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Kossuth Lajos kormánybiztosa, Csány 
László 

Régi adósságot törleszt a Zala Megyei 
Levéltár, amikor születésének 200. évfordu-
lóján tanulmánygyűjteménnyel tiszteleg 
Kossuth Lajos kormánybiztosa, minisztere, 
a zalai születésű Csány László emléke előtt. 
A könyv - mely a Zalai Gyűjtemény című 
sorozat 30. köteteként látott napvilágot - hat 
fejezetben tárgyalja Csány életét és tevé-
kenységét, a hetedik fejezet pedig a Csány-
kultusz nyomait kutatja. 

Az első fejezetet (Csány László a zalai 
reformellenzék élén)- csakúgy, mint a hato-
dikat - Molnár András írta, aki egyébként a 
kötet szerkesztője is. A szerző munkáját 
nehezítette, hogy Csány gyermek- és ifjúko-
ráról alig lelhető fel adat. Még a pontos 
születési dátumot sem tudjuk meghatározni, 
hisz az alsócsányi plébánia anyakönyvei 
1806-ban elégtek. Ugyanígy az iskolásévek-
ről (Szombathely, Zágráb, Győr) is hiányo-
sak az információk - így néhol a szerző 
kénytelen volt feltevésekbe bocsátkozni, ami 
nem minden esetben szerencsés (így például 
semmilyen konkrét adat nem támasztja alá, 
hogy 1809-ben a győri akadémián tanuló 
Csány beállt volna az inszurgensek közé, 
ahogy azt a szerző sejtetni engedi). 

Bizonnyal a feltűnően kevés levéltári adat 
magyarázza, hogy Csány életének első 28 
évéről mindösszelcét H) oldal szól. Lényege-
sen részletesebb a hadseregből 1818-ban Ki-
lépő, gazdálkodó, eladósodó, majd birtokait 
eladni kényszerülő, s a politikai porondon 
megjelenő Csányt bemutató rész. 

Kezdettől fogva a zalai ellenzék oszlopos 
tagja. Deák híve és barátja. Szervezője a 
korteshadjáratoknak, a zalai védegyleti 
mozgalomnak (alapítója a kanizsai takarék-
pénztárnak), s ő az, aki idejekorán figyel-
meztet a horvát nacionalizmus és a pánszláv 
összefogás veszélyeire. A megyei közgyű-
lésen tett súlyos (az uralkodót sértő) kijelen-
tései miatt perbe is akarják fogni - sikertele-
nül. 

1845-től (részben betegsége, részben más 
okok miatt) távol maradt a megyei közélet-
től, ám levélben továbbra is tartotta a kap-
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csolatot a radikális ellenzék prominens sze-
mélyiségeivel, Madarásszal, Perczellel - álla-
pítja meg Molnár András. 

A következő három fejezet Csány kor-
mánybiztosi tevékenységét tárja fel aprólé-
kos részletességgel. 

Szőcs Sebestyén 1848 áprilisától szeptem-
beréig vizsgálja az eseményekbe mintegy „vé-
letlenül" belecsöppenő Csány magatartását. 
A véletlen ez esetben szó szerint érthető, hisz 
Csány 1848 márciusában birtokeladási ügyek 
miatt tartózkodott Pesten, s így lett részese a 
forradalmi eseményeknek, s lett a közbátor-
ságra ügyelő választmány tagja. Rövidesen 
újabb feladatot kap: a főként a dunántúli 
megyékben föllángoló zsidóellenes atrocitá-
sok és parasztmozgalmak leszerelése céljából 
előbb Vas, Zala, Veszprém és Sopron me-
gyékbe küldik „teljhatalmú" képviselőnek, 
maid június 2-ától Zala, Somogy, Baranya, 
Tolna megyék királyi biztosává nevezik ki. 

Szőcs Sebestyén mindenre kiterjedő, ap-
rólékos kutatómunkájának eredményeként 
Csány biztosi tevékenységének szinte min-
den pillanatáról hiteles képünk lehet. 

Csány nemcsak a fent említett feladatok 
megoldásáért küzdött szívósan, hanem már 
áprilisban felfigyelt a Dráván túli esemé-
nyekre, s felhívástervezetet készített, amely-
ben fegyverfogásra szólította fel a hatáskö-
rébe tartozó megyéket egy esetleges horvát 
támadás visszaverése érdekében. Ettől 
kezdve legfontosabb feladata a Dráva-vonal 
védelmének megszervezése. Ezzel kapcso-
latban Csányra hárult az élelmezés, a felsze-
relés- és hadianyag-szállítás megszervezése, 
a kórházi hálózat kiépítése is. A szerző 
bőséges dokumentációval igazolja a vállal-
kozás nehézségeit. A legfőbb gondot az 
okozta, hogy a megyék által fölállított nem-
zetőri zászlóaljak csupán meghatározott 
időtartamra vállaltak szolgálatot, tehát fo-
lyamatosan gondoskodni kellett a pótlásuk-
ról. Csány ezért is szorgalmazta önkéntesek 
toborzását, bár neki magának is komoly 
fenntartásai voltak a nemzetőrség önkéntes 
formájának bevezetésével szemben: szíve-
sebben vette volna honvéd alakulatok küldé-
sét, hisz az önkéntesek szervezése miatt nem 
egy megye megtagadta a 3. váltás nemzetőr-



ség táborba küldését. A nemzetőri szolgálat-
ta lszemben azonban a parasztság körében is 
inkább ellen-, mint rokonszenv alakult ki, 
hisz a szolgálat óhatatlanul a nyári mezőgaz-
dasági munkák elmaradásához vezetett. 

A szerző részletesen elemzi Csány két 
lemondásának körülményeit is. Csány tud-
niillik nem értett egyet Ottinger, majd ké-
sőbb Teleki (a drávai sereg főparancsnokai) 
némely intézkedésével, ezért előbb augusz-
tus 10-én, majd szeptember 9-én bejelentette 
lemondását, ám a rendkívüli helyzetre való 
tekintettel mindkét alkalommal maradásra 
bírták. A kormány lemondása után is hivata-
lában maradt, sőt követte az immár Móga 
vezette hadsereget a pákozdi ütközetbe, 
majd tovább a Lajtáig. 

Az események további ismertetésére, il-
letve Csánynak a fel-dunai hadtest mellett 
kifejtett tevékenységének vizsgálatára Her-
man Róbert vállalkozott. A tanulmány bő 
teret szentel a határátlépés körüli vita ismer-
tetésének. Szembesíti a szerző a különböző 
véleményeket. Ezekből megállapítható, 
hogy a döntés felelősségét a poli t ikusok és a 
katonák egymásra kívánták hárítani, s a 
kockázatot senki sem merte vállalni. A do-
kumentumok és visszaemlékezések vizsgála-
tából fény derül arra is, hogy a magyar sereg 
tétovázásának oka volt az is, hogy Bécs sem 
tette meg a döntő lépést: nem kérte hivatalo-
san a magyarok segítségét. Csány szerepét a 
vitákban nemigen ismerjük. Az ő tevékeny-
sége a schwecnati vereség után válik igazán 
fontossá, amikor Görgey mellett a hadsereg 
szervezése a feladata. 

A szerző a továbbiakban igyekszik sokol-
dalúan bemutatni a tábornok és a kormány-
biztos kapcsolatát. Megállapítja, hogy a kez-
deti hűvös tartózkodást rövidesen fölváltja 
az atyai barátság. Bár voltak bizonyos kérdé-
sekben vitáik, Kölcsönösen tisztelték egy-
mást, s nagyra értékelték a másik tudását és 
tevékenységét. 

Csány biztosi hatásköre ez idő tájt a 
Felvidék nyugati megyéire és a Dunántúlra 
terjedt ki. Miután várható volt az osztrák 
támadás megindulása, felelőssége és feladatai 
hatványozottan növekedtek. Gondoskodnia 
kellett a sereg élelmezéséről, a felszerelésbeli 
hiányosságok pótlásáról - mindezt úgy vég-
rehajtani, hogy rekvirálással ne haragítsa 
magára a határ menti megyék lakosságát. 
Meg kellett szerveznie a tábori egészségügyi 
ellátást, a gabonakészletek raktározását és 
elszállítását, de foglalkozott hírszerzéssel, és 
diplomáciai próbálkozásokat is támogatott. 
A fentiek mellett legfontosabb feladata a 
sereg egységének megóvása volt, hiszen már 

ekkoriban mutatkoztak a bomlás jelei - főleg 
a trónváltozás és Windischgrätz kiáltványai-
nak hírére —, melyekre Csány (Görgeyvel 
egyetértőleg) nyilatkozatban válaszol, a se-
reg céljául az alkotmányosság védelmét 
tűzve ki. 

A szerző a tanulmány további részében 
voltaképpen a fel-dunai hadtest visszavonu-
lásának történetét vázolja föl. Elénk tárja azt 
a dilemmát, amellyel Görgeynek is, Csány-
nak is meg kellett küzdenie: döntő ütközetet 
vívjanak-e, kockára téve ezzel a hadtest és a 
szabadságharc további sorsát, vagy a sereget 
mentsék. Csány abban nem értett egyet a tá-
bornokkal, hogy a fővárost harc nélkül adják 
fel, de végül a január 2-i haditanácson (amely 
a főkormányí>iztos elnöklete alatt zajlott) 
aláveti magát a katonák (Klapka, Görgey, 
Vetter stb.) akaratának; annál is inkább, mert 
a kormány gyors menekülése, valamint Bat-
thyány követségbe küldése Windischgrätz-
hez őt is meglepte, s mert reá hárult egy 
rendkívül fontos feladat: a főváros kiürítésé-
nek megszervezése. A szerző kiemeli, hogy 
bár e hatalmas munkát a rendelkezésre álló 
idő rövidsége miatt már nem lehetett mara-
déktalanul elvégezni, Csánynak mégis el-
évülhetetlen érdemei vannak abban, hogy 
ami menthető volt, azt ő a pest-szolnoki 
vasúton eljuttatta a Tiszántúlra. 

Feladatát bevégezve Csány már nem tar-
tott a hadsereggel - Görgey tervét kalandor-
ságnak tekintette Debrecenbe ment, ahol 
Kossuthnak eredetileg az volt a szándéka, 
hogy valamennyi Kormánybiztos fölé 
emelve új hivatalt teremt Csány számára, ám 
az Erdélyben történtek (Beöthy lemondása) 
más irányt szabtak az eseményeknek. 

Katona Tamás tanulmánya Csánynak az 
Erdélyben betöltött szerepét vizsgálja. A 
szerző Kossuth 1849. január 27-én kelt meg-
bízólevelének elemzésével már az első oldala-
kon rávilágít arra, hogy míg eddig „Csány 
kormánybiztossága egy működő hadseregre, 
annak ellátására és ellenőrzésére terjedt ki; 
most nem a hadsereghez kellett csatlakoznia, 
hanem a hátországban... kellett tevékenyked-
nie, egy egész országrész életét szabályoznia". 

Megállapítja továbbá, hogy a fentiekből 
következően „Bemmel való kapcsolata nem 
lehetett olyan közvetlen, mint a Görgeyvel 
való kapcsolat volt", s megjegyzi még, hogy 
a „hadsereg működési területe és a Csány 
székhelye... közötti távolság is elkerülhetet-
lenné tette, hogy bizonyos kérdésekben 
mind Bem, mind Csány rendelkezzék-ezek 
az intézkedések pedig a legteljesebb jó szán-
dék és együttműködési készség mellett is 
eltérhettek, el kellett térjenek egymástól." 
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Való igaz, hogy Csány alig néhány nappal 
Kolozsvárra érkezte után mar bíráló szavak-
kal illeti Bem hadvezetését (ekkor történt, 
hogy a tábornok meggondolatlanul megro-
hanta Nagyszebent, s csak rendkívül nehéz 
utóvédharcokban tudta kimenteni seregét 
Déva irányába). Később azonban a szemé-
lyes találkozás és a tábornok sikerei meg-

f yőzték Csányt arról, hogy Bem kitűnő 
atona. Vitáik elsősorban a nemzetiségi kér-

dés eltérő megítélése miatt voltak. Bem am-
nesztiarendeleteit nemcsak Csány, de Kos-
suth sem fogadta kitörő örömmel. Gondot 
jelentett továbbá az is, hogy Bem gyakran 
beavatkozott a polgári közigazgatás munká-
jába, ami miatt Kossuth maga is többször 
figyelmeztette a tábornokot, kérve, hagyja 
azokat Csányra. 

A közigazgatás megszervezése mellett a 
hadiipar támogatása és egyfajta diplomáciai 
tevékenység (Törökország irányába) tarto-
zott még Csány feladatkörébe. Ezek többsé-
gét sikerrel megoldotta, bár azt nem sikerült 
elérnie, hogy a Havasalföldre menekült oszt-
rák csapatokat a törökök lefegyverezzék. 

Van azonban egy szomorú eset, ami némi-
képpen beárnyékolja Csány erdélyi műkö-
dését. Ez pedig Stephan Ludvig Rothnak, a 
szászok európai hírű lelkész-pedagógusának 
rögtönítélő bíróság elé állítása és Kivégzése. 
Katona Tamás nem kendőzi el Csány fele-
lősségét az ügyben, de meg kell jegyezni, 
hogy ez esetben a rosszul fogalmazott törvé-
nyek formálták ekképpen az eseményeket. 

