, egy év múlva a temesvári és debre-
ceni pályaszakasz. A pozsonyi vaspályaépítésről, 
az alagútról és vasúti hídról be is számolt, s 
nagyon hiányolta a vasutat Erdély felé. A hajófor-
gatom is igen élénk volt akkor . A Kisfaludy 
gőzösön utazott a Balatonon, s a Dunán is több-
ször szállt hajóra. A Brassó környéki havasokat 
lóháton járta be. 

Az első kötetben részletesen leírja az ország 
szívét, mely ekkor még két különálló város: Buda 
és Pest, valamint a környéket . A vaskos második 
kötet útvonala: Esztergom, Győr , Pozsony, a 
Felvidékre a folyóvölgyeket követi, a Vág, Nyi t ra , 
Garam és Ipoly völgyén át. Ezután Eger, Miskolc, 
Rozsnyó, majd a Szepesség következik, onnan 
Eperjesen, Kassán át a Tisza völgyébe ereszkedik 
le, s a kelet-magyarországi városokat, Szatmárt, 
Debrecent , Váradot, Szegedet, Aradot , Temesvárt 
mutatja be. Majd a Dunántúl tájait járja végig: 
Székesfehérvár, Veszprém, a Balaton és Bakony 
vidéke, Vas és Sopron megye, végül Pécs és 
környéke. Befejezésül a Duna mentén nalad lefelé, 
Mohácstól Orsováig. A harmadik kötet Erdélyt 
mutat ja be, Kolozsvár, Torda , Gyulafehérvár az 
útvonal, majd az Érchegység, Vajdahunyad, Sze-
ben, Brassó és a Székelyföld Következik, s Maros-
vásárhely a befejező állomás. 

A csaknem ezer oldalt nemigen lehet egyszuszra 
végigolvasni. Ki-ki nyilván először lakhelyét vagy 
a szamára kedves, érdekes vidékeket veheti sorra, 
de ezután érdemes tovább szemezgetni, s gondo-
latban végigutazni a 130—140 év előtti országot. 
Sokunknak lehet hiányérzete is, hiszen ez az 
országjárás sem lehet teljes. Egyes vidékek kima-
radtak, pl. Zemplén északi olaala, Somogy, Zala 
megye, Erdély északi részei, s nagyon keves szere-



pel az ország déli és keleti tájairól is. Székelyföld is 
viszonylag kevés helyet kap, látszik, hogy ez a 
vidék még elég ismeretlen volt, majd csak Orbán 
Balázs írja le teljes részletességgel. Viszont igen 
gazdag, részletes a főváros, az egész Felvidék és 
Dunántú l északi részének képe. 

A műemlékek részletezésénél fölelevenedik 
azok múltja is. Ismerteti a Mátyás korabeli budai 
és visegrádi palotát. Különösen alapos a legszebb 
templomok leírása, a román stílusú jáki apátsági 
templomtól — melyet a bécsi Szent István dómnál 
is szebbnek tart — a gótika remekein át (Pozsony, 
Lőcse, Kassa, Garamszentbenedek, Sopron , Ko-
lozsvár, Brassó) a közelmúltban épült klasszicista 
székesegyházakig (Vác, Eger, Szatmár, Eszter-
gom). Egyéni véleményét is gyakran tudomá-
sunkra hozza. A budavári Boldogasszony templo-
mot (még Schulek Frigyes restaurálása előtt) nem 
tartja kül [önösen nevezetesnek. A nagyszombati 
ferences templom festését ízléstelennek nevezi, 
kár, hogy a jezsuita templomról , az egyik legpom-
pásabb barokk emlékünkről meg sem emlékezik. 
A kolozsvári és brassói gyönyörű gótikus fő temp-
lomokat csodálja, de megjegyzi, az alsó részükhöz 
hozzáépített árubódék, názak elrontják az összké-
pet. A Pollack Mihály építette Nemzet i Múzeum 
sem nyeri el igazán tetszését: „kinek míveltebb 
ízlése van, egyáltalán ki nem elégíti, s a külföldi 
múzeumi épületekhez képest nagyon alárendelt 
helyen áll". Több kastélyt is részletesen bemutat , 
termeit, berendezési tárgyait is felsorolja. Közü-
lük a XIX. századi neogót oroszvári, nagyugróci, 
csurgói tetszenek neki a legjobban. Ezekhez vi-
szonyítva elhanyagolja az erdélyi és felső-magyar-
orszagi reneszánsz és barokk emlékeket. 

Számos helyen regisztrál olyan állapotot, amely 
azóta örömünkre megváltozott . Felszínre kerül-
tek az esztergomi és visegrádi palota némely 
részei, s több, akkor romos épületet, pl. a késmár-
ki, budatini kastélyt azóta helyreállították. 
Ugyanakkor leírásai és a metszetek t öbb olyan 
emléket őriztek meg számunkra, melyek ma már 
átalakultak vagy meg is semmisültek. A bajmóci 
várkastélyt még nem a mai alakjában látta, s a 

f>écsi, kassai székesegyház, a budai Mátyás temp-
óm is a helyreállítás előtti képét mutatja. Végképp 

eltűnt a fehéregyházi Haller kastély, a Marosva-
sárhely főterén lévő Bodor-féle zenélő kút vagy a 
nép által gyűlölt, neogót Hentzi emlékmű a budai 
várban. 

A hegykúpokon, sziklaszirteken álló magányos 
vár romokhoz kapcsolódó regéket, mondáka t is 
közli a történelmi vázlat mellett (Beckó, Budatin, 
Sztrecsnó, Trencsény, Sebesvár). A várakhoz, kas-
té lyokhoz kapcsolódóan egy-egy híres nemesi 
család élete is k ibontakoz ik előttünk, így a Thur-
zó, Andrássy, Erdődy , Hunyadi , Károlyi , Batt-
hyány, Eszterházy családoké. A történelmi ese-
mények, melyek nagy súllyal szerepelnek, nem 
száraz tényleírások, hanem színes, élvezetes olvas-
mányok . Kiemeli az érdekes személyeket, történe-
teket (Zách Felicián, Dobozi Mihály esete, H u -
nyadi László kivégzése, Mátyás megválasztása és 
esküvője Beatrixszal, a csejtei Báthori Erzsébet 
vagy a Murányi Vénusz históriája). A magyar 
történelem nagy tablóját ismerhetjük meg, a tatár-

járás pusztítását, a török elleni végvári küzdelme-
ket, Kőszeg, Eger, Szigetvár ostromát, majd a 
felszabadító háborúkat, szabadságküzdelmeket. 
Kiemelten foglalkozik 1848/49-cel. Részletezi a 
nagy csatákat, Buda os t romát , az erdélyi városok 
pusztulását, a fegyverletételt és az aradi kivégzése-
ket. Kossuthot elmarasztalja a trónfosztás k imon-
dása miatt. 

