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A XIX. H O N I S M E R E T I A K A D É M I A 
BÉKÉSCSABA, 1991. J Ú L I U S 1-5. 

„Nem a társadalmat kell államosítani, 
hanem az államot társadalmasítani!" 

(Teleki Pál) 

Kanyar József: 

Megnyitó 
Ismét együtt a honismereti szekértábor történelmünk e jeles időszakában. 1991. június 

30-a a magyar történelem nagy napja, amikor is az utolsó megszálló szovjet katona elhagyja 
hazánk területét. A 46 esztendeje hazudot t felszabadulás után, ettől az időtől kezdődik igazi 
felszabadulásunk napja. Kivonulnak az idegen csapatok hazánk földjéről, hogy szuverén és 
független legyen megperzselt szárnyú nemzetünlk a hitleri birodalom és a jaltai döntés 
áldozatsorsa után. Az ünnepi harangzúgás és a szirénák hangjai, az ablakokba kitett 
gyertyalángok hirdessék felszabadult történelmünk nagy napját. Csaknem fél század katonai 
megszállása után hálás szívvel fogja egymás kezét a nonismereti szekértábor is, hogy a 
szabadságát szerető nép nyíltságával, szellemi bátorságával és erős hitével megtanácskoznas-
suk, milyen új tennivalók várnak rá és ránk: a hazai honismeret mozgalmára? 

Tisztelt Hallgatóim! A honismereti akadémiák mozgalmunk közéleti nyilvánosságának a 
jelzőoszlopai voltak. Sárospatak a magyar falukutatás kérdéséhez, Tatabánya az egyházak 
művelődéstörténetéhez, Szekszárd a nemzetiségek ügyéhez szólt hozzá, Békéscsaba pedig az 
ország legidőszerűbb és legkorszerűbb közigazgatási rendszeréhez: az önkormányzat 
kérdéséhez nyúl. A honismereti mozgalom már jó előre tisztában van az önkormányzatok 
jelentőségével! 

Vajon az önkormányzatok tisztában vannak-e a honismeret országos céljainak jelentősé-
gével, különösképp azzal a fontos szereppel, amit a vidéki Magyarországon betölt? Épp ezért 
Keresnünk kell hazánkban a közgyűjteményekbe, a szövetségekbe, az egyesületekbe, a 
kulturális szervezetek hálózatába beépülő honismereti mozgalom segítségével a haza és 
szülőföld, a nemzettudat és önismeret minél magasabbra emelését Európának ezen a huzatos 
táján a kaotikus ideológiák durva és sértő atmoszférájának a helyébe. 

Tisztelt akadémia! Én a honismereti mozgalomban mindig a táj történettudatának a 
környezetvédelmét látom az önkormányzatokban is, ezért is keressük az államigazgatás 
kormányzat i rendszerében: a vidéki Magyarország igazgatásában alapvető szerepet játszó 
önigazgatásban is a honismeret és az önkormányzatók egymásra találásában a közös 
feladatokat. Az önkormányzat i hagyományokat is keressük természetszerűleg, amelyeknek 
fénylő példatárában ott láthatjuk a csabai Áchim András törekvéseinek rangos, ámde 
elbuktatott kísérletét. 

Kedves Hallgatóim! Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm a Honismereti Szövetség XIX. 
nyári akadémiáját, annak minden résztvevőjét, Soprontól Szabolcsig, Szombathelytől 
Békéscsabáig. Köszöntöm az akadémia ez idén is tekintélyes előadóit, minden vendégünket, 
országos szövetségünk és megyei egyesületeink vezetőit és közkatonáit . Köszöntöm a 
vendéglátó házigazdák áldozatos szervezőtevékenységét, a megyei és a városi önkormányza-
tok helyi tisztségviselőit és polgárait. Kívánom, hogy kísérje erőfeszítéseinket hasznos és 
eredményes tanácskozás és érdemes munka. 

A XIX. honismereti akadémiát megnyi tom! 
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Kanyar József: 

Honismeret és önkormányzat1 

Akadémiánk nyitó és programadó előadásában három részre bontom mondandómat . Az 
első fejezetben a honismeret lényegéről szólnék, a másodikban az önkormányzatokéról , míg 
harmadikként azt vizsgálnám: miképp lehetnek egymás hasznára és segítségére e szerveze-
tek? Egymásra találásukban miképp tudják ellátni közös feladataikat? 

I. Az első kérdés: mi is az a honismeret? A hon és haza ismeretének a diszciplínája: elvi, 
tudományos tekintetben. A gyakorlat szempontjából pedig a haza- és szülőföldszeretet 
szolgálata és gyakorlata. Ezért tartom hazafiúi indulatú mozgalomnak, nemzeti tudatunk és 
szellemiségünk egyre izmosodó védegyletének, környezetvédelmének, amelynek program-
ját a földkerekség bármely pont ján élő magyarság értékrendszerébe be kell dolgozni, ha 
Európa művelt nemzeteinek a sorába akarunk kerülni. 

A magyar nép nemzetbe tartó és növő nagykorúságának egyik átfogó mozgalmát én a 
honismereti mozgalomban látom. Évtizedek óta elsivatagosított nemzet- és identitástuda-
tunk pőrét — amely nélkül csak kiskorúságban élhet egy nép - csak a honismereti mozgalom 
nyerheti meg azáltal, hogy az egymásra utálkozó magyarság helyett az egymásra csodálkozó 
nép közösségét építi ki a maga számára az életet tépő és a halált szaporító ideológiák helyett. 

A honismereti mozgalomnak mindig kettős volt az arculata. Egyik arcával a honismeret 
elvi és tudományos feltárása felé fordult , a másik arcával pedig: a mozgalom gyakorlati 
tevékenységével az aktív haza- és szülőföldszeretet tennivalói felé. Az elsőn keresztül a 
honismeret tudományának legfelsőbb régiójába tudunk kutatásainkkal és azok közzétételé-
vel emelkedni, gyakorlati munkánk széles palettájával pedig a szülőföld- és hazaszeretet 
intenzív hőfokára. Ezért vallom azt, hogy a múltfaló magatartás és a múltfaló ideológiák 
felszámolója és antibiotikuma szövetségünk honismereti mozgalma. És ezért látom az oly 
nagyon hiányos nemzeti-szellemi előretörésnek és hódításnak napjainkban a honismereti 
társaságok, egyesületek és szövetségek szervezeteit a legfőbb intézményeknek! 

Kedves hallgatóim! Fenyeget-e napjainkban olyan veszedelem, amely az elmúlt évtizedek 
után a nemzeti öntudat elsivatagosítása irányába mutat? Igen! Csak egyetlen példát hadd 
említsek! Értelmiségünk és kétkezi munkásrétegeink súlyának fogyatkozása figyelmeztet 
bennünket arra, hogy miképp tör előre hazánkban az újgazdagok soraiban egy ú) birtokos 
„nemesség". Hadd említsem a történelem analóg korszakát, amikor a XVIII. század elején a 
neoaquistica commissio előtt az akkor „privatizációs" költségek befizetése után az idegen 
családok sarjai, pl. az olasz Pallaviciniek borügynökként , a Sommsichok marhatőzsérekként 
törtek előre és lettek nagyon hamar tagjaivá a nazai új bir tokos nemességnek, az arisztokrá-
ciának. 

Nagyon hiányzik hazánkban nemzeti tudatunk, amit az elmúlt évtizedek alatt a sztálini 
ideológia korszakában nem tudtunk megerősíteni. Még a népi-nemzeti és a liberális-urbánus 
ellentéteket sem tudtuk felszámolni, s felő, hogy az újgazdagok rétegei azért törhetnek majd 
előre, mert most is, mint akkor, a privatizációs föld jóformán csak csereügyletet jelentett. 
N e m tudták - félő, hogy ma sem! hogy a föld a haza teste és akinek abból csak egyetlen 
darabka is van a kezén, az mind a nemzet szerves részét alkotja. Félő ma is, hogy a földre nem 
a haza testeként tekintenek, hanem üzletrészjegyekben megvásárolható tőkerészvényekként. 
Az akkori kormányrendelkezés nem volt magasan humanisztikus tartalmú vagy általános 
európai meggondolásokból folyó - állapította meg Szekfű Gyula is - , hanem csupán 
pénzérdekekből, az új magyar területek anyagi kihasználása céljából. 

Hogy pedig az élők segíthessenek ezen a nemzetellenes tendencián, hívjuk segítségül a 
halottakat, a szellem nagyjait, tervezett Széchenyi-emlékestünk megrendezésével. A mozga-
lom több száz esztendős, amióta a Bél Mátyások, a Vály Jánosok, a Nagyváthy Jánosok, 
sorolhatnám e neveket tovább, köztük is Csokonai , Berzsenyi, Széchenyi és századunkban 
akár N é m e t h Lászlóét, Szabó Dezsőét, Bibó Istvánét, Karácsony Sándorét, Illyés Gyuláét, 
akik saját hónuk és nemzetük megismerése után azt megszeretve, szülőföldszerelmes 
hazafiakká és alkotó patriótákká is váltak. 

'E lhangzot t 1991. július l - jén , Békéscsabán, a XIX. Honismereti Akadémián. 



