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Félbemaradt reformkor 

A római katolikus Szemlében megjelent 
tanulmányokat tartalmazó szép könyv szer-
kesztői azért tartották szükségesnek közre-
adását, mert az 1930-as években kibontako-
zott társadalmi és politikai mozgalmakat 
nemcsak feloszlatták, hanem tudatosan 
agyonhallgatták vagy eltorzította a velük 
foglalkozó marxista irodalom. Időszerűvé 
pedig az teszi, hogy a mai megújuló magyar 
társadalom számára a büszkén vállalt hagyo-
mányok a folytatható, igazi re formkor gyö-
kereit jelenthetik. 

A könyv első része számvetés az 1825-
1848-as klasszikus reformkortól kezdve a 
századunk húszas éveiben megindult reform 
próbálkozásokról. A múlt század reforme-
rei, Széchenyi, Kölcsey mennyi belső és 
külső nehézséggel, akadállyal birkóztak, 
amíg a szabadságharc elbukásával a mozga-
lom összeomlott . Ugyanez a sors várt száza-
dunk reformereire, a sikeres próbálkozások, 

•jó előjelek után a „fordulat éve" visszavetette 
az országot egy „történelem előtti kor"-ba. 
Jogasan teszi fel a kérdést tanulmánya össze-
foglalásában Vida István: „van-e egyebünk 
félbemaradt reformkoroknál?" 

A II. rész társadalmi mozgalmainkkal fog-
lalkozik. Először az ötven éve indult Kalot-
mozgalornról ír Kovács K. Zoltán, majd a 
katolikus népfőiskolák szervezetét, munká-
ját ismerteti részletesen. Az ipari munkásság 
problémáit felölelő E M S Z Ó mozgalommal, 
a keresztény szakszervezetekkel Vida István 
foglalkozik. Olvashatunk a katolikus ifjú-
munkás mozgalomról (KIOE) Hollai Ferenc 
tollából, a Katolikus Dolgozó N ő k és Leá-
nyok Országos Szövetségéről, a Kalot-lá-
nyok mozgalmáról (Stettner Andrea), végül 
a Magyar Parasztszövetség történetét , jelen-
tőségét ismerteti Vörös Vince, valamint a 
csehszlovákiai magyar katolikus reform-
mozgalmakról ír Sinkó Ferenc. 

A III. rész a kereszténydemokrácia útke-
resését muntat ja be. Kovács K. Zoltán a 
Demokrata Néppár t részletes történetét dol-
gozta fel az alapítástól kezdve a Győr i Kiált-
ványon, a Demokrata Néppár t programján, 
1947-es választási sikerén át az országgyű-
lésben és a közéletben vívott küzdelméig. 

Hézagpót ló tanulmány, tárgyilagosan m u -
tatja meg az értékeket, Pronászka, Giess-
wein munkásságát és a hibákat is. Jól mutat 
rá a keresztény politika zsákutcájára. A z 
egyház, mint az ország legnagobb földbir to-
kosa szembefordult a kialakult társadalmi 
rendet megingató, alapvető politikai refor-
mokat sürgető törekvésekkel, s ez összeüt-
közésekhez vezetett egyes főpapok és a gyö-
keres változást hirdető reformerek közöt t . 
Ennek ellenére, ha lassan is, a reform szel-
lemi gyökerei erősödtek. Mai átalakuló éle-
tünk számára is példamutatók az akkori 
alapelvek: körültekintő okosság a külpoliti-
kában, szabadság és egyenlőség a demokrá-
ciában, az új gazdasági rend körvonalai, erős 
önkormányzat és a kulturális demokrácia 
legsürgősebb feladatai. A gondolatok közül 
csak néhányat emelek ki: „Egy nép olcsón és 
jól csak erkölcsösen élhet". „Mindenkitől 
képessége és mindenkinek teljesítménye sze-
rint az igazságosság érvényesüljön". „A m ű -
velődéspolitika legyen független a napi poli-
tikától". A parlamenti napló alapján a szerző 
pontos képet rajzol a Demokrata Néppár t 
parlamenti munkájáról , konstruktív ellen-
zéki harcairól, s az országgyűlésen kívüli 
tevékenységéről. Hasonlóképpen tárgyila-
gosan írja le a pártban lévő feszültségeket, 
ellentéteket, és a Néppár t feloszlatásának 
körülményeit . Méltón csatlakozik a ki tűnő 
tanulmányhoz Barankovics István naplótö-
redéke: Sorsdöntő beszélgetés Rákosival. 
Megrázó példája a kommunista diktatúra 
által a másként gondolkodókkal szemben 
alkalmazott agyafúrt, embertelen módsze-
reknek. 

A könyv IV. része a Kisgazdapárt tör té-
nelmi jelentőségével foglalkozik az alapítá-
sától a második világháború végéig. Varga 
József hiteles történeti tanulmányában fog-
lalkozik Eckhardt T ibor bel- és külpolitiká-
jával, a közéleti jobbratolódásának okaival, 
Bajcsy-Zsilinszky Endre alakjával, a Pa-
rasztszövetség és a polgári tagozat megala-
kulásával, a párt szerepével az ellenállási 
mozgalomban, majd 1945 után az újrakez-
déssel, a koalíciós politikával, a párt harcával 
a kommunista befolyás ellen, az összeeskü-
vés vádjával, a szalámi-taktikával, a soraikba 
és a Parasztpártba becsempészett k o m m u -
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nisták bomlasztó tevékenységével, s végül a 
Kisgazdapárt felszámolásával. 

Az V. rész történelmi értékű elemzést 
ad az 1956-os magyar forradalomról . Bé-
kés Gellért a korszakváltó átalakulás ösz-
szefüggésében értelmezi az eseményeket , 
s úgy véli, hogy mozga tó eszméiben a 
re form-mozgalmak ú jabb felbukkanását 
mutat ja . Kovács K. Zoltán a tőle megszo-
kott precizitással a for radalom követelései 
és a magyar reformtörekvések összhangjá-
ról ír. A rádióból, a korabeli sajtóból vett 
idézetekkel illusztrálja az eseményeket. Ki-
emeli a nyugat és kelet felől egyformán 
veszélyeztetett függetlenség óhajtását, az 
agrárkérdést a for radalomban, az új m u n -
kásöntudat jelentkezését, a keresztényde-
mokra ta erők szerepét, s a jövő Magyaror -
szág látomását Bibó István politikai né-
zetein keresztül. Az 56-os forradalom és 
szabadságharc drámai eseményeinek ere-
je az ország határain belül és kívül tovább-
ható, tör ténelmet formáló tényező ma-
radt. 