A tragikus és romant ikus események mellett 
találunk fontos művelődés- és vallástörténeti ada-
lékokat is a középkori Buda gazdaságáról, Mátyás 
híres könyvtáráról , a pozsonyi királykoronázás-
ról, az erdélyi fejedelmek beiktatásáról, a Szent 
Jobbról vagy az eklézsia-követésról. Leírja a régi, 
nagy múltú és a re formkorban alapított intézmé-
nyeinket, az enyedi, pataki, debreceni kollégiu-
mot, az Akadémiát, a Nemzet i Színházat es a 
múzeumokat . Az első köte tben Kazinczy, Kisfa-
ludy, Berzsenyi, Vörösmar ty , Petőfi versei, Jókai 
és John Paget írásai kapcsolódnak a szöveghez. 

Gazdag a néprajzi anyag is. Bemutatja az or-
szágban élő népeket, nemzetiségeket, hosszabb-
rövidebb jellemzést ad ró luk, szokásaikról, öl tö-
zékükről . Érzékletesen festi le az alföldi magyar 
pásztorok életét, s több lakodalmas népszokást 
ismertet. 

A táj sok helyen költői leírásokra ragadtatja. A 
magyar puszta életét, tájképeit költői stílusban 
ecseteli, a napfelkeltét, a déli forróságot, s a 
hirtelen jött vihart, a délibábot, egészen a naple-
mentéig. Érzékelteti a Balaton szelídségét, színeit, 
és az Al -Duna vadságát. Ahol csak lehet, felka-
paszkodik egy-egy kiíátópontra, s elragadtatással 
szól az elébe táruló látványról. A táj azóta sem 
sokat változott , a festői Vág-völgy, a Dunajec-át-
törés, a zord Tátra, a békés Balaton-felvidék, a 
Tordai-hasadék, a Szent Anna- tó vagy a Déli-Kár-
pátok képét ma is ugyanilyennek látjuk. Leeresz-
kedik több barlangba, végigjárja a szurdokvölgye-
ket, hegyormokat . Közli a pontos adatokat, a 
fürdők vizeinek összetételét, a hegyeket alkotó 
kőzeteket, a városok lakosságát, nemzetiségi, val-
lási megoszlását. Helyet kapnak geológiai érde-
kességek is, ősvilági maradványok, megkövesült 
fák, ásványlelőhelyek leírásai is. 

Körképet ad a kor iparáról is, ismerteti a bánya-
vidékeket, elvisz a parajdi sóbányába és a verespa-
taki aranyzúzókhoz. Beszámol a Lánchíd építésé-
nek technikájáról. Ekkor indul fejlődésnek a 
Ganz-gyár , a Vidáts- és Farkas-féle gépgyárak, az 
óbudai hajógyár , a Goldberger textilgyár vagy a 
herendi porcelángyár. Megjelennek a takarék-
pénztárak és hitelintézetek. Gázvilágítás létesül 
Pesten, Temesváron, a városok szépülnek, nagy-
arányú építkezések kezdődnek. Kepet kapunk a 
kor jótékonysági, egészségügyi, kulturális létesít-
ményeiről is. 

A metszetek fontos helyismereti dokumentu-
mok, a régi magyar városképeket, műemlékeket, 
tájképeket örökítik meg, s jól kapcsolódnak a 
szöveghez. Bár ezen a téren is lehet hiányérzetünk, 
fontos városokról nem készült kép, pl. Nagy-
szombatról , Debrecenről, Szatmárrol, Áradról. 

A hasonmás kiadáshoz kísérőfüzet készült, 
melyben Véber Károly a szövegről, e fontos múlt 
századi kalauz megszületéséről és jelentőségéről 
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ír, Rózsa György pedig a képeket elemzi, sok, 
számunkra új adattal gazdagítva ismereteinket. 
Örömmel üdvözölhet jük, hogy e ritka, honisme-
reti mű újra a nagyközönség elé került , s szeret-
nénk remélni, hogy a később megindult részlete-
zőbb — ma már nehezen hozzáférhető — megyei 
monografikus feldolgozások, helyismereti művek 
közül is mind több lat újra napvilágot. 

Udvarhelyi Nándor 

Madách és Mocsáry 
a nemzetiségi kérdésről 

Madách Imre és Mocsáry Lajos. Találhatunk-e 
párhuzamokat a XIX. század e két kiváló gondol-
kodója közöt t? Madách, Az ember tragédiája 
költőjeként ismert és elismert, Mocsáryt nemzeti-
ségi politikusként tartjuk számon. Madách a poli-
tikus, közéleti személyiség és köz í ró csak kevesek 
számára ismerős, s bizonyára arról sem tudnak 
sokan, hogy a politikus, közíró Mocsáry első írása 
színmű volt. 

Nemcsak kortársak, de földiek is voltak. Ma-
dách 1823-ban, Mocsáry 1826-ban született. Szü-
lőhelyük — Alsósztregova és a Fülek melletti 
Kurtány — mintegy 40 km-re van egymástól. 
Mindketten abból a haladó szellemű nógrádi kö-
zépnemes rétegből származtak, amelyből számos 
kiválóság került ki. Személyes kapcsolatukról 
mindazonáltal nem tudunk. 

Mocsáry is, Madách is olyan helyen éltek, ahol 
természetes volt a nem magyar anyanyelvű lakos-
ság jelenléte. Hogy a filozófus köl tő, Madách is 
foglalkozott a nemzetiségi kérdéssel, és hogy 
Mocsáry konkrétan hogyan foglalkozott ezzel a 
témával, az gyakorlatilag csak most juthatott el a 
széles olvasóközönséghez, amikor papírra vetett 
gondolataik könyv alakban is elérhetővé váltak 
bárki számára. 