Mit tehet még e tekintetben a honismereti mozgalom? Sokat, nagyon sokat! (1) A 15 
milliós magyarság mozgalma nevében (2) végzi a nép- és honismeret tudatának, magyarság-
tudatának Detáplálását Európa számítógép-Központjába. (3) A történelmi Magyarország 
határain belül és kívül élőkkel való szomszédolási kapcsolatok építését a népfőiskolai és 
testvérvárosok közös honismeretitábor-terveinek a szervezésével, a diaszpórákban élő 
magyarokkal való kapcsolatokat is munkálva a széles nagyvilágon. (4) A kisebbségi 
magyarságot etnikai nemzettestnek tekintve, ne szolgáltassuk ki soha politikai áldozatként 
sorsukat, miután azt a Párizs környéki békekötések amúgy is megtették. Azt hiszem, 
örvendezéssel és elismeréssel nyugtázhat juk a román külügyminiszternek június közepén 
tett bártfai nyilatkozatát arról, hogy a román politikának a kisebbségi és az emberi jogok 
ügyében is az európai szinthez kell alkalmazkodni! Ámbár aligha lenet azt pozitív elvnek 
tartani, hogy a földrajz végül is legyőzi a történelmet! Úgy hisszük, hogy ez még Trianon 
„földrajzánál" sem volt lehetséges! (5) A szülőföld- és a hazaszeretet történelmének 
feldolgozásával, a nemzet história domusainak és emlékezetkönyveinek írásával, az önkor-
mányzati adattárak és falukrónikák folyamatos vezetésével, (6) a nemzeti emlékhelyek 
alapításával és gondozásával, a világháborús emlékművek állításával a hősi halottak tiszteletét 
erősítve. (7) A műemlékeink, építészeti örökségünk: történelmi, esztétikai és erkölcsi 
értékeinek védelmével, (8) néprajzunk emlékeinek gyűjtésével, irodalmi és zenei anyanyel-
vünk tisztaságának, történelmi hajszálgyökerű földrajzi neveink felelős őrzésével, (9) a 
honismereti pályázatok értékmentő szolgálatával, (10) a honismereti táborok utánpótlás-ne-
velő munkájával, (11) a nemzettudatot sértő ideológiai téveszmék és a durván eluralkodó 
mentális viselkedési hibák és szubkulturális műveletlenség felszámolását végezve, (12) az 
iskolákban, a tanulóifjúság és tanító pedagógusok nemzettör ténelmünk okos és tárgyilagos 
tanulásával és tanításával, helytörténeti olvasókönyveink és honismereti kiadványaink 
megjelentetésével, javaslatot téve az 1945 utáni tör ténelmünk oktatási anyagának az 
összeállítására, és a tilalmas időszak elmúltával a nagy számmal megjelenő emlékiratok, 
háborús naplók, életrajzi vallomások, posztgraduális képzésben való oktatásával, amelyben 
nemcsak a történelem és magyar szakos, hanem valamennyi szakos tanár számára, de a 
honismereti mozgalmunk számára való elkészítésével is. (13) Szeretnénk a honismeretnek, 
mint tantárgynak a bevezetését iskoláinkban, és a honismeret részére tanszékeket is nyerni 
tanítóképzőinkben és egyetemeinken. Az Országos Közoktatási Intézetben referenciát 
szeretnénk kiépíteni, de elkészítendőnek tartjuk a honismeret új tankönyvét is. (14) 
Tervezzük még a honismereti mozgalmak nemzetközi konferenciáját is, amelyet a honfogla-
lás 1100. esztendejének programjába szeretnénk beiktatni. (15) Keressük a honismereti 
mozgalom névadó személyiségét, választva a sok fényes név közül, akár Bél Mátyásét, akár 
Erdélyi Jánosét, akár Széchenyi Istvánét, Németh Lászlóét stb., (16) Segítve a Magyar Rádió 
külföld felé sugárzott Szülőföldünk adásait és a Hajszálgyökerek honismereti jellegű 
népszerű sorozatait, valamint a tv pályázatainak, honismereti terveinek a kidolgozását. 

II. A második fejezetben arra szeretnék feleletet adni: mi az önkormányzat? Egy város- és 
faluközösségnek a központ i igazgatás hatalmi rendszerétől elütő, azzal szembenálló 
demokrat ikus önigazgatási rendszere az, amelyben a szervezet önkormányzat i jogköre és 
kötelezettsége a kollektív felelősség jogköréből nőtt ki már a XI. századtól kezdve 
tör ténelmünkben, szembenállva a birtokos nemességgel. 

Míg a feudalizmusban centralisztikus igazgatáshatalmi rendszer működöt t , az önkor-
mányzatoknak mindig demokratikus volt az arcéle. Bár a feudális és félfeudális „önkormány-
zatok" rendszere mindig elütött a központi hatalom abszolutizmusától. A klasszikus 
centralisták (Eötvös, Kemény, Szalay, Csengery) a parlamentet és a kormányt nagy 
hatalommal akarták ugyan felhatalmazni, ám azzal a feltétellel, hogy a központ ellensúlya-
ként az országot széles önkormányzat i alapon szervezzék meg, esetleg még a „szabad 
községek" létrehozása árán is. 

Másik megközelítésben az önkormányzat nem más, mint a magyar megyék, a régiók, a 
városok, a falvak, s az ezekben működő szervezetek, egyesületek és társulatok stb. belső, 
saját és autonóm létének önigazgatási rendszere, amelyet a központi hatalom országos szintű 
dekrétumai, törvényei, pátensei, statutumai és privilégiumai hoztak létre. Alaptörvényeit az 
1848. 23-as, az 1870. 42-es, az 1886. 21-es és az 1929. 34-es törvénycikkek jelentették. Tehát 
az autonómia vagy önkormányzat nem más, mint az állam által felhatalmazott testület 
(hatóságok, községek, egyházak, egyesületek stb.), amely a részükre engedélyezett hatáskör-
ben a területükre, illetve tagjaikra nézve kötelező szabályrendeleteket alkothatnak, költsé-
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geik fedezésére tagjaiktól anyagi szolgáltatásokat igényelhetnek, határozataikat és intézkedé-
seiket szükség esetén kényszerrel is végrehajthatják. Ám csak olyan köztartozásokat 
állapíthatnak meg és vethetnek ki, amelyeknek az igénybevételére őket a törvény vagy 
törvényes felhatalmazáson alapuló miniszteri rendelet feljogosította vagy kötelezte! 

A hazai közigazgatási reformok lényegében mindig azt a modus vivendit keresték, amely 
feloldhatta az önkormányzat i és az államigazgatási elv között i ellentéteket, keresve e téren az 
újkori közigazgatás történetében a „kiegyezés" elvét. 

Az önkormányzatok szimbólumait a városháza, a címer, a pecsét, a közgyűlés, s a 
választott polgármesterek jelentették. Történelmünk, azaz honunk ismerete azért fontos a 
számunkra, mert tudnunk kell, hogy a polgári kor városi jogát miképp alapozta meg az 
1848:23 tc., azaz az önkormányzat alaptörvénye. Ezt az alaptörvényt mindig éreznie kellett 
az alkotmányunknak, hiába modernizálta az alaptörvényt a neoabszolutizmus igazgatásának 
Bach-korszakbeli modernizálása, nem tudta eltakarni a függetlenség, az önkormányzás 
szabadságának, s a polgári szabadságnak a hiányát. 

Tör ténelmünk önkormányzatának sok válfaja van. Beszélhetünk földrészek, országok, 
földrajzi régiók és megyék önkormányzatairól , a kuriális falvak, a hegyközségek, a 
közbirtokosságok, a puszták, a jobbágyfalvak, a parasztfalvak önkormányzatairól , de a 
különféle jogi személyek, egyesületek és Körök önkormányzatairól is. 

Az európai várostörténetben a városok lakói a kezdetektől törekedtek arra, hogy 
mikroviláguk életviszonyait, a központi hatalom országos szintű törvényeit a városi 
autonóm különjog statutumai és privilégiumai szabályozzák. De az önkormányzat i hatás-
körben alkotott szabályrendeletek - a 1870:42 tc.-ben is - nem ellenkezhetnek a törvénnyel 
és a kormányrendeletekkel. 

A helyi önkormányzatok múltjáról szóló kutatások szerint a hódoltság korszakában a 
megye és a város vezetését egy-egy szűk nemesi vagy polgári réteg kerítette hatalmába. A 
későbbi, különösképp a XIX. század második felében már a helyi önkormányza t fokozatos 
elsorvasztása, az autonómia elfojtása következett be. Alattuk a helyi protestánsok uralma 
azonban tovább élt. Az úgynevezett szocialista építés korában a tanácsrendszer szerette 
volna saját dolgait intézni, ám ahogy a helyi önkormányzatról elhangzott mégoly szép szavak 
is hamisak voltak a polgári korszakban, éppúgy hamis volt a párthatalom ideológiája által 
e lnyomott tanácsrendszerben az önkormányzat i elvek érvényesülése. Az önkormányzat i 
szabályrendeletek lényegében mindig a közösségi érdekek érvényesülését tűzték maguk elé a 
hatalomcentrikus s így közösségellenes igazgatási törekvésekkel szemben. A demokratikus 
törekvések mindig alapvető követelményét képezték az önkormányzat i s ta tutumok elvi 
rendszerének. 

III. Mondandóm harmadik fejezetére térnék rá. Hogyan tud egymás kezére dolgozni a két 
szervezeti mozgalom: a honismereti és az önkormányzat i? 

1. Először is mindkét szervezetnek vissza kell szerezni a két világháború után megkopott 
emberi és népi-nemzeti jogainak a becsületét. Az Európai H á z számítóközpont jába újra be 
kell táplálni a magyarságtudatunkat, nép- és honismeretünket. így népünk és nemzetünk 
tudatának és önismeretének, valamint azonosságtudatának elvi és gyakorlati következmé-
nyét feltétlenül érvényesíteni kell mindkét szervezetben. 