Bár Kossuth már április 20-i levelében 
fölkínálja Csánynak a közlekedési és köz-
munkaügyi miniszteri tárcát, a kormánybiz-
tos május közepéig még Erdélyben marad -
feladatát bevégzenaő, s mert utódát minden-
képpen maga akarta bevezetni a rá váró 
munkába. 

Miniszteri tevékenységéről - s egyben a 
szabadságharc utolsó szakaszáról - Varsányi 
Péter István ír rövid elemzést. 

Tanulmányában vizsálja egyrészt a mi-
nisztérium újjászervezésével kapcsolatos ne-
hézségeket, a hadifoglyok közmunkára (vas-
útépítés) való alkalmazásának gondjait, de a 
legnagyobb hangsúlyt mégis a Kossuth-
Görgey-Csany-viszony ábrázolása kapja. 
Nem véletlen ez, hiszen a küzdelem ezen 
szakaszában éleződött ki leginkább a kor-
mányzó és az ekkor hadügyminiszteri és 
fővezéri posztot egyaránt betöltő Görgey 
közötti ellentét. A szerző e kérdésben új 
információkkal nemigen tud szolgálni, hisz a 
hivatkozott levél- és memoárrészletek ko-
rábbi publikációkból már ismertek, ahogyan 
közismert az események alakításában Csány 
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szerepe is. Ö az utolsó napokban egyértel-
műen Görgey személyében látja az egyedüli 
garanciát arra, hogy a hadsereg még esetleg 
valamilyen kézzelfogható eredményt el-
érjen. Kossuth azonban még augusztus 9-én 
is inkább a Segesvárnál súlyos vereséget 
szenvedő Bemet nevezi ki (Csány szerint 
törvénytelenül), semmint vélt ellenlábasának 
adja a hatalmat. Bem temesvári csatavesztése 
után azonban már Kossuthnak sincs más 
választása (a kormánytagok zöme is erre 
ösztönzi): lemond. Az események alakulása 
folytán Görgeynek is behatárolódnak a lehe-
tőségei. A további oktalan véráldozatot ke-
rülendő - leteszi a fegyvert. Csány - a 
politikusok zömével ellentétben - nem kíván 
menekülni, a hadsereg mellett marad, s hiába 
kér számára Görgey „különös elnézést és 
kegyelmet", az osztrák hadbíróság halálra 
ítélte. 

A per iratanyagai sajnos nem álltak a 
kutatok rendelkezésére - feltehetően a há-
ború forgatagában tűntek el ezért a kö-
tet végén Molnár András csupán Csány 
utolsó leveleinek néhány fennmaradt pél-
dányát teszi közzé, melyeket barátainak, 
illetve gyámfiának, gróf Schmiedegg Kál-
mánnak írt. A megkapó őszinteségű levél 
egyetlen mondatát - mely tökéletes pontos-
sággal rajzolja elénk Csány jellemét - idé-
zem: „Igaz, megszökhettem volna, ú^y 
mint a többi Miniszterek, de én a szökést 
éppen úgy, mint az öngyilkosságot gyáva-
ságnak tartom, ha használni nem bírtam 
hazám ügyének, annak tudok mártírja 
lenni". 

A zárófejezet szerzői (Béres Katalin és 
Kiss Gábor) Csány emlékének Zala megyei 
nyomait kutatták fel. Csak az 1867 utáni 
szabadabb politikai légkör tette lehetővé — 
állapítják meg - , hogy a megye lakossága 
megemlékezhessen szülöttéről. Szólnak 
munkájukban a Barabás Miklós által készí-
tett Csány-portrékról, az emléktábláról, az 
1906-os emlékkönyvről, s részletesen ismer-
tetik a szoborállítás körüli bonyodalmakat, 
méltatva közben azon lelkes patriótákat, 
akik felkarolták e nemes ügyet. 

Kitűnő szerzők alapos munkája a könyv. 
Kései emlék a méltatlanul elfeledett mártír-
nak. Persze lehet, hogy szerencsésebb lett 
volna, ha egyetlen szerző vállalja egy mo-
nográfia írását, s akkor a stílusbeli különbsé-
gek sem okoztak volna törést, de így is 
rendkívül hasznos, hézagpótló munkát tart-
hatunk kezünkben. (Megyei Levéltár, Zala-
egerszeg, 1990.) 

Oláh András 



M i l y e n n e m z e t i k isebbségek élnek 
R o m á n i á b a n ? 1 

A klasszikus előd - a francia "Que sais-je" 
sorozat - megjelenése óta az ismeretterjesztő 
irodalomban hagyományossá vált (és több-
ször, különböző országokban átvett) Tu-
dod-e? címmel indította el 1990-ben az 
RMDSZ füzeteinek sorát, amely azóta több 
számot is megért. Az RMDSZ alapszabály-
zatának, a választási törvénynek stb. szentelt 
füzetek után még ugyanabban az évben lá-
tott napvilágot az 5-ös szám, amely, akár-
csak az előzőek, egy, a romániai magyarsá-
got élénken foglalkoztató kérdésről szól. 

Az ismeretterjesztés és a tájékoztatás sze-
repe szociológiailag kimutathatóan más és 
más országonként, olvasórétegenként, téma-
körönként stb. Ami e füzetecskét illeti, már 
rövid bevezetése is figyelmeztet arra, hogy a 
tájékoztatáshoz való elemi emberi jog érvé-
nyesítésének időszakát élik: „a nemzeti ki-
sebbségekkel kapcsolatos kérdéseket orszá-
gunkban az utóbbi fél évszázad alatt gyakor-
latilag államtitokként kezelték... megtagad-
ták a tájékozottsághoz való elemi embeeri 
jogot!"^ 

Mielőtt a tulajdonképpeni témát kifejtené, 
a külsőleg a népművelő brosúrák hangulatát 
idéző fúzetecsKe röviden útbaigazít olyan 
történelmileg kialakult fogalmak értelmét és 
értelmezését illetően, mint nemzet, nemzeti-
ség, nemzeti kisebbség, etnikum, nyelvi ki-
sebbség, faji kisebbség. Megállapítja, hogy 
Románia esetében a nemzeti és etnikai ki-
sebbség fogalmainak használata indokolt, de 
egyúttal leszögezi azt is, hogy a kisebbség 
kifejezés nem jelent „csökkentértékűséget, 
az emberi-állampolgári jogokból való részle-
ges vagy teljes kirekesztést". 

E Romániában hézagpótló munka már 
műfaját tekintve sem dolgozhatta fel a kérdés 
legújabb forrásirodalmát, sőt, a helyzetisme-
ret és helyzetfelmérés elengedhetetlen jel-
lemzői, a statisztikai adatok ugyancsak fenn-
tartással kezelendők, erre maga a szerző 
kezdettől és a szöveg folyamán többször is 
figyelmezteti az olvasót, hiszen az elmúlt 
évtizedek legutolsó, 1977-es népszámlálási 
adatai feltételezhetően „manipuláltak" le-
hettek. Ettől eltekintve, a kiadvány a nemze-
tiségi önismeret elmélyítésének eszközévé 
válhat. 

1 Milyen nemzeti kisebbségek élnek Romániá-
ban? RMDSZ-füze tek , Tudod-e? sorozat , 5. 
szám. Bevezetést írta Kovács Nemere, Európai 
Idő Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1990. 45. oldal. 

Románia nem egynemű, homogén etni-
kumú állam, mint ahogy gyakorlatilag a 
többi európai ország sem az. A román nem-
zet „a törtenelem sorsformáló ereje" folytán 
több, különböző lélekszámú, történelmi, 
műveltségi stb. jellemzőkkel rendelkező 
nemzeti kisebbséggel él együtt. Az 1977-es 
népszámlálás becslési adatai szerint a 88,1% 
román mellett 11,9% nem román lakosság 
élt. Bár nem kétséges - így vélekedik a szerző 
- az ország nemzeti állam jellege, de az sem 
kétséges, hogy a nem románok is ezt a földet 
tekintik hazájuknak. 

„Kikkel is osztja meg a román nép a közös 
hazát?" - szól a kérdés. A magyarországi 
olvasó számára nem teljesen újszerű a válasz, 
hiszen az utóbbi években a romániai magyar, 
de talán még a német kisebbség sorskéraései 
is bevonultak a köztudatba, még a legújabb 
generációk esetében is. Az etnikai kép igen 
tarka, nem csak Erdélyben, hanem Moldvá-
ban, Dobrudzsában, a Bánságban, Márama-
rosban is. A Kárpát-medence sajátos törté-
nelmi-földrajzi helyzete tükröződik ebben a 
sokféleségben, amely az évszázadok során 
kialakult e területen. „A romániai magyarság 
legkevesebb kilenc évszázada, a nemetség 
hétszáz éve, de még örménységünk is több 
mint húsz évtizede él ezeken a tájakon.. ." A 
legnagyobb számarányú kisebbség a ma-
gyar, utána számbeli sorrendben a németek 
következnek (bár meg nem erősített adatok 
szerint tavalyi kivándorlásuk üteme oly mér-
tékű volt, hogy immár a cigányság kerülne a 
második helyre). Eltekintve a lélekszámtól -
ennek különben emberi jogi szempontból 
amúgy sincs jelentősége - a továbbiakban 
azokat a Romániában kompakt módon vagy 

• / I I I • I I / I I • 1 szórványban élő kisebbségeket említjük 
meg, amelyek ottlétéről kevesebbet tud vagy 
hall a magyarországi olvasó: ilyenek a tatá-
rok, a törökök, az oroszok és a lipovánok, a 
huculok, az ukránok, a rutének, a haholok, 
és természetesen ott is élnek szerbek, horvá-
tok, szlovének, zsidók, csehek, szlovákok, 
bolgárok, örmények, görögök, lengyelek (ez 
utóbbi hármat a „mas nemzetiségek" cso-
portjába összesítette a hivatalos statisztika és 
így a füzetecske is, hiszen utólag nem tudja 
okét szétválasztani). 

E kisebb vagy nagyobb lélekszámú nem-
zetiségek sajátos sorsát, történelmét (ugyan-
csak kivonatosan, persze), művelődési ha-
gyományaikat, intézményeiket, területi el-
helyezkedésüket, gazdasági-politikai szere-
püket, jellemző foglalkozásaikat, nyelvjárá-
saikat, alcsoportjaikat, vallásuk és hitéletük 
stb. vonásait szerkezetileg azonos felépítésű 
fejezetekbe csoportosítottan ismerhetjük 
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meg, egy-egy nemzetiségről külön-külön 
sajnos csak pár oldalas - a magyar esetében a 
legtöbb: 3—4, a többiek kapcsán 1-2 oldalas -
részben. 

A nemzetiségi összetétel, mint említettük, 
az előzetesen fenntartással közreadott sta-
tisztikai adatokból világlik ki. Az 1966-os és 
az 1977-es népszámlálások „hitelesnek elfo-
gadható", de nem ritkán „manipulált" adatai 
szükségszerűen megkívánják az (előző) 
1930-as évi népszámlálás nemzetiségre és 
anyanyelvre vonatkozó számsorainak fel-
idézését is, a szerkesztő ezeket tekinti elsőd-
leges kiindulási pontnak addig, amíg „egy 
objektív, európai színvonalú népszámlálás" 
feltárja maid a hiteles adatokat. Addig is 
tehát „korlátozott érvényű" következteté-
sekkel a meglévők szolgálnak. De nem csak a 
korlátozott érvényű, manipulált adatok za-
varóak; ugyanakkor súlyos hiányosságok is 
rontják az adatok hitelességét, niszen pél-
dául a moldvai csángó magyarok statisztikai 
kimutatása is igencsak közvetett ú ton-mó-
don lehetséges, a katolikusok számán ke-
resztül. De, az e tekintetben szokványossá 
vált módon felidézi az egyházak szolgáltatta 
és valószínűbbnek elfogadott adatokat is. 
A gyakori figyelmeztetések, a feltételes 
módban való fogalmazás intenek az óvatos-
ságra: „a rendelkezésre álló adatok függ-
vényében", „csak hozzávetőlegesen állít-
juk", „egybecsengő információk szerint", 
„1984-ben mintegy 25 ezer zsidó lenne" és 
így tovább. 

Mindezek ellenére, az ismeretekre épülő 
nemzeti tudatosság számára fontos munka 
került ki a sepsiszentgyörgyi nyomdából, 
emlékeztet, és - főleg a legújabb generációk 
számára - ismertet, segít felfedezni, értel-
mezni, tudatosítani történelmüket, hagyo-
mányaikat. E tekintetben kétségtelen tárgy-
ismerettel szolgál, csupán a valóság gyors 
változásai lépik túl már az egy évvel ezelőtti 
megállapításokat is. Általában az elmúlt évti-
zedek, ae még inkább az elmúlt évek erős 
számbeli változást hoztak a magyarság te-
kintetében is. Szintén az elmúlt két évtized-
ben évente mintegy ezer zsidó nemzetiségű, 
illetve vallású személy hagyta el Romániát. 
Kevésbé látványos, de állandó fogyatkozást 
okoz az asszimiláció is a legtöbb nemzetiség 
soraiban. Ami a cigányságot illeti, viszont 
1930 óta nincsenek róla hiteles adatok, ön-
emancipáló szervezeteik hozzávetőlegesen 2 
millió cigány nemzetiségű lakos létével szá-
molnak. 