130 éve jelent meg Pesten Mocsáry Lajos Nem-
zetiség című tanulmánykötete, s 1987-ben a Köz-
gazdasági és Jogi Könyvkiadó a Társadalomtudo-
mányok magyar klasszikusai című sorozatában, 
reprint kiadásban megjelentette. Madách Imre — 
Nógrád Vármegye balassagyarmati kerülete kép-
viselőjeként 1861-ben írott, de csak részben el-
mondott és nyilvánosságra került országgyűlési, 
illetve választási beszédei együtt, először és utol-
jára 1942-ben jelentek meg, Halász Gábor szer-
kesztésében, s azóta könyvészeti ritkaságnak szá-
mítanak. A költőről alkotott képünket kiegészítő, 
politikai gondolkozását szemléftető beszédek Szi-
gethy Gabor előszavával és jegyzeteivel, a Mag-
vető Könyvkiadó a Gondolkodó Magyarok című 
sorozatában, ugyancsak 1987-ben újra napvilágot 
láttak, Országgyűlés címmel. 

Mocsáry műve teljes egészében a nemzetiségi 
kérdéssel foglalkozik, Madách pedig hat beszéde 
közül egyet szentelt a nemzetiségi problémának. 
Ennek elmondására azonban az országgyűlés el-
napolása miatt nem került sor. Madách, Eötvös 
József elismerését bírva röpiratként is szerette 
volna nyilvánosságra hozni álláspontját. Ez nem 
sikerült, a teljes szöveg csak halála után, 1880-ban 

jelenhetett meg. Madách negyvennyolc szellemé-
ben akart politizálni hatvanegyben; szabadságot, 
függetlenséget, törvényességet követelt beszédei-
ben, melyek így érdekes, értékes dokumentumai 
egy tettrekész hazafi gondolatvilágának, aki a 
köztudatban csak mint a sztregovai kastélyban, 
két asszony közt ő r lődő beteg ember ismert. 

A Mocsáryval való összevetés miatt (is), szá-
munkra az az el nem hangzott beszéd az érdekes, 
melyben hallatni akarta humanista szavát a nemze-
tiségek ügyében. Részese akart lenni annak, hogy 
„a nemzetiségi kérdés, mely még sehol meg nem 
fejtetett . . . a jog alapján, a szabadság érdeké-
ben", fejtessék meg. Madách felfogása, mely ko-
rában általánosnak mondható , megkülönböztet i a 
„történeti fejlődésen alapuló politikai nemzetisé-
get" és „a külön faji származást s külön nyelvűsé-
get". Történeti, politikai, államkeretet alkotó 
nemzetiségnek a magyart tartja, emellett azonban 
határozottan síkra száll az országban élő többi 
nemzetiség személyes szabadsága, művelődési, 
vallási, nyelvhasználati jogainak gyakorolhatósá-
gáért, amit szerinte az államnak rendezni, vezetni 
és védeni kötelessége. Hangsúlyozza, hogy a ma-

Mocsáry Lajos. Rajz a Függetlenségi Album-
ban. Képviselők, politikai írók és vidéki ve-
zér-férfiak arcképcsarnoka. Bp. 1897. 
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gyar állam alapítása annak figyelembevételével 
történt, hogy „az egynyelvű és egyszokású ország 
gyenge és esendő". „Nyolcszázados törvénygyűj-
teményében nem található egy is — írja Madách 
—, mely bármi idegen nemzetiség ellen, de igen 
számos, mely azoknak védelmére van irányozva." 
Figyelemre méltó az a megállapítása, hogy „a 
magyar történetben a nemzetiségi kérdés soha elő 
nem fordul , egészen az osztrák ház trónraléptéig". 

Az általános elvi kérdések mellett Madách, a 
több nyelvű Nógrád képviselője, lényeges gyakor-
lati kérdésekre is kitér: „Nem ismerhetjük el . . . , 
hogy egyes megyék többsége a megye nyelvét 
meghatározhatná a többi nyelvek kizárásával", 
még akkor se, ha ez a magyarokra nézve kedvező 
lenne. Madách Imre, Eötvös Józseffel összhang-
ban tehát olyan elveket vallott, melyek az 1868. 
évi törvényben végül is kifejezésre jutottak: az 
egyéni szabadság mellett a nemzetiségek a község) 
és megyei autonómia keretei közöt t érvényesít-
hessék nyelvük, kultúrájuk fenntartását, fejleszté-
sét. 

A nemzetiségi törvény megszületését Madách 
már nem érte meg, betartását pedig akkor sem 
nyugtázhatta volna, ha hosszabb élet adatik meg, 
neki, hiszen az akkori Európában egyedülálló' 

Madách Imre. Kubányi Lajos (1855—1912) 
olajfestménye; eredetileg a losonci gimnázi-
umban, jelenleg az alsósztregovai honisme-
reti múzeumban. 

nemzetiségi jogokat tartalmazó törvényt nem haj-
tották maradéktalanul végre, sőt az 1870-es évek-
től fokozódot t a nemzetiségi törelmetlenség, nem-
zetiségellenes intézkedésekre is sor került , mint 
például a szlovák gimnáziumok és a Matica slo-
venská kulturális egyesület betiltása. Mindezen 
törekvések ellen szinte egyedül vette fel a harcot a 
nemzetiségek által fehér hollónak nevezett, de 
elismert és tisztelt Mocsáry Lajos. Ö volt az, aki 
nemcsak az említett törvény teljes betartását köve-
telte, de annak, a nemzetiségek érdekében való 
módosításában támogatta V. Pauliny Tóthot a 
Szlovák Nemzet i Párt Képviselőjét. Mocsáry Lajos 
érdemeiből semmit sem von le az a tény, hogy 
haladó nemzetiségi programját nem sikerült meg-
valósítani, és csupán egyetlen konkrét eredményt 
ért el, a Szlovák Múzeumegylet alapszabályzatá-
nak jóváhagyását. 

E szükségszerű bevezető után nézzük Mocsáry 
első, a nemzetiségekkel foglalkozó munkáját . A 
viszonylag terjedelmes, a kérdésnek a teljesség 
igényével való feldolgozására törekvő írásmű ki-
lenc fejezetre tagolt. Az első fejezet sokatmondó 
alcímei: „Van-e most helye közügyek vitatásának, 
Mestereink elvonultsága, Téli munka , Solidaritás 
a' forradalom előtti politikai elvek mellett" stb. 
N e felejtsük el, hogy mindez a Bach-abszolutiz-
mus korában került papírra. „Halgatnak jobbaink 
's érdemesbeink — írja —, 's miért halgatnak? 
Kérdezzétek a' megégett embert, akinek elpusztí-
totta a' vész a házát, udvarát . . . saját szorgalma 
gyümölcsét — miért halgatag?" H o g y éppen a 
nemzetiségi kérdés az, amivel a hallgatásból a 
közélet porondjára lép, bizonyítja annak fontossá-
gát, megoldatlanságát. A további fejezetekben a 
szerző a nemzetiségi kérdést általában, illetve a 
hazai körülmények között vizsgálja. A legna-
gyobb figyelmet a szlávoknak szenteli. 