2. A zsákutcás vidéki Magyarország sorskérdéseinek, néppusztí tó folyamatainak felméré-
sében és megoldásában közös partnerekké kell válniok. 

3. Segíteni kell a községi, a városi, a megyei és regionális önkormányzatokat kulturális-
igazgatási munkájukban. A közgyűjteményekbe beágyazott honismereti mozgalom hatal-
mas támaszpont lehet az önkormányzatok életében, amelyeknek a fenntartását és munkáját a 
költségvetés eszközeivel is támogatnia kell az önkormányzatoknak. 

4. Segíteni kell az önkormányzatokat a területi önkormányzat i adattárak összeállításával és 
a fejlődes eredményeit rögzítő önkormányzat i krónikák készítésében. 

5. De segítség lehet a múlt polgári korszakának kulturális egyesületeinek, gazdaköreinek, 
önképzőköreinek, szellemi és morális védegyleteinek, azok eredményes múltbeli működé-
seinek a megismertetése. 

6. A megyei és regionális honismereti szervezetek felállításával, a bennük működő 
szakemberek segítségével mintegy kulturális szenátusban közösen keresni és kutatni kell, 
nem parciális érdekeket, hanem a népi-nemzeti közösség egyetemes érdekeinek a programját, 
benne kidolgozva a két terület vezető személyiségeinek káderpolitikai rendszerét. 



7. A tradicionális népfőiskolák újrafelállításával segíteni kell a falusi, a városi, a megyei és 
regionális önkormányzatok részére az értelmiségi kataszterek összeállítását, a helyhatóságok 
élére állítandó alsó-, közép- és felsőfokú önkormányzat i szakismerettel rendelkező vezető 
emberek képzését, a falvak, a megyék és a régiók új értelmiségének a képzését. 

8. Mindkét szervezeti mozgalomnak arra kell törekednie, hogy a kifosztott falvak 
gazdasági és szellemi energiatelepeinek visszaállítsák a működését. 

9. Az iskolában az ifjúság történelemtanítása érdekében világossá kell tenni a katedrákon 
és a tankönyvekben az objektív ismereteket és a hazaszeretetre építő törekvéseket. 

10. A honismereti értelmiségi szakemberek és diplomások nevelése érdekében tanszékeket 
kell felállítani, melyek elkészítik a honismereti tankönyveket és olvasókönyveket és tanítják 
azokat. 

11. Önkormányza t i és honismereti alapítványokkal segíteni kell a szomszédolási honisme-
reti táborok létesítését, a testvérvárosok és falvak közös honismereti tevékenységének 
finanszírozását támogatva, megvalósítva azok tapasztalatcseréjét, kiépítve kapcsolatrendsze-
rükben azok szellemi és anyagi környezetvédelmi teendőit. 

12. Honismereti akadémiáink az önkormányzatok szabadegyetemeivé válhatnának. De 
önállóan is tudnánk a fővárosban, sőt a vidéki Magyarországon is szabadegyetemeket tartani. 
E szabadegyetemek témái a törvényhatósági és a helyhatósági önkormányzatok, az 
önkormányzatok és az egyesületek, az önkormányzatok és a népfőiskolák, az önkormányza-
tok és a sorskérdések, továbbá az önkormányzat i emlékkönyvek, krónikák, adattárak és 
história domusok írásai, kiadásai és gyűjtései lehetnének! 

13. Közös együttműködéssel vállalni kell és szolgálni kell a hazai műemlékvédelem teljes 
programját integráló munkálatokat a városszépítő, városvédő várbarátokkal és a műemléki 
albizottságokkal együtt . 

14. Az önkormányzatok támogassák a megyei honismereti egyesületek, híradók tevékeny-
ségét és működését . 

75. Kezdeményezzük a honismeret nemzetközi konferenciájának megtartását, amelyet a 
honfoglalás 1100-ik esztendejében kívánunk megszervezni. 

16. A nemzeti emlékhelyek gazdájaként az önkormányzatok támaszkodjanak honismereti 
mozgalomra a világháborús emlékművek felállításának szervezésében. 

Kedves hallgatóim! Ezekben próbál tam összefogni a honismeret és az önkormányzat 
szövetségi kapcsolatrendszerét. Amilyen erőteljes és intenzív lesz a Honismeret i Szövetség 
munkája , olyan erőteljessé válhat önkormányzataink életében a haza- és a szülőföldszeretet 
inspirálta és támogatta közösségépítő kulturális tevékenység hazánkban. 

HÍREK 

A II. v i lágháború á ldozata inak 
emlékműve Jászapá t iban 

A II. világháborúban elesett katonáira, hő-
seire és polgári áldozataira emlékezett a 600 
éves jászsági település, Jászapáti egy monu-
mentális emlékmű felállításával. A könyvtár 
előtt, a belvárosi részben levő 8 tonnás, 
édesvízi mészkőből faragott alkotás Rajki 
László munkája. 

Szabó Sándor felvétele 
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Megjelent! Megjelent! Megjelent! 

A 

HONISMERET 
1-15. ÉVFOLYAMA 

(1972-1987) 
ÖSSZESÍTETT 

REPERTÓRIUMA 

Tematikus rendben, a szerzők és a földrajzi nevek kiemelésével tartalmazza a 
Honismeret első 15 évfolyamában megjelent írások címeit. Könyvtárak, iskolák, 
levéltárak múzeumok számára nélkülözhetetlen ahhoz, hogy könnyen és gyorsan 
megtalálják a keresett témában megjelent cikkek lelőhelyét. 

Ára: 100 Ft 

Megrendelhető a Honismeret ügyintézésnél: 1250 Bp. Pf. 23. 



ÉVFORDULÓK 
V ~ / 

Kétszázötven éve született Batthyány Ignác 
Batthyány Ignác erdélyi katolikus püspök neve összeforrt legmaradandóbb alkotásával, a 

gyulafehérvári Batthyáneummal. A Batthyány-könyvtár a Teleki Sámuel alapította marosvá-
sárhelyi tékával együtt az erdélyi barokk kori könyvkultúra legjelentősebb képviselője. 
Mindkét gyűjtemény csaknem egy időben, a XVIII-XIX. századforduló tájékán jött létre, s 
az alapítók rendelkezése értelmében nyilvános közkönyvtárrá lett. 

Batthyány tenni akarásának, áldozatkészségének azonban csak egyik megnyilvánulása a 
könyvtár. Egész életében pártolta, segítette a tudományokat és a művészeteket, a köz javát 
szolgáló nemes törekvéseket. Életművét Bíró Vencel erdélyi művelődéstörténész IV. 
Béláéhoz és Fráter Györgyéhez hasonlította. A nagy király és a kiváló bíboros államférfi 
súlyos nemzeti csapások okozta dermedtségből emelte ki az országot 1241, illetve 1541 után. 
A tudós főpap a II. József rendeletei nyomán csüggedt állapotba került magyarságot 
példaadásával újra cselekvővé tette, megerősítette nemzeti érzését, így az 1790-es években 
k ibontakozó nemzeti mozgalmak lelkes előharcosának is tekinthetjük. 

Batthyány Ignác 1741. június 30-án (több lexikon tévesen január 30-at ír) született a Vas 
megyei Németújváron, az ősi családi fészekben. Középfokú tanulmányait a pesti piaristáknál 
és a nagyszombati jezsuitáknál végezte, majd esztergomi papnövendék lett. A grófi családi 
háttérnek köszönhetően már akkor, 19 éves korában elnyerte a jáki javadalmas apátságot. 
Később Grazban, majd Rómában a Collegio San Apollinaire-ben folytatta tanulmányait. 
T e k i n t é l y e révén rábízták az i n t é z m é n y Könyvtárának keze lését , s e n g e d é l y t kapott a 
vatikáni levéltárban és könyvtárban való kutatásokra. Itt jegyezte el magát egész életére a 
történelmi, filozófiai tanulmányokkal, a könyvek szeretetével. Magyar szempontból tanul-
mányozta át a gazdag anyagot, s több történelmi tárgyú kéziratot másolt le. Búvárkodásai 
mellett alkalma nyílt könyvgyűj temények vásárlására is, így 1766-ban mintegy ötezer kötetes 
könyvtárral tért haza Egerbe, a nagy műveltségű gróf Ésterházy Károly püspök mellé. Egy 
évvel később már kanonok, 1773-ban pedig nagyprépost lett. 

Ezt a korszakot a könyvgyűjtés aranykorának is nevezhetjük. Magyarországon ekkor 
létesültek azok a nagy főpapi alapítású könyvtárak, amik már nem saját célokat szolgáltak, 
hanem a nagy nyilvánosságnak szánva kiemelkedő szerepet játszottak a magyar közművelő-
désben, tudományosságban. A könyvtáralapító főpapok közül kiemelkedik Klimó György 
pécsi és Esterházy Károly egri püspök gyűjteménye. Batthyányé később mindket tő fölé 
emelkedik. Esterházy Károlynak egyetemalapítási tervei voltak Egerben. Végül az universi-
tas helyett csak líceumot engedélyeztek, de mellette csillagvizsgáló és 16 ezer kötetes 
könyvtár is létesült. 

Batthyányra nagy hatást gyakorolt püspöke, és ő is aktívan gyarapította saját könyvtárát. 
Magánosoktól és egyházi intézményeKtől egyaránt vásárolt könyveket, kéziratokat. Meg-
vette a lőcsei plébánia könyvtárát, ami mintegy 300 könyvet, 60 ősnyomtatványt , kéziratot 
tartalmazott . Vásárolt a szepesi prépostságtól, a kassai domonkosoktó l és a bártfai plébániai 
könyvtárból is. Ezek az úgynevezett „láncos könyvek", mivel egykor láncokkal rögzítették 
az oívasótáblákhoz. Amikor Erdélybe került, már jelentős könyvtárral rendelkezett. 