A VI. rész „A haza és a szegény nép 
szolgálatában" a keresztény reformmozga-
lom egyéniségeinek életútját, munkásságát 
mutatja be. A VII. rész pedig, Rezsőházy 
Rudolf tollából, Európa sorsproblémáit tárja 
elénk. 

A kötet hiteles dokumen tumokon alapu-
ló, tudományos igényességű, színvonalas ta-
nulmányok gyűjteménye. A reformtörekvé-
seket tárgyilagos őszinteséggel mutatja be, 
az eszmények, célok, eredmények mellett a 
feszültségeket, belső nehézségeket is őszin-
tén feltárja. Hiányosságául csupán egyoldalú 
katolikusságát említhetjük. Hiányoznak be-
lőle a protestáns testvérmozgalmak, és az 
egyházaktól függetlenül kibontakozó de-
mokrat ikus társadalmi és szellemi reformkí-
sérletek részletes bemutatása. A szerkesztők 
előszavukban számos kísérletük, bátorítá-
suk eredménytelenségére hivatkoznak, a 
szükséges alapinformációk, hiteles forrás-
munkák, dokumentumok hozzáférhetetlen-
ségére. Ez az átélt politikai időszakban elfo-
gadható érvelés, viszont mai helyzetünkben 
felveti a tanulmánykötet kibővített folytatá-
sának szükségességét az „egész látóhatár" 
teljessége érdekében. 

Akit közelebbről érdekel a kibontakozó 
új magyar élet, az vegye kezébe ezt a könyvet 
és tanulmányozza. Értékes fogódzókat talál 
benne. A könyv Budapesten a Szt. István 
Társulatnál szerezhető be. (Róma, 1990. 422 
old.) 

Dr. Timaffy László 

B A R N A G Á B O R : 

Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon 

Ritka jelenség irodalmunkban ez a könyv, 
amely most hagyta el a sajtót. A megnyerő 
kiállítású kötet nem búcsújáró ének- és ima-
könyv. Ilyen az utóbbi évekből magyarul 
Harmath Károly: Búcsúsok imakönyve cím-
mel Újvidéken jelent meg 1988-ban, s tartal-
mazza a búcsújáráshoz javasolt imákat, éne-
keket, az indulástól a kegytemplomba érke-
zésig, majd a hazaérkezésig minden ese-
ményhez. 

Jelen kötet, Barna Gábor míves munkája, 
a hazai kegyhelyek rövid történeti, művelő-
déstörténeti tára, mely helyismeretet, gya-
korlati tanácsokat ad a zarándokutakhoz. A 
bemutatott jó félszáz búcsújáró hely nem 
teljességigényű, nem nyújt hiánytalan felso-
rolást. Inkább a leglátogatottabb és a meg-
újulóban lévő kegyhelyeket tartalmazza. 
Nagy többségük a Dunántúlon és Észak-
Magyarországon van. A búcsújáró helyek s a 
búcsújárás tükrözi , megjeleníti a magyar 
katolikus egyház és vallásgyakorlás múltját 
és jelenét. 

Különös tisztelet és hagyományos szere-
tet övezi a Magyarok Nagyasszonyát , a 
Boldogságos Szűz Máriát, akit népünk Szent 
István óta nagy becsben tart. Kultusza olyan 
csodálatos kegyelmekkel áldotta meg Mária 
országát, amilyenekkel talán a világ egyik 
nemzete sem dicsekedhet. Nemcsak védő-
asszonya volt ennek a sokat szenvedett or-
szágnak, nemcsak Szent István koronáját 
tartotta meg mindig szent fényben, hanem 
egyszerű gyermekeit is vigasztalásokkal ál-
dotta századok óta. 

A búcsújárók természetesen a kegyhe-
lyek, templomok, s bennük a kegyképek és 
szobrok történetét igyekeznek megismerni, 
de egy-egy búcsújáró hely további -va l lásos 
épülésre is alkalmas - látnivalóit, a helység 
más templomait , kápolnáit, kálváriákat, 
szentek köztéri szobrait, az út menti keresz-
teket, de a természeti szépségeket is megke-
resik. A könyv ezekhez is eligazítást nyújt . 

A búcsújáró helyeket a következő adatok 
szerint ismerteti a könyv: fekvése, közigaz-
gatási hovatartozása; története; búcsús ün-
nepek; látnivalók; utazás, szállás, ellátás. 

A könyvből megtudható, hogy mi a bú-
csú? A katolikus egyház a búcsúról szóló 
tanítást a bűnbánati fegyelemmel, a bűnbá-
nat tartással összefüggésben hirdeti. Vagyis a 
bűnök megbocsátása a taljesített elégtétel 
után jár. Áz egyház a történelme során 
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számos templomot felruházott a búcsú-
nyerés kiváltságával. A kötetben szereplő 
helységek többsége ezzel a kiváltsággal ren-
delkezik. (A búcsúnyeréssel kapcsolatos 
tudnivalókat, a hivatalos egyházi tanítást a 
Szent István Társulat legutóbbi kiadványai 
tartalmazzák. A búcsúk imakönyve. 1985. 
Büntetéseink elengedése. A Dúcsúkról. 
1989.) 

Megismerkedhetünk a magyarországi bú-
csújárás vázlatos történetévefis, mely szerint 
a magyarság már Géza fejedelem, Szent 
István és kiemelkedő utódaik egyházalapító, 
majd -fejlesztő munkássága nyomán a ke-
resztény európai népek sorába lépve, hazai 
búcsújáró helyek híján először a már kiala-
kult európai búcsújárásokba kapcsolódott . E 
zarándoklatok célja az ezredforduló tájékán 
még főként a szentföldi Jeruzsálem és Jézus 
földi életének ottani színhelyei voltak. A 
másik zarándoklati hely Róma volt. Szent 
Péter és Pál apostolok sírja, az egyház köz-
P o n t j a . 