A történelmi fejlődés eltérő ritmusát és 
szakaszait jelzi az a tény, hogy manapság 
Nyugat-Európában, a „fejlett" kontinensré-
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szen a többkultúrájúság mint politikai prog-
ram jelenik meg; a másság, a sokféleség a 
kisebbségi kultúrák elfogadásán túlmenően: 
értéket képvisel. A homogenitás látszatának 
megőrzése pedig egyúttal kulturális veszte-
séget is jelent ott, és különösképpen ott, ahol 
az etnikai, művelődési, vallasi sokféleség 
annyira változatos, mint Romániában. Ha 
csak a vallás tekintetében nézünk körül, a 
magyarok ismert egyházain (római katoli-
kus, református, unitárius, evangélikus, 
újabban különféle neoprotestáns felekeze-
tek') kívül, vagy a németek megoszlásán túl 
a lutheránus szászok, katolikus svábok, 
újabban baptisták között is, él (bár húsz éve 
szünetel a nodzsaoktatás) a törököknél és a 
tatároknál a mohamedán vallás, ők az iszlám 
szunnita ágának hívei, gagauz csoportjuk 
keresztény; a bánsági bolgárok római kato-
likusok, a havasalföldiek ortodoxok, az 
1667-es oroszorsz;u»i zsinat után előbb 
Bukovinába, majd Dobrudzsába menekült 
óhitű oroszokat Filip szerzetes vezette, 
nevéből képződött a lipován köznyelvi elne-
vezésük, ŐK ma is a Julián naptár szerint 
élnek, 12 nappal később tartják meg egy-
házi ünnepeiket, mint az ortodoxok. 
Az ukránok többségükben görög katoliku-
sok, de a Moldvában élők már a görögke-
leti vallás hívei - és még sorolhat-
nánk. 

A magyarok, németek, zsidók, szerbek 
stb. művelődési életéről szóló - leginkább 
történelmi - ismereteket egészíti ki és színe-
síti a Dobrudzsában élő népességek tisztes 
hagyományainak bemutatása: például a 
XVII. századi Evlia Cselebi leírasa alapján 
egyetlen település - Babadag - háromezer 
házzal, négy mecsettel, tizenegy imaházzal, 
három medresszel, húsz iskolával, nyolc 
fogadóval, három fürdővel rendelkezett. Ma 
török iskoláról nem szólnak a források, 
1959-ben még működött tanítóképző. A sok 
jellegzetesség, sajátosság mellett közösnek 
tűnik az a vonás, hogy nagy hagyományaik 
ellenére mai művelődési életük (mondhatni: 
kényszerűen) szegényes - legalábbis sokkal 
szegénytsebb alkalmi, bár történtek és 
történnek olyan erőfeszítések, mint például 
a Kriterion Könyvkiadó részéről, amely ki-
lenc nyelven adott ki könyvet. 1988-ban 
Domokos Géza a kiadó igazgatójaként meg-
állapította: „megfigyeltem, hogy számszerű-
leg minél kisebb a befogadó közösség, annál 
élénkebben jelentkezik az új könyvhöz fű-
ződő érzelmi kötődés." A konstancai török-
tatár olvasóközönségről őrzött élményeiről 
írja, hogy amikor 1980-ban kiadták első tatár 
nyelvű könyvüket (folklórgyűjtést), majd 



1981-ben első török nyelvű könyvüket, ezek 
valósággal megpezsdítették a dobrudzsai tö-
rök-tatár szellemi életet, a Kriterion-találko-
zóra összegyűlt közönség először hallotta 
világi helyen az anyanyelvét. „Nagy kár, 
hogy nem rögzítették filmre az emberek 
arcát, tekintetét. Látszott, hogy valami rend-
kívüli történik." E szerény önkifejezési kez-
detek nagy lelkesedést váltottak ki belőlük. 

Miként, hogyan és mikor kerültek Romá-
nia területére ezek a népcsoportok? Erre a 
kérdésre a sok-sok konkrét válasz ismereté-
ben átérezhetjük a sokszor közös múltbéli 
élmények, a közelmúlt és a jelen összekötő 
erejét. Gyakorta szabadságot korlátozó ha-
talom, üldözés elől menekültek a mai Romá-
nia területére (örmények, kozákok), felkelé-
sek bukása után, vallási ellenállásuk miatt 
(oroszok), próbáltak megkapaszkodni, meg-
telepedni, egzisztenciát kialakítani. A gazda-
sági célszerűségből betelepített nemzetisé-
gek között ma is élnek hagyományos foglal-
kozásaik, szakmáik (szászok, szlovákok). 
Ma már az is közös, hogy nemzetiségi köz-
pontjaik, településeik elvesztik sajátos jelle-
güket, a lakosság kirajzik, szétszóródik, az 
értelmiség városokba csoportosul, bizonyos 
fokig asszimilálódik. 

A sorsközösségen túl nem csak az előb-
biekben körvonalazott sajátosságok külön-
böztetik meg e nemzetiségeket, de sajnálato-
san arról kevés szó esik, talán egyáltalán -
adatok, felmérések hiányában? - hogy poli-
tikai jelentőségük, szervezettségük, csoport-
tudatuk fejlettsége is igencsak eltérő szintű. 

A terjedelmében, mint említettük, szerény 
munka jelentős előrelépésnek számít a romá-
niai könyvkiadásban, s a magyarországi ér-
deklődő-olvasó számára is hasznos eligazí-
tást jelenthet. 

Demeter Zayzon Mária 

A szlovéniai magyarok 
valóságirodalma 1921-1990 közö t t 

A Szlovén Köztársaság északkeleti részén 
őslakos magyar nemzetiség a jugoszláv-ma-
gyar határ mentén végighúzódó falvakban 
települt Hodostól Pincéig, megszakítatlan 
közösségben. Ez a terület az első világhá-
ború végéig ezer éven át Magyarországhoz 
tartozott és csak a trianoni békeszerződés 
megkötése után csatolták az akkor kialakult 
jugoszláv királysághoz. A szlovéniai őslakos 
magyarság a volt lendvai és muraszombati 
járás területén él. A lendvai járás Zala megyé-
hez, a muraszombati járás pedig Vas megyé-
hez tartozott. 

Az a huszonnyolc, nemzetiségileg vegyes 
magyar-szlovén kistelepülés, amelyek a tria-
noni békeszerződés alapján kerültek Jugo-
szláviához, lakosságának nemzeti összeté-
tele az 1921-es évi jugoszláv népszámlálás 
adatai szerint zömében magyar volt. Száza-
lékarányban 80% körül magyar, a többi 
szlovén és más nemzetiségű. Amikor a ju-
goszláv királyi katonaság megszállta, illetve 
birtokba vette e területet, az itteni magyarság 
számára ez nemzeti tragédiát jelentett. Az 
intelligencia: tanárok, orvosok, járásbírók, 
állami hivatalnokok, mind elhagyták a vidé-
ket. Maradt az egyszerű falusi földművelő 
polgár és az ittmaradt magyarság teljes egé-
szében e csoportba tartozott. Ezek a falusi 
magyarok néhány hektár területet kitévő 
földterülettel rendelkező szegény parasztok 
voltak. A területen semmilyen említésre 
méltó gyárüzem nem létezett. 

A szlovéniai magyarság 1919-ben-mond-
hatnám úgy, hogy - fej nélkül maradt, gaz-
dasági ereje pedig csak akkora volt, hogy a 
mindennapi legszükségesebbet meg tudta 
termelni a szegény falusi parasztember. 

Az egyedüli helyi hetilap az Alsó-Lendvai 
Híradó, amely 1889-ben jelent meg először, 
az első világháború végén, 1919-ben meg-
szűnt. A szlovéniai magyarság egyik napróla 
másikra magára maradt nemzeti iskola, sajtó 
és értelmiség nélkül. Az itt élő magyaroknak 
az 1919 és 1941 közötti években önálló 
politikai és társadalmi-művelődési szerveze-
tük nem lehetett. Nem volt semmilyen önál-
lóan kiadott magyar nyelvű újságja, sem más 
kiadványa. Amikor azonban a különböző 
pártok a saját érdekükben úgy érezték, hogy 
az itteni magyar nemzetiségű polgárok sza-
vazatát valamiképpen magukévá tehetnék, 
időnként próbálkoztak szlovén-magyar 
vagy magyar nyelvű újság kiadásával. 

Trianon után az első szlovén-magyar 
nyelvű újság 1923-ban jelent meg Istina -
Igazság címmel. Politikai hetilap volt, és 
igen rövid életű, összesen öt száma jött ki, 
Halász P. Lajos szerkesztésében. Az újságot 
a csáktornyai Kraljek nyomdában nyomták. 

A lap megszűnése után három éven át az 
itteni magyarságnak ismét nem létezett saját 
anyanyelven semmilyen kiadványa. 1926 ja-
nuárjától aztán új magyar nyelvű lap került 
kiadásra Népújság címmel, amely politikai, 
társadalmi és gazdasági havilap volt. Az 
újság a katolikus egyházközösség kezében 
volt, és így a tartalma is ennek megfelelő. A 
magyar nemzeti kisebbség nyelvi, nevelési, 
művelődési és végeredményben politikai és 
gazdasági problémáival nem foglalkozott. 
Ez a lap később hetilap lett, de 1929 végén a 
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királyi diktatúra nyomására és anyagi nehéz-
ségek miatt megszűnt. 

1926. május 23-tól decemberig ugyancsak 
Lendván jelent meg a Néplap politikai és 
társadalmi hetilap, amely alendvai evangéli-
kusok kezében volt. Ez a lap is igen rövid 
életű. A két újság megszűnésevei a szlovéniai 
magyarok 1941-ig újsággal vagy bármilyen 
magyar nyelvű kiadvánnyal nem rendelkez-
tek. Itt azonban fel lehetne tenni a kérdést, 
mi annak az oka, hogy a Mura-vidéki ma-
gyarság húsz éven át nem volt képes anya-
nyelvén publikálni. Erre részben már írásom 
elején adtam feleletet: értelmiség és gazda-
sági erő nélkül maradt. A további probléma 
ugyancsak hasonló volt az elsőhöz, huszon-
két év lefolyása alatt, 1919 és 1941 kö-
zött, két lelkész kivételével, a Mura-vidé-
ki magyarok közül senki sem végzett főis-
kolát vagy egyetemet, sőt még középisko-
lát sem. 

A jugoszláv királyság 1941 áprilisában 
széthullott, Mura-viaéket április 16-án újra 
Magyarországhoz csatolták, és ezzel az itt 
élő magyarság kisebbségi státusa is meg-
szűnt. Vidékünkön újra megjelent a már az 
első világháború előtt induló társadalmi, 
gazdasági és politikai hetilap Muraszombat 
és vidéke címmel 1941. május 24-től 1945. 
március 23-ig. Ez az újság a Mura-vidéki 
szlovénok magyarosítását szolgálta. Négy év 
alatt 1941 és 1945 között Lendván csak egy 
kiadvány látott napvilágot magyar nyelven, 
éspedig Alsólendva múltja és jelene címmel, 
1942-ben. Ez a könyv Alsólendva és vidéke 
történetét taglalja az ókortól 1942-ig. 

A második világháború végén Mura-vidék 
újra Jugoszláviához került. Ugyanabba a 
helyzetbe jutott, mint 1919-ben. Értelmiség 
nélkül maradt, és az anyanyelvben való pub-
likáció emiatt nem indulhatott meg. A társa-
dalmi körülmények ugyan változtak. A ha-
tóságok oldaláról akadalyokat nem állítot-
tak. Az volt azonban a bai, hogy nem 
akadtak emberek, akik képesek lends volna 
valamit tenni e téren. 1950-ben történtek 
ugyan próbálkozások önálló magyar nyelvű 
hetilap kiadására, amely az akkori szlovén 
hetilap melléklete lett volna. Egy önálló 
melléklet és néhány hétig csekély számú 
magyar nyelvű szöveg jelent meg az akkori 
szlovén újságban, de utána az is megszűnt. 
Ekkor is abban állt a probléma, nogy a 
Szlovéniában élő magyarságnak nem volt 
anyanyelvén írni tudó értelmisége. 

Csak hat évvel később, 1956. január 19-én 
látott napvilágot az első magyar nyelvű vál-
tozat kéthetenként, de még mindig szlovén 
címmel, ismét a szlovén hetilap (Pomurski 
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vestnik) mellékleteként. Az újság tartalma a 
szlovén újságban megjelent szövegek fordí-
tásából állt, igen kis számú magyarul tudó 
író munkatársa volt. 

Lényeges változás csak 1958-ban történt. 
Köztársasági anyagi támogatással önálló ma-
gyar újság alakult Népújság címmel és kéthe-
tenként jelent meg. Az újság 1958 óta a 
szlovéniai magyarok, szűkebb értelemben 
véve a Mura-vidéki magyarok hetilapjává 
fejlődött és a magyar nemzetiségű polgárok 
társadalmi-politikai, gazdasági, oktatási, ne-
velési, mindennapi problémáival foglalko-
zik. Ónálló magyar nemzetiségű, szakkép-
zett hivatásos úiságírói gárdája van, önálló 
szerkesztőséggel Lendván és 2200 fő állandó 
előfizetővel. Ha azt vesszük alapul, hogy a 
szlovéniai magyarok összesen csak 8322 lel-
ket számlálnak (az 1981-es népösszeírás sze-
rint), akkor mondhatjuk azt, hogy az újság 
eléggé elterjedt a szlovéniai magyarok kö-
zött. Azonban azt is figyelembe kell venni, 
hogy ez az egyedüli lap, amelyet az itteni 
magyarság kiad. Az újságnak már múltja 
van, hiszen több mint három évtized óta 
megszakítás nélkül fennáll és ennek megfele-
lően fejlődött. 