1780. június 28-án nevezték ki Erdély püspökévé, ami először aggodalommal töltötte el. 
Ez derül ki Cserey Farkashoz írt leveléből is: „Rettegve megvallom, vállaltam fel ezen tehert, 
de hiszem az Istent, kinek ez munkája, erőt fog adni, hogy azt elviselhessem." Püspökségét a 
nagy felelősségtől áthatva, elszántan, energikusan kezdte meg, tele volt tervekkel, elképzelé-
sekkel. Erdélybe megérkezve először tájékozódott egyházmegyéje állapotáról, részletes 
jelentéseket kért főespereseitől. Még Egerben kiadott egy útmutatást az erdélyi papoknak a 
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lelki élet gyakorlására. Egy évvel később pedig edictumot bocsátott közre , melyben a 
papságot a lelki vezetés módjaira oktatta. A súlyosan romboló jozefinista valláspolitikával 
szemben meg akarta erősíteni a lelki életet. A híveket összefogó közös áhítatokat rendelt el, 
együttes reggeli és esti imádkozással, énekléssel, s ezek anyagát ki is nyomtatta . Nagy 
fontosságúak voltak püspöki pásztorlevelei. Ezekben közölte az ura lkodó vallásügyi 
intézkedéseit, de azokat magyarázatokkal, utasításokkal toldotta meg. Odaadással véate 
egyháza érdekeit, s mindig szem előtt tartotta hívei sorsát. Igazi atya volt, ahogy körleveleit 
is aláírta: Verus Pater. 

Gondo t fordított a Moldvába szakadt katolikusokra is. Egyik legelső ténykedése volt, 
hogy jelentést kérjen a madéfalvi veszedelem után öt éven át Moldvában élő Zöld Péter 
csíkdelnei plébánostól. Zöld részletesen beszámol a moldvai magyarokról, s megrázóan írja 
le az egyik legkeletibb magyar falu, a Dnyeszter-part i Csöbörcsök lakóival való találkozást, 
akik már 17 éve nem láttak magyar papot. A püspök továbbította a jelentést Rómába, s kérte 
a pápát, magyarul és románul beszélő papokat küldjön Moldvába. 

Szívügyének tekintette, hogy az erdélyi származású minorita szerzetes, Kelemen Didák 
atya nehezen megkezdődöt t boldoggá avatása ne hamvadjon el, kezébe vette az ügy intézését. 
A korszak azonban nem kedvezett a tevékeny hitbuzgóságnak, így nem rajta múlt, hogy 
fáradozása nem vezetett eredményre. 

1781-ben megpróbálkozott egy nemzeti zsinat összehívásával is, ami már évtizedek óta 
nem volt, az állami hatalom azonban nem tartotta kívánatosnak. Engedélyért folyamodott a 
császárhoz, aki azonban gyanakvással fogadta a kérelmet, és elutasította. 

Egyházi tevékenysége mellett kiemelkedik tudomány- és irodalomszeretete. Szerette 
volna visszaállítani Gyulafehérvár régi nagyságát, fényét, mint amilyen a nagy fejedelmek 
korában volt. Sokat költöt t a székesegyház és a püspöki palota díszítésére, felújítására. 

Az volt a nagy terve, hogy tudóstársaságot alapít Erdélyben, melynek neve Societas 
Assidiorum, azaz a Szellemileg Tehetősek Társasága lett volna. Fő feladata a magyar 
történelem forráskritikai, oklevéltani és kronológiai kérdéseinek kutatása lett volna, de 
emellett fizikai, mennyiségtani, orvosi tanulmányok írása is. Azt remélte, hogy a tagok 
néhány év alatt kidolgozhatják a magyar történelem kronológiáját, s nekiláthatnak a 
forráskiadásoknak. A tervezet szerint a kutatások anyagát közösen adnák ki, ritka műveket 
jelentetnének meg, hasznos könyveket fordítanának le magyarra. Az elképzelés, a tudomá-
nyok kárára, nem valósult meg, az erre szánt pénzen azonban sikerült létrehozni Erdély 
legelső korszerű kuta tóközpont já t , könyvtárral, nyomdával és csillagvizsgáló intézettel. 

A könyvvásárlást, -gyűjtést püspök korában fokozot tan folytatta. Megszerezte a feloszla-
tott rendnázak, így a jezsuiták, anabaptisták könyveit, erdélyi plébániákon kallódó értékeket 
vett meg. A legjelentősebb gyarapodás 1786-ban következett be, amikor megvásárolta 
Migazzi Kristóf váci püspök 8 ezer kötetre tehető könyvtárát, mindössze 20 ezer forintért. A 
téka több IX-XIV. századi kéziratos művet tartalmazott, többek közöt t a híres Codex 
Aureust , az Aranykódexet . E l l i hártyalapból álló kéziratos evangélium a IX. század elejéről 
származik. Nagy Károly császár másoltatta Aachenben, talán Hadrianus pápának. Nevét 
onnan kapta, nogy aranytintával írták, ami ma is gyönyörűen, tisztán ragyog, nem 
halványította el az idő. Varjú Elemér múlt századi könyvtáros szerint ennek az egyetlen 
könyvnek az ára bőven fedezte volna a teljes gyűjtemény vételárát. A Migazzi-könyvek 
egységesen gyönyörű piros szattyánbőr kötésűek. Ehhez hasonló ritkaságok akkoriban nem 
léteztek magánkézben. 

A főpapok közül Batthyány gyűjtötte össze a legtöbb magyar ritkaságot, neki sikerült a 
leggazdagabb kéziratgyűjteményt összeszednie. Megbízottai folyamatosan vásároltak köny-
veket Rómában, Nápolyban , Velencében, Konstantinápolyban. 

Miután II. József feloszlatta a szerzetesrendeket, a trinitárius kolostor a kincstár 
tulajdonába került. Bat thyány ezt szemelte ki könyvtárának és - Esterházy példáját követve 
- csillagvizsgálójának otthonául. Az épületet 1792-ben megkapta a kincstártól, két év alatt 
átalakíttatta, 30 ezer for intot költve berendezésére. 1798-ban írta meg alapítólevelét, mely 
szerint a teljes gyűjteményt az erdélyi római katolikus egyházra hagyja, azzal a kötelezettség-

f el, hogy az erre rendelt 38 ezer forintos alapítványa jövedelméből nyilvános közkönyvtár-
ént fejlesszék tovább. Az alapítólevélben részletes utasításokat adott a könyvtár használatá-

ra, a kölcsönzés, olvasás módjára is. 
A Batthyáneum könyvgyűj temény anyaga a IX. század elejétől a XVIII. század végéig 

bemutatja az európai könyvkiadás fejlődését. A leghíresebb európai nyomdák maja 



mindegyike képviselve van benne. Magyar szempontból különösen értékes a harmadik 
legrégebbi összefüggő szövegemlékünk, az 1310-1320 tájáról származó Gyulafehérvári 
sorok, amit Varjú Elemér talált meg 1898-ban. A 15 soros szöveg egy vaskos kódex alsó 
margójára írva maradt fenn. A kéziratok közül kiemelkedik az 1377-ben készült Esztergomi 
Missale, egyik legrégibb könyvminiatúránk. Az ősnyomtatványok közt szerepel a Túróczi-
krónika 1488-as brünni kiadása. 

A Batthyány korabeli 30 ezer kötetes könyvtár idővel a dupláiára emelkedett. Jelenleg 62 
ezer régi könyve van, ebből 569 ősnyomtatvány, 1430 középkori irat és 148 hungarica. 
Zömük történelmi, teológiai, bölcseleti mű, latin, francia, német, magyar nyelven. Az 
Erdélyben lévő ősnyomtatványok kétharmada, a középkori latin könyvek mintegy négy-
ötöde található itt. 

A püspök gondoskodot t a könyvkiadásról is. 1785-ben nyomdát alapított, az egykori 
kolozsvári jezsuita nyomda felszerelésének megvásárlásával. Komoly kuta tó-k iadó műhelyt 
kívánt létrehozni Gyulafehérvárott . A nyomda létrejötte Batthyány Ignác történetírói 
munkásságát is kibontakoztatta. Számos latin nyelvű művet írt, legnevezetesebb a háromkö-
tetes egyháztörténeti összefoglalása (Leges ecclesiasticae Hungáriáé. . . ) , aminek első kötete 
1785-ben jelent meg. Ebben többek közt közölte Szent István Intelmeit és a Váradi krónikát 
is. Kiadta a csanádi egyházmegyére és a Szent Gellértre vonatkozó forrásokat is, írt Fráter 
György koráról. A nyomda használatát ingyen engedte meg, akik azt a köz javára akarták 
igénybe venni. 

A gyulafehérvári csillagvizsgáló 1794-ben készült el. Batthyány már hat évvel korábban 
megkezdte az előkészületeket, Mártonffy Antalt , a szeminárium egyházjog tanárát saját 
költségére Bécsbe küldte a világhírű Hell Miksához, hogy csillagászatot tanuljon. Hell nagy 
gondot fordí tot t a fiatal csillagászok képzésére, s Bécsből segítséget nyúj tot t a gyulafehérvári 
csillagda működésének megindításához is. A püspök maga is megtanulta a csillagászatot, s a 
csillagvizsgálót magas színvonalú műszerekkel szerelte fel. Alapítólevelében előírta, hogy a 
csillagászat tanulása bárkinek hozzáférhető legyen, valláskülönbség nélkül, az igazgató 
mindenkit oktasson, aki azt akarja. Ugyancsak előírta, hogy a csillagász megfigyeléseit 
minden évben nyomtatásban is közzétegye. 