H á r o m európai kegyhely - más és más 
történeti korokban, eltérő indíttatás-
ból - szinte magyar nemzeti búcsújáró hely-
lyé vált: Aachen, Mariazell és Czestochova. 
Későbbi időkben az Árpád-házból szár-
mazó szentjeink a keresztény Európá-
hoz való kötődésünk újabb zálogai let-
tek. 

Mint említettük, a középkortól kiala-
kult Szűz Mária búcsújáró tisztelete 
(Regnum Marianum), melynek hű tükrei 
napjainkig is leglátogatottabb búcsújáró he-
lyeink. A hazai szerzetesrendek mostani 
újjáéledése jó hatással lesz a búcsújárás-
ra is. 

A kötet szépirodalmi értékét növeli, hogy 
a búcsújáró kegyhelyekhez fűződőén Sík 
Sándor, Berda József, Krúdy Gyula, Ady 
Endre, Móra Ferenc, Bittei Lajos, Takáts 
Gyula, Juhász Gyula, Békés Gellért és N é -
meth László írásait is felidézi. 

A közöl t búcsús naptár feltünteti az is-
mertetett kegyhelyek főbb búcsúinak ál-
landó és változó ünnepnapjait . A térképek, 
rajzok Bíró László, a pazar, színes művész-
fotók Lantos Miklós munkáját dicsérik. A 
közölt irodalmi válogatás e témakör kutatói-
nak ad jó útbaigazítást. 

A szép kiállítású könyv ér tékhordozó és 
értékadó. Az erkölcsös élet melletti elkötele-
zettsége olyan erénye, melyre nagy szükség 
van manapság. A könyv megjelenése a ma-
gyar lelkiéleti irodalom eseménye. (Medici-
na, Bp. 1990.) 

Dr. Domonkos János 

T Ö R Ö K J Ó Z S E F : 

Szerzetes- és lovagrendek 
Magyarországon 

Napjainkban gyakran kérdezgetik, hogy 
kik a szerzetesek, miért vállalták a közösségi 
életformát, hol és meddig működtek, az 
egyházi élet szolgálatán túl hozzájárultak-e 
az ország, a nemzet felvirágoztatásához? 
Miért van többféle szerzetesrend? Melyek 
közös vonásaik, s mely szerint különböznek 
egymástól? Kik alapították a szerzetesrende-
ket, mikor telepedtek meg nálunk? Hol , 
meddig működtek? Milyen művelődéstörté-
neti érdemeik vannak, hogyan segítették 
népünk erkölcsi megerősödését? 

Sok kérdésre választ kaphatunk a kötet-
ből. A teljességre nem tart igényt és a szak-, 
emberek által vitatott kérdések eldöntésére 
sem vállalkozik. 

A könyv írója, a Katolikus Hi t tudományi 
Akadémia közép- és újkori egyháztörténet 
tanszékvezető professzora már két évtized-
del ezelőtt megkezdte az egyetlen magyar 
alapítású szerzetesrend, a pálosok liturgikus 
(szertartástani, a katolikus egyházi szertartá-
sokkal kapcsolatos) forrásai vizsgálatát. Mű-
vében átfogó képet ad a szerzetesség ma-
gyarországi kezdeteiről a szerzetesrendek 
1950 nyarán történt könyörtelen felszámolá-
sáig. 

A történelmi adatokkal párhuzamosan 
a szerzetes- és lovagrendek mindennap-
jai tárulkoznak a tudományos alaposság-

fal, mégis olvasmányosan megírt mű-
én. 

A szerzetesrendek áttekintése során külön 
képet kapunk Krisztus katonáiról, a lovag-
rendekről is. 

Amikor a magyarság a kereszténység-
gel - ezen belül a szerzetességgel - ta-
lálkozott, akkor már az majd évezredes 
múlttal rendelkezett. Ezért a szerzetesség 
honi története tárgyalása előtt a könyv átte-
kinti a kereszténység kezdő évezredét, is-
mertetve a szerzetesség intézménye megszü-
letését, neves személyiségeinek tevékenysé-
gét. 

Kik a szerzetesek? Azok a megszentelt 
férfiak és nők, akik előírt szabályok s ze r in t -
az engedelmesség, a tisztaság és a szegénység 
- hármas evangéliumi tanácsra tett fogada-
lom szerint rendezik be közösségi életüket: 
vállalva a tanítást, a betegápolást és számta-
lan fontos tevékenységet. Isten iránti szere-
tetüket alapjában imában „imává vált" éle-
tükben fejezik ki, hogy embertársaikban 
magát Krisztust szolgálják. Tulajdonképpen 
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minden szerzetescsalád a nyugat i szerzetes-
ség atyja, Szent Benedek „ O r a et Labora" 
( Imádkozzá l és dolgozzál) je lmondatát -
különféle vál tozatban - keresi és váltja életté. 

Ki tudja , hogy hányféle szerzetesrend van 
a világon? N o s , az évente kiadásra kerülő 
Pápai Évkönyv rendszeresen közli a pontos 
adatokat a szerzetesrendekre és a szerzetes 
kongregációkra vona tkozóan . Eszerint meg-
közelí tően nyolcszáz férf iszerzet és jó más-
fél ezer női szerzet él és m ű k ö d i k világszerte. 

Az é rdek lődők az egyház hivatalos tanítá-
sát e lsősorban a következő pápai megnyilat-
kozásokban t anu lmányozha t j ák : Perfectae 
Caritatis zsinati határozat , Vi . Pál Evange-
lica Testificatie kezdetű apostoli levele, vala-
mint II. János Pál pápa Redempt ionis D o -
num kezde tű apostoli buzd í t á sa . 

K ö n y v ü n k rövid áttekintést nyú j t Krisz-
tus katonái : a lovagrendekről is. A középkor 
jellegzetes intézményei , a lovagrendek, 
sz in tpróba elé állítják a szerzetesség hiteles 
múlt ját megismerni s zándékozó olvasót. A z 
evangéliumi tanítás ugyanis elítéli az erősza-
kot . A lovagrendek esetében pedig úgy tű-
nik, mintha az egyház szentesí tené az erő-
szakot. A lovagrendek születése, virágzása s 
hanyatlása megismerésével világosan látha-
tó, hogy a lovagrendek tagjai nem szerzete-
sek - k iknek engedélyük volt a hadakozásra 
és a vérontásra , hanem olyan világi lovagok, 
akik sajátos állapotuk tuda tában voltak, és 
ennek ellenére a hadakozáson kívüli életvite-
lüket a szerzetesi szabályzatok alapján igye-
keztek rendezni . 