1960-ban látott napvilágot az első magyar 
nyelvű naptár. Pomurjei szövetkezeti naptár 
címe is mutatja, hogy kezdetben ez sem volt 
önálló, hiszen az akkori szlovén nyelvű 
naptárban megjelent írások fordításából állt. 
Csak hét év után, 1967-ben lett valóban a 
Mura-vidéki magyarok kalendáriuma, ekkor 
kapta a teljes magyar elnevezést, a Földmü-
velések naptára címet. Tartalmában is csak 
akkor kezdett közelebb jutni a szlovéniai 
magyarokat érintő mindennapi gondokhoz. 
Évről évre több írást tartalmaz az itt élő 
magyarság nemzetiségi, kulturális, oktatási-
nevelési, irodalmi, helytörténeti és gazdasági 
életéből. Több mint egy évtizeden át ez a 
naptár volt a helyi magyar értelmiség egyik 
fő publikációs fóruma. 

A továbblépés 1973-ban történt, amikor 
egy új, kétnyelvű szlovén-magyar periodika 
került kiadásra Lendvai füzetek címmel, és 
azóta évente egy-egy száma jelenik meg. E 
füzetekben ugyancsak a szlovéniai magya-
rok értelmisége publikál a vidék történelmi 
múltjának különböző területeiről, az okta-
tás, nevelés, művelődés, egyesületi élet, gaz-
daság és szépirodalom egyaránt föltűnik a 
hasábjain. 

Az első önálló magyar nyelvű politikai-
szociológiai kiadvány 1978-ban jelent meg 
Lendván, Nemzetiségi üolitika-nemzetiségi 
jog címmel Varga Sanaor szerkesztésében. 
Ez a kiadvány összegezi a szlovéniai ma-



gyarság 1945 utáni nemzetiségi alkotmányos 
és törvényesített jogainak gyakorlati megva-
lósítását. A törvényhozás, nemzetiségi bi-
zottság, nemzetiségi érdekközösség, tájé-
koztatás, kétnyelvű oktatás, kétnyelvű óvo-
dák, könyvtárak, nemzetiségi magyar iroda-
lom és nénány olyan képviselőházi határozat 
témakörét tartalmazza, amelyek a magyar 
nemzetiségű polgárokat érintik. Ez a kiad-
vány az első ilyen tartalmú, magyar nyelven 
írott összefoglaló, amely konkrét számada-
tokkal is tájékoztat a szlovéniai magyarok-
ról. 

A következő szlovén-magyar nyelvű ki-
advány, ugyancsak politikai-szociológiai, 
valamit szakmai tartalommal A kétnyelvű 
oktatás 20 éve címmel jelent meg Varga 
Sándor szerkesztésében Lendván, 1979-ben. 
Ugyanis az említett évben volt a kétnyelvű 
oktatás húszéves évfordulója és a kiadvány-
ben lettek közölve azok a politikai, jogi és 
pedagógiai írások, amelyek ismertették az 
iskolatípus politikai motívumait. Ezek tették 
szükségesse a nemzetiségileg vegyesen lakott 
területen a kétnyelvű oktatás kötelező beve-
zetését, törvényes alapjainak és szakmai tar-
talmának kidolgozását. 

A Mura-vidéki magyarok életében meg-
határozó szerepet töltött be a nemzetiségi 
bizottság, amely magyar és szlovén nemzeti-
ségű tagokból áll, és három évtizeden át 
fontos szerepet játszott a magyar nemzetiség 
politikai, törvényhozási, oktatási-nevelési, 
művelődési, nyelvi egyenjogúsági, valamint 
az anyanyelvi tájékoztatás és az anyanem-
zettel való kapcsolatokat tartó létkérdések 
irányítása és megvalósítása terén. A bizott-
ság 1980-ban volt húszéves és a jubileum 
kapcsán Varga Sándor A nemzetiségi bizott-
ság 20 éve címmel kétnyelvű, szlovén-ma-
gyar összefoglalót készített a bizottság két 
évtizedes munkájáról, külön elemezve a már 
említett területeken folytatott munka útját és 
eredményeit, valamint nehézségeit. A kiad-
vány azért is érdekes, mert olyan dokumen-
tumokat tartalmaz, amelyek a gyakorlatban 
bizonyítják a nyelvi egyenjogúság külső, 
nyilvános formáját 1963 után. 

Több szerző közreműködésével 1981-ben 
került kiadásra szlovén-magyar nyelven 
Lendvai Község Közleménye, Lendva 
és környéke történetét összefoglaló kötet 
az őskortól napjainkig. A könyvben gazda-
sági, mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi, 
oktatási, közművelődési, egészségügyi, 
sport és más témákat érintő írások mellett 
ott a nemzetiségi helyzetet érintő írás is, 
számos statisztikai adattal, táblázattal el-
látva. 

A továbblépést a politikai-szociológiai 
irodalom publikálása területén 1982 jelentet-
te, amikor a Magyar Nemzetiségi Önigazga-
tási Érdekközösség kiadásában megjelent 
Varga Sándor és Hajós Ferenc Egyenjogúság 
és alkotó jellegű együttélés címűkönyve. Ez 
a kiadvány részben kétnyelvű, és azoknak az 
írásoknak egy részét tartalmazza, amelyeket 
a két szerzőtől különböző újságokban, a 
naptárban már közöltek a nemzetiségi politi-
kával kapcsolatosan, de tartalmukban még 
időszerűek voltak. A megjelentetés azt a célt 
is szolgálta, hogy a fiatalabb nemzedék némi 
útmutatást kapjon: a tisztségviselők milyen 
utat jártak meg a magyar nemzetiség alkot-
mányos jogainak megvalósításaa érdekében. 
A könyvben közzétették Varga Sándor volt 
köztársasági képviselő felszólalásait is két 
nyelven a nemzetiségi oktatás továbbfejlesz-
tése ügyében. 

Külön kiadványok szólnak szlovén-ma-
gyar nyelven a szomszédos országok nemze-
tiségi találkozóiról, az első 1979-ben, a má-
sodik 1984-ben jelent meg Varga Sándor 
szerkesztésében. A kötetekben a tanácsko-
zásokon elhangzott hozzászólások, vélemé-
nyek és határozatok olvashatók. A Magyar 
Nemzetiségi Érdekközösség több helytörté-
neti vonatkozású könyvet is kiadott. Ezek a 
könyvek: Dobronak, Göntérháza és Kót 
helytörténete, 1979. (Varga Sándor, Pivár 
Ella); Hosszúfalu, Hodos és Lendvahegy 
múltja és jelene, 1982. (Varga Sándor, Pozso-
nec Mária, Pivár Ella); Csente történeti kró-
nikája, 1988. (Varga Sándor). A helytörténeti 
kiadványok a nevezett településekre vonat-
kozó és minden területre kitérő történelmi 
adatokat tartalmaznak. A céljuk az, hogy az 
egyszerű falusi ember is anyanyelvén olvas-
hassa szülőfalujának történetét, családjának 
múltját, a település fejlődését és az emberek 
törekvéseit a fennmaradás érdekében. Az 
ilyen tartalmú könyveket az emberek külö-
nösen szeretik olvasni. A helytörténeti kiad-
ványok közé sorolható a lendvai önkéntes 
tűzoltóegyesület százéves évfordulója alkal-
mával kiadott A lendvai tűzoltóság króni-
kája 1873-1973 és a kiegészített, 1983. évi 
második kiadás. Mindkét kiadvány kétnyel-
vű, szlovén-magyar, szerzője Varga Sándor. 

A Mura-vidéki magyarok soraiból 1919-
1941 között nem volt olyan személy, aki 
irodalmi vagy politikai téren kiemelkedőbb 
személynek számított volna. A második vi-
lágháború után ilyen személyiségnek Vlaj 
Lajos mondható, az első számú magyar 
nemzetiségi képviselő, népe közösségi jogait 
védő, szervező, irányító egyéniség. Az ő 
életútjáról, az itt élő magyar nemzetiség 
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érdekében kifejtett tevékenységéről írt 
összefoglalót Vlaj Lajos életútja címmel 
Varga Sándor 1984-ben, szlovén-magyar 
nyelven, a Nemzetiségi Érdekközösség ki-
adásában. 

A művelődési egyesületek tevékenységéről 
külön kiadvány került napvilágra Mozaikok 
nemzetiségi kultúránkból címmel 1987-ben, 
Varga Sándor szerkesztésében. Ez a könyv 
sok képpel összefoglalja a falusi művelődési 
egyesületek sokoldalú tevékenységét. Külön 
hangsúlyt fektet az anyanemzet felé lehetősé-
geket nyújtó első bemutatkozásukra Szom-
bathelyen 1986. november 14-én és 15-én. 

V.S. 

A szabadszállási helytörténet három kiadványa 

A kiskunsági Szabadszállásról napjainkban 
egyre többet olvashatunk. Kevéssel ezelőtt 
jelent meg Nóvák László Szabadszállás tele-
pülésföldrajzáról szóló tanulmánya, aminek 
bevezetőjében Sztrinkó István arról tájékoz-
tat, hogy kiadásra készen áll egyfajta etnokul-
turális monográfia Szabadszállásról. Nemré-
gen élvezettel olvashattuk Vargha Balázs 
visszaemlékezéseiben az 1944/45 fordulóján 
Szabadszálláson eltöltött, élményekkel teli 
hónapjainak történetét (Könyvtáros, 1990. 
11. szám). Mindez azonban nem szabadszál-
lásiaktól származó írás, vélekedés. Bármily 
kiválóak legyenek is, számunkra legalábD 
olyan fontosak azok a szerényebb írások, 
amelyeket szabadszállásiak írtak saját maguk-
ról, községükről, Szabadszállásról. N e m sok 
ilyen munka van. Az a három is, amiről szólni 
kívánunk, egy szerzőtől, a szabadszállási 
Tóth Sándortól származik. 

Tóth Sándor első könyve (Dunai árvizek 
Szabadszálláson. Szabadszállás, 1988.) impo-
náló helyismerettel, levéltári kutatásgyakor-
lattal íródott egy érdekes, talán sokak által 
kételkedéssel fogadott történeti eseményről, 
jobban mondva eseménysorozatról, a sza-
badszállási dunai árvizekről. Hol van Sza-
badszállás a Dunához!? Húsz km általában; 
hogy lehet ott dunai árvíz? - kérdezhetnék 
sokan. Tóth Sándor nagyszerű etnogeográ-
fiai, hidrológiai tájékozottságával mindenkit 
meggyőz, hogy bizony, a Kiskunság sajátos 
vízjárásainak köszönhetően, Szabadszállá-
son is lehettek, voltak dunai árvizek. Egy 
különösen fontos közülük, az 1838. évi, 
amely tönkretette a jómódú szabadszállási 
polgár, Petrovics István gazdaságát. 

Tóth Sándor második könyve a nagy kér-
déshez - hol született Petőfi Sándor - kíván 
hiteles adalékokat szolgáltatni: Petőfi-emlé-
kek Szabadszálláson (második kiadás, 1988.). 

A füzet első kiadása 1973-ban, Petőfi születé-
sének 150. évfordulójára készült. Korábban 
sokak által hangoztatott vélekedés volt, hogy 
Petőfi Szabadszálláson született. Miért is ne 
születhetett volna itt, ahol szülei majd egy 
negyedszázadot töltöttek el békés, boldog 
körülmények, sőt, jólét között. Tóth Sándor 
számos levéltári adatot idézve bemutatja a 
Petrovics család szabadszállási életét; háttér-
ként felvázolva az egykori Szabadszállás gaz-
dasági, társadalmi és kulturális viszonyait. A 
lényeges közölnivaló az, hogy a jómódú, 
Szabadszállásonpolgárjogot szerzett és kiter-
jedt vállakózásokba kezdett Petrovics István 
(és családja) jólétét, biztonságát szinte egy 
csapásra tönkretette az 1838. évi árvíz. Petro-
vics István nem tud tovább gondoskodni fiá-
ról, a taníttatásáról, maga is kénytelen elköl-
tözni Szabadszállásról. Petőfi nem Szabad-
szálláson született, szögezi le a könyv, annak 
ellenére, hogy Petrovicsék akkor szabadszál-
lási lakosok voltak. 