A régi trinitárius kolostorban a földszinten volt a nyomda, az emeleten kapot t helyet a 
könyvtár , és legfelül volt a csillagvizsgáló. Hozzátar tozot t még egy régiségtár, 2200 éremmel 
és egy természetrajzi gyűjtemény 3 ezer ásvánnyal, kőzettel. A Batthyáneum megvalósításá-
nak összköltsége mintegy 80 ezer forintot tett ki, ez nagyobb összeg, mint amit később 
Széchényi Ferenc a nemzeti könyvtár alapítására és fejlesztésére fordított . 

Batthyány talán megérezte közeli halálát, azért készített 1798-ban igen alapos, részletes 
alapítólevelet. Ez lett egyben végrendelete is. Még abban az évben egy elüszlíösödött seb 
miatt váratlanul meghalt. 57 éves volt, életereje teljeben. Halála után nénány évvel a nyomda, 
majd a csillagvizsgáló tudományos tevékenysége is abbamaradt. A tudós csillagász Mártonffy 
Antal 1799-es halálával a csillagda megfelelő vezető híján hamarosan elavult, múzeummá vált. 

A könyvtár és a nagy tudású főpap történettudományi munkássága azonban megmaradt. 
Batthyány Ignác, nona nem volt erdélyi születésű, nevét örökre beírta az erdélyi magyar 
szellemi élet nagyjai közé. 

Udvarhelyi Nándor 

„A kék vizektől övezett országok során kívül még egy országot rajzolt ki 
félreérthetetlenül és természetes véglegességgel a térkép: az enyémet. Anogy rápillan-
tot tam, azonnal és keresés nélkül megláttam Magyarországot a maga teljes egészében: 
az Alpok sötét tömbjéhez lazán a Kárpátok karéja kapcsolódik, mint egy kissé 
aránytalanul méretezett barna férfikar, amely könyökben megtörik Brassó táján, és 
ujjai közöt t a Duna kék vízét csorgatja a Balkán felé. Amit ez a kar magába ölel, az 
Magyarország. A francia királyoknak egyidőben volt egy nagy becsvágyuk, amit 
történetíróik így fejeztek ki: »achever la France«: befejezni Franciaországot. Ezt a 
befejezést, ezt a végleges formába öntést Magyarországgal már a természet elvégezte. 
A mi feladatunk inkább így lett volna kifejezhető: Kitölteni Magyarországot, a 
politikai valóságot a hegy- és vízrajzhoz igazítani, a történelmit a földrajzihoz." (Szabó 
Zoltán: Szerelmes földrajz. 1. 1942.) 
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Kriza János, 
az erdélyi 
reformnemzedék 
képviselője 

Cseh Gusztáv metszete K J U Z A J A X O S 
i s t I • I S » 5 

Szép és hálás feladat Kriza Jánosról szólni születésének 180. évfordulóján. Kriza János 
unitárius püspök, a székely népköltészet első publikálója, a XIX. századi reformnemzedék 
egyik kiemelkedő egyénisége. Önvallomásában, életének legteljesebb sajátkezű bemutatásá-
ban éppúgy, mint verseiben, leveleiben Székelyföld fiának vallja magát. Az ott szerzett 
gyerekkori élmények egész életen át meghatározták gondolkodását , magatartását, célkitűzé-
seit. 

Nagyaj tán született 1811. június 28-án. Apja, a „csonka pap", kiterjedt rokonságú 
torockói Kriza család saria, gyermekkori bányászmunkánál veszítette el fél kezét, amiért is 
tanulni küldték, és pap lett. A kisdiákévek Torockóhoz kötik, Verő soron a nagyszülői 
házban lakott és ott tanult a jó hírű „partikula" iskolában. A családi hagyomány szerint a 
Krizák aranybányászok voltak. Eredetüket visszavezették Mátyás koráig, aki vállalkozó 
kedvű görög specialistákat hozatott . Ezek a bányászok indították meg Torockó arany-ereit. 
A vezetőjüket arany „chrysos" szó után később Krizának nevezték. Az akkori város a maga 
különösen díszes lakás- és viseletkultúrájával, vasbányászatból, kereskedésből élő lakosaival 
maradandó nyomot hagyot t életében, költészetében. Megszívlelendő a visszaemlékezése az 
olvasgatni szerető népről. Leírja, hogy közöt tük a nyomtatot t vagy kéziratos könyvek kézről 
kézre jártak. Közös alkalmakkor hangos olvasással vált közkinccsé a Hármas História, a Hét 
bölcs mesterek és más művek. Az erőszakos németesítő politikájú II. József Habsburg 
uralkodó és jozefinista utódai, valamint a szigorú - felvilágosult gondolkodást gúzsba kötő 
- , császári érdekeket védő Szent Szövetség a magyar kultúra fejlődésének korlátai voltak. 
N e m csoda, ha ilyen körülmények közöt t a világhódító Nagy Sándorról, a Trójai háborúról 
szóló históriákat, valamint a példabeszédekként ismert Gesta Romanorumot magába foglaló 
fordításgyűjtemény a Hármas História a XVIII. században sok-sok kiadást ért meg, és 
Erdély-szerte a Biblián kívül a legkedvesebb olvasmány. 

A reformkor egyik fő feladata a magyar irodalmi élet kiteljesítése, a magyar nyelvű 
alkotások terjesztése, az európai műveltség megismertetése. Erdélyben Szentiványi Mihály 
és Kriza János vállalta magára ezeket a feladatokat. Miután tanulmányait Kolozsváron 
befejezte, ahol jogot, teológiát, filozófiát tanult, pappá választották, de még két évet 
Berlinben töltött ismereteinek elmélyítésére. 
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Diákkori gondolatai a magyar kultúra kiteljesítését illetően tanulmányai során megerősöd-
tek, és a diákkorban szerkesztett kéziratos újság, mely a kolozsvári olvasótársaság legfőbb 
orgánuma volt, később a berlini évek után zsebkönyv formát öltött . A társadalom hibáit 
os torozó epigrammákat, népéletet bemutató dalokat, emberi érzéseket motiváló szonetteket 
írt. Költészetének legfőbb értelme a művelődés iránti igény erősítése, az igényesség 
terjesztése volt. így születtek meg az Athenaeum és Remény című zsebkönyvek. Nagyszerű 
kezdeményezését megbecsülték, és 1841 -ben a korszak neves irodalomtudósainak ajánlására 
az Akadémia tagjai sorába választották. 

Az irodalomtörténészek ma már egyetértenek abban, hogy Petőfi Sándor plebejusi 
népiességének legigazibb előfutára Kriza János volt. A falvak lakóit, életformájukat nem az 
elit kultúra szemszögéből vagy rousseau-i romantikával nézte és láttatta, hanem a maga 
valóságában. N e m az ünnepnapi díszes külsőségeket, hanem a mindennapok állandó gondját 
szólaltatta meg. Ez az ő korában, de még később is, kirívó vállalkozás volt. Hazájának emberi 
élményét sűrítette a verseibe, amikor a határőr-szolgálatos paraszti sorsú székelyek kettős 
terhéről írt: 

Versei egynémelyike - akárcsak Petőfié - közszájra került, népdalként dallammal együtt 
élt tovább. Ö maga pedig 1842-ben felhagyott a költészettel. Vannak, akik úgy vélik, a két 
nagy sikerű zsebkönyv, a Remény és Athenaeum alapján, hogy valami törés okozta az 
elhallgatást. Szentiványi Mihály szívbéli barátiának bírálatát említik, aki - miként Kölcsey 
bírálta Berzsenyit - olyan sebeket ejtett, amik később sem hegedtek be. Valószínű azonban, 
hogy sokféle elfoglaltság, tanári, papi, zsurnalisztikái, közéleti stb. tevékenység mellett nem 
adódott elegendő nyugodt idő a múzsáknak, de például az unitárius egyház 300 éves 
fennállására nagyszerű Hymnus- t írt 1868-ban. 

1842-ben érdeklődését a népköltészet kötötte le. Leveleiből, visszaemlékezéseiből nem 
igazolható kellően, hogy ezt a törekvést a berlini tanulóévek hatásának köszönhet jük. 
Minden bizonnyal Gr imm és Herder hatását kell látni abban, hogy a magyar nép kulturális 
értékeit hazatérése után a népköltészetben kereste. Előfizetési felhívást tett közzé a 
Vadrózsáknak, a székely népköltési gyűjtemény kiadásának érdekében. A néphez közel álló 
élete, a berlini évek tapasztalatai és a valóság együttesen fordították figyelmét a gazdag 
esztétikai értéket hordozó népköltészetre. Erről Kriza így vall: „Székelyföldön járásom alatt 
jöttem véletlenül azon észleletre, mily sok ily régi kincs hever - senkitől sem figyelve meg - a 
nép alsó rétegeiben; a attól fogva ez egyet számtalan foglalatosságaim közepett sem 
vesztettem el szemeim elől, magam is gyűjtöttem mind Székelyföldön jártamkor, mind pedig 
Kolozsvárt lakó sok-sok férfi és asszony embereknél." 

