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Önkormányzati hagyományaink1 

Iskolaszékek ébresztése 
Múltidézés Karácsony Istvánnal 

Rosszkedvű, elégedetlen, pénzközpontú világunkból mintha az emberek küzdőképessége 
is kiveszőben volna. A gazdasági nehézségek uralják a mindennapokat, elsöpörve az 
újrakezdés lehetőségének örömét, hogy véghezvihetjük azt, amiről évekig hiába álmodoz-
tunk. Mennyivel több erőt adna, ha az állandó világvégehangulat-keltés helyett mindenki azt 
látná, hogy egy-egy tégla lehet a felépítendő új házban. Persze az általánosítás sokszor 
igazságtalan, tudom, hogy a „nemzet napszámosai" körében most is szívós, csendes munka 

Bevallom, nekem mindig a Lámpások, az önös érdekeken felülemelkedő, a kisebb vagy 
nagyobb közösségért küzdő, munkálkodó emberek voltak a példaképeim, akik siránkozás 
helyett tették a dolgukat - ki-ki a maga helyén. Persze, ők a nehezebb utat választották, 
hiszen minden korban kisebbségben voltak, meg nem értés, gáncsoskodás kísérte életüket. 

Egyházi iskolákban, főúri udvarokban s a tudásszomjtól vezéreltetve, a vándordiák életét 
vállalva tanulhattak elődeink, de ez így is csak egy szűk réteget érintett. A reformkor 
előkészítő harcait követően, amikor 1848 győztes forradalma után megalakult az első felelős 
magyar kormány, a vallás- és közoktatásügyi miniszter, báró Eötvös József legfontosabb 
feladatának a tanügy újjászervezését tartotta. De az igazi változásig még húsz esztendőt 
kellett várnia, hiszen ekkor csak nagyon rövid idő állt rendelkezésére. A szabadságharc 
bukása után ismét Bécsből irányították a magyar iskolaügyet. Eötvös következetességét 
tükrözi, hogy az 1867-es kiegyezést követően, amikor ismét ő lett a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter, ismét a népoktatás rendezését tartotta első számú feladatának. 1868-as népoktatási 
törvénye, a népoktatásügy átfogó, törvényes rendezése, korszakalkotó jelentőségű, hiszen 
törvénybe iktatta az általános tankötelezettséget. 

Eötvös ismerte a vidék, a községek, a falvak életét, szokásait; a helyi önállóságot, 
kezdeményezési lehetőségeket az iskolaszék intézményének bevezetésével kívánta támogat-
ni. Korábban ugyanis a tanítók helyzete teljesen bizonytalan és kiszolgáltatott volt, 
legtöbbször még törvényes járandóságukat sem kapták meg s a tanítás feltételei a legtöbb 
hel yen nem voltak meg. Az önkormányzat demokratikus elve valósult meg az iskolaszékek 
kinevezési jogkörének megteremtésével. A tanítói állás erkölcsi megbecsülését pedig az 
jelentette, hogy a kinevezés időtartamát élethossziglan kiterjesztették. Az első időben még 
elég nagy volt a zűrzavar, s a visszaélés is, mert csak nyolc évvel később jelent meg a 
működésüket szabályozó törvény — az iskolaszékek ennek alapján működtek egészen 
1948-ig, a megszüntetésükig. 

Maja fél évszázad telt el azóta, mely idő alatt szétverték a magyar vidék önálló életét, a 
helyi önkormányzatokat, az esztelen központosításokkal, a saját iskolák megszüntetésével 
pedig kihalásra ítéltek életképes településeket - , s most kezdhetünk újra mindent. A 
helyhatósági választások után ismét elkezdődött a helyi önkormányzatok, a község, a falu 
önálló életének újjászervezése, visszaállítása, amelynek lényeges része a helyi iskolaügy. 
Több helyről az iskolaszékek felállításának szándékáról is hírt kaptunk. De vajon mennyire 
felelnek meg ezek változtatás nélkül a korszerű követelményeknek? 

Ezért is lehet elgondolkoztató, talán hasznosítható, de mindenképpen tanulságos a régi 
iskolaszék működésének felelevenítése. 

' Az 1991. évi Honismereti Akadémia fő témája az önkormányzati hagyományok lesz. írásainkkal 
ennek előkészítését kívánjuk szolgálni. (Szerk.) 
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Dr. Karácsony István, a Darnózseli Általános Iskola igazgatója az Eötvös-féle 1868-as 
népoktatási törvény megvalósításának körülményeiről (1868-1918), ezenbelül az iskolaszé-
kek működéséről írta doT, ;tori disszertációját. Búvárlásait szűkebb pátriájában, a magyaróvári 
(ezt megelőzően mosoni) járásban végezte. S hogy miért éppen ezt választotta kutatási 
témájául? A válasz igen egyszerű: a Szigetköz szerelmese, igazi lokálpatrióta, aki tanulmá-
nyai befejezése után is visszatért szülőföldjére, először osztatlan iskolába tanyai tanítónak. 
Darnózseli is két község összevonásából jött létre, s Karácsony Istvánt, mint tevékeny 
embert nagyon érdekelte, hogyan is működtek azelőtt a helyi önkormányzatok, különös 
tekintettel saját szakterületére, az iskolaszékekre. 

- Nem titkolom, nagy tisztelője vagyok báró Eötvös Józsefnek - mondta beszélgetésünk 
kezdetén. Emberi magatartása, demokratikus gondolkodása egyaránt példamutató. A 
magyar művelődés, oktatás nagy formátumú politikusa volt. Népiskolai törvénye valóban 
korszakalkotó, s ha nem hozta meg mindenütt a kívánt eredményt, az nem rajta múlt, hanem 
azokon az embereken, akik a helyi végrehajtásért feleltek. A dokumentumok igazolják, hogy 
azokon a helyeken, ahol elkötelezett emberek dolgoztak a helyi önkormányzatokban, az 
eredmények is példa értékűek. 

- Olvasmányainkból, tanulmányainkból tudjuk, milyen embertelenül kiszolgáltatottak 
voltak a pedagógusok abban az időben. Az iskolaszékek felállítása valóban gyökeres 
változást hozott az életükben ? 

- Mindenképpen. Most ne menjünk vissza egészen a vándortanítókig - bár érdemes 
megemlíteni, hogy ők még egy személyben voltak borbélyok és sebkötözők is. Két-három 
hónapot töltötteK egy helyen, nagy színekbe gyűjtötték össze a gyerekeket - munkájuk, 
életük igen nyomorúságos volt. De később is bizonytalan maradt a helyzetük: mivel 
általában kántortanítók voltak, egyházi szolgálatokat is el kellett látniuk, a katolikus 
vidékeken még a papok öltöztetése is az ő kötelességeik közé tartozott. így aztán a 
legtöbb helyen a tanításra maradt a legkevesebb idő, hiszen gazdálkodniuk is kellett. 
Természetben kapták a térítményüket: rőzsét, búzát, árpát, rozst, ezzel etették az álla-
taikat. Az Eötvös-féle törvény radikális változást hozott az életükben, hiszen szabá-
lyozta a jogaikat és kötelességeiket, de persze vidékenként változott, hogy mennyire 
fizették ki szabályosan a járandóságukat. A tanítói állásokat az iskolaszékek hirdették 
meg, általában a Néptanítók lapjában. Erre lehetett pályázni, az iskolaszék döntött, s ha az 
illető elnyerte az állást, tanítói díjlevelet kapott. Az iskolaszéknek egyházi vezetője volt, 
mellette a helyi kiválóságok közül valaki (orvos, ügyvéd stb.), beválasztották a bírót, a 
jegyzőt, aki általában a tanító volt, ezenkívül a gondnokot a gazdasági és pénzügyek 
bonyolítóját. Emellett még tagjai voltak az iskolaszéknek az esküdtek, akik a település 
meghatározó személyiségeiből kerültek ki. Megyei iskolatanács is működött, elnöke a 
tanfelügyelő volt. Zárójelben megjegyzem, hogy 1868 előtt is volt tanfelügyelői rendszer, de 
általában háromszáz iskola tartozott egy tanfelügyelőhöz, aki még a fuvardíjat sem kapta meg 
s a napidíj is igen alacsony volt. Elképzelhető, mit jelentett az akkori útviszonyok között 
ennyi iskolát látogatni. 

De visszatérve az iskolaszékekhez. Ezek teljesen öntevékenyen dolgoztak, ők választották 
ki a kántort is. Egy kicsit falusi népünnepélyhez hasonlítottak azok az alkalmak, amikor 
próbamuzsikálás volt a templomban, ahol a helybeli parasztok ültek és hallgatták, bírálták 
meg a teljesítményét. 

- Manapság minden új kezdeményezésnél, akadálynál egyetlen, unalomig ismételt magya-
rázó választ hallunk: nincs rá pénz. Ezek a hajdani iskolaszékek jobb helyzetben voltak? 
Miből gazdálkodtak ? 

- Az iskolaszékek anyagi támogatásait elsősorban a községeknek kellett előteremteni, de 
kérhettek segélyt, támogatást a Vall ás- és Közoktatásügyi Minisztériumból. A tanítót a nép 
választotta meg, neki kellett eltartani. És lényeges segítséget jelentettek az alapítványok. A 
helyi előkelőségek is hoztak létre alapítványokat, sőt szegény diákok taníttatását is vállalták. 

- Tapasztalataim alapján mondhatom, hogy szemben a régi urakkal, akikről jót nem igen 
hallhatunk, a mostani „előkelőségek" nem járnak elől az adakozásban s a közösségi 
magatartásban... 

- Ezzel teljesen egyetértek - neveti el magát Karácsony István. - Ha csak olyan kis 
dolgokra is gondolok, mint az iskolánk szépítése, a tájmúzeum kialakítása, bizony csak 
magunkra számíthatunk. 

-Az iskolaszékek a személyi és tárgyi feltételek megteremtésén kívül a szakmai kérdésekbe 
is beleszólhattak ? 
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- Erre nem voltak felhatalmazva. A tantervet központilag írták elő, s minden iskolában 
kötelező volt a könyvtár, a faiskola és a gyakorlókert kialakítása is. Abban nem érvényesült 
az önkormányzat, hogy az előírtakon kívül mást is tanítsanak, szemben a maival, amikor 
vannak fakultatív tantárgyak is, mint például a helytörténet. 

A tankötelezettség határát is központilag írták elő hattól tizenkét éves korig, ezen kívül 
volt a vasárnapi vagy ismétlő iskola azoknak, akik nem tanultak tovább. Iskolákat a 
települések vagy a vallási felekezetek állíthattak, állami iskola csak a századforduló körül 
létesült. Kötelezően előírták a tanterem berendezését, felszerelését. Ha valakit érdekel, 
milyenek voltak az akkori iskolák, megnézheti az ercsi pedagógiai múzeumban. A kisebb 
helyeken egytanítós, osztatlan iskolák működtek hetven-nyolcvan gyerekkel. Ha a tanító 
nem tudott segédtanítót alkalmazni, akkor a nagyobb, okosabb gyereKek segítettek neki. 

A tankötelezettség teljesítésének egyik nagy akadálya a tanteremhiány volt, ami csak 
fokozta a tanítók túlterhelését, de ide sorolhatjuk a nagyszámú hiányzást, amit a járványok, 
a szegénység és a korai munkába állás okozott. Sok gyerek azért nem tudott iskolába menni, 
mert nem volt téli cipője, kabátja, ha jött a jó ido, akkor meg munkára fogták. Ehhez 
kapcsolódik a Gergely-járás szokása, amit mindig az iskola rendezett. Gergely-napkor ért 
véget az első félév, ezzel az ünnepéllyel figyelmeztették a szülőket és a gyerekeket, hogy 
kezdődik a második félév. Szükség is volt erre, hiszen még az odvas faba is elbújtak a 
gyerekek az iskola elől. A hiányzásokat büntetni kellett volna, de a szegénység miatt nem 
tudták behajtani. Legtöbb helyen májusban megszűnt a tanítás, mert a gyerekeket akkor már 
befogták dolgozni. 

Ha egészen röviden össze akarnám foglalni a régi falusi önkormányzat lényegét, azt 
mondhatnám, hogy az egész falusi élet öntevékeny önkormányzat volt, s ahogy felfogadták 
a csőszt, a pásztort, ugyanígy a tanítót és az iskolát is. Nagy gyönyörűséget okozott, amíg 
ezzel kapcsolatos kutatásaimat végeztem. 

• 

S, hogy milyenek lesznek a most létesülő iskolaszékek? Ekörül sok még a vita. Mészáros 
István neveléstörténész véleménye szerint ötven évvel ezelőtt egészen más célokat szolgáltak 
az iskolaszékek, változtatás nélkül nem lehet feltámasztani őket. Szerinte helyesebb lenne 
oktatási vagy iskolabizottságnak nevezni s ezek az önkormányzat nevében pályázatokat 
írnának ki s a vezetőket a polgármester nevezné ki a lakosság nevében, a tantestület 
jóváhagyásával, amely vétójoggal rendelkezne. Ez egy vélemény. Most már valóban az 
önkormányzatokon múlik, mit tudnak kezdeni a szabadsággal? 

Darnózselin az iskolaigazgatót, Karácsony Istvánt is beválasztották a vezetőségbe, így a 
gyakorlatban is kamatoztathatja kutatási eredményeit és szakismeretét. A földrajz, pedagó-
gia és testnevelés szakos tanár a tanulni vágyó és tevékeny emberek közé tartozik. Azt 
hiszem, kevés olyan földrajztanár van az országban, akinek ilyen óriási diagyűiteménye lenne 
a saját szakterületéről, de emellett Mióta van iskola címmel neveléstörténeti diagyűjteménye 
is van. Járta az országot, vetítettképes előadásaival s természetesen a Szigetközt, szeretett 
szülőföldjét. Mint igazgató a bőrén is érezhette, mennyire ki voltak szolgáltatva az iskolák a 
helyi tanácsoknak. Véleménye szerint most az első lépés az iskolák gazdasági önállóságának 
megteremtése. Darnózselin is alakulóban az iskolaszék, alapítványokkal, saját pénzügyi 
források megteremtésével próbálkoznak. S ha itt és másutt is visszatér a kedv, újra 
magukénak érzik lakóhelyüket az emberek, akkor minden nehézség ellenére tenni is fognak 
érte. Az úttörőknek, a többet, szebbet akaróknak soha sem volt könnyű az útjuk, de az ő 
nevüket őrizte meg az emlékezet. 

Zika Klára 

A Honismeret K Ü L F Ö L D Ö N is előfizethető. A folyóirat előfizetési díja postaköltséggel együtt 
egy évre 30 svájci frank, illetve annak megfelelő értékű konvertibilis valuta. Az előfizetéseket 
kérjük a következő címekre küldjék: 
NYUGAT-EURÓPÁBAN: Parragi Anikó CH-8051 Zürich, Luegisland str. 41. Tel.: (141-1) 
322-44-68 
A T E N G E R E N T Ú L O N : Mózsi Ferenc - F R A M O Publishing. 561 W. Diversey Pkwy. Ste. 
219. Chicago, IL 60614, USA Tel.: (1-312) 477-14-85 
Új előfizetőinket kérjük, kézhez kapván a lapot, mutassák meg ismerőseiknek, s hívják fel 
figyelmüket az előfizetés lehetőségére. 
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Az egykori iskolagondnokság 
a dunapentelei állami elemi iskolában 

Dunapentele iskoláinak államosítása - közülük a községi iskola addig is jelentős 
államsegélyben részesült - a vármegyei közigazgatási bizottság 1902. évi 1346. sz. rendelete 
alapján indult el. 1 

A községi képviselő-testület és az állam között kötött szerződés értelmében az új iskolát -
melynek építésére a község 110 000 korona kölcsönt vett fel a Pesti Hazai Első Takarékpénz-
tár Egyesülettől2 - telkestől felajánlották állami iskola céljára a királyi kincstár javára 
telekkönyvileg biztosított használati joggal. A község kötelezte magát az iskolaépület jó 
karban tartására, az épületek tűzkár elleni biztosítására, a tantermek fűtésére és az iskola 
nagyszünidei takarítására.3Ezért a Dunapentele községi 182. sz. telekkönyvi betét 642., 
643/1., 643/2., 645. helyrajzi számú 467 Ű-öl területen fekvő nyolc tantermes állami elemi 
iskola telekkönyvileg nem az állam, hanem Dunapentele község tulajdonát alkotta.4 

Az új iskola állami kezelésbe vétele 1907. szeptember 1-én történt meg. A hivatalos nevén 
Dunapentelei Állami Elemi Mindennapos Iskola az 1907-1908. tanévben fogadta falai közé 
az első diákokat. 

A dunapentelei iskolában - állami iskola lévén - az elsőfokú iskolai hatóság az 
iskolagondnokság volt. Az állami népiskolák helyi felügyeleti hatóságainak, a gondnoksá-
goknak a megszervezéséről - az 1868. évi népiskolai törvényt követően - az 1876. évi 
XXVIII. tc. intézkedett, majd az 1901. május 21-én kelt 32 055. sz. VKM-rendelet 
foglalkozott a helyi iskolaigazgatás eddigi rendjének módosításával, továbbépítésével. Ez a 
rendelet előírta, hogy orvos tagja is legyen a gondnokságnak, valamint rögzítette az iskolai 
egészségügyi követelményeket. 

Az iskolagondnokság tagjainak kinevezése a kultuszminiszter, illetve a megyei közigazga-
tási bizottság feladatai közé tartozott.6 A gondnokság tagjai közül öt főt a községi 
elöljáróság, ötöt az iskolaigazgató ajánlott.7 Hivatalból tagja volt a római katolikus plébános, 
az iskolaigazgató, a községi orvos, a főjegyző és a községi bíró.8 

A képviselő-testület által választott tagok kinevezése a következőképpen zajlott: a 
gondnokság felkérte - üresedés esetén - a képviselő-testületet az új tag megválasztására. 
Ezután a megválasztott személy nevét a községi főjegyző felterjesztette a főszolgabírónak. A 
javaslatot a főszolgbíró a tanfelügyelőnek, a tanfelügyelő a főispánnak továbbította, aki végül 
kinevezte az új tagot.9 

A gondnokság tagjainak mandátuma hat évre szólt.10 Létszámuk a már említett okok miatt 
általaban 15 fő volt, de kisebb eltérések előfordultak: 1922-ben pl. 12,1933-ban 16 tagja volt 
a gondnokságnak. A képviselőtestület által választott tagok elsősorban a község leggazda-
gabb rétegéből kerültek ki: 1933-ban pl. dr. Sigray Béla, Szávits Miklós, Franki László 
földbirtokosokat, Jerkó Sándor malomtulajdonost és Tóth György birtokos gazdát válasz-
tották meg gondnoksági tagnak." A gondnokságban általában helyet foglalt a pentelei 

'Fejér Megyei Levéltár (továbbiakban FML) Alispáni iratok 1902-1346 (Dunapentele). 
2Uo. Fejér vármegye Törvényhatósági Bizottsága 1907. október 7-én tartott közgyűlésének 
jegyzőkönyve, szám nélkül. 
Uo. Alispáni iratok 1906-2505 (Dunapentele). 

4Dunaújvárosi Levéltár A Dunapentelei Állami Elemi Iskola iratai 1944-1948, szám nélkül. 
5 Regős János: A népiskolai iskolaszékek (gondnokságok) funkciója a századforduló éveiben I—II. 
Vasi Szemle 1972. 3^1. sz. 
6Uo., valamint FML A Fejér vármegyei Tanfelügyelőség iratai (továbbiakban Tanfelügyelőség 
iratai) (Dunapentele) 1544-1923. 
7Uo. 1276-1923., 1702-1945. 
8Uo. 1068-1933. 
9Uo. 1276-1923. 
10Uo. 1068-1933. 
"Uo . 1006-1939. 
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iparosság képviselője is: pl. 1922-ben Pesszer József pék,12 vagy 1944-ben az elhunyt Fehér 
István helyére Halmai Károly iparosköri elnök kinevezését kérték.13 

A gondnokság tagjai hivatalba lépésükkor esküt tettek. Az eskü szövege a következőkép-
pen hangzott: „Én ...a dunapentelei állami elemi népiskola és gondnokságnak kinevezett 
tagja esküszöm aMindenható Istenre, hogy Magyarországhoz, annak alkotmányához és 
Magyarország kormányzójához tántoríthatatlan és rendületlen hűséggel viseltetem, Magyar-
ország törvényeit, az alkotmányos kormánynak és hatóságainak rendeleteit ügy magam 
megtartom, mint másokkal megtartatni igyekszem, a megbízásommal járó kötelességeket 
mindenkor lelkiismeretesen, híven és pontosan teljesítem, és ennek értelmében a gondozá-
somra bízott intézet javát teljes erőmből és legjobb akaratom szerint előmozdítani fogom. 
Isten engem úgy segéljen/"H 

Az iskolagondnokság teendői közé tartozott általában minden helyi iskolai ügy. Ezen 
belül az egyik csoportot az iskolafenntartással kapcsolatos anyagi természetű kérdések, az 
iskolaépület karbantartása, a költségvetés összeállítása, az iskola termeinek bérbe adása stb. 
alkották. 

A gondnokság által megállapított iskolai költségvetést a tanfelügyelő, illetve a VKM 
számvevősége felülbírálta, s az esetek többségében kevesebbet hagyott jóvá az előirányzott-
nál. Előfordult, hogy a dologi kiadásokra megállapított összegből az igazgató nem tudott 
kijönni, s kérvényezte az összeg felemelését: pl. 1940-ben azzal az indoklással, hogy a dologi 
kiadásokra 1934-ben megállapított 240 pengő az infláció miatt már nem elég. Az 1940-1941. 
tanévben az iskolagondnokság által dologi kiadásokra javasolt 1725 pengő 76 fillér helyett a 
VKM számvevősége, illetve a tanfelügyelő által engedélyezett összeg 1266 pengő volt. Az 
1944. évi költségvetés kiadási „rovatait" vizsgálva megállapítható, hogy az épület fenntartásá-
val és a munkabérekkel kapcsolatos kiadásokon kívüiegyetlen más jellegű tétel a Néptanítók 
Lapjának előfizetésére és a tanítói könyvtár gyarapítására szánt 83 pengő 20 fillér volt. 

Az 1932. június 2-án tartott ülésen a gondnokság felkérte a képviselő-testületet, hogy az 
iskolaépületet tataroztassa, a tüzelőanyagról télire időben gondoskodjon, valamint létesítsen 
a községben artézi kutakat, mert a gyakori tífuszjárvány miatt az iskolában sűrűn szünetel a 
tanítás. ' 1937 februárjában a kisgazdapárt termet kért az iskolától gyűlései megtartására. A 
döntést a gondnokság ülésén hozták meg: az igénylést elutasították azzal az indoklással, 
hogy az iskolai tantermek nem engedhetők át politikai gyűlések tartására.17 

Az 1930-as években Dunapentelén az ínséges családok ellátását társadalmi úton oldották 
meg. Az iskolagondnokság közbenjárására a községi ínségakció-bizottság határozata 
értelmében 1937-Den naponta 100 iskolás gyermek részesült fejenként 2 dl meleg tej és 15dkg 
kenyér juttatásban.18 

A gondnokság tevékenységének másik nagyobb területe az iskola tanulói társadalmához 
köthető. Feladataik közé tartozott a tankötelezettség végrehajtásának ellenőrzése, az 
igazolatlan mulasztások kimutatása, a tanulók egészségi állapota, tisztasága, magatartása. Az 
1923. március 2-án tartott ülésen a gondnokság Fejér vármegye Közigazgatási Bizottságának 
185/kb. 1923. sz. leiratával foglalkozott, melyet az 1921. évi XXX. tc. végrehajtása - az 
iskoláztatási kötelezettség teljesítésének tárgyában adott ki.19 Az 1924. június 26-án tartott 
gondnoksági ülésen a testület az iskolai beiratások mikéntjét tárgyalta meg: az 1921. évi 
XXX. tc. értelmében a tantestületnek a születési anyakönyvek alapján kellett elkészítenie a 
tankötelesek névjegyzékét, s ennek megfelelően elvégezni a tankötelesek beiskolázását.20 A 
tanulók nagy része rendszeresen látogatta az iskolát, bár a napszámosok gyerekei el-elmara-
doztak, főleg a tavaszi-őszi mezei munkák idején. 1926. május 28-án az iskolagondnokság a 
tanév korábbi befejezését kérvényezte a tanfelügyelőségtől, mivel a gyerekek a gazdasági 
munkákban segédkeznek, s emiatt igen nagyfokú a mulasztás.21 Sok esetben a gondnokság 

12Uo. 6602-1922. 
13Uo. 295-1944. 
H Uo. 5358-1927. 
l 5Uo. 2634-1940. 
, 6Uo. 1100-1932. 
17Uo. 637-1937. 
" U o . 
l 9Uo. 1276-1923. 
20Uo. 2656-1924. 
21Uo. 1926-2119. 
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megértőnek bizonyult az ilyesfajta hiányzásokkal szemben. Az 1933. április 28-i gondnok-
sági ülésen elhangzott, hogy a felsőbb oszályokban előfordul a gyermekek kikérése a 
mezőgazdasági munkákhoz. Kérték az iskolaigazgatót, hogy ezeket a mulasztásokat tekintse 
igazoltnak.22 

Az 1921. évi XXX. tc. alapján - amely szerint az iskoláztatási kötelezettség magában 
foglalta a vasár- és ünnepnapi istentisztelet látogatásánák kötelezettségét is — a templomi 
mulasztásért szigorú felelősségrevonás járt, s amennyiben a tanuló nem tudott elfogadható 
indokot mondani, úgy kimutatták igazolatlanul mulasztónak.23 

Az 1927. május 27-én tartott gondnoksági ülésen a közigazgatási bizottság 938/927. sz. 
rendeletét ismertették az iskolamulasztó tanulók gondviselőivelszemben követendő eljárás-
ról.24 Az igazolatlan mulasztás esetén szükséges teendőket szabályozta az 1940. évi XX. tc. 
is. Az igazolatlanul mulasztókról kimutatást vezettek, s a gondnokság megállapítása szerint 
a községi elöljáróság pontosan járt el a mulasztók gondviselőivel szemben,25 bár többször 
eredménytelenül. 1941-ben pl. két jómódú birtokos gazda leánygyermekeit tizenegy ízben 
nyilvánították igazolatlanul mulasztónak. S bár a közigazgatás mindent megtett a beiskolázá-
suk végett, mégsem jelentek meg egyetlenegyszer sem az iskolában, sem az istentiszteleten. 
A gondnokság ezért kérte a tankötelezettségük egy évvel történő meghosszabítását, 
mondván, példát akarnak statuálni.26 

Az iskolában létrehozott ifjúsági szervezetek megalakulását is gondnoksági üléseken 
jelentették be: 1927-ben a Szívgárdáét,27 1 934-ben a Mária Kongregációét, illetve a Magyar 
Ifjúsági Vöröskereszt Egylet dunapentelei csoportjáét.28 

Az iskolagondnokság tevékenysége kiterjedt az oktató-nevelő munkára is. A testület tett 
javaslatot a tanfelügyelőnek a tanévkezdés, -befejezés, valamint a vizsgák időpontjáról, 
kinevezte a vizsgáztatókat, szükség esetén javasolta a tankötelezettség meghosszabbítását. 

A gondnokság foglalkozott az oktatás-nevelés tartalmi kérdéseivel is. 1922-ben a gazdasági 
ismétlő iskola második évfolyamának dolgozatait megvizsgálva a gondnokság megállapítot-
ta, hogy a tanulók sok helyesírási hibát vétenek. Okát abban látták, hogy a gyermekek a 
háborús években végezték az elemi iskolát, amikor szénszünet, tanítóváltozások stb. miatt 
nem voltak teljes tanévek. Sok ismétlő iskolás az elemi iskolának csak az alsó osztályait 
végezte el, ezért a gondnokság előkészítő osztály felállításáról döntött. A tanítás eredményte-
lenségét fokozta, nogy az ismétlő iskolában a tankönyvet csak kevés tanuló szerezte be. A 
gondnokság tanácsot kért a tanfelügyelőtől, mi módon kényszeríthetné a szülőket a 
tankönyvek megvásárlására. A tanfelügyelő válaszában felszólította a községi elöljáróságot, 
hogy szerezze be a tankönyveket, a vagyonos szülőktől szedje be az árát, a szegény tanulókét 
pedig fizesse ki a mulasztási bírságpénzből.29 

Az 1940-es évek elején az új népiskolai rendtartás szerint a gondnokság tagjai nem végezhet-
tek iskolalátogatást az oktató-nevelő munka ellenőrzére, és nem mondhattak róla bírálatot.30 

1935-ben országzászlót avattak, amelyet a leventeegyesület adományozott az iskolának. A 
gondnokság véleménye szerint az eseménynek nagy nevelő hatása volt, mert „... a 
gyermekek lelkében állandóan szem előtt van a mi drága hazánk megcsonkítása".31 

Az 1921. évi XXX. tc. értelmében az iskoláztatási kötelezettséget 1, esetleg 2 évvel meg 
lehetett hosszabítani. Az iskolagondnokság minden tanév végén felterjesztette a tanfelügye-
lőnek a hatodik osztályt el nem végzettek névsorát. Az ok sokféle volt: osztályismétlés 
gyenge tehetség, vagy sok betegség miatt, de akadtak olyanok is, akik az állandó mulasztásért 
nem kaptak osztályzatot. A legtöbb hatodik osztályt el nem végzett a földművesek, 
napszámosok és az állami gondozottak közül került ki.3 A gondnokság megállapítása szerint 

22Uo. 1933-1068. 
23Uo. 571-1939. 
24Uo. 2300-1927. 
25Uo. 1306-1941. 
26Uo. 1327-1941. 
27Uo. 1292-1927. 
28Uo. 510-1934. 
29Uo. 6602-1922. 
30Uo. 212-1943. 
3 lUo. 3307-1935. 
32Uo. Iskolagondnoksági ülések jegyzőkönyvei, szám nélkül. 
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ez utóbbiaknak nem csak a tanulmányi előmenetele nem volt megfelelő, hanem magatartásuk 
is bomlasztóan hatott az iskola fegyelmi rendjére.31 

Az 1940. évi XX. tc. az iskoláztatási kötelezettségről és a nyolcosztályos népiskoláról 
kimondta, hogy a tanulóknak vallási kötelezettségeiknek is eleget kell tenniük. A népiskola 
helyi hatóságainak volt feladata gondoskodni arról, hogy a tanulókra az istentisztelet alatt 
tanító felügyeljen.34 

A népiskola VII. és VIII. osztályának megszervezése már 1939-ben napirendre került a 
dunapentelei iskola gondnokságának ülésén, a tanfelügyelőség ez irányú leirata nyomán. Az 
üggyel kapcsolatban Szávits Miklós és Simonyi Nándor - mindketten földbirtokosok -
nyilvánítottak véleményt. Szerintük a szegény nép azt is alig várja, hogy a gyereke a hatodik 
osztályt elvégezze. Végül a gondnokság úgy döntött, hogy a VII. oszály felállítását arra az időre 
halasztja, amikor azt maid törvény teszi kötelezővé.33 

Az önálló VII. osztály megnyitására mégis sor került az 1940-1941. tanévben, egy évvel 
korábban a törvény által előírt időpontnál. A VKM 172.568/1940. sz. rendelete értelmében 
szólította fel dr. Serényi Antal tanfelügyelő a hatáskörébe tartózó gondnokságokat és 
iskolaszékeket — köztük a dunapenteleit is - a népiskolai VII. osztály megszervezésére. 6 A 
VIII. osztály felállítása a következő tanévben történt meg.37 A gazdasági irányú felső tagozat 
falusi tanterv szerint működött, a szorgalmi időt hét hónapban állapította meg a gondnokság, 
ellentétben a tanfelügyelővel, aki előzőleg nyolc hónapot javasolt. Indokolásul azt hozták fel, 
hogy a szülők rá vannak szorulva gyerekük keresetére.3" 

Az új népiskolai törvény szerint, ha a tanuló a nyolcéves mindennapi tanítás ideje alatt nem 
sajátította el a tantervben meghatározott ismereteket, iskolalátogatási kötelezettségét az iskola 
helyi hatóságának javaslatára a tanfelügyelő meghosszabbíthatta.3' A tankötelezettség meg-
hosszabbítását minden tanévben kérvényezte a gondnokság. 1942-ben a nyolcadik osztály el 
nem végzésének okát a hanyagságban és a sok mulasztásban jelölték meg.40 A szülők valameny-
nyi tanulónál ellenezték a tankötelezettség meghosszabbítását, kenyérkereseti szempontokra 
hivatkozva napszámba vagy szolgálni akarták küldeni a gyerekeiket.41 1943-ban a tanfelügye-
lőség még megértőnek bizonyult, mert mindössze egy tanulónál - itt a szülő sem ellenezte - ja-
vasolta a meghosszabbítást. A következő tanévben azonban - a szülők ellenkezése dacára - a 
tanfelügyelő natározata minden tanuló esetében a „meghosszabbítva" volt.4: 

Az iskolagondnokság a tanítók gondjaival is foglalkozott. Pl. amikor Pintér Ferenc tanító 
1924. december 31-vel „... szabályszerű elbánás alá vonatott"43 - az 1923. évi XXV. tc. a 
közszolgálati alkalmazottak összlétszámának 20%-os csökkentését rendelte el - a gondnokság 
hivatkozva a tanító érdemeire, kérte tényleges szolgálatba történő visszahelyezését.44 

A gondnokság feladatai közé tartozott a községi analfabéta-tanfolyamok megszervezése is. 
A Fejér vármegyei Iskolán Kívüli Népművelési Bizottság felkérte a dunapentelei iskola 
gondnokságát, nogy az 1935-1936. tanévben tartson analfabéta-tanfolyamot. A bizottság 
leirata 479 analfabétát jelölt meg Dunapentelén, amit a gondnokság nagyon soknak tartott. 
Véleményük szerint többen azért vallották magukat analfabétának, hogy ne kelljen aláírniuk a 
népszámlálási ívet. Egyébként is szerintük az analfabéták nagyobb része nem dunapentelei 
születésű, hanem cselédség és egyéb bevándoroltak.43 A tanfolyamot ennek ellenére megszer-
vezték, vezetője Vármonostory Lajos tanító volt. 

Az iskolagondnokságok a 2.290/1946. M. E. sz. rendelet alapján 1946. április 1 -jén szűntek meg. 
Matussné dr. Lendvai Márta 

" U o . 637-1937. 
"Magyar törvénytár. Corpus Juris Hungarici 1940. évi törvénycikkek Milleniumi emlékkiadás, 
141-147 pp. 5 §. 2. p. (továbbiakban Magyar Törvénytár). 
35FML Tanfelügyelőség iratai 2986-1939. 
36Uo. 3536-1940. 
"Dunaújvárosi Levéltár Szórád Márton Általános Iskola iratai, az 1941-1942. tanév anyakönyve. 
38FML Tanfelügyelőség iratai 3112-1942. 
"Magyar Törvénytár, IV. fejezet 19. §. 
40FML Tanfelügyelőség iratai 483-1942. 
41Uo., valamint az 1943. január 28-án kelt szám nélküli irat. 
42Uo. 264-1944. 
43Pintér Ferenc ellen az eljárás a VKM 56615/1924. VIII. b. ü. o. rendelete alapján indult meg. 
44FML Tanfelügyelőség iratai 2656-1924. 
45Uo. 3307-1935. 
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ÉVFORDULÓK 

Esterházy János 
életútja 

Esterházy János 1901. március 14-én született Nyitraúilakon, az Esterházy család galántai 
ágából. Családiában az ismertebbek közül való Jeszenák János báró, aki 1849-ben Nyitra 
főispánjaként lett a szabadságharc vértanúja. Nagyatyja, gróf Esterházy István, Pozsony 
főispánja, a magyar szabadságharcban huszárkapitányként harcolt, jutalma ezért Kufstein 
lett. Atyja, Esterházy János gróf, Ottó főherceg segédtisztje, a magyar főrendi házban 
ellenzéki magatartásáról lett Közismertté. Korán meghalt (1905), özvegye, Tarnowska 
Erzsébet egyedül nevelte három gyermekét: Máriát, Lujzát és Jánost. Esterházy János a 
gyermekkorában édesanyjától kapott kincsét, a „nemzetszeretet" és a „keresztény hitet" 
utolsó lehelletéig megőrizte. Ö maga két gyermeket nemzett: Jánost és Alicét. János fia 
középiskoláit Budapesten végezte, majd birtokaira vonult vissza gazdálkodni. Fiatalon 
bekapcsolódott az Országos Keresztény Szocialista Párt munkájába. 1932. december 14-én 
Ó-Tátrafüreden választották meg az Országos Keresztény Szocialista Párt elnökévé. 

Az 1935-ös parlamenti választásokon képviselői mandátumot szerzett, bár beszédeinek 
viharos hatása miatt a rendőrség nemegyszer feloszlatta a választási nagygyűléseket. A cseh 
hatalmi hegemóniát a legérzékenyebben a sajtócenzúra támadása és a magyar—szlovák 
összefogás Kérdéseinek hangoztatása érintette. Első parlamenti beszédében 1935. június 
25-én világosan kifejtette: „Megkérdezésünk nélkül csatoltak minket Szlovenszkóhoz, akkor 
legalább azt elvárjuk, hogy kisebbségi, kulturális, nyelvi és gazdasági jogainkat a mindenkori 
csehszlovák kormányok 100%-ig betartsák." 1 Parlamenti viharokat kiváltó beszédeiben 
(szinte minden alkalommal elsőnek jelentkezett szólásra) a közbevetésekre azonnal válaszolt, 
cseh, szolvák vagy német nyelven. Választási körútjain felváltva tartott magyar és szlovák 
nyelvű beszédeket. Interpellációiban a magyar falvak neveinek elszlovákosításától kezdve az 

' PMH 1935. június 27. 1-2. old. 
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iskolai, gazdasági-szociális kérdéseken át a kulturális ügyekig a kisebbségi élet palettájának 
minden árnyalata helyet kapott. 1936-ban a két magyar párt (az Országos Keresztény 
Szocialista Párt és a Magyar Nemzeti Párt) egyesülésekor az egységes magyar párt ügyvezető 
elnökévé választották." Aktivitása ekkor szélesedett ki igazán: jószerivel alig van Szlovákiá-
nak olyan magyarlakta települése, ahová - nem sajnálva idejét, nem ismerve fáradságot - ne 
látogatott volna el személyesen. A politika szerinte megérzés kérdése. Pontos ráérző és 
azonnali ítélőképessége segítette, hogy helyesen tudjon dönteni a politikai zűrzavarokban is. 
„A nagy döntések pillanatában ez a könnyelmű, örökké mosolygó férfi római magatartásról 
tett bizonyságot" — írja Peéry Rezső. Nem a politikai lavírozás, hanem álláspontjának 
állhatatos védelme jellemezte őt. A Csehszlovák Köztársaság politikai viszonyai közt a tiszta 
demokrácia felé vezető alkotmányosság európai hagyományainak képviselői közé sorako-
zott föl. 

Az 1938-as év viharos gyorsaságú eseményei közepette sem a feltétel nélküli lelkesedésre, 
hanem a mérsékletre, a józan ész és a döntőképesség megőrzésére szólította fel a lakosságot. 
Amikor a Szudéta Német Párt vezetői valóságos harcot kezdeményeztek a szudéta német 
területek „felszabadításáért", akkor a szlovákiai németek vezetője, Franz Karmasin felke-
reste Esterházyt is, hogy a magyarok is csatlakozzanak ahhoz a küzdelemhez, amely 
kivívhatja a „Trianoni Szerződés" revízióját. Esterházy János a párt vezetőjének elutasító 
választ adott: „A Magyar Párt nem csatlakozik a szudéta küzdelemhez, mert ez magával 
vonhatja egy új háború kitörését." 

Az igazi meglepetést azonban azzal okozta, hogy Kassa képviselőieként a város átadásakor 
bejelentette - a Szlovákiában maradt mintegy 65-70 ezer magyarral vállalt sorsközösségben 
- Szlovákiában maradását. Többek közt azt mondta: „Mi, ittmaradt magyarok ígérjük, hogy 
kezet adunk az itt élő szlovák testvéreinknek és velük együtt dolgozunK egy szebb jövőért. 
Az ideát lévő magyaroktól pedig kérem, hogy az idecsatolt szlovákok nemzeti érzéseit 
tartsák a legmélyebb tiszteletben, engedjék meg, hogy ugyanúgy élhessenek itt, mint ahogy 
azt mi magunknak odaát követeljük."4 

A Magyar Párt tevékenységét azonban gyakorlatilag megbénították. 1938-tól 1945-ig a 
párt számára tilos volt a politikai nagygyűlések és a demonstrációk szervezése. 

Esterházy jószerével csupán a sajtón keresztül érintkezhetett a tömegekkel. Korlátozták a 
szlovákiai magyar gyerme kek és fiatalok magyarországi utazásait, 1939. szeptember 12-én 
pedig rendőri felügyelet alá helyezték a párt vezetőjét, Esterházy Jánost is. 5 E szorongatott 
helyzetben Esterházy szinte állandó munkatársává vált a szlovákiai magyar sajtónak és 
könyvkiadásnak. A lap betiltása és a szerkesztőség bezárása után Budapestre sietett, hogy a 
magyarországi szlovákság számára kijárjon egy napilapot, melyért cserébe ő is egy új 
napilapot és egy hetilapot tudott alapítani. Ez a napilap lett az 1944-ig működő Magyar 
Hírlap, melynek szerkesztőségében összevonta a korábbi két sajtóorgánum, az Esti Újság és 
az Új Hírek legjobb munkatársait. Köztük akkor már több, baloldali nézetei miatt üldözött 
szlovákiai magyar értelmiségi is helyet kapott. Az állandó gáncsoskodások, politikai 
támadások csak fokozták munkakedvét. Közszájon forgott több mondása, pl.: „Kibírtuk a 
Bach-korszakot, kibírjuk a Mach-korszakot is." 1939 végén, amikor legjobban gyülekeztek 
a magyarság felett a viharfelhők, az Esti Újság riportere álláspontjának és magatartásának 
alakulásáról kérdezte Esterházyt: „Sem álláspontom, sem magatartásom nem függ attól, hogy 
ez vagy az a kormány ezt miképp méltányolja, mert a kormányok élete mulandó, a népeké 
azonban örök, hacsak maguk nem ássák alá létüket" - válaszolta. 

A földreformmal kapcsolatos magyarországi vitákra reagálva egy agrárföldrajzi kiállítás 
kapcsán táviratban üzente meg a magyar arisztokráciának, hogy neki 5 ezer holdjából csak 250 
hold ját hagyták meg szántóföldnek és mellette 600 holdnyi erdeje maradt, mégis elégedett, 
sőt ennél nagyobb áldozatra is készen áll, ha erre lesz szükség. A magyar arisztokratatársada-

2Híradó 1936. június 23. 1-3. old. 
iPeéry Rezső: A két Esterházy, i. m.: Malomkövek között, EPMSZ, Bern, 1977. 54. old. 
4Magyar Nemzet 1938. november 12. 2. old. 
5Pesti Magyar Hírlap, 1939. szeptember 10. 3. old. 
bSzalatnai Rezső memoranduma: A csehszlovákiai magyarok 1938-1945 között II. rész - Regio 
3. 170. old. 
7Esti Újság, 1939. december, karácsonyi szám 3. old. 

11 



lom fölzúdulása ellenében Kodolányi Tános köszönte meg a Magyar Nemzet hasábjain a jól 
érthető üzenetet. „Emlékezzünk csak, Móricz Zsigmond azt írta annak idején, hogy a 
csehszlovákiai magyar ifjúság mélyebben magyar, mint a magyarországi, őszintébben nézi és 
vallja az életet, bátrabban vallalja, következetesebben szolgaija. És most íme Esterházy János 
gróf tanítja ki nagybirtokos osztályunkat áldozathozatalból, sorsvállalásból, hitből, korsze-
rűségből. ő, aki ottmaradt a kis töredékmagyarság élén, egy sorsban vele, primus inter 
pares. "8 Az őt magát és pártját érő politikai sortűznek az volt az egyetlen oka, hogy nem 
alkudott meg az egyre zajosabb handabandázással követelődző szlovák néppárttal és a 
Karmasin által vezetett szlovákiai németek fasiszta pártjával. (Esterházy ez időben egyetlen 
hivatalos találkozón sem vett részt e pártok képviselőivel.) Az általuk képviselt szélsőjobbol-
dali irányzatokkal nem politikusként, hanem keresztényi világnézetéhez ragaszkodó ember-
ként tudott szembehelyezkedni. H Sem kompromisszumot, sem szövetséget nem volt 
hajlandó kötni a nácizmus, de a kommunizmus eszméjével sem. Arra sem volt hajlandó, hogy 
taktikai meggondolásokból az egyikkel a másik ellenében szövetkezzék. „Hogy mi nem 
alakultunk át nemzeti szocialista párttá, ennek megvan a maga oka. Ez német produktum, 
amit mi nem ismerünk el. A józan ész, az önfegyelem, az igazi magyar felfogás követeli ezt 
meg tőlünk" lu - nyilatkozta az Új Híreknew. A háború kitörésekor szózatban kéri a 
szlovákiai magyarokat, hogy „e nehéz időkben igyekezzék mindenki legjobb tehetsége 
szerint követni a felebaráti szeretet parancsát." 

1941 augusztusában megalakította az első Pozsonyi Takarékbank Rt.-t, amely a szlovákiai 
magyarok történetének mindmáig egyetlen pénzintézete lett. Ugyanebben az évben megnyi-
totta a Pozsonyi Madách Könyvesházat 12 és 1942-ben újjáalakította és működtette a 
SZEMKE-t. Leglátványosabb programja, a Szlovákiai Magyar Házak hálózatának terve is 
ekkor indult el a megvalósulás útján. 

A szlovákiai magyarságnak szüksége volt Esterházy buzdító szavaira. Képviselői magatar-
tása követhető és követendő példává vált. „Az a nép, mely szükség esetén így tud helytállni 
magáért, nem veszhet el az annyira nehéz viszonyok között sem, mint amilyenek közt most 
élünk... A szlovákiai magyarság első feladata akár a múltban, akár ma, értékeinek és 
erejének megőrzése. A második feladat ugyanilyen fontos, ha nem fontosabb: az érték és az 
erő továbbfejlesztése a megszentelt nemzeti hagyományok alapján " 3 -írta 1942-ben, húsvéti 
beszédében. 

A Debreceni Nyári Egyetem hallgatósága 1941-ben arról faggatta Esterházyt, hogy 
véleménye szerint a magyarországi fiatalok miként szolgálhatnák leginkább a Szent István-i 
eszmét. Esterházy válasza egyszerű volt: „Tanuljátok a hazai nemzetiségek nyelvét, mert 
ezzel jobban megismeritek az életüket, és ezzel szolgáljátok a Szent István-i örökséget is. "H 

A kisebbségi helyzettel kapcsolatos elméleti írásainak lényege szerint a kisebbségi sors 
jövője két tényezőn áll vagy bukik: 1. A kisebbség szellemi kvalitásán, azaz ellenálló erején. 
2. Az államhatalom kisebbséggel szembeni magatartásán.15 Esterházy politikai programjában 
e két követelmény fontos kiegészítője volt a hagyományőrzés. Peéry Rezső írja róla: „Abban 
a földcsuszamlásban, amely az addigi emberi és polgári civilizációt maga alá temette, 
Szlovákiában ő (és húga) tüntető hűséggel ragaszkodott az elmerült világ erkölcsi mértékei-
hez. A kispolgári őrület és nihilizmus korában egyre nyilvánvalóbb elszántsággal tudott 
megmaradni embernek, patriótának és keresztény világpolgárnak. Ellenfele volt a régi 
Csehszlovákiának, de sohasem barátkozott a köztársaságot elpusztító fasiszta eszmével. "16 

Ezzel a könnyed eleganciával tette karba kezét a szlovák parlament üléstermében 1942. 
május 12-én a 68-as számú törvény megszavazásakor is, mely Németország után elsőként 

8Magyar Nemzet, 1938. november 13. 18. old. 
'Emlékezés Esterházy Jánosról. Felvidéki Tudományos Társaság értesítője, Cleveland, 1957. I. 
szám 1-2. old. 
, 0 Új Hírek, 1939. április 4. 1. old. 
" Ú j Hírek, 1939. szeptember 3. 1. old. 
l 2 Új Hírek, 1941. szeptember 2. 3. old. 
" U o . 
l 4Új Hírek, 1941. augusztus 15. 2. old. 
,5A nemzetiségek viszonya az államhatalomhoz. Debrecen, 1942. 26. old. 
>bPeéry Rezső: i. m. 51. old. 
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rendelte el a zsidók deportálását. A szlovák parlament 80 képviselőjének karja az övé 
kivételével egy emberként lendült a magasba. Ekkor, a náci hadigépezet diadalának 
tetőpontján még nagyon kevesen mertek reménykedni a szövetségesek győzelmében. 
Esterházy tiszta lelkiismerettel és józan ésszel szállt szembe az őrület logikájával. Németor-
szág szlovákiai követe a hír hallatán azt mondta, hogy „aki ma ilyet mer tenni, azt én 
Közép-Európa legbátrabb emberének nevezem. "w A szlovákiai fasiszta lapok (Grenzbotc l8, 
Garcfista) támadásainak kereszttüzébe kerülő Esterházy azonban nem állt meg e színpadias-
nak is tekinthető gesztusnál. 

Peéry írja: „Neki köszönhetem, hogy sok baloldali gondolkodású társammal együtt nem 
táborban, hanem tető alatt éltem át a sötét időszakot". 19 Az életmentésekert kapott 
hálálkodásokat egyszerű vállrándítással köszönte meg. Az egész nemzetet sújtó erkölcsi 
válságban a kisebbségi szlovákiai magyarok emberségre, józanságra szomjazó magatartását 
tanúságtételként élte át maga is. Erre egyetlen forrásként a kereszténységből, Jézus etikájából 
tudott örök érvényű fedezetet meríteni. 1943 februárjában a Magyar Párt központi 
vezetőségének ülésén, szemben a szlovák kormánykörök egyre merevebb álláspontjával, így 
fogalmazott: „Mi békés együttélést akarunk a szlovákokkal, hisz minket egy szent és örök 
gondolat tölt el, mely nem ismer gyűlölködést, egyenlőtlen bánásmódot a Duna-medencében 
élő közös sorsra ítélt nemzetek fiai között... Azt vallom, hogy a politika a kiegyezés 
művészete. Arra törekszem, hogy a félreértések kiküszöbölődjenek a szlovák és a magyar nép 
közt, és az elkövetkező súlyos időkben ne bizalmatlankodva, hanem egymást megértő és 
egymást segíteni kész testvérekként álljunk egymás mellett. De az ellentétek áthidalásához és 
a félreértések tisztázásához feltétlenül szükseges, hogy ismerjük az igazságot."2" 

A magyarországi nyilas megszállás után a Sztójai-kormány megalakulásakor Esterházy 
memorandumban foglalta össze a Szlovákiai Magyar Párt nevében a szlovákiai magyarság 
magatartását. A memorandum kifejtette, hogy a kisebbségi magyarság nem azonosítja magát 
a magyar kormánnyal, s annak viselkedését és szolidaritását Hitlerrel teljes mértékben 
elutasítja. Ezt a memorandumot Esterházy átadta Graeli, pozsonyi svájci követnek s 
megkérte, juttassa el a Svájcban működő disszidens magyar diplomatákhoz s azok révén a 
szövetséges nagyhatalmak kormányához.21 

A szlovák nemzeti felkelés kitörése idején utasította a lapot, hogy ne közöljön felkeléselle-
nes cikket. A Magyar Hírlap volt az egyetlen, amely tárgyilagosan tudósított az események-
ről és következetesen „szlovák felkelőket" emlegetett írásaiban."2 Budapestről gyógyszert 

Í'uttatott el a bekerített partizánoknak. Állandó kapcsolatot tartott a besztercebányai 
központtal. Döntéseiben határozott volt és ebből nem engedett a kockázat növekedésével 

sem. Már mindenki menekült körülötte, amikor ő még a maradás mellett döntött. „Ha 
Önöket maradásra buzdítom, nekem is itthon kell maradnom, bármilyen sors elé nézek, 
mindennel ide kötődöm ehhez a néphez, vele kell maradnom a nehéz időkben is. "21 Üldözött 
cseh családokat segített, akik a szlovák hatalom elől menekülni kényszerültek. 600 
magyarországi szlovák vasutast közbenjárására vettek vissza állásába Magyarországon. 
Zsidókat segített az emigrációba jutáshoz. 

Passzív ellenállása miatt egyre több támadás érte az uralomra jutó szélsőjobboldal felől. 
1944 karácsonyán Szálasiék letartóztatták és Budapesten arra kényszerítették, hogy mondjon 
le pártvezetői tisztségéről. Ezt meg is tette, de a szlovákiai Magyar Párt egy emberként újra 
őt választotta vezetőjéül. Ekkor nemkívánatos személynek nyilvánítva kiutasították a 
pozsonyi magyar nagykövetségről.24 Ennek ellenére a magyarországi jobboldali befolyás 
sohasem tudott érvényesülni a pozsonyi, illetve a szlovákiai magyarság köreiben. A háború 

17Hokky Károly: Közép-Európa legbátrabb embere. Dél-amerikai Magyarság, 1957. április 12. 4. 
old. 
'"Der Herr Graf stimmte nicht. Grenzbote 1942. május 19.3. old. 
19Peéry: i. m. 53. old. 
"Magyar Hírlap, 1943. február 17. 3. old. 
2>Szalatnai Rezső: A csehszlovákiai magyarok 1938 és 1945 közötti, in: Regio 3. 188. old. 
"Emlékirat a nagyra becsült csehszlovák kormányhoz és a Szlovák Nemzeti Tanácshoz. 
Pozsony, 1945. Ld. Regio, 1990. 1. sz., 120-121. old. 
"Peéry: i. m. 55. old. 
"Emlékirat . . . 120. old. 
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vége felé, úgy tűnik, a harapófogó bezárult körülötte. A visszavonuló Gestapo valóságos 
hajtóvadászatot indított2 ' ellene. Menekülnie, bujkálnia kellett, így tudta átvészelni a háború 
utolsó napjait. Ekkor is helyén marad, hűen korábbi szavaihoz. 

„Mi a történelmünkből megtanulhattuk azt is, hogy az olyan törekvés jut diadalra, 
melynek mártírjai vannak. Végtelenül komoly és rendkívül súlyos időket élünk, amelyekben 
fokozott a felelősségünk Istenünkkel, nemzetünkkel, családunkkal, utódainkkal és magunk-
kal szemben. De vállaljuk ezt a felelősséget, nem fogunk sem megtörni, sem helytelen utakra 
tévedni. Nem fogunk összeütközésbe kerülni sem az isteni, sem az emberi törvényekkel, mert 
rendületlen a bizalmunk és hitünk az isteni igazságban. Bízunk a magunk erejében és emelt 
fővel hirdethetjük, hogy lelkiismeretünk tiszta, becsületünk érintetlen, nem vétettünk senki 
ellen és csak azokat a jogainkat követeljük és védjük, melyeket már a múltban kiharcoltunk 
és amelyek feltétlenül megilletnek minket... Ha szenvednünk kell magyarságunkért, panasz 
és zokszó nélkül tesszük ezt, mert mentül szilárdabban állunk ilyen körülmények között, 
Isten adta jogaink alapján annál értékesebb tagjai leszünk a nagy magyar közösségnek és 
annál eredményesebben tudjuk majd szolgálni Isten segítségével örök magyar céljainkat. "26 

Alakja a háború befejeztének zűrzavarában tűnik fel újra. A Magyar Párt vezetőivel egy 
memorandumot készít, amelyben a csehszlovák hatóságok védelmét kérik a magyar 
lakossággal szemben jelentkező üldöztetések miatt. A memorandum átadása érdekében 
Esterházy kihallgatást kért Gustáv Husak belügyi megbízottól. Husak tudomására adta, 
hogy fogadni kívánja őt. Barátai azonban hiába várták vissza Esterházy t, aki a memorandum-
mal felkereste a belügyi megbízottat.27 Az Esterházyval együtt letartóztatott 10 magyar 
politikus: Csáky Mihály, Jabloniczky János, Neumann Tibor, Böjtös Károly, Teszár Béla, 
Párkány Lajos, Szüllő Sándor, Lászlóffy Ferenc, Virsik Károly, Láng Gusztáv. 

A magyarok további sorsáról két olyan üzenet is tudósított, melyet a vagonok rései közt 
dobtak ki az áldozatok. 

„P. Czibók Bratislava Kozia 14. I. posch. Prosim zanieste túto cedulku. (Kérem, vigye el 
ezt a cédulát.) Vasárnap, júl. 29-én elnökkel (Esterházy) együtt 11 -en ismeretlen, esetleg 
külföldi helyre utazunk. Ha belföldre kerülnénk, értesítést küldünk. Forduljatok érdekem-
ben dr. Zatykó révén dr. Daxner Igorhoz, aki nagyon tisztel, becsül és szeret. Ártatlanok 
vagyunk, sosem voltunk fasiszták.""' 

A másik cédula, amelyet a Pozsony-Budapest vasútvonal komáromi szakaszán egy 
pályamunkás talált meg és továbbított Révay Istvánnak - így szólt: „Esterházy Jánost és 
társait a régi csehszlovákiai Magyar Pártból, Moszkvába deportálják. Magyarok, mentsetek 
meg bennünket!"29 

A segélykérésre máig nem érkezett visszhang. 
A kutatás eddig ismert tényei szerint a KGB által Szovjetunióba hurcolt Esterházyt 

Moszkvában bíróság elé állították és 1946. június 24-én 10 éves javító munkatáborra ítélték 
azzal a váddal, hogy a Szlovákiában „fehérekből álló partizánosztagot szervezett a szlovák 
nemzeti fölkelés letörésére."31' E képtelen vádiratot csupán akkor írta alá, amikor megfenye-
gették, hogy szerettei is az ő sorsára kerülnek. A Gulágok poklát is megjáró Esterházy János 
egy arhangelszki ólombányában végzetes tüdőbetegséget kapott, egészségi állapota válsá-
gosra fordult. 

Közben idehaza, Pozsonyban 1947. szeptember 16-án távollétében kötél általi halálra ítélte 
a Pozsonyi Szlovák Nemzeti Bíróság. 

2iDr. Szent-Iványi Gábor: Gróf Esterházy János. Kézirat, 216. old. A szerző magántulajdona. 
26Esti Újság, 1939. május 14. 1. old. 
27Esterházy Lujza: Szívek... i. m.: 259. old. 
28Örökség... i. m.: 15. old. 
29Esterházy L.: Szívek... i. m.: 238. old. 
30Szent-Iványi Gábor fent idézett kéziratában részleteket közöl Esterházy János nővérének, 
Esterházy Lujzának naplójából, ahol a történtekkel kapcsolatban az szerepel, hogy: „a magyar 
kisebbség üldözése miatt még egy memorandumot szerkesztett (ti. Esterházy János), melyben a 
magyarságot védte a fasizmus vádjával szemben. Kérte Gustav Husakot, az új csehszlovák 
belügyi népbiztost (megbízottat —a szerző megj.) fogadja, hogy átadhassa neki a memorandumot. 
Husak valóban fogadta, átvette a memorandumot, de nyomban letartóztattatta a rendőrséggel és 
utasítást adott a bezárására..." I. m. 216. old. 
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A halálos ítélet meghozatala után a szlovák hatóságok formálisan kikérőt nyújtottak be a 
Szovjetuniónak, hogy végrehajthassák az íteletet. Valószínűleg ez a kikérő tette lehetővé, 
hogy a szovjet hatóságok, szabadulni akarván a halálközelben lévő, súlyosan beteg embertől, 
az ítélet végrehajtására kiszolgáltatták Esterházyt.31 1949. április 20-án a Csap melletti 
Csernyőre szállították, és ott átadták a csehszlovák szerveknek, akik Kassára, majd onnét 
1949. április 21 -én személyautóval Pozsonyba szállították, ahová 1949. április 22-én, a reggeli 
órákban érkezett meg. Az érvényben lévő törvények szerint az ítéletet 24 órán belül végre 
kellett volna hajtani. Ezt az időt használta ki a pozsonyi magyar meghatalmazott hivatal 
vezetője, hogy a magyar Külügyminisztériumon keresztül tiltakozzék az ítélet végrehajtása 
ellen a csehszlovák kormánynál. Hasonlóképp lépett fel Esterházy érdekében néhány zsidó 
ismerőse is. A pozsonyi hivatal munkatársa személyesen értesítette a történtekről Fábry 
Zoltánt, aki Kassáról azonnal Prágába repült és ott személyesen Srobárt felkeresve 
interpellált Esterházy érdekében, ugyanezt tették szerettei is.32 

A tiltakozások eredményeként végül is Esterházy halálos ítéletét Klement Gottwald, a 
Csehszlovák Köztársaság új elnöke életfogytiglanra változtatta. Az ítéletmódosítás után egy 
ideig Pozsonyban a Kertész utcai kórházban őrizték Esterházyt. Rövid ideig tartó 
gyóigykezelésre Koch doktor szanatóriumába került, ahol valószínűleg többek közt, 
titokban meglátogatja őt dr. Czibók János pozsonyi ügyvéd, a pozsonyi meghatalmazott 
hivatal jogi előadója. Esterházy megmutatta neki Oroszországban írt feljegyzéseit, mintegy 
70 oldalnyi terjedelemben. A kézirat további sorsa ismeretlen. Czibókon kívül a szanatórium 
vezetője, dr. Koch és mások is szökésre próbálták rávenni Esterházyt. Az előre eltervezett 
akciót a szlovák hatóságok valószínűleg hallgatólagosan tudomásul vették volna.33 Esterházy 
János azonban elutasította ezt a lehetőséget, mondván, hogy ő nem bűnös, nincs mi elől 
elszöknie. Börtönéből jövő üzenetének tartalma ez volt: átadta magát Isten akaratának, 
szenvedéseit, életét felajánlotta a magyar haza fölszabadulásáért. 