A „magyarhoni szlávok jövendőjét" Mocsáry 
— Madácnnoz, Eötvös hasonlóan — teljes egyen-
jogúságukban, de Magyarország, a magyar politi-
kai nemzet keretében látja. Már csak azért is, mert 
a szlovákkal, de minden más nemzetiséggel olyan 
sorsközösséget érez és hangoztat, ami erősebb, 
fontosabb a faji vagy nyelvi rokonságnál. Érdemes 
szó szerint idézni Mocsáry szép gondolatait: 
„Ezer éve annak, hogy együtt lakjuk, együtt 
bírjuk e' földet, ezer éve, hogy együtt élünk, 
közösen gazdálkodunk, együtt szenvedtünk s' 
együtt örvendeztünk. Tudnánk-e felmutatni va-
lami tettet, melyre azt mondhatnók: ezt magyarok 
tették, ezt szlávok vitték végbe, nem közös erővel 
történt-e minden? . . . Tegyenek bár a ' t udósok a' 
nyelvészek bennünket külön rubrikába, oszsza-
nak fel külön népcsaládokra 's mond ják , hogy ott 
valahol Ázsia fensíkjain kóborolnak 's a' jeges 
tenger körül dideregnek valódi atyánkfiai . . . 
már mi csak közelebbvaló atyánkfiainak tartjuk 
szláv honosinkat, habár nyelvileg külön népclas-
sisba tesznek is, már csak többre nézzük az oly 
hosszas szomszédság, barátság, gyakori komaság 
és összvissza nőtt ágasbogas sógorságot, mint 
amaz Ádámról Éváról, szegről végről való rokon-
ságot." 

Mocsáry, nemzetek és nemzetiségek egyenjo-
gúságát, testvériségét hirdető eszmevilágát még 
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számos idézettel szemléltethetnénk, de nem lehe-
tett feladatom ennek a fon tos kordokumentumnak 
a részletes elemzése. Cé lom a figyelem felkeltése 
volt egy olyan olvasmányra, melynek maradandó, 
az idok próbáját is kiálló mondanivalója az, hogy 
„az egyes nemzetiségek . . . megélhetnek békében 
egymás mellett 's úgy nézhetik magukat, mint egy 
közös anyának, 'a honnak gyermekei, 's testvérek 
egymás közöt t" . 

Böszörményi István 

Kalendáriumokat lapozgatva 

„Sok száz, sok ezer kalendáriumot szerkesztet-
tek már az elpergetett századok során — az első 
magyar nyelvű kalendáriumot még 1538-ban tette 
közzé a történetíró Székely István —; írtak kalen-
dár iumot a különböző népcsoportoknak, írtak a 
gazdáknak és az asszonyoknak, írtak még leány-
kalendáriumokat is a vőlegényre várakozó hajado-
noknak." E szavakkal köszönti a Dombóvár i 
Kalendárium 1987—1988 olvasóit Czine Mihály 
egyetemi tanár, irodalomtörténész abban a re-
ményben, hogy egy újjáéledő „műfaj" iránt érdek-
lődő olvasóknak kínálhatnak kellemes perceket a 
kötet szerkesztői. 

Az utóbbi három-négy esztendőben mintha az 
országban újra felfedeznék a kalendáriumok rend-
szeres, évenkénti megjelentetésének szükségessé-
gét. A Dombóvári Kalendáriumot —- immár ne-
gyedik alkalommal — a Városi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár jelentette meg. A Kisalföld 
ka lendár ium gazdája a Hazafias Nép f ron t G y ő r -
Sopron megyei Bizottsága, valamint a Radnóti 
Emlékbizottság és Irodalmi Társaság, a Magyar 
Családi Kalendárium megjelentetését a Hazafias 
Nép f ron t Országos Tanácsa és a Pallas Lap- és 
Könyvkiadó Vállalat támogatja. Mint ahogyan a 
kiadás megjelenését patronáló vállalatok, intézmé-
nyek, társadalmi szervek szándékai is kü lönböz-
nek, így a különböző tájakon megszülető kalendá-
r iumok is tartalmukban, szerkezetükben egymás-
tól lényegesen eltérőek. Együtt olvasva viszont 
hasznos ismereteket, gazdag irodalmi élményeket 
nyúj tanak azoknak is, akik a szerkesztőségi mű-
helytől távol élnek és talán csak kíváncsiságból 
lapoznak át néhány oldalt. 

A Dombóvári Kalendárium 1984. évi első meg-
jelenésekor elsősorban a Dombóvár és környékén 
lakóknak kívánt hasznára lenni. A szerkesztők 
azonban hamarosan felismerték, hogy a hasznos 
tudnivalók mellett a hely- és művelődéstörténeti 
érdekességek, a táj és az irodalom kapcsolatát 
reprezentáló írások megfelelő szerkesztői munka 
után fokozzák az olvasói érdeklődést. A D o m b ó -
vári Kalendárium legutóbbi számában legnagyobb 
figyelemmel és terjedelemben a 85 esztendeje 
született Illyés Gyulára emlékezik. A szellemi élet 
és az irodalom személyiségei közül tobb mint 
félszázán három kérdésből álló levelet kaptak a 
szerkesztőségtől. A címzett valljon Illyés Gyula 
életművének a magyar kultúrában betöltött szere-
péről. Nyi la tkozzon arról, hogy Illyés Gyula 
halálával a magyar irodalomban egy több évszáza-
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don át ívelő, meghatározó vonulat, korszak lezá-. 
rult, vagy sem. Végül a harmadik kérésként a 
szerkesztőség szívesen fogadja azokat a személyes 
élményeket, emlékeket, amelyek Illyés Gyulával 
kapcsolatos eseményekről számolnak be. 