Epi lógus: Magyarországon a hatalom bir-
tokosai 1950-ben a szerzetesrendeket - négy 
kivételével - erőszakkal illegalitásba kény-
szerí tet ték. Tény , hogy 1950-ben még 62 
férfi és női rend létezett hazánkban , a 11 538 
szerzetes 636 rendházban lakott . Szerze-
tesek és szerzetesnők ezrei kerültek ártat-
lanul b ö r t ö n ö k b e , in terná ló táborokba s vál-
tak közösségeiktől elszakítot t fö ldönfu -
tókká. 

A legtöbb szerzetesi közösség az elmúlt 
négy évt izedben nem tudta betölteni az ala-
pítók szándéka szerinti feladatát . Voltak 
azonban olyan rendek is, melyek az ü ldözte-
tés során is megtalálták életben maradásuk 
módjá t . 

„Ameddig vannak szegények, betegek, ki-
csinyek, addig mindig lesznek szerzetesek a 
katolikus egynázban és a szerzetesek tör té-
netét Magyarországon is éppen úgy, mint 
másutt a világon befejezni nem, csak félbe-
szakítani l ehe t / ' - hangsúlyozza zárszavá-
ban a szerző . Erre a mai é le tünkben újjászer-
veződő rendek a b izonyí tékok . 

Az időrendi , történeti so r rendben í ródot t 
könyv tényszerű , de olvasásra késztető is. 
Külön fe jezetben sorolja a köte tben található 
szerzetesrendek mutatójá t és hivatalos elne-
vezését. A szerző utal a felhasznált iroda-
lomra, s néhány kiemelkedően szép színes 
fo tó ad szemléltető illusztrációt. 

Elsősorbaan az ifjúságnak - a korszerű , 
keresztény életértékek kialakításához is -
ajánljuk e k i tűnő könyvet , akik az ismert 
okokbó l nagyon keveset tudha t tak meg 
ezekről a témákról . (Panoráma, Bp. 1990.) 

Dr. Domonkos János 

Könyvek Kárpátaljáról 

A közelmúltban több kellemes hírrel ör-
vendeztetett meg Kárpátalja. Úgy tűnik, a 
határainkon túli, Kisebbségben élő magyarság 
életében a politikai viharok után egyedül 
Kárpátalján kezdődtek reménykeltő változá-
sok. Kulturális szövetség, irodalmi folyóirat 
alakult, szobrokat , emlékműveket, emléktáb-
lákat avattak, jelentős lépések tör téntek az 
anyanyelv-használatban, az iskolai oktatás-
ban. Az itteni magyarok életét kevéssé keserí-
tik meg türelmetlen nacionalista indulatok. 

A számos tudósí tás , cikk n y o m á n kezd jük 
fölfedezni ezt a tő lünk sokáig hermet ikusan 
elzárt tör ténelmi tájegységet. Éddig azonban 
jobbára csak a kulturális, egyházi, politikai 
törekvésekről , az elért e redményekrő l hal-
lot tunk, de nem ismerjük magát a tájat, a 
városokat , falvakat, a műemlekeket , s ke-
véssé ismerjük az itt élő embereket . Mindeb-
ben segítségünkre lehet néhány 1990-ben 
napvilágot látott könyv . 

Sorrendben az első egy vékonyabb kiad-
vány, ami Kárpátal ja jellegzetes építészeti 
emlékeivel, a fa templomokkal foglalkozik.1 

Szerzője Kovács József, aki korábbi hasonló 
jellegű munká ja (Fa templomok Máramaros-
ban) után mos t a kárpátaljai ru tének egyházi 
faépítészeti emlékeit járja végig. Építészeti és 
területi s zempon tok alapján hét jellegzetes 
fa templomt ípus t különí t el. A rövid tör té-
nelmi és építészeti bevezető után részletesen 
mutat ja be a térség 26 fa templomát . A szöve-

fet alaprajzi ábrák és zömmel fekete-fehér 
épek egészítik ki. A könyv végén rövid 

kitekintést kapunk , összehasonlítást a tá-
gabb környezet hasonló építményeivel. H i -
szen Kárpátalja építészete nem elszigetelten 

'Kovács József: Fatemplomok Kárpátalján 
Építésügyi Tájékoztatási Központ Bp., 1990. 
140. o l d / 
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alakult ki, sok a kölcsönhatás N y u g a t - U k -
rajna, Kelet-Szlovákia, Észak-Erdely és a 
magyarországi Felső-Tiszavidék fatemplo-
maival. 

Sajnáljuk, hogy a szerző mindenhol a 
hivatalos ukrán helyneveket részesítette 
előnyben a magyarral szemben. Ez a megol-
dás azért sem érthető, mivel már a helyi 
magyarság is kivívta magának azt a jogát, 
hogy anyanyelvén nevezhesse meg Kárpát-
alja városait, falvait. A kiadvány némely 
mondatával a rutén (ruszin) lakosság is elé-
gedetlen lenne, őket ugyanis a hivatalos 
politikai álláspontot tükröző ukrán névvel 
illeti. A vallási viszonyokról mindössze 
egyetlen mondat tájékoztat, helytelenül. A 
lakosság zöme ugyanis görög katolikus, nem 
pedig pravoszláv. Mivel a könyv egyházi 
építményekkel foglalkozik, erről sokkal bő-
vebben és pontosabban kellett volna szólni. 
Összegzésképpen elmondható, hogy a 
szerző korábbi hasonló jellegű műve, mind 
tartalmában, mind kiállításában jobban sike-
rült, mindamellett haszonnal forgathatja 
mindenki, aki a térség műemlékei iránt ér-
deklődik. 