Kálváriája azonban még nem ért véget. Végigjárta Csehszlovákia szinte valamennyi 
börtönét. Rabtársai Haván, Liptóváron, Jachymovban stb. találkoztak vele. Az állandó 
áthelyezésekre állítólag azért volt szükség, mert károsan befolyásolta rabtársait. A róla 
érkező hírek szerint már a Gulagban is fogolytársai lelki támasza volt. Itthon ugyanígy néma 
méltósággal viselte sorsát. Még első pozsonyi fogva tartásának idejéről beszélve Esterházy 
Lujza, János nővére a következőkben emlékezett vissza Esterházy János szavaira: „Hihetet-
len, hogy Isten mennyire segít elviselni a jogságot! Meglátod Lulkóm, akármi is vár még rám, 
Isten meg fog segíteni és megtartja jókedvemet." Majd így folytatja Esterházy Lujza: „Most 
értettem meg, mi az a békés ragyogás tekintetében: a hite volt az, ami éltette. Mindig hívő 
volt, ahogyan kortársai közül is sokan. De már a letartóztatása előtti hónapokban 
észrevettem, hogy a hite sokkal elmélyültebb lett; az előző nyár óta egyetlen vasárnapi misét 
sem mulasztott el.34 

Esterházynak soha többé nem adatott meg a szabadság ajándéka. Életének utolsó 
napjaiban, súlyos betegségben azt kérte, szállítsák a nyitrai börtönbe, hogy szülőföldjén 
halhasson meg. Kérését megtagadták. Az Olomouc melletti mirovi börtönkórházban halt 
meg 1957. március 8-án, 56 éves korában.33 

Halálával kapcsolatban Fábry Zoltán a következőket írta: „Megint felkavart egy szörnyű 
hír: Esterházy János meghalt börtönében. Védencem volt és hiába volt. Mintha én is bűnös 
lennék halálában. Tegnap itt havazott, ma csúnya köd van, csak tavasz nincsen.36 

Földi maradványai máig jeltelen sírban, a rabtemetőben nyugszanak. Szolgálta népét és 
áldozatot hozott érte. Sorsát, osztályrészét valószínűleg megbékélt szívvel fogadta, hisz 

31Koch Karel: Justícia, Bratislava, 1947. 60-61. 
ilDuka Zólyomi Norbert visszaemlékezésében viszont ezzel kapcsolatban úgy tudja, hogy 
Magyarországon Esterházy Lujza járt közben Dobi István kommunista politikusnál Esterházy 
János kiadatása ügyében. In.: Bába Iván: Beszélgetés Duka Zólyomi Norberttel Oral History 
Archivum 37. sz. Eletinterjú. 
}iPeéry: i. m.: 57. old. 
34Esterházy L.: Szívek... Im.: 263. old. 
3lInterjú Krausz Zoltán-na\ In. Magyarságkutató Intézet Archívum. 
ihSzent-Iványi Gábor szerint az olomouci krematóriumban került sor holtteste elhamvasztására 
és ugyanitt található hamvainak urnája is, amit a család többszöri kérésére sem adtak ki emberhez 
méltó eltemetésre. 
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korábbról ismert nyilatkozataiból úgy tűnik, felkészült rá. Börtönkórházból írt egyik 
levelében ez áll: 

„Mindenért hálát adok Istennek, még a deportálásért is, mert hiszen főleg az orosz 
koncentrációs táborban kerültem egészen az Ő közelébe. De már a deportálásom előtti 
hónapokban is, a háború utolsó szakaszában, abban a végtelen kegyelemben részesültem, 
hogy azt kérhettem Tőle, hogy szenvedésem és nélkülözésem árán méltó lehessek az Ő 
követésére megtisztult lélekkel. Lulkóm, imádkozz értem, hogy így tudjam öt követni 
mindig. S ezért ne engem dicsérjetek, mert bár tudom, hogy milyen nagy változáson estem át, 
még mindig messze nem vagyok az, akinek a mi urunk Jézus Krisztus örülhetne... A 
legnagyobb bánatom, hogy édesanyám sír miattam. Nem szűnök meg imádkozni azért, hogy 
ő törölje le könnyeit, ő simogassa meg fejét s Ö ne engedje, hogy sírion. "3? 

Peéry Rezső írja visszaemlékezésében: „Sokszor gondoltam az elmúlt húsz esztendőben 
az életben maradottak lelkiismeret-furdalásával az üldöztetésem — üldöztetésünk — idején 
társaimnak kaput nyitó Esterházy Jánosra. A még élőkért nem tehettem semmit, kergetett 
lévén magam is. S megrendítő dolog tudni, hogy húsz esztendő múltán nincs fórum a világon, 
ahol a halottért, emlékének rehabilitálásáért a meghallgatás reményében szót emelhetnénk.18 

Peéry Rezső, e tiszta lelkű csehszlovákiai magyar emléke előtt is tisztelegve végre 
kimondhatjuk, hogy a halála utáni 34. évben Esterházy rehabilitálása számára is megszületett 
az a fórum, amely életét és áldozatvállalását követésre méltó példaként mutatja fel minden 
csehszlovákiai és nem csehszlovákiai magyar számára. 

Van feltámadás! 
Molnár Imre 

37Esterházy L.: Szívek... Im.: 356 old. 
isFábry Zoltán: A vádlott megszólal. In.: Stószi délelőttök. Bratislava, 1968. 390. old. 
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HAGYOMÁNY 

Szász parasztvár a barcasági hegytetőn 
- Rozsnyó 

A rozsnyóiak mesélték valaha a következő regét szeretett és megbecsült várukról: a 
Thököly-szabadságharc idején Rozsnyó várának kapitánya Petróczi Antal volt, akivel együtt 
élt szépséges leánya, Emma. Az apának egyszer feltűnt a leány egyre nagyobb szomo-
rúsága. Kérdésére bevallotta, hogy halálosan szerelmes a daliás Dálnoki Lőrincbe. 
Az apa nem haragudott meg érte, szívesen látta a fiatalok összemelegedését. Megtörtént 
az eljegyzés, kitűzték az esküvő napját is, amikor Thököly seregei megindultak Habsburg-
Magyarország ellen. Petróczi a kurucok pártján állt, jövendő veje viszont kötelessé-
gének tartotta, hogy Bécs mellett húzzon kardot. Az esküvő elmaradt, Dálnoki sietett 
a császár seregébe. Menyasszonya nagysokára, mikor már abban sem bízott, hogy életjelt 
hall róla, hírnök útján megtudta, hogy vőlegénye könnyű lőtt sebbel fogságba került. 
Az öreg Petróczi levele és Thököly kegyessége révén Dálnoki engedélyt kapott, hogy 
menyasszonyát meglátogathassa Rozsnyón, esküt téve, hogy a fogságba visszatér. Rozsnyón 
aztán az ifjú pár titokban megesküdött s Emma követte férjét vissza a fogságba, mert nem 
akart tőle elszakadni. Dálnoki mint apródját jelentette be a férfiruhába öltözött nőt a 
fejedelemnek. A turpisság hamarosan kiderült. Thököly azonban megértő volt a szerelmesek 
iránt, s arra „büntette" őket, hogy egy évre Rozsnyóra kell menniök s csak akkor térhetnek 
vissza a fogságba. Dálnokit ez a nagylelkűség annyira meghatotta, hogy Thököly hűsé-
gére esküdött. A fejedelem azon nyomban kinevezte kapitánnyá, de adott szavát nem 
másította meg; elküldte egyesztendei szabadságra Rozsnyóra, szívesen ajánlva magát 
keresztapának is. 

Rozsnyó neve a nyelvészek megállapítása szerint vadrózsával benőtt rétet, ligetet jelent; 
német eredetű szó. 

Némely történészek valaha úgy vélekedtek, hogy a XIII. század elején a német lovagrend 
által épített erdélyi várak egyike lehet Rozsnyó. Valójában azonban semmi köze a 
lovagokhoz. Feltehetően a XV. században Rozsnyó szász városka lakói építették maguk és 
értékeik védelmére, hiszen a település közel feküdt a Kárpátokon átvezető szorosokhoz, 
tartani kellett a török betörésektől. 

1540-ben a rozsnyóiakat a vár erősítésében évi 25 forint adóelengedéssel segítették. 
Csekély őrségét mindössze egyetlen porkoláb és négy drabant alkotta. A városka lakói tehát 
láthatóan igencsak takarékosak voltak. A XVI. század közepétől kezdik a várat egyre jobban 
bővíteni, erődíteni. A hadas időkben bizony szükségük is volt erre. Ha ellenség közelgett, a 
városka lakossága fölmenekült a várba, a férfiak kardot ragadtak, a családok meghúzódtak a 
házakban; minden családnak volt saját kis házacskája az udvaron, illetve a falakhoz ragasztva. 
Az élet ugyanúigy folytatódott, ahogy a hegy tövében abbahagyták. A gyermekek iskolába 
jártak, még paplak és kápolna is volt. A jószágot a terjedelmes külső várba, a XVII. században 
épült ún. baromvárba terelték: ez utóbbi kétholdnyi, kőfallal övezett legelőterületet jelentett. 

1612-ben Báthory Gábor haddal támadt a szászokra és Rozsnyó várát is ostrom alá vette. 
A lakosok a várba menekülve bátran ellenálltak. A védelmet egy román segédcsapat is 
erősítette. Mikor azonban a forrástól elzárták a várbelieket, a katonák és a lakosság kitartása 
rohamosan csökkenni kezdett. A hetedik napon a bíró megnyitotta a kapukat, azzal a 
feltétellel, hogy a fejedelem nem ültet katonákat a várba. Az alku ellenére Báthory csapatai 
költöztek a parasztvár falai közé. Nem is tudták kiverni onnan őket, hiába próbálták; csak 
amikor a szászok iránt megenyhült Báthory haragja, akkor vehették újra birtokba - immáron 
békésen - Rozsnyó lakói. Mindez természetesen nem ingyen történt, hanem ezernyi 
aranyforint lefizetése ellenében. 

A XVII. században tovább épült a vár s békeidőben a polgárok szalonnájukat, gabonáju-
kat, értékeiket tárolták benne. 1658-ban a tatár betöréskor jó szolgálatot tett, megmenekült a 
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lakosság és az állatállomány. 1660-ban Mikes Mihály, II. Rákóczi György vezére ostromolta 
- sikertelenül. Nem sokkal később a havasalföldi román csapatokat űzték el ágyútűzzel a 
falak alól. 

1688-ban Bádeni Lajos német hadait szeretettel fogadták a szászok, a zsoldosok azonban 
csúfosan kirabolták őket. Ezek után jobbnak látta a lakosság, ha huzamosabban felköltözik a 
várba s meggondolja, kinek nyit kaput. Rákóczi kurucai, Rabutin németjei pusztították a 
vidéket, nehéz éveket éltek át a jámbor szász polgárok. Már véget értek a harcok, amikor az 
elszállásolt németek 1718-ban felgyújtották a várost, és a tovaterjedő tűz elhamvasztotta a 
várat is. A szászok azonban helyreállították a falakat, a tetőket s továbbra is a gabona, 
szalonna tárolására használták. 1802-ben erős földrengés rongálta meg a falakat. Több épület 
összeomlott, azokat meghagyták romnak, de őrt mindvégig tartottak benne és egy része 
mindig lakható állapotban maradt. 

A 771 m magas hegytetőn álló várhoz szerpentines út vezet. A kapun belépve falépcsőn 
jutunk a várudvarra, amely lejtősen emelkedik. A kaputorony közelében álló kis házban 
találjuk a múzeumi kiállítást. Az udvar közepén látható a több mint száz méter mély kút. A 
vár nyugat felé elkeskenyedik, keleti irányban viszont tölcsérszerűen kiszélesedik. A 
baromvár felé néző oldalon a zárófalat három hatalmas ágyútorony erősíti. 

Csorba Csaba 

„Boszorkányság: 
Haszontalan mendemonda" 

Zemplén megye levéltárában a büntetőperek között sok boszorkányper is található, 
különösen a XVIII. sz-ból. Klasszikus korszakuk 1768-ban, Mária Terézia boszorkánypere-
ket betiltó rendeletével zárult le. 

Már Kazinczy Ferenc is érdekesnek találta őket, mert néhányat kiemelve egy kisebb 
gyűjteményt hozott létre belőlük. Dongó Gyárfás Géza 1911-ben az Adalékok Zemplén 
vármegye történetéhez című folyóiratban felsorolja az 1640-1766 között Sátoraljaújhelyen 
vallatott boszorkányokat, szám szerint tízet. Á perek közül egy kivételével kilencet 
elveszettnek állít, így Bencsuné Poloka Erzsókét is, amelyet én megtaláltam a Kazinczy-féle 
válogatásban, nem a teljes anyagot ugyan, csak a tanúvallatási jegyzőkönyvet. Ezt a Schram 
Ferenc: Magyarországi boszorkányperek 1529-1768 című munka zempléni fejezete sem 
közli. 

„ Vallja meg a tanú: 
Először. Tudja-e, látta-e avagy hallotta-e a tanú, hogy mostan folyó 1751-dik esztendőben Böjtelő 

havának (február) huszadik napja táján ezen tekintetes, nemes Zemplén vármegyébe helyheztetett 
Agárd nevű helységben Bencsu Ferencné Poloka Erzsók minemű boszorkányságban találtatott, hol és ki 
házánál. 

Másodszor. Kilenc esztendőnek elfolyása alatt, amióta az helységben nevezett Poloka Erzsók lakozik, 
közönséges hír és gyanúság lött légyen felőle, hogy boszorkány volna és egyéb varázsló, ördögi 
tudományból származott eszközökkel élne, kiknek ártott nevezet szerint, vallja meg a tanu. 

Első tanu Szenczi Anna, 26 éves, agárdi lakos. A vallatott esztendőben, napon és helyen Bencsu 
Ferencné Poloka Erzsók bemenvén ezen tanúnak házába, ugyan a tanutóikérvén egy poltura (félgaras) 
pálinkát, parancsolta a tanu öccsének, Szenczi Zsuzsannának, hogy adja neki, azonban míg bejött a 
házába a tanu, Bencsu Ferencné Szenczi Zsuzsannának szeme láttára az ágya fejében kereskedvén. 
Amint is panaszolkodván Szenczi Zsuzsanna nénje asszonynak, hogy mondván: Bencsuné az ágy fűmben 
kereskedett Néném Asszony, vagy valamit elvett, vagy valamit odatett. Felelvén a tanu: arra az ágyra ne 
feküdjél, hanem mindjárt hordd ki a szalmát belőle. Azonnal kezdette az leány maga ágyáról a párnát, 
lepedőt levonni és az ágyfűben tanált egy bokrétaforma öszvekötözött mesterséget, melyen volt két 
csombók, egy alatt, más pediglen felül, a közepiben, mind két szilvának a magva, holt szén vala, szőrrel 
hasogatott szalmaszálakkal betekergetve mesterségesen, mely dolgot meglátván a tanu rajta ment 
Bencsur Ferkónéra... A tanu a mesterséget letevén az asztalra, azonnal hivatta a bírót, s kezébe adta 
megbeszélvén a dolgot, melyre is a bíró egynéhány esküdt embert öszvegyűjtvén mind megnézték a 
mesterséget, s azonnal visszaadták a tanúnak, hogy tegye a ládájába és zárja be erősen, senki ki ne nyissa, 
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míg csak a tanúnak férje haza nem jön. Hazajővén pedig Tarczi Péter úr, megtudván a dolgot, akarta 
megnézni a mesterséget, akkoron megnyitják a ládát, de sehol nem tanálták, mivel a ládából elveszett, az 
melyet hét emberek láttak és azok előtt tette a ládába a tanu... 

Harmadik tanu Czinke Barbara, Hegyes János özvegye, kb. 40 éves, agárdi lakos. 
Ennek előtte hét esztendővel vallatott Bencsu Ferencnénél zsellérkedvén, a tanu látta szemeivel, hogy 

bizonyos három rendbeli cserepek voltanak Bencsunénak markában, melyekben mind fekete kenőcsök 
különös tallu szálakkal voltanak... 

Ötödik tanu Poszeszák János jobbágy, kb. 30 éves, agárdi lakos. Ennek előtte körülbelül három 
esztendővel ezen tanúnak édesanyjával Bencsuné öszveveszvén, megpofozkodtak, amely nap esett 
köztük a pofozkodás, akkor éccakán oly nagy gümő támadott a tanu édesanyjának a fején, mint egy 
polturás cipó. Azon nyavalyában Pünkösd havától (május) fogva, majd mintegy Szent Mihály napig 
(szept. 29.) kínlódott, beretvákkal vagdaltatta, de semmiféle matéria nem folyhatott belőle, és 
mindenkoron Bencsunéra panaszolkodott, mondván: csak a Bencsuné keze miatt kelletik meghalnom, ha 
meghalok. Azt meghallván Bencsuné, hogy igen rosszul volna a tanúnak édesanyja, hozzá ment 
békességnek színe alatt, vivén magával bizonyos füvet, amellyel parancsolta Bencsuné, hogy mossa meg 
azon beteg asszony a fejét, amint meg is mosván, azonnal minden daganat, gümő vagy fájdalom a 
tanúnak szeme láttára elmúlt és elveszett. Közönséges hír és gyanúság mióta az helységben lakik volt 
felőle, hogy nyilván való boszorkány volna... 

Hetedik tanu Bilavia Pál jobbágy, kb.32 éves, agárdi lakos. Vallja a tanu, hogy ennek előtte körülbelül 
három esztendővel kijővén Agárd nevű helységbe szolgabíró Korczma Péter uraság a boszorkányok iránt 
esketni, amidőn Tárkányba visszament volna Agárdról, vallatott Bencsuné Kis Fedornéval nyomon 
utána menvén, ezen tanu szemlélte nem egyebet, mint hogy sokat hajladoztak, lovának nyomait 
szedegették fel... Vallja azt is a tanu, hogy a vallatott napon és esztendőben, amely hasogatott 
szalmaszálakkal, holt szénnel és szőrrel mesterségesen öszvecsinált bokrétát Tarczi Péter uraság 
asztaláról felvette és süvege mögé tette, megjárván véle a helységet, azonnal a füleiben nagy zúgások 
támadtak, ugyanannyira, hogy mintegy másfél hónapig kevesett hallott füleire... 

Azon közben maga a vallatott rab asszony előbocsáttatván, amidőn az ide bocsátott boszorkány 
portékái felől kérdetett volna, kővetkezendőképpen felelt. 

És elsőben is a pohárban hozatott dolgot méznek mondja lenni. Papirosban összekötött gyermekhajat 
pedig holt ember hajának, és a rossz nyavalyának meggyógyítására hasznosnak lenni vallja. Hozatott 
ezen kívül valamely fekete ruha, amelyre felelte, hogy abban az ura szalonnát hordott volna. A 
hasadozott szalmát tagadja, hogy nála találtatott volna. Az öszvevarrogatott gallérokat vallja, hogy 
avégre csináltatták volna, hogy az ura el ne hagyja. 

Tanáltattak ezen kívül holmi koponya csontocskák és egy csontocska is, amelyeket a rossz nyavalya 
ellen valónak mondja lenni. A mutatott cérnát maga szükségére kötöttetnek mondja lenni, és amely más 
portékák néki mutattattak, azokat holmi nyavalyák orvoslására valóknak vallotta. 

Kérdeztetvén azután miért siketült volna meg a bíró a bokrétának viselése után, már annak előtte is 
köszvényes fejűnek és siketnek mondotta. 

Szemére vetvén szolgabíró Korczma Péter úr, hogy a lovaknak nyomát forgatta és szedegette volna, 
teljességgel tagadta. A vallatott portéka felöl is tagadást tett." 

Az akta hátlapján Kazinczy Ferenc véleményét olvashatjuk: „BOSZORKÁNYSÁG: 
H A S Z O N T A L A N M E N D E M O N D A . " 

Pók Judit 

József nádor levele 
az Al-Duna szabályozása kapcsán 

Az alábbi dokumentum csak egy, a Magyar Vízügyi Múzeum gyűjteményében található s 
az Al-Duna-szabályozással kapcsolatos 91 irat közül.1 Kiválasztását inkább megírásának 
dátuma indokolja. Á másfél évszázados nádori levél arról értesíti a grófot, az Al-Duna-szabá-
lyozás királyi biztosát, hogy a munkálatokra a „só alap"-ból a kért 10 000 forintot átutalta, s 
a fenti célra abban az esztendőben többet már nem tud adni. 

József nádor levelének történeti hátterét nem árt kissé megvilágítani. 

1 72. József nádor levele: az al-dunai munkálatokhoz a sóalapból 10 000 Ft-ot utaltak ki. Alcsut, 
1841. aug. 2. 1 p. 380 x 230 mm, német nyelvű. Lsz: 28-17. 221. 2. Az iratgyűjteményről lásd az 
ismertetést a KÖNYVESPOLC rovat 96. oldalán. (Szerk.) 



Széchenyi gazdasági reformterveiben komoly szerepet szánt a magyar ipari termékek 
balkáni exportjának. Elképzelése szerint a Balkán-országokkal kialakított kereskedelem 
hozzájárul az itthoni ipari termelés fejlődéséhez. A kereskedelmi kapcsolatok kiépítése 
azonban megfelelő úthálózat híján megoldhatatlan volt. A kor egyedüli reményekkel 
kecsegtető természetes útjainak a hazai folyók számítottak. Ami a Balkán-országokkal való 
összeköttetést illeti, a Duna iöhetett elsősorban szóba. Egy komoly műszaki ok azonban a 
Duna hajóforgalmát megnehezítette, bizonyos esetekben lehetetlenné tette: az al-dunai 
sziklás, zuhatagos folyószakasz járhatatlansága. 

Széchenyi 1830-ban a helyzet tisztázására barátjával, Waldstein János gróffal és a neves 
reformkori vízmérnökkel, Beszédes Józseffel hajóra szállt és beutazta az Al-Dunát. Hogy az 
utazás nem volt teljesen veszélytelen, azt jól mutatja, hogy Széchenyi az út során 
szükségesnek látta, hogy végrendeletet készítsen. Politikai végakaratából érdemes idézni a 
következőket:,, ... Tegyetek mindent, hogy Buda-pest megszűnjék egy vak zsák lenni, s 
ennek elérése végett a Duna vizét hajózásnak és kereskedésnek nyitni keli...". 

Az al-dunai szabályozás terveit a Duna-térképezés során kellő helyismeretet szerzett 
Vásárhelyi Pál dolgozta ki. A vállalkozás anyagi alapjait a királyi kamara a só felemelt árából 
fedezte. A „sóalap" (Salzauctionsfond) már a XVIII. század végén az akkor megindult állami 
útépítkezések és folyószabályozások céljait szolgálta. Ebből fizették a magyarországi folyók 
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vízrajzi felvételi munkáit, esetenként a frissen alakuló vízitársulatok műszaki tervezési 
költségeit... stb. 

Az Al-Dunánál 1833-ban megkezdett munkálatok elsősorban a hajózást leginkább gátló 
sziklatömbök eltávolítását (fúrását, robbantását), valamint a part menti sziklafalban egy 
közút kialakítását célozták. A közútnak (melyet a múlt század második felében „Széchenyi 
út"-nak neveztek el, s amely a Vaskapu vízi erőmű megépítésével került végérvényesen a 
felduzzasztott vízszint alá) kettős szerepe volt: egyrészt hajóvontató útként szolgált, 
másrészt alacsony vízállásnál a hajórakományt szekerekre rakták át, s ezen az úton juttatták 
él a szakasz másik végén várakozó üres hajóra. 

Az építkezésekhez szükséges pénzt nem sikerült a kincstártól mindenkor időben 
megkapni. Szintén a gyűjteményben található Széchenyinek egy kötelezvénye, amelyben 
elismeri, hogy a Duna-gőzhajózási Társaságtól 10 000 forintot három hónapra évi 5%-os 
kölcsönre felvett, s a visszafizetésért saját vagyonával kezeskedik. Széchenyi az ügy melletti 
önzetlenségét bizonyította akkor is, mikor a korábbi hivatalos ígérettel szemben váratlanul 
letiltották arra az esztendőre (1836) további 20 000 ezüst kifizetését. Vásárhelyi Pálhoz 
intézett leveléből idézünk: „Nehezemre esik ... de bajtársaimat ily gyáván, mint mivelünk 
bántak, - elhagyni nem bírom. Saját erszényemből többet legalább az idén nem tehetek. 
Eszközöljön tenát azon 10 ezer pengővel, melyet küldetek, annyit, mint Christus a két hallal 
és hét kenyérrel ... Mindenek előtt pedig ne búsuljon, mert »Borúra derű« ...". 

Fejér László 

Irodalom: 
Tőry Kálmán: Az Al-Duna szabályozása Bp. 1972.VIZDOK, 81. old. Vízügyi Történeti Füzetek 
5. - Mészáros Vince: Széchenyi és a magyar vízügyek. Bp. 1979. VIZDOK, 151. old. 
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A Nagyatádi-féle földreform 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében* 

A földreform eszméje Magyarországon az 1848-as jobbágyfelszabadítás óta a magyar 
parasztság egyik legjelentékenyebb, legkiemelkedőbb - eleinte csak rejtett formában 
megjelenő, de később állandóan visszatérő és felszínre törő - törekvése volt. A kiegyezés után 
e mozgalmak - az agrárszocialista megmozdulásokkal bővülve - mind határozottabban 
követelték jussukat: a földet. Még erőteljesebb eszközökkel, egyre szervezettebben tört 
felszínre ez a mozgalom a XX. század első évtizedeiben, mikor már befolyással voltak az 
országban felszínre törő politikai válságokra is. 

A földkérdésről szó volt az első világháború alatt is, amikor — figyelembe véve a katonai 
szolgálatot teljesítő parasztok vágyát a föld után - biztatásul minden vitézségi érem 
tulajdonosának - földhöz juttatást helyeztek kilátásba. Ez a probléma foglalkoztatta a 
parasztságot az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása után is, de ez jelentkezik már 1918 
novemberében az országszerte kirobbanó parasztmozgalmak alakjában is. Károlyi Mihály és 
kormánya igyekezett e mozgalmakat lecsillapítani, amikor Búza Barna hirdette meg 
földreformját. Ennek a földreformnak kritikájaként azonban 1919 tavaszán ismét paraszt-
mozgalmak robbantak ki az országban. 

A földkérdést tehát Magyarországon sohasem sikerült nyugvópontra juttatni. Ennek az a 
magyarázta, hogy az országban igazságtalanok voltak a birtokviszonyok, az agrárproletárok, 
törpe- és kisbirtokosok életviszonyai pedig alacsonyak voltak. Olyan nagy volt a parasztság 
nyomora, elkeseredése, hogy már 1920-ban megszületett egy „látszatfölareform", amely - a 
törvény megfogalmazása szerint - a parasztság helyzetén volt hívatva segíteni. E földreform 
történetét, annak országos eredményekkel egyező, illetve attól eltérő vonásait, ellentmondá-
sait kísérli meg e dolgozat elemezni Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei példák alapján. 

A földbirtokviszonyok megoldását célzó kormányzat i intézkedések 

A földbirtok igazságosabb megoszlása Magyarországon 1890 és 1920 között állandóan napi-
renden volt, azonban az első világháború előtti idők még nem érlelték meg annyira ezt a kér-
dést, hogy kormányzati szinten a mélyebbreható földbirtokreform keresztülvitelére gondolni 
lehetett volna. Az első világháború alatt azonban már történt intézkedés, mégpedig 1917. de-
cember 16-tól. Ekkor látott napvilágot az a rendelkezés, amely szerint azokat a földbirtoko-
kat, amelyek eladásra kerülnek, az állam átveszi és földbirtokpolitikai célokra fordítja.1 A há-
ború befejezése után pedig már elodázhatatlannak látszott egy korszerű földbirtokreform 
megalkotása. 

A háború befejezése után a Károlyi-kormány 1918. november 14-én kihirdetett rendelete,2 

majd a Búza Barna-féle földreform - a XVIII. néptörvény - a földművelő nép földhöz 
juttatásáról,3 utána a Magyar Tanácsköztársaság földdel kapcsolatos rendelkezései igyekeztek 
segíteni a földműves nép igazságtalan állapotán, de igen kevés sikerrel. 

Ezt követően az ország keleti részének román megszállása miatt akadályokba ütközött me-
zőgazdasági viszonyainak átfogó rendezése, de az 1920. február 16-án megalakult nemzetgyű-
lés programjának már kiemelkedő feladata volt a földbirtokreform megalkotása és végrehajtása. 

Az első intézkedés 1919 októberében történt, mikor is a mezőgazdasági ingatlanok 
forgalmát kormányrendelet útján szabályozták.4 Ez a szabályozás lényegileg a háború alatt 

"Lásd még Tolnay Gábor: Az 1920-as évek földreformja Szolnok megyében. Z O U N K 2. A 
Szolnok Megyei Levéltár évkönyve. Szerk: Dr. Botka János. 1989. 133-175. old. 
'A 4950/1917. ME. sz. rendelet és a hozzá kapcsolódó szakminisztériumi rendelkezések. Belügyi 
Közlöny, 1918. l . sz . 
25300/1918. ME. SZ. rendelet a kisbirtokok szaporításának ideiglenes elősegítésére. Belügyi 
Közlöny, 1918.1636. old. 
3Belügyi Közlöny, 1919. 383. old. 
45200/1919. ME. SZ. rendelet az ingatlanok forgalmának ideiglenes szabályozásáról és a 85 800/ 
1919. FM és IM sz. rendelet ennek végrehajtásáról. Belügyi Közlöny, 1919.1440. és 1502. old. 
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kiadott ingatlanforgalmi rendelet szellemében történt akként, hogy az ingatlanelidegenítések 
és haszonbérbe adások érvényét hatósági hozzájárulástól tették függővé. Egyben felhatal-
mazták a földművelésügyi minisztert arra, hogy indokolt esetben az eladásra vagy bérbe-
adásra kerülő ingatlanokat átvehesse, és azokat ráutalt hadirokkantaknak, földnélkülieknek 
és általában kis gazdasággal rendelkezőknek juttathassa. 

1920 tavaszán további kormányintézkedések történtek a föld nélküli lakosság szélesebb 
rétegeinek földhöz juttatására. Bizonyos előfeltételek megléte esetén bármely nagybirtokos 
vagy nagyhaszonbérlő hatóságilag kötelezhető volt arra, hogy a földmunkásoknak és 
hadirokkantaknak kishaszonbérleteket vagy részes művelésű földeket egy gazdasági év 
tartamára méltányos feltételek mellett engedjen át.5 Hasonló intézkedést tartalmazó Kor-
mányrendelet került kiadásra a kisgazdák és földmunkások állatainak legeltetéséhez szüksé-
ges legelőterület biztosítása érdekében is.6 

Mindkét kormányrendelet célja az volt, hogy addig is, amíg a földbirtokreform kérdése 
törvényhozásilag is megoldást nyerhet, a legsürgősebb esetekben és a legjobban rászoruló 
föld nélküli földműveseken gyorsan lehessen segíteni. Ennek érdekében - a már megjelent 
jogszabályok végrehajtási utasításainak késése miatt - e két kormányrendelet hatályát az 
1920/1921. gazdasági évre meghosszabbították. 

Ezeket a kormányrendeleteket sorrendben követte a törvényhozás részéről az 1920. évi 
XXIX. törvénycikk, amely a halasztást nem tűrő sürgős esetekben felhatalmazta a 
földművelésügyi minisztert házhelyek kijelölésére és kisnaszonbérletek alakítására.7 E 
törvény alapjan lehetővé vált 600 D-ölet meg nem haladó házhelyek, illetve két kh-at meg 
nem haladó kishaszonbérletek szerzése. 

A házhelyekhez juttathatók névsorát a községi képviselő-testület állapította meg a 
következő sorrendben: hadirokkantak, hadiözvegyek, hadiárvák, mezőgazdasági férfi 
munkások vagy törpebirtokosok, végül tisztességes keresetet folytató más egyének, ha házuk 
vagy házépítésre alkalmas ingatlanuk nincs. 

A hatósági jóváhagyást nem nyert haszonbérleteket a földművelésügyi miniszternek 
bizonyos esetekben joga volt kishaszonbérletek alakítása céljából átvenni. Amennyiben ilyen 
módon elegendő föla e célra rendelkezésre nem állt, bármely nagybirtokos vagy nagyhaszon-
bérlő annak átengedésére kötelezhető volt olyan korlátozással, hogy a kihasított terület a 
további okszerű gazdálkodást ne gátolja. 

A nép szélesebb rétegeinek földhöz juttatását célzó intézkedések záróköve a földbirtok 
helyesebb megoszlását szabályozó 1920. évi XXXVI. törvénycikk volt,8 amely mélyebbre 
ható intézkedeseivel szándékozta lehetővé tenni azon aránytalanságok megszüntetését, 
amelyek a birtok megoszlása terén Magyarországon, annak egyes vidékein megmutatkoztak. 
Habár elsősorban és különösen kis egzisztenciák (hadirokkantak, földnélküliek) földhöz 
juttatására irányult, ezt oly módon kívánta keresztülvinni, hogy a tőkés mezőgazdasági 
termelés érdekeinek általában megfelelő bir toktípusokat-nagy-,közép-, kis- és törpebirto-
kok - továbbra is fenn kívánta tartani, de a szociális érdekeknek inkább megfelelő 
arányokban. Ezért hatékony rendelkezésekkel kívánta az olyan földszerzést előmozdítani, 
akik a földet megművelni képesek és hajlandók is, de eddig önhibájukon kívül földhöz nem 
juthattak. 

A törvény főbb elvei a következők: 
1. Egyéni jogcímen senki sem követelheti, hogy neki földet juttassanak. A földhöz 

juttatásnál mindig a közérdekű földbirtok-politikai célokat veszik figyelembe. 
2. A földhöz juttathatók sorrendje: hadirokkantak, hadiözvegyek, hadiárvák, önállóan 

kereső föld nélküli mezőgazdasági munkások, törpebirtokosok, föld nélküli közszolgálati 
alkalmazottak, katonák, föld nélküli kisiparosok, illetőleg ipari munkások. 

3. Az állam a fenti célra szükséges területeket szabadkézből való vásárlás, árverésen való 
vásárlás és az államot illető elővásárlási jog gyakorlása és végül megváltás útján szerzi meg. 

52493/1920. ME. sz rendelet a mezőgazdasági termelés biztosítása érdekében. Belügyi Közlöny, 
1920. 506-510. old. 
63120/1920. ME. SZ. rendelet a kisgazdák és földmunkások állatainak legeltetéséhez szükséges 
legelőterület biztosítása tárgyában. Belügyi Közlöny, 1920. 602-603. old. 
7Az 1920. évi törvények gyűjteménye. Bp., 1920. 293-295. old. 
8Uo. 446-536. old. 
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Megváltás útján elsősorban a háború alatt szerzett ingatlanok vehetők igénybe, azután a 
háború előtti 50 év alatt szerzett ingatlanok, végül bármely nagybirtok, addig a határig, amíg 
az az okszerű gazdálkodást nem gátolja. 

4. Megváltás esetében a vételárat elsősorban a felek szabad megegyezésére bízta a rendelet. 
Amennyiben nem tudnának megegyezni, a vételár nagyságát külön e célra szervezett bíróság 
állapítja meg. 

Egyik alapelve a törvénynek, hogy a megváltást szenvedő ingatlantulajdonost teljes 
mértékben kártalanítani kell, elsősorban készpénzben, másodsorban kötvényekben (jára-
dékkötvényekben), esetleg a megváltási ár megállapítása 10 évnél rendszerint nem hosszabb 
időtartamra el is halasztható, mely esetben a közbeeső időtartamon át a tulajdonosnak 
megfelelő haszonbért vagy évjáradékot kell fizetni. 

5. Bizonyos esetekben az államnak jogában áll a nagyobb haszonbérleteket is átvenni, 
amelyeket azután kishaszonbérletekre aprózva olyanoknak adja ki, akiket a törvény földhöz 
kíván juttatni. 

6. Gondoskodik a családi otthon védelméről úgy, hogy az a törvény alapján szerzett 
ingatlanokat a törvény különös oltalma alá helyezi. A családi birtok ellen vezethető 
végrehajtás eseteit ugyanis a törvény a legszűkebb korlátok közé szorítja. Ezenkívül az ilyen 
birtokok rendszerint 10 éven belül nem idegeníthetők el és meg nem terhelhetők. 

7. A törvény a járadéktelkek jogintézményének bevezetése által lehetővé teszi azt, hogy 
tőkeszegény emberek is ingatlanhoz juthassanak. 

8. Említésre méltó intézkedése a törvénynek az is, hogy a birtokfeldarabolást állami 
ellenőrzés alá helyezte, nehogy a lakosságnak egyes vidékeken megnyilvánuló földéhségét 
üzérkedésre használhassák ki. 

9. A földbirtokreform végrehajtását a törvényhozás az e célra felállított Országos 
Földbirtokrendező Bíróság hatáskörébe utalta, amelynek független működését intézményes 
garanciákkal biztosította.9 

Ebbe a rendszerbe tartozott az ún. vagyonváltsági törvény is, az 1921. évi XLI. 
törvénycikk,10 amely az ingatlanok, a felszerelési tárgyak, az áruraktárak, az ipari üzemek és 
egyéb jószágok után lerovandó vagyonváltság megállapítását szabályozta, amit II. vagyon-
váltsági törvénynek is neveztek. Egyébként a vagyonváltság az államháztartás egyensúlyának 
helyreállítása érdekében szedett, egyszeri súlyos vagyonadó volt, a meglévő vagyon 
meghatározott hányadának készpénzben vagy természetben való beszolgáltatási kényszere. 
Az 1921. évi XV., XXVI. és XLX. törvénycikkek rendeltek el vagyonváltságot, de a 
közbejött pénzromlás következtében csak részben - pl. ezer holdnál nagyobb földbirtokok 
esetében - hajtották végre. „.. .Az a meggyőződésem - mondta Hegedűs Lóránt pénzügymi-
niszter Kaposváro t t - , h o g y a földreform megakad és csak papíron lesz meg, ha a 
vagyonváltságot gyorsan elé nem fogjuk"." 

Az ún. „földbirtokreform-novella", az 1924. évi VII. törvénycikk elfogadását igen nagy 
vita előzte meg, amelynek élén az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (a továbbiakban: 
OMGE) állt. Végül, amikor elfogadták, a következő új gondolatokat juttatta érvényre a 
földbirtokreform végrehajtásában: 

1. A házhelyhez és földhöz juttathatók körét a nem önállóan kereső, vagy nem önjogú 
jelentkezőkre is kiterjesztette, és ezzel megszüntette azt az igazságtalanságot, amely adcfig 
lehetetlenné tette, hogy háborút járt, nős, családos, de szüleikkel - legtöbbször éppen a 
lakáshiány miatt - közös háztartásban élő fiatalok is házhelyet és földet szerezhessenek. 

2. Fontos újítása volt az, hogy a földreform következtében állásukat vesztett gazdasági 
cselédek is földhöz juttathatók lettek. 

3. A novella lehetővé teszi a kellő vagyoni erővel rendelkező kisbérlőknek is az önálló 
családi birtok szerzését, ha bérleteik megszűnnek, vagy ha azokat nem kívánják megtartani. 

4. Az elsősorban földhöz juttathatók kielégítése után a megváltásnál feleslegesként 
fennmaradó területből olyan kisbirtokok megerősítésére is sor kerülhet, akik kellő felszere-
léssel rendelkeznek és a vételárnak legalább felét előre lefizetik, a hátralékot pedig tíz év alatt 
törlesztik. 

'Országos Levéltár (a továbbiakban OL) K-184. 2269. csomó, 1920-29-65 200 109.959/1920. 
'"Rendeletek tára 1925. 1528. old. 
11 Kanyar József: Somogy megye agrártársadalma az első földreformtól a szocialista mezőgazdasá-
gig (1920-1949). Akadémiai, Bp., 1980. 89. old. 
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5. Elrendeli a novella, hogy a földhöz juttatandökat lehetőleg a községek közelében lévő 
területekből kell kielégíteni. 

6. Az elővásárlási jogot bizonyos esetekben kiterjeszti a községek belterületén fekvő 
ingatlanokra is, és a földművelésügyi miniszternek szélesebb hatáskört biztosít az elővásár-
lási jog gyakorlása terén. 

7. A kulturális célt szolgáló alapok, alapítványok és tanítórendek birtokainak szükséges 
igénybevétele a novella szerint - lehetőleg - nem megváltás, hanem hosszú lejáratú 
kishaszonbérletek útján történik. 

8. A vagyonváltságba felajánlott földeken gazdálkodó kishaszonbérlők érdekeit az eddigi-
nél hatékonyabban igyekszik a novella megvédeni azzal, hogy a felajánlás elfogadását -
bizonyos keretek között - a kishaszonbérlőktől teszi függővé. 

9. Á megváltási ár megállapítását illetőleg pedig a háborús szerzeményű és a háborút 
megelőző 50 éven belül gazdát cserélt ingatlanoknálannyiban tér el a teljes kárpótlás elvétől, 
hogy nem a valóságos értéket veszi alapul, hanem olyan ár megállapítását írja elő, hogy 
amellett „a megváltást szenvedő a megváltás következtében nyereséghez egyáltalán ne 
jusson". 

10. A novella nagy fontosságot tulajdonít a járadékbirtokok alakításának. 
11. A kedvezőtlen tapasztalatokon okulva a novella kötelességévé teszi a földművelésügyi 

miniszternek, hogy gondoskodjék a földhözjuttatottak gazdálkodásának ellenőrzéséről és a 
juttatott földekkel való esetleges üzérkedés megakadályozásáról. 

12. Részben módosítja a kishaszonbérletek alakítására vonatkozó rendelkezéseket is. 
13. Pótolni igyekszik az alaptörvénynek azt a hiányát, amely a telepítés kérdésének teljes 

elhanyagolásában jelentkezett. 
14. Végül fontos újítás volt, hogy a novella a földreformmal összefüggő anyagi kérdések 

rendezését a kevésbé rugalmas vegyes bíróságok helyett az Országos Földbirtokrendező 
Bíróság (OFB) hatáskörébe utalta.'" 

Jász-Nagykun-Szo lnok vármegye a földreform befejezése után 

A jászkun redemptus terület a megye területének csaknem 44%-át foglalta el. Ez a 
földreform végrehajtása során döntő különbséget jelentett. Ennek oka alapvetően az, hogy a 
jászkun kerületek egészségesebb birtokszerkezete egyszerűen nem tette szükségessé - de 
nem is engedte (!) - a nagyarányú földjuttatást. A Jászság és a Nagykunság redemptus 
övezetei a szabad paraszti fejlődés útjának lehetőségeit, vonásait hordozták, a nem redemptus 
övezet - földrajzilag Mezőtúr és Szolnok városok és a három tiszai járás - az agrárnépesség 
és földbirtokmegoszlás tekintetében a nagybirtok és a tőkés bérlet gazdasági hatalmának 
állandó fokozását juttatták kifejezésre. Véleményem szerint a Nagyatádi-fele földreform 
végrehajtása ezeket a redemptus övezetekben meginduló tőkés fejlődest segítették inkább." 

A vármegyei gazdasági felügyelő 1931. március 4-én kelt jelentésében írja le a régen várt 
mondatot, hogy „...a vármegye területén a földbirtok-rendezési eljárás teljesen befejezést 
nyert..."14 

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye birtokmegoszlásában már az első világháború előtt is 
túlsúlyban voltak a szélsőséges kategóriák. Az I. világháború után ez a helyzet csak 
rosszabbodott. Az egyik oldalra a teljesen nincstelen agrárproletárok tömege és a sok 
életképtelen gazdaság, a másik oldalon a kevés számú, ae csökkenő területű nagybirtok 
uralkodott. Ezt bizonyos mértékig kiegyenlítette a redemptio, de ez magán a kizsákmányolás 
tényén nem változtatott. A redemptus falvakban, városokban a zömmel 100—300 kh-os 
parasztgazdaságok fennhatóságát nyögték a nincstelenek. 

Ezen kellett volna segítenie a földreformnak. Ámde: 

11 Mészáros Károly: A Nagyatádi-féle földreformtörvények megalkotása. Agrártörténeti Szemle 
1978. 3-4. sz. 481-525. és 1979. 1-2. sz. 40-94. old. 
"Kiss József: A tőkés agrárfejlődés foka és néhány vonása Szolnok megyében a millennium 
évtizedében. Századok, 1962. 93-95. old. 
h O L K-184 33 865/1931. 
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Jász-Nagykun-Szolnok vármegye a földreform befejezése után 

A gazdaságok birtokkategóriái 
A gazdaságok 

A gazdaságok birtokkategóriái 
száma (db) % ter. (kh) % 

0-5 kh 
1 kh alatt szántóföld nélkül 16409 18,0 4 426 0,5 

1 kh alatt szántófölddel 14 866 16,2 6932 0,8 

1-5 kh 32 262 35,3 80812 8,9 

5-100 kh 
5-50 kh 

50-100 kh 
25 358 

1428 
27,8 

1,6 
376 739 

95 703 
41,5 
10,5 

100-1000kh 
100-500 kh 
500-1000 kh 

789 
96 

0,9 
0,1 

157381 
66 372 

17,3 
7,3 

1000 kh 54 0,1 119603 13,2 

Mindösszesen 91262 100,0 907968 100,0 

1. A földreformtörvénynek alapvetően az volt a hibája, hogy a földigények kielégítését 
szűk körre korlátozta és ezen belül igyekezett a jogosnak elismert jelentkezőket földhöz 
juttatni. Ha valahol sok volt a jelentkező és kevés a nagybirtok, vagy az egyáltalán nem volt 
- pl. Cibakháza, Csépa, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászjákóhalma, Kuncsorba, 
Kunhegyes, Kunmadaras, Szelevény, Tiszaszentimre községek és Karcag, Kisújszállás és 
Túrkeve városok esetében - , ott igen hamar befejezték a földbirtok-politikai intézkedéseket 
vagy hozzányúltak a középbirtokhoz, sőt a kisbirtokhoz is. Viszont a nagybirtokban gazdag 
területeken a kelleténél sokkal több nagybirtok maradt meg az igények kielégítése után is. 
Például a besenyszögi Kohner-birtok, Tiszakürtön a Bolza-birtok, Dévaványán a Herczog-
birtok, a törökszentmiklósi Baghy-, Szapáry-, Léderer-, Harkányi-birtokok, Mezőtúron 
Harkányi Anna birtoka, Szolnokon Nemes Albert gróf birtoka. 

A fentieket támasztja alá a vármegyei gazdasági felügyelő jelentése is 1924. május 15-ei 
keltezéssel, hogy „.. . az 1920. évi XXXVI. t. sz. alapján a megváltási eljárás lefolytatását 50 
községben engedte meg az Országos Földbirtokrendező Bíróság, míg három községben a 
törvény értelmében megváltható birtok nem lévén, az eljárás nem volt megengedhető..."" 

2. A vármegye 1895. és 1935. évi birtokviszonyai azt mutatják, hogy a földreform bevallott 
célját - az egészséges birtokmegoszlás megteremtését - nem tudta elérni. Ezt nemcsak a 
nagybirtokok igénybevételének mértéke, nanem a juttatás módja is bizonyítja, annak 
ellenére, hogy a megyében legalább telepítés történt. Ez talán sehol ilyen mértékben nem 
valósult meg az országban, hiszen öt községnek - Ecsegfalva,16 Kengyel, Rákócziújfalu, 
Szandaszőlős és Tiszatenyő - megalapítását az OFB kezdeményezte. 

A megyében továbbra is a törpe- és óriásbirtok jelentette a két pólust, az egyik nagy 
számával, a másik óriási területi arányaival tűnt ki. Talán az egyetlen helyes megoldása lett 
volna a földreformnak az, ha az apró birtokokat kiegészíti az önálló, rentábilis kisbirtokok 
színvonalára.17 Azonban nem ez történt. A földreform lefaragott néhány ezer holdat az egyik 
szélső kategóriából, hogy azzal még jobban megduzzassza a másik szélső kategóriát a 

15OL K-184. 8179 csomó 69 168/1924. 
16Madai Pál: Békés megye városainak és községeinek története. Megyei Tanács. Békéscsaba, 
1960.151. old. 
17Sebess Dénes: Magyar agrárevolúciók. Bp. 1932.; Scherer Pál: A nagybirtok. Bp., 1939. 
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megyében. Az OFB még a törvény adta lehetőségével sem élt a megyében. Az alaptörvény 
átlagosan három holdban állapította meg a juttatás maximumát, ennél azonban a valóságban 
kisebb területeket osztottak ki, hiszen a megyei átlag 2 kat. hold 787 D-öl lett. Szinte 
példátlan a külföldi összehasonlításban a nagybirtok ilyen ésszerűtlen szétdarabolása.18 

Mindezt azért, hogy úgymond „megfertőzze a magántulajdonnal" a nincstelen parasztot, 
hogy ezzel leválassza a munkásosztály oldaláról. Mindezt azért, hogy minél több embernek 
legyen magántulajdona, de a nagybirtok se csonkuljon meg túlságosan. A megyében 18 686 
föld nélküli mezőgazdasági munkás - a megye összlakosságának 4,83%-a - k a p o t t 46 582 
kh-at, amely a megye összes földterületének 5,13%-a. 

3. A levéltári kutatások során tűnt fel, hogy a megtalált OFB-ügyiratokban és a 
képviselő-testületi közgyűlések jegyzőkönyveiben szereplő adatok igen nagy mértékben 
eltérnek az 1935. évi mezőgazdasági statisztika községsoros kimutatásában szereplő adatok-
tól.19 De eltérést mutatnak ezen adatok az OMGE által közölt számoktól20 és a kormány 
jelentéseiben szereplő összesített adatoktól is.21 

Végül is ez utóbbiak vezettek rá az általunk vélt helyes megoldásra. A kormányjelentés 
földreformmal kapcsolatos adatait táblázatba foglaltuk és megkíséreltük elemzését. Arra 
jöttünk rá, hogy a kiosztott föld mennyisége 1935-ig nő, ekkor van a tetőpontja. A következő 
évben már csaknem 70 ezer holddal csökken. Ugyanez tapasztalható a házhelyek és a 
kishaszonbérletek esetében is. A házhelyek és kisnaszonbérletek tetőpontja 1929-ben, a 
törpe- és kisbirtoké 1932-ben, a közös legelőké 1933-ban volt. Ezen iaőpontok után 
mindenütt csökkenés tapasztalható. 

A magunk részéről hitelesnek tekintjük a már a kortársak részéről megnyilvánuló 
megjegyzéseket, amelyek utalnak a fenti tényre és megnevezik e folyamat irányát is. Ugyanis 
a reformföldesek egy része valamilyen okból kénytelen volt megválni földjétől. Az így 
felszabadult területek részben új kezekbe mentek át, részben visszakerültek a volt birtokos 
tulajdonába, annak ellenére, hogy a törvény ezt kifejezetten megtiltotta.22 

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye esetében lehetetlen végigkísérni a folyamatot. Más 
megyék gazdasági felügyelői ugyanis minden évben jelentették a földreform állását a 
december 31-ei állapotnak megfelelően, de a Szolnok megyei jelentésekben nincs adat. Ettől 
függetlenül a juttatott földek itt is kerültek vissza a volt tulajdonosokhoz. Például 
Tiszakürtön nem voltak hajlandók 100 kat. holdat átvenni.23 Vagy „... nagyobb arányú 
parcella elhagyások ... csupán a dévaványai kiosztásban történtek, ... ezen parcellákat 
átvenni senki sem hajlandó..."24/a 

Elképzelhetőnek tartjuk, hogy ez országos jelenségként értékelhető. 
A fentiek alapián az 1935. évi mezőgazdasági statisztikának a földreform eredményeit 

közlő négy oszlopát csak a felvétel időpontjában rögzített állapotot tükröző képnek 
foghatjuk fel és nem az egész földreform összesített eredményének. A teljes földmozgás csak 
az általunk jelzett levéltári anyag tanulmányozása során ábrázolható folyamatában.247 

4. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei gazdasági felügyelő már az 1923. évről szóló 
jelentésében ír arról, hogy a juttatott területek gazdálkodását állandóan figyelemmel kísérte 
és a reformföldeseket szakszerű felvilágosításaival és útmutatások adásával lehetőleg 
támogatta.25 „.. . Az egyes községekben földhöz juttatott kis existentiák gazdálkodását a 

18Dolmányos István: A kelet-európai földreformok néhány problémája 1917-1939. Agrártörté-
neti Szemle, 1962-1965. és 1983. 
"'Mezőgazdasági Statisztika, 1935. 99. kötet 169. és 173. old. 
20 A földreform eredményei. Szemle a földreform útján kiosztott területeken. Szerk.: Buday 
Barna, Bp., 1930. 
2lMagyar királyi kormány évi működéséről és az ország közállapotairól szóló jelentés és 
statisztikai évkönyv 1923-1925-től 1939-ig. 
22Zentay Dezső: Beszélő számok. Bp., 1935. 
23Szolnok Megyei Levéltár Tiszakürt jkv. 31/1925. kgy. szám és OL K-184 8719. csomó 
71 932/1929. 
2 4 / ,OL K-184 8720. csomó 56 577/1930. gazdasági felügyelői jelentések. A Szolnok megyei 
Gazdasági felügyelő jelentése 1929. évről. 
24/b L. részletesebben Tolnay Gábor: A Nagyatádi-féle földreform és az 1935. évi mezőgazdasági 
statisztika = STATISZTIKAI SZEMLE 1990. 68. évf. 7. szám 597-602. p. 
25OL K-184 8719. számú csomó 69 168/1924. Gazdasági felügyelói jelentések, Szolnok megye. 
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felügyelőség állandóan éber figyelemmel kísérte, azokat útbaigazításokkal látta el és sok 
esetben közbenjárásával a nagyobb birtokok segítségét kérve őket fogatos és géperő 
kedvezményes bér melletti rendelkezésükre bocsájtásával is segítette."26 „... A földhözjutta-
tottak a legtöbb helyen földjeiket erejükhöz képest megfelelően és idejében megművelték, 
vannak azonban egyes vidékek - különösen ahol a juttatás nagyobb arányú volt - , ahol a 
földek elhanyagolt mívelése volt tapasztalható, s így a terméshozam is e helyeken a 
többiekével szemben 20—50%-kal alacsonyabb volt. A földhöz juttatónak a legtöbb helyen 
anyagi erő híján vannak, s ezért a juttatott területek kívánatos és rendszeres jó megművelése 
csak anyagi helyzetük erősödése után várható..."27 „.. . A földhözjuttatottak csekély 
kivételtől eltekintve földjeiket megművelik, vagy megműveltetik, azonban a művelés 
minősége még mindig sok kívánnivalót hagy nátra. A juttatottak nem rendelkeznek 
megfelelő fogatos erővel és eszközzel, s így rá vannak utalva kisbirtokos társaik segítségére, 
akik csak saját földjeik megművelésének elvégzése után, s így legtöbbször későn - engedhetik 
át igaerejüket. Teljesen nanyag megművelés is előfordul, ezek azonban a gazdasági 
felügyelőség által figyelmeztetve lettek, hogy amennyiben földjeiket a jövőben is ily 
hanyagul művelik, és elgyomosítani hagyják, úgy az tőlük el fog vétetni..."28 

Mindezekkel az idézetekkel a földbirtokreform egyik legsúlyosabb hiányosságára kíván-
tuk a figyelmet felhívni, nevezetesen arra, hogy mind a törvényhozás, mind a földművelés-
ügyi kormányzat teljesen elhanyagolta a földhözjuttatottak gondozását.29 A kormányzat 
érdeklődése a kérdésnek tisztán a mechanikus megoldására szorítkozott és majdnem teljesen 
figyelmen kívül hagyta azokat a fontos érdekeket, amelyek a reformföldesek boldogulásához 
és a termelés védelméhez fűződtek. Azoknak, akik a kisbirtokuk kiegészítésére kaptak 
földet, még elfogadható volt a munkájuk. Gazdálkodásuk megütötte a helybeli kisüzemek 
átlagos színvonalát. De ezek voltak kevesebben. A többség a teljesen nincstelenekből állt, 
mert a földreform - szociális okokból - elsősorban a földnélkülieket igyekezett kielégíteni. 
Ezek gazdálkodása általában a legszerényebb várakozásoknak sem felelt meg. A termelés 
ésszerűtlen volt. Sok helyen kalászos után kalászost vetettek éveken át, és az már jó volt, ahol 
a „vetésforgó" a búza és kukorica váltakozásából állt. A terméseredmény is ennek 
megfelelően és általában mélyen alatta maradt a helybeli kisüzemek eredményeinek.30 Ezek a 
földek sivár, kiégett földekké váltak, amelyek - különösen a tiszai alsó járás területén - tíz 
évig sem kaptak szerves trágyát és tisztességes megművelést, hozamuk pedig ennek 
megfelelően egyre csökkent.31 

A bajok okát a következőkben látjuk: 
a) A földműves nem egyenlő a földmunkással, a reform során pedig döntően az utóbbiak 

kaptak földet. Ezek nem rendelkeztek a helyes gazdálkodáshoz szükséges szaktudással. A 
földreform során teljesen megfeledkeztek arról, hogy az ésszerű gazdálkodás elemi ismereteit 
valamilyen formában eljuttassák hozzájuk. Legalább gondoskodni kellett volna arról, hogy 
megfelelő tanácsadást kapjanak. Nem ellenőrizni kellett volna a földszerzők gazdálkodását, 
hanem segíteni, irányítani, hasznos gyakorlati tanácsokkal ellátni őket. Ezt pedig alig lehetett 
elvárni a gazdasági felügyelőktől, akik gyakran két-három járásra terjedő körzetüket évente 
bejárni sem tudták, nemhogy az ezernyi juttatottal közvetlen érintkezést tarthattak volna 
fenn. A törvénynek ide vonatkozó rendelkezése inkább lelkiismeret-megnyugtató tény volt, 
mint a gyakorlati életre alkalmas ösztönzés. 

bl A földhözjuttatottak döntő többsége egészen vagyontalan, szegény ember volt, akik a 
föla megműveléséhez szükséges felszerelessel sem rendelkeztek, és ezeket - anyagi erő híján 
- beszerezni sem tudták. A gyalogos és kézi munkát maguk végezték, a gépi és fogatos 
munkaerőt azonban a szomszédból kellett kölcsönözniük. Pontosan úgy, ahogy azt a 
gazdasági felügyelő leírta. Nagyon keserves és egyáltalán nem előnyös állapot volt ez a 
kényszerhelyzetben lévő újbirtokosoknak, akik sokat panaszkodtak a túlzott bérszántási 
díjak és általában a kényszerhelyzetük uzsoraízű kihasználása miatt.32 

2 6OL K-184 8719. sz. csomó 80 841/1925. Gazdasági felügyelői jelentések. Szolnok megye. 
2 7OL K-184 8719. sz. csomó 19 849/1926. Gazdasági felügyelői jelentések, Szolnok megye. 
2 8OL K-184 8720. sz. csomó 56 577/1930. Gazdasági felügyelői jelentések, Szolnok megye. 
'9Utal erre A földművelésügyi szakigazgatás története 1867-1948. Szerk.: Pataky Ernő. Mező-
gazdasági Kiadó, 1970. című mű is. 
°Szabó Miklós: Magyar mezőgazdák szövetkezete 1891-1941. Pátria, Bp., 1942. 

31 Fellner Frigyes: Csonka-Magyarország nemzeti jövedelme. Bp., 1930. 
i2Kiss Dezső: Parasztsors-parasztgond 1919-1944. Bp. 1960. 
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A sok jogos panasz, melyeket a gazdasági felügyelők közvetítésével tudott meg a kormány, 
azt eredményezte végül, hogy az 1926-ban felvett népszövetségi kölcsönből hasznos 
beruházások céliára szánt hitelek terhére egymillió koronát engedélyezett a bérszántási és 
gépfelszerelési akció indítására.33 Ennek a különben ésszerű akciónak az elvetélt lebonyolítá-
sát láthattuk Jánoshida esetében, és ugyanezt hiúsította meg Rákóczifalva „hat bérszántója" 
is.34 

c) A legnagyobb bajt azonban nem a holt felszerelés, hanem az állattartás hiánya okozta. 
Az O M G E 1930-ban egy reprezentatív felmérést készítve 250, eredetileg föld nélküli 
juttatottat megkérdezve megállapította, hogy közülük 19 tartott egy tehenet, 11 tartott két 
tehenet, 7 tartott egy lovat, 13 tartott két lovat, 15 tartott sertést és 34 tartott egyéb jószágot. 
Ebben a csoportban az újbirtokosok majdnem kétharmad részének egyáltalán nem volt 
haszonállata és ennek következtében trágyatermelése sem lehetett.33 

Íász-Nagykun-Szolnok vármegyében ennyire nem volt nagy a baj, hiszen a birtokstatiszti-
tanúsága szerint éppen a 0-5 kh-os birtokkategória állattartása több mint 40%-kal 

növekedett a negyven év alatt. 
d) A földreform során kiosztott parcellák rendszeres megművelésének további akadálya 

volt a nagy távolság, amely különösen megyénkben volt jellemző. Mondjuk ezt annak 
ellenére, hogy a megye területén öt falu telepítése is történt. Azonban ha figyelembe vesszük, 
hogy sok esetben egyenesen hozzáférhetetlen területeket jelöltek ki a juttatottak részére, 
mert az uradalmi utak használatát rendszerint nem engedélyezték, mint látható Dévaványa 
esetében is. Mindezt az O M G E már említett felmérése is alátámasztja, mikor elmondja, hogy 
némely vidéken a kiosztott földek 20-25%-a került vissza volt tulajdonosaik kezére, mert a 
kisemberek között nem akadt újabb jelentkező.36 

Mindezek mellett szembe kell néznünk azzal a körülménnyel is, hogy a termelés 
szempontjából sem sikerülhetett a földreform, mert az 1-2 kh körüli parcellán, a többnyire 
nagyon külterjes gazdasági viszonyok között akkor sem nyújtottak volna lehetőséget 
racionális gazdálkodásra, ha ennek egyéb feltételei meglettek volna. Valahogy olyan érzése 
támad az embernek, hogy a kormány nem tett egyebet, mint a népes családoknak lehetőséget 
adott arra, hogy az évi kenyérgabonát megtermeljék. Sajnos, sok reformföldes ennek is 
tekintette a juttatást, ami szerintünk is az ellátatlanoknak az ellátottak sorába való emelését 
jelentette/7 

5. A földreform legsebezhetőbb pontja a pénzügyi megoldás volt. Ez egy felemás és hosszú 
vita lezárása utáni megoldás alapján végül is a teljes kártalanítás elvének fenntartása mellett 
megengedte, hogy a megváltási árat később - legtöbbször 10 év múlva - állapítsák meg. 
Ugyanakkor fenntartotta a birtokos és a földhözjuttatott közötti esetleges szabad megegye-
zés lehetőségét is (esetleg a megváltási ár bírói megállapítását is). 

A végsőnek tűnő szabályozás az 1928. évi XLI. törvénycikk311 és az 1300/1929. M. E. 
számú rendelettel történt. Ezt a pénzügyi viszonyok javulása tette lehetővé. A birtokosokat 
megillető kártalanítást a törvény külön erre a célra alkotott pénzintézetre: A Földbirtokren-
dezés Pénzügyi Lebonyolítására Alakult Szövetkezetre - népszerű rövidítéssel: a LEBOSZ-
ra bízta. A törvény úgy intézkedett, hogy a reformföldesek ennek az intézetnek kötelesek 
tartozásukat leróni. 

A LEBOSZ tőkéje egymillió pengő volt, amelyet négy egyenlő részben az ún. alturista 
intézetek, mint a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége, a Kisbirtokosok Orszá-
gos Földhitelintézete, a Magyar Földhitelintézet (e három később egyesült) és az Országos 
Központi Hitelszövetkezet jegyeztek. Az egész pénzügyi tranzakció lebonyolítására az 
állam 36 millió dollár (205 millió pengő) kölcsönt vett fel 5,5% kamat mellett 50 évi 
törlesztésre egy svéd gyufatröszttől - Svenska Tándstiks Aktiebolaget - a magyar gyufagyár-

yyBerend T. Iván-Szubay Miklós: A tőkés gazdaság története Magyarországon 1848-1944. Bp., 
1973. 
"SzML Rákóczifalva közig. ir. 1021/1928. szám 
35Asztalos István: Az. állattenyésztés területi megoszlása Magyarországon. Bp., 1968. Éber Jenő: 
A magyar állattenyésztés fejlődése. Bp., 1961. 
^'Horti József: A jelenlegi mezőgazdasági válság magyar nézőpontból 1920-tól napjainkig. Bp., 
1931. 
1 Féja Géza: Viharsarok. Magvető, Bp., 1957. 
38AZ 1928. évi tö rvények gyű j t eménye . Bp. , 1929. 963-985. o ld . 
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tás monopóliumának 50 évre való átengedése, valamint a vagyonváltságföldek lekötése és az 
előbb említett négy pénzintézet egyetemleges jótállása ellenében. 