Ki prózával, ki verssel vagy tömör , frappáns 
néhány mondattal reflekált a kérdésekre nem 
titkolva érzelmeit, Illyés Gyula életműve előtt 
főhajtást, tisztelgést. Fekete Gyula : „ . . . az egye-
temes magyarság élő lelkiismerete volt. Irodal-
munk családfője, sokáig. Szellemi pátriárkánk". 
Görömbei András: „ . . . halálával csak az ő testi 
élete fe jeződöt t be. Az a szemlélet és magatartás, 
melynek világszínvonalon szerzett érvényt és 
megbecsülést, továbbra is létkérdése a magyar 
i rodalomnak, mert létkérdése a magyarságnak." 
Keresztury Dezső: „ . . . Hagyaték iban s közre-
bocsátott alkotásaiban sok minden van, ami csak 
az idő múltával, a történelem távlatában, s az élet 
örök jelenében fog igazán hatni, mint az évszáza-
dok eróziójában sziklaormaikat megmutató és 
völgyeik termékenységét kivirágoztató hegyvo-
nulatok: mert hiszen nem magányos csúcs az ő 
műve, hanem egy szaggatottságában is összefüggő 
láncolat része." Páskandi Géza: „ . . . A tökéletes 
szita nem hagy nyomot a lisztben — hacsak 
mozgása nem —, a liszt hagyja korpa-nyomait a 
szitában. Illyés nyelvének tökéletességére nem 
abból következtetünk, amit beleírt, hanem amit 
belőle kihagyott . Ami maradt : tiszta, finom, fehér. 
Tápláló élet. Illyés halhatatlan. Szobrához, ha 
volna, míg élek — kimennék." 

A Dombóvár i Kalendáriumból azonban nem-
csak azt lehet megtudni, hogy mi volt a kortárs 
irodalom képviselőinek véleménye a magyar iro-
dalom jeles klasszikusáról, Illyés Gyuláról. Az író 
képmása mellé kitárulkozik a dombóvári gimná-
zium egy anyakönyvi lapja 1913 szeptemberéből, 
amikor első osztályoskent Illyés Gyula ebben a 
tanintézetben megkezdte tanulmányait . A doku-
mentum egyik érdekessége, hogy Illyés Gyula 
első gimnáziumi osztályfőnöke az a Szmodics 
Zoltán volt, aki Juhász Gyula O r b á n lelke című 
kisregényének egyik szereplője. 

A Dombóvár i Kalendárium — számomra — 
legfigyelemreméltóbb fejezete az, amelyben az 
Illyés Gyulá tól búcsúzó pályatársak üzeneteit ol-
vashatjuk. Tamás Menyhért szerint: „szava a tettet 
jelentette". Száraz György véleménye: „ . . . Egy-
szer valaki úgy jellemezte nekem: re j tőzködő 
ember. És ennek a re j tőzködő embernek az élet-
műve kristálytiszta, nincsenek átjárhatatlan, k i für-
készhetetlen zugai. Rend van ebben az életműben: 
a tisztaság rendje." Mily veszteség, hogy időköz-
ben ezen üzenetnek ihletőjét is elvesztettük. És 
még egy vélekedés: „Elment. Mit tehetünk mégis, 
hogy k ö z ö t t ü n k maradjon? Olvassuk sokat, ol-
vassuk ér tőn! Mindig pontosan fogalmazott, hi-
bátlan fénylő mondatai megvédik magukat min-
den kisszerű gyanakvótól, mindenfajta félrema-
gyarázótól. Olvassuk, szavaljuk, játsszuk munká-
it! Köz tünk marad akkor, élőn." Annus József 
óhajával csak egyetérteni lehet! 

Talán megbocsátja a Kedves Olvasó, hogy a 
Dombóvár i Kalendárium legutóbbi kiadásából 
leginkább az Illyés Gyula emlékezetére szánt 



gondolatokat tartottam kiemelendőnek. Egy kivé-
telt azonban mégis teszek, mert a közérdekű, 
közhasznú hírek, információk, események, jóta-
nácsok, érdekességek című fejezetből különösen 
támogatandó az, hogy a lakóhely könyvtárosai, 
népművelői hogyan igyekeznek megnyerni a la-
kosság érdeklődését, milyen eszközökkel kívánják 
szolgálni tájékoztatásukat, érdekeik védelmét. En-
nek bizonysága a városi könyvtárban létrehozott 
sajtófigyelő szolgálat tematikus programja kertba-
rátoknak, természetbarátoknak, diakoknak, vala-
mint a dombóvár i Városi Televízió beköszöntője, 
amely egy olyan eszköz megszületéséről ad hírt, 
mely a jövőben biztos érdemben szolgálhatja a 
társadalmi demokrat izmus fejlődését. 

Azt nem tudom, hogy a Kalendárium szerkesz-
tői, a megjelentetés támogatói időközben értékel-
ték-e már a terjesztés, az olvasói fogadtatás tapasz-
talatait. Bízom azonban abban, hogy a további 
munkára ösz tönző vélekedéssel találkoznak, mert 
a Dombóvár i Kalendárium 1987—1988 című 
száma nemcsak dr. Balipap Ferenc igényes szer-
kesztői munkájá t dicséri, hanem azt is sugallja, 
hogy a városnak és a városkörnyéki falvak lakói-
nak még sok-sok ismeretet tartalmazó, minden-
napi kalauzra van szüksége a jövőben is. 

A Kisalföldi Kalendárium 1988 előbb említett 
társához képest fiatalabb, valamivel rövidebb ter-
jedelmű és szerkezeti ritmusát az év egymást váltó 
szakaszai, a tavasz, a nyár, az ősz, a tél adják. 
Egy-egy évszak visszatérő rovatai az Irodalom, a 
Szülőföldünk, a Néprajz , a Környezetünk, a Ház-
táji-kiskert és az Egészségünk. A kiadásban szere-
pet vállaló Radnóti Emlékbizottság és Irodalmi 
Társaság szelleméhez méltóan a naptár versei 
Radnóti Miklós Naptár című versciklusából va-
lók. Ez a kötet egyaránt múltba tekintő, de foglal-
kozik az állampolgárok napi gondjaival is. Így 
még egyfelől olvashatunk Kossuth Lajos és Győr 
kapcsolatáról, a szabadkőművesek rejtélyeiről, a 
bordélyházak és a kéjhölgyek múltjáról , a kalen-
dárium időszerűségét mutatja a Csernobil hatása a 
megyénkben című írás, a közeli gyógyfürdőkről 
készített tá jékoztató, valamint az a sportcikk, 
amely apáról és fiáról, a két Somogyiról és a Rába 
ETO-val való kapcsolatukról tudósít . 