A T á j a k - K o r o k - M ú z e u m o k Egyesület 
jelentette meg Deschmann Alajos ki tűnő 
könyvét Kárpátalja műemlékeiről. A kötet 
67 város és falu mintegy száz műemlékével 
foglalkozik, s első alkalommal nyúj t átfogó 
ismertetést Kárpátalja építészeti emlékeiről.2 

A harmadik könyv egy gyönyörű képes 
album Kárpátaljáról. Szacsvay Imre, Szacs-
vay Péter és Legeza László fényképezőgép-
pel járta be e szépséges tájat, hogy bemutassa 
kincseit, értékeit.3 Az Élő szép hagyomány 
című sorozat első három kötete Erdéllyel 
ismertetett meg. A nemes vállalkozást foly-
tatva most Kárpátaljára látogathatunk el. A 
kötet lapjairól a legszebb műemlékek, a 
természeti szépségek, a hegyi táj, zöld lege-
lők és gyorsfoíyású patakok képei mellett az 
itt élő nemzetiségek életképei is felvillannak. 

E vadregényes táj történelmi emlékekben 
is gazdag. Ismert, hogy a honfoglaló magya-
rok egyik útvonala a Vereckei-nágón át ve-
zetett, a vidék benépesülése azonban a ké-
sőbbi századokra tehető. Ung, Bereg, Ugo-
csa és Máramaros vármegyék a XI. század 

2Deschmann Alajos: Kárpátalja műemlékei Tá-
j a k - K o r o k - M ú z e u m o k Egyesület Bp., 1990. 
230. old. A könyvről az 1991. 1. számban jelent 
meg részletes ismertetés. 
1 Szacsvay Imre-Szacsvay Péter-Legeza Lász-
ló: Kárpátalja Off ic ina Nova Bp., 1990. 152. 
old. 

végétől fokozatosan alakultak ki. A ruszinok 
a XIII . századtól kezdve települtek be Galí-
ciából a hegyvidéki részekre, míg a magyar-
ság visszahúzódott a folyóvölgyekbe. 

A reformáció korában a magyar és a német 
lakossága kálvinistává lett. Bocskai és Beth-
len Gábor korában a vidék Erdélyhez tarto-
zott. Az 1640-es években zajlott az addig 
or todox ruszinok csatlakozása a katolikus 
egyházhoz. A terület jórészt a Rákócziak 
birtoka volt, II. Rákóczi Ferenc innen indult 
az ország belseje felé. A helyi lakosságot, 
ruszinokat, magyarokat Rákóczi népének is 
nevezik, ők voltak a fejedelem leghűsége-
sebb követői. Utódaik 1848-1849-ben a sza-
badságharc mellé álltak. 

Kárpátalján a nemzetiségek ma is békésen 
élnek egymás mellett. A lakosság 1910 óta 
megduplázódott , 600 ezerről 1,2 millióra 
nőtt . De miközben a rutén és a bevándorolt 
orosz, ukrán lakosság száma közel három-
szorosára növekedett, a magyarság létszáma 
alig változott. A könyv megismertet a rutén 
nép betelepedésének történetével, nyelvjárá-
saikkal, szokásaikkal. Olvashatunk a mun-
kácsi görög katolikus egyházmegye történe-
téről, megszületéséről és 1947-es kálváriájá-
ról. A sztálini önkény megszüntette a görög 
katolikus egyházat, templomait a pravoszlá-
voknak adta. A püspök merénylet áldozata 
lett, a papságot erőszakkal kényszerítették a 
csatlakozásra. Aki nem írta alá a nyilatkoza-
tot, lágerbe került. Az egyház több mint 
negyven évig illegalitásba kényszerült . Az 
utóbbi évek változásai nyomán most ismét 
működhetnek a görög katolikusok, az újjá-
éledés azonban nehéz, küzdelmes, a templo-
mok visszaszerzése nem megy bonyodalmak 
nélkül. A szerzők éppen 1990 húsvétján 
járnak egy újra visszakapott görög katolikus 
templomban, Szeklencén. A falu népe fölele-
venítette régi húsvéti szokásait. 

Kárpátalja történetében meghatározó sze-
repet játszott a Galíciából betelepült zsidó-
ság. A két világháború közt a lakosság 14%-
át alkották. Mára azonban szinte teljesen 
eltűntek, csak az utak mentén lévő elhagyott 
temetőik őrzik emléküket. 

A szerzők az Erdős-Kárpátok bővizű pa-
takjait követve járták be Kárpátalját. E hegyi 
patakok lejjebb folyókká egyesülve a Tiszát 
táplálják. Az Ung, Latorca, Talabor, Nagy-
ág, Borzsa völgyében leereszkedve a már 
zömmel magyarlakta Tisza völgyét követ-
jük. A mintegy 200 ezer fős magyarság 
nagyjából összefüggően, az országhatár kö-
zeteben, a sík vidéken él, s 85 faluban és egy 
városban, Beregszászban alkot abszolút 
többséget. De jelentős számban él Ungvá-
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ron, Munkácson , Nagysző lősön , H u s z t o n 
és Técsőn is. A magyarok ké tharmada refor-
mátus , egyharmada katolikus. Ö k is meg-
szenvedték az e lnyomás éveit. 1944 őszén a 
munkaképes férfilakosság zömét , t ö b b mint 
40 ezer ember t hurcol tak el „málenki j robot -
ra". Az elhurcol tak emlékére az u tóbb i idő-
ben egyre t ö b b helységben állítanak emlék-
táblát, kopjafá t . 

Kárpátalján őrz ik a hagyományoka t . 
Ungváron szabadtér i néprajzi m ú z e u m talál-
ható, ahol a terület faépítészetének jellegze-
tes emlékeit muta t j ák be. Tiszapéterfalván 
egyedülálló magyar skanzen létesült, ahol a 
tájegység magyar építészeti emlékei, beren-
dezései lá thatók. A vidék nevezetessége a 
beregi szőttes. 

A Könyv mindenki t segíthet, hogy megis-
mer je élő, szép hagyományainka t , műemlé-
keinket, s ápolja a népek, vallások közti 
békés kapcsolatokat . 