A megváltott ingatlanok árát 1928 végéig az OFB külön eljárások után ítéletileg állapította 
meg. Minthogy azonban ilyen eljárás mellett az ármegállapítás még évekig elhúzódhatott 
volna, az 1928. évi törvény a még hátralévő községekre az ármegállapítást egységes alapra, 
nevezetesen a földkataszteri tiszta jövedelem alapjára helyezte akként, hogy a kat. tiszta 
jövedelem minden koronája után a birtokost 60 pengő kártalanítás illeti meg a megváltott 
mezőgazdasági ingatlanok után. Ennek az összegét azonban már nem az OFB állapította 
meg, hanem a községi elöljáróságok számították ki az illetékes pénzügyi hatóságok 
felülvizsgálata mellett. Amennyiben a földhözjutottak által a törlesztés helyett ideiglenesen 
fizetendő haszonbért már jogerősen megállapították, a megváltási árat még nem, ez esetben a 
megváltási ár az évi haszonbér hússzorosa lett. 

A földhözjuttatottak fizetési kötelezettségét a törvény az egész vonalon egyöntetűen 
szabályozta oly módon, hogy a megváltási árat 52 év alatt egyenlő részletekben kötelesek 
megfizetni. Az évi törlesztőrészlet a megváltási ár 5%-a, amelyhez kezelési költség címén 
még legfeljebb 0,4% számítható. 

Az állam ezúttal komoly lépést tett a földreform pénzügyi kérdéseinek rendezése felé 
azzal, hogy a megállapított követeléseket és tartozásokat, továbbá tekintélyes anyagi 
eszközök felhasználásával megindította a likvidáció munkáját is. Túlzás volna azonban 
pénzügyi megoldásról beszélni. Voltaképpen ez a pénzügyi rendezés nagyon egyoldalú - de 
még ezen az egyik oldalon sem befejezett - művelet volt. Annyi történt, nogy az állam a svéd 
gyufakölcsönből kielégítette a megváltást szenvedett földbirtokosokat, követeléseiknek kb. 
kétharmada erejéig. A másik oldalon, vagyis a juttatottak számára való tartozások megállapí-
tásánál azonban nem jutott tovább. Ez igen nagy hiba volt. Mert a földreform pénzügyi 
megoldása nem merülhet ki a megváltást szenvedők kártalanításával. A helyes eljárás az lett 
volna, hogy a gyufakölcsönből a földhözjuttatottak is kaphattak volna bizonyos támogatást. 
Ez nemcsak az ő magánérdekük lett volna, hanem egyben közérdek is, és minden bizonnyal 
sokkal kevesebb károsodás érte volna a közgazdaságot és a szociális béke is többet nyert 
volna vele, ha ez megtörténik. Mindezt még antiszociális adópolitikával is tetézte az állam.39 

Közben a 600/1945. M. E. számú rendelet alapján agrárforradalom kezdődött és 1946. 
január 8-án a magyar miniszterelnök a 12 433/1945. M. E. számú rendeletével a földbirtok-
rendezés során földhöz- és házhelyhez juttatottak tartozásainak rendezéséről szóló 2000/ 
1937. M. E. számú rendeletet módosította és kiegészítette annyiban, hogy a fenti rendelet 13. 
§-át felfüggesztette és a megváltási ár törlesztését átmenetileg nem engedélyezte.40 

Fél évvel később — 1946. július 12-én - újabb rendelettel — „a 7890/1946. M. E. számú 
rendelet az 1920: XXXVI. törvénycikk és az ezt módosító és kiegészítő rendelkezések 
alapján lefolytatott földbirtokrendezés során megváltott földekből és a vagyonváltságföldek-
bőí földhöz- és házhelyhez juttatottak fizetési kötelezettségeinek újbóli szabályozása 
tárgyában41 - újból elrendelte a Nagyatádi-féle földreform során kapott földek után a 
részletek törlesztését. Erről a LEBOSZ egy újfajta nyilvántartást vezetett, amelyben az 
utolsó bejegyzést 1952-ből találtuk, amikor valaki még törlesztést fizetett be - ad maioren 
Dei glóriám. 

Nem tudunk szarkasztikus megjegyzés nélkül tekinteni e rendeletre, holott az államnak 
volt igaza, amikor a külföldi kölcsönök visszafizetését megkísérelte és a reformföldesekre eső 
hányadot be is akarta hajtani. De teljesen nem volt igaza, mert ennek a kölcsönnek a döntő 
hányadát a földbirtokosok kapták. Amikor végrehajtotta 1945-ben a kártalanítás nélküli 
agrárforradalmat, a 36 millió dollár fedezetének a birtokába is kerülve lehetett volna annyira 
„gavallér" - már politikai meggondolásból is hogy tartozásukat ad acta teszi és nem keseríti 
tovább a reformröldesek amúgy sem valami rózsás életét. A tiszasülyi MKP-titkár reklamált 
is faluja nevében, hogy ők már kifizették a tartozást. A LEBOSZ azt válaszolta, hogy ez igaz, 
de azóta újabb emelés történt, amit még a község nem fizetett ki.42 A rendelet szerint a 
tartozást „... az 1945. évi számított tíz évi egyenlő részletekben fizetheti meg..." Ez pedig 

"Kerék Mihály: A magyar földkérdés. MEFHOSZ Kiadó, 1939. 
40Magyar Közlöny, 1946. 6. sz. 
"Magyar Közlöny, 1946. 155. szám, valamint a szöveg helyesbítése a 156. számban. 
4 2OL Z-1477 Gazdasági Levéltár. LEBOSZ-kimutatások. Tiszasüly község anyaga. 
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1955-ben járt volna le. De az utolsó három részlet fizetését a mezőgazdaság szocialista 
átszervezése ad acta tette. Az 1928. évi XLI. t. c. alapján a tartozás csak 1980-ban telt volna 

* 

„... A földreform nem sikerült: - írja Buday Barna, az O M G E főszerkesztő-igazgatója -
de hiszen könnyű volt neki nem sikerülni. Azért ne csüggedjenek a kisgazdaságról 
álmodozók: az időknek az a mohája, amely sziklákat repeszt, földhasogató birtokpolitikát is 
csinál. Kétségbevonhatatlan a fejleményeknek az az irányzata, hogy végén a kisüzem eszi 
meg a nagyot, a kisember fog győzni, lassú, de biztos és elkerülhetetlen térfoglalásával. 
Győzni fog, megversenyezhetetlen szorgalma és igénytelensége révén... A jövő a kis-
emberé."44 

Dr. Tolnay Gábor 

A tapolcai Szentkút 

A Tapolcai-medence északi felén elterülő mészköves-karsztos hátságnak a rétegeiből, a 
Véndek-hegy délkeleti lábánál tört elő egy bővizű karsztforrás, melyet ősidők óta Szentkút-
nak neveztek. A Szentkút forrásvize, mely folyása közben még több kisebb forrás vizét is 
felfogja, Zalahaláp határában egy kisebb malmot is hajtott, majd felduzzasztva egy halastavat 
is táplált. Ezt az erecskét a Dunántúlon közismert séd szavunkkal itt Szentkúti sédnek (vagy 
érneK) hívták. Tapolcát északnyugatról megkerülve belefolyt a Tapolca-patakba, s vele a 
Balatonba. 

A Szentkút vize fontos volt a környéken dolgozó földműveseknek, szőlősgazdáknak. 
Elnevezése, a hozzá fűződő szakrális és profán szokások, valamint a föléje emelt díszes épület 
is mutatja, hogy sokkal több volt, mint egyszerű víznyerő hely. Adta is a kitűnő vizet 
mindaddig, amíg a bauxitbányászat érdekében el nem kezdődött az ún. aktív vízszintsüly-
lyesztés. Ennek következtében a Szentkút forrása - miután az elég mapas szinten eredt -
kiapadt. Elköltöztek a mellette lévő erdészházból azok, akiknek hagyományos kötelességük 
és erdekük volt a forrás és az épület gondozása. A magára hagyott épület évről évre romlott, 

43Az 1928. évi törvények gyűjteménye. Bp., 1929. 963-985. old. 
uSzakács Kálmán: A kommunista párt agrárpolitikája 1920-1930. Kossuth Kiadó, Bp., 1961. 
170-171. old. 
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majd tíz évvel ezelőtt leomlott, kövei szétszóródtak. Az évszázados tölgyfák között lévő 
forrás környékét elborította az erdei aljnövényzet, a köveket belepte a moha, zuzmó. 
Közben lassan elhalnak azok is, akiknek még jelentett valamit a forrás, így néhány év múlva 
elfelejtve aludták volna örök álmukat az erdő korhadéka alatt a szépen faragott kövek. 

Közismert, hogy a vizet, a forrásokat ősidők óta igen megbecsülte a lakosság. A forrásokat 
gondozták, védelmül fával, téglával, kővel foglalták és el is nevezték valamilyen jellegzetessé-
géről, tulajdonságáról, szentekről stb. EnnA a forrásnak különös megbecsülését mutatja, 
hogy föléje igen díszes épületetet emeltek Szűz Mária tiszteletére. Bizonyos jelek arra 
mutatnak, hogy már ezen épület előtt is volt valamilyen, kőből épített foglalata. Ez kitűnik 
egy hozzá fűződő legendából is. 

Sajnos, az összedőlt épület építésének pontos idejét nem ismerjük, de a tapolcai templom 
barokk kori átépítésének idejére tehetjük. Feltevésünket alátámasztja az épület barokk 
stílusa, továbbá a faragott homokkövekbe bevésett több évszám is. Az aránylag puha 
homokkőbe az ott megfordulók rengeteg monogramot, nevet és évszámot véstek. Ezek 
közül tisztán kivehető két legkorábbi évszám: 1770 és 1782. Feltehető, hogy a teljesen új 
építménybe azonnal nem véstek bele, így az építést 10-15 évvel előbbre tehetjük, ami 
megegyezik a templom átépítésének idejével (1757). 

A forrás ősi tiszteletét mutatja a hozzá fűződő hagyomány, mely szerint a forrás környéke 
már a honfoglaló magyarok itt letelepedő Vér-Bulcsú nemzetségének áldozati helye volt. 
Erre írásos adat nincs, de elképzelhető, hiszen a forrás - ha az ekkori természeti 
körülményeket vesszük figyelembe — lakott helytől távol, sűrű erdő rejtekében eredt. 
Lehetséges, hogy itt is az történt, mint más pogány szokással, kultuszhellyel hogy azt az új 
vallás megszüntetni nem tudván, a saját ideológiájának szolgálatába állította. így lett a 
polgány áldozati kútból szentkút. Semmi sem mond ellene tehát apogánykori kultusznak, az 
viszont tény, hogy a Szentkút a keresztény vallásos tiszteletnek színhelye volt már 
évszázadokkal ezelőtt is, különben nem építettek volna föléje ilyen díszes épületet. A többi 
szentkúthoz hasonlóan ezt is Szűz Mária tiszteletére építették, ami kitűnik a rajta lévő 
szentképből, a régiek elbeszéléséből és abból a tényből, nogy tavasztól őszig minden Szűz 
Máriával kapcsolatos ünnepen a tapolcaiak, zalahalápiak processzióval felkeresték, de 
látogatták a környékbeli falvak (Sáska, Hegyesd, Monostorapáti, Diszel) lakói is vallási és 
kirándulási céllal. 

Minden szentkúthoz fűződik valamilyen csodás gyógyulási történet. A megkérdezett 
idősebb asszonyok ilyen csodás történetet nem ismertek, pedig volt, amit az - mm -
szignóval írt meg valaki a Tapolcai Újság 1927. március 16-i számában. A történet leírója egy 
öreg gombaszedo asszonytól hallotta a csodás gyógyulást, mely szerint a hajdani püspöki 
malom bérlőjének a leánya és a malom kocsisának fia titokban megszerették egymást. 
Egyszer a leány súlyosan megbetegedett, lábai megbénultak. A legény, aki időközben 
juhászbojtár lett, a Szentkút mellett elaludva azt álmodta, hogy lesántult bárányai átmentek 
a Szentkút vizén és abból kilépve meggyógyultak. Ezt csodás jelnek véve éjjel titokban kivitte 
a leányt a Szentkúthoz, s béna lábait locsolva a szent vízzel, az meggyógyult. Az apa e 
csodálatos gyógyulásért a forrás fölé kápolnát építtetett, ahol a fiatalok összeházasodtak. A 
történet szerint ezután jött a tatár és a török, a kápolna elpusztult, de helyette építették azt, 
ami az elbeszélés idején állt. 

Noha ez a Szentkút nem volt olyan híres, mint sok más, búcsújárásáról híres hely, de ehhez 
is hasonló vallási (szakrális) szokások fűződtek. A vizét szenteltvízként használták, ha 
odaértek, belemártva a kezüket azzal vetettek keresztet. Ismert volt itt is az ún. mosdatott 
keresztelés szokása. A fiatal leányok (ritkábban fiúk) megkérték a számukra kedves idősebb 
asszonyt, hogy keresztelje meg őket. Az asszony belemártva kezét a vízbe, megmosta a leány 
arcát, s ezzel keresztlánya (fia) lett, s életük végéig keresztanyámnak-keresztlányomnak 
szólították egymást és ezt ugyanolyan értékűnek vették, mint a rendes keresztelést. Szokás 
volt az ún. komálás, amikor nagyjából azonos korú leányok, illetve fiúk (barátok) egymást 
mosdatták meg, és ezután komámasszonynak, komámuramnak szólították egymást. Olykor 
ajándékot is adtak a megkereszteltnek: szentképet, imakönyvet, rózsafüzért, néhány fillért 
stb. Némely vidéken az ilyen komálás után magázták egymást, itt azonban ez nem volt 
szokásban. 

Noha nem ismerték a Szentkúthoz fűződő regebeli csodálatos gyógyulást, de mégis hittek 
a forrás gyógyító erejében. Más szentkutakhoz hasonlóan itt is hitték, ha fájós kezüket-lábu-
kat megmossák a kifolyó vízben, az meggyógyul, sebek begyógyulnak, beteg szemüket 
megmosva jobban látnak stb. 
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Jó időben, a jelesebb Mária-ünnepeken még árusok is kirakodtak, vallási tárgyakat 
(szentkép, imakönyv, rózsafüzér, szobrocskák, keresztek stb.) és édességet, mézeskalácsot 
árultak. Mária nevenapján a sümegi ferences barátok búcsújáról visszajövök ide betértek, 
megpihentek, énekeltek, imádkoztak és mentek tovább. Más búcsújáró helyekhez hasonlóan 
a vallási ceremóniák után következett a szokásos evés-ivás, beszélgetés, megvendégelés. 
Alkalom volt rokonok, barátok találkozására, ismerkedésre, barátságok, szerelmek szövőd-
tek. 

A vallási szokások legtovább a paraszti rétegek körében éltek, a polgári rétegek 
mindinkább kellemes kirándulóhelynek, felüdülésnek, szórakozási lehetőségnek tekintették. 
Gyakran tartottak itt majálist, vagy csak baráti összejövetelt a jó hideg vízbe behűtött bor 
mellett. 

A múlt század végétől az iskolások is kirándultak ide és ez különösen azután lett 
rendszeres, hogy hivatalosan is elrendelték a madarak és fák napját. A mi korosztályunk mint 
elemista, polgárista tartotta itt közös kirándulásait, de egyénileg is eljöttünk ide virágot 
szedni. Még az 1950-es években is vittük oda tanítványainkat, ápolva a régi hagyományt. 

A cserkészet elterjedésével, a két háború között rendszeresen táboroztak itt, hiszen 
adottak voltak a legfontosabbak: a tiszta víz, az erdő, a jó levegő, a nyugalom. 

Mindez ma már csak az emlékekben él és a forrás kiszáradása után az épület is eltűnik, ha 
meg nem menti a Tapolcai Városszépítő Egyesület. Nem kis fáradságba, utánjárásba, 
szervezésbe került, mire az épület szétszóródott köveit behoztuk és a Kistó partján 
felállítottuk. Az eredeti helyszínen való újbóli felépítésnek semmi értelme nem lett volna, 
hiszen a forrás kiapadt, és még csak remény sincs az újjáéledésére. A Kistó partja hasonlítván 
az eredeti helyszínhez, erre a célra megfelelt és ebben a környezetben olyan természetesen 
hat, mintha mindig is ott lett volna. 

Szerencsére, akihez csak fordultunk, mindenki készségesen segített: a kövek behozatalá-
ban, az alap elkészítésében, a víz odavezetésében, a felépítésben. Már jó ideje gyűjtöttük a 
Szentkútról készült régi fényképeket, így a meglévő kövek méretei és a fényképek alapján 
pontos helyreállítási rajzot tudtunk készíteni. Egy faragott követ nem tudtunk még utólagos 
kutatás során sem fellelni, a kútnyílás bal oldali oszlopkövét. Ezt a másik alapján betonból 
öntöttük ki. 

Az épületet csekély változtatással az eredeti formájában építettük fel. Változás a már 
említett oszlop pótlása és a timpanon köveinek a megcserélése. Erre azért volt szükség, mert 
amikor összedőlt az épület, az elöl lévő kő jobban megsérült, így az épebb hátsó került előre. 
Egyébként a két kő között csak annyi volt a különbség, hogy a najdan elöl lévőnek a közepe 
joLban ki volt mélyítve, ami arra utal, hogy ebben lehetett még egy háromszög alakú kő, 
melyen - csak találgathatunk - a Szentháromság attributuma, az Istenszem lehetett kifaragva. 
Erre azonban már senki sem emlékszik, mint ahogy arra sem, hogy a timpanon tetején még 
volt egy kereszt, melyre a csúcson lévő négyzet alakú bevésésből következtethetünk. 

Az épületet rendszeresen meszelték. Volt időszak, amikor vörös vagy szürke színűre, de 
ezek a színezések nem lehettek eredetiek, mert egy 1848-as bevésés alján is találtunk vörös 
festéket, jeléül annak, hogy azután festették. Rendszerint évente közönséges oltott mésszel 
kenték be, ez a kút mellett lakó erdész feleségének a tiszte volt. Most már olyan vastag néhol 
a mészréteg, hogy a faragott kövek profilja szinte teljesen eltömődött. 

Külön története van a rajta lévő szentképnek. A két csigamintás kő között egy 40x56 cm-es 
vaslemezre festett Madonna-kép volt, ami a régi fényképeken elég jól látszik. A vaslemezre 
festett kép teljesem megsemmisült. Amikor 1984-ben helyreállítottuk, felmerült, hogy 
tegyünk-e új képet avagy sem. A vélemények megoszlottak és évekig nem is volt rajta 
kép. Ismerve Uavardy Erzsébet festőművész ilyen irányú művészi munkáját, megkértem, 
hogy fessen rá képet. Miután megnézte az épületet, megígérte a Madonna-kép megfestését, 
de azt kérte, hogy a képet ne kívülre tegyük, hanem besüllyesztve és az elejét üveglappal 
védjük. Az üveglapot Szollár Gáspár lakatosmester által készített, ízléses vaskeretbe 
tettük. 

Említettem, hogy az épületet rendszeresen meszelték, de amíg félig-meddig a földben 
feküdt, némely részein megmaradt a meszelés, másokon lekopott, belepte a mona, zuzmó, 
így évekig elég gondozatlan képet mutatott. Most, amikor a kép belekerült, elhatároztuk, az 
újrafestést a barokk kor ízlésvilágának megfelelően: az alap fenér, egyes kiemelkedő faragás 
a környezethez illően zöldesszürke színű. 

Miután a szentképet pótoltuk, az épület visszakapta vallási jellegét, a szokáshoz híven a 
helyi plébános szeptember 23-án újból felszentelte egy szép kis ünnepség keretében. Sokan 
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el jöt tek a z o k közü l , ak iknek még voltak emlékei a Szen tkú t ró l , de sokan o l y a n o k is, akik 
szeret ik a szépet és ö r ü l n e k a régi ke resz tény ér tékek megmentésének . A z ünnepség re a 
Városszép í tő Egyesület a Tapolcai f üze t ek so roza tban k iadta e soroknál jóval b ő v e b b 
t a n u l m á n y t és n a g y o b b p é l d á n y s z á m b a n egy négyoldalas kis ismertetést . 

Már 1984-ben e lhe lyez tünk a hátoldalán egy márvány táb lá t , me lyen az alábbi szöveg ad 
tá jékozta tás t az é r d e k l ő d ő k n e k : „A Véndek-hegyi kiapadt Szentkút összedőlt építményét itt 
állította helyre 1984-ben a Városszépítő Egyesület." 

Tóth József 

Köszöntjük a kilencvenesztendős Domokos Pál Pétert! 

Domokos Pál Péter egyidős századunkkal. 1901. június 29-én született Csíksomlyón 
és egész életét a keleti magyarság - a székelyek és a csángók - múltjának, kultúrájának 
szentelte. Eletében mindig elsősorban arra vállalkozott, amire nem volt más jelentkező, 
legyen az a XVIII. századi hangszeres magyar zene, vagy a moldvai csángók zenei 
anyanyelve. Munkássága így mindig újat, értekeset hozott a magyar tudomány számára. 
Igazságszeretete, népeért, nemzetéért elkötelezett munkássaga miatt a magyarság 
ellenségei sosem szívelték. Ceau\escu Romániájában és Kádár Magyarországán egyaránt 
nemkívánatos személy volt. Ha Domokos Pál Péternek csak átlagos életkort adott volna 
a sors, idehaza is félreállított, rendőri felügyelet alatt álló emberként hal meg. De mert 
pátriárkái életkor adatott számára, megérhette számos könyve megjelenését, sikerét, s az 
egész nemzet nyilvános ünneplésének alkalmait. 

Domokos Pál Péter bizonyára elhatározta, hogy túléli a magyarság ellenségeit. Ez 
részben sikerült neki, s szívből reméljük, hogy elhatározása valóra válik. Itt következő 
írásának közlésével is köszöntjük 90. születésnapján, és kívánunk neki jó egészséget, 
számos alkotó esztendőt! (A szerkesztőbizottság) 

Pünkösdi 
búcsú 
Csíksomlyón 

Plungor Sándor rajza 
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A hatvanhárom megyés Magyarország legkeletibb megyéje Csíkvármegye, melynek szinte 
geometriai középpontjában fekszik Somlyó, Csíksomlyó, népiesen Somojó, hivatalosan 
Várdotfalva, olánul $umuleu. A Nagy- és Kissomlyó bérctornya alatt a Somíyó-patakocska 
két falut hasít hosszában ketté. Az ér-számba is alig vehető patak először Csobotfalván, 
azután Csíksomlyón folyik keresztül, majd Csíkszereda határában az Oltba ömlik. A 
Kissomlyó-hegy északnyugati sarkán kitűnő borvíz csobog, melynek fa-küpüjét egy 
ferences „kő-küpüre" cserélte, az alábbi szavaknak megfelelően: 

„Rég fa valék. 
Darvas Vénáncz 
változtata kővé, 

Most vígan lobogok, 
Hogy ki-ki vággyaligyék." 

A kő küpü mellett favályú állott, melyhez idevág e további néhány szó: „Darvak és 
madarak, szomjukat oltják el itt!" A falucska határában még három további borvíz lobog: a 
Széket-kerti, a Dorlakai és a belmezei borvíz. 

Az ezer lelket számláló falucskának régi, rozoga, emeletes községháza is volt, melyet én 
még gyermekkoromban láttam. Tanulságos feliratát nem feledhetem: 

„Épült ez községház 
Az falu költségénn! 
Kicsi Márkos Dénes 

Falus-bíró lévén 
Hogy itt az igazság 

Meghallgatást nyerjen, 
A hamisság pedig 

pisszenni se merjen!" 

„Csíksomlyó nagy híres búcsújáró falu - az egyik erdélyi püspök szavai szerint —, melyhez 
a székely nép legszebb emlékei kötvék." 

Csíksomlyó nyolc imádkozóhelyéről, templomáról tud az emberi emlékezet: 

1. A Szent Péter- és Szent Pál-megyetemplom. 
2. A „Szenvedő" kápolnája a Salvator-kápolna mellett. 
3. A Salvator-kápolna a Kissomlyó csúcsán. 
4. Szent Rókus-kápolna (elpusztult, csak a főoltárkép maradt meg). 
5. Szent Antal kápolnája a Kissomlyó nyugati sarkán. 
6. Az obszerváns ferencesek temploma, ahol a Mária-kegyszobrot őrzik. 
7. Nepomuki Szent János-kápolna a kegytemplom mellett. 
8. Szent Márk kápolnája (hajdan a Nagysomlyó csúcsán állhatott, elpusztult). 

A nyolctemplomos falu kincse a Mária-kegyszobor, melyet 1567 óta Székelyföld katolikus 
népe Pünkösd szombatján minden évben felkeres. A Nepomuki János kápolna holmokterén 
magasan márványba vésett írás van, amely a mi pünkösdi búcsúnk körülményeiről 
tájékoztat: 

„Emlékezetére azon győzedelemnek, melyet 1559-ben pünköst szombatyán ezen a 
hellyen nyert ifjabb János Zsigmond király hada ellen a maga szent hitét védelmező Székely 
nép, ezen alkotmányt emelte Sepsi Szent Iváni Liber Báró Henter Antal az Christus 
Rendének Arany Keresztes Vitézzé, az Apostoli Királyi és Császári Arany kultsos híve és 
Nemes Anya Udvarhelyszék Fő Király bírája 1817." 

A felirat hibás évszáma helyesen említődik Katona György krasznai plébánosnál, aki 
szórul-szóra eképpen írja le a csata történetét: 

„1567-ben Pünkösd szombatján Blandrata György indítványából az Ifjú János Király 
(Zápolya Zsigmond) 1566-ban Szent András napja táján hozott azon végzés következtében, 
nogy Erdélyben a vallás dolgában mindenek Biandratától függjenek papjaikkal együtt, az 
ellenszegülők pedig mint hitetlenek büntetődjenek, melynek a csíki székelyek engedelmes-
kedni nem akaránaK. Hasztalan kerülgeté őket János király, hol ígéretekkel, hol fenyegeté-
sekkel, sok fegyveres népet bocsáta a csíkiakra. 
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Vala többi között Alfaluban Gyergyóban - mely Csíknak fiú széke - egy buzgó megyés 
pap, István nevű, az jobban is fellázítá álhatatosságra a népet, egyetértve a főrend is velek, 
elszánák vagyonaikat, életüket hitek oltalmára, eljárák azért egymást és azt végezék: hogy ily 
utolsó veszedelemben az egész nép fejenként kicsinytől fogva, házaikat odahagyva gyűljenek 
össze Somlyóra. Egybe is gyűlének minden faluból nagy készséggel. Hírek érkeznek 
azonban, hogy Udvarhely felől nyomulának bé feléjek. Az hadak kiválaszták magok közül 
az fegyverfoghatókat s rendre állíták az ott kiterjedt szép mezőre. A fehérnépeket, 
gyermekeket, az öregeket ottan hagyván, eleibe kezdte nyomulni a fegyveres nép a János 
király hadának. Vagyon Csík és Udvarhely között egy rengeteg nagy erdő (ma is nagy 
erdőnek híviák, Váraotfalva határának nyugati részében fekszik, Olánfalva mellett). O t t 
szembe találkozván fegyverre került közöttük a dolog. A csíkiak jobbrészét levágák a király 
hadának, a többiek nyakra-főre visszaszaladának. 

Elvégződvén a verekedés, visszafordulának a csíkiak. Mikor a klastromhoz közeledtek, a 
honn maradottak őket örömmel fogadták s együtt a templomban menve hálákat adának az 
Istennek győzedelmeikért. Annak emlékezetére most is egybegyűlnek minden esztendőben 
azon a napon nem csak Csíkból, Gyergyóból is, míg az általmenetelek úgy meg nem 
szorulának. Sok bajok lőn annakutána is János királlyal a csíkiaknak, de soha a nit dolgában 
meg nem adták magukat. Idővel az említett végzést is visszamondaták az 1591-ik esztendő-
ben ezen szókkal: ,A Csíkbéli klastrom több odavaló helyekkel együtt, minthogy onnét 
ezideig is semminemű időben a római vallás ki nem irtódott, az adóbeli atyámfiainak is 
lelkiismeretek megnyugtatására maradjanak ezen állapotban, amint ekkorig voltak.' 

Az itt leírt történet alapja a somlyai híres búcsújárásnak, melynek mái modora a 
következendő: minden évben Pünkösd első napját megelőzőleg kilenc kedden a kolostor 
vagy konvent kéttornyú templomából az ide Háromszékről, Csík-Gyergyó-Kászonból, 
Udvarhelyszékről s az ország más részeiből is tömegesen jönni szokott nép megindulván 
(kiknek számok Pünkösd szombatján olykor tízezret is tesz), a templomból kihozott 
zászlókkal, énekelve, harangszó zúgása között megyen először a fennebb is említett 
Várdotfalva délkeleti oldalában felemelkedett kettős, nagyobb és kisebb Somlyó hegyek 
közül az utóbbi tetein létező, erős veres cserekőből épített Salvator régi kápolnához, onnan 
ugyan a Kis Somlyó hegyének nyugati részén lévő Páduai Sz. Antal tiszteletére erős kőből 
készített kápolnához. Mindkét helyeken szokott imáikat elvégezve, hasonrenddel visszatér-
nek a kéttornyú nagy templomba." 

A pünkösdi búcsú nagy körmenetén legelső helyen mindig a gyergyóalfalvi keresztalj 
halad. A körmenetet a moldvai csángómagyar katolikusok csoportja zárja. Szepessy Ignác 
erdélyi rk. püspök oklevelében fontos említés van latinul, melynek értelme: a csíksomlyói 
pünkösdi búcsúra iáró csángómagyarok arra kérték a vajdát, hogy adjon Csíksomlyó 
községnek ajándékba egy havast, amelynek ellenértékeként Csíksomlyó a búcsúra jövő 
katolikus csángómagyarokat háromnapi élelemmel és szállással ellátja. így kapta meg 
Csíksomlyó plébániája a Bálványos havasát. 

„Noha a moldvai ún. csángómagyarok csak régebben jártak ide búcsúra és ma többé nem 
jönnek, mindazáltal Szent Péter megye bírja a Bálványos havasát, melyen ma is 19 lakok 
vannak és egy jó sóskút is - nagy területen az egyedüli - adja vizét." 

Ez a püspöki értesülés a somlyói búcsúra járó moldvai csángómagyarokról hivatalos, tehát 
téves. A moldvai kat. csángómagyarok ma is járnak a somlyói pünkösdi búcsúra. (Lásd az 
Édes hazámnak akartam szolgálni c. könyv 19. lapján található képet.) 

Az elmúlt évtizedekben a csíksomlyói pünkösdi búcsút nem tartnatták meg a gondozó 
obszerváns ferencesek. A katolikus magyar székely nép lelki szükségletként várta, hogy újra 
mehessen a somlyói pünkösdi búcsúra, s hogy a szerető szülők madárlátta tarisznyájukban 
vihessék a mindennél jobban óhajtott búcsúfiát. 

Dr. Domokos Pál Péter 
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1982-ben a sepsiszentgyörgyi Népi Alko-
tások Háza elhatározta, hogy minden esz-
tendőben megrendezik a teli népszokások 
fesztiválját. A legutóbb Bölönben került sor 
erre az alkalomra. Az egész megyéből eljöt-
tek az együttesek, magyarok - köztük a 
hétfalusi boricások - és románok, összesen 
mintegy tíz csoport. A románok bemutatták 
a plogu$orul (harsogtatás, hejgetés) játékot, 

37 

Farsang Háromszéken 

Erőss J. Péter felvételei 

a magyarok pedig lóháton jártak házról 
házra, verses jókívánságokat, rigmusokat 
mondtak, a háziak pedig megkínálták őket. 
Végül a színpadon bemutattak a legényava-
tást és a fonót. 
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Búcsú Csíksomlyón 

Az „ötujjú" virágot szedő moldvai csángó 
asszony 

A gyímesfelsőlokiak indulásra várva 

A szekérrel érkezők a hegy lábánál pihentetik a lovaikat. 
Háttérben a kegytemplom 

Kereszt a Salvator-kápolna mellett 



A csángó asszonyok imádkozva várják 
a napfölkeltét 

Senki nem mulasztja el, hogy igyék a 
gyógyító erejű borvízhői 

Kunkovács László felvételei 

A Moldvából érkezők csoportja éjszaka, az egyik keresztnél 

A Szent Antal-kápolna 
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„Külszolgálatban" 

Frigyesy Ágnes beszélget 
Luka László és Nagy László honfitársainkkal, 
akik 1956-ban kényszerből elhagyták Magyarországot 

Luka László 1932-ben született Budán. Mint harmadéves orvostanhallgatót a koncepciós 
„orvos-összeesküvésiperben" 7 évre ítélték. 1956. november l-jén rabtársai a gyűjtőfogház 
parancsnokává választották, így ő bonyolította le az akkor még fogva tartott mintegy 
1000-1200 politikai fogoly kiszabadítását. A forradalom leverése után Svájcba menekült. 
Orvosi diplomáját Zürichben, pszichiátriai képesítését Genfben szerezte. Szakmunkáin kívül 
a magyar olvasókönyvek erkölcsi tanításáról írt több tanulmányt, továbbá az öncenzúráról, 
az üldözésről és az üldöztetésről. 1977-ben életre hívta a Dies Académicus Hungaricus 
Genevensis magyar értelmiségi találkozót. 1984-ben a California State University adjucnt 
rofesszora. A pszichiátriával való visszaélés elleni nemzetközi mozgalom aktív tagja. A 
ázeli „Alapítvány a magyar kultúra támogatására külföldön " intézőbizottságának elnöke. 

• A genfi értelmiségi találkozót 1990-ben első alkalommal tartották Budapesten. Mostani 
előadásában szólt arról, hogy a Diest bűntudatból hozta létre. Mi volt ez a bűntudat ? 

Az ember a mozaik jellegű emigrációban nem nagyon találkozott olyanokkal, akiknek a 
politikai hátterük azonos lett volna. Például akik 1956-ban a börtönből szabadultak, nem 
nagyon álltak szóba a kommunista párttagokkal vagy sztálinistákkal; még akkor sem, ha 
később a reform felé tendáltak az 1955-1956-os években. Húsz évvel később döbbentem rá 
arra, hogy az a két párttag, akivel együtt voltam a televízióban, milyen demokratikusan és 
antikommunista módon gondolkodik. Ekkor rossz lelkiismeretem lett, hisz húsz éven 
keresztül kerültem velük a találkozást. Akkor született meg a gondolat, hogy létre kell hozni 
egy olyan találkozót, ahol azok az emberek, akik a kommunista diktatúra és a pártállam ellen 
vannak, egymással szót érthetnek. Megismertem Méray Tibort, aki kiváló munkát végzett az 
Irodalmi Újságnál, de mert Sztalin-díjas ember volt, az újságját sem olvastam. Ez később 
bűntudatot okozott. 

• Ez a szellemi összetartozás, ami most megnyilvánult, kifejeződhetett-e Genfben 
ugyanígy évekkel ezelőtt? Van-e különbség a genfi és a budapesti találkozók között f 

Nagyon nagy különbség, ha az ember, mint emigráns polgár egy emigráns találkozón 
összejön, ahol mindenki - körülbelül százan - ismer mindenkit. Itt a saját hazánkban a saját 
Akadémiánkban több mint négyszázan voltunk. Ez nagy találkozó volt és ez nagy 
különbség. A kerekasztalbeli párbeszédben hazaiak és külföldiek (magyarok) mindenki 
szeme láttára vitatkoztak. Láthatóvá vált, hogy türelmetlenebbek és radikálisabbak a 
külföldön élők. 

• Ön hangoztatta a Diesen, hogy az emigrációnak nyugdíjba kell vonulnia. Most 
elhangzottak a hazai igények, hogy ne vonuljon nyugdíjba az emigráció. Hogyan látja 
mindezek után ? 

Csak a saját személyemben tudok beszélni az érzéseimről. Nagyon örültem Kosáry 
Domokos véleményének, amivel nyilvánvalóan ő sincs egyedül. Ez megváltoztatja bennem 
azt az érzést, hogy ez volt az utolsó. Azzal jöttem Budapestre, hogy ez lesz az utolsó Dies, 
amit megrendeztem. Mert én csak amatőr rendező voltam, szükséghelyzetben. Most már 
fölmerülhet a kérdés: hogyan lehet közös rendezvényt csinálni? 

• Nincs vége tehát a Diesnek ? 
Azt hiszem: vagy nem kell, vagy minden évben kellene tartani. 
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• A Diesen néhány előadó szerint Európában vagyunk, sosem szakadtunk ki belőle, mások 
szerint közeledünk felé. Önnek mi erről a véleménye ? 

Ez sok szempontból értékelhető. A negyvenéves megszállás - csakúgy, mint a 150 éves 
török - megváltoztatta a körülményeket. Ha például a levegőnek a szennyezettségét 
vizsgálnánk, akkor azt mondhatnánk, sokkal jobban hasonlít a Szovjetunióhoz vagy 
Romániához, mint a rendre vigyázó Nyugat-Európára. Ha az utca követetét nézzük, megint 
csak nem tartozunk Európához. A közszolgáltatás, a bürokrácia teljesen Ázsia. Vagy a 
cenzúra. Hat hónapja demokratikusan megválasztott kormány működik és az ÁVÓ még 
mindig lopja a leveleket. Ez Kelet. A telefon sem úgy működik, ahogy kellene. Ha a 
finommechanikát nézzük, talán közelebb jutunk Európához, de éppen elmondta Bod Péter 
miniszter, hogy nem tudják áruikat Nyugatnak eladni, mert nem versenyképesek. Itt is baj 
van. Ha a kultúrát tekintjük, akkor Magyarország teljesen Európában van, mert a magyar 
kultúra nyugat-európai orientáltságú. 

• A tehetségeink, a gondolkodó ember megállja - megállná-e a helyét Európában? 
Egész biztosan. Ezt a magyar emigráció is bizonyítja, akik nulla pontról, nyelvtudás, 

minden nélkül hagyták el az országot 1956-ban, s most legtöbbjük átlagon felüli helyzetben 
van. 

• Áttérve az ön személyes sorsára, 1956-ban hogyan és miért került külföldre? 
1956. október 23-án a börtönben a mérnöki irodán tanultam műszaki rajzolni. Darvas Iván 

színészünk bátyja volt a mérnököm. Ö 35, én 24 éves voltam. A börtönben jobb volt ezzel 
foglalkozni, mint gombvarrással, amit másfél évig csináltam. Október 31-én Darvas Iván 
megjelent a bátyjáért. Akkor tudtuk meg, hogy Budapesten forradalom volt és győzött. 
Engem megválasztottak börtönparancsnoknak. 

• Ez hol volt ? 
Itt a gyűjtőben, Kőbányán. A Belügyről kiküldött úgynevezett igazolóbizottság 

szabotálni próbált, tagjai természetesen régi belügyesek voltak. Délig alig ment ki 
tíz-tizenöt ember, miközben 1000-1200-an voltunk. Ezt a szabotázst lelepleztem 
és november l-jén estig az egész börtön kiszabadult. Tudtam, hogy ha engem novem-
ber 4-én megfognak, akkor az első fára felkötnek a szabotálásnak indult szabadítás 
leleplezéséért. 

• Mindaz 1200 ember megszabadult? 
Igen. A legsúlyosabb politikai foglyok is. Akkor már az összes politikai börtön kitört vagy 

kiszabadították, ez volt az egyetlen, amit még csukva őriztek. Nekem nem volt választásom. 
Ki kellett mennem. Azért jöttem ki, hogy segítséget kapjak a magyar szabadságharchoz. Az 
amerikai követségen azt mondták: nem tudnak segítséget nyújtani, mert Magyarország része 
a Varsói Paktumnak és nem avatkozhatnak be. így maradtam kint várva a nagy változást -
most már 34 éve Svájcban. 

• Érdekes az ön sorsa, hisz 1200 ember önnek köszönheti az életét. 
Nem, csak a szabadságát. 
• Sokakat kivégezhettek volna, ha akkor nem szabadulnak. Ma már ezt nem lehet tudni. 

Találkozott-e ezekkel az emberekkel? 
Hogyne. 
• Milyen érzés velük találkozni? 
Mindig nagy öröm. Testvéreim, sorstársaim. 
• Ön milyen állampolgár Svájcban? Megtartotta a magyar állampolgárságát? 
Azt nem lehet elveszíteni. 
• Hontalan? 
Az voltam 15 évig. S akkor módomban volt a svájci állampolgárságot megszerezni. 

Sok-sok előnye van. Beleszólhatunk a svájci politikába, másképp utazhatunk. Az embernek 
nem az volt a célja - főleg, ha családja van - , hogy hontalan maradjon esetleg 150 évig. Inkább 
legyen kettős állampolgár. 

• Be tudott illeszkedni a svájciak közé? Befogadják az idegeneket? 
Hogyne. Minden joggal rendelkezünk. De azért megmarad az ember idegennek. 
• A Diesen kívül miben tevékenykedik? 
Két dologban. Az egyik egy alapítvány a magyar kultúra támogatására külföldön. Ezelőtt 

23 éve találta ki egy börtöntársain, aki 25 börtöntársát bevonva hozta létre az alapítványt. Ez 
az alapítvány létrehozta a Nagy Imre-díjat, amit többek között a kéziratos magyar irodalom 
terjesztőinek - Rajk Lászlónak, Nagy Bálintnak - adott 1983-ban, ha jól emlékszem. Az 5. 
Nagy Imre-díjat most osztották ki a Berlini Filmfesztiválon a Recsk című filmért. Ennek az 
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alapítványnak 12 éve az intézőbizottsági elnöke vagyok. Ezen kívül létezik egy nemzetközi 
mozgalom a pszichiátriával való visszaélés ellen, ami főként a Szovjetunióban létezik. 
Politikai ellenzékieket elmegyógyintézetbe raktak, gyógyszerekkel és elektrosokkal kezelték 
őket, hogy elvegyék a kedvüket az ellenzéki magatartástól. Ez ellen szerveztünk világmoz-
galmat s ebben aktívan tevékenykedtem. 

• A svájci magyarságnak milyen fórumai vannak ? 
Elsősorban diákszövetségek alakultak, hisz ők voltak a legaktívabbak. Minden egyetemi 

városnak volt diákszövetsége. Léteznek munkásszervezetek, azonkívül működik a Jonannita 
rend, a máltaiak. A svájci magyar irodalombarátoknak van körük és többféle klubjuk. 
Legalább 25-30 magyar egyesület van Svájcban. 

• Újságuk van? 
Kettő is: a Magyar Híradó és a Duna. 
• Visszaugorva Budapestre: hogyan érzi itthon magát? Hány éve nem jöhetett 

haza? 
1981-ben jöttem először. 1953-ban tartóztattak le, vagyis az 28 év. 1981-ben sem láttam 

nyugodtan az országot, mert apámat temettük. 1986-ban újra jöttem a 35. érettségi 
találkozóra. S azóta, ahogy a változás elindult - a Magyar Demokrata Fórumnak alapító tagja 
vagyok - tehát az első kongresszuson itt voltam, mint genfi küldött. Genfben 10 alapító tag 
dolgozik. Akkor még az MDF szellemi mozgalomként működött, tehát mi nem egy pártba, 
hanem egy szellemi mozgalomba léptünk. 

• Ma is létezik ez a csoport ? 
Az alapító tagok ugye azok is maradnak. Azt az ember nem tudja magáról lemosni, mint 

ahogy Jézus Krisztus tanítványai is tanítványai maradtak, még akkor is na átálltak a másik 
oldalra. De mindenki megmaradt a Demokrata Fórumhoz közel, jóllehet, mi úgy látjuk, 
hogy minden demokrata erőt mozgósítani és támogatni kell. Egy fideszest vagy SZDSZ-est 
ugyanolyan szívesen támogatok, mint a DemoKrata Fórumot, annak ellenére, hogy 
MDF-alapító vagyok. A szeretetemet vagy a demokrata igényemet nem korlátozom csak a 
Demokrata Fórumra. 

• Mivel tudják segíteni az itthoni politikai erőket ? 
Különbséget kell tenni a fontos és nem fontos dolgok között. A hazai politikusok nagyon 

közel vannak az eseményekhez és ezért a fontosat a nem fontostól, a sürgőset a nem sürgőstől 
nem mindig tudják elválasztani. 

• Ön szerint mi a legfontosabb és legsürgősebb teendő? 
Nem vagyok politikus, de nyilvánvaló, nem lehetett volna hagyni, hogy az országból azok, 

akik hatalomnál voltak, annyit lopjanak, amennyit akarnak. Ezt a rablógazdálkodást 
valamilyen rendszabályozással meg kellett volna akadályozni. A másik, ki kellett volna 
szórni azokat az embereket, akik az idegen hatalmat kiszolgálták évtizedekig és most tovább 
gáncsoskodnak. 

• 1956-ot hogyan ünnepelték kint. Nem volt-e félszárnyú az emlékezés, hiszen tudták, 
hogy itthon nem lehetett ünnepelni? 

Epp azért sokkal nagyobb súlyt helyeztünk 1956 megünneplésére. Engem az a tisztesség 
ért, nogy a tízéves évfordulóra Genfből meghívtak Zürichbe az ünnepi beszéd megtartására. 
Tízezres fáklyásmenetet rendeztünk. A 25. évfordulóra is meghívtak Zürichbe, ahol több 
mint ezren voltak. 1956-ot a magyar emigráció mindig ünnepelte. 

• Most először itthon ünnepel? 
Meghívtak a Parlamentbe. Ezt a helyzetet nem szabad figyelmen kívül hagyni. Az ember 

nem lehet két helyen. 
• Hogyan megy holnap a Parlamentbe? 
Vigyázok, mert az ember nagyon nagy érzelmi nyomás alatt van. Zokoghatnék, de nem 

szívesen zokog az ember ilyen öreg korban... 

Nagy László 1921-ben született Budapesten. Iskoláit szülővárosában, majd Olaszország-
ban és Svájcban végezte. Jogi és szociológiai diplomái után a politikai tudományokból 
doktorált. Újságírói pályáját a Magyarország (Est Lapok) belső munkatársaként kezdte, 
majd 1947. január 29-ig a Független Kisgazdapárt sajtófőnöke volt. E napon hagyta el 
Magyarországot. Azóta egy hároméves „Szabad-Európás" intermezzót kivéve, Svájcban él. 
Két) oivatást követett párhuzamosan: a Gazette de Lausanne külpolitikai szerkesztője volt; 
akadémiai karrierje pedig a Genfi Egyetemhez és a szintén genfi Nemzetközi Kapcsolatok 
Intézetéhez fűzi. Fontosabb könyvei: Nagy Imre, reformátor vagy forradalmár?; Népi 
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demokráciák története; Lenin-bibliográfia; Tanulmány Katangáról; 250 millió cserkész. 
Húsz éven át a Cserkész Világszövetség főtitkára volt. Jelenleg egy jelentős svájci tudományos 
kutatást támogató alapítvány elnöke. 

• Ön diesbeli előadásában azt mondta, Magyarország rehabilitációja megtörtént. Mit 
értett ezen ? 

Jelenleg egy olyan potenciális helyzetben van Magyarország - Európához való csatlako-
zása szempontjából - , mint még soha történelmünk során. Kulturálisan mindig is Európához 
tartoztunk. De ha a gazdaságot, a technológiát, a közoktatást, a környezetvédelmet, a 
közegészségügyet nézzük, akkor sajnos nem vagyunk Európában. Magyarország az egyetlen 
állam Európában, ahol az élettartam csökken. Magyarországon a nevelésre a költségvetésnek 
3,5 százalékát fordítják, az európai átlagban húsz százalék. Ezeken kell változtatni, hogy 
európaiak legyünk. 

• Hazánk átalakulásában nagy szükség van mind a belső, mind a külső erőforrásokra. Ön 
mondta, hogy a belső erőforrások a fontosabbak. De ha nincsenek meg a feltételek - gondolok 
itt a pénzre -, akkor hogyan tudunk építkezni? 

Mi az utolsó 15-20 évben olyan feladatokat láttunk el, amit az itthon élő magyarok nem 
tehettek meg. Nemcsak politikailag, hanem a kisebbségvédelem ügyében sem. A mi 
kiindulási pontunk, hogy miután ittnon mindent el lehet most már mondani, ez nem a mi, 
hanem az itthoniak feladata. Nekünk az utolsó két-három évben a legfontosabb tevékenysé-
günk az erdélyi magyarok megsegítése volt. Ezt továbbra is folytatjuk. Az ENSZ-ben, 
Genfben továbbra is szót emelünk a kisebbségek ügyében. A stafétabotot nem adjuk vissza 
teljesen. De az itthon élő magyarok most már nagyon jól el tudják intézni dolgaikat. 
Választmányi tagja vagyok a Magyar Demokrata Fórumnak, 27. tagként, amire büszkén 
gondolok, de a barátaimnak is megmondtam: nektek már nincs rám szükségetek. Amikor 
kezdtétek, nagyon sok mindent tudtam csinálni Svájcban, de erre most már nincs szükség. 

• Létre tudott hozni Svájcban egy MDF-csoportot? 
Van, kitűnően működik. Jelenleg magyarokat ösztöndíjjal kihozunk különböző tovább-

képzésekre. Annak idején a törekvéseink mind politikai jellegűek voltak, most áttértünk egy 
másfajta segítségre. 

• Ritka pillanatnak lehettünk itt részesei a Diesen, hisz a hazaiak és kint élő magyarok 
nyílt színen gondolatot cseréltek. Leomlott-e közülünk teljesen a válaszfal? 

A pesszimisták közé tartoztam. Elég sokat járok haza és az volt a véleményem, hogy az 
itthon élők egy kicsit allergiásak arra, amit a külföldi magyarok csinálnak. Ezt respektálva 
mondtam Luka Laci barátomnak, hogy az utolsó Diesszel menjünk nyugdíjba Genfben. 
Hívjuk ki Pestről a barátainkat és tartsunk egy utolsó ünnepi Diest. Laci azt mondta: 
menjünk haza! S Lacinak lett igaza, mert előadókkal, a közönséggel kötetlenül beszélgetve, 
mindenki azt hiszi, hogy erre szükség volt. Rengeteg feladatot vállaltunk el, amit szívesen 
elvégzünk, de nem tolakszunk. Csak na erre minket kérnek. 

• Most többször is kérték önöket. A pesszimizmusa elmúlt ? 
El, mert tévedtem. Azt kell mondanom, nagyon örülök, hogy tévedtem. 
• Visszaugorva az előadásra, mik azok a mesterséges földrengések, amik ön szerint az 

elmúlt diktatúrában léteztek ? 
A pártállam nem tudott felszínen maradni, a létjogosultságát bizonyítani másképp, csak ha 

mindig ellenségeket keresett. Különféle ellenségképet találtak ki - az imperialistákat, a pártba 
férkőzött másképp gondolkodókat - és egy állandó nyugtalanságot, állandó földrengést 
tartottak életben. Erre építettek egy hadigazdálkodást, amire nem volt szükség, mert 
Európa békében élt a II. világháború óta. Magyarország milliókat költött el teljesen fölösle-
gesen. 

• Egészen más jellegű, de bizonyos mesterséges földrengéseket érzek a pártok harcai 
között. Érez ilyen feszültséget? 

Igen, és nagyon sajnálom. Azt hiszem, a mai nap kicsit hozzájárult nagyon sok tisztázatlan 
kérdéshez, természetesen elméleti síkon. A közönségben voltak barátaink, akik részesei a 
szócsatának, ahol a szenvedélyek és nem a gondolatok játsszák a legfőbb szerepet. Ez sem 
tartalmában, sem hangjában nem európai. Mi ezt nyíltan meg is mondtuk. Kívülről nézve ez 
nagy kárt okoz. De azt hiszem, ez az üzenet megértésre talált. 

• A negatívumok mellett, ha optimistán szemléli hazánkat, milyen esélyeink vannak? 
Egyetértek azokkal az emberekkel, akik azt mondják: a magyarokban van egy nagy élni 

akarás, egy óriási vágy, hogy jobban éljenek. Azonban teljesen nyilvánvaló, hogy ha a 
piacgazdaság felé közeledünk, annak áldozatai lesznek. Mindenütt voltak, vannak és lesznek 
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áldozatai. De természetesen ezeknek az áldozatoknak az életnívója növekszik az általános 
életnívóval. Svájcban a munkanélküliek Mercedessel mennek fölvenni a munkanélküli-se-
gélyt. De Magyarországon először gazdagságot kell teremteni. Nem lehet igazságos 
felosztást csinálni addig, amíg nincs mit felosztani. Magyarországnak áldozatok során meg 
kell teremteni a gazdaságot, amiből először igazságtalanul részesülnek az emberek. Az 
igazságra csak akkor lehet gondolni, ha már kifizették az igazságtalanságokat. Ez így van 
mindenütt, sajnos. 

• Így is nagy a türelmetlenség. 
Ez a legnagyobb baj, mert itt gyors általános jobbra fordulás nem lehet. A magyar nemzeti 

jövedelem alacsony, elvesztettünk sok kelet-európai piacot. A jelenlegi magyar árut 
Nyugaton nem lehet értékesíteni. A szakmunkásképzés rettentően alacsony, távolról sem éri 
el azt a színvonalat, ami megvan Németországban, Japánban, Koreában. Az iskolarendszer 
ehhez rossz, a technikai szakképzés rövid. Először olyan szakmunkásokat kell nevelnünk, 
hogy utolérjük Európát az áru nívójával. 

• Az emberi feltétel adott? 
Szerintem megvan. Magyarországon az 1 km2-re eső Nobel-díjasok száma a legnagyobb a 

világon. Közülük, mint magyar állampolgár, egy sem kapta meg a Nobel-díjat, kivéve 
Szentgyörgyit, mert a tehetségeket innen elüldözték. De mindig maradt annyi, és ez az ország 
mindig tudott annyi új tehetséget termelni, amennyi kellett. Ezzel sosem volt és azt hiszem, 
nem is lesz baj. 

• Ön mikor hagyta el az országot ? 
1947-ben, 43 évvel ezelőtt. 
• Kényszerből? 
A kisgazdapárt budapesti sajtófőnöke voltam. Azokban az időkben kezdődött azoknak a 

fiatalembereknek az üldözése, akiknek a múltjuk nem volt kompromittált. Azokat szerették 
a kommunisták, akiknek kompromittált múltjuk volt, mert így lehetett őket zsarolni. 
Véletlen folytán megtudtam, hogy engem is belekevertek egy összeesküvési perbe. Akkor 
hagytam el az országot. Biztos voltam benne, hogy hat hónap múlva visszajövök. 43 év lett 
belőle. 

• A határon hogy ment ki? 
Volt egy szolgálati útlevelem, ami egy misszióból maradt. Valódi svájci vízummal 

rendelkeztem, de nem volt orosz átutazási engedélyem. Bécsben azonban negyven dollárért 
bármelyik kávéházban meg lehetett venni. Félig-meddig legálisan mentem ki, mert akkor ők 
még szívesen vették, hogy ha valaki elmegy innen. Hat hónap múlva minden megváltozott. 
Barátaim, akiket a bíróság elé vittek ugyanebben a perben, sokan meghaltak, mások 15 évet 
vagy életfogytiglant kaptak. 

• Koholt vád alapján? 
Teljesen. 
• Konkrétan mivel? 
Összeesküvés az államrend ellen, kémkedés, ilyesmikkel. Most büszkén mondhatnám, 

hogy ezt és ezt csináltam, de nem csináltam a világon semmit. 
• Nyugat-Európában hogyan boldogult? 
Nyugat-Európa sokkal nehezebb mezőny, mint a magyar. Nagy a konkurencia. Sok 

szenvedésbe, fáradságba, munkába került a boldogulás. Svájcban nehéz a külföldieknek 
boldogulni. De teljesen korrektek. Ha valaki az ő játékszabályaikat átveszi - ami között első 
helyen a sok munka szerepel - , akkor elfogadják az embert. Persze, egy idő után - egy svájci 
újság külpolitikai rovatvezetője lettem - már elő.sem jött, hogy magyar vagyok, csak a nevem 
után. 

• Melyik lapnál dolgozik? 
Gazette de Lausanne. Több száz éves, patinás újság. Ennek egyébként a fiam a 

közép-európai tudósítója, január l-jétől budapesti székhellyel. 
• Mikor jött először haza? 
1964-ben, amikor az új gazdasági mechanizmus kezdődött. írtam róla egy öt-hat cikkből 

álló sorozatot. 
• Nem figyelték? 
Letették a piros szőnyeget és a legnagyobb udvariassággal fogadtak. A cik-

keimre, amik rendkívül kemények és kritikusak voltak, azt mondták, ilyenre van 
szükségük. 

• Genfben otthon érzi magát? 
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Genf egy puritán erkölcsű, száraz, nehéz, kozmopolita város. Egy magyarnak talán a 
legnehezebb. Egyharmada külföldi, a másik harmada nem genfi svájci, csak a maradék 
egyharmada genfi polgár. Kulturálisan könnyű a beilleszkedés, mert sok kulturális lehetősé-
get nyújt: színház, koncert, opera. Genfben nyolcszáz magyar él. Ha valakinek honvágya 
van, találkozhat a barátaival. 

• Tartják a kapcsolatot f 
Mindenkinek kialakult bizonyos érdeklődési köre. Nagyon sok a vegyes házasság. De a 

Genfi Akadémiai Napok minket összetartottak. Mindig megünnepeltük október 23-át és 
március 15-ét. 

• 1956-ot most Budapesten fogja ünnepelni f 
Nem, hanem a berni magyar követségen. Most fordult elő először, hogy meghívták a svájci 

magyarokat. 
• Elégtétel-e a kinti magyarságnak, hogy itthon is szabadon lehet ünnepelni? 
Elégtétel. De sokaknak majdnem frusztrációt okoz, mert az ő életük ezzel célját vesztette. 

Azt mondják, kint ezért éltek és azt hiszik - elsősorban az öregek - , elveszítettek valamit. 
• Miközben mindannyian nyertünk. 
így van. Csak nyertünk... 
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SORSKÉRDÉSEK 

A nemzettudat és a személynévhasználat 
kölcsönhatása a Mura-vidék 
többnyelvű környezetében 

Jó ideje végzek élő nyelvi kutatómunkát a Mura-vidéken élő magyarság körében, többek 
között behatóbban foglalkozom az antroponímiával, illetőleg az onomasztikával.1 Az elmúlt 
néhány évben mintegy 11 ezer murántúli személynevet gyűjtöttem össze és dolgoztam fel. Ez 
az anyag elég olyan pszicho- és szociolingvisztikai, 1 szociálpolitikai stb. elemet rejt 
magában, amely alapjául szolgálhat a Mura-vidéken élő magyarok nemzettudatának és 
névhasználatának oly mérvű tanulmányozásához, amely némileg feleletet adhat és rávilágít-
hat az itt élő magyar kisebbség nemzettudatának vagy nemzetiségtudatának, nyelv- és 
névhasználatának, valamint azonosságjegyeinek a sorvadástényeire, illetőleg mindezek 
alakulására. 

Hogy a kisebbség, a kis létszámú etnikai közösség megőrizhesse és fejleszthesse megtartó 
azonosságjegyeit a többségi-többnyelvű közösségen belül, az alkotmány biztosította jogok 
és a különjogokra épülő törvények és rendeletek mellett még olyan társadalmi tényezőkre is 
szükség van, mint pl. az anyanyelven történő személyiségformálás korlátlan lehetőségei, a 
kisebbségi csoportot összetartó, erősítő és aktív tevékenységre serkentő nyelvi kommunikációs 
föltételek gazdag biztosítása és a gyakorlatban, a mindennapi életben történő sokoldalú 
alkalmazása, a politikai, közügyi és művelődési szervezetekben való részvétel egyenjogú 
érvényesülésének humánus megoldása, a szociális-gazdasági struktúrákbeli versenyképesség 
anyagalapú szavatolása stb. 

A Szlovéniában élő magyarok nemzettudatának, illetőleg magyarságképének alakulására 
személyiség- és magatartásformáló hatása van a névhasználatnak, névírásnak vagy éppen az 
elírásnak. A szemétynévanyag gyűjtésekor, illetőleg az anyakönyvi lapokról (maticni listi) 
történő kiírásuk közben döbbentem rá arra, hogy a hivatalos szervek (anyakönywezetők) 
által a Mura-vidéki magyarok vezeték- és keresztnevének bejegyzése zömében szlovénül 
történt. Itt nemcsak a muraszombati anyakönyvi hivatal (maticni urad) munkájára gondolok, 
ahol az elmúlt évtizedekben magyarul nem tudó szlovén hivatalnok végezte az anyakönywe-
lést, hanem a kétnyelvű területeken működő anyakönyvi hivatalon; dolgozóira is, akik 
többé-kevésbé beszéltek és beszélnek magyarul is. 

E tanulmányban nem térhetek ki arra, hogy kik és miért követték el a mulasztást, a magyar 
személynevek rögzítésével kapcsolatos diszkriminációt, hogy a Mura-vidéki magyarok nevét 
- akik nem mondtak le örökölt vezeték- és választott keresztnevükről - tudatosan vagy 
tudatlanul így megváltoztatták, de tény, a magyar személynév-anyagnak több mint felét 
szlovénesítették így el. Példák a vezetéknevek elírására: aá, oó > a,o: Gaál > Gal, 
Soós > Sos; á > a: Lebár > Lebar, Lutár > Lutar; cs > c: Petkovics > Petkovic, Kovács-
>Kovac; ö > e: Vörös > Veres; ó > o: Csótar > í o t a r , Kósa > Kosa; sz > s Halász-
> Halas; ő > e, o: Szőke > Soke; th > t: Tóth > Tot, Horváth > Horvát; ny > nj: 

Kopinya > Kopinja stb. Példák a keresztnevekre: Aranka > Zlatica, Gyöngyi > Biserka, 
Sándor > Aleksander, György > Jurij, Lajos > Ludvik, Miklós > Nikolaj, Erzsébet > 
Elizabeta stb. 

Tulajdonképpen most térek rá témám lényegére, a murántúli magyarság nemzettudata és 
névhasználata kölcsönhatásának néhány olyan szellemi, értelmi, érzelmi, hangulati, lélektani 
és egyéb területére, amelyek a nyelvi-tudati és lelki-gondolkodásbeli relációkban, a szellemi 
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kapcsolati többcsatornás kisugárzásokban, a szorongás-félelmi politikai jelenlét hatáskörei-
ben, a többségi nép(ek) értékszemléletében és a gyakorlatban alkalmazott érvényesülésében, 
valamint az etnikum érzelmi-hangulati igényének kölcsönösségében valósulnak vagy való-
sulhatnak meg elsősorban. 

Milyen kapcsolat jöhet létre a nemzettudat és a névhasználat között, és ennek milyen 
következményei lehetnek a kisebbség magyarságtudatának alakulására, vagyis hogy milyen 
lélektani, szellemi és érzelmi utóhatásai fejlődhetnek ki a magyar-szlovén érintkezések 
tükrében? Ezt próbálom meg néhány gondolattal feltárni, megvilágítani. 

Vizsgáljuk meg először a nyelvi-tudati és lelki-gondolkodásheli relációs tétel körüli 
gondokat, illetőleg annak lehetőségeit és gátlóit. Tételként leszögezhetjük, hogy idegen 
nyelvi környezetben a nemzettudat megőrzésének és erősödésének egyik elengedhetetlen 
föltétele a kozmetikamentes, őszinte, az emberi alapjogokra épülő humánus nemzetiségpoli-
tika széles körű gyakorlása. Ha a kisebbség zöme Dármilyen oknál fogva nem használhatja 
saját identitását képviselő, igazoló külső azonosságjegyeit, esetünkben az eredeti család- és 
keresztnevét, akkor ez az egyénben elindít vagy kivalthat olyan érzelmi, gondolati és lelki 
folyamatokat, amelyek befolyásolják, megváltoztatják annak nyelvi-tudati magatartásfor-
máját, azaz viselkedését az adott közösségben. 