Kalendáriumhoz méltóan a kötet hasznos isme-
reteket is tolmácsol. így például: hogyan történjen 
a zöldmunka, a lombtrágyázás a gyümölcsösben; 
hogyan készül a jó vörösbor: mit kell, tenni amíg a 
mentő, az orvos megérkezik; hogyan történjen a 
baba fogadása. Művelődéstörténeti érdekesség az 
első magyar nyelvű orvosi könyvről megjelent 
írás, amely egy soproni orvos műve és 400 eszten-
dővel ezelőtt í ródott . A kiadás jelentőségét erősíti, 
hogy a XVI. században elindította a magyar 
nyelvű írások kiadását egy olyan szabad királyi 
városban, ahol méig nagyon sokáig minden hivata-
los írás német nyelven jelent meg. 

A Magyar Családi Kalendárium 1988. évi szá-
mát — elődjeihez hasonlóan — Levendel Júlia és 
Horgas Béla szerkesztette. Az olvasót tájékozódá-
sában tartalomjegyzék nem segíti, igaz, a figyel-
mes lapozgatás után rövid időn belül világosan 
kirajzolódik a szerkesztői szándék, a tartalmi 
válogatás koncepciója. 

A Kis magyar kalendáriumtörténet már a har-
madik évfolyamban igyekszik rendkívül aprólé-
kos és szakszerű áttekintést nyújtani az elfeledett 
műfa j megjelenésének változatosságáról, a külön-
böző kalendáriumtípusok szándékairól, tartalmi 
gazdagságáról. Az 1988. évi kiadás az 1820—1840 
közöt t megjelent kalendáriumokat tekinti át nem-
csak úgy, hogy sorba veszi az újdonságokat , 
hanem Közreadja a kalendáriumokról megjelent 
kritikákat is. Ebből következtethető, hogy az 
ismeretterjesztő célú kalendárium rangja egyre 
növekedik, sót Toldy Ferenc az 1838-ban és 
1839-ben megjelent naptárak alapján megfogal-
mazza nézeteit az eszményi kalendáriumról is: 
„ . . . a helyes módszer alapelve a már húsz éve 
hangoztatot t »oktatva mulattatás«, ahol szüksé-
ges, hasznos s érdekes tárgyakat vesznek fel, a 
szükségeset netaláni szárazságából kivetkezdtetik, 
illetve azt ott is szem előtt tartják, hogy csupán 
mulattatni látszanak". 

A Magyar Családi Kalendárium 1988 egyik 
legszimpatikusabb rovata a havonta jelentkező 
Jókívánság, nemcsak a szubjektív hangvétel, ha-
nem a jól kiválasztott személyek következtében, 
íme két figyelemre méltó jókívánság: Pozsgay 
Imre üzenete: „— Szeretném, ha az ország hori-
zontja tisztább lenne, ha messzebbre láthatnánk, 
mint amennyire mai bajaink és feszültségeink 
megengedik . . . Bízom abban, hogy a helyes út 
kiválasztása és a kibontakozás folyamata nagyobb 
megrázkódtatás nélkül élhető át, s hogy így le-
gyen, ahhoz milliók közös akaratára és összetartó, 
egy irányba ható cselekvésre van szükség." Bihari 
Mihály: Mer jük megvallani és számonkérni 
értékeinket és eszméinket: magunktól, másoktól , 
közösségeinktől és a politikától egyaránt. Kérjük 
számon naponta közös eszméinket, értékeinket az 
ország gazdáitól: magunktól és a hivatalt, szolgá-
latot vállalt polit ikusainktól. Kérjük és kérhessük 
számon akár naponta az ország jövőjét, a magyar-
ság sorsát, a szocializmus elveit, a demokrácia 
értékeit." 

A Kérdezzünk magunkról! rovatból megtud-
hat juk mi a siker, mire való a korlát, muszáj-e 
bosszankodni, miért kommunikálunk? 

Az irodalmi szemelvénygyűjtemény értékét 
fémjelzi többek közöt t Fodor András, Füst Milán 
és Nagy László verse, Csoóri Sándor, Keresztury 
Dezső, Kosztolányi Dezső, Pilinszky János, 
Vargha Balázs prózai írása. Akik pedig egy-egy 
témakör töb'b szempontú megközelítésére kíván-
csiak, a Természet — ember — család kapcsolatá-
ról; a nyelvtisztításról; a hitről és a nemzeti 
érzésről; a környezetvédelemről; az analfabétiz-
mus veszélyeiről olvashatnak. 

A felsorolás, a kü lönböző gondolatok kalendá-
riumi megjelenése itt csupán utalásszerű ajánlás az 
alaposabb elmélyüléshez. A Magyar Családi Ka-
lendárium 1988. évi kiadását valóban kézbe kell 
venni, bele-bele olvasgatva és hasznos időtöltés 
után ajánlatos másoknak is figyelmébe ajánlani. 

Kívánom az említett kalendáriumok szerkesz-
tőinek, munkájukat folytassák a jövőben is. A 
könyvkiadás térképén szaporodjanak az ilyen jel-
legű olvasmányok. És még két kívánság a könyv-
kereskedelemhez: legyen helyük a kalendáriu-

75 



moknak a könyvesbol tokban is, és talán érdemes 
lenne egy-egy országrész kalendáriumát kis orszá-
gunk más tájain is terjeszteni. 

Maróti István 

Két őrségi kiadványról 

Az egyik, amely 1985 nyarán látott napvilágot, 
címoldalán az alábbi szöveget tartalmazza: „Eőr-
ségnek Leírása úgymint : Annak Természete, Tör-
ténete, Lakosai, ezeknek szokásai, nyelvszokása, 
a'mellyeket összve szedegetett Nemes -Nép i Zakál 
György 1818-dik Esztendőben". 

Az Örségi Baráti Kör által rendezett Ö töd ik 
Örségi Vásár alkalmából megjelent kiadás szerzője 
Nemes-Népi Zakál György az Örségben született 
nemes, a kézirat keltezése idején már két évtizede 
az őrségi erdők felügyelőjeként tevékenykedett , s 
korának művelt embere volt. A mű eredetije a 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
kézirattárában található. 1834-ben Vörösmarty 
Mihály és Nagy János kiadásra is javasolták, de 
akkor nem került rá sor. A művel kapcsolatos 
következő hír 1912-ből származik. Majd Mészöly 
Gedeon az Ethongraphia 1917-es évfolyamában 
megjelent tanulmányában használta fel a leírás 
némely részeit. Gayer Gyula 1931-ben felfigyelt a 
Magyar Nyelvben 1912-ben megjelent cikkre és 
felkérte Jávorka Sándort , aki felkutatta az eredeti 
kéziratot. Ennek köszönhető végül is, hogy most 
a mecénás Örségi Baráti Kör jóvoltából megjelen-
hetett a fakszimilekiadás. A könyv, forráskiad-
ványként tartalmazza egyrészt a Nemes Népi 
Zakál György eredeti kéziratának fénymásolatát , 
másrészt annak a mai betűtípussal való, de a 
kézirat minden jellemzőjét és a nyelvi sajátosságo-
kat is megőrző átírását. Az olvasatot dr. Vörös 
O t t ó , a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanár-
képző Főiskola adjunktusa készítette el, lehetővé 
téve, hogy a tör ténet tudomány, a néprajz, a nyelv-
tudomány kutatóin kívül a szélesebb nagyközön-
ség és az ő r ségben élő mai emberek is olvashassák. 