Udvarhelyi Nándor 

M A D A R I L O N A : 

Fejezetek Zoboralja társadalomrajzához 

Zoboral ja a magyar nyelvterület északi 
határán van, N y i t r a közelében. Nevé t a 
középen k iemelkedő Zobor hegytől nyerte. 
A Zoboral ja magyarok lakta falvai: Alsócsi-
tár, A l sóbodok , Bábindal, Béd, Gerencsér , 
Geszte, Gímes , Kolony , Lédec, Menyhe , 
Nyi t raegerszeg, Pográny, Vicsápatáti , Zsé-
re. Az átlag magyar embernek csupán né-
hány falu neve lenet ismerős, egy-egy Ko-
dály Zoltán által gyűj tö t t , országosan elter-
jedt népdal idézi. „Gerencséri utca végig 
piros rózsa . . . " , vagy a híres, gyönyörű , 
Kodály Székelyfonójában is felcsendülő „A 
csitári hegyek a la t t . . . " 

Madar I lona arra vállalkozott , hogy e 
magyarság egészétől régen elszigetelődött , 
napjainkra pedig teljesen elszakadt magyar 
sziget fél évszázada letűnt társadalmának 
életét felvázolja. Faluról falura járva, főként 
szóbeli közlésekre támaszkodva, de tudo-
mányos és i rodalmi forrásokat is felhasz-
nálva rekonstruál ta a zoboralji magyarság 
90-50 év előtti mikrovilágát. 

Feltárta és bemuta t ja a falvak gazdasági 
adottságait , a lakosság lélekszámát, vagyoni 
helyzetét , társadalmi rétegződését . Ezek 
alapján megállapítot ta: „A natár szűk volta 
mindössze n á r o m alapvető társadalmi réteg 
kialakulását tet te lehetővé: (1) az idegen 
munkaerő t is foglalkoztató gazdák: (2) a 

saját fö ldjüket részessel pótoló , igaerővel 
rendelkező csujosok: és (3) a fölatelenek, 
földhözragadtak, nincstelenek, egyszerűek." 

A társadalmi ré tegződés bemutatása során 
a tájegység szinte minden jellegzetes f igurá-
ját megismerhet jük , a nagygazdától az 
utolsó szolgagyerekig. A szerző színes, ér-
zékletes, o lykor irodalmi mélységű leírásai-
val szinte mozgásba hozza az egykori társa-
dalmat . Láttatja a zoboral j i embereket csa-
ládi életükben, rokon i kapcsolataikban, a 
falu társadalmában betöl tö t t szerepükben. 

Megismerhetjük hétköznapi életüket, meg-
tudhat juk, hogyan ünnepelnek az év kalendá-
ris ünnepein, az emberi élet fordulóin születés-
től a halálig. „Mikor a gyermek világra jön, 
legelőször szemügyre veszi a bába, kezét, lábát 
összeméri, hogy egyformák-e, megnézi, meg-
van-e mindene, nincs-e fölös csontja, amiből 
baja származhat. Utána megfüröszti, felöltöz-
teti és megmutatja a jelenlevőknek, először az 
anyjának. Este az apának első útja a boldog-
asszony ágyához vezet. Megcsókolja feleségét, 
elment ereje helyett ezerannyit kíván, és Ke-
zébe veszi a kisgyermeket." - olvashatjuk a 
Születés című fejezetben. 

A könyv Befejezés című fejezetében Ma-
dar Ilona felveti: „További gyűjtésekre, le-
írásokra van szükség, hogy a mikrotá j társa-
dalmát , társadalmi viszonyainak alakulását, 
nagytáji kapcsolatát sokunk számára meg-
nyugta tóan fel t u d j u k mérni és a valóságnak 
hűen rögzí tsük." 

A tanulmányköte t a Debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegye tem Folklór és e tnog-
ráfia című sorozat 51. köteteként jelent meg 
1989-ben. 

Káka Rozália 

Z S Í R O S K A T A L I N : 

Szentes földrajzi nevei' 

A Tisza-parti kisváros földrajzi neveit a 
megyei helynévgyűj tés részeként gyűj tö t te 
és dolgozta fel Zsíros Katalin. Pontosabban , 
a szentesi születésű egyetemisták és helyben 
tanuló középiskolások a Nyí r i Antal szegedi 
nyelvtörténet i „ iskoláján" nevelkedett tanár 
vezetésével vettek részt az adatok gyűjtésé-
ben. A kötet egy igényesen okta tó-nevelő és 
ku ta tó középiskolai tanár munkájának ered-
ménye . 

'Szentes, 1990. Különnyomat . Tanulmányok 
Csongrád megye történetéből XVI. (Szerk. 
Blazovich László) 121 old. 

107 



A bevezető fejezetek - a gyűjtés szem-

f)ontjai, források, anyagrendezés, hangjelö-
ési módok tisztázása - után a város és a 

határrészek múltját a jobbágyfelszabadítás, 
majd a vízszabályozás után kialakult és 
1945-1950-ig, illetve 1960-ig tartó birtokál-
lapotokban rögzíti. Utal a honfoglalás előtti 
és utáni régészeti korokra, a XVIII . század-
tól helytörténeti és levéltári forrásokat idézi. 
Állapotot rögzít és változásvizsgálatot vé-
gez. 

A nevek gyűjtése 1970-1985 közöt t folyt. 
Egy-egy határrész jellemzését az írott forrá-
sokkal egyenértékű szóbeli leírásban is ol-
vashatjuk: „a Nagyhégy a Vekerlaposrú 
nízve nagy domb" , vagy „A Berek egész 
környéke nádas, gyíkínytermő terület vót a 
mentesítés előtt. Csak a kimagasló részt 
nevezik Bereknek". A népnyelvi leírás egy-
szerűségét és pontosságát szemlélteti vele. 

A határrészek elnevezéseiben — a felszín-
formák nevein kívül - középkori települések 
nevei maradtak fenn. Ezek: Bökény, Teés, 
Várhát, Bőd, Szentilona, Karácsonytelke, 
Dánháza, Hékéd, Sáp, Szentlászló, Dónát-
tornya, Szentmihályfalva, Veresegyháza, 
Ecser, Pankota, Fábiánsebestyén és Király-
ság. A hajdani települések térképre vetítve 
szerepelnek: 

A földrajzi nevek használatának változá-
sát árnyaltan jelzi. A nevek eltűnésének 
fokozatait követi. Például a történeti város-
résznevek: Alsópárt, Felsőpárt, Kisér és Si-
tér elhomályosulóban vannak. A kihalt meg-
határozásnál különbséget tesz, például hiva-
talosan már nem szerepel a Karácsonytelke 
név, de a népnyelvben még ismert ez a 
feltehetően középkori településnév. 