Ha sérti, hogy jogaiban, névhasználatában gyakoroltak rá erőszakot, akkor kétféleképpen 
reagálhat: 1. fölháborodik, kikéri magának ezt a jogtorzító eljárást, és megpróbál valamdyen 
módon orvoslást keresni. Ez lenne a jobbik eset a mura-vidéki magyarság részére is, hiszen 
ennek következtében a megfelelő rendeletek értelmében minden itt élő magyar visszakap-
hatná eredeti személynevét, bár a gyakorlatban akkor sem írnák így; 2. némi eredménytelen 
próbálkozás után felhagy a név-visszaváltoztatási kísérletezéssel, beleunva és beletörődve a 
nehezen elfogadható tényekbe. Ez, a nemtörődömségből eredő asszimiláló jelenség nagyon 
káros. Mondanunk sem kell, hogy mindkét esetben erős lelki-tudati állapotról van szó, amely 
kölcsönös kapcsolatban van az anyanyelvi gondolkodással és annak használatával. Sajnos azt 
kell megállapítanunk, hogy a mintegy tízezer Mura-vidéki magyar közönye miatt inkább a 
második csoportba sorolható. Egy megfelelő fölmérés azt is kideríthetné, hogy ez a lelki és 
szellemi fásultság, kötődéslazulás milyen társadalmi és politikai megnyilvánulások következ-
ménye. Számtalan példát fel tudnánk hozni arra, amikor a magát magyarnak valló személy 
vezeték- és keresztnevét szlovén ortográfiával használja a hivatalos bejegyzéstől egészen a 
saját kezű aláírásig. Ez már a nemzettudat sorvadásának erős jelenléte. Nincs szándékunkban 
ezt a gondolatot boncolgatni. így is világos. 

Többnemzetű társadalmunk közéleti és egyéb tevékenysége megköveteli a különböző 
tárgyú és szintű szakmai párbeszédet. Ezeket azonban csak akkor fogadhatjuk el mérvadó-
nak, illetve bonyolíthatjuk le tisztességesen, ha az érdekképviselők, a vitázó felek, azaz tagok 
akadálymentesen kapcsolódhatnak be a vitákba, döntéshozatalokba stb. De ez csak akkor 
lehetséges, ha „közös nyelven" tudnak érintkezni; vagyis adva vannak mindazok a 
kommunikációs föltételek, amelyek a szellemi kapcsolathoz, a tájékoztatáshoz, az érvelés-
hez, a meggyőzéshez és a végleges megfogalmazáshoz szükségesek. 

Nem készült külön fölmérés arról, hogy a Mura-vidéken élő magyarok többsége, beleértve 
még az értelmiségi réteget is, hányszor fejtette ki gondolatait, javaslatait, hozzászólásait és 
döntéseit olyan nyelvi gazdasággal, mint ahogyan azt átérezte, gondolataiban megfogalmaz-
ta, de lépten-nyomon azt tapasztalhatjuk, hogy ritkán, akkor is szorongással. Foltenetjük a 
kérdést, hogy miért nem? Talán szellemileg elmaradottabbak vagyunk a többségi népeknél? 
Könnyű a felelet. A nyelv miatt, vagyis a kommunikációt nyújtó nyelvi eszközelem miatt; 
mivel nálunk az alkalmazott nyelv főleg a szlovén, és kellemetlen magyarul szólni bizonyos 
helyzetekben. Igaz, napjainkban tanúi Tehetünk egyfajta nemzetiségfelemelő európai törek-
véshullámzásnak a kisebbségi népeket illetően, de ez már csak „nemzetiségmentési" 
igyekvésféle — eső utáni köpönyegkeresés hiszen a második világháború utáni években 
jóformán Európa-szerte megnyirbálták a kisebbségi közösségek azon természetes jogait, 
amelyek identitásuk megőrzéséhez és fejlesztéséhez feltétlen szükséges lett volna. 

Esetünkben a szlovénül nem tudás ténye egyrészt lelki, másrészt nyelvi gátlásrendszert 
fejlesztett ki az idősebb és középkorosztályú magyarságban, akik ezt a személyiségcsorbát 
egész életükön át magukban hordozzák, illetőleg magukon viselik. Ez a főbb oka a szlovén 
nyelven folyó gyűléseken, értekezleteken, tudományos és szakmai rendezvényeken való 
hallgatásuknak. Pedig érdektelenségnek tűnő magatartásuk csak látszat, mert agyukban sok 
jó gondolat és ötlet megszületik, persze lelki vívódásokkal keverve, hogy nem közölhetik 
azokat anyanyelvükön embertársaikkal. Hogy miért nem? Nem akarnak nevetség tárgya 
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lenni, mert nem beszélik köznyelvi szinten a többségi nyelvet. Nem szeretnének „ünnepron-
tók" sem lenni, hiszen van értékszemléletük. Úgy érzik, „idegeneknek", magyarul nem 
értőkhöz szólnának. Kell-e ennél súlyosabb szellemi-érzelmi és nyelvi-lélektani probléma? 

Harmadik, de lényeges jelenségként kell említenünk a többségi nép(ek) értékrendszerében 
jelen levő elemek gyakorlatban való érvényesülését a magyar névhasználat kapcsán. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a társadalmi, emberi tényt sem, hogy a nemzettudat 
és a névhasználat másképpen alakul és viszonyul a nemzedékek váltásában a Mura-vidéki 
magyarság körében is. Míg az idősebb korosztály képviselői szinte kivétel nélkül, az adott 
társadalmi körülmények folytán csak magyarul, saját anyanyelvükön kommunikálnak, 
addig a középső korosztály már kénytelen a mindennapok gyakorlatában, illetőleg a nyelvi 
érintkezésben alkalmazni a másik (szlovén) nyelvet is a gyorsabb ügykezelés céljából, a 
„lenézés" stb. elkerülése végett. Az idősebbek még magyarnak születtek, nem „kétnyelvű-
nek". Magyar nyelvvel és magyar kultúrával táplálkoztak: lelkük, szellemük, érzelmi világuk 
magyar nyelven érlelődött. Bennük a kettős kötődés még nem fejlesztett ki olyan bomlasztó 
elemeket, amelyek ősi, jellemző sajátságaikat lényegesen befolyásolnák, ök még ragaszkod-
nak magyarságukhoz, nevükhöz, identitásukhoz. 

Ezt viszont már nem mondhatjuk el teljességben a fiatalokról, akik a kétnyelvűség 
szellemében nőttek föl; s annak gyakorlati megoldása, hatása olyan nemzetiségtudati, 
magatartásbeli és nyelvi ferdüléseket vagy sérüléseket váltott, azaz válthatott ki bennük, 
amelyek nemcsak a nyelvi kommunikációs rendszerükben jelentkezik, hanem az érzelmi és 
lelki tartalmak közvetítésében is. 

Hogy a névhasználat valóban összefügg a nemzettudattal, azt egy a napokban végzett 
felméréssel is igazolhatjuk. Ötven magyar általános iskolás és szülei, tíz gyakorló pedagógus 
és tíz egyetemi nallgató személynevének hivatalosan bejegyzett és hasznait vagy önmaga által 
alkalmazott adatait gyűjtöttem össze; vagyis 170 személy-, család- és keresztnevét. 

Az 50 magyar általános iskolai tanuló és szüleik vezetékneve közül (150) név csak 30-at 
jegyeztek be magyarul (20%), vagyis 3 féle vezetéknevet: Gönc (18), Györkös (6), Tüske (6), 
84-et szlovénül (56), 36-ot pedig semlegesen, hiszen a Varga, Ritlop és Kocet vezetékneveket 
nem szlovénesíthették. Keresztneveik közül 122 fordul elő szlovénül (82%), 15 magyarul 
(10%), 13 pedig semlegesen (8%). 

A tíz magyar ajkú pedagógus közül is csak kettőnek a vezeték- és keresztnevét jegyzik 
magyarul a nivatalos okmányokban (20%), a többit szlovénül (80%). Keresztnevük közül 
8-at használnak szlovénül (80%), 2-t pedig magyarul (20%). 

A tíz magyar egyetemi hallgató vezeték- és keresztneve közül csak egynél történt meg a 
magyar bejegyzés a hivatalos okmányokban (anyakönyvi lap, személyi igazolvány, útlevél, 
index); vagyis 10% magyarul, 90% szlovénül. 

Érdekes jelenség az is, amikor a kétnyelvű (szlovén, magyar) kiadványokban a magyar 
szerzők személynevét a szlovén szövegeknél szlovénül, a magyarnál pedig magyarul jelölik, 
pl. Stefan Vida — Vida István, Jozef Sabo - Szabó József stb. Ezzel szemben a szlovén és a 
magyar szövegeknél a szlovén szerzők személyneveit csak szlovénül írják. 

Az egészben az a döbbenetes és szomorú, hogy a névviselők zöme maga sem használja 
magyarul család- és keresztnevét. Az állandó alkalmazkodás társadalmi ténye, amely 
általában mindenütt jelen van kétnyelvűségünkben, egyre jobban kikezdi és sorvasztja 
azonosságjegyeink összelemeit, amelyhez erős hatással kapcsolódik a többségi nép(ek) 
viszonya is, amelyről ugyanis nem mondhatjuk el, hogy szeplőtelen, s hogy megfelel a 
várakozásoknak. É tételt is külön lehetne tárgyalni egy értekezésben, de úgy véljük, most erre 
nincsen lehetőség. Hasonlóan arra sem, hogy behatóbban foglalkozzunk azzal a kérdéssel, 
hogy van-e értelme az ilyen kétnyelvűségnek, és hogy meddig érdemes és értékes 
gyakorolni?! Azt viszont leszögezhetjük, nogy az identitáshoz fűződő mindennemű 
tartalmat csak olyan kapcsolatrendszerek megteremtése biztosíthatja a két- vagy többnyelvű 
környezetben, ahol a nyelvek társadalmasítása a valóságban él és hat. Ezek nem lehetnek csak 
leszűkített „családi nyelvek". Bele kell épülniük a hatoközegek aktív és teremtő gyakorlatá-
ba! Hiszen a magyarság nyelvének ismerete és névhasználata nélkül nem létezhet magyar-
ságtudat sem: de magyarság sem! 

Dr. Varga József 
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Leszakad(hat)nak-e Szegedtől? 
Algyő, Dorozsma, Szőreg és Tápé. Igen régi települések, egy részükön már a kőkorszak-

ban megtelepedett az ember. írásos említésük azonban „csak" 1138-tól ismeretes. 
A történeti bizonylatok tanúsítják, hogy ezeket a falvakat már korábban is „szárnyai alá 

akarta venni Szeged városa", ám ez soha sem sikerült neki. Legalábbis tartósan nem. 
„Fennhatósága" ellen mindegyik település népe hevesen tiltakozott. Még akkor is, ha 
tulajdonképpen egyik sem volt képes arra, hogy a maga lábán megálljon. Vállalta inkább a 
szolgaságot, a szegénységet, de mind szabad, önálló település akart maradni. Tápén a 
gyékénymunka, Algyőn a vesszőfonás, Szőregen a virágkertészet, Dorozsmán a kubikosélet 
adott kenyeret az ott élő családoknak. Mindezek mellett mindegyik falunak volt több-keve-
sebb, jobb-rosszabb termőföldje, amelyen megtermelték a szükséges terményeket, takarmá-
nyokat, s a fölöslegből bőven jutott Szeged polgárainak, iparosainak is. Dorozsma kivételével 
mindegyik falu élte a Tisza halát, az erdők hasznát is. Ugyanakkor szinte mindegyik 
települesből nem kevesen vállaltak munkát a szegedi építőknél, a gyárakban, illetve 
szolgálónak álltak be polgár- és iparoscsaládokhoz. Ezen foglalkozásokból tehát viszonylag 
jó, igénytelen-igényességben élt mindegyik falu. Adózásaikból pedig jól részelt a város, amit 
nem csak pénzben, hanem terményekben, és halban is eszközöltetett. Mindebből gyakran 
voltak robbanásig feszült ellentétek a falvak és a város között. S ezek az ellentétek -
bárhogyan is volt az elmúlt majd másfél évtizedben, a csatoltság éveiben — nem szunnyadtak, 
nem csillapodtak. Hogy is csillapodtak volna, hiszen mind a négy település tudta, hogy a 
csatolás tette tönkre azt a zártságot, amely megőrizte a családok egymás közötti kapcsolatát, 
a háziipari tevékenységeket, a hagyományos tárgyi és szellemi kincseket, beleértve az 
építkezés, a viselet, a beszéd és viselkedés archaikus szokásait. Nem csak falurombolást, 
hanem családrombolást, közösségek bomlasztását, sőt erkölcsromlást is eredményezett a 
csatolás! Szabaddá lettek a cselekedetek és az elvek, ugyanakkor egyfajta gúzsbakötöttségbe 
is kényszerült mindegyik falu és népe. 

A csatolás előtti években - 1957-től számítva - bizonyos gazdasági, ezen belül anyagi 
fellendülés jellemezte mind a négy települést. A kisgazdaságokban sorra jelentek meg a 
gumikerekű, lapos rakfelületű parasztkocsik. Lassan a legszegényebbek is a felemelkedés felé 
haladtak. Disznót tudtak hizlalni, tehenet tartottak, némelyek földjük mellé pár hold 
örökföldet is venni, ugyanakkor hagyományos háziiparukat is űzték. 

A várossal - más-más időktől fogva - rendszeres, bár ritkán közlekedő autóbuszjárat 
kötötte össze őket. Az időkben nem is kellett a sűrűbb járat. Hiszen gyermekeink 
szülőhelyükön járták az általánost, s főként az 1959-es téeszesítésig csak kevesen mentek 
magasabb iskolába, Szegedre. A kétkeziek is otthon dolgoztak, csupán néhány szegedi üzem 
fogadta a vidék embereit alkalmi, vagy szezonális munkákra. A víz- , illetve villanyhálózat 
megfelelt az akkori igényeknek, csakúgy, mint az akkor még zömmel földúthálózat. Tiszták 
és rendezettek voltak az utcák, az esővízelvezető árkok, az udvarok és a házak. Vagyis: 
mindegyik település élte a megszokott, csöndes-archaikus életét: a dolgos hétköznapokat és 
az ünnepeket. 

Ebbe a csöndességbe vágott léket a központosítás, a Szegedhez csatolás, amely szellemi, és 
tárgyi pusztításokra egyaránt alkalmas buldózereket indított be mind a négy faluban. 
Senkitől sem kérdezték meg, vajon mi a véleménye a csatolásról. Volt egy falugyűlésnek 
nevezett kortesgyülekezet, és ott kimondották a magasságos pártállam döntését, és punktum! 
Még azon az éjszakán kiemelték a helységnévjelző táblákat, s másnaptól már így címezték a 
leveleket nekünk: Szeged-Algyő, Szeged-Dorozsma stb. Összeerőltettek bennünket, de nem 
kovácsoltak. Mindenki tudta, hogy az erőltetett házasság lélek nélküli. 

A csatolás könnyű volt azért is, mivel az egyháznak már semmiféle védőügyvéd szerepe, 
vagy tulajdonosi szerepe nem lehetett, amivel megvédett volna bennünket. Algyő és Tápé 
például a váci egyházmegye része, s amikor hajdan a város nyakaskodott, erőszakoskodott 
velünk szemben, akkor az egyház a segítségünkre sietett. Igaz, kevés eredménnyel, de amit 
tudott, azt megtette. Dorozsma és Szőreg, bár szeged-csanádiak voltak, az egyesítés nékik is 
épp olyan tőrdöfés volt, mint Algyőnek és Tápénak. 

Több, mint másfél évtized telt el a nyűgnázasság hámjaiban. Bennünk mindig élt az 
újraönállósulás vágya, de kimondani, Istenem, senki nem merte. Most azonban megcsillant a 
lehetősége, de kérdés, lehet-e, tudunk-e, képesek leszünk-e a lehetőséggel élni? A másik 
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kérdés az, hogy a mostani politikai helyzet lehetővé teszi, teheti-e? Azt máris érzi mindegyik 
község, hogy a maradvány Kommunistákkal telitűzdelt ellenzéki pártok igyekeznek mindent 
kitalálni arra, hogy hatalmi pozíciójuk megmaradjon. Rémisztő ijesztgetésektől sem riadnak 
vissza. Hangoztatják, hogy sokszoros árért kapnánk (ha teljesen leválnánk) a vizet, a villanyt, 
a gázt és az autóbusz-szolgáltatást. Szerencsére egyik település lakói sem ijedősek. Tudjuk, 
hogy magasabb árat kell fizetnünk ezért is, azért is, persze, nem azt amit ők szeretnének. Mi 
a reálisat vállaljuk! Az adókat viszont nem engedjük át, mert abból mi akarunk gazdálkodni. 
Tápén is, és a többi leválni készülő faluban megvan a helye minden fillérnek. Mindezek 
mellett azonban a törvényes kötelességnek mindenkor eleget kívánunk tenni. Ez természetes 
a számunkra is. 

Milyen feltételekkel állunk a leváltás szándéka előtt? Településenként változóval, amely-
ben Tápé áll a legsiralmasabb helyzetben. Működik ugyan a háziipari szövetkezet, a 
MAHART, a halászati szövetkezet, kirendeltségként az áfesz-boltok és a takarékszövetke-
zet, de gazdasági alapot adó téeszünk nincsen. Miután az 1970-es évek derekára tönkrement, 
beolvasztották a hódmezővásárhelyi Rákóczi téeszbe, s azóta is oda tartozik. Annak 
visszaszerzése indokolt, de kérdés, mit kezdünk vele. Agrárszakemberünk sincs, s munkaerő 
sem, aki akár tovább folytatná a közös gazdálkodást, akár egyénileg művelné a visszaigé-
nyelt-visszakapott földet. Hiszen a szakembereket miért is pótolta volna Tápé, ha megfosz-
tották munkaterületétől; a kétkeziek meg a szegedi munkahelyeken eresztettek viszonylagos 
gyökeret. Ilyenformán tehát a vélhetően legbiztosabb anyagi alapot adó földháttér, ma még 
Bizonytalan. Ennek sürgősen tisztázódni kell. A falvakban több-kevesebb a vállalkozó, de 
Tápén ezekből is nagyon kevés van. Ugyanakkor - talán Algyőt kivéve - elég jó anyagi 
helyzetű családok élnek a leválni készülő falvakban, akiknek a majdani differenciált adózása 
is jelenthet egyfajta tőkét. 

Mindezek után - ismerve a Szegedtől különválni akaró települések mostani helyzetét -
aligha beszélhetünk teljes önállósulásvágyról. Egyik településnek sincs most erre minden 
tekintetben megnyugtató lehetősége. Tápé legalabb esztendős - úgymond - próbaválást 
választ, mely idő alatt talán rendeződnek a társadalmi és gazdasági kérdések, s legfőképpen, 
kialakulhat a helyi önkormányzati vezetés, és a költségvetés. Ezek érdekében megfelelő 
szakembergárdát kell kiállítani. Vannak ugyan minden faluban, de most még Szegeden, vagy 
más, vidéki helyeken dolgoznak. így, anyagilag és szakmailag kellően felkészülve már 
biztosabb lehet az újrakezdés; illetve új elképzelések alapján a várossal való együttélés, 
együttműködés. Ehhez garanciát nyújthat, hogy bár nem könnyen, de végül is saját 
jelöltjeiket választhatták a tápéiak rész-önkormányzatuk testületébe. 

i f j . Lele József 

HÍREK 

Történelmi utcanévtáblák Pécsett 

Hasonlóan az ország más településeihez, a kü-
lönböző történelmi korszakokban Pécsett is ismé-
telt utcanévváltozásokra került-kerül sor. Egy-
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részt a történelmi időszerűség, másrészt a történeti 
emlékek megőrzésének megtartó-megújító igye-
kezete követhető ebben. Az utcanevekkel kapcso-
latos feltáró munkák évtizede folynak, rendkívül 
nagy anyag gyűlt össze, igen széles társadalmi, 
szakmai kör érdeklődésétőfés tanácsaival segítet-
ten. 1990 szeptemberétől a Pécsi Városszépítő és 
Városvédő Egyesület megkezdte az első harminc, 
úgynevezett „magyarázó" utcanévtábla kitételét 
az érintett háztulajdonosokkal történő megegye-
zés és történeti értékelés nyomán. A dr. Marton 
István egyesületi elnök vezetésével működő kiter-
jedt bizottság formátumban egy, a Bonyhádi Zo-
máncárugyár által készített (40x60 cm-es), kb. 200 
gépi leütésű információt nyújtó tábla elfogadása 
mellett döntött, amelyen a név viselőjének legfon-
tosabb adatai találhatók a városvédők egyesületi 
jelvényével és az 1990. évszámmal. A több száz 
javasolt tábla elkészítése folyamatosan történik, 
kihelyezésük erősíti a városrész, a város utcane-
vein keresztül is a honismereti tudatot. (Dr. Krisz-
tián Béla) 
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EMLÉKEZZÜNK 

Emlékeim az erdélyi visszavonulásról1 

1910. május 22-én születtem. Elemi iskoláimat a kaposvári Anna utcai iskolában végeztem, 
majd az első gimnáziumot a kaposvári gimnáziumban kezdtem, de apámnak orvosi tanácsra 
fel kellett adni az orvosi gyakorlatot, és egy Belegrád nevű kis községbe költöztünk, ahol a 
nagyszüleimnek volt birtoka. 

Ä miskolci katolikus gimnáziumban érettségiztem. Ezután jelentkeztem az önkéntesi 
évem leszolgálására a miskolci tüzérosztálynál és beiratkoztam a miskolci jogakadémiára. A 
miskolci tüzérosztály javasolta a Ludovikára való felvételemet, de akkor már Gömbös Gyula 
volt a honvédelmi miniszter, aki előnyben részesítette a német származású középosztálybéli 
jó tanuló jelölteket. Ezek később tőzsgyökeres magyar neveket vettek fel, de a tőzsgyökér 
elszáradt, amikor az igazi próbatétel ideje elérkezett. 

1937 őszén Budapesten kaptam ügyvédjelölti állást, emellett a MEFHOSZ munkájába is 
bekapcsolódtam. (Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége.) 

Részt vettem a Márciusi Front összejövetelein, szerkesztettem a Híd című folyóiratot, 
később Kovács Imrével megszerveztem a MEFHOSZ könyvkiadót. 1938-ban behívtak, ettől 
kezdve gyakran vettük fel az egyenruhát. 

1942 tavaszán ismét behívtak és a miskolci tüzérekkel június elején kimentünk a durnevoji 
erdőbe és onnan elsétáltunk a Donig. 1943. január 10-én váratlanul szabadságra küldtek, így 
nem vettem részt a visszavonulásban. 

1943 februárjában a szüleim birtoka visszakerült a bérletből. Abban a balhiedelemben 
éltem, hogy aki megjárta a doni frontot, azt többet nem híviák be. Ez a balhiedelem indított 
arra, hogy átvegyem a szüleim birtokát és elkezdjek gazdálkodni. 1944. augusztus 20-án 
azonban ismét Dehívtak, a teljes termést, szép állatállományt és egy jól megalapozott 
gazdaságot hagytam ott. 

A reggeli vonattal bementem Miskolcra, felvettem az egyenruhámat és jelentkeztem a 
laktanyában. Reméltem, hogy Miskolcon kapok beosztást, ki-kiugorhatok Berzékre és 
irányíthatom a gazdaságot. A laktanyában Keresztesy százados fogadott: „az osztálytörzs-
höz van a főhadnagy úr osztva, Papp őrnagy úr a parancsnok." A tisztek kaján nevetéssel 
fogadtak, amikor mondtam, hogy Papp D. a főnököm. Nekem nem tetszett, anogy Papp D. 
nevét kiejtették; abban nem az őrnagynak kijáró tisztelet, hanem sajnálkozás volt. Néhány 
szóval jellemezték Papp D.-t: még nem volt fronton, lovaglóiskolában volt tanár. Lovagolni 
tud, de a tüzértudománya kétséges. 

Papp őrnagy úr az istállók körül jött-ment és pattogó hangon adott parancsokat. 
Jelentkeztem nála. Kényszeredetten fogtunk egymással kezet. - Holnap reggel hozzák a 
lovakat, legyen itt főhadnagy úr reggel 9-re, megkezdjük a lovak átvételét. Az osztályt 
menetképessé kell tenni, amilyen gyorsan csak lehet bevagonírozzuk és bevetnek. 

Hogy nol és mikor, azt nem említette. 
Még adott néhány parancsot, amit végre kellett hajtsak és ebédelni a tiszti étkezdében 

találkoztunk. Közben megtudtam, hogy az erdélyi frontra megyünk. Dálnoki Veress 
tábornok lesz az erdélyi hadsereg parancsnoka, a gyalogságot is mozgósították, azok is 
vagoníroznak. Nekünk csak két ütegünk lesz, a harmadik üteget Erdélyben fogják hozzánk 
csatlakoztatni. 

Az egyenruha nagyon szokatlan volt, egész nyáron könnyen voltam öltözve, most a 
csizma szorította a lábamat. Meg egy-két kilót is felvettem, úgyhogy feszült rajtam az 
egyenruha. A délutáni vonattal kimentem Hernádnémetibe, onnan a tanyára. Már leállt a 
cséplőgép, az emberek beszélgetve álltak a gép körül, amikor odaértem. Mondtam nekik, 
hogy megyek Erdélybe. 

'Részlet a szerző önéletírásából (Szerk.) 
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A tanyáról bementem a faluba, este vacsoránál a családnak is beszámoltam, hogy Erdélybe 
megyünk. Feleségem, apám és a húgom mondták, hogy majd hárman együtt fognak 
dolgozni. A reggeli vonattal mentem be Miskolcra és már 8 óra körül ott voltam a 
laktanyában. A Selye rétre hozták a lovakat. Nem fizettünk a lovakért, csak a patájukba 
sütöttük be a számokat és jegyzéket vezettünk, hogy kitől mennyi lovat vettünk át, ugyanígy 
szekereket és szerszámokat is. A tulajdonosokat nagyon meglepte, hogy nem fizetünk a 
lovakért és a szekerekért. Amikor a doni frontra mentünk, megvettük a lovakat. Estére a 
parancsnoki szakasz és a két üteg számára volt elegendő lovunk. A laktanyába megérkeztek 
a behívottak, kezdtek beöltözni és megkapták a beosztásukat, hogy ki megy az osztályhoz és 
az ütegekhez. A ténylegesen szolgálók és a behívottak mintegy fele-fele arányban oszlottak 
meg. 

Reggel összeállítottuk a parancsnoki szakaszt és az ütegeket. Az egyik üteg 10 cm-es 
tábori tarack volt, a másik az első világháborúban kiszuperált tábori ágyú. Lőszer a 
10 cm-es tarackhoz, a teljes egynapi javadalmazás megvolt, a 8 cm-es táí>ori ágyúhoz 
csak fél javadalmazás volt. Arra nem kaptunk választ, hogy hogyan állunk utánpót-
lással. 

A bevagonírozás alatt hallottuk, hogy a rádió bemondja: Románia kiugrott a német 
szövetségből, azonban nem volt időnk átgondolni, mit is jelent a román kiugrás. 

A vonat Szerencs felé ment. Az ablakon kihajolva néztem a tájat. Közeledtünk Tiszaluc-
hoz, a vonatablakból láttam a tanyát. Képzeletemben láttam, amint a cséplőgépből ömlik a 
szem. Gyökér András, a gépesgazda zsákol és Lovas hordatja a magot a magtárba. Holnap 
már Erzsi is ott lesz, gondoltam és szinte láttam, amint tapos a biciklin kifelé a tanya felé. 
Álmodozásomból Papp őrnagy ébresztett fel. Most alkalmam lesz, mondta, hogy német 
vaskereszt kitüntetést szerezzek. Néztem ezt a szánalmas figurát, ennek még most is német 
kitüntetés jár az eszében. Nem hiszem, mondottam, hogy az erdélyi harcokban nagyon 
fogják a vaskereszteket osztogatni, majd félhangosan hozzátettem: félek, hogy sok lesz a 
fakereszt. 

Lassan mentünk. Az állomásokon meg-megálltunk. Végre egy és fél napi döcögés után 
Kolozsvár közelében álltunk meg és kezdtünk kirakodni. Ä másik vonat is beérkezett és az 
osztálytörzs, a két üteg kirakodott, menetkészen sorakozott fel. Késő délután indultunk 
Kolozsvár felé. Zsuk mellett mentünk el. Apám elbeszélései elevenedtek meg: ide járt 
lovagolni, mert itt állami lótenyészet volt és a civileknek is adtak lovat, hogy a zsuki 
vadászatokon részt vegyenek. 

A lovamon most volt először nyereg. Jó kiállású sárga kancát nyergeitettem fel magamnak 
a besorozott lovak közül. Kivagonírozás után ültem rá először és igyekeztem valamennyire 
összeszedni, hogy engedelmeskedjen. Papp őrnagy mellett lovagoltam. Egyszer csak rám 
szólt; hogy ül azon a lovon? Hogy tartja a kezét? Nem válaszoltam, csak nagyot nyeltem! 

Elértük Kolozsvárt. 1939-ben, amikor a MEFHOSZ balatonszántódi kisebbségi kong-
resszusát szerveztem, akkor voltam itt először. Itt találkoztam László Dezső református 
püspökkel, aki anyám testvérének volt a fia. Ö volt az Erdélyi Fiatalok egyik szervezője és az 
erdélyi magyar kisebbség jelentős alakia. 

Ezek a gondolatok foglalkoztattak, amikor elértük Kolozsvár külvárosát. Vasárnap 
volt és láttuk a város nyüzsgő életét. Az éttermek, kocsmák tele voltak és az emberek 
meglepett tekintettel nézték a vonuló csapatokat. Ahogy elnéztem az utcákon tolongó 
embereket, az volt az érzésem, hogy az élet utolsó szép és boldog perceit élvezik, éljünk 
és élvezzük az életet, amíg lehet. Vaion tudják-e, hogy holnap reggel megindul a táma-
dás? Tudják-e, hogy csak órák vannak hátra, hogy a háború rájuk szakadjon minden bor-
zalmával? 

Ahogy így bandukoltam a lovammal, ismét Papp őrnagy gúnyos hangja hozott vissza a 
jelenbe. Elengedhettem magamat a lovon, és nem tartottam a kezemet szabályosan, megint 
figyelmeztetett, hogy hogyan ülök a lovon. 

Szászfenes felé mentünk. Már túl voltunk Kolozsváron, amikor megpihentünk. Egy 
vezérkari százados jött autón és Papp őrnaggyal beszélgetett, majd hozzám jött. Ekkor 
ismertem meg, 1939-ben, a háború kitörésekor, amikor mi Zsolcán állomásoztunk, a 
százados vezérkari iskolán volt és onnan osztották be a tüzérséghez, hogy a tüzér-tudomá-
nyokat elsajátítsa. Én akkor a Márciusi Front és a MEFHOSZ kisebbségi konferenciájának a 
gondolatvilágában éltem. A százados (a nevére nem emlékszem) nagyon érdeklődött és 
nagyon fogékony volt azokra a gondolatokra, amiket a Márciusi Front hirdetett. Jó barátság 
alakult közöttünk és sokban egyetértett a célkitűzéseinkkel. 
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A vezérkari százados most engem keresett. Félrehúzódtunk és az kérdezte, hogy tudok-e 
motorbiciklizni. Szüksége lenne egy motorbiciklistára, aki visszamenne és megkeresné a 
lőszert szállító vonatot, mert nem tudják megkezdeni a támadást, a lőszeres vonat valamelyik 
állomáson vesztegel. Természetesen vállaltam ezt a megbízást. Abban állapodtunk meg, hogy 
próbál egy motorbiciklit szerezni és ha megvan, akkor nyílt parancsot kapok, amivel 
végigjárhatom az állomásokat és kereshetem a lőszert szállító vonatot. Már minden kész volt, 
amikor értesítést kaptak, hogy megtalálták a vonatot és a lőszert, de a támadást így is el kell 
halasztani. így szereztünk nemegyszer örömöt a románoknak, ö k mindenről sokkal jobban 
voltak értesülve, mint mi. 

Kolozsvárról déli irányba mentünk mellékutakon. Reggel felé álltunk meg és előttünk volt 
a Tordai-hasadék. Iskolában tanultunk a Tordai-hasadékról, de most itt sokkal kisebb és 
jelentéktelenebb volt, mint ahogy elképzeltem. 

Itt gyülekezett a hadosztály, de támadásra nem került sor, a románok jobb és kedvezőbb 
állásokba vonultak vissza. Átmentünk Tordán és az Aranyos folyó völgyében akartunk 
előremenni. A gyalogság menetelt előttünk, szépen, békésen, úgy, mintha valahol a Mátrában 
vagy a Bükkben volnánk gyakorlaton. Az Aranyos völgye szűk, az úton két szekér alig tud 
egymás mellett elmenni. A gyalogság nem vett fel távközöket, szorosan egymás után 
meneteltek a századok és a vonat. Mi kis távolságra a gyalogság után mentünk. Már jól bent 
voltunk a völgyben, amikor megszólaltak a géppuskák. A románok a völgy két oldalán 
húzódó hegyek tetején építették ki állásaikat és onnan lőttek. 

Az első tűzcsapás rettenetes zavart idézett elő. Emberek sebesültek, haltak, lovak 
döglöttek meg. Mindenki fedezéket keresett, de nem volt fedezék. A tisztek tehetetlenül 
próbáltak rendet teremteni, de a géppuskatűz erősödött, egyre több lett a veszteség. 
Próbáltak megfordulni és visszamenekülni, de a keskeny úton csak nagy nehezen lehetett a 
megrakott szekereket megfordítani. 

Mi, tüzérek, látva az előttünk zajlódó embermészárlást, amilyen gyorsan csak tudtuk, 
megforgattuk a szekereinket, az üteget, a lövegeiket és gyors ütemben kezdtünk visszavonul-
ni. Szerencsénk volt, a románokat lekötötte a gyalogság pusztítása, mi veszteség nélkül 
menekültünk meg. 

Amikor felocsúdtunk a véres veszteség hatása alól, első kérdés az volt, hogy mi történt a 
felderítéssel? Volt-e felderítés, és ha nem, miért nem? A gyalogsághoz irodákból előrángatott 
idős, elkényelmesedett tiszteket osztottak be, akik már rég elfelejtették, hogy hogyan kell 
csapatot vezetni, és hogy kell ellenséges területen viselkedni. A hegyek magasak voltak, 
minek oda felmászni? Nem volt felderítés. Nagyon drága lecke volt. 

Átcsoportosítottak, s Tordától dél felé mentünk. Az osztálytörzs és az ütegek egy szép 
nagy községben jól és kényelmesen helyezkedtek el és várták a további parancsot. Á 
gyalogság egy zászlóalja tovább ment előre dél felé. Papp őrnagy parancsot adott nekem, 
hogy egy rádiós szakasszal kövessem a gyalogságot és teremtsek összeköttetést. Én az 
osztálytörzszsel rádiós összeköttetésben voltam. 

Mintegy 4 kilométert lovagolva egy nagy román faluba értem. Itt meglepetés fogadott : egy 
német gépvontatású tüzérosztály majálishoz hasonló hangulatban táborozott. Egy jó nagy 
épület teraszán a tisztek csirkéket ettek és bort ittak. A mi gyalogságunk a házakhoz szállásolt 
be, a szekerek el voltak dugva a házak udvarán. Nehezen találtam meg a zászlóalj-parancs-
nokságot. 

Egyszer csak egy német felségjelű repülőgép tűnt fel és mivel német felségjele volt, 
örömmel üdvözöltük. A repülőgép azonban kezdett illetlenül viselkedni, géppuskatüzet 
zúdított a falura. Én lovaimmal és embereimmel együtt egy híd alá bújtam. A repülőgép, 
miután elvégezte a dolgát, elrepült. A németek zavartalanul folytatták az ebédet, amikor 
jelentkeztem náluk, vidáman borral kínálgattak. 

Amikor elhagytam őket, egy fiatal német tiszt utánam jött, és érdeklődött, hogy miféle 
alakulat vagyunk. Elmeséltem neki, hogy itt a faluban egy gyalogos zászlóalj kell legyen, 
azokhoz vagyok beosztva összekötőnek. Nekünk két ütegünk van és várjuk a további 
intézkedéseket. Beszélgetés során elmondtam az Aranyos völgyében történt támadást és a 
veszteségeinket. Felvetettem azt a gondolatot, hogy szét kel lene nézni a környéken. A 
hadnagy felajánlotta, hogy velem jön és próbáljuk együtt tisztázni a helyzetet. Azt is 
elmondta, hogy a tüzérosztálynak parancsa van, vonuljanak vissza Kolozsvár irányába. 

Rádiósaimat úgy helyeztem el, hogy lehetőleg védve legyenek a repülőtámadás ellen és 
felhívtuk az osztályt. Jelentettem, hogy a zászlóaljjal felvettem az érintkezést és találtam egy 
német gépesített osztályt, akik vidáman ebédelnek. 
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Német barátomnak jó erős látcsöve volt, nekem is volt egy elég jó. Mindkettőnknek volt 
pisztolya, így készen voltunk egy kisebb összetűzésre. 

A gyalogságunk egy százados parancsnoksága alatt a falu szélén igyekezett védőállást 
kiépíteni. A százados idős, pocakos ember volt, egy széken egy fa árnyékában üldögélt és 
onnan parancsolgatott. A zubbonya ki volt gombolva, a pisztolya a székre volt felakasztva. 
Jelentkeztem nála és közöltem vele, hogy előremegyünk Oláhlapád nevű falu felé. A német 
tisztnek volt egy térképe. 

Elindultunk egy kopár legelőn, kicsit lejtett Oláhlapád felé. Mintegy két kilométert 
tettünk meg, amikor a távolban porfelhőt láttunk felszállni. A porfelhő gyorsan közeledett, 
majd Oláhlapádnál megállt. Katonai teherautók jöttek, azok verték fel a port. 

Kérdőleg intettem a hadnagynak, mi a véleménye a látottakról? A német magabiztosan 
válaszolt, hogy a Romániából visszavonuló német alakulatok egyikét látjuk. A tehergépko-
csikat fedő ponyva alól katonák bújtak elő, leugrálva a port verték le magukról és azonnal 
elkezdtek felfejlődni. Minket az lepett meg, hogy a németnek vélt katonák felénk fejlődnek 
fel támadásra. Egyszer csak a napfényben a sisakon vörös csillagot láttam felvillani. 

A némethez fordultam és érdeklődtem, hogy mióta van vörös csillag a német sisakon. A 
német is meglátta a vörös csillagot. Kicsit rázta a fejét és bizonytalanul mondta, ezek úgy 
látszik, nem németek. Közben újabb és újabb teherautók jöttek és abból is katonák ugráltak 
ki. Jól kivehető volt, hogy mindegyiknek géppisztolya volt. 

Ügy ítéltük meg, hogy egy könnyű gyalogos ezred az, ami felvonul. Egyszerre csináltunk 
hátraarcot, úgy, mint amikor újoncok voltunk és a kiképzőnk szeme vigyázott ránk, hogy 
elég szabályosan csináljuk-e a fordulatot. Jól kiléptünk az emelkedőn, még a lélegzetünk is 
elakadt. 

Kissé lihegve álltam meg a százados előtt, aki még mindig a széken ült az árnyékban, és 
jelentettem a látottakat. Százados úgy nézett rám, mintha valami más földrészről jött idegen 
lennék. 

- Nem értem, hogy mint mond — szólalt meg. 
- Százados úr, itt vannak az oroszok és támadásra készülnek. 
- H o l ? 
- Oláhlapádtól keletre. Kezemmel mutattam az irányt. 
- Senki nem jelentette eddig, hogy orosz támadást várhatunk. 
- Százados úr nem küldött előre felderítőket, mi mentünk ketten előre és így mi láttuk 

elsőnek a támadásra készülődő orosz erőket. 
Német barátom intett, hogy megy és jelenti a parancsnokának a felderítésünk eredményét. 

Elváltam a német hadnagytól és a rádiósaimhoz mentem. - Hívjátok a központot, az őrnagy 
úrral kell beszéljek. 

- Papp őrnagy. 
- Potoczky főhadnagy jelentem, hogy Oláhlapád felől egy orosz gyalogezred támadásra 

sorakozott fel. 
- Főhadnagy úr, rémhírterjesztésért hadbíróság elé fogom állítani. Eddig senki se 

jelentette, hogy orosz erők lennének a Kárpátokon belül. Maga terjeszt ilyen rémnírt. 
- ő rnagy úr, én nem rémhírt terjesztek, hanem tényt jelentek. 
- Honnan veszi ezt? 
- Az itt lévő német osztály felderítőtisztjével lesétáltunk Oláhlapád felé és akkor láttuk, 

hogy teherautókon mintegy ezer, csak géppisztollyal felszerelt orosz gyalogos érkezett és 
azonnal felfejlődtek támadasra. 

- Ez csak rémhír lehet, ezért felelni fog. 
- Igenis, de hamarosan ott fog elmenni egy német gépvontatású tüzérosztály. 
- Hová mennek? 
- A parancsuk szerint Berlinbe. 
Papp őrnagy befejezte a rádióbeszélgetést. Én mentem és megkerestem a zászlóalj-pa-

rancsnokságot. Ot t egy fiatal segédtiszttel találkoztam, annak is elmondtam a felderítésünk 
eredményét és mondtam neki, hogy figyelje csak a németeket, milyen fürgén mozognak, 
Berlinig mennek, úgy megijedtek. 

Ahol álltunk, onnan lehetett látni a német tüzérosztályt. Nagy mozgás volt, indították a 
motorokat. A zászlóaljnak is volt összekötője a németeknél, az is jelentette, hogy a németek 
menetkészek és indulnak. 

Visszamentem a rádiósaimhoz, éppen hívott Papp őrnagy. 
- Parancsom: utolsó töltényig kitartani, érti!? 
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- ő rnagy úr lőszerutánpótlást kérek, nekem van a pisztolyomban 6 lövés, két tüzéremnek 
van karabélya 10-10 lövéssel, ezzel a lőszermennyiséggel nem tudunk eredményesen 
ellenállni. 

A további megbeszélés megszakadt. 
A német tüzérség itt vonul át előttünk, nem álltak meg, nagyon gyorsan mentek. 

Oláhlapád felől géppisztolytűz hallatszott. Felnyergeltettem a lovakat, búcsút intettem a 
falunak, elindultunk szép csendesen vissza az osztálytörzshöz. Mikor a falu széléhez értünk, 
már látszott, hogy vége a békés életnek. Nagy sietséggel pakoltak és igyekeztek menetkészek 
lenni. A mi törzsünk is nagy készülődésben volt. Jelentkeztem Papp őrnagynál, csak intett és 
nem vont felelősségre, hogy miért nem tartottam ki az utolsó töltényig. A hadbíróságot sem 
emlegette. Orosz és román tüzérség vette tűz alá a Szindi tetőt. 

Elkezdtünk visszavonulni. Lehet, hogy a hadijelentést rugalmas visszavonulásnak titulál-
ta, de a rugalmasságnak nem sok jelét láttam. Torda közelében a Szindi tetőn ment az osztály 
két ütege tüzelőállásba. Itt egy cementgyár volt és volt egy út, ami levezetett a tetőről a 
völgybe. Ezt az utat időnként tűz alá vette az ellenséges tüzérség, számolva azzal, hogy ezen 
az úton akarunk visszavonulni. 

Papp őrnagy is figyelőhelyet létesített és a két üteg parancsnokával távbeszélő-összekötte-
tése volt. Az osztálytörzzsel egy védtelennek látszó helyre mentem és távbeszélő-összekötte-
tést teremtettem a figyelővel. A 10-es tarack lövéseket adott le, az ellenség időnként 
összpontosított tűzzel válaszolt. 

Papp őrnagy jelentkezett a távbeszélőn. Parancsot adott, hogy üljek be a közelben lévő 
autójába, az ellenséges tüzérség által belőtt úton menjek le és derítsem fel, hogy a völgyben 
lévő úton éjjel tovább tudunk-e menni? 

Megismételtette velem a parancsot és azonnal indulást parancsolt. A sofőrünknek - más 
neve volt, de én mindig csak Kubaiának szólítottam - elmondtam a parancsot, Kubala nagyon 
káromkodott. 

- Mi a véleményed erről, Kubala? - kérdeztem. 
- Tudom, hogy miért van ez - válaszolt. - Az őrnagy úr adott egy buta parancsot és én 

megmondtam, nogy azt nem lehet végrehajtani. Most ki akarja próbálni, hogy ismét 
megtagadom-e a parancsot és akkor átad a tollasoknak. 

Kubaiának igaza volt, mindkettőnket próbára akart tenni. Vállaltuk a parancs végrehajtá-
sát, ez kisebb veszély volt, mint a tábori csendőrség. 

Szerencsésen hajtottunk végig az úton, oda, vissza. Nem lőttek ránk, csak a szokásos 
zavaró lövéseket adták le. Kubalával ekkor kötöttem szoros barátságot. 

A Szindi tetőn ellövöldöztük a magunkkal hozott lőszert. Ot t volt 8 ágyú, egy csomó 
ember, lőszer nélkül. Éjjel lemásztunk a Szindi tetőről és mellékutakon elindultunk 
Kolozsvár felé. 

Kolozsvár-Torda közötti út közepe táján egy községben húzódott meg az osztálytörzs. 
Ezt a falut időnként lőtte az ellenséges tüzérség. Mi hajnalban értünk ide és a tüzérségi tűz 
ellenére kezdtünk berendezkedni. A falu északi részét még nem érte el a tüzérségi tűz, így a 
lovakat és a szekereket ott helyeztük el. Mi egy takaros udvaron ütöttük fel a tanyánkat. Az 
udvaron csirkék, néhány juh, pár bárány legelészett. Az ellenséges tüzérség megint tűz alá 
vette a falut, leadott pár lövést és az egyik lövés közel csapódott be, ahol mi voltunk. Egy 
repeszdarab eltalálta az egyik bárányt. Szegény vérzett és szívszorítóan bégetett. A tüzéreink 
között volt egy erdélyi fiú, aki Bukarestben az egyik jó nevű étteremben volt szakács. 
Amikor látta a sebesült bárányt, elvágta a nyakát és percek alatt megnyúzta. Talált 
fokhagymát a kertben és az egyik combot a háziasszonynak adta, a comb ellenében kaptunk 
fűszert, tányérokat és kést. Tüzet rakott és kint az udvaron nyárson megsütötte a bárány 
gerincét. Olyan finom fokhagymás bárány gerincet se addig, se azóta nem ettem. Valahonnan 
egy üveg bor is előkerült, Papp őrnagy kegyesen letegezett és ettől kezdve barátságosabb 
hangnemet ütött meg. Én megmaradtam az őrnagy úr megszólítás mellett. 

A községből felkúsztunk a Kolozsvár feletti Feleki tetőre. Innen be lehetett látni 
Kolozsvárra. A kép felejthetetlenül szép volt. Itt született anyám, apám itt végezte az 
egyetemet. Rokonaim, barátaim éltek a városban. Most itt álltunk a város felé emelkedő 
magaslaton és láttuk, amint a városban folyik az élet, annak ellenére, hogy tudták, a támadás 
bármikor megindulhat. 

Az orosz városok képe is megjelent előttem, a kormos, füstös, kiégett épületek. Vajon ezt 
a szeretett várost is az a sors fogja érni? Reméltem, hogy nem, reméltem, hogy a németek nem 
akarnak itt ellenállást kifejteni és nem dől romba a város. 
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Papp őrnagy követte a hadosztályt, bevonultak Kolozsvárra és ott rendezkedett be. 
Mi a Feleki tetőn telepedtünk meg. Ástunk gödröket és abban laktunk. Az ellenséges 

tüzérség időnként tűz alá vett minket, nehogy elfelejtsük, hogy háború van. 
Két tiszttársammal fejlődött ki jó és őszinte barátság. Romváry József állatorvossal és 

Géczy Károly hadapród őrmesterrel, akinek az apja az egri káptalan főintézője volt. Karcsi 
gazdasági akadémiát végzett. Mi hárman egy gödörben laktunk és sokat beszélgettünk 
állattenyésztésről, gazdálkodásról, saját sorsunkról. 

Kubala jött fel az autóval értem, hogy menjek le, az őrnagy úr hívat. Lementem 
Kolozsvárra a hadtestparancsnokságra. Nem Papp hívatott, hanem az én vezérkari százados 
barátom. Miután megkínált jó szilvapálinkával, rátért arra, amiért hívatott. 

Be kellene menni Tordára, mondotta. Vállalom-e, hogy bevigyek egy parancsot, hogy az 
ott állomásozó és hídfőt alkotó zászlóalj éjjel húzzon ki. 

A Kolozsvár-Torda műút mindkét oldalán orosz támpontok voltak. Géppisztolyos 
orosz egységek, még nem voltak nehéz fegyvereik. Százados barátom arra hivatkozott, 
hogy azért választott erre a nem kellemes szerepre, mert gondolta, hogy én vállalkozom 
ilyesmikre. 

Kis gondolkodás után válaszoltam. A sofőrrel kell megbeszéljem, ha Kubala vállalja és 
bízik abban, hogy meg tudjuk csinálni az utat, akkor vállalom. Kimentem a kint várakozó 
Kubaiához. Vittem neki egy jó pohár szilvapálinkát. 

- Mi a véleményed, be kellene menni Tordára. 
Az őrnagy úr találta ezt ki? - Kérdezte Kubala. 
Nem - válaszoltam a hídfőt akarjuk felszámolni. Két-háromszáz ember sorsa függ attól, 

hogy be tudjuk-e vinni a parancsot. 
A kipufogót úgy kell megcsinálni, hogy minél zajtalanabb legyen a kocsi - válaszolta 

Kubala. 
- Meg tudod-e ezt csinálni? 
- Láttam itt egy autójavító műhelyt, ott megpróbálom, de biztos fizetni kell. 
A századosnak mondtam, hogy mit akar Kubala csinálni és ahhoz pénz kell. 
- Csináljátok! - volt a parancs. 
Mintegy két óra múlva kész volt az autó. Szomorú, esős nap volt. Sűrű, apró szemű eső 

esett és úgy tűnt, hogy sohase fog elállni. Ez nekünk nagyon jól jött. Ilyenkor a ruszkik nem 
nagyon leskelődnek. Nem éberek. 

Megkaptuk a parancsot; indulhattunk. Papp őrnagy ugrott a kocsiba. 
- Őrnagy úr is jön velünk? - kérdeztem. 
- Nem, nem, én kiszállok a Feleki tetőn - szabadkozott az őrnagy úr. 
Úgy le volt tompítva a motor zúgása, hogy alig lehetett hallani a motor zaját. Az őrnagy 

kiszállt a Feleki tetőn és mi nekivágtunk az útnak. A széles aszfaltos úton teljes tempóban 
mentünk, ahogy egy lehajtott 110-es Fiat menni tud. Már túl voltunk az út felén, amikor egy 
német tank kibukkan jobb oldalról teljesen váratlanul. Kubala fékezett, az autó vagy kétszer 
megfordult az úton és egy kilométerkőnek csapódott. A tank is fékezett, egész közel álltunk 
meg egymáshoz. 

Fékezésnél én előreestem az autóban és a szemüvegem bal üvege eltört és az üveg belement 
a szemembe. Ömlött a vér, amikor kiszálltam az autóból. A németek azonnal kötszert 
szedtek elő és bekötöttek. A ruszkik is felébredtek és lövöldözni kezdtek. A tank tűz alá vette 
a lövöldöző támpontokat és azok hamar elhallgattak. 

Kubala megvizsgálta az autót, a hűtő ütődött a kilométerkőhöz, kicsit jött a víz a hűtőből, 
de Kubala és a németek valahogy eltömték a lyukat. Kérdeztem Kubalát, hogy tudjuk-e 
folytatni az utat. - Megpróbáljuk - válaszolt. 

A tank állásban maradt és megígérte, hogy ha tüzet kapunk, ők válaszolnak. Elindultunk 
és gyorsan közeledtünk Tordánoz. Lövéseket hallottunk, de mi beértünk anélkül, hogy 
talalat ért volna minket. 

A parancsnokságon egy hadnagy fogadott, segédtiszt volt. Átadtam a parancsot, ritkán 
láttam boldogabb embert. 

Szóval nem felejtettek itt minket - mondta boldogan. 
Egészségügyi katonák kerültek elő és átkötöztek. Nem volt módjuk arra, hogy megvizs-

gáljanak. Kubala közben segítséget szerzett, s megcsinálta a hűtőt annyira, hogy alig 
csöpögött a víz. 

Feltöltötte a hűtőt, készek voltunk, hogy visszainduljunk. Tisztek, katonák és néhány civil 
gyűlt körénk és kívántak szerencsés utat. 
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Az eső még jobban eleredt, Kubala rákapcsolt és mentünk a kis Fiattal, spriccelt a víz a 
kerekek alatt. A veszélyes zónán átértünk, csak néhány lövést hallottunk. Sértetlenek 
voltunk. Kicsit levett a sebességből Kubala, itt már mehettünk lasabban. Kolozsvárra 
akartunk bemenni a klinikára, hogy megvizsgáltassuk a szememet. 

A Feleki tetőnél Papp őrnagy és többen vártak. A német tankosok mondták el, hogy 
minket kis baleset ért. Papp ismét beült az autóba és egyenesen mentünk a klinikára. Itt 
azonnal megvizsgáltak, s az orvos örömmel közölte, hogy a szemem nem sérült meg, a 
szemüveg üvegje a csont és a bőr közé csúszott be. Bokán rúgtam az orvost, de Papp ott 
leskelődött a közelben, hallotta, hogy nem sebesültem meg súlyosan, így az a lehetőségem, 
hogy mint sebesült visszakerüljek Miskolcra, elesett, ezért rúgtam bokán az orvost. 
Bocsánatot kértem tőle. 

Szép nagy kötést kaptam a fejemre és így mentem jelentést tenni a századosnak, hogy a 
kirándulás sikeres volt. 

Megköszönték úgy nekem, mint Kubaiának, ismét kaptunk egy-egy jó pohár ószilvapálin-
kát. Én elmentem meglátogatni László Dezsőéket és onnan mentem vissza a Feleki tetőre. Pár 
nap múlva le lehetett venni a kötést és már nem voltam sebesült hős. 

Végre parancsot kaptunk a visszavonulásra. Én lemaradtam és egy lovászommal együtt 
elmentem elbúcsúzni László Dezsőéktől. Nehéz szívvel búcsúztam el. A németek már 
robbantgatták a hidakat, Kolozsvár megmenekült, nem lett a háború áldozata. Talán én 
voltam az utolsó magyar katona, aki elhagyta Kolozsvárt, utánam már robbantották az 
utolsó hidat. 

Utolértem a csapatomat és megkezdődött a menekülő visszavonulás. Eligazításért, hogy 
merre megyünk, gyakran kellett a parancsnokságra menjek. Ott se voltak okosabbak az 
emberek, mint mi, akik tapostuk az utakat és szinte érzékeinkre bízták, hogy melyik utat 
válasszuk. Nem voltak jó térképeink. Az állítólag új és nagyon pontos térképeket szállító 
vonat téves irányítás miatt beleszaladt az előretörő orosz-román csapatokba és nagy 
örömükre bőségesen el lettek látva térképekkel. Tüzérségük pontossága alátámasztja ezt a 
híresztelést. 

Egy románok lakta község határában összegyűltek a tisztek és vártuk az újabb eligazítást. 
A parancsnokságon volt egy százados, akit már régebben észrevettem és nem tudtam hová 

tenni. A százados civil nadrágot és sárga magas szárú cipőt hordott, katonazubbony volt rajta 
és világoskék, tehát nem sötétkék huszárparolija volt, nárom csillaggal. A fején tiszti sapka és 
a vállára vetve katonaköpeny. Oldalfegyvere nem volt, hanem egy görbe botos sétapálcával 
sétált. Volt egy beosztottja, akit a miskolci jogakadémiáról ismertem, tudtam, hogy ott tanult 
jogot, de nem voltunk baráti viszonyban. Rendes gyalogos egyenruhát viselt és zászlósi 
rangja volt. 

Láttam, amint időnként a tábori csendőröknek adnak parancsot. A tisztek egy tisztáson 
gyűltek össze és beszélgettek. Tőlünk mintegy 100-150 méterre, az erdő szélén 15-20 román 
asszony és gyerek, kis batyukkal a kezükben, bújkálva mentek abba az irányba, ahonnan mi 
jöttünk. Látszott rajtuk, hogy elmenekültek a falujukból és most vissza akarnak térni. 

A sétabotos százados és az én joghallgató társam közel álltak hozzám és azon tanácskoz-
tak, hogy ez a kis csoport kémekből áll és ezeket ki kell végezni. Én egy alkalmas pillanatban 
megérintettem a zászlós karját és mondtam neki, hogy szeretnék vele beszélni. Jó pár lépéssel 
eltávolodtunk a tisztektől és ekkor kérdeztem a zászlóst, hogy mit akarnak csinálni a 
menekülő kis csoporttal? 

- Ezek kémek, ezek elárulják a hadsereg helyzetét a románoknak, ki kell végeztessük 
őket. 

Amennyire csak tudtam, uralkodtam magamon. Megjelentek előttem a MEFHOSZ 
balatonszántódi kisebbségi konferenciái, a Márciusi Front törekvése, hogy Dunai Konföde-
rációt hirdet és akkor ezek a szédültek ártatlan embereket akarnak kivégeztetni. 

Miféle hadseregről beszél? - kérdeztem. Ez nem hadsereg, ez egy menekülő valami, de nem 
hadsereg. Ne felejtse el, hogy minden kivégzett románért az itt maradó magyarság százszoros 
árat fog fizetni. 

A zászlós arcán gyanús rángatózást láttam, hirtelen észhez tértem. Remélem - mondtam -
ezt a beszélgetést nem tereled hivatalos útra, ez baráti beszélgetés marad - , nyújtottam a 
kezemet, hogy kézfogással zárjam le a beszélgetést. A zászlós megtartotta a szavát és nem 
jelentett fel. 

Mentünk, mendegéltünk, német csapatok, magyar csapatok összekeveredtek. A Meszes-
hegységhez értünk. Már menetben voltunk vagy 6 órája, amikor a Meszesen átvezető úthoz 
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értünk. Felettünk időnként orosz felderítő repülőgépek jelentek meg, de jóságosak voltak, 
nem lövöldöztek. 

Ahogy rátértünk a Meszesen átvezető, szűk hegyi útra, egy német egység tört felénk 
a kis, egylovas, gumikerekű kocsijaikkal, aknavetőkkel és géppuskákkal felszerelve. Ezek 
már nem birodalmi németek voltak, hanem besorozott népi németek, az SS különleges 
osztagai. 

Amikor a szűk úthoz értünk, ezek előre akartak törni és el akarták zárni az utat előttünk. 
A szó szoros értelmében verekedésre került a sor. Én a pisztolyom agyával ütöttem azokat, 
akik előzni akartak és így visszatartva őket a saját lovasaimat hajtottam előre. A szekereket is 
felzárkóztattam és így egy kis előnyt szerezve meneteltünk előre a keskeny úton. De a 
németek se hagyták magukat, azok is felzárkóztak és így egymás mellett mentünk. Ahol 
szűkült az út, ott verekedtünk az elsőségért. 

így, egymással versenyezve értünk be a délelőtti órákban Zilahra. Éjjel esett, nappalra 
kiderült. Mi mintegy 80-90 kilométeres menet után érkeztünk be Zilahra. Nagyon fáradtak 
voltunk. Az úttesten dőltünk le, hogy egy kicsit megpihenjünk. A közeli lakások ablakai 
nyitva voltak és a rádió hangját hallottuk. Nem értettük tisztán, de a civil lakosság körénk 
gyűlt és örömmel újságolták, hogy vége a háborúnak, Magyarország kiugrott. 

Mi nem értettük pontosan, hogy mi történt. Zilahnak egy magaslatra vezető útján álltunk 
meg és itt pihentünk. Innen jól lenetett látni a völgyben lévő német parancsnokságra. Egyszer 
csak elterjedt a hír, hogy a Dálnoki Veress, az erdélyi csapatok parancsnoka most ment a 
német főhadiszállásra, hogy megbeszéljék az új helyzetet. 

Ahogy megtudtuk, a megbeszélés nagyon elhúzódott, de mi semmi új parancsot nem 
kaptunk. Zilahról lementünk, és egy kis faluban helyezkedtünk el, ott töltöttük az éjszakát. 

Reggel arra ébredtünk, hogy a magyar kiugrás nem sikerült, már nem Horthy és kormánya 
uralkodik, Szálasit kell dicsőíteni. Körülöttünk nem változott semmi, csak akik a német 
győzelemben bíztak, azoknak jött meg a hangja. Egy kis szabolcsi faluban kapta az osztály a 
parancsot, hogy fel kell esküdnünk Szálasira. 

Papp őrnagy és a hadnagy előkerült és nagy buzgalommal készítették elő az esketést. 
Egyszer csak hívattak és egy értelmetlen paranccsal előreküldtek, hogy egy kis faluban 
nézzem meg, hogyan tudunk majd éijelezni. Rögtön láttam, hogy azt akarják, hogy ne legyek 
jelen a Szálasira való felesketésnél. El akarták kerülni azt, hogy megtagadjam az eskü letételét. 
Úgy hiszem, ez a tapintatos megoldás a hadnagy ötlete volt. 

Papp őrnagyból nem néztem ki ennyi bölcsességet. így én nem lettem Szálasi katonája, de 
tovább szolgáltam. 

Mentünk, mendegéltünk Szabolcsban. A szálláscsinálók, akiket mindig előreküldtünk, 
hogy éjjelre szállást készítsenek, hamar megtanulták, hogy nekem milyen helyen készítsenek 
szállást. Ha a porta jobb volt és a trágya szépen össze volt rakva, akkor ott készítettek nekem 
helyet. Majdnem minden esetben arany- vagy ezüstkalászos gazdánál kaptam szállást. 
Fáradtság, a háborús zűrzavar ellenére felejthetetlenek maradtak ezek az éjszakák. 

Itt láttam, hogy micsoda nagy szellemi és erkölcsi erőt jelentett ez a kalászos mozgalom és 
szervezet. Itt ismertem fel, hogy milyen nagy szolgálatot tett a Kis Újság kalászos oldala. 
Tudatosította, hogy vannak és összetartanak, erőt jelentenek. Keserűen gondoltam arra, 
hogy ha ezt a mozgalmat előbb kezdtük volna, a politikai élet olyan bázist kapott volna, ami 
a német befolyást eredményesebben tudta volna csökkenteni. 

Egy szomorú esős napi menet után, sötétben értünk be egy faluba. A szálláscsinálók 
jelentették, hogy a házak üresek, az ajtók nyitva vannak, az állatok az istállóban el vannak 
látva, de senkit nem találnak otthon. Egy nagy öreg kúriaépületet és a hozzá tartozó istállókat 
készítették elő szállásnak. Az istálló üres volt, de találtak takarmányt, úgyhogy a lovak el 
lesznek látva. 

Mi a nagy sárga épület egyik szobájába költöztünk be. Hamarosan megtaláltuk a község 
lakóit is, a ház pincéjében voltak elbújva, mert a falu tele van orosz katonasággal. 
Vigyázzunk, mert a házban is vannak oroszok. 

Nem sokat törődtünk a figyelmeztetéssel, fáradtak, átázottak voltunk, végre a szobában 
nem esett az eső, lefeküdtünk a földre és elaludtunk. 

Reggel arra ébredtünk, hogy géppisztolysorozatot kaptunk a szobába, ezért az ablakon 
távoztunk, nagyon gyorsan. Kint az udvaron a falhoz lapulva próbáltuk kitalálni, hogy mi 
van. 

Apagy községben voltunk. Ez híres dohánytermő terület. Szinte minden házhoz egy kis 
dohányszárító is tartozik. A szárítók tele voltak dohánnyal. 
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A tüzérek is talpon voltak, de semmi szervezett védekezést nem tudtunk összehozni, 
mindenki szaladt és keresett magának fedezéket. Papp őrnagy is előkerült és egy géppisztoly-
lyal felfegyverkezve tanácstalanul szaladgált. 