A harmadik Tóth Sándor-írás más termé-
szetű. A fájdalmas, nagyon is közelmúlt leg-
nagyobb csapásáról tartalmaz összeállítást a 
II. világháború szabadszállási áldozatairól. 
Köztük terjedelmesebben, részletezőbben ír 
bátyjáról, Tóth Imréről (Bátyám emlékére. 
Akik még élhettek volna. Szabadszállás, 
1990.). A II. világháború történetének és kü-
lönösen a legutolsó év, hónapok, napok törté-
netének rövid összefoglalása után Tóth Sán-
dor névsorba szedve, lehetőleg fényképpel 
kísérten, rövid életrajzzal ellátva 112 olyan 
katonát ismertet, akik a frontokon vagy hadi-
fogságban haltak meg. Felsorol továbbá 75 
Szabadszállásról elhurcolt és elpusztult zsi-
dót, valamint 16 olyan szabadszállási civil 
lakost, akit összefogtak, a Szovjetunióba de-
portáltak és ott haltak meg. Végezetre 32 
olyan szabadszállási polgári lakost is ismertet, 
akik itthon estek áldozatul a II. világháború-
ban; főleg légitámadások alkalmával. Vagyis 
Tóth Sándor részletes, ahol csak tudott, bősé-
ges életrajzi adatokkal ellátott összeállítást 
„készített 235 személyről, akik után 81 öz-
vegy és 116 árva maradt Szabadszálláson". 
Nem forgathatjuk ezt a könyvet meghatott-
ság nélkül. Nemcsak a háború és az emberi 
gonoszság rémtettei töltenek el borzalommal, 
nanem az az elhallgatottság, az a kendőzés, 
takargatás is, amely elfeledésre ítélte ezeket az 
áldozatokat. Pedig ezek az áldozatok - ebből 
a szabadszállási példából is megtudhatóan — 
rendkívüli nagy számuk miatt is, az egész 
országot, az egész népességet megrendítet-
ték; az önbizalomtól, az újrakezdés reményé-
től is megfosztották. 

Dankó Imre 
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SZENTPÉTERY TIBOR-
KERN Y TERÉZIA: 

Az Olt tól a Küküllőig. 
Erdélyi szász erődtemplomok 

Erdély egyik legérdekesebb, s legkevés-
bé ismert műemléki területe a Szászföld, 
a szász evangélikus erődtemplomok vidé-
ke. A főútvonalak menti és Székelyföld 
közeli néhány helységtől eltekintve zömük 
teljesen ismeretlen még a gyakori erdélyi 
utazó előtt is. E jórészt külső behatások-
tól mentesen, elzártan kialakult sajátos épí-
tészeti emlékek világát tárja fel Szentpé-
tery Tibor gyönyörű képes albuma, kiegé-
szítve Kerny Terézia rövid műemlékleírása-
ival. A könyv 77 szász templomerődött 
mutat be, a meglévők jó egyharmadát. Ma-
gyar nyelven ez a művészi album jelenti az 
első összefoglalást a szász erőtemplomok-
ról. Ennek kapcsán érdemes föleleveníteni 
az erdélyi szászok több mint 800 éves törté-
netét. 

Árpád-házi királyaink mindig szívesen fo-
gadták be, sőt hívtak, telepítettek idegen 
népeket az országba. II. Gézának korszerű 
fegyveresekre volt szüksége Erdély déli ha-
tárainak védelmére. így 1150-1160 táján a 
Rajna, Mosel vidékéről vagyontalan német 
lovagokat (gerébeket), s elszegényedett pa-
rasztokat telepített a mai Nagyszeben kör-
nyéki, Olt-völgyi királyi birtokokra, a Ki-
rályföldre. A behívott telepeseknek úgy 
adott területet, hogy az ott élő gyér számú 
székely lakosságot máshová telepítette. Már 
betelepülésükkor bíráskodási kiváltságban 
részesültek. 1192-ben pedig a pápa prépost-
ságot létesített számukra Szebenben, kivéve 
őket az erdélyi püspök fennhatósága alól, 
közvetlenül az esztergomi érsek alá rendelte 
őket. Az első telepesek a későbbi szebeni, 
újegyházi és nagysinki székek területén he-
lyezkedtek el, amit Altlandnak (Óföldnek) 
neveznek. 

II. András 1211-ben a Szentföldről kiszo-
ruló német keresztes lovagrendnek adomá-
nyozta a Barcaságot, hogy védjék az ország 
határait, és segítsék a kunok megtérítését. A 
lovagok öt várat építettek, s telepes falvakat 
hoztak létre. A királyi adománylevél széles 
körű önkormányzatot adott a rendnek, ők 
azonban nem elégedtek meg ezzel, saját 
államiságra törekedtek. Ezért a király fegy-
verrel vonult ellenük és kikergette őket az 
országból. Az általuk létesített falvak azon-
ban megmaradtak. 

Ugyancsak II. András korában indult meg 
a Királyföldön élő székelyek áttelepítése a 

mai Székelyföldre. Helyüket szász be-
vándorlók foglalták el. Az 1224-es okle-
vélben, az Andreánumban a király a Szász-
várostól Barótig terjedő vidéket egészében a 
szászoknak adta, s a szebeni ispán jogható-
sága alatt „egy néppé" egyesítette őket. 
A német elemek különböző helyekről jöt-
tek, s csak új hazájukban olvadtak össze. 
A szász elnevezés a szász jogrend alapján 
állót jelentett, s fokozatosan vált gyűjtőne-
vükké. 

Az Andreánum véglegesíti jogaikat, s 
megígéri, ezen a területen nem adományoz 
másnak birtokokat. A lakosság nem függött 
földesuraktól, szabad parasztként éltek, 
egyedül a királynak tartoztak adófizetéssel 
és ötszáz katona kiállításával. A Szeben vidé-
kiekkel szinte egy időben érkeztek beván-
dorlók a Beszterce, Radna környéki királyi 
területekre is, akik hasonló jogokban része-
sültek. 

Az Anjouk alatt alakultak ki a szász „szé-
kek", mint igazságszolgáltatási egységek, 
élükön a szász királybíróval. A már említet-
teken kívül így jött létre a szászvárosi, szász-
sebesi, szerdahelyi, kőhalmi, segesvári, med-
gyesi és selyki szék, valamint a brassói és 
besztercei kerület. 

1437-ben a parasztfelkelés nyomán jött 
létre a három erdélyi nemzet, a magyar, a 
székely és a szász testvéri uniója, megfogad-
va, hogy a külső és belső támadások ellen 
közösen lépnek föl. Azóta rendszeres részt-
vevői az erdélyi országgyűlésnek. Az uniót 
később is többször megújították. Mátyás 
király 1486-ban az Andreánum kiváltságait 
kiterjeszti valamennyi szászra, szabad ki-
rálybíró-választási jogot kapott az összes 
szék és kerület, a szászokat a maguk válasz-
totta szebeni gróf alatt egyesítette. Ezzel 
létrehozta az Universitas Saxonumot, mely 
csaknem 400 évig közjogi testületet alkotott, 
s törvényhozási, igazságszolgáltatási, köz-
igazgatási teendőket gyakorolt. A szászok 
vásártartási és vámmenteségi jogot élveztek, 
s egyes központok hamarosan várossá fej-
lődtek. A XIV-XV. században a szász varo-
sok az ipar és kereskedelem központjai let-
tek. Közülük is kiemelkedett három nagy 
város, Nagyszeben, Brassó és Beszterce, 
melyek a román vajdaságokba menő utakat, 
így a kereskedelmet ellenőrizték. A kereske-
delem révén kiemelkedett egy új vezető 
réteg, a gerébek visszaszorultak, s á városok 
élére egyre inkább a gazdag kereskedőkből 
lett polgármesterek kerültek. 

A mind gyakoribbá váló ellenséges táma-
dások miatt a városok köré falakat, bástyákat 
emeltek, majd a falvak templomait erőd-
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templommá alakították át. Ekkoriban a szá-
szok már egyre kevésbé vettek részt a hadvi-
selőben, hanem azt pénzen megváltották 
vagy székely, román zsoldoscsapatokat állí-
tottak ki. A török elleni háborúskodások 
időszakában a korábbi fejlődés elmaradt, a 
hadjáratok sok pusztítást okoztak Erdély-
ben, a szászok földjére ekkor kezdtek beszi-
várogni a román parasztok. 

1526 után az erdélyi szászok, a Habsburg 
uralkodó oldalára álltak, holott környezetük 
Szapolyai-párti volt. Elkülönülésüket fo-
kozta vallási különbözőségük is. 1545-ben 
Honterus János reformátori tevékenysége 
eredményeként a szász Universitas egysége-
sen az ágostai evangélikus hitre való áttérést 
határozta el. Ezzel megteremtették az önálló 
nemzeti egyházat, mely összetartó erővé, a 
politikai különállás kiegészítőjévé vált, s ma-
gába foglalt kulturális és szellemi törekvése-
ket is. Á reformáció útján a szászok német-
országi kapcsolatai állandósultak, újabb ösz-
tönzést adva a német öntudatra ébredésnek. 
A lutheri elvek gyors szászföldi diadalában 
nagy szerepe volt a zűrzavaros, polgárhábo-
rús viszonyoknak. 

Az önálló Erdély korában a fejedelmek 
általában támogatták őket. Legnagyobb 
összeütközésük Báthori Gáborral volt, aki 
meg akarta szüntetni kiváltságaikat, s csellel 
elfoglalta Nagyszebeni. Utóda, Bethlen Gá-
bor megpróbálta rendezni viszonyát a szá-
szokkal, visszaadta nekik „fővárosukat", de 
javaslatait - hogy veszély esetén magyarokat 
és székelyeket is falaik közé engedjenek, s 
közös pénztárat állítsanak fel a közös teher-
viselés szellemében - elutasították. 

A török uralom megszűnése után a szá-
szok először örömmel üdvözölték a biroda-
lomhoz csatolást, úgy vélték, ez elő fogja 
segíteni fejlődésüket. A következő évszázad 
azonban csalódást hozott. A bécsi udvar 
igyekezett nagyobb befolyást adni nekik, de 
mindenekfölött állt a császári önkényuralom 
megvalósítása. Főleg vallási kérdésekben 
volt sok ellentét köztük, ilyenkor a három 
nemzet szövetsége erősödött a kormányzati 
törekvésekkel szemben. 

Mária Terézia idején a felső-ausztriai el-
űzött protestánsokat a szászok földjén tele-
pítettek le, gyarapítva számukat. A korszak 
kiemelkedő szász államférfija volt Bruckent-
hal Sámuel, aki fokozatosan előrelépve 1777-
ben Erdély kormányzója lett. Ügyes diplo-
máciai érzékkel mindig népe érdekeit védte, 
támogatta. Nyugdíjba vonulása után is népe 
szellemi vezetője maradt, s halála előtt gaz-
dag könyvtárat, műgyűjteményt hagyott az 
egyházra. 
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II. József nem volt tekintettel a szászokra 
sem, egyetemüket éppúgy megszüntette, 
mint a többi erdélyi egyesületet, testületet. A 
kormány székhelyét Nagyszebenből Ko-
lozsvárra helyezte át, a szekeket és kerülete-
ket Erdély tíz megyéjébe osztotta be. Halá-
los ágyán visszavonta rendeleteit, amit a 
szászok kitörő örömmel üdvözöltek, a régi 
kiváltságokat azonban már nem lehetett tel-
jesen helyreállítani. 

A reformkorban a szászok nemzeti ébre-
dése szembefordítja őket a magyarokkal. Az 
1840-es évektől indul virágzásnak a szászok 
politikai és szellemi élete, Stephan Ludwig 
Roth vezetésével. A nyelvharc lázában a 
nemzeti jogvédelem széles nemzeti mozga-
lommá erősödött. Egyesek a rendi nemzeti 
létet már német nyelvű területi autonómiává 
szerették volna változtatni, s a Habsburg 
hatalom szövetségét keresték. Ugyanakkor a 
Szászföldön már többségbe került románság 
nyelvi, nemzeti törekvéseit felháborodással 
fogadták és visszautasították. 

Az 1848-as forradalmat és az uniót a 
liberális brassói és segesvári szászok támo-
gatták, a szebeni polgárság azonban elzárkó-
zott tőle. A május 30-i kolozsvári ország-
gyűlésen még az első álláspont győz, meg-
szavazzák Erdély unióját Magyarországgal, 
őszre azonban túlsúlyra kerüla konzervatív 
vonal. Félretéve a románokkal való ellentéte-
ket, fegyveresen is összefognak a szabadság-
harc ellen. A Szászföld a Habsburgok kato-
nai bázisa lett Erdélyben. 

A Világos utáni abszolutizmus ismét nem 
kímélte a szászokat. 1852-ben lényegében 
felszámolták a szász autonómiát. Az Uni-
versitas elvesztette igazságszolgáltatási jelle-
gét, a szász székeket ismét megszüntették, 
Erdélyt körzetekre osztották. De ez a csaló-
dás sem ingatta meg a szászok hitét, hogy 
jövőjüket csak a birodalom biztosíthatja. A 
kiegyezés előtti években is az udvart támo-
gatták, ami tovább fokozta a magyarság 
ellenérzéseit. 

A kiegyezéssel megtörtént Erdély újra-
egyesítése az anyaországgal. Az 1876-1877-
es megyerendezés megszüntette a Királyföld 
területi autonómiáját is, a szász és székely 
székek helyett létrejött az egységes megye-
rendszer. Megszűnt a Szász Egyetem politi-
kai és közigazgatási hatásköre, de mint va-
gyonkezelő, iskolákat támogató alapítvány 
megmaradt. Az Európában egyedülálló 
csaknem 700 éves autonómia megszűnt 
ugyan, de ezen a vidéken továbbra is német 
maradt a közigazgatás nyelve, s az Universi-
tas is nagy befolyású testület maradt. A 
szászok csak 1890-re ismerték fel a realitáso-



kat, ekkor adták fel addigi ellenzéki magatar-
tásukat, s fogadták el a dualizmust. Felismer-
ték, ha tovább folytatják ellenzéki politiká-
jukat, népük felmorzsolódik. 