A természetes névadás példái közül néhá-
nyat idézek. A Lepény váró dűlőben a N y o -
más szélben legeltető pásztorok várták az 
ebéddel, gyakran lepénnyel érkező feleségei-
ket. A Kutyanyak az ott kialakított öntöző-
csatorna formájáról, a Kökényzug a Körös 
kanyarulatában uralkodó növényről kapta a 
nevét. A természetes és a mesterséges név-
adás esetenként ütközik egymással. Ilyen az 
1910-es térképen szereplő Jámborhalom, 
amelyet az ott élők sohasem neveztek így, de 
beszéltek Rác-Tőkehalomról, Tőkei halom-
ról, majd a földterület utolsó tulajdonosáról 
Kanász-halomnak hívták. A névadás két 
különböző módja, illetve annak ütközése a 
feldolgozásban kellő hangsúllyal szerepel. 

Az írott és szóbeli adatok szembesítésével 
egyezteti a mesterséges és a természetes név-
adás adatait és egyúttal rögzíti a szóbeliség-
ben élő elnevezéseket. Gondol junk például az 
említett Karácsonytelke településnévre! 

A határrészeket bemutató fejezetek végén 
a tanyák század eleji és az 1970-es évekre 
megfogyatkozott számát is megadja. A bir-
toknagyság és a b i r tokosok számának jelölé-
sével a paraszti társadalom rétegződésének 
határrészenkénti eloszlását jelöli a szerző. 
Ezzel gazdaságtörténeti és társadalom-nép-
rajzi feldolgozáshoz szolgáltat adatot. 

A szöveges részek stílusának jellemzője -
a Szabó T. Attila meghatározta kívánalom-
nak megfelelően - a takarékos, célra törő 
fogalmazás és olvasmányosság. (Zsíros Ka-
talin a kolozsvári nyelvésznek a földrajzi név 
gyűjtéséhez és feldolgozásához adott, a jel-
zetteknél tényszerűbb szempontjait is fel-
használta, figyelembe vette.) 

A földrajzi nevek című fejezetben a belte-
rületi és a külterületi névanyag külön szere-
pel. A belterület neveit a kötet úgy közli, 
hogy a szócikkeket egyezteti a belterület 
térképével és a névmutatóval. Tehát a város 
teljes névanyagát térképre is vetítve közli, de 
az 1980-as kiadású Barta László és Páhi 
Ferenc: Szentes utcanevei kötetben szereplő 
névmagyarázatokat elhagyja. 

A szócikkek számozása, leírása, a jelek fel-
oldása egységes, következetes, ami nem 
mondható el minden azonos témájú kiadvány-
ról. A belterületi névanyag szócikkeinek leírá-
sából kiemelve a leglényegesebbet, a sorszá-
mok után a kiejtés szerinti legrégebbi név 
szerepel, és a nevek után szögletes zárójelben 
az 1967-es térkép szerinti hivatalos név követi. 

A külterületi névanyag nyolc fejezetre 
oszlik. „Az egyes fejezetek a számozatlan 
határrészek toldalékos alakjaival kezdőd-
nek. A sorszám utáni szöveg négy elemből 
állhat: népi név, a kataszteri térképen sze-
replő név (K.), a Pesthy Frigyes Helységnév-
tárában található név (P.), és végül az 1840-es 
térkép névanyaga. A sorszám itt is a név 
topográfiai helyét is jelöli." 

A külterület neveinek többsége tanyanév. 
A tanyanevek tulajdonosuk nevében a táj és 
a család történetét, foglalkozását hordozza, 
így a Sánci Rác-tanya a törökkori védekezés-
módra, vár-, sáncépítésre utal; Débrécényi 
kovács tanyája elnevezés a tulajdonos foglal-
kozását jelzi. A lexikonban „nemzeti festé-
szetünk sajátos alakja"-ként szereplő, kassai 
születésű és Párizst is járt Koszta József 
(1861-1949) tanyáját máig is Koszta-tanya-
ként ismerik a környékbeliek. 

Csak üdvözölni lehet, hogy egy-egy határ-
rész helymegjelölés nélküli, helyileg már azo-
nosíthatatlan tanyák nevei is szerepelnek a vo-
natkozó fejezet végén. További kutatás, eset-
leg levéltári anyag, dokumentumok alapján 
történő egyeztetéshez adatként szolgálhat. 
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A feldolgozás részét jelentő, léptékkel 
ellátott, technikailag jól sikerült 33 térkép az 
1784-es katonai térkép és a Szentes város 
egész határának térképe 1840 alapján ké-
szült. A térképeket Kratochwill Mátyás 
szerkesztette. A kötet áttekinthetőségét a 
térképek elhelyezése is segíti. A határrészek 
szöveges leírása és a térképek egymás mellé, 
egymás közelébe tördeléséért Gál Endre 
műszaki szerkesztőt és a szegedi nyomdát 
illeti dicséret. A 33., az utolsó térkép mellék-
leteként szerepel, amely a külterület és a 
belterület helyneveit A földrajzi nevek című 
fejezettel számok kötik össze. 

A névmutatóban visszakereshető minden 
szentesi földrajzi név, melynek számai visz-
szautalnak A földrajzi nevek című és az azt 
megelőző Határrészek és múlt juk című feje-
zetekre. így könnyen áttekinthető, használ-
ható a kötet. Bár a névmutató és a részletes 
térképek a korszerű névtárak elengedhetet-
len kellékei, de még az utóbbi évtizedben 
készült kiadványok jelentős része sem ren-
delkezik ezekkel. 

Visszatérve a határrészek neveire, ezeken 
belül is a dűlők, épületek és a tanyanevek-
re, ezek jelentős része a tulajdonos nevét, 
esetenként azok ragadványnevét is jelen-
ti. Például Bikás Székéj-düllő, Kotlafejű 
Vecseri tanyája, Birkaszémű Pataki Istál-
ló. 

A török idők után és a XX. századi (1945 
utáni) népmozgás között kialakult állandó 
népesség vezetéknevei, melyek a családok 
származási helyének jelölésével és a kettős 
nevekkel létrejött a környező települések 
lakóitól megkülönböztető családnevek 
rendje. Ilyenek a Debreceni, Erdőháti , Fél-
egyházi Török , Dósai Molnár és Rúzs Mol-
nár nevek. (Érdemes lenne a földrajzi név-
vizsgálat folytatásaként ezeket földolgozni. 
Számolva azzal is, hogy a városi iparosok 
számottevő bir tok híján a földrajzi nevek 
közé nem is kerültek ilyen nevek, mint 
Kerekes, Inokai Tóth . De ugyanígy további 
és önálló feldolgozást érdemelhetnek az egy-
egy földrajzi névhez kötött és idézett ereaet-
vagy hiedelemmondák is.) 