Szintén az ö r s ég i Baráti Kör gondozásában, az 
1987. évi ö r ség i Vásár rendezvénysorozatára je-
lent meg Dömötör Sándor: Őrség című könyvének 
reprint kiadása. A műben a néhai szerző, aki 
éveken át dolgozott a Savaria Múzeum igazgatója 
és tudományos kutatójaként , saját őrségi gyűjtésé-
nek eredményeit és tapasztalatait összegezte. 

A kötetben a földrajzi , földrajztörténeti és his-
torikai bevezető után az őrségi néprajzi tájegysé-
get tárgyalja. Ismerteti a gazdasági élet alapjait, az 
erdőgazdálkodást, a fakitermelést és az ezekkel 
kapcsolatos ma már kihalóban levő, vagy teljesen 
eltűnt foglalkozási ágakat, mint a madarászást 
vagy a gyűjtögetést. Megtalálható benne a jellegze-
tes őrségi szeres települések és a faépítkezési 
hagyományok leírása. A könyv második felében 
az őrségi folklór kapot t helyet, a népköltészettől 
kezdve a népdalkincsen keresztül a népmesékig. A 
könyvben népmesegyűjtemény is szerepel. 

Mindkét reprint kiadást Vizi László, a kör-
mendi városi könyvtár igazgatója, lelkes ő r s é g -

kutató és patronáló, a Baráti Kör tagja szerkesztet-
te. A kötetek könyvesbolti forgalomba nem kerül-
tek, az érdeklődők a könyveket csak Öriszcntpé-
teren a Nagyközségi Közös Tanácson, vagy a 
helyi idegenforgalmi kirendeltségen szerezhetik 
be. 

Tóth László 

Barsi Ernő két új könyvéről1 

Sály 

A magyar néprajz egyik régi törekvése, hogy 
egy-egy település monograf ikus leírásával képet 
ad |on a kistájak, régiók népi kultúrájáról. Ezek 
közé tartozik a most megjelent Sály című kötet is. 

A szerző a falu szülötte, akinek már eddig is 
számos tanulmánya jelent meg a községről. Ez a 
monográf ia mintegy szintézise az eddig össze-
gyűj töt t , rendkívül nagy mennyiségű információ-
anyagnak. Míg a korábbi írások a falu életének 
egy-egy szeletét emelték ki, ebben a kötetben a 
hagyományos népi kultúra egészét kívánta jel-
lemezni. A kötet anyaga tehát nem egy egyszeri 
adatgyűjtésen alapszik, hanem két generáció fél 
évszázadot átívelő, tapasztalat által erősített gyűj -
tőmunkájának az eredménye, hiszen — mint ta-
nító •— már a szerző édesapja is feljegyezte a helyi 
szokásokat . Ezáltal egyrészt lehetőség nyílott egy 
rendkívül alapos, minden részletre kiterjedő elem-
zésre, másrészt az időbeni változások vizsgálatá-
nak határait jelentős mértékben ki tudta tágítani. 

A község népi kultúrájának, különösen gazda-
sági vonatkozásban, az adja a sajátosságát, hogy 
része annak a településláncnak, amelyik délről 
övezi a Bükk-hegységet, s így közvetlen kapcso-
lata van az Alfölddel. Ennek következtében a 
gazdálkodása mindkét tájegység hatását magán 
viseli, a Füzesabony—Mezőkövesd—Miskolc fő-
útvonalhoz való közvetlen csatlakozása pedig 
többi rányú nyitottságot ad a községnek. 

A kötet igen nagy érdeme az adatok következe-
tesen korrekt kezelése. Különösen az anyagi kul-
túra ismertetésénél tapasztalhatjuk, hogy a szerző 
figyelme a legapróbb részletekre is kiterjedt. A 
kü lönböző kultúra-elemeket (pl.: viseletdarab, 
munkaművelet stb.) nemcsak leírja, hanem megkí-
sérli nyomon követni azok időbeni változását is. 

Az összetett, komplex elemzés módszerét alkal-
mazva hangsúlyt kap a tárgyakat használó, szoká-
sokat gyakorló társadalmi rétegek vizsgálata is, 
hiszen a vagyoni differenciálódás visszahat azok-
ra. Különösen a viselet, a táplálkozás és a lakáskul-
túra terén jelentkeznek különbségek a kü lönböző 
rétegek közöt t . 

'Sály. Egy bükkalji falu a hagyományos 
gazdálkodás idején. A miskolci Herman 
O t t ó Múzeum kiadványai XVIII. Miskolc, 
1987. 380 old. — Daloló Őrvidék M I . 
Kiadja a Burgenlandi Magyar Kultúregye-
sület. Oberwar t -Felsőőr , 1987. 

76 



Tekintettel van a szerző a használati alkalmak 
ismertetésére is, különösen a viselet elemzésekor. 
Pontosan rögzíti a kötet a szokások szervezeti 
kereteit, valamint a fontosnak tar tot t fogalmak 
definiálását is. Rendkívül nagy érdeme, hogy az 
eszközökhöz, szokásokhoz kapcsolódó tájszava-
kat pontos hangtani jelölésekkel látta el, ennek 
bizonyára a nyelvészek fognak örülni. 

A gazdag anyagi kultúra leírása után hiányérzet 
marad az olvasóban, a szellemi élet fejezetet tanul-
mányozva. A népi hagyományoknak ezt a terüle-
tét kevéssé sikerült összefogni, rendszerezni. Barsi 
Ernő a viszonylag szegény folklóranyagot a beve-
zetőjében azzal magyarázza, hogy a múlt század 
első feléig a lakosság többsége református volt, s 
így a jeles napi szokásanyag meglehetősen kevés. 
Míg a Sályban megőrzöt t dallamkincsnek igen 
részletes, és zenei szempontból is precíz elemzesét 
olvashatjuk, addig utalásszerűén említi a szerző a 
folklór olyan területeit, mint a gyermekjátékok, a 
szórakozás, a tánc, a hiedelemvilág. S a népi 
kultúra harmadik területéről, a vizsgált időszak 
társadalmi viszonyairól, szociális kultúrájáról is 
elnagyoltabb képet kap az olvasó, mint a gazdasági 
életről. 