Valószínűleg népük érdekeinek védelmé-
ben döntöttek 1919. január 8-án Medgyesen 
is, amikor ismét hátat fordítva a magyarság-
nak, állást foglaltak Erdély Romániához való 
csatlakozása mellett. A bánáti svábokkal 
együtt több mint 500 ezer fős németség 
abban bízott, hogy az új államban kedvező 
helyzetbe kerül. S valóban, a magyaroknál 
nagyobb lehetőségeket kaptak a gazdasági, 
politikai, kulturális életben. De hamarosan 
kiderült, a román politika a németeknek sem 
adja meg az ígért nemzetiségi jogokat. 

A második világháború után még keserve-
sebb lett sorsuk. Minden politikai jogukat 
elvesztették, s csak 1950-ben ismerték el 
állampolgárságukat. A kitelepítettek 1956-
ban térhettek haza. A kulturális életük az 
1960-as években rövid ideig fellendült, de a 
nemzetiségi politika szigorodásával ismét 
megnehezült. Megindult a romániai németek 
kivándorlása az anyaországba. Számuk 
1977-ben-még 323 ezer fő volt, akik közül 
120-130 ezer volt szász, a többi sváb. Az 
egyre erősödő kivándorlás következtében 
számuk legalább felére csökkent, s napról 
napra fogy. E nagy hagyományú népcsoport 
— úgy tűnik - előbb-utóbb eltűnik, megsem-
misül az ősi földön. A szász falvak kihaltak, 
az üres házakba románok, cigányok költöz-
nek. Az egykor gazdag, virágzó vidék telje-
sen pusztulásban van. 

Az erődtemplomok a XV. századtól kezd-
tek kialakulni, amikor egyre gyakoribbak 
lettek az ellenséges betörések, hadjáratok. A 
határhoz közel élő szász és székely lakosság 
védekezésre kényszerült. A települések leg-
biztonságosabb épülete a templom volt, amit 
vastag falakkal, lőrésszerű ablakokkal, vé-
dőfolyosóval, szuroköntővel, figyelő tor-
nyokkal láttak el. Az első időben csak magát 
a templomot erősítették meg. Ilyenek töb-
bek közt a szászkézdi, nagyselyki, nagy-
csűri, rádosi, alsóárpási, szászbuzdi temp-
lomok. 

Később a templomot gyakran védőfallal 
kerítették körül, s azt erősítették meg tor-
nyokkal, bástyákkal, szinte templomvárrá 
átalakítva. Ezt mutatja német neve is: ki-
rchenburg. Ilyen erődítmények találhatók 
többek közt Prázsmáron, Szászhermány-
ban, Berethalmon, Erkeden, Homoródon, 
Keresztényszigeten, Nagydisznódon, Kis-
sinken, Múzsnán, Lessesen, Baromlakon. 
Az első kettőbe csaknem az egész falu bele-
fért. 

Ezek az erődök nemcsak az emberi életet 
védték, hanem a közösség javait, értékeit, 
élelmiszerkészletüket. A falakon belül sok 
helyen kamrák sorakoznak, ami minden csa-
ládnak raktárul szolgált. A legépebben fenn-
maradt kamrarendszer Prázsmáron találha-
tó, ahol négy szinten 275 kis helyiség kap-
csolódik a védőrendszerhez. 

A templomok belső berendezése az evan-
gélikus egyház rendtartását tükrözi. Több 
helyen láthatók csodálatos szárnyas oltárok, 
így Medgyesen, Berethalmon, Prázsmáron, 
Sövénységen, Almakeréken. Az almakeréki 
templom XlV. századi freskóiról is híres. A 
karzatokon, szószékeken jobbára XVIII. 
századi festő-asztalos iparosok ornamentális 
díszítései láthatók. 

Sajnos, a műemlékek állapota sok helyen 
elég siralmas. De jövőjük még szomorúbb 
lehet. A szászok elvándorlásával nem sok 
lehetőség van az emlékek karbantartására, 
megőrzésére. Ami nem sikerült a török, tatár 
és más ellenséges seregeknek, az most harc 
nélkül is sikerül a román nacionalizmusnak. 
A sokszor bevehetetlen erődök fokozatosan 
pusztulnak el, hacsak nem áll meg a szászok 
nagyarányú kiáramlása. Kós Károly több 
mint 60 évvel ezelőtti gondolatai ma is érvé-
nyesek: „Hogy mi lesz Erdély népének és 
kultúrájának útja a jövőben, az jórészt Er-
dély népeitől függ. A história bizonyítása 
szerint Erdély azoké a népeké volt, akik ezt a 
földet, ezt a sorsot és ezt a pszichét vállalták, 
és azoké lesz a jövőben, akik ezt a jövőben 
vállalni fogják. (...) De amely nép valaha is 
elfelejtette Erdélyt, az a nép és kultúrája 
elesett itt a múltban, és el fog esni a jövőben 
is menthetetlenül." Az utolsó órában szüle-
tett ez az album, hogy megőrizze egy szor-
galmas, tehetséges, nagy múltú nép emlékeit. 
(Officina Nova, Bp. 1990.) 

Udvarhelyi Nándor 

VÁRADI PÁL-BORBÉLY A N I K Ó : 
Kalotaszeg1 

Az Erdélybe tartó magyar utazók zöme a 
Király-hágón kel át. A Király-hágó évszáza-
dokon át nemcsak az egykori Bihar és Ko-
lozs vármegye, hanem az anyaország és 
Erdély határa is volt. A hágóról leereszked-
ve, a Sebes-Körös szorosát elhagyva kitárul a 
vidék, széles medencébe érünk, Kalotaszeg-

' I . Felszeg (Bp. 1989. 144 old.) II. Alszeg, 
Nádasmente , Kapus vidéke, Átmeneti vidék 
(Bp. 1990. 136 old.) 
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re. A hangulatos dimbes-dombos táj, fara-
gott kapuival, kopjafás temetőivel, fiator-
nyos templomaival, színpompás népvisele-
tével egyedülálló a magyar nyelvterületen, 
igazi kincsestár, Erdély ékessége. Erről a 
vonzó, érdekes tájegységről, e hagyománya-
it, szokásait, népművészetét őrző, sajnos 
egyre fogyatkozó magyar népességről ad 
áttekintő Képet Borbély Anikó és Várady Pál 
kétkötetes, képekben gazdag albuma. 

A mai Kalotaszeg, mint néprajzi táj külön-
bözik az eredetileg Kalotaszegnek nevezett 
földrajzi területtől, ami a Kalota patak és a 
Körös által körülzárt részt, a Felszeget jelen-
tette. 

A lakosság hasonló néprajzi jellege alapján 
Kalotaszegnek nevezzük a Vigyázó- és a 
Meszes-hegység keleti lábánál kezdődő, s 
egészen Kolozsvárig húzódó területet. A 41, 
zömében vagy teljesen magyarlakta falu a 
Körös, Kalota, Almás, Nádas és Kapus fo-
lyók völgyében húzódik. Az Almás völgyét 
nevezik Alszegnek, a Nádas patak vidékét 
pedig Nádasmentének. A lakosság legna-
gyobb része református, csupán a Kolozsvár 
környéki néhány falu, valamint Jegenye ka-
tolikus. E falu magyarsága nemcsak vallásá-
ban, de nyelvjárásában, karakterében sem 
egyezik a kálvinista kalotaszegi magyarság-
gal, ők később telepedtek ide. 

Az öntudatos kalotaszegi nép nemcsak a 
környező románsággal szemben tartja szá-
mon népi-területi határait, de az utóbbi 
évszázadokban közéje betelepült magyarok-
kal szemben is. „Felszeg népe előbbrevaló-
nak, igazibb, ősibb, tisztább és nemesebb 
vérű Kalotaszeginek tartja magát, mint a 
többi. És Alszeg népe is előbbrevalónak 
tartja magát a Nádasmentinél" - írta az 
1930-as években Kós Károly (Kalotaszeg). 
Mindez az eltérő történelmi múlt öröksé-
ge is. 

Napjainkra ez az elkülönülés egyre ke-
vésbé értékelhető. A városiasodás, a kisebb-
ségbe került nép erősebb összetartozástuda-
ta, a hagyományokhoz való ragaszkodás 
meggyorsította az egyöntetűvé válás ütemét, 
így mára Kalotaszeg magyarsága a tájegysé-
gen belüli területi hovatartozástól függetle-
nül egységes szigetet alkot Erdélyben. Ez 
derül Iti a kétkötetes könyvből is. Az első 
Felszeget, a szűkebb értelemben vett Kalo-
taszeget, a második a többi résztájegysé-
get mutatja be, hasonló felépítésben. Vára-
dy Pál fényképei és Borbély Anikó szöve-
ge egy élő, élni akaró, a hagyományaihoz, 
szülőföldjéhez, nemzetéhez erősen ragasz-
kodó közösséget mutatnak be, mely dacol a 
körülötte zajló elnemzetietlenítő politikával. 
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A szerzők először bemutatják a kalota-
szegi építészetet. A falvak legfontosabb épí-
tészeti emléke a templom. Már Árpád-házi 
királyaink alatt kőtemplom állt Gyerőmo-
nostoron, Valkón, Bánffyhunyadon, Türén, 
Bácson, Fenesen, Bikaion, Kalotaszentki-
rályon, Egeresen. Az egyik legszebb és leg-
érdekesebb, Kalotaszeg legrégibb temploma 
a gyerőmonostori, mely még a tatarjárás 
előtt épült. Karcsú tornya Falában keleti 
örökséget hordozó hármas szoborcsoport 
található, ami jól példázza a keresztény kul-
turális körbe beépülő pogány elemek to-
vábbélését. 

A reformáció itt rövid idő alatt tért hódí-
tott, s a templomokat is ennek megfelelően 
alakították át. A fő torony négy sarkába az 
evangélisták emlékére úgynevezett fiator-
nyokat emeltek. A gyakori háborús viszo-
nyok miatt a templomokat vastag kőfallal 

,» i i i • / • i t « , vették körül, a bejáratot díszes zsindelyborí-
tású kapuval látták el. A templomok belsejé-
ben nem az alföldi református templomok 
rideg fehérsége fogadja a látogatót, hanem 
festett kazettás mennyezet, szószék, karzat. 
A leghíresebb asztalos-festő a szász Umling • r. l-l i ii / - . O 
Lőrinc és fia, akiknek alkotásai több temp-
lomban is megcsodálhatok. A virágmotívu-
mos festett bútorokra színpompás varrotta-
sok kerültek, templomonként más-más szí-
nűek: pirosak, kékek, fehérek, nagypéntek-
től húsvétig feketék. 

A templomokat körülvevő temetőkben 
sok a szép faragott fejfa, kopjafa, különösen 
Nyárszón, Valkón. Áz utóbbi időben újra 
megszaporodtak a sírfaállítások, sajátos han-
gulatot adva a temetőnek. Kós Károly így 
vall erről „A mi temetőink nem bús-bánatos 
halotti-házak, a mi temetőink nem halálra 
emlékeztetők, nem néznek az élőkre, gödrös 
halotti szemmel. A mi temetőink nem hir-
detnek elmúlást, de életet, örökkévalót." 
(Régi Kalotaszeg) 

A hagyományos kalotaszegi házak legfel-
tűnőbb sajátossága a zsindelytető és a faragá-
sos házoromdíszítés. Külső képüket a torná-
cok sokfélsége is változatossá teszi. Az itt élő 
emberre jellemző a díszítési kedv, a szépre 
törekvés. Ez látszik a faragott fedeles kiska-
pukon is. A zsindellyel, cseréppel fedett 
kiskapuk félfáit tulipános, rózsás, csillagos 
motívumok díszítik. A lakásbelső talán még 
ennél is ékesebb: festett bútorok, gyönyörű 
szőttesek, varrottasok, a falakon színes tá-
nyérok. A virágmintás bútorok, a mennye-
zetig párnákkal feltornyozott ágyak, terítők, 
takarók olyan színpompát kölcsönöznek a 
vidék tisztaszobáinak, hogy nem véletlenül 
nevezik azokat több helyen cifraszobának. 



A képek elárulják a bútorok, varrottasok 
szín- és mintagazdagságát is. 

A kalotaszegi viselet az egyik legszebb a 
Kárpát-medencében. E viselet ihlette meg 
Ady Endrét is: „Mennyi szín, mennyi szín, 
mennyi kedves / és tarkaságban annyi nyu-
galom / És fehér és piros és virító sárga, / Iz-
gató kék és harcos barna szín/ S micsoda 
nyugodt, nagyságos arcok, / Ékes párták, 
leesni áhítók," (A Kalota partján) E viselet 
családi és egyházi ünnepeken még látható. A 
lányok egyik legjellegzetesebb ruhadarabja a 
muszuly, ami tulajdonképpen egy bő ránc-
baszedett szoknyaszerű hátsókötény, de elől 
a kötény alatt nem ér össze. Azt tartják, 
addig tart Kalotaszeg, amíg a muszuly ér. A 
lányok fehér ingujjat és selyemmel hímzett 
báránybőr mellényt viselnek. Ünnepeken a 
gyöngyös párta legfőbb ékességük. A ruhák 
színe, a díszítés évszakonként is változik. 
Télen a fekete, nyáron a piros szín uralkodik. 
A férfiviselet legszebb darabja a hímzéses 
posztórátéttel díszített cifraszűr. 