Én vagy két tüzérrel beugrottam egy dohányszárítóba. Onnan lestünk kifelé, hogy mi 
történik. Egyszer csak lövések hangját halljuk a dohányszárító másik oldaláról. A felakasz-
tott dohányok között átlestünk a másik oldalra, orosz katonák lövöldöztek géppisztollyal. 
Ok is megláttak minket, ők is kiugrottak, mi is kiugrottunk, máshol kerestünk búvóhelyet. 

Egy tank tűnt fel, Papp őrnagy és én egymás mellett álltunk és egy fa mögül lestük a tankot. 
A tank éles csattanással lövéseket adott le a templom tornyára, feltételezve, hogy ott van a 
figyelőnk. A tank pár méterre tőlünk sebesen húzott el. Az utcákon a magyarok és az 
oroszok egymást lövöldözték. 

Az istállóból a tüzérek kihozták a lovakat, nagyon gyorsan befogták és Levelek irányába 
menekültek. A lövöldözés lecsendesedett, a szekerek gyors ügetésben követték egymást, a 
hátaslovakon több lovat összefogva egy-egy tüzér ugyancsak Levelek irányába lovagolt. 

Mi Papp őrnaggyal ketten maradtunk együtt és mivel a nagy kavarodásban semmi 
értelmeset nem tudtunk csinálni, gyalog a szekerek és lovak után indultunk. Egy ritka 
kukoricásban ballagtunk, amikor tőlünk jobbra egy kis lovascsoport tűnt fel. Négy kozák és 
egy vezető ló lassú galoppban közeledett. Mi meghúztuk magunkat a kukoricásban és tőlünk 
mintegy 100 méterre lovagoltak el a kozákok. Papp hozzám fordult és szederjes, kék, 
rángatózó szájjal kérdezte: 

- Ugye jobt), ha nem lövök? 
- Ahogy akarja, őrnagy úr - válaszoltam. - De őrnagy úr, nézze hogy ülnek ezek a lovon? 

Jól ülnek? 
Papp őrnagy úr rám nézett, a szeméből gyűlölet sugárzott és ettől kezdve nem volt 

maradásom. Úgy meggyűlölt, hogy akkor, amikor ő láthatóan fél, nekem van kedvem 
viccelni és visszaadni az ő szemtelen megjegyzéseit. 

Leveleken összeszedtük az osztályőrsöt, az ütegeket. Papp és a hadnagy beültek Kubala 
autójába és előrementek. Mi számba vettük a veszteségünket, volt két halottunk, de volt 
sebesültünk is. 

Elindultunk a Tisza felé. 
Potoczky Kálmán 

Rettegésben és félelemben éltünk..." 
Furiakovics Miklós 1949-ben került Tápéra, ebbe a vallásos hagyományaiban élő, Szeged 
melletti faluba. Azok közé a papok közé tartozott, akik sohasem hitték, hogy a kommuniz-
mus gyökeret tud ereszteni Magyarországon. Nyíltan szembeszállt a kommunista eszmék 
helyi hirdetőivel. Hirdette tovább a hitet, a vallásosságban gyökerező erkölcsiség létfontossá-
gát. 
Furiakovics esperes urat magam is jól ismertem. Bátor kiállásáért különösen tisztelte Tápé 
népe. Ám amikor elhurcolták, egyszeriben üres maradt a tápéi templom: senki se mert misére 
járni, titkon Szegeden keresztelték és eskették gyermekeiket a tápéi hívő családok. 

Az itt közölt szöveg hű tükre az akkori idők borzasztó állapotának, melynek egyik 
kereszthordozója lett Furiakovics Miklós. 

i f j . Lele József 

Az ítélet 

Én, Furiakovics Miklós, Vác egyházmegyei áldozópap, születtem Újpesten 1910. június 7. 
napján. Az újpesti Könyves Kálmán Reálgimnázium elvégzése után érettségiztem 1929-ben. 
A váci papnevelő intézetbe léptem 1929 szeptemberében, majd annak elvégzése után pappá 
szenteltettem dr. Hanauer A. István váci püspök úr által, 1934. június 29-én. A vaci 
egyházmegye szolgálatában működtem különféle helyeken. 1945. július l-jétől 1949. január 
1-jéig rákosszentmihályi hitoktató voltam, és már ebben az időben összeütközésbe kerültem 
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a kommunistákkal, akik meg akartak verni. így ottlétem tarthatatlanná válva, Pétery József 
váci püspök áthelyezett Csanytelekre hitoktatónak. Itt kaptam a táviratot és telefont, hogy 
1949. február 4-én, vasárnap vegyem át a tápéi plébánia vezetését Bakos Kálmán plébánostól. 
Haladéktalanul elutaztam Tápéra és átvettem a plébánia vezetését. 

Tápé község a Tisza partián tiszta katolikus és magyar lakossággal eszményi hely volt 
számomra, és lelkesen igyekeztem betölteni hivatásomat. Tanítottam a hittant a helybéli 
római katolikus elemi iskolában, a helybeli állami iskolában, a tanyai iskolákban. 

1949 májusának végén az állami iskolában az ötödik osztályban Török nevű tanító, 
feltehetően parancsra, diákjai segítségével az osztály falán függő nagyalakú feszület két 
oldalára elhelyezte Sztálin és Rákosi Mátyás nagyalakú plakátját. Mikor én a következő 
napon beléptem a terembe, hogy megtartsam hittanórámat, meglátva a két nagy plakátot a 
feszület két oldalán, így kiáltottam fel: „Ki volt az a nagy marha, aki már megint két lator 
közé feszítette a mi Urunkat!?" Erre a diákok elmondták, hogy történt ezeknek az 
elhelyezése. Na ez az esemény jó alkalom volt az én eltávolításomra. 

Tari János tanuló elmondta ot thon ezt az eseményt, és annak édesanyja, aki akkor már az 
M N D S Z tagja volt, kerékpárra ült és bement Szegedre, ahol a kommunista pártban 
feljelentett engem. Még júniusban megtörtént a kivizsgálás. Egy ÁVH-s kijött és kivallatta a 
gyermekeket, leírta és aláíratta velük a vallomásaikat. Engem a nyár folyamán egy 
alkalommal behívattak az ÁVH-ba és ott engem is kivallattak. Én nem tagadtam le semmit 
sem. 

A tárgyalást a Szegedi Népbíróság 1949. október 17. napjára tűzte ki. Erre édesanyámmal 
és néhány hívemmel mentem be 9 órára. Ügyvédem dr. Hunyady János szegedi ügyvéd volt, 
aki a tárgyalás és az ítélet után megmondta, hogy a népbírák között már a tárgyalás alatt 
kézről kézre járt az Á V H környezetjelentése és javaslata az én elítéltetésemre vonatkozólag. 

Az ítélet kétévi börtönbüntetés volt, ötévi kitiltás Tápé község területéről, 10 évi 
hivatalvesztés és 10 évi politikai jogvesztés, teljes vagyonelkobzással egyetemben. 

Mivel a jelen lévő tápéiak, akik már vagy húszan voltak, nagy tüntetésbe kezdtek, a 
tanácselnök, dr. Kovács László elkiáltotta magát: „Szatmári bácsi, vasat!" Mire Szatmári 
fegyőr rátette a vállamra a kezét és elvezetett egy emeleti cellába. 

Onnan délután lovas rabszállító kocsin vittek a szegedi Csillag börtönbe, ahol a vizs-
gálati osztályon helyeztek el egy 12 személyes cellában. Két nap múlva bekerültem a 
börtön papi cellájába, ahol velem együtt már 12 pap volt. Emeletes ágyakban aludtunk. 
Néhány hét múlva azután négyesével helyeztek el bennünket egy-egy cellában a magánzár-
kaosztályon. 

Szeged - Csil lag b ö r t ö n 

A szegedi Csillag börtön papi zárkájában 1949 októberében a következő egyházi 
személyek voltak elhelyezve: 1. dr. Ordas Lajos evangélikus püspök úr, 2. Karácsonyi Guidó 
szeged-petőfitelepi plébános, 3. Kiss István szegedi zárdalelkész, hittanár, 4. Szabó Árpád 
medgyesbodzási plébános, 5. dr. Pongrác Lóránt szegedi gimnáziumi hittanár, 6. Döbrössy 
János fábiánsebestyéni plébános, 7. Radnai Anasztáz kapucinus szerzetes, budai Fő utcai 
plébános, 8. Balla Marián kapucinus szerzetes, szentesi káplán, 9. Cserháti Gergely bácsbo-
kodi esperes-plébános, 10. Csák Boldizsár jezsuita szerzetes, Szeged, 11 .Könyves Tibor 
jezsuita szerzetes, Szeged, 12. Furiakovics Miklós tápéi plébános. 

A szegedi Csillag börtönben dolgoztunk is. Délelőttönként egy munkateremben rokká-
kon kenderkócból fonalat kellett készítsünk, amiből aztán a szalmazsákok anyagát szőtték. 

Naponta ebéd után sétálni küldtek le bennünket a börtönudvarra, ahol az egyik sarokban 
külön sétálhattunk. Dr . Ordas püspök úr rábeszélt bennünket, hogy a testi kondíciónk 
fenntartása érdekében együtt tornázzunk. Mint a svédtorna kiváló szakértője, ő vezette a 
tornáinkat. Körbeálltunk, ő középen állva vezényelte a gyakorlatokat. 

O t t még a régi bör tönőrök teljesítettek szolgálatot, akikben volt emberség. Tarthattunk 
magunknal Szentírást, breviáirumot, egy-egy könyvet, amit egymás között cserélgettünk. 
Még a kápolna is működöt t , és a börtönlelkész, egy szegedi paptársunk minden hónapban 
tartott nekünk szentmisét, amelyre még a vasban lévő bűnözőket is felvezették. A Csillag 
börtönnek 3 szárnya van, az egyikben a közbűntényesek voltak, a másikban a gazdasági 
kihágások elítéltjei (kulákok stb.) voltak, míg a harmadikban a politikai elítéltek voltak 
(köztük mi is). 
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Egyik paptársunk, Döbrössy János fábiánsebestyéni plébános volt a kápolna sekrestyése 
és ő takarította is a kápolnát. Természetesen a takarítás alatt titokban ő is misézett, és egy 
műanyag írógépszalag dobozban kicsempészett szentostyákkal többeket meg is áldoztatott a 
rabtársak közül. 

Havonkint kaphattunk kis csomagot is, amelyben némi élelem, szappan stb. volt. A 
dohányosoknak szabad volt cigarettát is kapniok. Egy alkalommal a börtönlelkész úr egy 
százas doboz cigarettát dobott be a zárkánkba, mert Karácsonyi Guidó és az evangélikus 
püspök úr szenvedélyes dohányosok voltak. A püspök urat egyébként az evangélikus egyház 
látta el a szükségesekkel. A Püspök úr a cigaretták csikkjeit a séták alatt szétosztotta a rabok 
között. 

Természetesen mindnyájan elmondtuk kik és mik vagyunk, múltunkat, életünket, 
büntetésünket ismertettük meg egymással. De legtöbbet teológiai témákról, lelkipásztori 
működésünkről beszélgettünk egymással. Volt rá időnk! 

Mikor elérkezett a karácsony ünnepe, a papi zárka lakói egyhangúlag a püspök urat kérték 
meg a karácsonyesti elmélkedés megtartására. És ő nagyon kedvesen beszélt nekünk 
Máriáról, a Gyermekről, a Megváltó eljöveteléről. 

Átszáll ításunk Szegedről Vácra 

Az 1950. év március 15-én aztán elszállítottak bennünket a szegedi Csillag börtönből a váci 
fegyházba. Ekkor már a szegedi Csillag-börtönben 16 pap volt. A 12 katolikus pap, Ordas 
Lajos evangélikus püspök úr, egy másik evangélikus lelkész, valamint két református lelkész, 
aki egy darabig zárkatársam is volt, a másik Z. Elek Béla nevezetű, és valahol a Mátra vidékén 
működött, és a kisgazda pártban is szerepe volt. 

Ezt a tizenhat papot a Csillag börtön udvarán két láncra fűzték. Nyolcat fűztek az egyik 
láncra, nyolcat pedig a másik láncra. Az első láncon Szabó Árpád és én voltunk az első pár, 
majd Döbrössy János következett. A másik láncon Ordas püspök úr volt az első. Egyikünk 
a jobb kezére, másikunk a bal kezére kapott csuklóperecet, aminek a karikáján aztán átfűzték 
a láncot. Pont déli 12 órát harangoztak a szegedi Szt. Rókus-plébániatemplomban, amikor a 
láncokat reánk verték, éppen március 15-én, a magyar szabadság szép ünnepén! „És mi mégis 
láncot hordtunk!" 

Lovas rabszállító kocsikba raktak bennünket, és kivittek a szegedi nagyállomásra. A 
szegedi nagy vasúti állomáson aztán beraktak bennünket egy személykocsi külön szakaszá-
ba. Még kis csomagjainkat is magunkkal vihettük a vonaton. Egyik kezünk szabad volt, azzal 
fogtuk csomagjainkat. 

Kísérőnk egy Csikós nevű őrmester volt. Ez egy emberi mivoltából kivetkőzött vadállat 
volt, aki akkor már az Államvédelmi Hatóság állományába tartozott. Minősíthetetlenül 
durva volt hozzánk és kegyetlen. Csúfolt bennünket és a csomagjainkra azt mondta, hogy 
azokban van a „Cicesz meg a Córesz!" 

A személyvonat késő délután érkezett velünk a Nyugati pályaudvarra, Budapestre. Ezalatt 
nem mehettünk a WC-re sem. Mikor már panaszkodtunk, hogy nagyon kellene már 
vizelnünk, akkor a két nyolcas csoportot kiszállíttatta a vonatból és hátravezetett bennünket 
egész a Ferdinánd híd alá, és ott megállított bennünket és felszólított: „Na, vegyék elő azokat 
a rohadt vén faszokat!" és megengedte, hogy a sínek mellett állva vizelhessünk. Visszaterelt 
bennünket aztán újból a személykocsiba, ahol újra leülhettünk. Egyik társunk, a Nagy 
nevezetű református lelkész rosszul lett és elájult. Csikós őrmester hívatta a mentőket, és 
amikor a mentőorvosnő kérte, hogy az ájult embert vegye le a láncról, kijelentette, hogy „azt 
nem lehet!" Erre a mentőorvosnő adott a betegnek egykoffeininjekciót, majd elment. Csikós 
őrmester ekkor minket a láncon szorosabbra húzott, hogy a beteg ledőlhessen a padra. 

Késő este volt már, amikor a vonat megérkezett velünk Vácra, a nagyállomásra. Itt az 
őrmester kiszállított bennünket, és kis csomagjainkat kézbe véve elindított a váci fegyház 
felé. De nem a főutcán vezetett, hanem hátul egy mellékutcán mentünk a váci fegyházba. 
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A váci fegyházban 

1950. március 15-én éppen éjfél volt, amikor a váci fegyházba megérkeztünk. Ott végre 
levették rólunk a láncokat. Teljes 12 óra, azaz tizenkét óra nosszáig voltunk a láncokra fűzve. 
Mehettünk végre a WC-re, majd sorba állítottak bennünket, és egy Kovács nevű százados (a 
vágott fülű) AVH-s megkérdezte a nevünket és a foglalkozásunkat. Mikor 2. Elek Béla 
református lelkész azt mondta, hogy református lelkipásztor, akkor a százados azt mondta: 
basztátok a lelkeket, nem pásztoroltátok! És a legdurvább szavakkal illetett bennünket. 
Intézkedett, hogy a zárkáinkban vezessenek el bennünket. Az MZ, a magánzárka osztályon 
helyeztek el négyet egy zárkába, így négy papi zárka volt egymás mellett. 

Itt Vácon aztán volt alkalmunk megismerni az ÁVH módszereit. A legdurvább bánásmód-
dal, a legkeményebb fegyelemmel, a legembertelenebb módon bántak velünk. 

Másnap reggel elvették mindenünket, amit Szegedről magunkkal hoztunk. Még a szegedi 
rabruhánkat is kicserélték és másik rabruhákba öltöztettek bennünket. Szőrzetünket (ágyék 
és hónalj) leborotválták. Hetenkint kaptunk tiszta inget és alsónadrágot. Minden hétfon a 
fürdőbe vezettek bennünket, ahol aztán az öltözés és a vetkőzés alatt suttogva néhány szót 
válthattunk egymással, valamint a zuhanyozás alatt. Öt perc vetkőzés, öt perc zuhanyozás, 
öt perc öltözés, és már jött is a következő csoport, negyedóránként. 

Égyébként egymással beszélni, egymásnak integetni a legszigorúbban tilos volt. A sétákon 
az udvaron vezényszóra lépkedtünk körbe-körbe, de fölnézni nem volt szabad, csak az 
előttünk menőnek a sarkát volt szabad nézni. Ha felemeltük a fejünket, az őrök rögtön 
ordították: „Ne tájékozódjon! Hajtsa le a fejét!" 

Gyakran előfordult, hogy a séta alatt kiszórták szalmazsákjainkból a szalmát a zárka 
közepére, és a cellába érve ránk kiáltottak: „Öt perc múlva szobarend!" és a szalmazsákok-
nak megtömve, a cellának összetakarítva kellett lennie. Ha még nem volt rend, akkor jött a 
pofozás és a rugdosás. Időnként bedöntöttek a zárkába egy dézsa vizet, és fel kellett mosni a 
cellát, amivel tudtuk, ahogy tudtuk: zsebkendőinkkel, törölközőinkkel. A cellákban 3 kibli 
volt, azokba végeztük dolgainkat. Egy vödör víz az iváshoz és a mosakodáshoz a négy ember 
részére. Ezeket reggelenkint a házi munkás rabok ürítették ki, illetve megtöltötték. 
Élelmezésünk napi 20 deka kenyér volt, amit rendszerint már reggel megettünk a kávénak 
nevezett fekete löttyel együtt. Ebédre nyomorúságosan keveset kaptunk enni. Rettegésben és 
félelemben éltünk, éheztünk és dolgoztunk. Reggeli után bedöntöttek a zárkába egy kosár 
szövőgyári csévét, amelyeken még volt mindegyiken egy-két méter maradék fonál, ezeket 
kellett legombolyítani, takácscsomóval összekötözni, és egy nagyobb orsóra felgombolyíta-
ni. Ezekből a maradék fonalakból készültek aztán a rabgatyák és a rabingek. 

A heti fürdések alkalmával vagy az orvosi rendelő előtt, amikor is a fal felé fordulva álltunk 
sorba, ha az őrök nem figyeltek oda, tudtunk néhány szót váltani a mellettünk lévővel, halk 
suttogással. így tudtuk meg, hogy kik vannak közöttünk. Ott találkoztam Hóman Bálint 
vallás- és közoktatásügyi miniszterrel, Antal István tájékoztatási miniszterrel, vitéz nagylaki 
Rácz Jenő honvédelmi miniszterrel, Mistéth Endre újjáépítési miniszterrel, Kósa Kálmán 
kultuszminisztériumi államtitkárral, vitéz Tárczay Felicidesz Román, a sportügyek államtit-
kára a kultuszminisztériumban stb. Ez utóbbi urat akkor ismertem meg, amikor a 
daktiloszkópiára vezettek bennünket egyenkint, és az ujjlenyomatainkat vették fel és akkor 
be kellett mondani a nevünket, címünket stb. Ugyanakkor le is fényképeztek bennünket 
szembe és oldalról, a bűnügyi nyilvántartás számára. Ott volt velünk többek között herceg 
Esterházy Pál, gróf Serényi Miklós, továbbá Dálnoki Veress Lajos tábornok, Kudriczy 
csendőr tábornoK, Kiss Ferenc, a híres színművész, a Színművészeti Akadémia igazgatója és 
még sokan mások. 

Egy számlálás alkalmával kiderült, hogy 164 pap volt ott. Egy másik alkalommal az összes 
rabot kiterelték a földszintre. Ot t három csoportba voltunk osztva. Az igazgató előtt álltak 
szemben a köztörvényes bűnözők, balról a papok, jobbról pedig a gazdasági és politikai 
bűnösök álltak. Az intézetvezető, Bánkuti százados így kezdte a beszédét: „Ti vagytok 
ennek az országnak a szemete, de ide nézzetek, ezek a papok még nálatok is szemetebbek!" 
stb. stb. Tudomásul vettük, hogy mi még az ország szemeténélis szemetebbek vagyunk. 
Emberi méltóságunkban így számtalanszor porig aláztak bennünket. 

Egy alkalommal, 1950 végén kiürítették a mellettünk lévő cellát, és oda négy új rabot 
hoztak. Alig vártuk a hétfői fürdést, hogy megtudjuk, kik lehetnek ők? A vetkőzésnél 
kérdeztem az egyiket: Ki vagy? Ö azt felelte: Államfő! Na, mondom suttogva, hol és mikor? 
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Hát Zsedényi Béla volt, 1944. december 21-én a debreceni Ideiglenes Nemzetgyűlés elnöke. 
Egyébként a Miskolci Jogakadémia rektora volt, egyetemi tanár. Kérdeztem a másikat: Ki 
vagy? Azt felelte: Amássy Pál altábornagy, a Mátra-vidéki összeesküvők vezére. Mire ő is 
megkérdezte, hogy én ki vagyok? Mikor megmondtam, hogy a tápéi rk. plébános vagyok, 
megkért, hogy gyóntassam meg őt végre, mert már nagyon szeretne a szentgyónás 
kegyelmében részesülni! Erre a zuhany alatt elvégeztük a szentgyónást. Még rá is szóltam 
szegényre, hogy ne olyan hangosan mondd a „Teljes szívemből bánom..." imádságot, mert a 
smasszerek meghallják és sötétre vágnak mindkettőnket. így életemben egyszer meztelenül 
gyóntattam, és a gyónó is meztelen volt. 

Mikor ezt néhány esztendő múlva elmeséltem Bánk József érsek püspök úrnak, azt hitte, 
hogy megbolondultam, pedig ez így történt. Ugyanakkor még ott volt velünk a fürdőben 
Paaányi Gulyás Béla államtitkár is és még egy volt képviselő. 

A Mindszenty-per vádlottjai is mind velünk voltak, és a bíboros hercegprímás urat külön, 
a kis fegyházban őrizték. Majd behozták a Rajk-per vádlottjait, a Grósz érsek úr perének 
vádlottjait is. A Rajk-per vádlottjai közül az egyik a séta alatt megőrült és ordítozott: 
Megöltétek a vezéremet! Hamar lefogták és elcipelték őt. 

Azon római katolikus papok, illetve szerzetesek névsora, akikkel a legjobb emlékezetem 
szerint együtt voltam mind a szegedi Csillag börtönben, mind a váci fegyházban, mind pedig 
a budapesti Kozma utcai gyűjtőfogházban 1949-től 1951-ig. 

A váci püspöki egyházmegyéből: 
1. Döbrössy János fábiánsebestyéni plébános 
2. Furiakovics Miklós tápéi plébános 
3. Dr. Czvikovszky János tiszaföldvári plébános (apostatált) 
4. Hirth Tibor alsóhernádi lelkész (apostatált) 
5. Sándor Frigyes derekegyházi plébános 
6. Turcsányi Imre csanyteleki esp. plébános 
7. Vargha R. József c. prépost plébános, Kispest 
8. Szabó György lelkész 
9. Tanács János plébános 

A kalocsai érseki főegy házmegyéből 
1. Cserháti Gergely bácsbokodi esperes, plébános 
2. Raffay Alfonz dusnoki plébános 

A veszprémi püspöki egyházmegyéből 
1. Arany Imre somogyegresi plébános 
2. Nóvák István szentpéterúri plébános 

A szombathelyi püspöki egyházmegyéből 
Nagy Gyufa kanonok, esperes, plébános, Bágyog 

Az egri érseki főegyházmegyéből 
1. Illés István plébános 
2. Csurilla Lajos plébános 

A győri püspöki egyházmegyéből 
Tóth Ernő plébános, Barbacs 

A pécsi püspöki egyházmegyéből 
Lócsy István nagyharsányi plébános 

A szeged-csanádi püspöki egyházmegyéből 
1. Karácsonyi Guiaó szeged-somogyitelepi esp. plébános 
2. Kiss István szegedi zárdalelkész, nittanár 
3. Szabó Árpád medgyesbodzási plébános 
4. Dr. Pongrácz Lóránt szegedi hittanár 

63 



Mivel mind a váci fegyházban, mind pedig a budapesti Kozma utcai gyűjtőfogházban nem 
volt módunkban leírni semmit sem, mert írószerszámhoz nem juthattunk, sem írott, sem 
nyomtatott betűket nem láthattunk, azért ezen neveket csak emlékezetemben hozhattam ki 
a börtönből és hazaérkezésem után írhattam le ezeket. 
Azon szerzetes papok névsora, akikkel együtt voltam a különféle börtönökben: 

Szent Ferenc rendiének tagjai 
1. Labanc László Medárd búcsúszentlászlói plébános 
2. Richter Péter Regalát hatvani lelkész (apostatált) 
3. Károlyi Bernát, Kecskemét 
4. Christen Rafael, Budapest 
5. Csaba Jenő, Békéscsaba 

Kapucinus rend tagjai 
1. Radnai Anasztáz budai Fő utcai plébános 
2. Balla Marián szentesi lelkész 

Jézus Társasági szerzetesek 
1. Csák Boldizsár szegedi lelkész 
2. Könyves Tibor budapesti lelkész 

Remete Szent Pál rendjéből 
1. Gyéressy Ágoston, Budapest 
2. Bolyos Rezső Ákos, Pécs 
3. Rába Lukács Márk, Pálosszentkút 
4. Homonnay Sándor Miklós, Pálosszentkút 
5. Székely Sándor László, Budapest 

Piarista szerzetes 
Rónay Jenő, Debrecen 

Cisztercita szerzetes 
Létai Imre Ányos, a Halász Pius-féle remeteségből (később apostatált) 

A K o z m a utcai gyűjtőfogházban 

1951. május 6-án a rabok egy részét elszállították a váci fegyházból a Kozma utcai 
gyűjtőfogházba. A papok nagyobb részét is a szállítmányba soro íták. 1951. május 6-án, a 
reggeli után, amikor már a napi munkánkhoz fogtunk, egyszerre csak kiszólítottak 
bennünket a zárkáinkból és levezettek az udvarra. Ott már teherautók álltak. Mindegyikbe 
25 embert zsúfoltak, minden ülőhely nélkül, egyszerűen a teherautók platójára ültettek 
bennünket. Az autóra őröket is raktak, leponyválták, és így szállítottak bennünket 
Budapestre, a Kozma utcai gyűjtőfogházba. 

Ott az épület egy részén átalakításokat végeztek. Minden zárkába bevezették a vizet. Volt 
mosdó és WC is. Ez óriási könnyebség volt számunkra, nem kellett a kiblikkel és a vödrökkel 
kínlódnunk, használhattuk a vizet, amikor arra szükség volt. De a zárkák felszerelése még 
nem volt készen, csak a szalmazsákok voltak benne. Az első napokban még pokrócokat se 
kaptunk. De nem kaptunk evőeszközt, még kanalakat sem, csak egy-egy csajkát. Ebből 
kellett hamar kiinni a forró levest, majd kézzel kellett kienni a csajkákból a pár darab hússal 
együtt. 

A gyűjtőfogházban akkor állították fel a hajlítottbútor-készítő üzemet, meg a gombüze-
met. En, Furiakovics Miklós, volt tápéi plébános, a hajlítottbútor-üzembe kerültem. Először 
a hajlítóba. Ott a megfelelő darabokra fűrészelt idomokat a kazánokba raktuk, ahol azokat 
puhára főzték. Az így megfőtt bükkfadarabokat azután a hajlítóüllőkön a megfelelő 
vaspántok közé kellett egy vasrúd segítségével feszíteni, és a pántokat lezárni. Az így idomba 
fogott bükkfákat beraktuk a szárítókemencékbe. Másnap reggel aztán kinyitották a 
kemencéket, és amikor azok hőmérséklete leszállt 80 fokra, akkorbehajtottak bennünket, és 
a forró vasak közé feszített bükkfadarabokat kihordtuk a műhelybe. Kesztyűk nélkül, a 
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puszta kezünkkel kellett a forró vasakat kihordanunk. Kinn levertük a pántokat a 
fadarabokról, és azok a csiszolóba, majd a pácolóba kerültek. A lecsiszolt és diófapácba 
fürdetett darabokat aztán ki kellett fényeznünk valami vacak mű-schellakkal. Egyheti 
betanítási idő után már normába kellett dolgoznunk a fényezőben. A napi adagokat a 
munkaidő végeztével le kellett adnunk, ahol megvizsgálták a fényezés minőségét és azután 
átvették tőlünk. Innen a darabok az összeállítóba kerültek, ahol székek lettek belőlük vagy 
fogasok. Dolgoztam a hajlítóban, a csiszolóban és a fényezőben, ahová vezényeltek. Az 
üzem főnöke egy Faragó nevű zsidó volt, aki ott kiélhette szadista vágyait és megbosszulhatta 
rajtunk, hogy Auschwitzban lefagytak a lábujjai. Egy alkalommal, mikor a kész székeket és 
fogasokat a teherautóra raktuk, az egyik civil átvevőjének azt mondta: „Nézd, milyen szép 
munkát végeztek azzal a szar műgyantával!" 

Dűlt rólunk a verejték, mire a napi normát elvégeztük és a darabok megfelelő fényűek 
voltak. A hajlítóban a kazánok körül pedig rettenetes volt a hőség és a nehéz hajlítás. Ot t még 
többet szenvedtünk. Napi fél óra ebédidő volt a munka közben. 

Az ebédidő alatt történt, hogy a fegyőr, miután kimerték a sárgaborsó-főzeléket a 
kondérból, megengedte a raboknak, hogy a kondér falára rakódott kevés borsófőzeléket 
kikaparhassák. Na, volt ott tülekedés! Ott tolongtak a kondérok körül papok, szerzetesek, 
tábornokok és munkások egyaránt, és egymást lökdösték, hogy egy kanálnyit lehúzhassanak 
a borsófőzelékből a kondér oldaláról. A kevés táplálék és a nehéz munka miatt egyre 
soványabbak lettünk. A fürdőben láttuk, hogy akik kövérebbek voltak és pocakjuk volt, 
most lefogyva, a hasuk úgy lógott, mint az ökrök nyakán a bőr, és lötyögött rajtuk. Az őrök 
ezen nagyszerűen szórakoztak, és kiröhögték a lógó pocakbőrű embereket, főleg a papokat. 
Különösen Cserháti Gergely bácsbokodi plébánosnál és Turcsányi Imre csanyteleki 
plébánosnál volt ez feltűnő, akik a volt testsúlyuknak a felét elvesztették. Cserháti mikor 
behozták 120 kiló volt, de akkorra már 65 kilóra fogyott. Én, mivel nem voltam soha súlyos 
és elhízott, a 80 kilómból csak 10 kilót veszítettem a börtönben. 

így telt el az 1951. esztendő, és eljött az október 17-e, az én szabadulásom napja. 
Alig vártam már, hogy elérkezzen. Pedig a rabok beszéltek arról, hogy a börtönbünte-
tés letöltése után sokunkat még Kistarcsára vittek, ahol az internálótáborba kerültek 
és tovább őrizték őket. Mikor elérkezett az október 17. napja, engem is kihallgattak, 
majd a ruháim visszaadásakor csak néhány fehérneműdarabot löktek, amikor a rab-
ruhát elvették tőlem. Mondtam, hogy nekem reverendám, fekete nadrágom és felöl-
tőm is volt, erre kaptam egy nagy pofont, és megkérdezte az őrmester, hogy „Mid 
volt neked?" Mire válaszoltam, nogy semmim se volt. Akkor kaptam egy rongyos 
szürke vászonnadrágot, meg egy piros kabátot, amin nem volt gomb sem, és így vittek 
le az udvarra és raktak be az autóba. Bekötötték a szememet, majd bekötött szemmel 
megragadtak és föllöktek az autóba, amelyben egy keskeny folyosó mellett kétoldalt 
keskeny fülkék voltak, és ezekbe állítottak bennünket, lehúztak előttünk egy rolót 
és elindultunk. Reszkettem, hogy amikor elhagytuk a Fehér utat, jobbra, Kistarcsa 
felé fordul-e az autó vagy balra, Budapest felé? Szerencsére balra, Pest felé fordul-
tunk, a Kerepesi útra. Mellettünk a HÉV-kocsik dudája hallatszott, majd a város bel-
sejébe érve a villamosok csöngetését hallottam, azután meg egy hídon robogtunk át, 
hiszen dübörgött alattunk, így megéreztem, hogy Budára mentünk át. Ott gondoltam, hogy 
nem máshová, mint a Margit körúti börtönbe vihetnek bennünket. Mikor a börtön udvarán 
kivettek bennünket, levették a szememről a kötést, rám vigyorgott az egyik ÁVH-s őr és 
megkérdezte: „Na, mit gondolsz, hol vagy?" Mondom neki, hogy a Fő utcai PV-n vagyunk! 
„Honnan tudod?" kérdezte. Mondtam neki, hogy újpesti gyerek vagyok és ismerem a várost. 
„Hát tudd meg, hogy ez nem a PV, hanem az Államvédelmi Hatóság központi ügyelete!" Na 
gondoltam, jó helyre kerültem. 

Itt egy 12 személyes zárkába raktak, ahol már többen voltak. A zárkában három oldalról 
priccsek voltak és ezeken a fapriccseken feküdtünk tizenketten. Volt ott rendőr századostól 
az izraeli követség egyik magyar származású zsidó alkalmazottjától kezdve mindenféle 
ember. Én egy zsidó orvos mellé kerültem a priccsen, aki buzi volt és éjjelente mindig 
nyúlkált felém. Elhúzódtam tőle, ahogy csak tudtam. 

Itt voltam bezárva egészen október 30. napjáig. Akkor kihallgattak és megparancsolták, 
hogy jelentkeznem kell a Budapesti Rendőr-főkapitányságon, a Deák téren, melyik 
szobában, majd Újpesten kell tartózkodnom az édesanyám mellett a szülői házban. Nagy-
Budapest területét nem hagyhatom el, és jelentkeznem kell az újpesti rendőrkapitányságon, 
ahol rendőri felügyelet alá helyeztek. 
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O t t h o n Újpesten 

1951. október 30-án szabadultam az Államvédelmi Hatóság központi ügyeletéről, a Fő 
utcai PV-fegyházból. Rongyosan és tetvesen utaztam haza villamoson Újpestre, édesanyám-
hoz, aki a Liszt Ferenc utcai szülőházunkban lakott, amit nagyapánk, Méhes Zsigmond 
építtetett. O u végre két év után viszontláthattam édesanyámat, aki már nagyon aggódott 
miattam, mert azóta csak Szegeden látogathatott meg néhányszor. 

Ö aztán a tetvektől és a piszoktól megtisztított, és a régi ruháimba öltöztetett. így 
jelentkeztem Vácon, Pétery József váci püspök úrnál, aki Újpestre nevezett ki a kertvárosi 
Szent István-plébániatemplomhoz káplánnak, Brunáry Ferenc espres plébános úr mellé, aki 
akkor a Papi Békebizottság alelnöke volt, és ő volt megbízva felügyeletemmel. 

Igaz, először még néhány hónapig az újpesti Klarisszeum-kápolnában szolgáltam Perez 
Antal plébános úr mellett, de néhány hónap múlva már Brunáry Ferenc plébános úr mellé 
kerültem a kertvárosi Szt. István-templomhoz káplánnak. Otthon laktam a Liszt Ferenc utca 
16. szám alatti szülői házban, ami akkor már államosítva volt, csak édesanyám lakását 
hagyták meg számunkra. 

1956. október 23. Forradalom 

Elérkezett az 1956. október hó 23. napja, amelyen a magyar nép igyekezett lerázni magáról 
az orosz igát, és a kommunizmus átkos uralmát. Én természetesen részt vettem azokban az 
eseményekben. Ot t voltam az orosz emlékmű ledöntésénél, igaz, a templom kertjéből, a 
hátsó kapunál néztem az eseményt. Majd részt vettem az újpesti rendőrség ostrománál is, a 
tömegben. Kerékpáron jártam a várost, naponta reggel a templomban, utána meg körülnéz-
tem a városban, ahol az utcákon állandóan tömegek lárkáltak. 

Október 26-án a délelőtti nagygyűlésen a városnáza és a templom között a jelenlévők 
követelték, hogy „hol van az úipesti pap?" Mire elhatároztam, hogy jelentkezem a délutáni 
gyűlésre szónoknak. A forradalmi bizottság tagjai fölvezettek a városháza erkélyére, és ott az 
egyik szónok után én szóltam a tömeghez. A téren több ezren voltak jelen és éltettek, mikor 
követeltem a vallásszabadságot, Mindszenty bíboros úr azonnali szabadon bocsátását és 
jogaiba való visszahelyezését, továbbá Pétery József váci püspök úr jogaiba való visszahelye-
zését, továbbá a szabad vallásgyakorlatot, a hitoktatás szabadságát stb. A tömeg éljenzése 
kísérte szavaimat. 

Újpest csak november 11-én esett el, akkor jöttek be az orosz harckocsik, akik vadul 
lövöldöztek. A Liszt Ferenc utcát is végiglövöldözték, a mi lakásunkba is egy sorozat golyó 
hatolt be, és összelőtte a könyveim egy részét, a misekönyvemet és a szentírási Concordantiá-
mat, melyekben még benne van a lövések nyoma. Továbbá édesanyám fazekai közül 
lyukasztottak ki néhányat és a lámpát lőtték széjjel. Én a konyhában az asztal alatt lapultam. 

Emiatt a forradalmi szereplésem miatt januárban bevittek az Andrássy út 60. épületébe és 
ott vallattak, majd néhány óra múlva kiengedtek, mert semmiféle kapcsolatom a forradalmá-
rokkal nem volt, és csak a vallásszabadságot követeltem a beszédemben. 

Újpestről aztán 1957. augusztus l-jén áthelyeztek Lakitelekre egy nagy tanyaközségbe, 
ahol 14 évig működtem. 

Furiakovics Miklós 
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TERMÉS 

Pozsonyligetfalu hányatott sorsa 
Aki Dunántúlról , Burgenlandból vagy Bécs felől közelíti meg Pozsonyt, már messziről 

láthatja Ligetfalunak az utolsó másfél évtizedben épült toronyházait. A XVII. század 
második felében még jelentéktelen kis falu volt a Duna jobb partján, Pozsonnyal szemben, a 
Pálffyak pozsonyi uradalmának a tartozéka. Túlnyomórészt németajkú lakosai kertészke-
désből és furvarozásból éltek. Sokat szenvedett a Duna árvizeitől, amelyek olykor még a 
Mária Terézia korában emelt védőgátat is áttörték. 

1. A Győrből , Sopronból és Bécsből Pozsonyba vezető országutak ezen a tájékon 
találkoztak, ahol aztán a török háborúk utolsó évtizedeiben a két utcából álló Engerau 
(Ligetfalu) település kialakult, mégpedig az Ungerau szigeten. Ennek első okleveles nyoma 
még a tatárjárás előtti időből való: Bors comes 1225-ben kelt adománylevelében Mogorsciget 
(Magyarsziget) néven van említve. Ezt fordította le a pozsonyi németség Ungerau-nak, 
amely név először 1493-ban fordul elő Pozsony város számadás-könyvében. Az Ungerau 
név torzult el idők múltán Engerau-vá, így az okmányokban először 1654-ben fordul elő, 
egyúttal az Ungerau név eltűnik az okiratokból. Még ekkor is sziget névvel szerepel (insula) 
egy ottani ház kapcsán, mint falu (pagus Engerau) először egy 1674-ben kiállított okiratban 
jelenik meg. 

Tévesen említik az irodalomban Ligetfalut, mint 1596-ban a dévényi uradalom tartozékát, 
ez elírás Lajtafalu (Potzneusiedl, Burgenland) helyett. Ligetfalu sohasem tartozott a dévényi 
uradalomhoz, hanem pozsonyi várbirtok volt. 

A már említett 1225. évi adománylevélben szereplő Besseneu-sciget (Besenyősziget) 
Pozsony szabad királyi város határába került és neve a pozsonyi németek nyelvén 
Pötschenau-ra változott. Szintén gyakran fordul elő a városi okiratok között. Besenyők 
emlékét őrzi a Káptalanmajortól keletre, az osztrák határ közelében lévő Pötschen dűlő is. A 
határőrző besenyők legalább egy-két emberöltővel a Bors ispán (comes) által kiállított okirat 
kelte előtt költöztek el Lajtafalura (ma: Potzneusiedl, Burgenland) és a csallóközi Kis- és 
Nagypadányba. Megszűnt településük helyén, illetve közelében jött létre a már német 
jövevényekre valló Fluecendorf (a név változatai: Fleczyndorf, Wlocendorf, Flanschendorf). 
E praediumon kívül említik a borsmonostori apátság javára kiállított oklevelélben az alábbi 
lakott helyeket, amelyek Ligetfalunak Köpcsénytői elcsatolt mostani határában feküdtek: 
ecclesia Dersu (Derzs temploma) a Pötschen dűlő tájékán villa Heteser (Hetesér falu) 
Ligetfalu és Köpcsény (ma Kittsee, Burgenland) közt félúton az egykori Durvay-téglagyár 
tájékán és locus Ivani (Iványi hegység), a dunai gázló közelében, a Mosonból bevezető út 
mellett. („Gázló" alatt átkelőhelyet kell érteni, amit Püspöki Nagy Péter említ: ezen át folyt 
közlekedés Köpcsény és Püspöki közt.) Ezen átkelőhelytől északra volt Nyassciget (olvasása 
Nyássziget és nem Nyársziget vagy Nyilas-sziget), amely részben a későbbi Spiegelhagen 
erdő (ma tükörfordítással: Zrkadlovy háj) szigettel azonosítandó. Neyng nevű település vagy 
föld sem ezen a tájékon, sem Alsó-Ausztriában nincs: az oklevél kidolgozója hibásan másolta 
át az eredeti, már rosszúl olvasható Domonkos bántól származó okiratból Heynburg 
(Hainburg) város nevét. 

1 Ez a dolgozat Ligetfalu és a pozsonyi hídfő története című 200 oldalas monográfia tartalmi 
összefoglalása, amely el van látva lábjegyzetekkel. A határleírás megjelent szlovák nyelven a 
pozsonyi városi múzeum 1970. évi évkönyvében (Rocenka múzea mesta Bratislavy VI. 1970. 
379-388.). Az egész monográfia kiadását a pozsonyi Madách Könykiadó 1984-ben a lektor 
ellenzésére hivatkozva megtagadta. 
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A tatárjárás idején a mongol hordák nem tudták bevenni Pozsony várát és városát, de 
tökéletesen elpusztították annak a dunántúli környékét. IV. (Kun) László 1278-ban mint 
lakatlan és gazdátlan területet adományozza a pozsonyi káptalannak Flezyndorph földjét, 
kárpótlásul a cseh király elleni háborúban elszenvedett veszteségeiért. Ez a mai napig létező 
Káptalanmajor, amelynek nevét Thaly Kálmán javaslatára 1884-ben az országgyűlés 
Pócsfalvára változtatta. Ugyanebben az évben csatolták ezt a Flanschendorf néven is ismert 
települést és határát Mosonmegyétől Ligetfalu községhez. Vende Aladár a Magyarország 
vármegyéi és városai című, Borovszky Samu szerkesztésében megjelent sorozat Pozsony 
várost és vármegyét egybefoglaló kötetében mind Ligetfalura, mind pedig Flanschendorf-
Pócsfalvára vonatkozó adatai tévesek: a Káptalanmajor sohasem volt a gellei szék tartozéka, 
az általa említett oklevelek a csallóközi Pósfára vonatkoznak. Ligetfalu eredeti területét az 
1278. évi oklevélben terra Zylvas (Szilvás földje) néven találjuk. Ez sem tűnt el nyomtalanul, 
német fordításban: Görögligetet (Griechenau, 1919. szeptember 10. óta Ausztriában egy 
1574-ben kiállított okiratban Kriechenaw-nak, Kriechenau=Szilvás-sziget) nevezik, ae 
előfordul 1477-ben Krieg Au néven, majd további változatokban is. így lett Szilvás földjéhez 
tartozott szigetből hat évszázad leforgása után Görögliget. Az Engerau helységnév magyar 
neve meg annyira elfelejtődött, hogy nem Magyarszigetnek fordították vissza, hanem 
1863-ban „Engerliget"-nek hívták a falut, csak később változtatták a községben használatos 
„Audörfl" tükörfordításaként Ligetfalunak. Szláv neve, Petrzalka, 1919-ben bukkan fel 
először. Eredete ismeretlen, ez lehetett a Pozsonytól északra fekvő szlovák falvakban 
elterjedt csúfnév. („Petrzlen"a petrezselyem szlovák neve, amit a ligetfalusiak a pozsonyi 
piacon árultak, a Petrzelka vezetéknév pedig cseh-morva nyelvterületen elég gyakori.) 
Ligetfalutól délre elterülő horvát falvakban a Petrzalka név ismeretlen volt. 

Ligetfalu az 1720. évi összeírásban már szerepel mint kuriális község, temploma 1750-ben 
épült, katolikus népiskolája 1810-ben, evangélikus népiskolája 1858-Dan. Községi krónika 
hiányában nem tudjuk, mikor telepedett le az első orvos és gyógyszerész. Spiegelhagen 
erdő Ligetfalu határában volt, a többi Duna-jobbparti erdős terület viszont Pozsonyhoz 
tartozott. 1873-ban alakult meg az önkéntes tűzoltó-egyesület. Reviczky Gyula 1880. 
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augusztus 5-én írta A pozsonyi ligetben című költeményét. Ebben az időben alakították át a 
pozsonyi ligetet Rómer Flóris nagyváradi kanonok, régész és történész kezdeményezésére 
botanikus kertté. 

2. 1890-ben Ligetfalunak még mindig csak 904 lakosa és összesen hét utcája volt. Ez év 
végéig azonban felépült az első állandó Duna-híd, amelynek a felavatásán az uralkodó is 
megjelent és az ő tiszteletére nevezték el Ferenc József hídnak. (A politikai változások 
folyamán párszor nevet változtatott.) A következő években fejezték be a vasúti közlekedésre 
szánt hídrészleget is és azzal párhuzamosan folyt a Pozsony-Újváros—Ligetfalu-Hegyesha-
lom közti vasútvonal építése, amit még 1891-ben átadtak a forgalomnak. Öt év múlva 
kezdték építeni a Köpcsény-Kismarton-Vulkapordány vasútvonalat, aminek révén létrejött 
a vasúti összeköttetés Pozsony és Sopron között is. Ligetfalu vasútállomása Pacsirtamező-
Kültelektől délre épült fel és annak a környékén fejlődött ki Ligetfalu-gyártelep. Éspedig 
folytatólagosan a Westen-féle zománcedénygyár, James Levy gépszíjgyára, az Avenarius 
vegyigyár, 1905-ben a Matador-gumigyár és más üzemek. A Harsch testvérek a XIX. század 
végén a Dunához közel, közvetlenül a Reviczky Gyula által megénekelt liget szélén építették 
fel fűrésztelepüket és fadobozgyárukat, majd mellettük is létesült két üzem. Sendlein János a 
pötscheni erdő Meggyes (Weicnselgarten) dűlőjében létesített kis gyárüzemet, ahol meggyfá-
ból sétapálcákkat és pipákat készítettek. 1919 után megszűnt, a helyén létesült a Repp-féle 
kertészet. Durvay Antal már csak a köpcsényi határban, a soproni vasútvonal mellett talál 
helyet téglagyárának. Az 1900. évi népszámlálás 1805, az 1910. évi pedig 2947 lakost talált 
Ligetfalun. A nagyrészt németajkú földművelő lakosok mellé munkások, alkalmazottak, 
tisztviselők és vasutasok telepedtek le. 

Nemzetiségi megoszlás szerint volt Ligetfalun 1910-ben 1997 német, 495 magyar, 318 
szlovák, 125 cseh, 9 horvát és 3 egyéb anyanyelvű lakos, vallási megoszlás szerint 2947 
lélekből 2459 katolikus, 451 evangélikus, 25 izraelita, mindössze 2 görög katolikus, 6 
református és 4 más felekezetű. 

Nemesi kúria eredetileg nem volt a községben, mert az teljes egészében a Pálffy-uradalom-
hoz tartozott. Az építőtelkeknek 1890-ben megindult parcellázása során épült fel a 
Kőszeghy- és Olgyay-kúria. Olgyay Árpád terjesztette el Ligetfalun a baracktermelést. Túl 
a vasútvonalon a Pálffy-uradalom bocsátott rendelkezésre földet a lóverseny- és az 
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Ligetfalu középkori térképe Bors comes és Kun László oklevele alapján; dnesny hlavny tok üunaja = a 
Duna mai főmedre, ostrovy = szigetek, stredoveké rameno = középkori folyóág, stredoveky hlavny tok 
Dunaja = a Duna középkori főmedre. 

ügetőverseny-pálya céljaira. (Ezek megszűntével a IE világháború után az Óligetben létesült 
ú) lóversenypálya.) A többi sportpályák szintén a Duna jobb partján, a hídhoz közel 
létesültek, de Pozsony városhoz tartozó területen. A pénzforgalom is felélénkült, úgyhogy 
Határszéli takarékpénztár részvénytársaság címmel ligetfalusi céget is találunk a cégjegyzék-
ben. Az új házak már nem parasztház jellegűek, hanem jellegzetes elővárosi családi házak, 
vízvezeték és csatornázás nélkül. 

A vasúton kívül Ligetfalun át Pozsonyba közlekedett Köpcsényből az omnibuszjárat, 
Hainburgból pedig a postakocsi. Ezek megszűntek, amikor 1914. február 5-én megindult 
Pozsony és Bécs közt a helyiérdekű villamosvasúti forgalom. (1945 április óta csak Wolfsthal 
és Bécs közt közlekedik.) A környező peremközségek lakosai közül is sokan a ligetfalusi 
gyárakba jártak be dolgozni, Köpcsény (ma Kittsee, Burgenland) lakossága is jelentősen 
megnövekedett. Kültelki lakott helyei közül Fácánkert Magyarországon maradt (1947-ig), az 
Antónia-major, a Durvay-téglagyár telepe és az első világháború alatt létesült barakktábor 
pedig Csehszlovákiához került. (1947 októberében Fácánkert is, mindezek Ligetfalu 
natárához csatolva.) 
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3. 1919 január elején Pozsonyt csehszlovák légionárius csapatok szállták meg, Ligetfalu 
azonban ugyanezen év augusztus 14-ig magyar területen maradt, amikor is csehszlovák 
katonai alakulatok rajtaütésszerűén megszállották és az ott állomásozó magyar századot 
lefegyverezték. A magyar proletárdiktatúra idején közigazgatásilag a nyugat-magyarországi 
német kerülethez tartozott és a gyárai munkásságából szervezett Lakos-zászlóalj a magyar 
vörös hadsereg keretében és érsekújvári fronton harcolt, majd az esztergomi helyőrségbe 
olvadt, mint pótlás. A tanácskormány lemondásának hírére tagjai hazaszéledtek. 

Az 1919 őszén tartott első csenszlovák népszámlálás Ligetfalun és a Köpcsénytől 
hozzácsatolt külterületen 342 lakóházat és 3576 lakost talált, ezek közül 930 „csehszlovák," 
510 magyar, 2094 német és 42 egyéb nemzetiségű volt. 1930-ra a lakóházak száma 1759-re 
növekedett, a lakosság pedig 14 164-re. Az 1930. évi népszámlálás szerint Ligetfalun 7854 
„csehszlovák" volt, ezek közül becslés szerint 58% szlovák és 42% cseh, 3173 német, 2034 
magyar, 103 egyéb nemzetiségű és 1002 külföldi. A külföldiek közül 629 németnek, 193 
magyarnak és 88 csehszlováknak vallotta magát. Osztrák állampolgársággal 465, magyar 
állampolgársággal 300 lakos rendelkezett. Tarka volt a vallási megoszlás is: 11 481 római 
katolikus, 34 görög katolikus, 1124 ágostai hitvallású evangélikus, 425 csehszlovák egyház-
beli („huszita"), 129 református, 112 csehtestvér, 241 zsidó és 472 felekezeten kívüli stb. 

A csendőrséget 1920-ban államrendőrséggel cserélték ki, a határőrizetet három szakasznyi 
pénzügyőrség látta el, létesült itt két zászlóalj erejű helyőrség (a magyar világban nem volt), 
az 1919-ben elköltözött magyar vasutasokat szlovákok és csenek váltották fel. A németek 
száma részben szudétanémetek betelepülésével is nőtt, a magyarok száma meg azért ugrott 
az 1919. évi négyszeresére, mert Csallóközből ide költöztek a földbirtokreform folytán 
jövedelem nélkül maradt (és földhöz sem juttatott) uradalmi alkalmazottak, akik Pozsony-
ban és Ligetfalun gyári munkát kerestek. Jelentős magyar kolónia alakult ki a Ligetfaluhoz 
közel fekvő, de Főrév községhez tartozó Zabos-telepen is. 

A földbirtokreform kapcsán Ligetfalun kisajátították a Pálffy-uradalomhoz tartozó 
földeket, amelyekből családi házak céljaira építkezési parcellákat létesítettek. Még a 
lóversenyteret is beépítették. A földbirtokreformot végrehajtó Állami Földhivatal korrupt 
szellemére jellemző, hogy a Pállfy-féle hitbizomány kisajátított ingatlanaiból Ligetfalu 
községnek semmit sem juttatott, azonban saját hivatalnokainak D-ölenként két koronájával 
adta el, akik aztán 80-100 koronájával adták tovább. Voltak köztük olyanok is, akik kétezer 
• - ö l e t is felvásároltak. Ezt a szemérmetlen telekspekulációt elősegítő Állami Földhivatal a 
csehszlovák agrárpártnak volt a domíniuma. Ligetfalu községnek nem volt pénze, nem tudta 
megvásárolni a Pálffyaké volt Spiegelhagen erdőt sem, a vízvezetéket és csatornázási terveket 
sem tudta megvalósítani. A villanyvilágítás is csak az 1920-as évek végén valósult meg. Addig 
csak a gyártelepen volt villanyvilágítás. 

Az államfordulat egy-egy katolikus és evangélikus népiskolát talált magyar—német 
tannyelvvel, ami azt jelentette, hogy a magyar nyelvű magyarázatot németül is megismétel-
ték. 1919 őszétől e két iskolában csak németül tanítottak. A szlovák (illetve csehszlovák) 
tannyelvű állami iskola csak 1923 őszén nyílt meg és 1927 őszén költözött új épületbe. Ez 
alkalommal német osztályokat is nyitottak, magyar osztályok azonban csak 1931-ben 
alakultak. A magyar gyerekek 1931-ig csak szlovák vagy német tanításnyelvű osztályokba 
járhattak vagy pedig begyalogoltak Pozsonyba a Rózsa utcai magyar tannyelvű elemi 
iskolába, mert az volt legközelebb. Villamos- vagy autóbuszbérletre azonban keveseknek 
tellett. 

Az Antónia-major (a nemrég felszámolt Janíkov dvor) Batthyány-birtok volt, erre szintén 
a kisajátítás sorsa várt volna, azonban nerceg Batthyány-Strattmann László, aki saját 
magánkórházat tartott fenn Köpcsényben és betegeit ingyen kezelte, megelőzte a pozsonyi 
Földhivatalt: még 1926-ban eladta köpcsényi birtokának Csehszlovákiába jutott részét 
Popper F. L. nevű bérlőjének. Az utóbbinak jó összeköttetései lehettek, mert az adás-
vételi szerződést a földhivatal jóváhagyta, így ő Ligetfalu egyedüli „maradékbirtokosa" 
lett. 

Ami a vallási életet illeti: az államfordulat után egészen 1932-ig a Nepomuki Szent 
János-templomban csak német és szlovák nyelvű istentisztelet volt. Ekkorra felépült az új 
római katolikus templom, melléje egy ferenrendi kolostor is, a ligetfalusi hitközség kivált a 
pozsonyi Szent Márton dómplébániából és önálló plébániává alakult. Azóta magyar 
istentiszteleteket is tartottak, ilyenkor a templom zsúfoltságig megtelt hívőkkel. Nem 
alaptalan tehát az a gyanú, hogy 1930-ban a népszámláló biztosok sok magyart nem 
magyarnak írtak be, mert konkrét panaszokról levéltári iratok maradtak fenn. Az evangéli-

70 



kus leányegyház az evangélikus népiskolában mindvégig csak német istentiszteleteket 
tartott. Míg az állami népiskolákban voltak német és magyar tannyelvű osztályok, a két 
hitközség iskoláiban egészen 1938 őszéig nem érett meg a helyzet arra, hogy szlovákul és 
magyarul is tanítsanak. Az állami polgári iskola 1931-ben nyílt meg szlovák és német 
tannyelvvel. Magyar osztály csak 1937-ben nyílt. 

4. Ami a lakosság politikai hangulatát illeti: a csehszlovák nemzetgyűlési választásokat első 
ízben 1920. április 17-én tartották meg. Ligetfalun a csehszlovák szociáldemokrata párt 1008, 
a magyar-német szociáldemokrata párt 702, a magyar-német keresztényszocialista párt 379, 
a csehszlovák szocialista párt 193, a szlovák nemzeti és földművespárt (a későbbi agrárpárt) 
79, a Hlinka-féle szlovák néppárt 39, a zsidó párt 7, a magyar kisgazdapárt pedig 3 szavazatot 
kapott. Összesen volt 2410 érvényes szavazat. A csehszlovák szociáldemokrácia nagy 
győzelméhez hozzájárult, hogy a ligetfalusi helyőrség katonái felsőbb bizalmas utasításra 
erre a pártra szavaztak. 

A további választásokon a II. és III. internacionálé pártjai mérsékelt többséget értek el, és 
ezt a fölényüket csak az 1935. május 19-i választásokon veszítették el. Ez alkalommal már 
7833 érvényes szavazatot adtak le, amelyek a pártok közt így oszlottak meg: magyar 
ellenzéki pártok koalíciója 1615, kommunisták 1583, kárpátnémet párt (Karmasin) 1171, 
csehszlovák nemzeti szocialisták (Benes) 954, csehszlovák szociáldemokraták 668, 
autonomista blokk (magva a Hlinka-párt) 573, német szociáldemokraták 370, Gajda-féle 
fasiszták 281, csehszlovák iparospárt 230, csehszlovák agrárpárt 168, csehszlovák nem-
zeti egyesülés (jobboldali, Kramár), 145, csehszlovák néppárt (Micura) 65, Bund der 
Landwirte 10. 

A december elején tartott községi képviselő-testületi választásokon a szavazatok még 
jobban megoszlottak, mert az országos pártok szavazatainak egy részét néhány helyi 
szervezkedés hódította el. A ligetfalusi németek jobboldali radikalizálódása erősebb volt, 
mint Pozsonyban: A Karpatenaeutsche Partei a harmadik legerősebb párt lett, Pozsonyban 
pedig csak a hatodik helyet érte el. 

A lakosság foglalkozását illetően: 1910-ben 185 kereső foglalkozott földműveléssel, 912 
pedig ipari dolgozó volt. 1930-ban volt 170 földműves és 4616 nem földművelésből élő, a 
bennszülöttek száma 2510, a beköltözötteké pedig 12 466. Utóbbiak 48,5%-a Szlovákia 
különböző helységeiből, 15,2% Csehországból, 11,2% Morvaországból és Sziléziából, 
valamint Ausztriából 3,1%, Magyarországról^,2% érkezett. 

Számos szlovák-cseh, német és magyar egyesület is működött a községben. Igen erős volt 
a cseh Sokol félkatonai tornászegyesulet, amely moziengedélyt is kapott. (Az első mozi még 
az első világháború előtt jött létre.) Érdekes, hogy a Sokol mozija magyar filmeket is vásárolt 
és vetített. Országos, átmenetileg nemzetközi hírnévre is jutott a Ligeti Sport Club, 
amelynek labdarugócsapata Szlovakia amatőr futballbajnokságát is meg tudta nyerni. Belső 
hivatalos nyelve a német és magyar volt, de magyar nevét egy ideig még a német megszállás 
után is megtartotta. Szlovák, magyar és német cserkészcsapatok is alakultak, az utóbbiak 
azonban 1937-ben azért sorvadtak el, mert tagságuk a Karmasin-párt égisze alatt álló 
tornászszervezetbe szivárgott át. A kulturális egyesületek tevékenységének súlypontja a 
színielőadások rendezése volt, amelyek tiszta bevételét a munkanélküli tagságuk segélyezé-
sére fordították. A Felebarát Magyar Katolikus Kulturális Egyesület is először jótékonysági 
szervezetnek indult, jelentőségben még az SZMKE helyi fiókját is maga mögé utasította. 

A munkanélküliek száma 1936-ban 1500 fő volt. Ehhez az is hozzájárult, hogy a Sphinx 
zománcedénygyár az üzem nagy részét leszerelte, a gépeket a füleki gyárba szállította és 
ligetfalusi munkásságának háromnegyed részét kitette az utcára. Az olyan munkanélküli, 
akinek családi háza volt, nem kapott segélyt. 

Ligetfalun a négy nemzetiség (szlovák, cseh, német, magyar) békésen megfért egymással. 
Német nemzetiszocialista agitációról csak 1938 április végén érkeztek az első hírek a 
pozsonyi rendőr-igazgatóságra, amikor a németek már másfel hónapja Ausztria birtokában 
voltak. Az Anschluss után nagy izgalmat keltett az a hír, hogy a horogkeresztesek Köpcsény 
összes zsidó lakosát kitették Käsmacher szigetre, illetve átkergették a Fácánkert erdőbe. Ez 
alkalommal a magyar hatóságok több megértést tanúsítottak irántuk, mint a pozsonyi 
rendőr-igazgatóság. Érthető, hogy amikor híre érkezett, hogy a Német Birodalom igényt tart 
Ligetfalura is, az összes ott lakó zsidó elköltözött. Ligetfalu német megszállása 1938. október 
10-én történt meg. Münchenben Ligetfaluról (és Dévényről) nem volt még szó. Közhit 
szerint a ligetfalusi németek több ezer aláírással ellátott petíciót küldtek Berlinbe, amelyben 
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kérték a községnek a Német Birodalomhoz való csatolását azzal, hogy az 1910. évi 
népszámlálás szerint német többségű község volt. Ha volt ilyen aláírásgyűjtés, azt nyilván 
csak a Karmasin-párt megbízható tagjai és hívei körében végezhették. 

5. Mivel az új határt a Duna vonala jelentette, Pozsony dunántúli határa és Főrévből a 
Zabos település is a Német Birodalomhoz került és ott is maradt egészen 1945. április 4-ig. A 
szlovák és magyar feliratokat el kellett távolítani, a szlovák és magyar iskolákat bezárták. 
Ezért 867 magyar anyanyelvű gyerek volt kénytelen német iskolába iratkozni, a szlovákok és 
csehek úgyszintén. A nem német lakosság elvándorlása ezután is folyt. A szlovák és magyar 
katolikus istentiszteleteket azonban a német hatóságok eltűrték, azzal a feltétellel, hogy a 
magyar himnuszt nem szabad a mise végén énekelni. (Ezt a csehszlovák uralom alatt sem 
lehetett.) A végig németajkú evangélikus leányeigyház önálló eklézsia lett és saját lelkészt 
kapott. A villamos-, autóbusz- és hajóközlekedes Pozsonnyal megszűnt, a közlekedés a 
hídon át csak gyalog, kerékpárral vagy autón volt lehetséges. Közvetlen vonat-összeköttetés 
sem volt, de közlekedett egy átmenő vonat és ellenvonat a csallóközi Somorja-Pozsony-
Újváros-Ligetfalu és Hegyeshalom között. 