Zsíros Katalin munkája szintetizálja a tele-
pülésről szóló írott forrásokat: régészeti, 
nyelvészeti, helytörténeti munkákat , fel-
használja a fellelhető helyi térképeket és 
egyezteti a szóbeli emlékezettel. Összegzése 
ki indulópontja lehet további kutatásoknak, 
így gazdaságtörténeti, nyelvjárási és néprajzi 
vizsgálatoknak. Ugyanakkor a helyi iskolai 
munkában helytörténeti ismeretek pontosí-
tására, a népnyelv stiláris tisztaságának be-
mutatására használható. 

A feldolgozás a földrajzi név kiadványok 
sorát egy nem amatőr munkával gazdagítja, 
és egyúttal pontosítja Szentes város szülöttei 
és lakói önismeretét. 

Dr. Szűcs Judit 

G Y A L A Y M I H Á L Y : 

Magyar igazgatástörténeti 
helységnévlexikon 

Nagy várakozással vettem kézbe ezt a 
csaknem ezeroldalas kötetet. A szerző a Pest 
Megyei Levéltár munkatársa, akinek ez a 
könyv életműve. 1967-ben a Pest Megyei 
Tanács megvonta kutatónapjait , de munká-
ját tovább folytatta, mert a téma szívügye 
volt és mert hazai és külföldi tudósok magas 
szintű tudományos, erkölcsi és anyagi támo-
gatást nyújtot tak a félmilliós adatbankra tá-
maszkodó lexikon elkészítéséhez. 

A lexikon az 1910-es népszámlálás által 
feldolgozott 12 542 helység közigazgatási és 
törvénykezési hovatartozásának változásait 
mutat ja be 1723-tól, a Pragmatica Sanctio 
évétől 1983-ig, de némely témákat 1989-ig 
feldolgoz. A szerző figyelembe vette az 
időszak területi, közigazgatási változásait, és 
a Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék és 
Burgenland vonatkozásában felhasználta a 
szomszédos államok helységnévanyagot tar-
talmazó hivatalos kiadványait. A részletes 
irodalomjegyzék a kötet egyik nagy érdeme. 

A lexikon betűrendben tartalmazza a 
12 542 helység, továbbá valamennyi kül terü-
leti egység (puszta, tanya, vár, major, malom 
stb.) összesen mintegy 170 000 adatát. Az 
adatok az első, az 1910-ben hivatalosan re-
gisztrált formáknak valamennyi, 1723-tól 
máig ismert magyar és idegen nyelvű megfe-
lelőjét, variációját tartalmazzák eredeti ne-
lyesírással. A főcím az 1910-es forma, ezután 
állnak a névvariációk, az odatartozó lakott 
helyek felsorolása, a közigazgatási hovatar-
tozás megjelölése, a lélekszám, a lakosság 
nemzetiségi megoszlása, a települést esetleg 
érintő vasút vonalszáma. A betűrendes rész 
utalórendszere a 12 542 helység alapelneve-
zéséhez vezet, így kikereshetjük a külön-
böző névváltozatokat. A kötetet számos 
kódtábla egészíti ki, ezekből állapítható meg 
egy-egy település közigazgatási nelyzete. A 
bevezető tanulmány áttekintést nyújt a jel-
zett időhatárok között i közigazgatás-törté-
netéről. Mutatók, térképek, táblázatok te-
szik teljessé a kézikönyvet. 

A fentiek alapján az olvasó joggal úgy 
vélheti, ez az a mű, amire a magyar tudomá-
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nyos kutatók ötven éve várnak. Sajnos a 
gondatlanság és a rossz nyomdai feldolgozás 
miatt a kötet helyenként használhatatlan. A 
szerző kéziratát nem ellenőrizték (a gépelést 
nem olvasták össze?), így pl. ilyen városnév 
szerepel: Nyírvátor (904. oldal). A kopott 
betűiű írógépen, használt szalaggal írt szö-
veg lett több mint felére lekisebbítve, így az 
adatok, nevek egy része nem olvasható. 
Ilyen módszerekkel nem lett volna szabad 
ilyen fontos könyvet kiadni. 

A kötet hátsó borítójának tasakjában 59 
darab A/4-es térképszelvényt találunk, 
amely a 12 542 helység községhatáros rajza, 
ahol a településkarikak nagysága lakosság-
számot fejez ki. A rajzok annak idejen 
pauszpapíron, papírtussal készülhettek, a 
tus nem fogot t egyenletesen, így a számok, 
vonalak, nevek olvashatatlanok, hiányosak. 
Súlyosbította ezt a rossz papírminőség, a 
gondatlan nyomdai feldolgozás. Nagyon 

sajnálatos, mert ez lenne a Kárpát-medence 
részletes, községhatáros térképe íméret-
arány kb. 1:670 000V A szerkesztők, a 13 
lektor, a T IT N y o m d a , az Origo-Press mun-
katársai nem figyeltek oda. A szerző utósza-
vában olvashatjuk, hogy az Országos Szé-
chényi Könyvtárban, a bécsi, heidelbergi és 
párizsi egyetemi köyvtárban elhelyezett 
egy-egy eredeti kéziratot. A kutató tenát ott 
megteKÍntheti. 

Azon csodálkozom, hogy a Földra jz tudo-
mányi Kutatóintézetnél és a Kartográfiai 
Vállalatnál dolgozó, ilyen témával foglal-
kozó szakemberek közül senkit nem vontak 
be ebbe a munkába. Elnézést kérek a szokat-
lanul éles fogalmazásért, ezt az ügy érdeké-
ben teszem. Kérem az illetékeseket, tegyék 
lehetővé, hogy ez a kitűnő munka részlete-
sen ellenőrizve, precíz nyomdai feldolgozás-
ban megjelenhessen. 

Kisari Balla György 

Kiskomárom (Zala megye) Móser Zoltán felvétele 
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