A kalotaszegi lakosság hagyományos fog-
lalkozása a közelmúltig a földművelés és 
juhtartás volt, emellett a férfiak kő- és fafara-
gással, bútorfestéssel, az asszonyok varrás-
sal, szövéssel pótolták jövedelmüket. Ma 
már a férfiak zöme a közeli városokba jár 
dolgozni, így kettős elfoglaltsága is van. Az 
ünnepeket, melyek megtörik a kemény 
munkával teli hétköznapokat, ősi szokások 
szerint tartják. Az ünneplő falu képeit lát-
hatjuk a keresztelőről, konfirmációról, lako-
dalomról készített képeken. Az emberélet 
fordulóihoz fűződő szokások negyedik 
nagy egysége a temetés, mely pompájában 
meltóképpen képviseli a gazdag hagyomá-
nyokat. 

Az ünnepi szokások egy része az egyházi 
ünnepekhez kapcsolódik. A vasárnapi temp-
lomozás fontos esemény a faluban. A temp-
lomban a gyülekezet meghatározott rend-
ben, generációkon át öröklődő családi pad-
ban foglal helyet. A szószéktől jobbra az 
asszonyok, hátul a lányok, a bal oldalon a 
férfiak, a karzaton a legények ülnek. A helyi 
református egyház máig szigorú rendtartásá-
ból fakad az eklézsiakövetés szokása. A 
törvények ellen vétők addig nem léphetnek 
be a templomba, amig bűnbánatot nem tarta-
nak. Az ünnepekhez kapcsolódó szokások 
közül leggazdagabb a karácsonyi ünnepkör, 
ami kántálással kezdődik, s fénypontja a 
háromnapos bálozás. A húsvét és a pünkösd 
is háromnapos ünnep volt. A pünkösdi vise-
let a legszínesebb, a lányok ekkor kapnak új 
ruhát, s mindhárom nap más-más ruhát 
vesznek föl. 

A szerzőpáros többéves gyűjtőmunkájá-
nak eredménye e mű. A nehézségekkel, 
zaklatásokkal mit sem törődve elénk tárták 
Kalotaszeg színes világát. A könyvek megje-
lentetését nagymértékben segítette Lacko-
vits Emőke szakmai támogatása, aki elő- és 
utószókkal látta el a két kötetet. Az Erdély 
tájai összefoglaló cím egy sorozat első két 
darabját sejteti, remélhetőleg mielőbb foly-
tatódik a vállalkozás, s hasonló részletesség-
gel megismerhetjük Erdély többi tájegységét 
is. 

Udvarhelyi Nándor 

JUHÁSZ ANTAL (szerk.): 
Migráció és település 
a D u n a - T i s z a közén 

A magyar Alföld történetének és tradicio-
nális műveltségének kutatásában alapvető 
fontosságúak a török utáni betelepüléssel és 
újjátelepüléssel kapcsolatos vizsgálatok. A 
XVIII-XIX. századi nagy népességmozgá-
sok egyszerre voltak részesei a kiterjedt 
mezőgazdasági régió gazdasági reorganizá-
ciójának, elindítói a gazdálkodás számos új 
vagy újjászervezett ágazatának, s természe-
tesen egészében átrendezték az Alföld ko-
rábbi műveltségi arculatát. Ez még akkor is 
igaz, ha az újonnan érkező népcsoportok 
életmódjukban gyakran folytatói voltak a 
korábbi tradícióknak: a kisebb-nagyobb 
népcsoportok vándorlása műveltségi folya-
matok nyomjelzője (is) volt. 

A kötetben megjelent írások többsége 
az 1986-ban létrehozott munkaközösség 
tagjaitól származik, amely a Duna-Tisza 
közén a XVIII. század elejétől zajló hatal-
mas népességmozgás és települési folyamat, 
illetve gazdasági, kulturális és egyéb kö-
vetkezményeinek feltárását tűzte célul. A 
történeti források feltárása, valamint a 
családtörténeti adatgyűjtés eredményeként 
a sokarcú táj három nagy migrációs hullá-
mának számos általános összefüggése, s 
rendkívül sok konkrét történése nyert meg-
világítást, amelyet 1989 novemberében egy 
Szegeden megtartott konferencia összegzett. 
Jelen kötet ennek - részben bővített, for-
rásokkal kiegészített - anyagát közli. A 
Bács-Kiskun és Csongrád megyei múzeumi 
szervezetek történész és néprajzos mun-
katársaiból alakult munkaközösség kuta-
tásai még nem zárultak le; jelen Kötet a 
vizsgálat első szakaszának eredményeit 
összegzi. 
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A kötet első tanulmányában Sztrinkó Ist-
ván Kiskunmajsa népének XVIII. századi 
külső kapcsolatait mutatja be, s a különféle 
levéltári források segítségével elsősorban a 
népesség mozgását, változását követi nyo-
mon. Ez az írás - Majsa példáján - a kötet 
alapproblematikájának jelentős részét felveti. 
A XVIII. század elejét a Kiskunság lényegé-
ben 5 lakott településsel élte meg. A szabadon 
maradt területet - elsősorban annak legelte-
tésre alkalmas térszíneit - városi, mezővárosi 
gazdák bérlik, de a távolabbi tájakról, mosto-
hább adottságú vidékekről érkező telepesek 
vagy a közelebbi települések szegényebb tár-
sadalmi rétegeiből kikerülők új otthont igye-
keznek teremteni a pusztásodott területen. A 
megtelepülök - gyakran nagyon rövid idő 
után - tovább húzódnak, s helyüket újabb 
hullámban érkezők foglaliák el. A Kiskunság, 
illetve Kiskunmajsa esetében a XVII. századi 
baranyai telepeseket a XVIII. században jász 
és palóc falvak népessége váltja fel. Majsát 
kecskeméti és kunszentmiklósi gazdák bérel-
ték, majd 1742-ben 42 tószegi szabadalmas 
jobbágy települ le. Ezek többsége egy éven 
belül elmegy, s 1743-ban Üllés népe szinte 
teljes egészében átköltözik Majsára. Ezzel a 
migráció folyamata nem zárul le: pl. a re-
dempció következtében kialakult birtokjogi 
struktúra készteti további vándorlásra a né-
pesség egy részét. Tanulságos természetesen a 
további vándorlás iránya is: a XVIII. század-
ban Maisáról távozók jelentékeny része Bács-
kába, illetve a tiszai koronaterületre távozott. 

Tanulságos még megemlíteni Sztrinkó 
azon véleményét, mely szerint a migrációk 
viszonylag „nyitott" társadalmat sejtetnek 
ezen a területen. 

Természetesen nincs lehetőség a kötet 
valamennyi írásáról a fenti részletességgel 
szólni, a rövid felsorolást csak néhány lénye-
ges probléma exponálásánál bővítem. 

Kőhegyi Mihály egy 1786-os jelentést ad 
közre a bácsi kamarai kerületbe telepített 
németségről, ami az 1784—1786 között ide 
telepített mintegy 11 ezer főről ad számot. A 
jelentés a telepesek családi állapotát, feleke-
zeti hovatartozását és foglalkozását is feltün-
teti. Bár zömük paraszt, igen jelentős közöt-
tük az iparűzők száma. Bemutatja a közle-
mény a telepítés költségeinek elszámolását 
is, ami hatalmas költségekről tanúskodik. 
Megdöbbentő adat, hogy az említett két év 
alatt a telepeseknek több mint 12%-a meg-
halt (!), mégis nyilvánvaló, hogy a bácskai 
puszták termőre fordításában a német tele-
peseknek döntő érdemeik voltak. 

Megítélésem szerint a kötet által vizsgált 
témakör feltárásában az egyik legfontosabb 

láncszemet Szabó László tanulmánya jelen-
ti, aki A jászsági kirajzások és a jász puszták 
benépesedése a XIX. században címmel 
közli írását. Azzal, hogy a szerző a - felföldi 
és más irányból érkező - kirajzásokat alap-
vetően elválasztja a jász expanziótól, lé-
nyegében a migráció két fő mozgatóját, 
egyszersmind az új telepesek gazdasági kon-
díciójának és stratégiájának két nagy típusát 
is elkülöníti, ugyanakkor rámutat 
az egymást is váltó népességhullámok moz-
gásának belső összefüggéseire. Kétségtelen 
ugyanis, hogy az Alföla pusztásodott terü-
leteinek újratelepülésében - létszámukban 
talán tájanként eltérő módon — alapvető 
szerepet játszottak a mezőgazdálkodásra ke-
vésbé alkalmas területekről érkező csopor-
tok, akiknek a mezőgazdálkodó sík vicfék -
valamint a gyakran adott kedvezmények - a 
korábbiaknál olykor összehasonlíthatatla-
nul jobb létfeltételeket teremtett. Itt lé-
nyegében sok évszázados népességleszi-
várgással is számolni kell, ami pl. a jobbá-
gyok szökéseiben nyilvánult meg (Id. a kö-
tetben Balogh István írását). Szabó Lász-
ló tanulmánya viszont a jászsági és kunsági 
„középrétegek" migrációjára hívja fel a fi-
gyelmet, amelyek számára eredeti lakóhe-
lyük vagyonos gazdarétegének gazdasági 
kondíciója az elérendő cél és modell, an-
nak „társadalmi státusa" a példa, s ennek 
érdekében költözik pénzével, állataival, 
ingóságaival a pusztásodott helyekre. Az 
új helyen aztán olyan helyzetbe kerülhet-
nek, mint korábbi lakóhelyük redemptusai. 
Szabó a sikeres és a sikeYtelen kirajzások 
történetét, illetve annak bizonyos példáit 
is felvillantja, ugyanakkor számos tanulsá-
gos megállapítást tesz az áttelepültek üzem-
szervezetére vonatkozóan. (PL, hogy azok 
családi-gazdasági szervezetének a tanya fe-
lelt meg leginkább.) Hasonlóan tanulságos 
- a tanulmányának függelékében közölt -
Kétegyháza 1865-ös népességének kimuta-
tása, ami a lakosok származási helyéről is 
tájékoztat. 

Az azóta elhunyt szerző, Gyetvai Péter ~ 
több vonatkozásban módszertani igényű -
írása az egyházi anyakönyveknek a migrá-
ciók kutatásában történő felhasználásáról 
szól. Kitér az anyakönyvezés jogi-történeti 
előzményeire, az anyakönyvek forrásértéké-
re, bácskai és csongrádi települések példáin 
szemléltetve azokat. Ezt követően Fodor 
Ferenc Pálos (ma Csólyospálos) történeté-
nek egy szakaszát: a hajdanvolt puszta bené-
pesülésének időszakát vizsgálja. Eredményei 
különösen azért érdekesek, mert a vizsgált 
területen a tanyásodás nagyon gyorsan zajló 
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folyamatban ragadható meg, s az új életfelté-
telek kialakulása, a puszta benépesülése és az 
új környezet „belakása", az új üzemszerve-
zeti keretek kialakítása olykor igen szemléle-
tesen bemutathatok a konkrét példákon. 

A kötet két következő írása szorosan 
összetartozik: Bárkányi Ildikó és Szűcs Judit 
különböző források - a történeti források, 
valamint a recens néprajzi anyag - alapján 
tárgyalják Pálmonostora betelepülését. Az 
első tanulmányból a pusztai legeltetést fel-
váltó, intenzívebb mezőgazdasági kultúrát 
meghonosító dohánykertészek tevékenysé-
gének feltárását kell kiemelnem, a második-
ból pedig azt, ahogy Szűcs Judit - családi 
gazdaságok példáin-fel-felvillantja a tanyasi 
és a falusi életmód eltérő jellegét, azok kü-
lönböző vonásait. 

Sz. Körösi Ilona a sajátos településű - nem 
szervezett telepítés, hanem zárt falumag nél-
küli, szórt pusztai település - Jakabszállás 
lakóinak származását vizsgálja az anyaköny-
vek alapján, feltárva a házasodási kapcsolatok 
körét is. 

A XIX. század végi és XX. század eleji 
vándorlás és település folyamatának általános 
rendező elveit, mozgatóit vizsgálja Juhász 
Antal Az elvándorlás és megtelepedés motivá-
ciói a táj települési folyamataiban című igé-
nyes tanulmányában. A paraszti emlékezet 
alapján többféle motiváló tényezőt tár fel, 
melyek közül egyesek a mindenkori migrá-
ciók mozgatói lehettek, mások újabb kori 
gazdasági-társadalmi feltételek által meghatá-
rozottak, de mindegyik jelzi, hogy a nagy 
népességmozgások, a mindenkori népesség 
jelentős csoportjainak vándorlásai mögött 
alapvetően egyéni, illetve családi megfontolá-
sok, kihívások és válaszok húzódnak meg. Az 
általános társadalmi feltételek az egyes pa-
raszti üzemek látószögében jelennek meg, s 
azok - számos vonatkozásban általánosnak 
tűnő - gazdasági, illetve életstratégiájukat 
maguk alakítják ki. Mindezek természetesen 
bonyolult gazdasági és társadalmi folyama-
tokban jelennek meg, de jól megragadhatók a 
mikrotársadalmak szintjén is. 

A kötet következő írásában Bárth János 
egy új, lényegében kiaknázatlan forrás, a 
választói névjegyzékek felhasználásával 
rajzolja meg szülőhelye, Illancs és Kélesha-
lom népesedéstörténetének XX. századi fo-
lyamatát, külső kapcsolatát. A választói 
jegyzékek feltüntetik a lakosság származási 
helyét, s ennek alapján Bárth 15 „csomópon-
tot" tud kimutatni, ahonnan 1906-ban és azt 
követően Illancs benépesült. 