A németek által várossá előléptetett Ligetfalunak az 1939. május 17-én tartott nép-
számlálás szerint 14 890 lakosa volt, ezek közül 8196 férfi, ami erős helyőrségre vallott. 
Utólag hozzá csatolták Berg és Wolfsthal alsó-ausztriai községeket is, 768, illetve 890 
lakossal. A Matador gyárat átvette az osztrák Semperit részvénytársaság, valamennyi üzem 
folytatta a munkát. A munkanélkülieket elvitték a Német Birodalom munkáshiányban 
szenvedő vidékeire dolgozni. Az utcákat átkeresztelték, a hagyományos történelmi neveket 
azonban meghagyták. 

1939 tavaszán a magyar kormány felajánlotta Berlinnek, hogy hajlandó Ligetfalu magyar 
lakosait a Sopron környéki németekkel kicserélni, amit a német kormány indoklás nélkül 
elutasított. Ez probléma is lett volna, mert a Sopron vidéki németek jómódú földművelők 
voltak, a ligetfalusi magyarok meg nem rendelkeztek hasonló értékű termőfölddel, legfeljebb 
családi házzal és kerttel. Az időközben kitört világháború miatt pénzhiány következtében 
még a vízvezeték sem épült ki. 

A háború folyamán sem a ligetfalusi gyárakat, sem a Berg—Wolfsthal közt épült 
hadiüzemet a szövetségesek nem bombázták, csak Zabosra esett egy ízben (1944. június 16.) 
néhány repülőbomba, amikor is néhány családi ház megrongálódott, meghalt vagy megsebe-
sült néhány polgári lakos. Ez időben deportáltak a ligetfalusi koncentrációs táborba mintegy 
1800 magyarországi zsidót, akiket az Ostwall építésénél foglalkoztattak. A rossz élelmezés 
és bánásmód miatt közülük 411 halt meg, 86-ot ismeretlen okokból agyonlőttek, a többieket 
pedig április 3-án Bécs felé elhajtották. Másnap már Ligetfalun és a környékbeli községekben 
voltak a szovjet csapatok. A lakosság egy része még az előző hónapban elmenekült, nemcsak 
németek, de még csehek és magyarok is, mert híre ment, hogy a szovjet katonák szabad 
idejüket fosztogatásra és a nők üldözésére használják. 

6. Ligetfalun április 5-én egy rögtönzött szerv (helyi nemzeti bizottság) vette át a 
közigazgatást, amely a németek alatt kapott városi címet megtartotta, az utcák nevét pedig 
általában az 1938 -as helyzet alapján változtatták vissza, a már akkor létezett német jellegűek 
kivételével. így például a Schiller utcából Benes utca lett. Május 15-én Ligetfalu élére felülről 
helyi közigazgatási bizottságot oktrojáltak. A szovjet haderő előbb egy fahidat, majd annak 
megrongálódása után hajóhidat létesített a Dunán, majd német hadifoglyokkal 1945. év 
végére helyreállította a németek által felrobbantott Duna-híd közúti részlegét. Ennek 
tiszteletére nevezték el a hidat Vörös Hadsereg hídjának. 

1945. április végén koncentrációs tábort létesítettek Ligetfalun a szlovák fasisztáknak, 
valamint a németeknek és a magyaroknak. Azonban egyetlen szlovák fasisztának sem kellett 
odaköltöznie. A németeket a volt zsidó koncentrációs táborba, szögesdrót mögé zárták, a 
magyaroknak viszont megengedték, hogy az elmenekült lakosok üresen maradt lakásaiba 
beköltözzenek, a visszahagyott bútoraikat és használati tárgyaikat használhassák. Egy 
deportált személy legfeljebb 50 kilós csomagot és egyheti élelmiszert vihetett magával. A 
deportáltak kiengedése érdekében majdnem reménytelen volt közbenjárni, sőt fennmaradt 
egy akta olyan értekezletről a belügyi megbízott hivatalban, amelynek határozata szerint 
nem kell figyelembe venni, ha az izraelita hitközség zsidókat rejtegető német vagy magyar 
családok érdekében interveniál. Még zsidó házastárs sem mentesített a deportálás alól. (Az 
értekezleten Gustáv Husák akkor belügyi megbízott nem vett részt, de jelen volt barátja, 
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Dániel Okáli (később utóda is) és Július Viktory, a későbbi igazságügyi megbízott. A magyar 
tábort a lakosságcsere-egyezménynek megfelelően - nagy huzavonával - 1946. augusztus 
l-jén oszlatták fel. Ekkor még 1435 nyilvántartottja volt. A német tábort 1947. április 24-én 
szüntették meg. Ligetfalun még a front után is megmaradt németeknek összegyűjtése 1946 
nyarán indult meg. Akik azonban igazolni tudták osztrák állampolgárságukat, azokat békén 
hagyták. 

A magyar-csehszlovák lakosságcsere, illetve, a ligetfalusi magyarok átköltöztetése 1946 
nyarán kezdődött, majd átmeneti szünet után 1948. december 20-án fejeződött be. Helyükbe 
Budapest környékéről (Pilisszentlászló, Kesztölc, Cinkota, Sóskút, Tárnok), Békés megyé-
ből, sőt Jugoszláviából is érkeztek szlovák telepesek. Problémát okozott, hogy a külföldről 
jövőknek szánt ingatlanokat már korábban belföldi szlovák telepesek foglalták el, akik ezeket 
csak erélyes hatósági felszólításra és vonakodva ürítették ki. 

Fontos cezúrát jelent Ligetfalu történetében 1946. április elseje, mert ezen a napon 
csatolták Pozsonyhoz, mint annak a XI. kerületét. Vele együtt Pozsony része lett Főrév, 
Szőllős, Récse, Lamacs, Pozsonyhidegkút és Dévény. Ennek dacára Ligetfalu lakossága 
negyedszázadig stagnált. 1950-ben 15 966, 1961-ben 15 361, 1970-ben 14 056 lakosa volt. A 
toronyházak építése az 1970-es évek elején kezdődött meg. 1972. augusztus 26-án adták át a 
forgalomnak a második Duna-hidat, amelyet a Szlovák Nemzeti Felkelés Hídjának neveztek 
el, 1983-ban készült el a Duklai Hősök hídja, most 1990-ben pedig befejezés előtt áll a 
negyedik Duna-híd. 

1972-ben újabb községeket csatoltak Nagy-Pozsonyhoz, köztük az 1947 őszén Csehszlo-
vákiához került három Moson megyei községet is. Jelenleg Ligetfaluval együtt Pozsony V. 
kerületét alkotják. Ligetfalun 1980-ban már megtörtént a „demográfiai robbanás", míg 
Horvátjárfalu, Oroszvár és Dunacsúny lakossága jelenleg is stagnál, mert perem-kertváros 
jellegük megmaradt. 

1980-ban Ligetfalu 28,7 négyszögkilométer területén már 48 755 lakos élt. Anyanyelvi 
megoszlás szerint (zárójelben az 1970. évi adat) 44 189 (11 798) szlovák, 1381 (503) cseh, 2714 
(1506) magyar, 139 (150) német, 372 (99) egyéb nemzetiségű. A lakóházak száma 1950 volt a 
korábbi 2664-szel szemben, mert a lebontott családi házak nelyébe többemeletes, soklakásos 
házak épültek. 

Összehasonlítás végett hadd álljanak itt a volt Moson megyei községek 1980 (1970) adatai 
együttesen: összlakosság 3935 (3522), ezek közül szlovák 2043 (1492), cseh 60 (35), magyar 
1093 (1171), német 19 (29), valószínűleg horvát 662 (799). Az utóbbiak az „egyéb" rovatban 
találhatók. Hogy nem tűntek el, ennek bizonysága, hogy Horvátjárfalun és Dunacsúnyban 
ma is van horvát nyelvű katolikus istentisztelet. 

1990-ben Ligetfalunak becslés szerint 130 000 lakosa van, mivel a lakosság számát 
százötvenezerre tervezték, ez azt jelenti, hogy hamarosan telítve lesz. Beépített része 
Köpcsény tájékán már most majdnem az osztrák határig húzódik. Az 1947-ben átcsatolt 
mosonmegyei községek lakossága egész biztosan túlhaladja a négyezret. 

7. Történelmi emlékekben Ligetfalu igen szegény. Legrégibb megmaradt épülete a Mária 
Terézia korából származó Pálfy-erdészlak a Spiegelhagenben (ma: Zrkadlovy náj). Eltűnt az 
1809-ben Pozsony ostrománál elesett francia katonák emlékműve, fölöslegesen lebontották 
az 1825-ben épült klasszicista stílusú Ligeti-kávéházat, a második híd építésének áldozatul 
esett ^z egykori Pozsonyi Hajósegylet székháza, viszont megvan a Jankó Králról elnevezett 
parkban a ferencrendi templom eredeti lebontott tornya köveiből emelt millenniumi 
emlékmű. Említést érdemel még az óligeti (Stary háj) erdészház közelében emelt kápolna. Az 
új lóversenytér is itt van a közelben. Üzletekkel tűrhetően ellátott, művelődési házak is 
vannak, a városi autóbuszvonalak hálózata is elfogadható, mozija azonban csak egy van. Az 
V. kerület határát a Duna jobb partja jelenti, ae volt idő, amikor a városházi bölcsek 
jóvoltából Duna bal parti településekkel csapták egybe és akkor a központi hivatalai 
Károlyfalun voltak, míg Ligetfalun csak kirendeltség működött. 

Ligetfalu integrálódása Pozsonyba az 1946. évi odacsatolása után voltaképpen csak három 
évtized múltán fejeződött be. Jobb lett volna az új városnegyedet Lamacs-Pozsonybesz-
terce-Dévényújfalu háromszögben építeni föl, ahol gyenge minőségű termőföldek vannak és 
a jó baracktermő Ligetfalut kertvárossá lett volna célszerű fejleszteni. Helyette létrehozták a 
panelházak sivatagját. 

Dr. Fogarassy László 
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A Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
keskenyvágányú vasutakról 

Az ország közlekedésében a gazdasági vasutak jó száz éven keresztül fontos szerepet 
játszottak, fokozatos felszámolásuk az utóbbi negyven év vitatható értékű vívmányai közé 
tartozik. Magyarországon 1947-ben indult meg a gazdasági vasutak 3 éves terve még azzal az 
elképzeléssel, hogy mintegy 2500 vágány-kilométernyi kisvasutat újítanak fel (ezt az 
elképzelést jórészt sikerült is valóra váltani). 

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a vasútépítési tervek elindítója az 1947. február 
l-jén kiadott alispáni körlevél, mely utal arra, hogy a megye területének bizonyos részei 
kedvezőtlen vasúti hálózatuk folytán nem tudnak bekapcsolódni az országos közlekedésbe. 
Az alispán elhatározta, hogy a vasúthálózat kérdését tanulmányozza és feldolgozza, majd a 
törvényhatósági bizottsági közgyűlés útján felterjeszti a kormányhoz, hogy a hálózat 
bővítését a 3 éves tervbe illesszék be. A megye területén minden járás és város elkészítette 
tervezetét és továbbította az alispánhoz. A kisújszállásiak elképzelése tükrözi legjobban a 
reális igényeket. 

Kisújszállás terve 

A város Túrkevével és Csorbapusztával akart összeköttetést teremteni. Túrkevével normál 
nyomtávú vonal építését tervezték. Ezzel egyébként meghosszabbították volna a Mezőtúr-
Turkeve között még a múlt század végén kiépült Helyiérdekű Vasutat. Csorbapuszta a város 
központiától legtávolabb esik, de egyben a legtermékenyebb határrész is. Kisújszállásnak 
évszázadok óta súlyos problémát jelentett azonban, hogy nehezen megközelíthető. A 
kisvasút kiépítése megoldaná a kérdést, mivel így Csorbapuszta kora ősztől késő tavaszig, 
tehát a fontosabb mezőgazdasági munkák végzésekor megközelíthető. 

A kisújszállásiakéhoz hasonlóan elkészített megyei terveket az alispán felterjesztette, ezt 
követően 1947 márciusában egy államvasúti bizottság bejárta Debrecen és a Tisza-vidék 
környékén a közlekedési lehetőségektől legjobban elzárt községeket. Az itteni elöljáróságok, 
a pártok helyi szervezetei és a lakosság részéről elhangzó kívánságokat a MÁV Igazgatóság 
továbbította a Közlekedési Minisztériumnak. 

A minisztérium kisvasút-fejlesztési tervei közé végül, Jász-Nagykun-Szolnok megye 
részéről Vezseny, Túrkeve, Zagyvarékas. Besenyszög, Kisújszállás - valamint a fegyvernek-
tiszaburai körvasút - javaslatait vette fel. 

Kisújszállás-Csorba közt i vonal építése 

A Kisújszállási Gazdasági Vasút építési munkáinak elkezdése miatt a város vezetői már 
1947. február 17-én írtak a Honvédelmi Minisztériumnak, hogy a pusztatenyői volt katonai 
lőszerraktár mezei vasútját az összes tartozékokkal és felszereléssel engedjék át megvételre. 
Ez a kisvasúti anyag fedezte a Kisújszállás-Csorba között tervezett vasút anyagszükségleté-
nek egy részét. A vasút nyomvonalának közigazgatási bejárását 1947. október 29-én 
végezték. A vonal vezetésén azonban többször változtattak. Az első tervet azért módosítot-
ták, mert a Szolnoki Cukorgyár ragaszkodott hozzá, hogy a kisvasút végállomása érintse a 
normál nyomtávú állomási rakodónál lévő mázsaházat. A gyárral történt végleges megálla-
podás után a nyomvonal úgy alakult, hogy az eredeti terven szereplő vonalvezetéssel haladt 
a közraktárakig, majd a Báthory utcán keresztül a Csatorna utcán és a Rákóczi úton a 
Pillangó utcáig, ahonnan egy szárnyvonal a vasúti raktárhoz, a másik vonal pedig az Arany 
János utcai kapun keresztül a MÁV nagy rakodójához vezetett. 

A polgármester tárgyalásainak eredményeként-melyet a Közlekedési Minisztériummal és 
a Gazdasági Vasutak Igazgatóságával folytatott - a vasútvonal vágányépítési költségeit 

'Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár. Jász-Nagykun-Szolnok vm. Alispánja ir. 94/1948. 

74 



beleértve a felszerelések és a berendezések kiadásait) a 3 éves tervben 650 ezer Ft összeggel 
edezték. így a kisvasút létesítése, és a felszerelése az üzembe helyezésig államsegély terhére 

történt. 
A kisvasútépítés egyébként felkeltette Gerő Ernő közlekedési miniszter érdeklődését is, 

aki 1947. november 26-án adott engedélyt „Kisújszállás megyei város nagycsorbai gazdasági 
vasútjának építésére." A kisvasút földmunkálatainak elkészülte után a 15 km hosszú 
vágányépítést Gimes Sándor budapesti vállalkozó végezte el 197 200 Ft-ért. 

A Tótkomlós-Békéssámson közti gazdasági vasúttól 5535 folyóméter sínanyagot, Palá-
dicspusztáról 1682 fm kisvasúti sínt szállítottak a pályaépítéshez. A pusztapói volt 
Almássy-birtokról 1948 áprilisáig még 1002 fm sínanyagot hoztak. A kisvasút ágyazati 
anyagának készítéséhez összesen 6 ezer m3 szénsalakot használtak fel. A személyszállításra 
szolgáló járműveket a Gazdasági Vasutak Igazgatósága hozatta. A város ezenkívül még 12 db 
lórékocsit igényelt a Tótkomlosi Gazdasági Vasúttól. Vontatójárműveket a Honvédelmi 
Minisztérium Kunmadarason tárolt Mb 202 típusú mozdonyaiból kértek. A 2 db motoros 
járművet Nagy Géza kisújszállási mechanikus műhelyében állították helyre. A forgalom 
zavartalan lebonyolítására 1948 áprilisában még 1 db Deutz gyártmányú kisvasúti mozdonyt 
is vásároltak. 

1948. április 29-én alakították meg a Kisújszállási Korlátolt Közforgalmú Vasút Igazgató-
ságát. Ennek tagjai voltak a pártok (MKP, SZDP, FKgP, NPP) és a szakszervezeti bizottság 
egy-egy képviselője, valamint hivatalból a polgármester, a főjegyző, a városi főmérnök, aki 
egyben az igazgatóság előadói és a vasút üzemvezetői tisztségét is betöltötte.2 A kisvasút -
vagy közismert nevén a parasztvasút - ünnepélyes megnyitására 1948. május 9-én került sor. 
A Korabeli tudósítás szerint az ünnepségen 60 ezer ember gyűlt egybe, és a korszak vezető 
személyei közül részt vett Nagy Imre, Gerő Ernő, Dobi ístván, Rónai Sándor és Darvas 
József. 

A gazdasági vasút üzemeltetése 1948. május 15-én kezdődött. A személyforgalmat 
lebonyolító járatok a következő menetrend szerint közlekedtek. Piaci napokon, keaaen és 
szombaton, a városi végállomásról indult reggel 5 órakor, Csorbáról visszaindult 7 órakor, 
délután Kisújszállásról indult 13 óra 30 percKor, Csorbáról visszaindult 18 órakor. Hétfőn 
Kisújszállásról indult reggel 5 órakor, Csorbáról visszaindult 7 órakor. Csütörtökön reggel 
6 órakor indult Kisújszállásról és visszaindult 18 órakor. A vasút létszámát ebben az időben 
5 alkalmazott alkotta: 1 üzemvezető, 2 motorvezető, 1 vonatkísérő és 1 fékező. A 
személyforgalmat 3 nyitott személykocsival bonyolították le, ezeket a téli üzemhez fedetté 
alakították át.4 

A 13390/1948 Korm. sz. rendelet értelmében a Kisújszállási Gazdasági Vasutat 1949-ben 
államosították és a Szolnok Megyei Gazdasági Vasutak Nemzeti Vállalata vette át. 

A csorbái vonal meghosszabbítása 

A „parasztvasút" átadása csak első mozzanata volt a vonalhálózat kialakításának, amit 
később tovább folytattak, hogy végeredményként létrejöjjön Kisújszállás-Túrkeve keskeny 
nyomtávú vasútja. A fejlesztési munkák már a megnyitást követő évben elkezdődtek. A vasút 
csorbái végállomásán a meghosszabbítással kapcsolatban a közigazgatási bejárást 1950. 
december l-jén végezték. A nyomvonal a Kisújszállás-Csorba vonal végpontjától indult ki, 
majd a Csorbái Állami Gazdaság területén 700 m hossz után érte el a volt Kiss Endre-tanyát.5 

Csorba-Túrkeve közti rész megépítése 

A Kisújszállás-Túrkeve közti összeköttetés a Csorba-Túrkeve vonalrész kiépítésével vált 
teljessé. Á nyomvonal helyszíni kijelölése 1951. július 13-án történt. A vasútvonal a 
Kisújszállás-Csorba közti 760 mm nyomtávú gazdasági vasút folytatását jelentette Túrkeve 

2Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár. Kisújszállás város ir. 15/1948. 
'Tiszavidék. 1948. május 15. 22. szám. 
4Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár. Kisújszállás város ir. 15/1948. 
'Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár. Szolnok Megyei Tanács ir. Építés Közlekedési 
Osztály ir. Számrendszeres 78-17/1950-51. 

75 



MÁV-állomásig 11 km hosszban. Az új szárny a Csorbái Állami Gazdaság központi 
üzemében lévő vonalból ágazott ki keleti irányban és végállomása Túrkeve MÁV-állomásnál 
volt, ahol az átrakodás biztosítására a normál vágány mellé 3 pár keskeny nyomtávú vágányt 
létesítettek. Az új ág építését 1952. március 5-én kezdte meg a Budapesti Vasútépítő Vállalat. 
A gerincvonal munkáinál 54 ezer m3 földet mozgattak meg. A gazdasági vasút fővonala 1953. 
február 4-én készült el. A Vörös Csillag Tsz üzemegységei felé ágazó, 3,5 km-es szárny 
építése 1952 szeptemberében kezdődött és 1953 április 24-re készült el. Építésénél 6 ezer m3 

földet mozgattak meg. A gerinc- és szárnyvonalhoz 508 t vasanyagot, 26 350 db talpfát 
használtak fel. A Csorbától Túrkevéig terjedő rész teljes építési költsége 4 564 300 Ft-ot tett 
ki. Az elkészült vonallal együtt a Kisújszállástól Túrkevéig terjedő kisvasút összesen 28 km 
volt. 

Az új, 760 mm-es nyomtávú vasút ünnepélyes átadására 1953. május 9-én került sor. Ezen 
a napon Túrkevén a kisvasút végállomásán több ezer főnyi tömeg gyűlt össze. Az ünnepségen 
az elkészült vonalrészt Bebrits Lajos közlekedési miniszter adta át Juhász Imrénének, a 
megyei tanács elnökének.'' 

Túrkeve-Dani - tanya szárnyvonal építése 

Negyedik szakaszként a Túrkeve, Vörös Csillag Tsz Dani-tanyai üzemegységébe és a II. 
sz. főmajorba vezető szárnyvonalakat építették ki. A közigazgatási bejárásra 1954. november 
19-én került sor. A vasútvonal vezetése a következőképpen alakult. A Vörös Csillag Tsz 
50-es istállója előtt végződő kisvasút folytatásaképpen létesült a Dani-tanyát bekötő szárny. 
A II. sz. főmajorba vezető szárnyvonal az 50-es istálló előtti vágányból indult ki, és északi 
irányban vezetve ért a majorba. 

A kisvasút a teljes hálózat kiépítése után 25 állomással rendelkezett.7 A két legnagyobb 
távolságú megálló a Kisújszállás, MÁV-állomás és a Túrkeve, Dani-tanya közötti 31 km-es 
hossz volt.8 A kisvasút bevétele az indulástól 1948. augusztus 6-ig 11 077 Ft-ot tett ki. Az 
1967. évi forgalmi adatok évente 213 225 utast említenek, a teherszállítás 1317 t, a 
rakományáru 30 459 t, ez összesen 31 776 t áru. 

A vasútvonal megszüntetése 

A Kisújszállási Gazdasági Vasút felszámolásával kapcsolatban 1968. szeptember 5-én a 
MÁV Debreceni Vasútigazgatóság helyszíni bejárást tartott. Ez már a kisvasút halálos ítéletét 
jelentette. 

A közlekedéspolitikai koncepció jegyében a vasutat gazdaságtalannak minősítették és 
elhatározták, hogy a KPM rendelete értelmében a Kisújszállási Gazdasági Vasút üzemfőnök-
ségét a hozzá tartozó vasútvonallal és berendezésekkel felszámolják, a személy- és teher-
forgalmat pedig közútra terelik. 

A MÁV Deb receni Vasútigazgatóság és a 7. sz. Autóközlekedési Vállalat megállapodott, 
hogy az AKOV szeptember l-jével autóbuszjáratokat helyez üzembe, és az említett 
vonalrészen szállítja az utasokat. Ezt követően a vasút üzemeltetését 1970-ben beszüntették.9 

6Szolnok Megyei Néplap. 1953. máj. 10. V. évf. 109. szám. 
7Kisújszállási Gazdasági Vasút megállóhelyei: 1. Kisújszállás MÁV-állomás, 2. Kisújszállás 
Erzsébet liget, 3. Kisújszállás Sallai telep, 4. Kisújszállás Fűzfás, 5. Konta, 6. Turgony, 7. Babó I., 
8. Babó II., 9. Nyakvágó, 10. Csorba magtár, 11. Csorba szövetkezeti bolt, 12. Csorba alsó, 13. 
Csorba felső, 14. Ördögárka, 15. Baromfifarm, 16. Fegyverneki út, 17. Szeleshát, 18. Szűcstanya, 
19. Túrkeve MÁV-állomás, 20. Túrkeve Vörös Csillag Tsz, 21. Túrkeve Vörös Csillag Tsz I. 
nagytanyai elágazás, 22. Túrkeve Nagytanya I., 23. Túrkeve Nagytanya II., 24. Túrkeve 50-es 
istálló, 25. Túrkeve Dani-tanya. 
8Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár. Túrkeve Városi Tanács ir. Város- és Községgazdálko-
dási Osztály ir. Számrendszeres 72/1954. 
'Szolnok Megyei Néplap 1969. dec. 29. 300. szám. 
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A kisvasút megszüntetése legérzékenyebben Túrkeve városát érintette. A település, mely a 
gazdasági vasút megépítése után közvetlen összeköttetést nyert Kisújszállás állomásával is 
(Mezőtúrral még a múlt század végén épült HÉV teremtett kapcsolatot), a közlekedéspoliti-
kai elképzelés végrehajtása után vasút nélkül maradt. 1975-ben ugyanis a Mezőtúr-Túrkeve 
közti vasutat is megszüntették. 

így történhetett meg, hogy az 1980-as évek végére Túrkeve volt az egyetlen magyar város, 
amely nem rendelkezett vasútvonallal. 

Szikszai Mihály 

Tavaszi egyházi ünnepek és népszokások 
a görög katolikus Viszlón 

Az ország északkeleti részében, Borsod megye sarkában, a Bódva völgyében és Száraz-
völgyben a XVII. század utolsó és a XVIII. század első évtizedében telepített lakosság 
jelentős része ruszin származású és görög katolikus vallású volt. A még számottevő 
betelepült szlovák lakosság (a tótok) is görög katolikus. Fényes Elek, foként egyházi 
sematizmusokból összeállított, 1836-1840 közö t t megjelent, Magyarországnak 's a hozzá 
kapcsolt tartományoknak mostani állapotja... című műve szerint Szendrő járásban a vizsgált 
12 településből 5 magyar-ukrán, 1 ukrán-magyar és 6 ukrán népességű. Közülük a római 
katolikusok száma 1247, a görök katolikusoké 4919 és a reformátusoké 1067. A csereháti 
járás 6 településéből 2 magyar-ukrán, 1 ukrán-magyar és 3 ukrán összetételű. Közülük római 
katolikus 579, görög katolikus 1246 és református 67 lélek. 

Ez időben a görög katolikus lakosság felett ezen a vidéken a munkácsi egyházmegye 
gyakorolta a fennhatóságot. I. Ferenc király előterjesztésére VII. Pius pápa, az 1818-ban 
kiadott, „Relata semper" kezdetű bullájával megalapította az eperjesi görög katolikus 
egyházmegyét. Az újonnan alapított püspökség azzal kezdte a tevékenységét, hogy a 
fennhatósága alá tartozó falvakban megindította a templomépítést. így 1820-ban Gaganecz 
József újmisés, nőtlen papot küldte Viszló községbe azzal a megbízással, hogy építsen 
templomot. Addig a Paltavicini őrgróf magtárából, a falu alsó (déli) végében fekvő gazdasági 
épületből kialakított templom szolgált Isten házául. Mivel a falu is templomot akart, így az 
egyház és a nép akarata találkozott. Amikor Gaganecz megérkezett, a falu gazdái a távolabbi, 
Irota községben végzett egyévi aratási bérükről lemondtak, pontosabban felajánlották a 
templomépítés céljára. Tíz év múlva, 1830 tavaszán, a húsvét utáni 40. napon, Jézus 
mennybemenetele ünnepén szentelték fel a templomot. Ez lett a templom búcsúnapja. Ennek 
megfelelően a templom oltárképe is a mennybemenetelt ábrázolja. A püspökség a templom-
szentelés után röviddel elmozdította Viszlóról Gaganeczet. Nagy terveik voltak ezzel a jó 
képességű, tevékeny emberrel, ö lett 1843-ban Eperjes második püspöke. 

A trianoni békekötés után az elcsatolt eperjesi egyházmegyének mindössze 20 parókiája és 
számos filiája maradt hazánk területén, a munkácsi egyházmegyéből pedig csupán egy. 
Ennek szüksége hívta életre a Miskolci Apostoli Kormányzóságot. így sajátos helyzet 
alakult ki. 

A XX. század történelmi eseményei következtében a határt akár ide, akár oda tolták, a 
lakosság mindig az ország peremén érezte magát. A perifériális helyzetből fejlődött ki az a 
sajátos érzület, nogy a lakosság nem a változó állami, bizonytalan társadalmi szervezethez, 
hanem az állandóságot hordozó egyházhoz tartozónak érezte magát. Az ország- és 
közigazgatási határok mozgatása miatt a másodlagos hátrányokat nemcsak érezte, hanem 
szenvedte is a lakosság. Egyrészt, mind a mai napig nem építették ki, illetve elhanyagolták a 
vidék vasút- és úthálózatát. Ez a téli időszakban helyhezkötöttségre kényszerítette a falvakat. 
Másrészt, itt a természeti adottságok is kedvezőtlenek. Az 5 aranykorona érték alatti 
földterületek megművelése embert próbáló feladat, kevés haszonnal. A röggel való küzde-
lem, az elzártság szűkre szorította a horizontot. Ez okból, az itt élők elsősorban az önellátó 
gazdálkodásra rendezkedtek be. A fenti tények együtthatása eredményeképpen az egyház-
hoz való kötődés, a sajátos szervezeti és életforma igen erős maradt. Ezt az is bizonyítja, hogy 
az itt élő lakosság a vallásosságát, a népi vallásosság jegyeit, az erre épülő szokásait mind a mai 
napig megőrizte. 
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A szláv eredetű nép szláv nyelvhasználata természetesen alakult. A misét még e század 
fordulóján is ószlávul végezték. A szentmisében az áldozati rész ezen a vidéken még az 
1950-es években is ószlávul hangzott el, és ünnepélyes alkalmakkor még ma is úgy hangzik. 
A legutóbbi időkig éltek öregemberek, akik ószlávul imádkoztak. 

Az olyan kis falukban, mint Viszló, Rakaca, Debréte, Rakacaszend stb. az önigazgatás 
egyszerűen működöt t . Rendszerint a század első felében négy falunak volt egy körjegyzője. 
Az önkormányzat élén a falusi bíró állt. A gazdák négyévenként választottak. Mellette egy 
törvényes bíró működöt t . Testületi jellegű döntéseket - fontos kérdésekben - a négy hites 
ember hozta. A gazdák őket is önmaguk közül választották. Ha az egész falut érintő 
kérdésben kellett dönteni, így: legelőrendezés, pásztorfogadás stb., akkor ők döntöttek. De 
volt olyan kérdés is, amelyhez a falugyűlést hívták össze. A gazdák választottak még 
mezőőrt , harangozót. H a nem fogadtak fel harangozót, akkor a harangozás „sorba ment". A 
felvégből indult, haladt lefelé házról házra. Minden család egy hétig - hétfő hajnaltól vasárnap 
estig - harangozott. A kovácsot, a pásztorokat: csordást, gulyást, kondást felfogadták. A 
pásztorok leggyakrabban cigánycsaládok voltak, de rendes embereknek kellett lenniük, csak 
akkor élvezték a falu bizalmát. A falusi bíró mellett - aki tekintélyes ember volt - a kisbíró 
segédkezett. 

Rendszerint minden falunak volt papja. A kis falvak vagy a vegyes falvak görög katolikus 
lakossága filiaként kapcsolódott a legközelebbi parókiához. A falvak lakossága egy kicsit 
kérkedett is vele (Isten rossz néven ne vegye), hogy „eltartják a papjukat". A gazdak a saját 
földjükön kívül a papi föld művelésében is részt vállaltak. Viszló község határában a 
Popovát(= Paptábla, s egyben a dűlő neve is) Pallavicini őrgróf ajándékozta a mindenkori 
papnak. Magára vállalta a kegyúri terheket: az egyház és a templom ellátását, építését, 
javítását, fenntartását stb. Amikor e század elején a Pallavicini-birtokot elárverezték, a vevők 
is magukra vállalták ezeket a feladatokat, továbbá, hogy a grófné sírját (mivel a család 
elköltözött) ápolják, gondozzák. 

A Popovát, Paptáblát vagy más néven: Paptagot a múlt században a pap művelte a 
családjával. Mivel a föld a falu határában, messze a falutól esett, így többen úgy haltak meg, 
hogy a pap nem szolgáltatta ki nekik a szentségeket, mivel éppen a földjét dolgozta. Szükség 
esetén a papért mentek a határba, de mire ő hazaért, a beteg meghalt. Egy idő után a falu 
önkormányzata úgy határozott, hogy kicserélik a földeket. A templom mögé eső szántóföld 
lett attól kezdve a Popova. így nem fordulhatott elő, hogy a pap ne szolgáltassa ki a haldoklók 
szentségét. 

A viszlói egyház tulajdonában 42 hold föld volt. A falu lélekszáma 500 alatt maradt. A pap 
és családja földművelését segítette a kocsisa és a két szolgálója. Voltak olyan gazdák (kevés 
földjük volt), akik felajánlották, hogy állandó jelleggel segítenek a művelésben. Ha ez a 
munkaerő is kevésnek bizonyult, akkor a pap megszólította a gazdákat, kérte, hogy 
segítsenek neki. Megfizetett érte. Ennek senki nem mondott nemet, „az igen nagy 
tiszteletlenségnek számított volna". A papi föld területe időnként gyarapodott, mivel az 
örökösök nélkül meghalt házaspárok az egyházra hagyták a földjüket, azzal a kéréssel, hogy 
a pap végezzen értük, lelkük üdvéért szentmiséket. Az egyik adat szerint a templomra 
hagyott föld, az ún. templomföld: 6 hold. Ezt már nem a pap művelte, hanem az 
egyháztanács bérbe adta. 1950-ben már olyan erős adó és beszolgáltatás terhelte az egyház 
földjeit is, hogy a pap és családja is éhezett. Ezért a Püspöki Kar jóváhagyásával, az 
egynáztanács beleegyezésével Fedor János parókus úr ingyen felajánlotta a földet az 
államnak. 

Az egyháztanács - a fenti példa is utal erre - az egyházközség testületi szerve, amely az 
egyházat érintő ügyekben dönt. A felügyeleti jogot a Hajdúdorogi Püspökség gyakorolja. 

Az ismert bibliai gondolat jegyében: add meg a császárnak, ami a császáré, Istennek, ami 
az Istené, a hívek adóztak az egyháznak is. A falu lakossága - ez minden falura érvényes - az 
„egyház kebelébe", saját vallási egyházközösségébe tartozott . Emberemlékezet óta nem volt 
megkereszteletlen ember vagy egyházi szertartás nélkül eltemetett halott. Arról sem tudni -
leszámítva az elmúlt húsz évet - hogy a megfogant élet meg ne született volna. Ilyen erőt 
hordozott az Istenhit, az egyházközösséghez tartozás tudata. Igaz, az is megfordult a gazdák 
fejében, ha nem fizetünk egyházadót, a pap nem fog eltemetni. A családok vagy egyházadót, 
vagy párbért fizettek. A párbér a házaspáronkénti adózás formája. Az adózás egy véka 
búzában vagy pénzben történt, ami a gazdasági helyzetnek megfelelően változó összegű. 

N o h a a görög katolikus vallás alapvetően megegyezik a római katolikus vallással, 
részleteiben eltéréseket mutat: a húsvét előtti héthetes böjt náluk pontosan hét hétig tart, 
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tehát nem hamvazószerdán, hanem hétfőn kezdődik. Az utófarsang, a böjthétfőt megelőző 
vasárnap, a fiatalság vidám napja és minden ember lakmározásának ideje. Éjfélig nótáznak, 
táncolnak, vigadnak a fiatalok, mert húsvétig bűnbánati időszakot tartanak. Hétfőn, a böjt 
első napján a gazdaasszony minden edényt megsúrolt hamuval, hogy az edényen esetleg rajta 
maradt zsírréteggel se „törje meg a böjtöt". Ez a szokás a legutóbbi időkig, a hetvenes évekig 
megmaradt. A héthetes böjt alatt az emberek húst nem fogyasztottak, zsírral nem főztek. 

A húsvét előtti vasárnap virágvasárnap. Annak a bibliai eseménynek emlékezetéül, hogy 

Íézust Jeruzsálembe való bevonulásakor a nép pálmaágakkal üdvözölte, a templomban 
'arkaszentelést tartanak. A barkaágakat a hívők hazaviszik, képek mellé, szögre akasztják, 

gerendákba szúrják. Az előző évit, mivel megszentelt, nem dobják el, hanem a tűzre vetik. 
A húsvét előtti héten, zöldcsütörtökön reggel, amikor tülkölt a csordás, a kondás és a 

gulyás, a felesége körbejárta a falut, szedte az ostorpénzt, más néven: a zöldcsütörtökit. 
Minden gazdaasszony aaottneki 10-15 dkg szalonnát, jószágonként. Majdnem viszonzásul, 
este a csordás megtartotta a zöldcsütörtöki ostorcsapkodást. Már senki nem tudja, mikor 
alakult ki a szokás: az esti harangszó után, amikor elcsendesedett a falu, a csordás a bojtárjával 
(meg sokszor a népes családjával) bement a faluba. Husángokkal suhogtak, ostorokkal 
pattogtak, úgy egy negyedórán át. A szokás azt idézi, amikor Júdás lármásan, zajosan 
csapatával elindult a Getsemáni kertbe, hogy Jézust elfogják. Sajnos, ez a szokás az utóbbi 20 
évben megszűnt. Nagypéntek reggel „nagypéntekit" vittek a csordás házába a gazdaasszo-
nyok. Szintén ingyenes juttatás, régi szokás. Minden család adott egy szakajtó lisztet és 
minden jószág után „járt" egy tojás. A gazdaasszony a szakajtó lisztbe beletette a tojásokat, 
szalvétába kötötte a szakajtót, elindult a faluvégi csordásházba. A sok gazdaasszony 
jövése-menése színesítette azt a reggelt. A mai kor már nem őrzi ezt a szokást sem. Ma a 
csordásné megy a gazdaasszonyhoz - az év bármely szakaszában - és elkéri a „járandó-
ságát". 

Húsvét első napjának reggelén kapták a jószágőrzők a „kontyost". A nagyszombati 
pászkasütéskor a gazdaasszony a tésztából leszakított egy darabot, megnyújtotta, megsodor-
ta, a két végét köroehajtotta, az egyiket a másikon áthúzva megkötötte. Nem tepsiben, mint 
a pászkát, hanem a kemence lapján sütötte ki. Ezt adta át feltámadás reggelén a gazdaasszony 
a csordásnénak. Minden jószág után járt egy kontyos. A csordásné zsákba gyűjtötte a 
járandóságát. Az utóbbi 25 évben nem tartják ezt a szokást, helyette kenyeret adnak, de ma 
már csak az árát adják, akármikor jelentkezik érte a csordásné. 

A nagypénteki készülődés közepette csak azt vette észre a gazdaasszony, hogy ráköszön-
nek a tojásszedő legénykék a konyhában. Nem tudja senki, mióta szokás, hogy nagypénte-
ken, a déli kelepszó után 2-3 iskolás gyerek nagy szentelőkosarakkal karjukon körbejárják a 
falut. Minden gazdaasszony 2-3 tojást ad nekik. Amikor a gyűjtés végére érnek, a tojást a 
parókiára viszik, átadják a papnénak. Ezt ajándékozza a falu - előzetesen - a húsvéti 
pászkaszentelésért. 

A nagypénteki sírbatétel után — a Biblia szerinti harmadik napon - húsvétvasárnap, 
hajnalban, mint írva vagyon, pontosabban: hajnalhasadás előtt tartják a görög katolikusok a 
feltámadási szertartást. Az istentisztelet végére megvirradt. Amikor a nép kitódult a 
templomból, tótul köszöntötték egymást: Krisztosz voszkresz! Vojisztna voszkresz! A 
század második felében ez a köszönés magyarul hangzik: Krisztus feltámadt! Valóban 
feltámadt! - fogadja a köszöntött. 

Húsvét, a feltámadás napja, az egyházunk legnagyobb ünnepe.' Reggel a gazdaasszony 
összekészítette a szentelőkosarat. 1 ett bele főtt sonkát, kolbászt, szalonnát, egy szép -
élesztővel gyúrt - pászkát, hímes tojásokat és a jellegzetesen tót ételt: a sziriket. Előző este 
tejből, tojásból és túróból főzte a gazdaasszony. Ezen a reggelen három harang szólt, hívta a 
falu népét a misére. A harangok hívó szavára elindult a nép a templomba. Mindenki a 
legdíszesebb ruháját vette fel. A század első felében a lányok fehér ruhába, fehér 
patentharisnyába öltöztek, a hajukba is fehér pántlikát kötöttek. A kislányok is a nagyokhoz 
hasonlóan fehérbe öltöztek. A menyecskék - az 1930-as évekig - a menyasszonyi ruhájukat 
vették fel ezen a napon. Az asszonyok a legszebb fehér szövetkendőjüket kötötték fel. A 
gazda vitte a szentelőkosarat, amelyet a gazdaasszony a legszebb, tiszta pamutos vászonból 
szőtt, dúsan hímzett kosárkendővel takart le. A templom mellett a gazda letette a kosarát 

'Az ugyancsak görög katolikus vallású Hajdúdorogon való húsvéti pászkakészítésről és 
-szentelésről lásd Mezősi József írását a Honismeret 1990. 2-3. számában. (Szerk.) 
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a sorba, a helyére. Ahogy haladt a házak sora a felvégből az alvég irányába, úgy rakták a 
gazdák sorba, egymás mellé a kosaraikat. A misében a pap - mind a mai napig - János 
evangéliumának 1. 1-18. szakaszát ószlávul olvassa fel, s utána fordítja mondatról mon-
datra. 

Mise végén, a miroválás (= olajkenet) után a pászkaszentelés következik. Minden család a 
kosara mögé áll. Előre a kisgyereket, a lányok, mögéjük az asszonyok - előbbre a fiatalabb, 
hátrább az idősebb - leghátulra a legények, az emberek állnak. A pap processzióval halad el a 
kosarak előtt, szenteltvízzel megszórja, mgáldja az étkeket. A szertartás végén a pap áldást 
oszt, így bocsátja el a falu népét. Áldásosztáskor a gazda keze már a kosár fülén van, aztán: 
nosza, rajta! - gyors léptekkel igyekszik haza. A néphit szerint, amelyik gazda elsőnek 
érkezik haza a szentelőkosárral, az fog elsőként learatni az évben. Az utolsó hazaérkező 
utolsóként fog learatni. Mivel Viszló községben sosem volt, ma sincs szövetkezet, így ez a 
szokás töretlenül fennmaradt. A mai gazdák is megnyújtják a lépéseiket. Húsvét első napján 
szentelt étek került az asztalra. A gazda a kosarat az asztal közepére tette, aztán a család 
nekilátott, hogy ebből összeállítsa a tálat. Gondosan ügyeltek arra, hogy a kolbász és a tojás 
héja, mint megszentelt, a tűzbe kerüljön, a pászka morzsáját is összesöpörte a gazdaasszony, 
megette. 

Á vallás előírásaira, szabályaira sok népszokás épült. így húsvétkor a böjtölést toldották 
meg: a nagypénteki szigorú, „szárazböjtöt", amely kenyéren és vizén való böjtölésből állt, az 
ájtatos asszonyok szigorították. Nagyszombaton sem ettek, majd kitolták, hogy feltámadás 
után sem, csak a szentelt ételből vettek magukhoz. Gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy 
zöldcsütörtök estétől húsvétvasárnap délig nem vettek étket magukhoz. Úgy tartották, aki 
ezt a böjtöt megtartja, elnyeri az örök üdvösséget. 

Húsvét vasárnapján - karácsony és pünkösdhöz hasonlóan - szolgai munkát nem 
végeztek. A családok egymást nem látogatták, ebéd után együtt maradtak, így ünnepeltek. 
Az ünnep második napja a vidámság, a fiatalság, az öntözködés napja. A görög katolikus 
vallás szerint a húsvét - karácsony és pünkösdhöz hasonlóan - háromnapos ünnep. Az ünnep 
harmadnapján a lányok kerekedtek fel, öntözködni mentek a legények házába. Mint a 
kenethozó asszonyok, amikor beléptek a kapun, Krisztus feltámadt! - köszöntek. Valóban 
feltámadt! - fogadták a háziak. A legényt megöntözték, mert a szólásmondás szerint: a 
kölcsönkenyér visszajár! 

A háromnapos ünnepet a fényeshét követte. Az ünnep lelkülete áthatotta ezeket a napokat 
is. Az a szokás is mind a legutóbbi időkig élt, hogy minden reggel egy kevés szentelt pászkát 
vágott le minden családtag, azt ette meg, nogy elsőként szenteltet vegyen magához. 

Pünkösd előtti szombaton délután a harangozó fiatal nyírfákat, gallyakat vág, füvet kaszál, 
azzal díszíti fel a templomot. Nemcsak a templomot, hanem a házakat is felgallyazták az 
asszonyok, lombokkal díszítették a falakat: a képekhez, tányérokhoz, tükörhöz tűztek 
egy-egy zöld ágat. Szögekre, ajtókra, mennyezetgerendákra, tornácoszlopokra, akasztottak 
mindenhova ágakat. Zöld lomb köszöntötte a pünkösdöt. A házak díszítését sajnos az utóbbi 
időben elhagyták. Este a legények összeszedelőzködtek, befogtak a szekérbe, elindultak az 
erdőbe májusfát vágni. Az idősebb legények tartották maguknak ezt a jussot. Ha a 
fiatalabbak hozzájuk csapódtak, elzavarták őket. Amikor hazahozták a nyírfákat, minden 
lány háza előtt megálltak a szekérrel, a legény odakötözte a választottja kapujához a májusfát. 
Májusfának, májusfa állításának hívták akkor is, ha az ünnep júniusra esett. Mire végigértek 
a falun, megvirradt. Reggel, amikor felébredt a falu népe, mindenki azt figyelte, melyik 
lánynak, milyen májusfája van. Méregették, melyik a szebb? Találgatták, kitől Kapták? Nagy 
szégyen érte azt, akinek nem állítottak a legények májusfát. Ezért, ha nem volt kilátásban a 
kapudísz, a lány apja megkérte valamelyik legényt, hogy hozzon neki is egyet, állítsa fel. 
Ilyenkor a gazda egy liter bort szokott fizetni. Ma már ezen a vidéken sem állítanak 
pünkösdkor májusfákat. 

Szent György napjára a gazdák mindent elvetnek. Az ősszel vetett búza már dúsan zöldell. 
Ezért Szent György utáni vasárnap tartják - mind a mai napig - a búzaszentelést. Régebben, 
búzaszentelés reggelén a lányok már utrenye (= reggeli istentisztelet) előtt összeszedelőz-
ködtek, a búzadűlőbe mentek. Búzaszálakból koszorúcskákat fontak, majd eldugták a búza 
közé. 

Mise után a pap processzióval: lobogókat, lámpásokat, vezérkeresztet vivő legények után 
haladt. Mögötte a kurátor szenteltvíztartóval, füstölővel követte. Elindultak a búzadűlőbe. 
Az utat végigimádkozták, énekeltek. A falu népe követte a menetet. Kettesével-hármasával 
haladtak a mezei utakon. Elöl a gyerekek, utánuk a lányok, őket követték az asszonyok, 
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leghátul az emberek haladtak. Az egyik búzatábla végében megállt a pap körül a nép. A pap 
a szenteltvizet kereszt alakba szórta a határba, mind a négy égtáj irányába. A lányok 
előszedték a koszorúcskákat, a meghajtott lobogókra akasztották. A lámpásokra, vezérke-
resztre, a pap kezében lévő, áldást osztó keresztre is akasztottak. A nép térdre ereszkedett, 
úgy kérlelte az eget: 

Miatyánk, Úristen, hallgass meg minket, 
Áldd meg földjeinket, ne nézd bűneinket! 

A szertartás végén, az áldásosztás után mindenki szakított egy-két búzaszálat, s mint 
megszenteltet tette az imakönyvébe, vitte magával. 

A szántó-vető ember mindennap sóhajt, amikor elimádkozza: „Mindennapi kenyerünket 
add meg nekünk ma". Mert a föld nem adja könnyen magát. A termésnek, a kenyérnek ára 
van - az emberi veríték. A vallásos lelkületű emberek errefelé azt vallják: emberé a munka, 
Istené az áldás. Ezért kiemelkedő jelentősége van a búzaszentelésnek. 

Az ország e sarkában élő görög katolikusok életét át- meg átszövik ezek a szakrális 
kontaktusok, amelyek egy része egyházi szertartásokra épül, más részük közvetett kapcso-
latban van azokkal. Dömötör Tekla éppen a Borsod megyei néprajzi kutatások eredményei 
összegzése kapcsán írja: „A közös vallás igen megkönnyíti bizonyos szokások elterjedését".2 

A vallásos élet és a viszonylagos zárt életközösség, valamint sok esetben az a tényező, hogy 
ma is egyéni gazdálkodást folytatnak a gazdák, szerencsésen ötvöződik. Ennek eredménye-
képpen ennek a vidéknek a népe még mindig gazdag vallás- és népszokásokban. Olyan kincs 
ez, amely nem vész el! 

Kisida Erzsébet 

2Dömötör Tekla: Interetnikus kapcsolatok a népszokások tükrében (Interetnikus kapcsolatok 
Észak-Kelet-Magyarországon. A Miskolci Herman Ottó Múzeum Néprajzi Kiadványai XV. 56. 
old.) 



KRÓNIKA 

A mesztegnyői honismereti táborok 
Az elmúlt évtizedekben a hazafiság, a hazaszeretet megnevezésére gyakran használtuk a pat-

riotizmus szavunkat, nehogy nacionalistáknak minősíttessünk. Egy tájhoz, településhez való 
vonzódásunkat, kötődésünket pedig lokálpatriotizmusnak hívtuk, de még ehhez is ajánlatos 
volt hozzátennünk a „jó értelemben vett", az „egészséges" jelzőt, mintha a lokálpatriotizmus 
bárhol, bármikor is negatív jelenség lett volna. Még az Idegen szavak és kifejezések 1979-ben 
megjelent szótára is azt írja az egyik meghatározásként, hogy „a szűkebb vidék (pl. lakóhely) 
túlbecsülése, túlhajtott szeretete". De akkor mi a lokálsovinizmus? Eredményeink, tapasztala-
taink alapján bizton kijelenthetük, hogy e hamis, álságos megítéléssel szemben a honismereti 
mozgalom lokálpatriótái, valamint helyi közösségeik korábban is éltetői voltak a demokratikus 
közéletiségnek, és ma az önismeret gyarapítása révén a települések magukra találásának, az 
önigazgatás-önkormányzat kialakulásának nélkülözhetetlen eszközei. Sőt: ha lehetőség nyílik 
rá, akciójuk a megye, az ország határait is átlépheti, és szolgálhatják a nemzeti tudat és kultúra 
megerősítését, fejlődését, az országok közötti együttműködést. 

Jól példázza állításunkat a mesztegnyőiek 1990-ben rendezett három honismereti tábora, 
amelyek közül az első megyei jellegű volt, a második a szomszédos országokból magyar általá-
nos iskolásokat gyűjtött össze, a harmadik pedig a történelem iránt fogékony német fiatalokat 
fogadott közös kutatásra — messze túlmutatva a lokalitáson, a szűkebb környezet iránti 
érdeklődésen. 

A megyei tábor (1990. június 18-29.) 
A tábor fő célja az volt, hogy a Somogy megyei honismereti szakköröknek útmutatást 

adjanak munkájuk, foglalkozásaik bővítéséhez, következő évi feladatuk összeállításához. 
A fiatalok azokból a Somogy megyében működő történelmi, néprajzi stb. szakkörökből 

jöttek, amelyekkel a mesztegnyői „Hon" (röviden és találóan így nevezik a község volt elemi 
iskolája épületében folyamatosan tevékenykedő honismereti kört) állandó kapcsolatot tart. 
A program roppant gazdag, változatos. Megvalósítása is csak úgy volt lehetséges, hogy 
Kövesdi Tiborné az évek során sok önzetlen segítőtársat vonzott maga köré, nyert meg, akik 
elhivatottan adják át tudásukat a következő generációknak. Közöttük felkészült szakembe-
rek és olyan főiskolai hallgatók is találhatók, akik előzetesen maguk is szakköri tagok voltak, 
s a „Hon" látta el őket útravalóval. Munkájuk így még hitelesebb, otthonias. 

De beszéljenek a programba illesztett témák: Ismerkedés a faluval, történetével, néprajzá-
val; Belső-Somogy részei, etnikai jellegzetességei, műemlékei (az előadók tanárok, építész, 
erdész, madarász stb.); manuális munkák, anyagismeret, szövés, fonás, hímzés, egyéb 
vászonmunkák, agyagégetés, gyöngyfűzés stb.]; Somogy térképe, a víz útja, bödön- vagy 
mocsárvárak, vízimalom, a szőlő kultúrája, a hegyközség; az elpusztult falvak nyomában, 
ásatások, temetők, emlékhelyek, kastélyok, védett parkok, képtár, múzeumok; a Sármellék, 
a Kis-Balaton védett növény- és állatvilága, vadles; a második világháború harcai, halottai; 
tábortűz, vers, dal, mese, legenda, táncház, évszakok ünnepei. 

A felsorolás - nyilván - nem lehet teljes, a tábor ugyan június végén befejeződött, de nem 
ért véget. A megye honismereti közösségei felhasználják a tapasztaltakat és munkájukba 
beépítik. A táborban készített tárgyakból, térképekből, a megyei gyűjtések anyagából a 
Kaposvári Művelődési Központban az ősz folyamán kiállítást rendeztek, hogy így minden 
eredmény közkinccsé válhassék. 

A nemzetiségi magyar tábor (1990. július 9-20.) 
Ennek a honismereti tábornak tanulságos előtörténete van. 1990. május elején a keszthelyi 

Helikon-kastélyban szervezték meg A magyar kisebbségek a Kárpát-medencében témájú 
tanácskozást. A találkozón erdélyi, kárpátaljai, felvidéki, Dánsági, vajdasági, horvátországi, 
őrségi magyar egyesületek, tudományos központok, szerkesztőségek és az érdekelt hazai 
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intézmények képviselői vettek részt. De voltak érdeklődők távolabbi országokból is. 
Kövesdi Tiborné tájékoztatta a jelenlevőket, hogy Mesztegnyő faluközössége honismereti 
házat tart fenn, évente több ifjúsági tábort szerveznek, amelyeknek célja a néphagyomány, 
népművészet ápolása, őrizni, mélyíteni történelmi tudatunkat, népünk, hazánk szeretetét. 
Felkérte a hallgatóságot, hogy tanári kísérettel hozzanak, küldjenek iskolás csoportokat. 
Szívesen látják őket étellel, itallal, szállással, és az ide jövőket hajlandók megismertetni a 
honismereti munka minden szépségével: átadják számukra tapasztalataikat, módszereiket, 
amelyeket ot thon alkalmazhatnak. 

A Kezdeményezés, meghívás sikerét mutatja, hogy a szomszéd országok mindegyikéből ér-
keztek Mesztegnyőre iskolások, összesen mintegy százan. A szlovákiai Léváról 16, a kárpátal-
jai Nagyszőlősről 13, a romániai Nagygalambfáról 16, Gyergyótölgyesről 12, Nyárádszeredá-
ról 9, a jugoszláviai Daruvárról 6, Buaiszavából és Csantavérről 8-8 gyerek jött pedagóguskísé-
rettel. Külön említem a nem régen alakult Lembergi Kulturális Szövetség által toborzott 10 
diákot, akik a többiektől eltérően magyarul nem tudtak, de a munkából kivették részüket. A 
nemzetközi tábor tematikája nagyjából megegyezett az előző megyeiével, csak kiegészült egy 
budapesti kirándulással, amikor a főváros nevezetességeivel ismerkedtek. 

Beszélgethettem néhány gyerekkel. Elfogódottság nélkül, lelkesen számoltak be tábori 
életükről. Gyergyótölgyesről Lizt (Alice) kérdeztem. Hatodik osztályt végezte. Apja román, 
anyja magyar. Mindkét nyelvet jól beszéli. Először lépte át hazája határát. „Tölgyesen nincs 
ellentét magyarok és románok között . A községben sok bányász él, de a bukaresti 
rendcsináláshoz innen egy bányászt sem vittek" - mondja kérdésemre. Megtudom tőle, hogy 
„az irodalmi román nyelvet Erdélyben beszélik a legszebben". (Egy kis elfogultságot érzek 
szavaiban, s elmondom, hogy Magyarországon is vannak nyelvjárások.) 

Enikő Kányádi Sándor szülőfalujából, Nagygalambfalváról érkezett sokadmagával, hete-
dik osztályos. Költők, írók nevét kérdezem, kiket olvastak, s hárman sorolják: Mikszáth, 
Jókai, Petőfi, Verne, József Attila, Móricz, Kányádi, Sütő András, Tamási Áron és Tamási 
Gáspár, Fodó Sándor. (Ez utóbbin kissé meglepődöm: vajon hány budapesti hetedikes ismeri 
e kárpátaljai író nevét?) A községben az elmúlt évben húszan konfirmáltak. A mádéfalvi 
veszedelemről nem hallottak. Testvértelepülésük a Bács-Kiskun megyei Szánk. Élénken 
ecsetelik a kulturális életet: a környező falvakban színdarabokat adnak elő; van házasember-
bál, télen maszkabál, a nyolcadikosok almabált rendeznek, táncot mutatnak be; évente 
kirándulnak Sóskútra és Erzsébetkútra; a művelődési házban mozi, színielőadások, könyv-
tár, lakodalmak. A gazdasági életről is tájékozódttak: „a kollektívban (téeszben) dolgozók az 
eddigi 15 ár helyett most 50 ár földterületet kapnak megművelésre". 

Ildikó a hetedik osztályt végezte 9,84-es átlaggal. Elmondja, hogy csak a 12 éven felüli 
legjobb tanulók jöhettek el a táborba két pedagógus kíséretében. A nyolcadik osztály 
bel ejezése után Székelyudvarhelyen szeretne a tanítóképzőben továbbtanulni. A magyar 
történelemről csak a tiszteletes úrtól hallottak. Az iskolában ének- és zenekar, továbbá 
magyar irodalomkör működik. Kérdezem a román irodalomról is. Eminescu, Joan Slavici 
költőket és Joan Creangá mese- és balladagyüjtőt említi sebtében. 

Melinda elmondja, hogy Segesvárról éjjel 12 órakor indultak, s Budapestről különbusz vit-
te őket Mesztegnyőre. Sosem gondolta volna, hogy meglátja a Mátyás-templomot, a Halász-
bástyát, a Corvin-könyvtárat, Csobánc várát, Keszthelyen a Helikon-kastélyt, a Balatont. 
Szeretné megismerni a szakköri munka egészét, ha lehetőség lesz rá, ot thon is létrehozzák a 
honismereti kö r t , s az itt megtanult módszerrel fognak kutatni, gyűjteni, dolgozni. 

Éva - aki a 11 osztályos iskola nyolcadikos tanulója - tizedmagával Nagyszőlősről érke-
zett. Közülük négy fiú. Szinte valamennyien a Bartók Béla Kör tevékeny tagjai. Foglalkozá-
saikat Perényi Zsigmond volt kastélyában tartják. A Rákóczi Kör rendezésében évfordulók-
ról szoktak megemlékezni, emléktábla-avatást, egyéb találkozókat is említ. Mesztegnyőn 
különösen tetszett neki a gyöngyfűzés, a textilmunka, a népművészeti foglalkozás. 

Minden gyereknek nagy örömélménye ez a találkozás, a közös munka, alkotás, játék, a tar-
talmas együttlét. A pedagógusoknak talán még ennél is többet jelentett ez a honismereti táboro-
zás. Álljon itt közülük egy vélemény, egy írásos bejegyzés a tábor naplójából: „Tanár vagyok, 
de kezdő diákként tanultam emberséget itt Mesztegnyőn egy lelkes csapattól és annak megszál-
lott szívétől, Kövesdi Gizitől, akikre életem végéig legjobb barátként fogok emlékezni." 

Végezetül sok-sok közreműködő nevét sorolhatnám fel, akik önzetlenül álltak Kövesdiné 
mellé s vállaltak feladatot. Mégsem teszem, mert számosan méltatlanul maradnának ki. Mesz-
tegnyőn mintegy 16 család apraja-nagyja segíti mindenkor közvetlenül a honismereti kört, s a 
falu élelemmel, valamint különféle szolgáltatásokkal támogatja a nyári táborokat. A lakosok 
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az úgynevezett nemzetközi tábort babbal, zöldséggel, dióval és egyéb gyümölccsel, a szövetke-
zet három sertéssel és kisbuszával, a Balaton Fűszért vállalat a fővárosi kirándulás költségeinek 
viselésével, a marcali tejüzem termékeivel, az állatorvos gépkocsijával, a kisiparos szódavízzel, 
a kocsmáros a csobánci tanulmányút költségeinek fedezésével, a helyi és megyei szakemberek 
személyes közreműködésükkel vitték sikerre az ügyet. Az országos és megyei szervezetek, in-
tézmények is megmozdultak. Anyagi támogatást kaptak a Hazafias Népfronttól, a Somogy 
Megyei Ifjúsági Bizottság Kuratóriumától, a Megyei Művelődési Központtól, a Kilián 
Művelődési Központtól stb. A lembergi gyerekek táborozásának költségét a Magyarok 
Világszövetsége állta, az Anyanyelvi Konferencia védnöksége 180 könyvet adományozott. 

Köszönet illeti a környező országok pedagógusait, lelkészeit is, hogy segítették a fiatalok 
kiválasztását, a szülők meggyőzését, de hála illeti a „Hon"-ból kinőtt padagógusjelölteket a 
csoportok vezetéséért, valamint a táborlakókról való gondoskodásban serénykedő háziasz-
szonyokat, férfiakat. 

A történelemkutató tábor 
A harmadik tábort július 27-augusztus 9. között rendezték meg. Ezen a baden-württem-

bergi tartományból érkezett főiskolások, valamint 20 magyar közép- és főiskolás fiatal vett 
részt. Ugyanis 1944 decemberétől 1945 márciusáig Nagybajom és Mesztegnyő környéke 
elkeserdett, véres, sok áldozatot követelő harcok színhelye volt. A kutatótábor feladatául 
ezen világháborús harci események mozzanatainak, időbeli történéseinek pontos feltárása, az 
elesettek, polgári áldozatok számbavétele, sírjaiknak felkutatása tűzetett. 

íme: előttünk néhány példa, hogy milyen lehetőségek rejlenek a honismereti mozgalom-
ban, és hogy milyen feladatokra vállalkozhat egy-egy kis településen is egy összetartó 
honismereti közösség, ha elkötelezett, találékony, helyhez illeszkedő feladatokat kereső 
vezetői, tagjai vannak. A lokálpatriotizmus így léphet át országhatárokat! 

Töltési Imre 

Egy somogyi határvadász 
hősi halála a doberdói harctéren1 

Tisztelt Ünneplő Közönség! 
Kedves mérei atyámfiai! 

Két nappal az 56-os forradalom és szabadságharc nemzeti ünnepe előtt, önkormányzati 
képviselő-testületének megválasztása után Kaposmérő község népe első teendői közé sorolta 
történelmi adósságának a törlesztését, lelkiismeret-nyugtató jóvátételt fizetve az első és a 
második világháború hősi halottjai és áldozatai emlékművének a felállításával. 

E nagy múltú, középkor-gyökérzetű település, gyermekkorom ikerpár községének egyike, 
nemcsak említésre méltó múltjával, hanem dolgos népem munkájával, gazdagon termő 
mezeivel, ünneplős állattartásával és vidám derűjét és kedvét növelő szőlőhegyeivel -
mindmáig a megyeszékhely várost körülvevő éléstár egyik települése volt, ma is az: 
rendezett, városiasodó külsejével, gazdag és szép házaival, utcáival, növekvő infrastruktúrá-
jával és a nagyvilágot idehozó televízió-csatornáival. 