A népköltészet felé fordulás az 1840-es évek elején hazánkban egyre átgondoltabb, 
tudatosabb volt. A Kisfaludy Társaság, a mai Tudományos Akadémia előde, pályázatot írt ki 
a néphagyományok gyűjtésére. A beérkező anyagot Erdélyi János adta ki 1846-47-48-ban 
három kötetben. Kriza gyűjtési szándéka az országos mozgalmat megelőzte, és csak anyagi 
fedezet hiánya miatt maradt publikálatlan. A szabadságharc utáni nehéz idők elmúlásával vált 
lehetővé újra a Vadrózsák kai törődni . 

Kriza nemcsak maga, hanem papok, tanítók buzdításával, instruálásával gyűjtöt te a 
dalokat, meséket, találós kérdéseket, népszokásokat, balladákat. Modern szemléletű gyűj tő 
közösséget szervezett. A munkatársakkal folytatott levelezés a legigazibb bizonyítéka, 
milyen helyet foglalt el a népköltészet a múlt század közepén a falu életében. Minden forrás 
közül a ballada állt szívéhez a legközelebb. Felfedezése különleges szellemi élményt jelentett, 
és a levelezéséből tudjuk, hogyan ujjongott minden egyes újabb ballada lejegyzésén, s 
irányította munkatársait a további munkában. Jelentős, gazdag, mindaddig ismeretlen 
költészet tárult fel akkor az ismeretlenségből. A zárt szerkezetű, rövid epikus énekek, a 
balladák jelentettek legnagyobb meglepetést a nemzeti kultúra felfedezésén fáradozóknak 
nemcsak Kolozsváron, hanem országszerte. A gyermekeit elhagyó anyáról, Budai Ilonáról, 
a falba épített asszonyról, Kőműves Kelemennéről, a megégetett hűtlen asszonyról, Barcsai 

Nyílj mélyebben, te barázda, 
Patakként foly könnyem árja. 
Apámat háború, 
Anyámat sok gond, bú, 
Szegényt elragadta. 

Holnap indul a legénység 
Komondóba, nincsen mentség! 
Zöld erdő zúgását, 
Vadgalamb szólását 
Majd meghallom esmég. 
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kedveséről, az idegenbe féjhez menni nem akaró lányról szóló - és még sok más történet 
magára vonta a híres írók, köl tők, tudósok figyelmét. Valóságos ballada-láz alakult ki. 
Mindenki gyűjteni akart, vagy legalább „eredeti Dalladát" írt. A Tudományos Akadémián a 
kor nagy tekintélyű kritikusa, Gyulai Pál „Két ó-székely ballada" címmel előadást tartott 
Molnár Anna és Kőműves Kelemenné balladákról. Ennek nyomán alakult ki az ún. 
„Vadrózsapör". Ion Grozescu román újságíró azzal vádolta meg Krizát, hogy e két 
népköltési alkotást románból fordí tot ta . Szenvedélyes hangú vita bontakozot t ki az újságok 
hasábjain. Kriza, aki románul nem tudott , személyes sértésnek vette a vádat, hiszen a plágium 
az ő szerény, visszahúzódó, idegen tollakkal nem kérkedő egyéniségétől távol áll. A 
„Vadrózsapör" - ahogyan Arany János nevezte a székely népballadák körül kialakult vitát -
sokáig elhúzódott . Ma, több mint száz év távlatából könnyű bölcsnek lenni, és kimondani , 
hogy a tudományos megismerést ez a vita sokban előbbre vitte. Mind több és több balladát 
gyűjtöttek, egyre nagyobb számú változat került elő, és megindult a népköltészet gyűjtése 
románok közöt t is. Világossá vált, hogy a szájhagyomány világszerte sokközös vonással bír, 
és csak az egyedi megfogalmazások kö the tők egy-egy etnikumhoz, vagy népcsoporthoz. 
Megtudjuk azt is, hogy a székelység olyan balladaköltészettel rendelkezik, amelyhez hasonló 
az ország más részén nem található meg. 

Kriza János nevét a Székely népköltési gyűjtemény halhatatlanná tette. Kevés ehhez 
hasonló népszerű gyűjtemény van. 1863 óta több kiadásban látott napvilágot, és a belőle 
merített válogatások számát a leggondosabb bibliográfia sem rögzítette. Kriza gyűjtése 
bekerült a szellemi közéletbe. Tankönyvek, mesekönyvek merítettek belőle, s terjesztik ma 
is egyre szélesebb körben a szájhagyomány értékeit. 

A mesék nemcsak a gazdag képzeletvilág, változatos formakincs révén hódítottak, hanem 
nyelvi szépségük miatt. Kriza a szövegeket tájnyelvi formában írta le, s aki nem úgy küldte el, 
úgy azt ő „vissza székelesítette". A szófordulatok, tájszavak, sajátos mondatszerkesztések, 
mesei és mindennapi beszédbeli megjelenését olyan fontosnak tartotta, hogy külön gyűjte-
ményt állított össze és az abból levonható tanulságokat rendszerezte akadémiai székfoglaló-
jában. Elkészítette hazánkban elsőként a Székely tájszótárt, amely később Erdélyi tájszótár 
címmel jelent meg önállóan. Tanulmánya és gyűj töt t anyaga teremtette meg a magyar 
dialektológia alapjait. Érdemei máig elévülhetetlenek, leírásai szakszerűek, pontosak, miként 
arról az erdélyi nyelvtörténet legjobb szakembere, Szabó T. Attila tanulmánya meggyőzően 
szól. 

Kriza János kevéssé méltatott érdemei közé tartozik a nyitottsága. A népköltészetnek 
minden ágát figyelte: népszokásokat , profán és vallásos alkotásokat, szombatosok énekeit 
egyaránt feljegyezte. Egyre nagyobb anyag került hozzá, és ezért 1875 januárjában a 
Tudományos Akadémia elhatározta, hogy magára vállalja a Vadrózsák második kötetének 
közzétételét, hogy mentesítse a nehéz anyagi körülmények közöt t élő püskpököt a kiadás 
pénzügyi gondjaitól. A szép terveket azonban korai halála (1875. márc. 11.) megakadályozta. 
Özvegye ugyan átadta a nála lévő hatalmas kéziratmennyiséget, de azoknak csak egy 
töredéke jelent meg a Magyar Népköltési Gyűj temény köteteiben. A gyűjtemény egy részét 
az Akadémia Duna-part i székházának átnedvesedett pincéiében siralmas állapotban találta 
meg Gergely Pál 1949-ben, s tette közzé a teljesebb szövegeket 1956-ban. Kriza munkatársai 
által feltárt népköltészet összkiadása azonban mindmáig várat magára. Legteljesebb az 
1975-ben Faragó József által szerkesztett Vadrózsák, noha ez is mellőzi az eredeti kiadás 
néhány darabját. 

A kortársak és az u tókor egyaránt tisztelte, becsülte a halk szavú püspököt . Sokat 
fáradozott, hogy az unitárius egyházat a szétszórtságból újra összefogja, hogy a vallás 
tételeit, a hosszú üldözés miatt feledésbe merült dogmáit rendszerezze, és minél szélesebb 
körben ismertté tegye. Filozófiai és teológiai ismeretei segítették a munka elvégzésében, és 
így a 400 éves vallás új ágának megreformálása Kriza nevéhez kapcsolódik. A reformáció 
legkeletibb, legradikálisabb hajtása a Dávid Ferenc nevéhez kapcsolódó unitárius egyház az 
ő tevékenysége nyomán éledt újjá. Megalapította az azóta is legfontosabb unitárius 
folyóiratot, a Keresztény Magvetőt, lefordította és tanulmánnyal elíatta V. E. Channing 
teológiai írásait, átdolgozva kiadta a Halotti énekes könyvet. Emelett kiterjedt közéleti 
tevékenységet folytatott , amelynek egyik következménye nemzetközi tekintélye lett. Az 
angliai, amerikai, holland stb. unitárius közösségek Kriza tanításaiból indultak út jukra. 
Egyházirányító tevékenysége szorosan összekapcsolódott a növendékek nevelésével. Fi-
gyelme a tehetséges fiatalok felé fordult . A szűkös anyagi lehetőségek között - sokszor saiát 
ot thonában laktak a kollégiumi költségeket vállalni nem tudó diákok - támogatta a tanulni 



vágyó fiatalokat. Segítette őket külföldi tanulmányút jukon, hogy így sajátítsák el azokat az 
ismereteket, amelyekhez a kolozsvári egyetemeken nem juthattak. Alapítványt hozot t létre a 
tanulni vágyók megsegítésére. 

Munkálkodásban eltöltött élete minden tevékenységi területen maradandó értéket hozot t . 
Az ő nevéhez fűződik a Kriza-Kódex, az 1532-ből származó nyelvemlék, gazdagon díszített 
imádságos könyv megtalálása, valamint több XVII . századi énekeskönyv felkutatása. 
Minden munkája közül mégis a legismertebb a Vadrózsák. Határainkon túl is egészen a 
legutóbbi időkig az általa gyújtott mesék angol nyelvű fordításai (The Folk-Tales of Magyars. 
London 1889.) képviselték a hazai népköltészetet, de a francia, a német, az orosz nyelvű 
válogatások is ebből a gyűjteményből merítettek. így hát szándékán túl Kriza munkájával 
népének, „kedves székelyeinek" javát szolgálta, és világosan látjuk, amikor születésének 180. 
évfordulóján megemlékezünk róla, hogy amiért életét szentelte, nagy és nemes ügy volt, és a 
székely népköltészet megőrzi őt a halhatatlanságnak. 