A történeti néprajz (vagy az agrártörténet 
néprajzi iránya?) talán legjobb művelője, 

Balogh István tanulmányában a felső-Tisza-
vidéki szökött jobbágyok kerestetésével 
kapcsolatos iratokat elemzi a Rákóczi-sza-
badságharcot követő évtized időszakából. A 
jobbágyszökésekben megnyilvánuló „spon-
tán migráció" - túl azon, nogy tanulságai jól 
kiegészítik Szabó László, más vonatkozás-
banjuhász Antal tanulmányának megállapí-
tásait - rávilágít a vándorlások egyik nagy 
vonulatára: a szökött jobbágyok elsősorban 
kiváltságos területekre igyekeznek. (Más 
helyről tudjuk, hogy a földesurak igyekez-
tek „elrejteni" a náluk menedéket találó 
jobbágyokat, s nem kizárt, hogy ebben segít-
ségükre volt az olykor szemet hunyó helyi, 
illetve vármegyei adminisztráció is.) Balogh 
István szerint 1703-1720 között Szabolcs 
megyéből 770 család (kb. 4000 fő) költözött 
Borsod, Zemplén, Heves vármegyékbe, va-
lamint a Jászkun kerületbe és a hajdúváro-
sokba - ez mintegy 30%-kai csökkentette 
Szabolcs adózó népességét! Nagyon fontos 
következménye ennek az elvándorlásnak, 
hogy az áttelepült magyarság helyére ekkor 
érkeznek Szabolcsba a rutének és a partium-
beli román telepesek. 

A kötet záró tanulmánya, Kávássy Sán-
dor: A régi Szatmár táji tagolódása című 
írása nemigen illeszkedik a könyv tematiká-
jába. A vázolt problematika persze nagyon 
érdekes, magam sajnálatosnak érzem, nogy 
nem a Szatmárról a közelmúltban megjelent, 
vagy éppen sajtó alatt levő kiadványokban 
látott napvilágot. 

A könyv végén két rövidebb hozzászólás 
anyagát közli a szerkesztő: Bagi Gábor a 
jászkunságiak 1786-os bácskai településéről 
ír, Gulyás Katalin pedig a kunhegyesiek 
1785. évi elvándorlásának történetéhez kö-
zöl adalékokat. 

Terjedelmi okokból nincs lehetőség a kö-
tet összegző értékelésére, azt azonban meg 
kell állapítanom, hogy annak tanulmányai -
mind a migráció és a telepítés nagy összefüg-
gései, általánosabb tanulságai, mind pedig a 
mikrovizsgálatok terén - lényeges eredmé-
nyeket értek el. A helytörténeti-honismereti 
kutatások számára mind a módszerbeli ta-
nulságok, mind a lokális elemzések eredmé-
nyei igen fontosak. Magam különösen lé-
nyegesnek érzem a migráció különböző oka-
inak feltárását, ill. azok finomítását, a koráb-
binál árnyaltabb megrajzolását. Ugyancsak 
árnyalják a korábbi képet a külső kapcsola-
tok irányának, összefüggésének újabb té-
nyei. 

Aligha vitatható persze, hogy a kötet írá-
sait olvasva új meg új kérdések, nyitott 
problémák is fogalmazódnak. Mindenek-
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előtt a megtelepülés konkrét történéseit, 
„köznapi műveltségi" kondícióját tekintve. 
Igaz, a recens néprajzi anyag ezek egy ré-
szére korrekt megoldásokat fogalmaz. Mégis 
eszembe jutnak Den Hollander, A. N. J. 
írásai (A magyar Alföld és Turner „frontier" 
hipotézise. Ethnographia 1975. 313-323. ;Az 
Alföld települései és lakói. Budapest, 1980), s 
az, hogy az Alföld újratelepülésének és gaz-
dasági reorganizációjának folyamata - a 
kontinuitás számos ténye mellett - mégis-
csak egyfajta „hőskorszak" volt, annak min-
den gazdasági és műveltségi megnyilvánulá-
sával egyetemben. 

(Szeged,1990) 

Viga Gyula 

GÉCZI LAJOS: 

Ungi népmesék és mondák 1 

Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a törté-
nelmi Magyarország északi-északkeleti ré-
szének néphagyományaiból, népmeséiből, 
mondáiból újra megmenekült a feledéstől 
egy kötetre való. 

Sokszor elhangzott már, hogy a megválto-
zott gazdasági, társadalmi, kulturális Körül-
mények nem kedveznek a hagyományok 
fennmaradásának, továbbélésének. Hogy 
ezek megmentése, rögzítése fontos és sürgős 
feladat, mert holnap talán hiába próbálnánk 
meg összegyűjteni, nem lesz rá módunk, 
lehetőségünk. Való igaz, hogy felejtődnek, 
pusztulnak mind a szellemi, mind a tárgyi 
néprajzi hagyományok. És ez nem véletlen. 
Hiszen a hagyományos paraszti gazdálkodás 
eltűnése eltüntette a gazdálkodás ismeret-
anyagát, megszüntette a társas munkaalkal-
makat, s ez, valamint a televízió, a gépzene 
terjedése feledésre ítélte az összejövetelek, a 
társas alkalmak meséit, mondáit, dalait. A 
mai fiatal már nem dalol, hanem gépzenét 
hallgat. Nem hallgat mesét, hanem külön-
böző műfajú videofilmeket néz. A mese-
mondók szava pedig halkul, egyre halkul, s 
egyszer csak egészen elnémul. 

Hála Istennek, azonban még mindig van-
nak a falvakban olyanok, akik őrzik apáik, 
nagyapáik, anyáik, nagyanyáik hagyomá-
nyait. S ha továbbadni már nem is tudják, 

' Új Magyar Népköltési Gyűjtemény XXIII. 
Akadémiai K i a d ó - M a d á c h Könyvkiadó 1989. 
612 old. 
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szívesen elmondják a gyűjtőnek. S hála 
Istennek, akadnak még olyanok, akik 
életük céljának tekintik ezeknek a fele-
désre ítélt hagyományoknak a lejegyzé-
sét. 

A bevezető mondatomnak első szava az 
öröm volt, mivel egy olyan területnek a 
mesekincséből kapunk ízelítőt, melynek ha-
gyományanyagából, illetve a hagyomány-
anyag gyűjtéséből eddig a mese, a monda 
hiányzott. Pedig éppen ez volt, van kitéve a 
legjobban a feledésnek. Napjainkra már 
megszűnnek a mesélés alkalmai. Erkölcsi, 
nevelési hatása háttérbe szorult a falu társa-
dalmi rendjének felbomlásával, átalakulásá-
val, de a családszerkezet átalakulásával (a 
családból kikerültek a nagyszülők) is elve-
szítette azt a funkcióját, jelentőségét, amit 
eddig betöltött. 

Óriási jelentőségűnek tartom e könyv 
megjelenését már csak azért is, mert olyan 
területnek a meséit, mondáit gyűjtötte össze 
a szerző, melyben a néphagyomány még 
jobban ki van téve az eltűnésnek, más hagyo-
mányanyaggal való pótlásnak. Mert nem 
lehet figyelmen kívül hagyni ott a magyarsá-
got érő asszimiláló hatást. 

Géczi Lajos kötete minden elismerést 
megérdemel. Könyvéből a mesék mellett 
megismerhetjük azt a világot, melyben a 
mesék születtek. Megismerjük a vadregé-
nyes Ung-vidéket, az itt élő nép történetét a 
legrégebbi időktől napjainkig, a mesék for-
rásvidékét. Külön tárgyalja könyvében a 
mesemondók egyéniségét, majd szól a mese-
fajtákról is. Egy fejezetben kitér a mesék és 
az ungi társadalmi valóság összefüggéseire, 
tárgyalja a mesék nyelvi jelenségeit, majd 
részletesen szól a mesemondókról, és né-
hány jelentősebb mesemondót részletes élet-
rajzi adatokkal is bemutat. Végül közli a 
mesélők névsorát. 

A gyűjtött anyag a könyvben két részre 
osztható. Az első részben a meséket (165-öt) 
5 fejezetben adja közre. Az első rész legbő-
vebb fejezetét a tündérmesék teszik ki (80 
db). A második fejezetben 7 legendamesét 
közöl. A harmadik fejezet 23 novellameséje 
közül 15 Mátyás királyról szól. A negyedik 
fejezetben 45 tréfás mese kapott helyet, az 
ötödik fejezetben pedig 10 állatmese. A 
könyv második részébe 34 monda került, két 
fejezetbe elrendezve. Az első fejezet 14 tör-
téneti, a második pedig 20 hiedelemmondát 
tartalmaz. A könyv utolsó része a jegyzet-
anyaggal ismerteti meg az olvasót. Itt kapott 
helyet a szövegek jegyzetanyaga, a felhasz-
nált irodalom, majd típusmutató után közli a 
tájszavak jegyzékét is. A könyvet végül a 



yűjtőterület, illetve a könyvben előforduló 
elynevek jegyzékével zárja. 
Eddig ismeretlen, feltáratlan terület mesé-

inek, mondáinak közreadásával lettünk gaz-
dagabbak. Olyan vidék népmeséit vehetjük 
kezünkbe, melyek a szomszéd népek hagyo-
mányainak megismerése felé is egyengetne-
tik az utat. 

Köszönet érte a gyűjtőnek, köszönet 
mindazoknak, akik munkálkodtak azon, 
hogy e kötet napvilágot lásson. Azt hiszem, 
ilyen könyveknek meg kellene lenniük min-
den iskolában, minden könyvtárban, hogy a 
mesék megismerése mellett a mesék szülő-
földjével is megismerkedhessen az olvasó, 
így ismerhetné meg igazán az országot, a 
népet. 

Nagy Géza 

SZABOLCS OTTÓ: 

Külföldi tankönyvek magyarságképe 

A tankönyvek nemzedékek nevelői, meg-
határozóak a gyermek, az ifjú kialakuló 
világképére és arra is, amit nemzeti érzésnek, 
gondolatvilágnak nevezünk. A mai korszak-
váltásban fontos az európai népek egymásról 
alkotott véleménye, ami a tankönyveken 
keresztül saját véleményünket is alakíthatja. 
Szabolcs Ottó több mint százötven cseh-
szlovákiai, finn, jugoszláviai (vajdasági és 
szlovéniai), lengyel, NDK- és NSZK-beli, 
osztrák és román történelemtankönyv elem-
zésével sajátos ítéletsort vonultatott fel szá-
munkra. Tény, hogy a történettanítás min-
denütt küszködik a célszerű egyszerűsíté-
sekkel, szükségszerű önerősítő nemzeti fel-
fogás továbbadásával. Akkor azonban, ami-
kor a célszerűség és önerősítés félretájékoz-
tatással, egyoldalú párosításokkal jelenik 
meg, a magyarságkép nem lehet elfogadható. 
A könyvek egy részében a különböző kor-
szakolások gyakran meg sem említik a ma-
gyarságot, vagy úgy mutatják be szereplé-

sünket, ami alig felel meg a történeti valóság-
nak. Bár a magyar történelemkönyvek egy 
része sem felel meg igazán az európai együtt-
élés és együttműködés történelmi képének, 
Szabolcs Ot tó könyve ismét ráirányítja a 
figyelmet, hogy egész történelmünk európai 
összefüggésekbe helyezése és ennek szeles 
körű tudatosítása az európai történetírók 
között elsőrendű fontosságú, mert csak ezen 
az úton lehetséges a jelenleg élő könyvek 
tartalmi és felfogásbeli megújítása. Vannak 
dicséretes példák is, például a vajdasági tör-
ténelemkönyvek némely fejezetei. Szerzőnk 
tényeket sorol fel, a továbbgondolkodást és 
az értékítéletet az olvasóra bízza. A korábbi, 
univerzális Európa a felvilágosodás után 
egyre jobban nemzeti államokra osztódott, 
teret adva ezzel a nemzeti szempontoknak, 
de az elfogultságnak is. Ez a folyamat idővel 
Európában általánossá vált és ma is ennek 
vagyunk tanúi. A nemzeti identitás megerő-
södése és az erősítésére irányuló szándékok 
- sajnos - egyben a mások meg nem értésé-
nek szellemét is erősítik. Ezt feloldani sok-
rétű feladat. Ennek útja az együttműködésre 
épülő, a történetoktatásban érvényesülő 
irányzat, amely a bilaterális együttműködés 
kereteiben az 1964-es évtől folyik először az 
osztrák, majd más európai országokkal - így 
a Georg Eckert Tankönyvi Elemző Intézet-
tel. Az európai együttműködést elősegítő 
történelemoktatás egymáshoz közelítő is-
meretanyagának reális összehasonlítására jó 
példa Szabolcs Ottó munkája. 

A könyv megjelenése alkalmas arra, hogy 
újból megfogalmazódjanak honismereti fel-
adataink között azok, amelyek a nemzetek 
közti megismerés jobbá tételét, a kisebbség 
életének valós jövőjét alkotják. A tudatlan-
ság óriási téveszmeKépző erő - írja a szerző. 
A mások véleményének megismerése egy-
ben saját véleményünk kívánatos alakítására 
is késztet - ez is hozzásegít a mások által 
eddig vallott és ismert magyarságkép szük-
ségszerű megváltozásához. (Tankönyvki-
adó, 1990.) 

Krisztián Béla 
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