Sály község már eddig is sokat köszönhet Barsi 
Ernőnek, hiszen az országban nem kevesen talán 
csak az ő munkái révén ismerik ennek a bükkalji 
falunak a nevét. Ebből a kötetből nemcsak egy 
falu népi kultúráját , közelmúltjának mindennap-
jait ismerhetjük meg, hanem tanúi lehetünk a 
szülőföldhöz tartozás szép megnyilvánulásának 
1S- Vida Gabriella 

Daloló Őrvidék I—II. 

Dr. Barsi E r n ő három ízben, — 1977-ben. 
1983-ban és 1985-ben — gyűjtött népzenét Őrvi-
déken , a Művelődési Minisztérium, valamint a 
Hazafias Népf ron t Győr-Sopron Megyei Bizott-
ságának támogatásával . Az itt é lő magyarok 
őseit Árpád-házi királyaink telepí tet tek az ország 
nyugati határának védelmére, nemesi kiváltsá-
gokkal , hasonlóan a Vas megyei Őrség községei-
hez. A trianoni szerződés húzott közé jük határ-
vonalat . A több mint húszezer főnyi magyar 
kisebbség létszáma azóta lecsökkent ö tezerre , és 
számuk ma is fogy. 

Népzenénk e r e j ének , szívósságának köszön-
he tő . hogy a szerző ilyen körülmények között is 
tudott értékes zenei és más, továbbélésre méltó 
népi hagyományokat találni. Ez a gyű j tőmunka 
é r tékmentő fontosságán túl az itt élő magyarság 
megmaradásához is segítséget nyúj t . 

A 200 dalt magában foglaló gyűj teményt pon-
tos zenei és szöveglejegyzéssel, a zene tudomány 
ismert rendszerében adja a könyv. A szerzőéin 
kívül, megtalál juk a kötetben a Gaá l Károly-, 
Kertész Gyula-, Tölly Ernő-gyűj tö t te dalokat is. 
A gyermekjá ték-dalok és mondókák után őrvi-
déki neveket őrző énekek következnek; majd 
katonadalok, szerelmi és lakodalmas dalok; az 

év jeles napjaihoz kö tődő , továbbá tréfás nó ták ; 
mula tók , s a munkás hé tköznapok dalai. A balla-
dák , betyárdalok u tán virrasztóénekekkel , bú-
csúztatókkal zárul a két kötet anyaga. 

A mű tudományos ér téké t növeli az őrvidéki 
magyarság népzenei hagyományairól írt k i tűnő 
tanulmány, valamint az adat tárban a dalokhoz 
kö tődő szokáshagyömány ismertetése. A népda-
lok a dalolási a lka lmakon hagyományozódtak 
szájról szájra , évszázadokon át. Az édesanyák 
csepegtet ték a zenei anyanyelv alapjait a kisgyer-
mekek lelkébe, ma jd tovább éltek a j á tékok 
közösségében, a fe lnövekvő if júság vasárnap 
délutáni együt téneklésében, a jelesnapi szoká-
sokban , a fonók, tol l fosztók, kukoricafosztások 
és -morzsolások együt teseiben, a közös munká-
kat kísérő éneklésben, a szórakozás, a családi 
együtt lé tek: lakodalmak, torok alkalmaiban. 

Az Őrvidék megőrzöt t dalkincse Nyugat-Du-
nántúl zenei dialektusával van közeli rokonság-
ban , de érdekes vál tozatokat , helyi színezeteket 
is muta t . A gyermekjá tékok őrzik a legarchaiku-
sabb vonásokat da l lamukban , szövegükben egy-
aránt . Kitűnően mutat rá a já tékokban fennma-
radt ősi e lemekre: az ételáldozat , termékenység-
varázslás, a ráolvasások, a sámánisztikus gyógyí-
tási módok , a szerelmi varázslatok, a lakodalmas 
szokások hagyományaira; hogyan marad tak 
meg, leszállva a gyerekek közé. A felnőt tek 
dalaihoz kapcsolódó hagyományokat : a regruta-
sor, az udvarlás, a lakodalom, a jeles napok 
szokásait megelevení tően írja le, s rámutat kap-
csolataikra más népekkel . Legér tékesebbnek tar-
tom a balladák elemzését . Nemcsak népzenei 
érdekességüket muta t j a meg tudományos színvo-
nalon , hanem bekapcsol ja az őrvidéki balladákat 
is az országos irodalom vérkeringésébe. 

A dalok zenei e lemzésében a szerző felhívja a 
figyelmet a par lando dal lamok feledésbe merülé-
sére , a régi stílus romlására , a népdal és a műdal 
mot ívumainak keveredésére ; továbbá arra , hogy 
itt olyan ősi e lemek is találhatók, amelyek a 
magyarországi vál tozatokból már el tűntek. Sok 
dal lamból gyakran kiütközik a régi penta ton 
gondolkodásmód, még az ú j stílusú népdalok 
egy-egy sajátos fordula tában is. így él tovább ősi, 
penta ton zenei anyanyelvünk Őrvidéken az 
ú j a b b népdalokban, a műdalok, a nyugati dúr-
moll dallamok hatásának közepette is. 

A függelékben há rom énekes teljes dalreperto-
ár já t sorolja fel. Ezek nagy része már népies 
műdal , vagy divatos magyarnóta , sőt operet t és 
sláger; de így mu ta t j a meg. hogy milyen sok 
idegen dallam közt húzódik meg jelenleg a ma-
gyar zene maradványa , az őrvidéki emberek 
tuda tában . Itt már minden magyar szónak, ma-
gyar nyelven felcsendülő dallamnak külön ér-
te lme és funkciója van. A II. kötet végén a zenei 
muta tó a szakemberek , kutatók számára ad pon-
tos eligazítást. 

Dr . Barsi Ernő könyve nemcsak é r t ékmen tő 
m u n k a , hanem a nevelők és az ifjúság kezébe 
adva segíti a megmaradás t . Mert „amíg élnek a 
da lok , addig van magyar szó is a burgenlandi 
Őrv idéken" . 

Dr. Timaffy László 
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