Kriza Ildikó 

„Üdvözlet Hódmezővásárhelyről" 
120 éve jelent meg az első képes levelezőlap 

A hódmezővásárhelyi Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében 1990. december 3-án 
kiállítás nyílt az egyesület székházában. A Vásárhely régi képeslapokon címmel kiállított 
anyag legszebb darabjai a várostörténet szempontjából ma már dokumentum értékű 
felvételek. 
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A postának a közlekedés felgyorsult fejlődésével kialakult lehetőségei, a hírközlés legújabb 
kori történetében bekövetkező változások tették lehetővé a képes levelezőlap megjelenését. 
A török kiűzése után hazánkban 12 állandósult postai főútvonalról tudunk. Mária Terézia 
uralkodása idején indult meg a rendszeres személy- és poggyászszállítás, amit postakocsik 
végeztek. A leveleket ekkor még nem bélyeggel, hanem pecséttel látták el. Európában 
1840-től vezették be a bélyeg használatát. A postaállomásokat postahivatalokká szervezték át 
és az 1867. évi kiegyezés után létrejött a Magyar Királyi Posta. Mindezen feltételek 
szükségesek voltak anhoz, hogy megszülethessen először a postai levelezőlap, majd a 
technika fejlődésével a képes üdvözlőlap. 

Az első levelezőlapot dr. - Hermann Emánuel bécsújhelyi katonai akadémiai tanár 
javaslatára - 1869. október l - jén a magyar és osztrák posta adta ki. A Budapesten és Bécsben 
megjelenő levelezőlap hamarosan az egész világon elterjedt és használatos lett. Valószínű 
ezzel összefüggésben látott napvilágot alig két évvel később az első képeslap. Az ötlet egy 
Schwartz nevű oldenburgi könyvkereskedő érdeme, aki 1871-ben alkotta meg a postára 
feladható képes üdvözlőlap ősét. Ezen eseménynek éppen most van a 120 éves évfordulója. 

A századforduló táján a képes levelezőlapok özöne árasztotta el az egész világot. 
Magyarországon igen nagy mennyiségben jelentek meg az 1896. évi millenium emlékére. 

A századfordulót követő években Hódmezővásárhelyen is feltűntek a város nevezetes 
épületeit, utcarészleteit bemutató képes levelezőlapok. Jaeger N á n d o r Hódmezővásárhelyen 
adta ki az 1903-ban lebélyegzett Üdvözlet Hódmező-Vásárhelyről című képeslapját, melyen 
a Szentesi és Andrássy út sarkán lévő Beregi-ház és a mellette lévő szürke palota 
(Szilárdi-ház) látható. Szintén a századforduló körüliek a Grossmann Benedek utóda, 
valamint Posztós Pál könyv- és papírkereskedése által kiadott helyi képeslapok. A 
legkorábbiak Róth Antal nyomdájából , Plohn József műterméből kerültek ki. A két 
világháború közötti időben Dura Lajos nyomdájában állítottak elő üdvözlőlapokat. Megje-
lentek a fővárosi kiadók is, főként a budapesti Barasits, valamint Weinstock Vásárhelyről 
készített felvételei terjedtek el leginkább. 
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A kiállítás darabjai közöt t a fekete-fehér felvételek mellett igen sok színes fo tó is látható. 
Bár a fotózás technikája ma már óriásit fejlődött , ezek a képek mai szemmel is tökéletes 
minőségben és kivitellel készültek, régiségük csak növeli különleges szépségüket. 

A kiállítás anyaga két magángyűjtő, Szanda István és Csatáry Tamás, valamint két 
intézmény, a Németh László Városi Könyvtár és a Hódmezővásárhelyi Fióklevéltár 
gyűjteményéből állt össze. A máig is legnagyobb országos képeslapgyűjtemény a szerencsi 
múzeumban található, ahol több száz vásárhelyi képeslapot is őriznek. A Hódmezővásárhe-
lyi Fióklevéltárnak 60-70 darabból álló gyűjteménye van. Többször előfordult már, hogy 
valamely épület egykori homlokzatát csak képeslapokkal tudtuk rekonstruálni. 

Érdemes megemlíteni néhány olyan fo tót , melyek dokumentum értéke igen jelentős. így 
pl. az Erzsébet-Kertről - a ma igencsak megcsonkult Népker t rő l - készült felvételt, amelynek 
gondozot t , szakszerűen nyírt és angolkertre emlékeztető állapotát csak ez a képeslap őrizte 
meg. A népkerti Vigadó, a népkerti Nyár i Színkör napjainkban csak emlék, melyekről 
szintén a kepeslapok tanúskodnak. 

A János téri Nagy András János kút ja mellett még ott látható a Nepomuk i Szent 

Íános-szobor, a vizek vődőszentjének szobra, mivel ezen a téren keresztül vezetett át a 
'opa-ér a Hód- tóba és ennek partján állott eredetileg a szobor, amit az 1940-es években 

telepítettek át jelenlegi helyére a katolikus templom elé. De hasonlóképpen dokumentum 
értékű az Uránia mozi t , vagy más néven közgazdasági bank épületét, (Koncz-palota) nem 
messze tőle a gazdasági egylet volt székházát ábrázoló felvétel, mivel ezek az épületek már 
nincsenek meg. Érdekes a járásbíróságról 1903-ban készült felvétel is, amelyen még a mellette 
lévő régi Fekete Sas Szálló homlokzati része látható. A Sas mai épületét ugyanis két évvel 
később, 1905-ben emelték. 

A város legkorábbi kőépületei a XIX. század elején épültek és főként a klasszicizmus 
jegyeit viselik magukon, kivéve a barokk stílusú templomainkat. A századforduló idején 
fellendülő nagy építkezések során a historizmus, a különböző stílusokat felhasználó 
eklektika, romantika és a szecesszió hatása érvényesült a legtöbb épület megjelenésében, 
elrendezésében és díszítésében. Téves építészettörténeti és művészettörténeti megítélések az 
eklektikát és főleg a szecessziót hanyatló építészeti jelenségnek tartották. Tagadták művé-
szeti értékeit és védelmükre, megbecsülésükre korábban kevesebb gondot fordí tot tak. Mai 
felfogás szerint ezek az épületek is az egyetemes emberi kultúra egyáltalán nem lefokozott 
részei. Meg kell emlékezni arról is, nogy az üdvözlőlapokon látható - és főként a 
századforduló körül emelt - épületek többségét neves építészek tervezték: Ybl Lajos a 
városházát, Sándy Gyula a főgimnáziumot, az Erzsébet-kórházat, a kaszinót, az újvárosi 
református templomot, Imre József kórházigazgató házát, a jelenlegi Tornyai János Múzeum 
épületét tervezte. Borsos József, aki egy ideig Hódmezővásárhely főmérnöke is volt, a susáni 
és tabáni református templomokat , Pártos Gyula a Fekete Sas Szállodát, Magyar Ede a Deák 
Ferenc és a Kinizsi utcák sarkán álló Simon palotát, Wágner Gyula a Járásbíróság épületét 
tervezte. 

A kiállítást nem gyűj temény szerint, hanem időrendben és a kiadók, illetve a felvételeket 
készítők által kialakított rend szerint állították össze. A századforduló időszakát követi a két 
világháború közötti korszak, majd az 1945 utáni képeslapok következnek. így áttekinthető a 
városkép folyamatos változása, nyomon követhető a városfejlődés is. 

A kiállítást Ormos Zsuzsa tanárnő és a 602. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet diákjai 
készítették. Az eseménynek példa értéke is van, hiszen bizonyára más városok diákjai is 
szívesen vállalkoznak hasonló feladatra. 

Dr. Kruzslicz István 

A KÖVETKEZŐ SZÁM TARTALMÁBÓL 

Bölcsőhely - szülőföld. Válogatás gyermeklevelekből - Kilencven éve született Muharay Elemér 
- Moldvai csángó diákok írásaiból - Az Erdélyi Kárpát Egyesület - Kovács Imre nyomában -
Kallós Zoltán moldvai emlékei - A dunamocsi magyarok a II. világháború után - Beke György 
beszélget Szabó T. Ádámmal - Bölcsőhelyünk az Ung vidéki Mátyócz - A székely h a r i s n y á r ó l -
II. Rákóczi Ferenc rodostói emlékháza Kassán - Cserkésztáborok Gömörben - A honismereti 
mozgalom egy éve a sajtóban. 
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Száz éve született Túri Sándor tanító úr 
Túri Sándor szülőhelyem szomszéd falujának, Paszabnak volt tanítója, gyakran kereshet-

tem és kerestem is fel, láthattam életét, tevékenységét, emberségét. N e m az ő iskolapadját 
koptat tam, mégis őt vallom első nagy tanítómesteremnek. Pályámra is ő indított el, vitt el 
Sárospatakra a népfőiskolára, ahonnan már visszafordíthatatlan út vezetett Sopronhorpácsra, 
a növénynemesítésbe. 

Nagykállóban született 1891. június 12-én. O t t járt elemi iskolába, majd gimnáziumba, 
mivel Görömbey esperesnek sikerült az édesapját rábírnia, hogy taníttassa tovább a szívesen 
tanuló Sándort. 

Csakhogy, ha már elkezdte a felsőbb iskolázást, éppen az apja nem engedte abbahagyni, 
folytatta hát a sárospataki tanítóképzőben. Különleges képességei, sokoldalúsága már ott 
szembetűnő lehetett, mert pl. a legációs helyekben is válogathatott. Persze, hogy kapós volt, 
hiszen nemcsak jól prédikált, hanem jól tárogatózott is, hegedült, zongorázot t , harmóniu-
mozot t , s az orgonán jól játszotta még Bach d-moll Toccata és fúgáját is, amely később is 
egyik legkedvesebb muzsikaszáma volt. Én is tőle hallottam először, még a paszabi 
templomban. Emellett jó társalgó lehetett már akkor is. H u m o r o s észjárása és előadásmódja 
a képzőbeli ünnepélyek szereplőjeként és az asztaltársaságokban is kedveltté tették. A pataki 
képző négy éve alatt sokágú iskolát járt ki. 