Az 1914. július 16-án, a Szarajevóban meggyilkolt trónörököspár halálának a híre 
villámcsapásként érkezett Somogyba is, ahol már 10 nap múltán megindult a részleges, majd 
az általános mozgósítás. A megve közgyűlése november 3-án már túlbuzgón nyugtázta -
kevésbé a nép hogy megyénk besorozott katonafiai voltak az elsők a hadszíntéren. A 
somogyi 44-es gyalogezred az első mozgósításkor „azonnal a szerbiai harctérre vezényelte-
tett", ahol - idézem Illyés Gyulát - : „a világháború kezdetén a kaposi 44-es gyalogezred 4 
hónap alatt négyszer semmisült meg, s négyszer támadt fel újra". 

A súlyos és katasztrofális pusztulást a front mögött is látta az ország, a megye is, de látta^a 
halál és a sebesülés híreit hozó levelekből a falu népe is. A megyei közgyűlés már sötétebb 
színekkel iktatta jegyzőkönyvébe: „a harcba vonultak életüket és vérüket áldozták, 
számosan dőltek ki sebekkel borítva a csatasorból, az itthon maradottak pedig az értök való 

'Kanyar József avatóbeszéde elhangzott Kaposmérőben, a két világháború emlékművének 
avatásán, 1990. október 21-én. (Szerk.) 
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aggódás és gyötrelem kínját érezték, sokan pedig a megélhetés és a nélkülözés keserű 
gondjaival küszködtek" és egyre jobban érezték a császár és király romantikus és 
bagatellizáló üzenetének történelmi hazugságát, amely az őszre, a falevelek lehullásának az 
idejére ígérte a katonák győztesen való hazatérését, azaz a háború végeztét. 

A 17-es, a 19-es, a 24-es és a 44-es ezredek soraiban pedig egyre növekedett a halált 
megvető bátorságú katonák száma, akik a Kárpátokban, maja a Piavé, a Doberdó és az 
Isonzó mellett haltak hősi halált. 

így kapta meg behívóját Újlakon édesapám is az első mozgósításkor, a budai várbeli 24-es 
határvadászok zászlóaljához. Hogy került az újlaki parasztfiú, akinek a felesége mérei lány 
volt, a budai várba, a 24-esek közé? Ma már tudom, a vadászzászlóalj történetéből. A 
zászlóalj utánpótlása ugyanis a budapesti 32-esek és a somogy-kaposvári 44-es gyalogezre-
dekből származott. A határvadászok már 1914-ben az orosz hadszíntéren harcoltak, 
ahonnan 1915 őszén a Doberdóra vezényelték őket, majd a dél-tiroli ütközetekben vettek 
részt. 

Megtisztelő meghívásukra Mérőbe jövet véletlenül került a kezembe Szili Kovács László 
tartalékos főhadnagynak Az egykori cs. és kir. 24. tábori vadászzászlóalj története (Bp., 
1940) című munkája, amelyből megdübbentő részleteket tudhattam meg édesapám haláláról, 
aki éppen azokban a napokban halt hősi halált, amikor én Újlakon születtem, tehát soha nem 
látott engem. A kötetben olvastam arról, hogy a Monte Caberlaba előtti harcok 1916 
májusának végétől június elejéig sikeresek voltak. Az Asiagótól délre húzódó hegyhát 
azonban megfogta az előrejutást, különösképpen a Caberlaba előreugró kúpja, amely az 
ellenségnek kitűnő lövést és akadálytalan pásztázási lehetőséget nyújtott Coda város 
fedezetlen előterepén. Rada dandárparancsnok június 6-án rendelte el a vadászzászlóaljnak 
az előrenyomulást, Codán át Caberlaba elfoglalására. A június 7-én 5 óra 30 perckor indított 
támadás Caberlaba elfoglalására már a kezdetben is erős tüzérségi zárótűzbe került. A 
veszteségek egyre növekedtek, az ütközet válságosra fordult. 

S most idézek néhány sort, szó szerint a könyvből: „A hegytetőn egy majorház áll. Teteje 
ki van bontva, onnan lő egy olasz géppuska halálos biztonsággal. Bartos zászlóst szíven 
találja egy golyó. Hegedűs törzsfővadász mellén, Vikor hadapródjelölt arcán sebesült, 
Hoffman kadét tüdőlövést kap, Kanyar fővadászt egy dum-dum golyó ért. Sokan sebesültek 
meg" ... „majd újból ropog a tűz, repülnek a gránátok, dolgoznak az ollók is, azután hajrá, 
át az akadályon és neki az olasznak. Ordítozás végig az egész hegytetőn. Vad kézitusa 
kezdődik" ... „Az olaszok nem bírják, menekülnek, ahogy tudnak: az állás el van foglalva". 
De Caberlabát elfoglaltuk. Az ütközet dicső napja volt a aél-tiroli harcoknak. 

A neuhausi katonai kórházban a dum-dum golyó roncsolása után nem sokáig élt édesapám 
és 1916. június 18-án, 29 évesen csakhamar eltemették az Innsbruck melletti Neunaus 
katonatemetőjében, ahonnét édesanyám és nagyapám hazahozatták és az újlaki temetőben, 
fia mellé temették. Sírkövére az alábbi nekrológot írták fel: 

Hazám védelmében leltem halálomat, 
most hazai földben nyugoszom álmomat. 

Nőm és szüleim szerelme hazahozott engem, 
ahol még a hant is sokkal könnyebb nekem. 

Istenem, Te neveld fel árva kis fiamat, 
kit még nem is láthattam. 

A temetésen az édesapa koporsója melett az édesanya már kezében tarthatta gyermekét, 
aki itt és most, önök előtt avatja az első és második világháború kaposmérői emlékművét. 

Ebben az áldozattengerben az idegen dinasztia érdekében folytatott világégésben 50 000 
somogyi katona halt hősi halált, Kaposmérőből 44. A megtizedelt lakosságú falu siratja 
halálukat, emlékművüket azonban csak most tudta a község népi mementóként felállítani. 

De nagy volt a hősi halottak és áldozatok száma a második világháborúban is. Nagyobb, 
mint az elsőben. A nagyhatalmak közül a Szovjetunióé volt a legtöbb, 30 milliónál is több, az 
Egyesült Államoké pedig talán még kevesebb, mint hazánké. Ebben az újabb áldozattenger-
ben Mérő hősi halottainak és áldozatainak a száma 56 volt, az itthoni polgári áldozatok 
között volt tanítóm, atyafiságom és barátaim néhány tagja is. 

A mérői emlékmű összesen 102 halott nevét véste oszlopára aranyló betűkkel, a Gál, a 
Kósa, a Kovács, a Máté, a Pap, a Szabó, a Hajas, a Szőke, a Varga, a Miklai, a Riskó, a Major, 
a Szabó-Földes, a Kundler és a többi családok soraiból, ám voltak olyan famíliák is, 
amelyeknek soraiból mindkét világháború szedett áldozatot, mintha Mérő lakosságát kétszer 
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is megtizedelték volna egy emberöltő alatt. A legtragikusabb azonban az volt, hogy az 
idehaza maradtak még egy istenhozzádot sem küldhettek a jeltelen sírokban fekvők után, 
még a hadifogoly-veszteségek után sem érdeklődhettünk. A nemzetnek ez a súlyos áldozata 
mintha rossz oltárra került volna. Az első világháború után Trianon áldozatává vált az 
ország, a második után pedig apárizsi békekötés áldozataként vertek bilincsbe bennünket, 
talán még keményebben, mint Trianonban. 

Az első világháború után mégis sok somogyi faluban állíthattak emlékművet a hősök 
emlékezetére, ahova évente egyszer a májusban tartott hősök vasárnapián ünnepségre és 
koszorúzásra gyűlhetett össze a falu apraja és nagyja. Ám a második világháború után az 
elesett katonákért és polgári áldozatokért még egy rekviemet sem lehetett mondani, egyetlen 
gyertyát sem lehetett gyújtani az emlékezetükre. Nem hozhattuk nyilvánosságra szívszorító 
adatainkat, még tömegsírjaik helyét sem közölték velünk. Sára Sándor róluk emlékező 
dokumentumfilmjét vetítés közben betiltották. Még napjainkban is visszautasították azt a 
kérésünket, hogy katonáink felkereshessék harcaik egykori színterét. 

Sokat változott azonban a világ, kedves hallgatóim. Somogyban - a honismereti mozgalom-
nak is köszönhetően - valósággal népmozgalommá vált a faluról falura gyújtott őrtüzek lánco-
latában a világháborús emlékművek, emléktáblák és nemzeti emlékhelyek avatása. Van-e ezek-
nek az emlékműveknek jelentőségük a ma számára? Van! Mégpedig nagyon sok! Nemzettudat 
nélkül csak meglopottan lehet élni; még egy faluban, iskolában, egy templomban sem élhetünk 
nélküle. És most különösképp nem, amikor szeretnénk felállni a vádlottak padjáról és vissza-
lépni Európába, enélkül a nép-nemzettudat és honismeret nélkül ezt nem is tehetjük. 

Ez az emlékmű és emlékhely rekviem Mérő templomkertjében a világháborús hősökért és 
azok emlékéért és tükör a jövőjére készülő ifjúságának. Amikor majd idejönnek május 
második vasárnapján, és elmennek előtte Mindenszentekkor a temetőbe, akkor vigyék 
magukkal nemzeti tudatunk ma még pislákoló, de egyre jobban erősbödő gyertyafényét, 
adjuk meg a halottaknak az emlékezés nagy és kis ezüstjeit, ha már haláluk után ezt nem 
tették a koporsóikra. Emlékezzünk rájuk, mert ők csak addig élnek egy nemzet és falu 
szívében, amíg az élők emlékeznek rájuk. 

A termopilei csata már több mint 2000 éve lezajlott, a háborúban elesett spártai katonák 
emléke azonban ma is él. Éljen ugyanígy a mérei hősi halottak és áldozatok emléke továbbra 
is, a múltat és jövendőt megbűnhődte magyar nemzet életében is! Legyen ez az emlékmű az 
élettépő és halált szaporító háborúk örök tilalomfája! 

Kanyar József 

Faragó Laura az Ung-vidéken 
Kelet-Szlovákia magyarlakta tájára, Ung-vidékre látogatott el az Erdély Művészetéért 

Alapítvány zenei tagozata. Faragó Laura Kodály-diplomás énekművész Júlia szép leány 
címmel összeállított székely és csángómagyar folklórműsorát mutatták be három települé-
sen, szép közönségsikerrel, nagyszámú nallgatóság előtt. Elsőként Erdélyi Jánosnak, a 
népi-nemzeti irodalom múlt századi jeles tudósának szülőhelyét, a kilencezer lelket számláló 
Nagykapost keresték fel. A katolikus templomban került sor az előadásra, Gábor Bertalan 
helybeli esperes szervezésében. 

Áz egykori Ung vármegyei kisváros arról is nevezetes, hogy itt (és a közeli Királyhelme-
cen) lelkészkedett a két világháború közötti évtizedekben a kiváló, de a háború után hosszas 
hallgatásra ítélt pap-költő, Mécs László. Az Ung-vidékiek lelkében ma is elvenen él a költő 
által táplált magyarságtudat. A nagykaposi plébánián — Gábor Bertalan jóvoltából -
gondosan berendezett emlékszoba őrzi a hazafias lelkületű premontrei szerzetes emlékét. 
Könyvtárának maradványa mellett megtalálható itt több dedikált kötete, festett portréja és 
édesanyja nagyméretű, művészi kivitelű gipszszobra is. Királyhelmecen - a látogatás másik 
állomásán - pedig a templom bejáratánál elhelyezett emléktábla örökítette meg Mécs László 
ott töltött éveit. 

A tőketerebesi járásnak, melyhez ez a két magyar szellemiségű kisváros tartozik, 46 ezer 
magyar lakosa van. Népesebb számban 52 községben élnek magyarok, ebből 34 községben 
80 százaléknál nagyobb arányban. 

Ellátogatott az alapítvány a szovjet határ közelében fekvő, mintegy ötszáz lelkes, 
magyarok lakta faluba, Dobóruszkára is. A műsor helyszínén, a település szép barokk 
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templomában helyezték örök nyugalomra a hős egri várkapitányt, Dobó Istvánt. Emlékére 
minden évben Dobó-ünnepséget rendeznek a helybeliek. 

Az Erdély Művészetéért Alapítvány a hagyományos magyar kultúra értékeinek ápolását és 
ezáltal a nemzettudat erősítését szolgálja, a hazai, de a határainkon túli magyarság körében is. 
Kivált az erdélyi kultúra megőrzését, anyagi támogatását és terjesztését tekinti feladatának. 
Az alapítvány köré tömörült baráti kör az erdélyi magyar és szász nemzeti kisebbségek 
kulturális kincseinek megismertetésén fáradozik. Munkásai jól tudják: a végső veszélybe 
került erdélyi magyar művészet, a képző- és iparművészeti kultúra támogatása mostanság 
nemcsak művészetpártolás, hanem életmentés is. Az alapítvány kötelességének érzi, hogy a 
mindkét népcsoportot létében fenyegető kulturális genocídium elleni védekezésre szólítson 
fel, erősítse a nemzeti öntudatot. A szervezet tóként kiállításokat rendez, neves - ám 
Magyarországon eddig még kevésbé ismert - képző- és iparművészek munkáiból, és 
ösztöndíjakkal támogatja őket. Erdély történelmét és hagyományos művészeti értékeit 
ismertető kiadványokat ad ki. Eddig- többek között - Incze János, Páll Lajos, Szécsi András, 
Márton Árpád, Antal Imre, Kádár T. Tibor műveit mutatták be Budapesten és vidéki 
városokban, meg az NSZK-ban. Szép számú érdeklődő közönséget vonozott a Budavári 
Palotában megrendezett Korondi székely fazekasság című kerámiakiállítás. Az alapítvány 
kuratóriuma évenként odaítéli a Kájoni János művészeti díjat. Elmúlt évben a Désen élő, 80 
éves Incze János részesült a kitüntetésben. 

A zenei és előadó-művészi szakosztály a székely és csángó népcsoportunk hagyományos 
kultúráját népszerűsíti. Faragó Laura új összeállítása a legszebb szekely és csángómagyar 
népdalokat és balladákat (többek között: Júlia szép leány, Kőmíves Kelemen, A nagy hegyi 
tolvaj) foglalja magában. De helyet kaptak benne archaikus népi imádságok és Mária-éne kek 
Moldvából, a Csángóföldről. Részletek hangzanak el a Müncheni-kódexben fellelt, Tatros 
városában fordított első magyar nyelvű bibliából. Elhangzik a csángó Miatyánk is. Nem 
maradnak el a népköltészet prózai és verses remekei sem. Bukóvinai és moldvai csángók 
ajkáról gyűjtött népmeséket kelt életre a művésznő, Domokos Pál Péter és Kóka Rozália 
gyűjtése nyomán. Ezenkívül - három versben - bemutatja a csángómagyar költőt, Lakatos 
Demetert, aki a Szeret menti Szabófalván született 1911-ben és ugyanitt halt meg 1974-ben. 

Faragó Laura, amióta megnyerte 1970-ben a Magyar Rádió és Televízió Röpülj, páva 
népdalversenyének nagydíját - elkötelezte magát a hagyományos nemzeti kultúra mellett. 
Nem hiába tüntették ki Kodály Zoltán születésének 100. évfordulóján Kodály-diplomával. 
Szellemi vezércsillaga, Kodály Zoltán írta egy helyütt: „Nem lehet magyar, aki nem iszik a 
magyar kultúra csodaforrásából. A kultúrában pedig benne van a népkultúra. Zenében 
mafdnem azonos vele." A művésznő ebből a csodaforrásból merített. Műsora élményt, hitet, 
nemzeti önbizalmat árasztott az Ung-vidéki magyarság körében. 

Hajdú Demeter Dénes 

Húszéves a Jászkíséri 
Csete Balázs Honismereti Szakkör 

„A magyar falu örök tanítónk, ihle-
tőnk és munkára serkentőnk le-
gyen! Sorsa, feladatai örökké fog-
lalkoztassanak bennünket!" 

(Csete Balázs) 

Csete Balázs a Jászság szülötte, aki néprajzkutatóként, rajztanárként nagy tiszteletben állt 
éppúgy a falu lakói, mint a múzeumi szakemberek előtt. Több mint 25 évi csepeli 
tanítóskodás után, 1948-ban tért vissza szülőfalujába, hogy rajztanári munkája mellett 
szülőfalujának néprajzi hagyományait is felgyűjtse. Kitűnő dolgozatai megtalálhatók a 
Néprajzi Múzeumban és a szolnoki Damjanich János Múzeumban. Faluról falura, házról 
házra című könyvének megjelenése 1939-ben nagy szakmai elismerést váltott ki, s további 
ösztönzést jelentett gyűjtőmunkájához. 

1942-ben Erdélyben, Nyárszón, s több kalotaszegi faluban lerajzolta a faragott kapukat s 
temetői fejfákat. Rajzainak száma több százat tesz ki, s ma a néprajzi múzeumban őrzik 
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legtöbbjüket. Szerencsés egybeesés, hogy a szakköri ünnepséggel egy időben jelent meg a 
Néprajzi Múzeum kiadásában, szép kivitelezésű kötetben Kalotaszegi fafaragások címmel 
erdélyi gyűjtése. 

A honismereti, helytörténeti munkát végző közösség, amely 1970. március 5-én, Csete 
Balázs születésnapján alakult meg, életük delén túllépett asszonyokból és férfiakból áll. 
Ismerték és szerették Csete Balázst, munkáját példaértékűnek tartották és tartják ma is. 
Győri János szakkörvezető személye meghatározó volt a szakkör létrehozásában. Amint azt 
az ünnepi alkalommal elhangzott emlékezésében mondta: Csete Balázs munkájának 
folytatását bízta rá, s ő ezt vállalta, vállalja, közösségével együtt. A 20 éve, 11 fővel megalakult 
szakkörnek ma 56 tagja van. A szakkör tárgygyűjtő munkájának eredménye az a gazdag 
helytörténeti gyűjtemény, amely önálló épületben, muzeológiai szempontból is megfelelően 
nyilvántartott néprajzi és történeti anyag. 

A szakkör célul tűzte ki a helyi hagyományok felkutatását, megőrzését és átadását. A 
játszóházi mozgalom 1976-ban ettől a szakkörtől eredeztethető, amikor is a Csete Balázs 
által gyűjtött jászkiséri gyermekjátékok leírásait s az elkészített gyermekjátékokat tanulmá-
nyozva tanítottak diákokat, tanárokat a természetes anyag felhasználásával történő játékké-
szítésre. 

Felsorolni is lehetetlen lenne, hány helyen jártak az országban, hogy a hagyományőrzést 
szem előtt tartva, Csete Balázs szellemiségét másokkal is megismertessék. 

A település történetének felkutatásában, a legújabb kori történeti események feltárásában 
elsősorban a személyes visszaemlékezések, életutak lejegyzése került a múzeumok adattárá-
ba. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeum évente meghirdetett néprajzi és nyelvjárási, 
valamint történeti pályázatain rendszeresen és eredményesen vesznek részt. Egyéni és 
csoportos pályamunkáik által forrásértékű ismeretanyagokkal gazdagították a múzeumi 
gyűjteményeket. 

A szakköri munkában mindig is nélkülözhetetlen volt az az intézményi háttér, amit a helyi 
művelődés háza jelentett számukra. A művelődés házának igazgatónője, Győri Jánosné a 
szakkör működéséhez szükséges feltételek mindenkori megteremtésével, majd a jászsági 
honismereti „bázishely" szerepének felvállalásával létrehozta az eredményes szakköri 
munka feltételeit. A szakkör kisugárzó szerepének eredményeként jöttek létre az 1970-es 
évek elején a jászsági honismereti szakkörök és gyűjtemények. 

A mostani, ünnepi alkalomra kiállítást rendezett a szakkör, hogy a húszéves munkát 
fotóalbumok, tárgyi emlékek bemutatásával is reprezentálja. A fotóalbumok az országjárás s 
az ország más honismereti szakköreinél tett látogatás viaám eseményei mellett a tartalmas 
együttlétek kifejezői is. Megdöbbentően nagy az egyéni és csoportos pályamunkák száma, 
amelyek közül több megyei és országos helyezést elért dolgozat is kézbe vehető. 

A szakkör több alkalommal kapott kitüntetést. Ez alkalommal Miniszteri Dicsérettel 
ismerték el a közösség eredményes munkáját. 

Az 1988-ban alapított Csete Balázs-emlékplakettet - még abban az évben - első 
alkalommal Győri Jánosnak ítélték a megye néprajzkutatói a megye honismereti mozgalmá-
ban végzett kiemelkedő munkájáért. 

Az ünnepi rendezvényen elhangzott köszöntők mellett a több mint 200 fős közönség dr. 
Selmeczi Kovács Attilát, a néprajzi múzeum főigazgató-helyettesét hallgatta meg. A 
honismeret és a nemzeti öntudat kérdésének fontosságáról tartott előadást hallgatva a 
jelenlévők újra hitet merítettek ahhoz, hogy a megújuló honismereti mozgalom résztvevői-
ként a helyi önkormányzatok egyenrangú partnerei lehessenek. 

Turóczy Istvánná 

A csávolyi falumúzeumról 
Megismerni hazánkat - szülőföldünket —, összegyűjteni, megmenteni történelmünk és a 

népélet tárgyi és szellemi értékeit, nemcsak kötelességünk, de egyike a szabadidő legtartalma-
sabb eltöltésének is. Erre vállalkoztunk mi, csávolyiak a Honismereti Baráti ATörkeretében 
harminc évvel ezelőtt, amikor elindítottuk az úttörő és felnőtt korosztály hely történeti-
honismereti szakkörét, majd létrehoztuk a helytörténeti gyűjteményünket, ahogy mi hívjuk, 
„falumúzeumunkat". 1990-től kezdve - a helyi tsz mecenatúrájának köszönhetően - már 
önálló épületrészben új elrendezéssel és kibővítve külön utcai bejárattal (Petőfi u. 27.) 
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látogatható. A Tájak-Korok-Múzeumok rendszerében „számozott bélyegzővel pecsételő 
hely" lettünk! Ingyenes a belépés! Kívánságra bármikor látogatható. 

Megszakítás nélkül folyik a 800 éves település múltjának feltárása, emlékeinek gyűjtése, 
napjaink eseményeinek krónikaszerű lejegyzése (1962-től kezdve az 52. kéziratos kötet több 
mint hatezer gépelt oldalánál tartunk). 1970-ben e műfajjal országos pályázaton első díjat 
nyertünk. A baráti kör, helytörténettel foglalkozó gyűjtők gyarapodó tábora - hangyaszor-
galmú fáradozásaival, rokonszenves lokálpatriotizmusával - felkutatja, összegyűjti, köz-
kinccsé teszi a lakóhely fennmaradt, megmentett tárgyi és írásos emlékeit, viharos évszázada-
ink dicsőséges vagy a jövőnek mementóul szolgáló gyászos-tragikus hagyatékát. 

A helyismereti szakkör - ma fakultációs keretben a tanterv része - nevelési céllal jött létre, 
az idők során azonban túlnőtt ezen a kereten, községtörténeti és országos művelődéstörté-
neti szempontból is hasznosnak bizonyult. Csak kiragadva szabad legyen megemlítenem a 
„Hej, regö rejtem..." rádiós vetélkedőben (néprajzkutató úttörők országos versenye) 
döntőbe jutottunk. Jutalom: bolgár tengerparti üdülésben részesült a csapat. Legutóbb az 
1988-as március 15-i kecskeméti szakköri bemutatón értünk el nagy sikert. Itt már mi is a 
modern video-clipet is felhasználtuk. Vagy a felnőttekről szóló Megbékélés című 59 perces 
dokumentumjáték - községtörténet lakodalmas keretben - , melyet több mint tízszer 
sugárzott a rádió. (Maráz László műve az 1976-os Prix Itálián az olasz sajtó díját kapta.) 
Képernyőn is megjelentünk már, gyűjteményünket is bemutatták. A rólunk szóló tudósítá-
sokat, magnó- és videofelvételeket archívumokban őrizzük a fotónegatívokkal együtt. 

Múzeumunkban az összegyűjtött mintegy négyezer tárgyi emlék állandóan bővül, s 
mindez a csávolyiak ajándékából. Az adományozókról nyilvántartást vezetünk. A gyűjte-
ménynek a község összetételéből fakadóan nemzetiségi jellege is van, mégpedig bunyevác és 
német. A Csallóközből idetelepített magyarok emlékét is méltóképpen őrizzük. 

A tíz helyiségben elhelyezett ajándéktárgyak minden egyes darabja a csávolyiak lelkes 
hazafiságát, buzgó tettrekészségét, a baráti kör tagjainak példát mutató munkásságát igazolja. 
Látogatottságáról és az elismerésekről a vendégkönyvünk bejegyzései tanúskodnak. Nem 
ritka a külföldi vendég sem. 

Tanulóink közösséggé szerveződtek a romantikus „régész" munkában; közös kirándulá-
sok során; szabadidejük boldog órái fűződnek padlások, kamrák, pincék kutatásához; 
öntudatuk megnőtt, tekintélyük van a felnőttek előtt. Több pályázat boldog nyertesei. 
Nevelői segítséggel alkalomszerűen jelenik meg a Honismereti Értesítő című folyóiratunk. 

Településünkről több önálló könyv jelent meg eddig. A magyar mellett egy horvát-szerb, 
illetve német nyelven. Számos tanulmány, cikk látott napvilágot. Jelenleg szerkesztésemmel 
készül Csávoly község története és néprajza című monográfia 34 tagú alkotó munkaközös-
ségben, tudományos igényességgel a szegedi JATE patronálásával. Kiadója a községi tanács, 
illetve jogutódja, társadalmi segítséggel es összefogással. A falu népe nagyon várja! Ebben is 
lesz horvát-szerb és német nyelvű összefoglaló. 

A fentieket remélem senki sem veszi szerénytelenségnek, még kevésbé dicsekvésnek, 
csupán az volt a szándékom, hogy vendégeket hívjak és a látogatóktól tanuljunk. 

Dr. Mándics Mihály 
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Meghalt Luca néni 

Hetvenesztendős korában, 1990 októberében meghalt Lőrinczné Hadaróg Luca, klézsei 
csángó asszony, a Moldvában járó néprajzgyűjtők lelkes segítője, munkatársa, a csángó 
hagyomány hordozója, őrzője, továbbadója. Miközben élte a klézsei asszonyok mindennapi 
életét, nevelte gyermekeit, művelte a kollektívbe vitt földjét, volt párttitkár, közéleti asszony 
is; s mikor énekelni, táncolni, tilinkózni hívták az erdélyi táncházba, szívesen ment, még ha 
emiatt meg is gyűlt a baja a csángókat rezervátumban tartani kívánó hatóságokkal. Szószólója 
volt annak az ügynek is, hogy Klézsén ismét lehessen magyar iskola. 

Élete vége felé sokat betegeskedett. Mégis kapva kapott az alkalmon, amikor 1990 
augusztusában lehetősége nyílt arra, hogy a jászberényi tánccsoport meghívására többedma-
gával Magyarországra jöjjön. Itt került kórházba, ahonnan már nem térhetett vissza 
szülőfalujába. Temetésén ott volt szinte mindenki, aki ismeri és félti a moldvai magyarok sor-
sát és kultúráját. Ot t volt Kallós Zoltán, Andrásfalvy Bertalan, de eljöttek a Szeret partjáról 
is a rokonok és az ismerősök. Luca néni ma ott alussza örök álmát a Jászberényi temetőben. 

Egyéniségét, gondolkodásmódját minden méltatásnál jobban mutatja egy magnófelvétel. 
Évekkel ezdőtt készült, amikor Luca néni arról beszél, bogy miként vallatták, fenyegették 
azt követően, hogy az 1970-es évek végén kinn járt Székelyudvarhelyen, egy nagyszabású 
táncháztalálkozón. Arról, hogy ezeken a kihallgatásokon miként próbálták őt rávenni arra, 
hogy legyen a falujába látogató, főként magyarországi néprajzgyűjtők följelentője, besúgója. 
Jellemző a moldvai román rendőrség szemléletére, hogy székelyudvarhelyi látogatása miatt 
úgy vádolták Luca nénit, mintha idegen országba szökött volna. Válaszai, s egyáltalában: 
anogy beszámol erről a tortúráról, mutatja öntudatát, lelki nagyságát. 

Halász Péter 

Mikor hazajöttem Udvarhelyről, elhattak egy hétig, kettőig, de aztán csak hivattak, hogy 
menjek csak le a milíciára. Én képzeltem, hogy azért hivatnak, amért ott jártam. El voltak jőve 
Bákóból es, béhíttak egy külön irodába, s azt mondják, üljek le. Mondom én nem, én nem 
vagyok elfáradva. Nem ültem le! Állok lábon - azt mondtam. 

Azt kérdették, hogy volt az udvarhelyi elmenéssel? S mondom: hogy volt? Jól! - De ki 
adott szabadságot, hogy elmenjen? Mondom: én magam csináltam magamnak szabadsá-

'masin = masina, jármű 
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got. Ti hányszor tettetek egy masint,1 egy valamit, hogy még elmenjünk kirándulni, hogy 
még meglássunk a világban valamit? S ezeknek, ha volt szüvük, fizették, hogy elmenjek, 
hogyne menjünk? 

Azt monaja az aktivista, nem lehetett lenne kimenjünk a faluból úgy, hogy ne tudjanak 
róla. S mondom: más hányszor kiment, az eszfát2 embere, vagy a milícián asszonya, a 
presedintnek,1 vaj a vicepresedintnek az asszonya, mind az uljanok? De hogy egy 
szegényebbet elvigyenek, hogy megvigyázkodjon valahol, nem számította senki. Hát most 
mü es elmentünk, megvigyázkodtunk, megnéztük, hogy más falukon hogy van, aztán 
jöttünk vissza, s ez volt. 

- S miért mentetek, hogy ott táncoljatok, énekeljetek? - aszondja. - Hát igen, azért nem 
menek, hogy tartsam a nyelvemet a számban. De ha ti azt mondjátok, hogy nem szabad, 
akkor többet nem. 

- De igen, - azt mondja ez a pártfenntartó titkár, mert ez magyar, dioszéni.4 - De mégis mit 
csináltatok? Mondom: táncoltunk, énekeltünk. - De mit énekeltetek? - Ami eszünkbe 
jutott... az édes Gergelyemet... - így mondtam magyarul. Kérdi románul: mi az? Mondom: 
nem tudom lefordítani. 

De - azt mondják - halltuk, hogy énekeltél az Amerika Hangjában, a rádióban. Mondom: 
nem, de ha tudnám, hová kell énekelni, akkor oda elmennék s énekelnék. Azt kérdik: hogy 
mentél te el semmi igazolvány nélkül, senki nem engedte, hogy menjél, s te elmentél a magad 
fejétől? Elmentem, mondtam, de nem csántairT semmi rosszat. Úgy Cantarie Romaniei'', arra 
csántunk. Kéne örvendjen Bákó megye, igazán. Kéne örvendjen, hogy a csángók közül 
felemelkedett valaki, s tudott elmenni, hogy mutassák a tévébe. Hogy lássák, itt is tudnak 
valamit, nincsenek lemaradva. Azt mondja: de nem úgy kellene menni. Kellett lenne tudja az 
igazgató az iskolából, az elnök a szfáttól. 

Hát én tudom, hogy kell menni - mondom. Egyszer mikor kellett mennem Csíkszeredába, 
akkor elmentem. Azt tudtam, hogy most es el szabad menni. Nem! - mondja. - Ha nem, 
immá akkor nem menek többé - mondom neki. 

S akkor azt mondja: csak annyiért mentetek? — Csak annyiért. Azt mondja ez az aktivista 
Bákóból: hallottam, azt mondja, hogy megdekoráltak. Mert adtak vót onnét egy levelet, egy 
ilyen oklevelet. Mondom: meg. — S meg tudod-e mutatni? - Meg, hogyne. 

S van-e valami meghívód, amivel hívtak. - Vagyon. - S ide adod-e? 
Odaadtam, elvitték oda a párthoz.. . jahaj! Aztán azt mondja: neked ki adta a pénzt, hogy 

elmenj? - Az a két ember, aki eljött. - S hogy hívják? Tudtam a nevit, de mondom: nem 
tudom. — S hogy adta a pénzt? Adtál valami aláírást? Buletinszámot,7 vagy valamit?-Semmit. 
- S akkor hogy adta az ember neked amennyi pénz kellett? Nem is ismert téged? 

S akkor azt mondtam: amelyik igaz ember, az nem fél az igaz embertől. S akkor azt kérdi, 
mink akkor ha félünk, akkor mi tolvajok v a g y u n k ? - N e m - m o n d t a m ! - D e tolvaj a tolvajtól 
fél - mondtam. — Tolvaj a tolvajtól fél, de az igaz ember az igaztól sohasem! 

Akkor még azt mondtam: ha ti úgy képzelitek el, hogy valami rosszat csináltam, az 
országot eladtam, amétt kimentem Udvarhelyre, elfogadom milyen büntetést tesztek rám. 
Van három mód, azt mondtam, s én elfogadom amelyiket akarjátok reám adni. 

Azt kérdik: mi az a három? Hogy a pártból kitegyünk? Mondom: az semmi, azt nem 
búsulom. De mondom az: egy, hogy rekeszbe tegyetek, második, hogy meglőijetek, s 
harmadik, hogy felakasszatok. Elfogadom mind a hármat. Ha úgy képzelitek el, nogy az 
országot eladtam, én elfogadom bünetlen. 

Azt mondja az a párttitkár: egy párttag így kell beszélgessen? Mondom: így tuggya, mert 
erre tettétek. De nem féltem, egy szálat se. Pedig ott ült a milicista, meg minden, nem is tudom 
kik jöttek ki Bákóból. S akkor azt mondja az egyik azok közül: Jásba* úgy akarják, hogy 
szervezzenek egy ilyen fesztivált, hogy a televízió is ott legyen. Elmenek-e arra? Mondom: 
nem. Többet sonasem megyek! - Miért? - Azért, hogy utána törvényezzetek ingemet? 

2eszfát (sfat) = állam 
3presedint = tanácselnök 
4Dioszén = csángó magyar falu a Szeret bal oldalán, Klézsével szemben 
5csántam = csináltam 
6Megéneklünk Románia (propagandaakció) 
7buletin = személyi igazolvány 
8Ia§i = Jászvásár, Moldva egykori fővárosa 
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Rá két hétre, hazajöttem a kollektívából, kapálni jártunk, s uljan vizes vótam, volt egy nagy 
eső. Mikor béléptem az ajtón, hát oda es jött a milicista. Azt mondja: bé tudnál-e jönni a 
milíciára most egy kicsit? Mondom: bémenek. S képzeltem, hogy azért hívnak. Úgy vizesen, 
ahogy voltam, odamentem. S akkor ők írtak egy deklarációt. Ennyi volt? - kérdette. 
Mondom: ennyi. Kérdették, még járnak el hozzám a magyarok? Mondom: én nem láttam 
egy magyart sem... Pedig csak egy hete volt, hogy elment volt valaki. Azt mondja: hallom, 
hogy járnak, s mindig keresnek tégedet. Honnat ismernek téged? - Én nem tudom. 

Azt mondja: de ha egy magyar eljő, megjelented-e a milíciának, hogy itt van? - Én meg. — 
Ne segésd őket - azt mondja. — Hát én mivel segítem? Én szegény vagyok, nincs mit adjak 
nekik... Hej tudtam én, hogy mire megy ki a beszéd, de én tettem magam, hogy mondom 
szegény vagyok, mivel segítsem őket? 

Azt mondja: nem az, nogy segíted, úgy hogy adni.. . - Hát mit? — Ne segítsd, hogy 
menjenek fényképezni, vagy ezeket a csángó balladákat fölvegyék, vaj ilyesmiket, meséket... 
vaj valami régiséges öltözeteket hogy vegyenek... Mikor eljőnek - azt mondja, - mikor 
idejőnek, jöjj el s mond meg a milíciának, hogy itt vannak. — Eljövök, hej s még 
megmondom... de azt mondja: ne úgy mondjad, hogy te ügyelj, mert a milicisták elfognak, 
menj által itt a hegyen, s mikor elment, akkor mondod, hogy né egy magyar itt volt. 
Mondom: nem... nem.. . mikor megérkezik, akkor én egy-kettő itt vagyok. N o jó, mondták, 
meglássuk, hogy úgy van-e. - Úgy lesz hát... 

Aztán azóta, ha észreveszik, hogy egy idegen odajött, akkor küldenek valakit a 
néptanácstól, hogy én ne vegyem észre, hogy hallgatkozik ... menen fel az úton lassacskán, a 
kapun hallgatkozik, hogy énekelek-e... 

Mikor azokat tanítottam, akikkel Udvarhelyre mentünk táncolni, azt nálam a házban 
tanulták, ott ahol a szövő van. A milicista is odajárt egy este, ő árult el nekik, hogy hova 
készülünk. Azt mondták, hogy az uljanokat a kultúrháznál csinálják, s nem honn9 a háznál. 
Mondom: no, én a házamnál akartam, mert én az unoktestvéreimet tanétottam, meg az 
unokákat, hogy maradjon emlék tőlem, s emlegessenek meg amikor meghalok. De azt 
mondja: nem létezik, hogy a háznál lehessen tanulni azt. Azt mondtam: az én házamban mit 
akarok azt csinálok. Az én házamnak felhágok a tetejére, s ott ha táncolok, az az én házam, s 
nem parancsol senki! 

S nem volt mit mondjanak erre! 

9honn = otthon 
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KÖNYVESPOLC 

D O M O K O S PÁL PÉTER: 
Múltbanéző 

Amikor Domokos Pál Péter legújabb kötete 
ismertetésén elmélkedtem, úgy véltem, közismert 
személyiség legújabb kiadványáról szólok, aki 
tudományos és előadói pályafutásával az utóbbi 
évtizedek során maradandó emléket és nyomot 
haeyott a magyarság történeti hagyományai iránt 
érdeklődők széles Körében. Hiszen az elmúlt 
évtizedben szinte minden évben újabb kötettel 
jelentkezett. ' 

A tanulmánykötet, melynek szerzője a Múltba-
néző címet adta, négy évtized munkásságát repre-
zentálja: a szerző tudományos pályaútjának tükre. 
Ténylegesen az utat mutatja: a közeljövőben 90. 
életévét betöltő szerzőnek 1938-1975 között meg-
jelent 12 tanulmányát adja közre, a múltból a máig 
ívelő szellemi kibontakozást, melyet egy kötetben 
önéletrajzi idézettel jellemeztünk: „ I lyen voltam, 
ilyen vagyok". 

E szerzői mottó segítségével szeretnénk néhány 
kísérő gondolatot fűzni a kötethez. E gyűjtemény 
a maga teljességében új oldalról világítja meg a már 
csúcsteljesítményei alapián ismert szerzőt: a nagy 
összefoglalások hátterében megmutatja a tanul-
mányszerző, cikkíró, vitairatszerző Domokos Pál 
Pétert. Gyakorlatilag a pályát formáló témák, 
kutatások és módszerek egymásutániságát, szálve-
zetését ismerheti meg az olvasó e gyűjteményből, 
a kibontakozás öntörvényűségét, a konzekvens 
teljesedést, amely évtizedek távlatában is egyenes 
ívű, töretlen és hűséges: „Ilyen voltam, ilyen 
vagyok ". 

A gyűjtemény 12 írásának ismeretében szembe-
ötlően és bámulatot keltően ismerjük fel a szerző 
érdeklődésének, szemléletmódjának sokoldalúsá-
gát, szerteágazó voltát. Már az első betekintés 
szintjén is megmutatkozik ez a vonás, ha a kötet -
beli írások lelőhelyeit nézzük: Filológiai Közlöny, 
Ethnographia, Teológia, Magyar Nyelv, Zenetu-
dományi Tanulmányok; jelzések, melyek arra 
figyelmeztetnek, hogy e munkák aligha sorolha-
tok egyetlen hagyományos értelemben vett tudo-

'A moldvai magyarság (ötödik, átdolgozott 
kiadás). Magvető. Bp., 1988. - Az én Erdé-
lyem. Domokos Pál Péter elmondja életét Ba-
logh Júliának. VITA Kiadó. Bp., 1988. - Ren-
dül etlenül... Márton Áron Erdély püspöke. 
Eötvös Kiadó - Szent Gellért Egyházi Kiadó. 
Bp., 1989. - Múltbanéző. Tanulmányok. Sajtó 
alá rendezte Fazakas István. Magvető. 
Bp., 1990. 

mányág körébe. Valóban, Domokos Pál Péter 
pályája sohasem szorítkozott egyetlen szakterület 
zárt keretei közé, mert munkásságának indíttatása 
már kezdettől fogva jóval átfogóbb, egy-egy tudo-
mányterület határán messze túlmutató szellemi 
programból forrásozott, egy szakterület helyett az 
egész nemzetet akarta szolgálni. Ez az egyetemes 
törekvés határozta meg az egész pályautat, s amint 
kötetünk is mutatja, Domokos Pál Péter a magyar 
nemzeti hagyományok minden tudományos kér-
déséhez csatlakozott; széles körben kutatásokat 
végzett, ismeretlen források felkutatójává vált. 
Tárgyként fordult nemzete irodalmi, történeti, 
néprajzi, zenei, nyelvi és vallástörténeti emlékei-
hez, s ezeknek nyomán minden részletre kiterjedő 
figyelemmel, egyedülálló érzékkel vezette kutatá-
sainak olykor vékony szálát, olykor sokszálú 
szőttessé fonódó láncolatát. Jól tudta, hogy az élő 
jelenségek nem vizsgálhatók egymástól elválasz-
tott partikuláris felosztásban, jól tudta, hogy látás-
módot kell változtatni ahhoz, hogy egy-egy szak-
jelenség „teljes" kapcsolatrendszere felismerhe-
tővé váljon, s hogy az eddigi részkérdéseket a 
maguk „szerves", több tudományágra kiterjedő, 
ma „interdisciplináris"-nak nevezett kutatási 
módszerrel válaszolhassa meg. E felismerésnek 
eredményeként jelentkeznek e kötetben néprajzi, 
népzenei, irodalomtörténeti és nyelvtörténeti kér-
désekkel foglalkozó munkák, és nyomukban kell 
felismernünk, hogy szerzőjük aligha sorolható a 
ma művelt tudományágaink egyetlen körébe, hi-
szen átfogó munkássága a magyar hagyományku-
tatás egyetemességét példázza, szemléletmódot, 
amely Domokos Pál Pétert ténylegesen a magyar-
ság kutatásának polihisztorává emelte. Aligha té-
vedünk, ha Domokos Pál Péter munkásságában 
egy nagy nemzedék művészi és tudományos prog-
ramjának egyik utolsó teljesítőjét, heroikus meg-
valósítóját ismerjük fel. 

A tudósi szemléletmód külön említést érdemel. 
Bár minden kötetbeli írását jellemzi e széles körű 
témaértelmezés, melyben még a vizuális és moz-
gásművészeti emlékek is csatlakoznak a történeti, 
néprajzi, zenei vonatkozásokhoz, mégis e kutatási 
törekvéseknek talán kiemelkedően káprázatos 
példáját nyújt ja kötetünk két nagyszabású tanul-
mányában: a Júlia szép leányban és A moreszka 
Európában és a magyar nép hagyományaiban 
című írásában. 

A tárgyismeretnek ez a széles köre, a szemlélet-
módnak ez a szabad szárnyalása megdöbbentően 
jelentkezik azokban az évtizedekben, amikor 
éppen az effajta látásmódnak aligha kedveztek a 
történeti, politikai feltételek. Domokos Pál Péter 
tudományos pályája intézményi támogatástól füg-
getlenül, saját programjának meghatározottságá-
ban bontakozott ki. Teljességében személyes ügy-
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szeretetéből forrásozó, „magányos" kutatói elhi-
vatottság példájaként áll előttünk. Ám éppen e 
nehéz függetlenségnek, e magányos tudóssorsnak 
szabad szellemi kibontakozása, mintegy ajándéka 
e széles spektrumú tudóspálya, a maga szemlélet-
beli gazdagságával, szabad szárnyalásával. 

A Múltbanéző című kötet a maga fél évszázados 
konzekvenciájával egyedülálló tudományos és 
emberi példaként áll előttünk. Olyanfajta teljesít-
ményt képvisel korunkban, amilyent annak idején 
az idős Toldi személyisége, hőstette ébreszthetett 
volna az akkori apródnemzedékben. A kérdés 
csupán annyi, a mi nemzedékünk felismeri-é az ő 
agg „bajnokát", meghallja-é, kiolvassa-é a nekik 
szóló üzenetet, vagy ezúttal is - törvényszerűen -
vak, hangos apródi fölényével megy tovább? 

Berlász Melinda 

Kolozsvári emlékírók, 1603-17201 

Évekig hiába várt nyomdakészen a Kriterion 
fiókjában kiadási engedélyre több más, a (magyar) 
nemzetiségű tudatosság számára oly fontos Kéz-
irat mellett az a könyv is, amelyet a most indított 
Index-Tiltott könyvek szabadon sorozatában je-
lentetett meg a romániai könyvkiadó, Kolozsvári 
emlékírók címmel. 

A humanizmus kísérőjelenségeként kialakuló és 
az erdélyi művelődéstörténetre kimondottan jel-
lemző emlékirat-irodalom „közel ötnegyed száza-
dának", az 1603-tól 1720-ig terjedő időszaknak 
sajátos, eddig javarészt ismeretlen termékeiből 
válogatott és gyűjtött kötetbe a kolozsvári törté-
nész-kutató, Pataki József. 

Különlegesség az érdeklődő számára, hogy a 
kötet nem a memoárirodalom szerzői csúcstelje-
sítményeiből ad közre, hanem „szerényebb", 
ámde nem kevésbé becses, hiteles, korjellemző 
írásokat, iratokat mutat be a széles olvasóközön-
ségnek. „Városuk sorsát szívükön viselő egyszerű 
polgárok írásai ezek... olykor csak tollpróba 
szintjén." Igaz, ott van közöttük az Európa-szerte 
ismert betűöntő és könyvnyomtató Misztótfalusi 
Kis Miklós, vagy ifjú Heítai Gáspár, a könyv-
nyomtató Heltai Gáspár fia, és tulajdonképpen 
helytörténeti szempontból nem kevésbé fontos 
szerepet játszott a város életében Linczigh János 
egykori királybíró, sem Vízaknai Bereczk (Bricci-
us) György, hajdani „ispotálymester" és főbíró, 
vagy más emlékiratszerzők. Ezek a kolozsvári 
„egyszerű polgárok" egyúttal jeles egyéniségek, 
akiknek sokat Köszönhet Kolozsvár, s akik életük-
ről, tetteikről, a város sorsáról „emlékezetet akar-
nak tenni". 

Az itt szakszerűséggel kötetbe rendezett fel-
jegyzések műfajilag különböznek egymástól: van 
közöttük hivatalnoki feljegyzés, közgyűlési jegy-
zőkönyv, perek tanúvallomásai, gazdálkodói 

'Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1990. 417 
old. A bevezető tanulmányt írta és az időrendi 
áttekintést összeállította Bálint József. A forrá-
sokat válogatta és jegyzetekkel ellátta Pataki 
József. 

számadás, naplószerű önéletírás is. És bár a XVII. 
század első felében az erdélyi városi emlékírás már 
„a nagykorúsodás jeleit mutatja", eltérés fedez-
hető fel a gyűjtőnéven emlékiratnak nevezett fel-
jegyzések terjedelme, részletessége, stílusa között 
is: a szűkszavú, száraz feljegyzéstől a szemléletes 
ábrázolásig, olykor a szépirodalom eszköztárához 
forduló igényességig mindent megtalálhatunk a 
válogatásban. 

A behatárolt időszak - sorsdöntő, vagy kisebb-
nagyobb - eseményei, a város élete, hétköznapjai, 
netán az emlékíró személyes élményei szélesebb 
vonatkozásban a régió, vagy az ország történelmé-
vel, az egész magyar történelemmel függenek 
össze, sőt ettől elválaszthatatlanok. A folyamatos-
ság, az okozati összefüggések megértését, feleleve-
nítését szolgálja Bálint József bevezető tanulmá-
nya és az időrendi áttekintés, amely röviden de 
mély tárgyismerettel vázolja Erdély és Kolozsvár 
középkori történetét. így a küzdelmes időszak, az 
„aranykor", maid a város újabb megpróbáltatásai 
jól beilleszthetők az általános háttérbe. 

A XVI. század utolsó harmadában mintegy 
8000 lakosú Kolozsvár a későbbiekben részben 
nagy szülötte, Mátyás király adományleveleinek 
köszönhette lendületes fejlődését. De szerepe, „el 
nem múló dicsőségei" változónak sőt váltakozó-
nak bizonyulnak: a helyzet fordulatai „Erdély első 
városának" a „kincses" városnak gyakran hanyat-
lását okozzák. Kitűnik az emlékiratokból tetsze-
tős külseje, jómódja, fejlettsége szellemi téren; 
Buda elestével még nő jelentősége, a város birto-
kokat szerez, de gyakran változik hadszíntérré, 
„az török s tatár" dúlja, hadisarcokat fizet, feleke-
zeti viszályok viselik meg, a Habsburg-uralom 
idején az idegen helyőrség jelenlétét kénytelen 
évekig elviselni. (Jellemzően tükröződik ez is az 
emlékiratokban: az egyik, addig részletes, krono-
logikus, naplójellegű írás, szerzőjénél évi egyetlen, 
tömör mondattá alakul, sokáig, így: 

„1688-ban rajtunk laknak s nyomorgatnak." 
„1689-ben rajtunk laknak s nyomorgatnak." 
„1690-ben rajtunk laknak s nyomorgatnak." 
„1691-ben rajtunk laknak s nyomorgatnak." 
„1692-ben rajtunk laknak s nyomorgatnak." 
„1693-ban rajtunk laknak s nyomorgatnak." 
„1694-ben is. Ó Uram, könyörülj rajtunk, s 

elégeld meg ily hosszűs ügyeinket s szabadíts 
meg.") 

Kolozsvár középkorban kiépített önkormány-
zata, hatásköre a XVII. század utolsó harmadában 
megszűnik, de hanyatlását az anyagi romlás (hadi-
sarcok) is gyorsította. A kuruc szabadságharcok 
hadi eseményeiből is kivette a részét. 

A kötet írásai ezekről a történelmi-helytörténeti 
eseményekről tudósítanak. Forrásértékük másik 
vonulatát a város életének, jellegzetes középkori 
katasztrófáinak ábrázolása adja, mint például a 
gyakorta pusztító tűzvészeké (a XVII. század 
második felében két „iszonyú" tűzvész tombol 
Kolozsváron: 1655-ben és 1697-ben, mely utóbbit 
Misztótfalusi Kis Miklós a Siralmas panasz-ban 
meg is énekli). Időről időre járványok szedik 
áldozataikat, a pestis, a himlő. (A tényszerű meg-
állapítások mellett itt is megrázóak azok a sorok, 
például, amelyekkel Linczigh főbíró jegyzi föl, 



mint szólítá ki ez árnyékvilágból „az Úr őfelsége 
tetszéséből", „az atyák és anyák szűvök megszo-
morító pestis által" egymás után több gyermekét.) 

Némely írások feljegyzésre méltónak találták a 
kivételesebb természeti csapásokat, amelyeknek 
ugyancsak kiszolgáltatott volt az akkori városla-
kó: aszályt, jégesőt, „földindulást", sőt még sáska-
járást is. 

A város intézményeinek működése, lakóinak 
életviszonyai, jellemző foglalkozásaik, a diák 
élete, a gazdálkodásra vonatkozó információk stb. 
mind jelen vannak e sorokban. Ha a tankönyvek 
történetírásához szokott olvasó olykor hiányolná 
is a rendszerességet, vagy oknyomozó elemzést, 
kárpótolja őt a „jelen idő", a szemtanú, netán 
résztvevő személyes hangvétele, amely megindítja 
a képzeletet s izgalmas olvasmánnyá avatja a 
különben esetleg szerény irodalmi értékű iratokat. 

A hajdani városkép felelevenítésében nemcsak a 
szemléletes vagy pontos leírás segít: az egykori 
helynevek közül sok napjainkban, 400 év múltán is 
változatlanul él: a Törökvágás, Két-vízköz, a 
Malomárok, a Hója , a Hóstátok, a Szabók bástyá-
ja: vagy áll a hely: az egykori Kőmál - ma 
Fellegvár, az utcák - bár más elnevezéssel. Mind-
ezek térbeli elképzeléséhez jó támaszt találunk a 
Név- és helymutató-bun, a mellékelt térképekben. 

Különös varázs ezen kolozsvári emlékiratokban 
a szövethűen közreadott nyelvezet, a régies sza-
vak, hangtani alakok. (Ezt még a latin kifejezések-
kel gyakran tarkított mondatok sem oszlatják el, 
igaz, a kötethez alapos Szó- és kifejezésjegyzék is 
tartozik). A kor hangulata lengi át a sorokat: 
fejsejlik előttünk, amint „az Szamos délután egy 
órakor csak hertelen úgy megáradott"; átérezzük 
az áhítatot, amellyel egyik naplóíró „Pünkesd 
napját inneplette lelke csendességével"; a panaszt, 
amiért „az üdőnek alkalmatlansága miatt igen szűk 
boraink lettek", s a fohászt: „hallatik, hogy Rákó-
czi jó dolgokban indult meg, a szegény magyar-
ságnak szabadítására, kit is Isten boldogítson jó 
ügyekezetiben". 

Ha felvetődik is, olykor, az a (talán erőltetett) 
művelődéstörténeti kérdés, hogy mindez szépiro-
dalom-e vagy történetírás? S választ adunk, hogy 
egyszerre mind a kettő, kétségtelen az is, hogy 
ezek az igaz olvasói élményt nyújtó értékes kútfők 
egyúttal jelentős nyelvtörténeti emlékeink is. 

Demeter Zayzon Mária 

Magyar állampolgárok a Szovjetunió 
munkatáboraiban (1945-1949)' 

A Baranya Megyei Levéltár tudományos fő-
munkatársa, dr. Füzes Miklós több évi Kutató-
munkával vállalkozott arra, Hogy földolgozza a 
magyar állampolgároknak a második világháború 
végén, majd az azt követő években a Szovjetunió-

' f r ta és szerkesztette: Dr. Füzes Miklós, For-
matív Kft. Pécs, 1990. 360. oldal 

ban teljesített „jóvátételi közmunkájának" törté-
netét, ami Málenkij robot néven vonult be a 
köztudatba. 

Amint azt a szerző az előszóban leírja, az 
„utolsó lökést" a munkája megírásához egy édes-
anya kétségbeesett hangú levele jelentette, aki még 
ennyi év távlatából is siratja 1946-ban messzi 
idegenben elpusztult fiát, és kéri személyes segít-
ségét a dokumentumok fölkutatásához. 

A kötet első részében a szerző történeti források 
alapján tárgyalja a „jóvátételi közmunka" történe-
tét. Az 1945. januári magyarországi hadihelyzetet 
veszi alapul, amikor a hadimunkára történő igény-
bevétel gyakorlatát ismerteti. Ettől elkülöníti az 
űn. jóvátételi közmunkát , amellyel kapcsolatos 
központi és helyi rendelkezéseket is ismerteti. 
Átfogó képet ad területenként a követett gyakor-
latról, fölvillantva a helyi adminisztráció erőfeszí-
téseit, és az ezt áthúzó szovjet intézkedéseket. 
Külön tárgyalja az igénybe vettek létszámát és 
azoknak az arányát, akik magukat német anya-
nyelvűnek, de magyar nemzetiségűnek vallották. 

Hasonló alapossággal dolgozta föl a szerző 
azokat űaz útvonalakat és úti célokat, amelyeken 
és amelyekre történt a szállítás, valamint azokat a 
fölkutatási kísérleteket, amelyek a kiszállítás után 
történtek. A hazahozatal ismertetésekor rátér a 
magyar kormány ezzel kapcsolatos szűkös lehető-
ségeinek tárgyalására, a Népjóléti Minisztérium 
Hadifogoly Gondozó Kirendeltség Debrecenben 
székelő Táborgondnoksága tevékenységének be-
mutatására. 

Ezen rész utolsó fejezeteként személyes vissza-
emlékezésekkel végigkíséri a mozgósítást, az el-
szállításta Szovjetunióban végzett munka körül-
ményeit, az elhelyezést, a kétségbeejtő körülmé-
nyeket, az ottani civil lakossággal való kapcsola-
tot, a hazautazást. A tanulságokat és az értékelést a 
zárszó tartalmazza. 

Az alapos kutatómunkát mutatja, hogy ezt 
követően két mellékletet is szentel a szerző a 
számadatok összegzésének, amely a meglévő ada-
tok alapján területenként summázza az elszállítot-
tak számát és összetételét, valamint az 1949-ben 
hazatértek adatai alapján az igénybevétel helyét és 
idejét. 

A másik nagy szerkezeti egységben szemtanúk 
számolnak be a Szovjetunióban töltött évekről. A 
kutatómunka megkezdésekor még nem mindenki 
vállalta azt, hogy a könyvben név szerint is megje-
lenjen, vannak akik teljes nevükön, mások nevük 
monogramjával, vagy a keresztnevükkel szerepel-
nek. Minden név után rövid életrajz következik, 
majd a fölvétel helye és ideje. A szerző ezzel is 
igyekezett teljessé tenni a képet, ugyanis mind 
területileg, mind típusában szerteágazó a megszó-
lalók köre. Az interjúkban egyszerű emberek 
beszélnek az átélt eseményekről, éppen ettől hite-
les, nincs benne semmi művi, semmi mesterkélt 
hang. Őszinteségükből érezni, hogy bizalommal 
voltak a kérdező iránt. Egy-egy interjú képet ad az 
átélt borzalmakról, de a sorok között föl-fölvillan 
az emberi derű is, a helyi lakossággal, az őrökkel 
való egymásrautaltság is. Minden megnyilatkozó-
nál érezni a sztálinizmus lényegét, amely megmér-
gezte mind az elhurcolt magyarok, mind az ottani 
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lakosok életét. Éppen ezért ez a könyv tényfeltárá-
sában többet elmond egy embertelen ideológia 
gyakorlatáról, mint száz eszmefuttatás! 

Ha valaki azt mondja, hogy hézagpótló mű 
született, még keveset mondott. A könyv szerző-
jének abban van úttörő szerepe, hogy erről a 
sokáig tabu témáról végre átfogóan ad számot, 
megmutatja, hogy a vak önkény éppen azokra sújt 
le, akik - már csak életkoruknál fogva is - a 
legkevésbé tehetnek bármiről is, és ezen belül 
megmutatja a hazai németség kálváriáját. Minden 
életkorú és foglalkozású olvasónak melegen aján-
lom e művet, mindenki találhat olvasása közben 
megszívlelendő tanulságokat. 

Dr. Vargha Dezső 

SZ. BOZÓKI MARGIT: 

Az emberélet sorsfordulóinak 
szokásai és hiedelmei 
három Koppány-menti községben1 

Somogy, Somogyország, Belső-Somogy, 
Külső-Somogy tájegységek után - az utóbbinak 
egy kis részeként - a Koppány mentén fekvő 
Értény, Koppányszántó és Nagykónyi neve is 
bevonul a néprajzi köztudatba. Az 1980-as évek 
elejétől Nagykónyi néprajzáról és nyelvjárásáról 
Szabó Józsefnek jelentek meg munkái. Most pedig 
Szabó Józsefné Éozóki Margit a jelzett címmel a 
három szomszédos településről ír. így a kistáj 
vizsgálata családi vállalkozássá kezd válni. 

A vidék szokásait és hiedelmeit bemutató könyv 
stílusában, szerkezetében, az irodalomhasználat 
módjában a Gondolat Kiadó néprajzi sorozatával 
mutat rokonságot. Vagyis az ismeretterjesztés és a 
szakirodalom határán egyaránt szolgálja a tárgyalt 
település lakóinak azonosságtudatát és a néprajz-
kutatás szakterületét. 

A szerző feldolgozza a három faluban az ember-
élet fordulóinak ünnepeihez: a születéshez és a 
kereszteléshez, a lakodalomhoz, végül a temetés-
hez kötött szokásszerű cselekedeteket, az azok-
hoz fűződő hiedelmeket, viseletet, ételeket, tár-
gyakat és eszközöket, esetenként ezeknek társa-
dalmi rétegenkénti eltéréseit. A szerző mindhá-
rom alkalomhoz és ünnephez kötötten vizsgálja a 
jelenségek változását is. 

A részletes leírások a kötetben önálló témaként 
nem szereplő kérdésekkel, például a jogszokások-
kal kapcsolatosan is szolgáltatnak adatokat. A 
változásvizsgálatban esetenként a századforduló 
idejéből származó adatokat az átlagosnál idősebb 
és jó emlékezőtehetségű adatközlőknek köszön-
hetjük. A vizsgálatban újabb határok és egyben 
időpontok az 1920-as, 1930-as és az 1950-es, 
1960-as évek, majd a vizsgálat időpontja, amely az 
1980-as éveket jelenti. A jelzett időpontokat nem 

'Szerkesztette: Vadas Ferenc. Megjelent a Béri 
Balogh Ád ám Múzeum füzeteként. Szekszárd, 
1989. 
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mereven, de következetesen kezelve a leírás folya-
mán egyenletesen kapjuk a változást jelentő adato-
kat. Például a menyasszonyi ruha változása sze-
repeljen itt. „A századfordulón még színes 
menyasszonyi ruha is előfordult, később a 20-as, 
30-as években már fehér. ... Az 50-es években 
már felváltva fordult elő a népviseletes és szűk 
ruhás menyasszony. Napjainkban népviseletes 
menyasszonyt nem lehet látni." 

Az utolsó fejezetben Nyelvjárási szövegek cím-
szó alatt csaknem 20 oldalnyi adatközlő válasz 
szerepel nagyolt fonetikus leírásban. Fontos az 
„eredeti", szó szerint gyűjtött szöveg szerepelteté-
se: így a vizsgált téma kapcsán megörökítődik a 
táj, a település XX. századi népnyelve. Ez a szöveg 
forrásul szolgálhat nyelvtörténésznek, de más tu-
dományág művelőjének, például szociológusnak 
is fontos adatokat nyújthat. 

A kötet három település emberélet-fordulóihoz 
kötött leírásaként kerek egész. De felveti a további 
kutatás lehetőségét is. A többször szereplő „igen 
régi település" kissé homályos, további pontosí-
tást igénylő meghatározás, melynek alapján más 
kérdések vizsgálatával lehet folytatni a néprajzi-
népnyelvi munkát. 

Az egyetlen móringlevél utal a hitbér írásbeli 
felgyűjthetőségére. E téma feldolgozása a móring-
levél dunántúli változatának további pontosítását 
szolgálná. De a táplálkozás változásának vagy a 
társadalom rétegződésének vizsgálati lehetőségét 
is magában hordozza ez a kis kötet. 

Szűcs Judit 

A Magyar Vízügyi Múzeumban őrzött 
Széchenyi-iratok katalógusa1 

Ismert tény, hogy a hazai vízszabályozások 
fejlődése mennyit köszönhet Széchenyi fáradha-
tatlan szervezőmunkájának. Amikor a Magyar 
Vízügyi Múzeum 1973-ban megkezdte működé-
sét, a vízügyi vonatkozású Széchenyi-emlékek 
összegyűjtése is napirendre került. 

A gyűjtemény fejlesztésében jelentős, minőségi 
változást a soproni Storno-féle Széchenyi-archí-
vum anyagának 1978-ban történt megvásárlása 
jelentett. A megszerzett, főleg dokumentációs 
anyag számos, mindeddig publikálatlan kéziratot 
tartalmaz. Az iratok zöme a „Gróf Széchenyi 
István hagyatékából" bélyegzőt viseli, de hogy 
miként kerültek a Storno család birtokába, azt ma 
már nehéz nyomon követni. Annyi tény, hogy 
Stornoék már a múlt század végén elkezdték 
gyűjteni a Széchenyi személyére vonatkozó 
nyomtatványokat, és más emlékeket, s nekik kö-
szönhető, hogy a nagycenki kastély 1945-ös feldú-
lása után a szétszórt irattárból megmentették a 
katalógusban szereplő dokumentumok jelentős 
részét. 

A Széchenyi-dokumentumok történetéhez tar-
tozik, hogy az Akadémia 1875-1880 között a 

'Kiadja a Magyar Vízügyi Múzeum. Bp., 1990. 
143 old. 



leszármazottaktól megvásárolta a hagyaték nagy 
részét, amelyekről aztán csaknem száz esztendő 
múltán (1976-ban) az Akadémiai Könyvtár kéz-
irattára egy leírókatalógust is közreadott. Mind-
ezek mellett még az Országos Levéltár őriz jelen-
tős mennyiségű Kéziratot, főleg azokat, amelyek a 
gróf hivatali működésével kapcsolatosak. 

A Magyar Vízügyi Múzeum birtokában talál-
ható anyag tehát - eddigi ismereteink szerint — a 
harmadik legnagyob kéziratgyűjtemény. Jellegze-
tessége, hogy a benne található dokumentumok 
legnagyobb része nem Széchenyi István kezétől 
származó irat, hanem a hozzá intézett levelek 
együttese. Böngészésük közben különös kép tárul 
az olvasó elé. Tükre annak, milyennek ismerték, 
látták vagy szerették volna látni a kortársak -
magyarok és külföldiek egyaránt - a reformkor 
szellemi vezéralakját. 

Ízelítőül álljon itt a kéziratok csoportosítására 
alkalmazott témakörök közül néhány: Az Al-
Duna szabályozása - Gőzhajózás és kikötő - A 
Tisza szabályozása - A Lánchíd - A kulturális élet 
szervezése - Közérdekű segélykérő levelek - A 
Sina bankház levelezése - Lótenyésztés és lóver-
seny stb. A fejezeteken belül az iratok időrendi 
sorrendben követik egymást. Valamennyi irat tar-
talmát rövid annotációval világítja meg a katalógus 
összeállítója, dr. Deák András. A kötet használóit 
segíti az alapos név- és tárgymutató. 

A katalógus közreadásával - az immár hozzá-
férhetővé vált - Széchenyi-gyűjtemény kutatói 
hasznos forrásokhoz jutnak közel, s az esedékes 
Széchenyi-évfordulóra megjelenő összeállítások-
kal múltunk még teljesebb megismeréséhez járul-
hatnak hozzá. 

F.L. 

Édesanyám sok szép szava...1 

Az Erdélyben megjelent két énekes monográfia 
- Kallós Zoltán: Ú j guzsalyam mellett, 1973 és 
Ráduly János: Elindultam hosszú útra.. . 1979 -
mellé méltó társként csatlakozott 1989-ben Albert 
Ernő Édesanyám sok szép szava... című értékes, 
szép könyve. 

A gyűjtő, 1957-től kezdődően szinte minden 
évben megfordult Gyergyóban, 1971-ben találko-
zott először Jula nénivel, Ditróban, s énekes 
tudásának színe-javát összegyűjtötte tőle. 

Albert Ernő így idézi fel a vele töltött napokat: 
„Gyűjtés közben mintha valahol és valamikor a 
múlt században érezhettem volna magam: Az ő 
édesanyjától és részben nagyszüleitől tanult gyer-
mekkori repertoárja újabb balladákkal, dalokkal 
úgyszólván egyáltalán nem gyarapodott , mintegy 
élo hidat alkotva a XIX. százacf eleji, és a XX. 
század végi archaikus folklór között ." 

Ádám Joákimné is, ahogyan sok-sok más, 
hozzá hasonló énekes nagyasszony, faluközös-
ségben élt, így énekeiben megtalálhatók azok 
a társadalmi és művészeti hatások, amelyeket 
a vidék és a közösség átélt. Alkotó részesei 
voltak ők is, ahogyan őseink is, a falu hagyomá-
nyainak. Legtöbbjük attól lett kiváló, hogy a 
közösségre jellemző sajátosságok mellett, az örö-
költ hagyományokhoz a saját személyiségét is 
erőteljesen hozzáadta. 

Az adatközlő Jula néni három iskolai osztályt 
végzett, sokat dolgozó, 9 gyermekes családban 
nőtt fel. „Édesanyám énekét már a bölcsőben 
hallgattam, aztán ahogyan nőt tünk, esténként 
mellette ültünk, mottoláltunk, énekelt nekünk, 
hogy dolgozzunk. Aztán a fonóban voltak olyan 
jó öregasszonyok, esténként összegyűltek fonni. 
Olyan szépen énekelgettek, oszt jöttek a muzsiku-
sok is éjfél után, volt tánc, ének" - idézte fel Jula 
néni az éneklési alkalmakat. 

E könyvben közölt dalok, balladák értékét 
emeli, hogy tovább gazdagítják eddigi ismeretein-
ket a székely népköltészetről, hiszen ezen dalok 
legtöbbjét már egyáltalán nem ismerik és nem 
éneklik a Székelyföldön. Veretes dallamaival, 
szebbnél szebb szövegváltozataival, Jula néni dal-
anyaga ritkaságszámba megy. Igazi „csemege" 
lehet a népdalokat, balladákat kedvelők számára 
ez a monográfia. 

Albert Ernő szavaival szeretnék kedvet csinálni 
a lapozgatáshoz, netán tanuláshoz. Megéri! „Úgy-
szólván a véletlen folytán találkoztam Jula nénivel, 
a véletlennek köszönhetően tudtam lejegyezni az 
itt közzétett anyagot. A folklór hány igazi ismerő-
je, őrizője, teremtője, terjesztője, művésze távo-
zott el végleg közülünk anélkül, hogy tudása, 
művészi tapasztalata és gyakorlata közkinccsé 
válhatott volna. Ujabb figyelmeztetés ez mind-
annyiunknak a még élő énekesek, mesélők, a népi 
műveltség mai őrizőinek felkutatására és tudásuk 
rögzítésére." 

Budai Ilona 

A II. SZIVÁRVÁNY-TALÁLKOZÓRA Csobánkán, 1991. augusztus 16-
18-án kerül sor, Határ Győző jelenléte irodalmunkban címmel. Jelentkezés: 
Finály István, Budapest VI., Király u. 8/A III. 15. 1068. Telefon: 142-8076. 

'Ádám Joákimné Kurkó Julianna énekei. Al-
bert Ernő gyűjtése. Kriterion Könyvkiadó. 
Bucure$ti, 1989. 203 old. 
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PÁLYÁZAT 

A Martin György-alapítvány 
pályázati felhívása 

Az alapítvány kuratóriuma és szakmai bizottsága pályázatot hirdet táncfolklorisztikai, 
hangszeres népzenei, valamint az előbbiekhez kapcsolódó tánctörténeti, zenetörténeti, 
kutatástörténeti témákban anyaggyűtésre és dolgozatok írására a magyarság és a kelet-kö-
zép-európai népek körében. 

Pályázni lehet anyaggyűjtéssel (cédulaanyag és lejegyzések) és kész dolgozatokkal. Akár 
magyarul, akár más közép- és kelet-európai nyelven. A pályamunkák terjedelme korlátlan. 

A pályázók lehetnek néprajzkutatók, tánccal foglalkozó gyakorlati szakemberek és 
amatőr néprajzi gyűjtők. 

A pályamunkákat 1991. december 15-ig kell beküldeni az MTA Zenetudományi Intézet 
címén Pálfy Gyulának, a szakmai bizottság titkárának (1250 Budapest Pf.: 28). 

Az alapítvány szakmai bizottsága a pályamunkákat 1992 január közepéig értékeli és 
javaslatot tesz a díjak odaítélésére. Az eredményhirdetés 1992 februárjának első vagy 
második szombatján lesz. A tervezett díjak: 

1 db. I. díj 15 000 Ft. 
2 db. II. díj 10 000 Ft. 
3 db. III. díj 5000 Ft. 
Ezeken kívül a bizottság jutalmakat ad a díjat nem nyert, de figyelemre méltó pályamunká-

kat beküldök számára. 
A pályamunkák a Zenetudományi Intézet Néptáncarchívumának kézirattárába kerülnek, 

ahol a szerzők az irások további sorsáról kívánságuk szerint rendelkezhetnek. A közérdeklő-
désre számot tartó dolgozatokról értesítjük a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárát is. 

A pályázatokhoz szükséges esetleges további információkat (pl.: kérdőív, irodalom stb.) a 
pályázók a szakmai bizottság titkárától szerezhetik be a jelzett címen vagy személyesen. 
Martin György özvegye, Borbély Jolán felajánlotta, hogy a szakkönyvtár használatára 
lehetőség van. Az időpontot előzetesen vele vagy Pálfy Gyulával kell egyeztetni. 
Budapest, 1991. január A Martin György-alapítvány 

kuratóriuma és szakmai bizottsága 

Ajánlott témák 
I. Táncfolklorisztika 

1. Egy falu, mezőváros vagy táji csoport - vagy más kisebb közösségek — hagyományos 
táncainak, táncéletének és/vagy tánczenéjének leírása (a múltban és ma). 

Egyes táncok vagy az egész tánckészlet leírása, jellemzése, lejegyzése. 
A táncalkalmak, táncrendezés, „táncos társadalom", táncillem. 
A gyermekkor táncalkalmai, tánctanulás és a hagyományokba való belenevelődése. 
Énekes-táncos gyermekjátékok, a népszokások és a táncalkalmak kapcsolata (táji vagy 

tematikus földolgozás egyaránt lehet). 
Kiemelkedő táncos egyéniségek életrajzának, tudásanyagának föltárása, dokumentálása. 
A táncokkal és a táncélettel kapcsolatos tájnyelvi, nyelvjárási gyűjtés. 
2. A néptánchagyomány fölhasználásának szakmai kérdései táncpedagógiai, művelődés-

szociológiai, táncfolklorisztikai stb. szempontok figyelembevételével. 
Az egykori gyöngyösbokrétás és a mai hagyományőrző együttesek történetének, műkö-

désének, repertoárjának leírása. (Központi kérdés az elsődleges és az együttesi hagyomány 
viszonya.) 
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II. Hangszeres népzene 
1. Egy falu, mezőváros, táji csoport vagy más kisebb közösségek, valamint egy-egy zenész 

vagy zenekar hagyományos zenei repertoárjának föltárása. 
A népi hangszerjáték sajátosságainak vizsgálata. 
2. A népzenei hagyomány fölhasználásával és a folklorizmussal kapcsolatos szakmai 

kérdések. 

III. Tánctörténet-zenetörténet 
1. Táncra, táncéletre vagy tánczenére vonatkozó történeti adatok gyűjtése (földolgozása). 
2. 19. századi és 20. sz. eleji sajtóforrások adatai a tánc és tánczenei életről (pl. táncmesterek 

működéséről). 
3. Egy-egy tánc- vagy zenetörténeti forrás (forráscsoport) kiegészítése, bemutatása, 

elemzése. (Pl. A protestáns prédikátorok táncellenes írásai, 17-18 sz.-i naplók, levelezések 
stb., 19 sz.-i nyomtatványok ikonográfiái anyaga.) 

IV. Kutatástörténet 
1. Egy-egy néptánckutató - vagy tánccal is foglalkozó néprajz- vagy zenekutató - ez 

irányú munkásságának áttekintése, értékelése. 
2. Egykori intézmények, munkaközösségek néptánckutatói tevékenységére vonatkozó 

adatok összegyűjtése, tevékenységük leírása. 

A Néprajzi Múzeum Gyűjtésszervező Csoportja tájékoztatja a gyűjtőket, hogy 
az 1991. évi, XXXIX. Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázatra való 
felhívás szövege a Honismeret következő, 1991. 3. számában jelenik meg. A 
pályázati feltételek, annak célkitűzései fő vonalaikban megegyeznek a korábbi 
esztendőkével, a beadás módja és határideje sem változik. 
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Gyógyvízmúzeum Parádfürdőn 

A Mátrai Állami Gyógyintézet Parádfür-
dői Szanatóriumában ritkaságszámba menő 
gyógyvízkiállítás és -gyűjtemény található. 
Az intézmény néhai igazgató főorvosa, dr. 
Tóth Sándor, munkatársai, betegei segítségé-
vel, a világ számos országából származó, 
több mint félezer üvegkülönlegességet gyűj-
tött össze. Megtalálható itt a pápák itala 
mellett a csaknem 100 éves Ferencz József-
víz eredeti palackban, a Távol-Kelet tiszta 
forrásainak vizei, és természetesen nem hiá-
nyozhat a helyi specialitás, a Parádi sem. 

13 öiteygga, A 
megnyittatik junius l-jén. -

• Iin. nid«! I Jat «lumi»»» WW-*-»-h fcgarat« - )Mtt»ß%**t» M Wk patMí ttttMK «iMlH^-fw^ ím Pl " "" ' * •li.lí.'i'ví;/ • j 
» »«««• i«*»»«. I«.».! i"-r«!~ . »•:.> •«• . . „ » f c u d b n M i . r ... ,pr ».•*£***»»«»(»..». » mm mxm 

PurMl JUríMfcí*®*«»**. 

Szabó Sándor 
felvételei 
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A Magyar Történelmi Lovas Egyesület 
tavaszi „hadjárata" 
Szabó Sándor felvétele 
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GYŰJTÉSI ÚTMUTATÓ 

A laktanya- és alakulattörténet kutatásának 
néhány módszertani kérdése 

Magunk, fiaink, rokonok és barátok évtizedeken át úgy kezdték meg katonai szolgálatuk teljesítését, 
hogy a „kerítésen" belüli világ teljesen idegen volt számukra. Ez nemcsak akkor volt igaz, ha a laktanya távol 
esett a lakóhelytől, hiszen a város lakói is „idegen" részként kezelték - és kezelik napjainkban is - a katonai 
objektumokat. 

Nem kerestük okát, így nem is találhattuk meg az ellentmondások feloldásának lehetőségeit. A város, a 
környék lakóinak nem jelentett semmit az olyan katonai alakulat, amely négy számból állt, amelynek életé-
ről semmit vagy alig valamit ismertek. A katonai alakulatok parancsnokai sem látták szükségét a kötelező 
„szerepléseken" túl a kapcsolatok szorosabbá fűzésének, erre az érvényes utasítások sem igen adtak 
lehetőséget. 

A katonai alakulatok feladatai elsősorban egy nemzetközi szerződés által voltak meghatározottak, a 
parancsnokok gondolatát a „szövetség kérdései" kötötték le. Évtizedekig a fegyveres erő a Varsói Szerződés 
védelmére készült, ettől pedig igen távol áll a szülőföld, a szűkebb vagy tágabb haza megvédésének 
gondolata. Jogosan vetődik fel a kérdés, miért érezné magához közelinek a lakosság a településén 
elhelyezkedő katonai alakulatot, ha annak tőle idegen feladatai vannak? Amikor pedig a korszerű 
fegyvernemek laktanyái épültek, a környék lakosait még az erdők környékéről is kitiltották, az alakulat 
jellegéről pedig legfeljebb a kocsmaasztaloknál lehetett szót váltani. Az ellentmondást a hadsereg vezetése is 
fokozta azzal, hogy téves elképzelések alapján a lakóépületeket is mindentől távol levő helyekre építette, 
ezzel mintegy „idegenné" téve a hivatásos állományt a Környék lakossága számára. Soha nem készült még 
felmérés arról, hogy az ilyen jellegű döntések milyen óriási költségeket jelentettek, de az bátran állítható, 
hogy a hadsereg és a társadalom közötti viszonyban felmérhetetlen Károkat okoztak. 

Nehéz volna magyarázatot találni annak a gyakorlatnak igazolására, amely a bevonuló fiatalt a 
lakóhelyétől távoli helyőrségbe rendelte még akkor is, ha ezt semmi nem indokolta. A két világháború 
között általános elv volt, hogy a bevonuló a közeli laktanyában kezdte meg katonai szolgálata teljesítését. 
Sokszor előfordult, hogy a fiúnak az a személy volt ezredparancsnoka, aki még apjának századparancsnoka. 
Az apa így a „megélt" élményeket tudta átadni, a fiú pedig késztetést érzett a tisztességes szolgálatra. Ha 
pedig ilyen viszony képes kialakulni, akkor semmi meglepő nincs abban, hogy a környék lakosságát 
foglalkoztatja a közeli alakulat élete, ezredélményei és problémái egyaránt, ilyen viszonyok között a fiatal 
szinte lakóközössége szeme előtt teljesítette katonai szolgálatát, az itt töltött idő alatt róla kialakult 
vélemény végigkísérte egész életét. 

De az alakulat hivatásos állománya számára sem volt mellékes, hogyan végzi feladatát, hiszen élete 
gyakorlatilag folyamatos ,ellenőrzés" mellett folyt, emberi és szakmai felkészültsége szűkebb és tágabb 
környezete számára ismert volt. Ez akkor is így volt, ha soha semmilyen szabályzat nem írta elő, mert a 
legjobb szabályozó maga az élet. 

Az a sorkatona, aki a nyírségi otthonába szabadságra érkezvén a dunántúli laktanyáról akarna 
beszámolni, gyorsan rádöbben, környezetét a más táj, a más szokás, a más emberek ügye alig-alig érdekli. 
Ezen a helyzeten nem tudott segíteni a megszervezett társadalmi munka, a közös rendezvény, esetleg a 
hivatásos állományból „kötelezően" delegált tanácstagi rendszer sem. Sajnos, ilyen körülmények között a 
leszerelt fiatal, még ha néha szeretne is hallani volt alakulata életéről, ezt a távolság, az érdekek eltérő volta 
miatt nem tudta - tudja - megoldani. 

Változó világunkban a nemzeti intézmények - köztük a hadsereg is - keresik helyüket, s ehhez 
hozzátartozik közeli és távolabbi múltjuk megismerése is. A Magyar Honvédség alakulatainál egyre többen 
szeretnék megismerni alakulatuk, laktanyájuk történetét. Ez a munka feltétlenül támogatásra érdemes, 
hiszen rendkívül sok pozitív eredménnyel járhat. Ahhoz azonban, hogy ez a munka ne váljon egy 
rövid fellángolássá, netán néhány személy önös céljának tárgyává, szükséges, hogy az alakulatok 
ismereteket kapjanak arról, milyen lehetőségek vannak múltjuk megismerésére. Az elmúlt évtizedben folyt 
a Magyar Néphadsereg kutatása, mely véleményem szerint hibái ellenére sok tapasztalatot, hasznosítható 
anyagot tudott felmutatni. Nagy hiányosságának tartom, hogy olyan személyek kezében volt a kutató-
munka irányítása - esetenként végzése is - , akik hozzáértés, a végső cél látása nélkül, a témában jártas 
szakembereket mellőzve végezték munkájukat. A végeredmény pedig nem mutathat fel nagyobb 
eredményt, mint amit az eredő hiba megenged. 

A kutatómunka indulásakor tudni kell, milyen célt akarnak elérni. Ennek ismeretében már mód van 
időpontok, személyek, munkacsoportok kijelölésére, együttműködő szervek és intézmények felkutatá-
sára. Lényeges, hogy tudják: laktanya, vagy alakulat kutatása-e a céljuk? E két fogalom csak a felületes 
szemlélő számára azonos, belső tartalmában, a kutatás végzésében lényeges különbségek vannak. 
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A laktanyatörténet kutatásának módszere 

A teljes körű kutatás érdekében fontos, hogy megtudjuk, ki, mikor és milyen célból építette a 
laktanyát. Kutatási bázis lehet az Országos Levéltár, a Hadtörténelmi Levéltár, a Hadtudományi 
Könyvtár, a helyi levéltár, de nem szabad megfeledkezni az egyházi levéltárakról, illetve a helyi lakosság 
emlékeiről sem. A Hadtörténelmi Levéltárban előtalálhatok azok a rendeletek, melyek alapján egy-egy 
laktanya építése megkezdődött, vagy a hadsereg részére átadásra került. A régi laktanyák - ilyen már nem 
sok van a honvédség tulajdonában - általában eredetileg is erre a célra építtettek, ami könnyíti a feladatot. 
A helyi levéltárak és az egyházak iratanyaga elsősorban akkor adhat segítséget, ha a laktanyák 
rövidebb-hosszabb ideig más célra kerültek átadásra. Ma már sok településen található helytörténeti 
kutatással foglalkozó személy vagy kör, ahonnan szintén sok adat kapható. 

Amennyiben a jelenlegi laktanya az építés idején más célra készült, fontos annak kiderítése, mikor 
került a hadsereg tulajdonába. 

A laktanyatörténet fontos része, hogy megismerjük azokat a neveket, melyekkel elődeink a laktanyát 
illették. Ezek az elnevezések sok újabb ismeretet tudnak adni. Mivel a levéltárban az első névadó 
bizonyosan megtalálható, felmerül annak szüksége, hogy a névadóról is megtudjuk az alapvető 
információkat. Erre elsősorban az országos, de a megyei levéltárak is alkalmasak. A korábbi időszakban 
hangsúlyt helyeztek arra, hogy a névadónak legyen Kapcsolata a vidékkel, így szélesebb kitekintésre is 
mód nyílhat. Ezt a munkát a helytörténeti körök, a lakosság, az egyházak jóltudják segíteni. 

A névváltozások általában történelmi fordulók idején voltak tömegesek. Bizonyításulalljon itt a Vörös 
Újság 1919. március 28-ai számában közölt laktanyanév-változások csokra. Ferenc József-Marx 
laktanya, Károly király-Bebel, Mária Terézia-Martinovics, József fhg.-Lenin, Vilmos fhg.-Engels, 
Radetzky-Petőfi, Lobkowitz-Táncsics, Albrecht-Trockij stb. 

Nem biztos, hogy minden laktanyának volt neve. Különösen a két világháború közötti időben a 
különböző alakulatokat nevezték el a magyar történelem ismert személyiségeiről. 

Ez a folyamat 1945 után lényegesen megváltozott, magyar történelmi személyek alig szerepeltek 
névadóként, mintegy a „nemzetközi" jelleget erősítvén, elsősorban a nemzetközi munkásmozgalom 
személyiségeinek nevei voltak jellemzőek. Meg kell jegyezni, a kutatómunkához ez az időszak is 
hozzátartozik, mert munkánk csak így válhat teljessé. Á laktanyatörténet nem nélkülözheti annak 
megismertetését, egyes laktanyákban mikor került végrehajtásra olyan átépítési, felújítási stb. munka, 
mely a bennük elhelyezett személyi állomány életében lényeges változásokat eredményezett. Ilyen lehet 

Í>élaául a gáz-, melegvíz-ellátás, kisebb elhelyezési körletek kialakítása, könyvtárak, egészségügyi 
étesítmények rendszeresítése. Ezek felkutatására a Hadtörténelmi Levéltár biztos forrást jelent, de sokat 

segíthetnek az idősebb katonák, a helyőrségben élő emberek is. 
A laktanyatörténet kutatása nem nélkülözheti annak vizsgálatát, hogy milyen alakulatok használták az 

elmúlt korokban az objektumot. Valószínű, hogy a létesítmény használatában beállt változás egyúttal 
jelentősebb átalakítást is eredményezett, hiszen lényeges különbség van huszár-, gyalogos-, tüzér- stb. 
alakulat helyiségigényei között. 

Az elmúlt évtizedben számos helységben alakultak helytörténeti vagy honismereti körök. Ezek között 
sok olyan van, ahol régi fényképek, okmányok találhatók, ezek információt adhatnak a laktanyára 
vonatkozóan is. Ha a lakosság valóban érezni fogja, hogy a területén állomásozó alakulat történetének 
kutatása folyik, bizonyosak lehetünk benne, hogy segíteni fognak. Ennek érdekében a különböző 
egyházi személyekkel a korrekt kapcsolatfelvétel nagyon fontos. Felmerülhet a kérdés, az alakulat 
(laktanya) parancsnoka hogyan, milyen módon küldhet kutatás céljából levéltárba általa kijelölt 
személyeket. Ehhez a helyi vagy Országos Levéltár, illetve Hadtörténelmi Levéltár igazgatója részére 
elkészített kutatási kérelem a megfelelő okmány. A kérelemben szerepelnie kell, hogy milyen célból, 
milyen területre kiterjedően kívánnak kutatást folytatni, s azt kik fogják végezni. A levéltárak megfelelő 
szakemberekkel rendkívül komoly segítséget tudnak adni. 

Az alakulattörténet kutatásának módszere 

Korábban hivatkoztam arra, hogy az egyes alakulatok történetének kutatása nem egyezik a 
laktanyakutatás módszerével. Egy napjainkban nagyon lényeges kérdésre szeretném felhívni a figyelmet. 
Ma nagy a késztetés arra, hogy egyes alakulatok valahol a távolabbi múltban találják meg elődeiket. Ez 
nem lehetséges, tudomásul kell venni, hogy a Magyar Honvédség mai alakulatainak nincsenek 
„törvényes ősei". Ez véleményem szerint akkor is igaz, ha olyan laktanyában van elhelyezve, melyben 
már 100-200 év óta különböző alakulatok teljesítettek szolgálatot. Itt a feladatot két részre kell bontani. 
Egyfelől kutatni kell, hogy az adott laktanyában milyen alakulatok kerültek elhelyezésre, másrészt 
vizsgálni kell, hogy azok milyen alá- és fölérendeltségben álltak. 

Az alakulatok kutatásához nélkülözhetetlenek a Hadtudományi Könyvtárban megtalálható Ezredtör-
ténet-ek. Ebből sok van magántulajdonban, de kutatás céljából általában szívesen adják kölcsön. Az 
alakulatok kutatása elsősorban a Hadtörténeti Levéltár anyagaiból történhet, de nem szabad lemondani 
azokról az idős emberekről sem, akiknek visszaemlékezései nagyon jól hasznosíthatóak. 

A korábbi időszakban az alakulatok számmal és névvel is el voltak látva. Pl. Mária Terézia 1. honvéd 
gyalogezred. Az alakulatok - főleg kezdetben - sokszor az ezredtulajdonos nevét használták, de a 
jellemzők a magyar történelem ismert alakjainak nevei voltak. 
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Az alakulatok szinte kivétel nélkül rendelkeznek csapatmúzeummal. Sajnos ezek nem alkalmasak arra, 
hogy a régmúlt történetét elősegítsék, hiszen nem ilyen célból készültek. Anyaguk azonban lehetőséget ad 
arra, hogy az utóbbi évtizedekről pontosabb képet lehessen kapni. 

Felvetődhet a kérdés, van-e szükség arra, hogy alakulataink, laktanyáink történetét kutassuk. Azt 
gondolom, hogy mind a hivatásos, mind a sorállomány történelmi ismeretei, a nemzeti jelleg erősítése 
szempontjából fontosak ezek a történelmi kutatások. 

Nem szabad elfelejteni, hogy a rendszerváltás során szükségszerűen bekövetkezett történelmi újraérté-
kelések olyan hatással is voltak különösen a hivatásos állomány idősebb korosztályaira, ami saját 
történelmi ismereteinek helytállóságát kérdőjelezte meg. Tudomásul kell venni, a Magyar Honvédség csak 
akkor válhat valóban magyarrá, ha annak neveljük tagjait. Ezt semmilyen parancs, intézkedés nem tudja 
pótolni. Ez nem jelenti azt, hogy más, esetleg sikeresebb hadseregek életével, történelmével nem kell 
foglalkozni, de elsődleges feladatunk, hogy állományunk az alakulathoz, az ott élő néphez, a fegyvernem-
hez, a Magyar Honvédséghez való tartozást ne iskolai leckeként tudja felmondani, hanem ennek az 
érzésnek különösen a hivatásos állomány sejtjeiben kell lenni, mert a beosztottak csak ezzel tudnak és 
akarnak azonosulni, csak ezt hajlandók követendő példaként elfogadni. 

Ma sokat vitatkozunk a hadsereg nemzeti jellegének fokozásáról, a nemzeti intézmények között elfoglalt 
helyéről, szerepéről. Az új hadseregkép megalkotását, a hadsereg új image-ának kialakítását sok egyéb té-
nyező mellett segítheti a jól megszervezett, pártérdekektől mentes laktanya- és alakulatkutatás és -feldolgo-
zás is. Ez azonban önmagában nem fogja egy számukra kedvező hadseregkép kialakítását eredményezni, ez-
zel együtt kell a „nyitott hadseregkénti" működést megvalósítani. Ha elfogadjuk azt, hogy a hadsereget a 
szükséges és lehetséges mértékben be kell illeszteni a nemzeti intézmények sorába, akkor az is elfogadható, 
hogy a városokban, településeken állomásozó alakulatokat is be kell illeszteni az ott folyó életbe. A modern 
nemzeti intézményrendszer beeresztése, beépítése a mindennapokba azt is jelenti, hogy szükséges bekap-
csolódni a történeti keret visszamenőleges kiterjesztésébe is. Számolni kell azzal, hogy ez az első időkben 
sok ellentmondást is támaszt, ami együtt jár sok korábbitól való szelektív elhatárolódassal, rehabilitációval, 
újraértékeléssel stb. 

Azt gondolom, a laktanya- és alakulattörténet-kutatás alapvető feladata a magyar katonai hagyományok 
ápolásának olyan fokra való „visszaemelése", mely az utóbbi évtizedekben sajnos elfelejtődött. A nemzeti 
hadsereg hagyományőrzéséről, a hagyományok ápolásáról csak akkor van értelme beszélni, ha ez a hadsereg 
egyértelműen nemzeti. Ez talán magyarázatul szolgál arra is, hogy az elmúlt évtizedekben miért nem folyt 
alakulat-, illetve laktanyakutatás. Nem csupán egy rendszer, de egy hadsereg erősségét is mutatja, mit és 
mennyit képes átvenni elődeitől, gyengesegét pedig bizonyítja, na elődeit megpróbálja sárba taszítani. 
Számunkra feladatként jelentkezik, hogy a nemzeti intézmények egyikét, a Magyar Honvédséget 
alkalmassá tegyük mind a belső, mind a külső kívánalmaknak való megfelelésre. A korábbi évtizedekben 
megpróbáltunk egy olyan katonaeszményt elfogadni és elfogadtatni, amely megfelelt a katonai szövetség 
céljainak. Ez nem tűrte meg a régi magyar katonahagyományok felelevenítését, s kifejezetten tiltotta az arra 
való utalást. Az eltelt időszak egyértelműen bebizonyította, hogy az olyan eszmény, mely nem kötődik ezer 
szállal sem az egyénhez, sem a nemzethez, nem képes gyökeret ereszteni. 

Hazaszeretetet nem lehet tankönyvből, dogmákból megtanulni. A hazaszeretet tanulása a bölcsőben kez-
dődik, majd következik a lakás, a falu, város, s ha jól épülnek egymásra, a katonakort elérő fiatal már tudja, 
hogy mi a haza, mit kell neki megvédeni, elődei hogyan teljesítették a hazával szembeni kötelezettségeiket. 

A negatív tapasztalatok ellenére nem szabad azt hinni, a hagyományok őrzésében, ápolásában a Magyar 
Honvédségnek a nulláról kell elindulnia. Az elmúlt évtizedekben is sok katonai vezető törekedett a hazafi-
ság elmélyítésére, a katonai hagyományok tisztességes ápolására. Nehéz volt azonban a korábbi laktanyák 
és alakulatok életének, napi munkájának bemutatása olyan viszonyok között, amikor apáink, nagyapáink a 
hivatalos politika szemében az „utolsó csatlósok" voltak. A saját alakulat vagy laktanya kutatásának meg-
kezdése előtt jogos a kérdés, milyen hagyományok ápolása a cél ? Hol kell és lehet felvenni az elejtett - vagy 
mások által elejtetett - fonalat, hogy az megfeleljen mind a honvédség, mind a magyar nemzet érdekeinek, 
de ne ébresszen sem az ország határain belül, sem azon kívül szándékainkkal ellentétes érzelmeket. 

Mielőtt alakulataink elkezdik saját történelmük kutatását, jó lenne, ha tanulmányoznánk: a korábbi idő-
szakban hogyan végezték ezt a munkát. Elődeink az elmúlt századokban felhasználták azokat a katonai ha-
gyományokat, melyek alkalmasak voltak arra, hogy az egész nép tudatában erősítsék a haza védelmének 
szentségét, ezzel együtt tekintélyt is szerezzenek a hadseregnek. A katonai vezetők mindig kiemelt felada-
tuknak tartották, hogy a társadalom a nemzeti intézmények sorában előkelő helyre állítsák a fegyveres erőket. 

Ismertek a két világháború között szolgáló idős tisztek, akik életében még ma is meghatározó az ezred 
vagy alakulat történetét feldolgozó emlékkönyv, amiből soha nem hiányzik a várossal, a polgári lakossággal 
való kapcsolat hiteles bemutatása. 

Nem volna hasznos, ha most - mint korábban oly sokszor - „kampányt" indítanánk a laktanya- és 
alakulattörténet kutatására. A múlt megismerésével együtt vizsgálni kell azt is, a világ korszerű hadseregei 
ma milyen formában valósítják meg alakulatok, laktanyájuk történetének feldolgozását. Nem lenne helyes, 
ha 5—10 év múlva ismét rádöbbennénk, megint nem ismerjük az eltelt évek fontos történéseit, hibáit és 
eredményeit. A korábbi években folyt „néphadsereg-kutatás" bebizonyította, hogy szakmai felkészültség, 
konkrét cél meghatározása nélkül a jó szándék is irányt téveszt. 

A szakmai felkészültség, ha párosul tisztességes elhivatottsággal, meghozhatja a laktanya- és alakulattör-
ténet kutatásában azokat az eredményeket, melyeket mindannyian szeretnénk. Dr. Szauter Lajos 
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A HONISMERETI SZÖVETSÉG HÍREI 

A Honismereti Szövetség 
kibővített elnökségi ülése 
1991 . feb ruá r 5. 

Szikossy Ferenc ügyvezető elnök a két ülés közötti munkáról adott tájékoztatást: 
- az alapítvány összegéből 6 millió Ft-ot áttettünk magasabb kamatozásúra, féléves lekötéssel; 
- A Karácsony Sándor Alapítványhoz benyújtott pályázatunkat elutasították, de megnézzük, hogy 

milyen újabb pályázati lehetőség van a meghirdetőknél. A parlament különbizottságához benyújtott 
pályázatunkkal 4,6 millió Ft-os támogatást kértünk a szövetség működéséhez; 

- Tárgyalást folytattunk Andrásfalvy Bertalan kultuszminiszterrel, aki támogatólag szólt a honisme-
reti mozgalomról, melyhez ígérete szerint segítséget kaphatunk egy-egy akció esetén (Honismereti 
Akadémia, táborok); 

- Für Lajos honvédelmi miniszterrel folytatott megbeszélés alapján a honvédséggel konkréttá tehető a 
kapcsolat. Felajánlotta, hogy a Honismereti Akadémia tanulmányújához autóbuszokat adnak, és 
megoldják tíz fő részvételét az Akadémián. A Honismeret folyóiratot bizonyos példányszámban 
megrendelik a laktanyák számára. A kapcsolattartás konkrétté válását jelzi dr. Szauter Lajos (Zrínyi 
Miklós Katonai Akadémia) részvétele ülésünkön; 

- Tájékoztatót adtunk tevékenységünkről a TESZ országos elnökségének. Fölhívták a figyelmünket 
arra, hogy kapcsolatainkat - főleg a területen - nem használjuk ki eléggé. Fölkínálták a TESZ birtokában 
lévő helyiségeket, melyek sok esetben hónapok óta kihasználatlanok. A TESZ-hez való csatlakozásról -
mint azt korábban is megállapítottuk - a megyei egyesületek maguk döntenek; 

- A televízió különböző pályázatain két program pályázatában veszünk részt, melyekkel egyrészt a 
nem közismert magyarországi várak bemutatását szolgáló film, másrészt a régi nyelvjárásokat 
megörökítő műsor elkészítéséhez kérünk támogatást; 

-Támogatunk egy 1944-1945-ös kitelepítésekről, áttelepítettekről, hadifoglyokról készülő filmet, 
melyhez kérjük, ha valamelyik megyében jelentkeznek a tv munkatársai, támogassák munkájukat; 

- Tárgyalást folytattunk a Kossuth Könyvkiadóval a Magyarországi Honismereti Füzetek sorozat 
kiadásáról, mely egy-egy megye múltjának, jelenének egységes tematika alapján történő bemutatásával 
segítené az oktatást. A sorozat elindításához kb. 500 000 Ft-ra lenne szükség, melynek előteremtéséhez 
szponzorokat keresünk; 

- Keressük a kapcsolatot az Oktatáskutató Intézettel is annak érdekében, hogy adjanak lehetőséget 
egy félállású munkatárs beállítására, aki a honismeretnek mint tantárgynak a bevezetésével, annak 
módszertanával foglalkozna; 

- Szabadegyetem szervezését kezdtük el, melynek alaptémája az önkormányzat lesz. Kezdetének a 
Honismereti Akadémiát tekintenénk, majd az ott megkezdett témakört szeptemberben folytatnánk a 
szabadegyetem keretei között; 

- Részt veszünk a TKM által kezdeményezett Széchenyi-emlékév szervezésében. Anyagilag is 
támogattuk az emlékkönyv megjelentetését, melynek 500 példányát a megyei egyesületek rendelkezésére 
bocsátottuk. 

Halász Péter a Honismeret jelenlegi helyzetéről elmondta, hogy a számok torlódnak a korábbi 
bizonytalan pénzügyi helyzet miatt. Az 1990. 4. szám 1991 januárjában megjelent az előfizetési 
felhívással és csekkel együtt, az összevont 5-6-os szám megjelenésére február közepén kerül sor. 
Reméljük, hogy az 1991-es évben vissza tudunk állni a korábbi megjelenési ütemre. Egyben jelezte, hogy 
amennyiben anyagilag kedvezőbb ajánlatot kapunk, nyomdát változtatunk. Az 1991. 3. szám anyaga -
zömmel az önkormányzati hagyományok jegyében - összeállt. A terjesztést a postával kötött szerződés 
szerint végezzük, az árusítást a posta egy újonnan alakult részlege végzi, eredményessége csak az 1. szám 
megjelenése után derül ki. Sokkal bonyolultabb a külföldi terjesztés, melyhez megoldást keresünk. A 
Széchényi Könyvtár a korábbi hagyományoknak megfelelően vállalja 150 pl. előfizetését, melyek 
Szlovákia és Kárpátalja intézményeihez jutnak el, de ennél többet szeretnénk elküldeni a határainkon túl 
élő magyaroknak. 

Fabulya Lászlóné a Békés megyei egyesület titkáraként ismertette a XIX. Honismereti Akadémia 
programtervét, melyet az elnökség tagjai elfogadtak azzal, hogy szakértői testület munkálja ki 
részletesen, illetve kérje fel az előadókat. 

Szikossy Ferenc a szervezeti kérdések kapcsán beszámolt arról, hogy a megyék többségében 
megalakult az egyesület és kinyilvánították a szövetséghez való csatlakozási szándékukat. Februárban 
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tartja alakuló ülését a Veszprém megyei és a budapesti egyesület. Nincs hírünk Nógrád, Somogy és Tolna 
megye szándékáról. Nógrád megyéből a Balassagyarmati Honismereti Kör kérte, hogy közvetlenül a 
szövetséghez csatlakozhassanak. 

A decemberi elnökségi ülés javaslata alapján az eddigi albizottságok helyett szakmai bizottságokat 
hozunk létre az alábbiak szerint: 

- néprajzi, anyanyelvi, irodalmi; 
- történelmi, évfordulós és szervezési-módszertani; 
- műemlékvédelmi; 
- nemzetiségiekkel és a határainkon túl élő magyarokkal foglalkozó; 
- tábori-módszertani bizottság. 
A műemléki bizottság (mely 1989-ben Nemzeti Örökség Bizottság néven alakult újjá) vezetésére 

továbbra is Román Andrást javasolja, a nemzetiségi bizottság vezetésére Székely András Bertalant, a 
tábori bizottság vezetésére továbbra is Túróczy Istvánnét. A többi bizottság vezetésére, összetételére 
még várjuk a javaslatokat. Ismertette azt a két pályázati kiírást, melyeket a Honismereti Szövetség 
Alapítványa hirdet meg honismereti táborok és kiadványok támogatására. Az elnökség egyetértett 
abban, hogy csak azok pályázhassanak, akik tagjai a megyei egyesületnek vagy a szövetségnek. 

Székely András Bertalan beszámolt a nemzetiségi-kisebbségi szakbizottság létrehozásával kapcsolatos 
eddigi lépéseiről. Külön bizottságot javasolt a hazai nemzetiségek honismereti tevékenységének 
összefogására, melynek szakmai irányítására Gyivicsán Annát javasolja, a határainkon túl élő magyarok 
bizottságát pedig maga tartaná kézben. 

Gyüszi László (Komárom-Esztergom megye) az elmúlt évben jelzett létbizonytalanság után arról 
számolt be, hogy egy helyi pályázaton kaptak 5000 Ft-ot, amivel el tudták indítani az egyesület 
munkáját. Nem látja tisztán a TESZ helyzetét, bár némi huzavona után ígéretet kaptak a segítségre 
(postaköltség, kiadvány támogatása). 

Gábori Imréné (Baranya megye) elmondta, hogy egyesületüknek a Megyei Művelődési Központ ad 
intézményi hátteret anéfkül, hogy akadályozná önálíóságukat. Örömmel számolt be arról, nogy a 
Dunántúfi Napló kétszer is foglalkozott az egyesülettel, helyi lapokban is megjelent róluk tudósítás. 

Jászberényi Ferencné (Győr-Sopron megye) arról adott számot, hogy Sopron város honismereti 
mozgalmát is sikerült megnyerni a Szülőföldünk néven működő megyei egyesülethez való csatlakozásra. 
A városi polgármestereket levélben keresték meg, kérve, hogy a hagyományos honismereti pályázat 
kiírásában vegyenek részt. Egyesületük szeretné megtartani a diákokat is a mozgalomnak, ezért a 
középiskolákat is megkeresték. Az általános iskolai történelem tankönyvhöz a Pedagógiai Intézettel 
közösen segédanyagot állítottak össze, melyet szeretnének a középiskolai tankönyvhöz is elkészíteni. 

Mint a TESZ országos elnökségének tagja, próbál segíteni más megyékben is a kapcsolatok alakításá-
ban, mely sok esetben személyi okok miatt nem realizálódik. Megyéjükben a TESZ székházában tartják 
rendezvényeiket, segítséget kapnak a postázásban stb. 

Hadnagy László (Veszprém megye) azokról a személyi és egyéb bizonytalanságokról szólt, amelyek 
hátráltatták egyesületük megalakítását. Azt viszont örömmel mondta, hogy munkájukban támaszkod-
hatnak a hagyományos intézményekre (levéltár, múzeum, VEAB stb.). A Honismereti Tanulmányok 
kiadásához eddig kaptak támogatást, a továbbiak megjelentetésére viszont még nem tudtak az 
intézmények ígéretet tenni. Kérdésként vetette fel, hogy szükséges-e az egyesület bírósági bejegyzését 
kérni, akkor is, ha csatlakozni kíván a szövetséghez. 

Szikossy Ferenc felhívta a figyelmet arra, hogy a bejegyeztetés nem kötelező, de számlaszámot csak 
önálló jogi személyként nyithat az egyesület. 

Nagy Eva (Fejér megye) beszámolt egyesületük október 25-i megalakulásáról, a tagság összetételéről, 
a tagdíjakról. Intézményi hátterük a Megyei Művelődési Központ, de a megyei TESZ is fölajánlotta 
anyagi támogatását. Programjukban elméleti és gyakorlati foglalkozások szerepeltek. Január 22-én, a 
kultúra napján honismereti megemlékezést szerveztek előadassak diafilmvetítéssel, dokumentumok 
bemutatásával, s az együttlét jó hangulata alapján elhatározták, hogy minden hónapban találkoznak. A 
találkozók ez évi programját a Széchenyi-évforduló köré csoportosítják. Tervezik szakkörvezető-kép-
zés indítását a művelődési központtal közösen. Örömmel számolt be arról is, hogy a megyei sajtó 
figyelemmel kíséri munkájukat. 

Horváth Lajos (Pest megye) úgy érzi, sikerült átmenteni, ami a honismereti mozgalomban hasznos 
volt. 1989-ben Pest Megyei Krónikás címmel honismereti lap indítását hirdették meg, támogatókat ke-
resve. Pénzük jelenleg is nagyon kevés van, de nem mondanak le a lap megjelentetéséről. Budakalász-
ról videofilmet készítettek (Kaján Vilmos munkája), amit az iskolában is jól tudtak hasznosí-
tani a lakóhely jobb megismertetéséhez, ezért javasolja, hogy a módszert máshol is be kellene 
vezetni. 

Turóczy Istvánné (Jász-Nagykun-Szolnok megye) sokszínű programról adott számot. Terveik között 
szerepel az egyesület videotárának kialakítása, a Honismereti Hírek kéthavonkénti megjelentetése, 
melynek anyagi fedezetét a TIT megyei szervezete, a Pedagógiai Intézet és a múzeum adja. Örömmel 
mutatta be az első számot, mely beköszöntőjében felvázolja az egyesület céljait, tagjai közé hívja 
mindazokat, akik az alapszabályban megfogalmazott feladatok megvalósításában részt kívánnak venni. 
Tájékoztat a lap az egyesület megalakulásáról, a tagság összetételéről, a vezetőség első üléséről, a 
helytörténeti kutatás szükségességéről. Szeretnék ezenkívül megjelentetni Honismereti Téka címmel az 
eddig elkészült pályázatok anyagát. 
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Tagtoborzás céljával felkeresik azokat az intézményeket, vállalatokat is, akikkel eddig is jó 
kapcsolatuk volt. 

A Jászberényi Tanítóképző Főiskola számára olyan programot készítettek, amely alapján fakultatív 
tárgyként bevezetik a honismeretet, s oktatásában az egyesület tagjai feladatot vállalnak. 

Csiffáry Gergely (Heves megye) szólt arról, hogy elsők között szövetkeztek az Ifjúsági Házzal, mely 
működésük hátterét megoldja. Fő céljuk a szakköri munka támogatása, mely a házzal közös érdekük. 
Tagjaik között eddig 7-8 szakkör kollektív tagként van jelen, mely valódi taglétszámukat megsokszoroz-
za. Terveik között szerepel továbbra is a honismereti táborok szervezése, valamint módszertani 
kiadványok időszakos megjelentetése. Örül a katonasággal való kapcsolat újfajta lehetőségének, keresni 
fogják az egri katonai kollégium vezetőit. 

Sáray László (BAZ megye) tájékoztatta az elnökség tagjait arról, hogy megyéjükben október 18-án 
alakult újjá a mozgalmat irányító csapat — egyelőre nem egyesületi formában - és bejelentették 
csatlakozási szándékukat a szövetséghez. Legfontosabb feladatuk ez évben a honismereti szakkörök 
újbóli áttekintése, az újakkal való kapcsolat keresése. Helyiségük van a Megyei Művelődési Központban, 
de sorsuk bizonytalan, ezért kötődnek a múzeumhoz, levéltárhoz is. Anyagi gondjaik enyhítésére az 
önkormányzattól 100 000 Ft-ot kértek alapítvány céljára, melyet valószínűleg meg is kapnak. 

Szólt a Szülőföldünk kiadvány további megjelentetésének nehézségeiről, a korábbi szerkesztőség 
felbomlásáról. Új honismereti olvasókönyv készül megyéjükről, melynek anyagi háttere megvan, csak 
híradást kérnek róla a Honismeretben. Nagy rendezvényük lesz a muhi csata évfordulója, neves 
személyiségek részvételével, kiállításával, emlékműállítással stb., ennek szervezésében aktívan részt 
vesznek. 

Mészáros Ágnes (Balassagyarmat): Nógrád megyéről nincs információja, csak helyi honismereti 
körükről tud számot adni, mely 13 éve működik a városi Könyvtárban. Rendszeresen megjelentetik a 
kör Tájékoztatóját, melynek 1991-es első számát be is mutatta. Számot ad e lap a kör küzdelmeiről, a 
város - és nem utolsósorban a határon túli magyarok - életében betöltött szereperői, az alapítványokról, 
a kiadványaikról; felvázolja az elmúlt év eseményeit s az 1991-es elképzeléseiket, rendezvényeiket. 
Elkészítették a Balassagyarmati Honismereti Híradó 1979-1988 között megjelent számainak repertóriu-
mát. Jelenleg a Balassagyarmati Néprajzi Múzeumban tartandó bemutatkozó foglalkozásra készülnek a 
Balassagyarmat Baráti Kör számára. 

Szauter Lajos (Magyar Honvédség) örömmel szólt a kapcsolatok újszerű lehetőségéről, arról a 
szándékukról, hogy csökkentsék a lakosság és a honvédség közötti távolságot. A katonákat szeretnék 
lakóhelyükhöz közelebb vinni, másrészt tisztjeiket szeretnék a humán értelmiség tagjainak tekinteni, 
nagyobb kötődéssel lakóhelyükhöz, ahol a laktanya van. A hadsereg is nyitni akar, ezért véleménye 
szerint ha a honismereti egyesületek, körök megkeresik a laktanyak parancsnokait, örülni fognak, 
segítséget is tudnak nyújtani nyomdával, postaköltséggel stb. 

Horváth Lajos szerint a magyar nemzet és hadserege között nem volt ellentét, amíg idegen elem nem 
nyomult közéjük. Ö maga is vonzódást érez a katonai pálya iránt, s hangsúlyozza, hogy vissza kell 
egymáshoz találni. 

Hadnagy László örömmel hallgatta a biztatást, hiszen megyéjükben sokan foglalkoznak hadtörténe-
lemmel, az ejtőernyősök történetének kutatásával stb. Nagy az érdeklődés a katonatisztek részéről, akik 
a múzeumbaráti kör ülésein is részt vesznek. 

Szikossy Ferenc azzal zárta a tanácskozást, hogy felkérjük a szakmai testületet a Honismereti 
Akadémia előadásainak részletes kidolgozására, ezt követően - még az akadémia előtt - találkozunk az 
elnökség tagjaival. 

Bartha Éva 

Megalakult a Honismereti Szövetség határontúli magyar albizottsága 
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néprajzi kutatások története Veszprém megyében, 
Petánovics Katalin: A Zala megyei néprajzi gyűj-
temények története, Winkler Ferenc: Somogy me-
gye néprajzi gyűjteményei, Dankó Imre: A pécs-
baranyai néprajzkutatásokról, G. Vámos Mária: 
Tolna megye néprajzi gyűjteményei, Varró Ágnes: 
A Fejér megyei néprajzi gyűjtemények és tudomá-
nyos munka, Körmendi Géza: A múzeumok és a 
néprajzi kutatás Komárom megyében, Zólyomi 
József: Nógrád megye néprajzi gyűjteményei, Cs. 
Schwalm Edit: A Heves megyei múzeumi szerve-
zet néprajzi gyűjteményei és tudományos munká-
ja, Viga Gyula: Néprajzi gyűjtemények Borsod-
Abaúj-Zepmlén megyében, Páll István: Szabolcs-
Szatmár megye néprajzi gyűjteményeinek és a 
múzeumok tudományos munkájának története, 
Ikvai Nándorné Sándor Ildikó: Pest megye nép-
rajzi gyűjteményei, Sztrinkó István: Néprajzi mu-
zeológia Bács-Kiskun megyében, Gyulyás Éva és 
mások: Szolnok megye múzeumainak néprajzi 
gyájteményei, Varga Gyula: A Hajdú-Bihar me-
gyei múzeumi szervezet néprajzi gyűjteményei, 
Grin Igor: Néprajzi gyűjtemenyek és tudományos 
munka Békés megyeben, Juhász Antal: A Csong-
rád megyei múzeumok néprajzi gyűjteményei és 
tudományos munkája. 

Pethő Sándor: Világostól Trianonig. A mai Ma-
gyarország kialakulásának története. Littera, Bp., 
1990. 241 old. 

Az 1925-ben, Budapesten megjelent mű rep-
rintje. 

Pifkó Péter: Esztergomi utcák, 1700-1990. Térké-

teket Lengyel Csabáné rajzolta. Szerzői kiadás. 

sztergom, 1990. 119 old. 

Pirigyi István: A magyarországi görög katoliku-
sok története, 1-2. Kiadja a Görög Katolikus 
Hittudományi Főiskola. Nyíregyháza, 1990. 190 
és 245 old. 

Pótó János: Emlékművek, politika, közgondol-
kodás. Képeket összegyűjtötte: Demeter Zsuzsa. 
Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 
7. MTA Történettudományi Intézet, Bp., 1989. 
163 old. 

„Rózsát ültettem a gyalogúira..." Galea menti 
népdalok. Gyűjtötte, válogatta, összeállította és 
közzétette Maczkó Mária és Rónai Lajos. Galga 
menti műhely, 3. Kiadja a Petőfi Múzeum. Aszód, 
1990. 195 old. 

Scherer Ferenc: Gyula város története, 1-2. Ki-
adja a városi tanács. Gyula. 1990. 478 és 479 old. 

Az 1938-ban Budapesten megjelent mű rep-
rintje. 

Nádasdy Lajos: Fejezetek a Pápai Református 
Nevelő Intézet történetéből. Kiadja a Dunántúli 
Református Egyházkerület Tudományos Gyűjte-
ménye. Pápa, 1988. 163 old. 

A Pápai Református Gyűjtemény. Szerk.: Kövy 
Zsolt. Kiadja a Dunántúli Református Egyházke-
rület Tudományos Gyűjteménye. Pápa, 1987. 147 
old. 

Kovách Attila: Előszó, Kövy Zsolt: A Pápai 
Református Gyűjtemény, Szabó György: A Du-
nántúli Református Egyházkerület Pápai Nagy-
könyvtárának története, Kövy Zsolt: A könyvtár 
különgyűjteményei, Kövy Zsolt: A Dunántúli Re-
formátus Egyházkerületi Levéltár, Kövy Zsolt: Az 
Egyháztörténeti és Egyházművészeti Múzeum, S. 
dr. Laczkovics Emőke: A Dunántúli Református 
Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei Mú-
zeumának műtárgyai. 

Somogy megye múltjából. Szerk.: Kanyar József. 
Levéltári évkönyv, 21. Kaposvár, 1990. 309 old. 

Borsa Iván: A megyei levéltárak és a megyék 
középkori oklevelei, Tóth Péter: Somogy várme-
gye közgyűlési jegyzőkönyvei (1658-1718), 
Varga Károly: Farkas Ferenc dél-dunántúli pász-
torember élete, Reőthy Ferenc: Fejezetek a del-ba-
latoni borvidék XVIII-XX. századi történetéből 
2., Tilkovszky Lóránt: Széchenyi István csoko-
nyai uradalma, Dobai András: Somogyi inszur-
gensek az 1809. évi hadjáratban, Andrássy Antal: 
A Kaposvári Berzsenyi Dániel Szabadkőműves-
páholy története (1902-1903) 1., Bősze Sándor: Az 
egyesületi hálózat kialakulása a Dél-Dunántúlon a 
dualista kor kezdő éveiben (1867-1873), Sárkány 
Eszter: Színházi kultúra a századfordulón Kapos-
váron, Géger László: Kísérletek a szövetkezetek 
megmentésére Somogyban, 1953 második felében, 
Bognár Tibor: Törvényesség és törvénytelenség a 
hazai németek elleni eljárásban a háború előtti és 
utáni jogalkotás tükrében. 

Szabó István: A magyarság életrajza. Akadémiai, 
Bp., 1990.276 old. 

Az 1942-ben Budapesten megjelent mű rep-
rintje. 

Szabó József: Magyarországi és jugoszláviai ma-
gyar nyelvjárásszigetek. Dél-alföldi évszázadok, 
3. Csongrád Megyei Lapkiadó Vállalat, Szeged, 
1990. 418 old. 

Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás 1440-
1711. Magyarok Európában II. Háttér Lap- és 
Könyvkiadó, Bp., 1990. 368 old. 

Szántó Imre-Szántó Endre: Alsópáhok és Felső-
páhok története. Kiadja a községi közös tanács. 
Alsópáhok, 1990.352 old. 

Szemere Bertalan: Politikai jellemrajzok a ma-
gyar szabadságharcból. Sajtó alá rendezte, a beve-
zetőt írta, az okmánytárat, a jegyzeteket és a 
mutatókat összeállította Hermann Róbert és Pe-
lyach István. Szépirodalmi, Bp., 1990. 733 old. 

Gróf Batthyány Lajos, Görgei Artúr, Kossuth 
Lajos politikai arcképe. 
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Szemes. Tanulmányok Balatonszemes múltjáról 
és jelenéről. Közreadja Reőthy Ferenc és Stirling 
János. Kiadja a községi tanács, Balatonszemes, 
1990. 432 old. 

Széchenyi-emlékek, -emlékhelyek. Összeállítot-
ta: Szentkúti Károly, Vértes László. Szerk.: Éri 
István. Budapest-Nagycenk, 1990. 127 old. 

A könyv gróf Széchenyi István születésének 
kétszázadik évfordulója alkalmából jelent meg. 
Ismerteti azokat a helyeket, ahol a legnagyobb 
magyar élete során megfordult, illetve ahol emlé-
két szobor, emléktábla őrzi. Az eligazodást térké-
pek, a jelentősebb műalkotások fényképei, to-
vábbá különféle mutatók és bibliográfia segíti. 

A székesfehérvári Jáky József Műszaki Szakkö-
zépiskola, 1950-1990. Szerk.: Bakonyi (Kovács) 
István. Kiadja az iskola, 1990. 200 old. 

Szita Szabolcs: Munkaszolgálat Magyarország 
nyugati határán. A birodalmi védőállas építése, 
1944-1945. Politikaelméleti füzetek, 5. ELTE, 
1989. 103 old. 

Szülőföldünk, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 
15. Kiadja a BAZ megyei Közművelődési Mód-
szertani Központ. Miskolc, 1990. 54 old. 

Dienes Dénes: A Csörsz-árokról, Szikora And-
rás: Monok község kettős jubileumra készül, dr. 
Bencsik János: A Bégányiak tokaji birtoka, II. 
Halász Anna: Lenau zempléni emlékei, dr. Fehér 
Erzsébet: Idegen nyelvből fordított tankönyvek 
(1790-1868), Molnár István: Az 1848/49-es sza-
badságharc eseményei az északi területeken, Kele-
men Imre: Tompa Mihály Hétben, Kovátsné Pók 
Judit: Egy elfelejtett, titokzatos könyvgyűjtő 
(Gráven Lajos), dr. Hőgye István: Adatok Ánd-
rássy Gyula működéséhez, Pozbai Dezsőné: Hősi 
emlékmű Kézsmárkon, Fehér József: A sátoral-
jaújhelyi katonatemető, Balogh Sándor: Tiltakozó 
levél Trianon ellen (1931), dr. Faggyas István: A 

kisnemesség szerepe Gömörben II., N. Bodnár 
Károly: A taktaszadai lakodalmi vacsora, Nagy 
Géza: A keresztszülők szerepe Karcsán, Nagy 
Anikó: Egy népi kismesterség: a csengőkészító, 
Viktor Gyula: Bányahelynevek Rudabányán, Tus-
nádi László: Egy vers hármas élete, Daragó Fe-
renc: Veszélyben a környezetünk 2., Halász Péter: 
Az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalomról I., Mo-
hay Tamás: Értékek és kérdések, dr. Kováts Dá-
niel-dr. Viga Gyula: Honismereti mozgalmunk, 
Nagy Károly: Álmási Balogh Pál emlékezete, 
Kerékgyártó Mihály: Egy hatvanéves természet-
járó kör (Diósgyőrben), Molnár János: Az encsi 
könyvtár néprajzi pályázata, Szikora András: Két 
honismereti jellegű bélyeg, Magyar Ildikó: Tre-
fort ünnepség iskolánkban, É. Kovács László: Dr. 
Szabó Zoltán emlékezete, K. D.: Újabb honisme-
reti kiadványok, Hírek. 

A XII. kerület. Hegyvidéki füzetek 3. Kiadja a 
XII. ker. tanács és a H N F XII. kerületi bizottsága. 
1990. 23 old. 

Tompa Mihály: Dalfüzér, 1844. Tompa Mihály 
kéziratos, kottás népdalgyűjteménye. Hasonmás-
kiadásra előkészítették és kísérőtanulmányokkal 
ellátták Pogány Péter és Tan Lujza. Kiadja a 
Herman Ottó Múzeum. Miskolc, 1988. 120 old. 

Veress D. Csaba: Adalékok Tapolca történetéhez 
(1944-1956). Tapolcai füzetek 7. 1989. 100 old. 

Veress D. Csaba: Székesfehérvár, a királyok váro-
sa. Zrínyi, Bp., 1990. 276 old. 

Veszprém megyei közutak története. Szerk.: 
Ikits Tamás. Veszprémi Közúti Igazgatóság, 1990. 
150 old. 

Zugor Ferenc: Tés története, 1086-1986. Ki-
adja a Jó szerencsét Mgtsz. Várpalota, 1988. 200 
old. 
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Köszöntjük 
a 75 esztendős Kanyar Józsefet 

A koalíciós időkről készült életrajzi számadások ma is időszerű részletével. 

Csonka Béla felvétele 

Mi a teendő? A magyarság - s benne a parasztság - komoly, alapos kiművelése. 
Népünknek nem külpolitikai orientációkra van szüksége, hanem befelé fordulásra, újjászüle-
tésre. A népnevelés kérdése ma történelmünknek éppoly sarkalatos problémája, mint a múlt 
században volt a jobbágyfelszabadítás. Az eljövendő évszázadok magyar megváltója az lesz, 
aki a nemzetnevelés korszakalkotó reformját megoldja, népünket műveltté teszi. 

A közönyfelhők azonban nehezen szakadoznak a falvak felett. A változás félelme ma is 
élénken él parasztságunk között. Pedig falvaink élete aligha nevezhető életnek, sokkal inkább 
vergődésnek, tengőaésnek. Népünk nem tehetségtelen. Jól írta Veres Péter: „Száz egészséges 
parasztgyerek közül nagyiából ugyanannyi a született tehetséges ember, mint a többi 
osztályok gyermekei közül. Parasztságunknak nem szabad belenyugodnia, hogy amíg más 
társadalmi osztályok az iskolákon keresztül átlagosan száz fő után küldhettek előre egy-egy 
delegátust, a magyar mezőkről legfeljebb ezer vagy tízezer személy után jutott előre egy-egy 
parasztifjú." 

Egy parasztember, aki 15-20 féle növényt termel, 8-10 fajta állatot nevel gondos 
körültekintéssel, nagy hozzáértéssel, aki házat épít, szerszámokkal dolgozik, ismeri a gépek 
titkait, eligazodik egy község közigazgatási teendőiben, aki az irányított gazdasági élet 
ösvényeit tapossa, járatos a demokratikus intézmények életében, községének és nemzetének 
a politikájában ösztönös hozzáértéssel részt vesz: méltó arra, hogy mesterkélt társadalmi 
alacsonyrendűsége ellenére „érettsége" elismertessék, s erről bizonyítványt kapjon. 
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Irány a lányos ház 

A májusfa díszítése 

A háziak egészségére! 

Ecsédi májusfaállítók 
Szabó Sándor felvételei 

Ecséd községben, a Palócföld határán, 
ma is állítanak májusfát. Április utolsó 
napján a legények egy sudár nyárfát 
díszítenek fel szalagokkal, s azt az el-
adósorban levő lányos házak udvarán 
felállítják. A ház asszonya és leánya 
étellel és itallal kínálja a legényeket. 



3 0 -
A kolozsmonostori templom 
(Csomafdji Ferenc felvétele) 
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