Patakon végzett tanítóként 1910-oen egyenesen a Szabolcs megyei Paszabra került és ott is 
élt, tanított haláláig. Szinte ugyanazokat a viszonyokat találta Paszabon, mint szülőfalujában, 
nem érezte hát magát idegen világban. Időbe telt azonban, meg sok törekvésébe, mire a 
paszabiak már nem úgy néztek rá, mint egy jöttment nadrágosra, hanem szinte maguk közül 
valónak tekintették. Sok egyéb mellett talán az is segítette ezt a kölcsönös eggyé válást, hogy 
házasságával is bizonyítot ta ingathatatlan jellemét: gyermekkora óta hű, falujabéli szerelmét 
vitte feleségül Paszabra, ottani tanítósága negyedik esztendejében. A szelíd, kedves fiatalasz-
szony is paszabivá vált. 

Túri Sándor tanítványaival beszélget az 1950-es évek végén 



Patakon alakulhatott ki az a szemléletmódja, hogy vagy a természetes észjárású és 
természetes intelligenciájú falusiak között érezte magát igazán jól, vagy széles látókörű, 
európai műveltségű értelmiségiek közöt t . Együtt húzta a hálót a Tiszán a halászokkal, együtt 
főzték a parton a fölséges halászlevet, s együtt húztak rá Sándor bátyánk fonott kiskorsójá-
ból, a pataki kishegyi borból. Aztán egyik egyet mondot t , a másik mást. Előjöttek a 
természetes nyelvi lelemények, tréfák, rigmusok, paraszt anekdoták, rövidebb mesék. 
Csalhatatlan érzékkel szűrte ki és jegyezte meg az értékesét, aztán késő éjszakáig égett a kis 
szobájában a villany, mire leírta azokat. Jó néhány mesét lejegyzett már Lacza Mihálytól és 
Korpás Lászlótól, mondókákat , rigmusokat sok paszabitól és bercelitől, amikor kapcsolatba 
került Or tu tay Gyulával. Attól kezdve ez a gyűjtés szakszerűvé, rendszeressé és módszeressé 
vált, s ezek többek között a Buday-Or tu tay neve (!) alatt kiadott Nyíri és rétközi 
parasztmesék című kötetben jelentek meg. 

Kifordított az eke a H o r d o z ó n egy rossz cserépszilkét, a Kerítőparton meg egy 
agyonrozsdásodott vasdarabfélét? Aki meglelte, tudta, hogy a tanító úr szereti az ilyen 
„semmirevaló holmikat", hazafelé beszólt hát a kapun és beadta azokat. Sándor bátyánknak 
a jó barát, Kiss Lajos muzeológus aztán segített a szakszerű meghatározásukban meg az 
ásatások tudományos módszertanában, s a leletek egy része ment az iskola tárlóiba, más része 
meg a nyíregyházi Jósa Múzeum gyűjteményét gyarapította. Ugyanígy a berceli és paszabi 
padlásokról és csűrökből „előturkált" népi használati tárgyak is. 

A paszabi gyermekek és a nagyok is kezdték értelmezni a meséket és balladákat, kezdték 
észrevenni az összefüggést a harmadfélezer éves cserépkorsó, a magyarok honfoglalása és a 
népmesék közöt t . Vallotta és folyamatosan meg is valósította azt a meggyőződését, hogy a 
tanítói feladat nem merülhet ki a tantárgyak gépies, egymástól szinte független leadásában, 
hanem azok összefüggéseit is meg kell éreztetni és értetni a gyermekekkel. Meg a nagyokkal 
is. Mint a Kodály- és Bach-muzsikával a tanteremben és a templomban is. Mert az ő szavaiból 
és keze alól megérezték és megértették. 

Elvágta valaki a kezét vagy feltörte a villanyél, paszulyt dugott valamelyik gyermek az 
orrába? Mentek Túri tanító ú rhoz . Vígváry doktor , a másik igaz barát megtanította az 
egyszerűbb sebek, bajok kezelésére, amiket aztán ő embernél, jószágnál szakszerűen ellátott, 
így már orvosa és állatorvosa is volt ő Paszabnak, Bercelnek, de még fél Ibránynak is. 

A kölcsönös eggyé válásnak talán legkifejezőbb bizonyítéka volt, nogy 1944 őszén, amikor 
odaért a frontvonal , és a környékbeli faluk nadrágosai elfutottak előle, a Túri család ott 
maradt a helyén azokkal, akikkel két emberöltőn át együtt élt iskolában, templomban, 
lakodalomban, temetésen, utcán, mezőn. N e m hagyták el egymást a veszedelemben sem, 
hanem a tűzvonalból való hátratelepítéskor is együtt mentek Nyírtétre , ahol Sándor bátyánk 
nemcsak lelki és erkölcsi támasza volt a paszabiaknak, hanem orvosa, állatorvosa, papja, 
mindenese. Visszatérve pedig nyomban megszervezte az iskolai tanítást. 

Szervezőtevékenységét alig lehetne felsorolni, de a szövőházat még meg kell említeni, ahol 
a paszabiak keze alatt a felsőtiszai minták a paszabi szőttesekben jelennek meg és viszik 
Paszab és a Túri család munkásságát messze a határon túlra is. 

A művelt, iskolázott emberek közül is kiemelkedő személyiségekkel volt összejáró és 
levelező barátságban. A nyíregyházi Kiss Lajos és csoportja a Túri -por tán szinte odatar tozó-
ként volt jelen. Ö nevezte szóban és leveleiben is „nagy családnak" azoknak a rendkívüli 
intelligenciájú és kulturált embereknek az együttesét, alúkkel szívesen volt együtt, akikhez 
szívesen ment. Ilyenek voltak Patakon különösen Üjszászy Kálmán és Szabó Zoltán teológiai 
professzorok, Pesten meg Móricz Miklós közgazda. Patakon különösen ot thon érezte 
magát, Patak révén pedig termékeny kapcsolatba került Móricz Zsigmonddal, Illyés 
Gyulával, N é m e t h Lászlóval és köreikkel. 

A pataki népfőiskolának a kezdetétől, 1936-tól egyik szellemi bázisa, nevelője, az 
előadások és beszélgetések summázója, a Kerékvágás egyik írója-szerkesztője volt. A 
gyakorlatban azt csinálta, mint Paszabon: mindent. Hogy milyen szerepe volt a pataki 
népfőiskola életében, oldalakon lehetne sorolni a tényeket, szerepköröket , s talán mégsem 
állna össze a teljes tartalmi kép. Azt azonban bizton mondom, hogy derűs, bölcs, szorgalmas 
egyénisége nélkül, állandó jelenléte nélkül nem lett volna olyan hatású a pataki népfőiskola, 
mint amilyen volt. A nyíregyházi népfőiskola indulásakor, 1940-ben, éppen a pataki 
népfőiskolán végzett munkásságát és nagy tapasztalatát ismerve, meghívták oda szervező-
nek, nevelőnek, előadónak. 

Óriási életművéből alig jelentetett meg valamit nyomtatásban. Azt is töredékesen. N e m 
publikált, de mindent leírt. Leírta észleleteit, gondolatait, az egyik példányát gondosan 
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berakta iratrendezőibe, a többi példányt meg vitte-küldte Patakra, Nyíregyházára, Or tu t ay -
nak. Meg is találhatók ott. Csak értő és érző pennájú emberre vár a hatalmas anyag. S annak 
az embernek elő kell jönnie, mert Sándor bátyánknak volt igaza: ha életében még publikált is 
volna, nem jutot t volna ideje észrevenni és összegyűjteni azokat a rétközi népi kincseket, 
amelyek mára már elmúltak hordozóikkal , a korabeli emberekkel együtt . A Túri Sándor-ha-
gyatékban azonban megvannak. 

Mai specializált és hajszolt világunkban egyre gyakrabban kerül szóba példa gyanánt a régi 
néptanító típusa. Többen Túri Sándort is ebbe a kategóriába „rendszerezik". Pedig ő ennél is 
több volt. A harmincas-negyvenes évek népfőiskolai tanfolyamai rövid időtartamúak voltak, 
de a falu embereit legjobban ismerő tiszteletesek és tanítók irányították oda a leginkább 
tehetségesnek és hatásosan mozgékonynak ígérkező fiatalokat azzal a szándékkal, hogy azok 
majd a falu élesztői, kelesztői legyenek. Hogy az anyag-népfőiskola szellemében és a falu 
aprajával-nagyjával együtt mozdítsák majd előre a falu szellemiségét, gondolkodásmódját , 
boldogulását, életét. Amint azt Túr i Sándor bámulatos természetességgel csinálta Paszabon, 
egy egész faluval, napról napra. 

Dr. Varga András 

Toborzó 
Kossuth-évfordulóra készül a nemzet, s a 

hagyományőrzők is részt kérnek az ünnep-
ből. 1848-ban Kossuth hívó szavára gyere-
kek is a zászlók alá álltak. Ö k honvédhős-
ként élnek tovább emlékezetünkben. 
Zempléni, abaúji, borsodi, szabolcsi hagyo-
mányőrzők! 
Gyertek velünk az egykori harcok színte-
reire ! 

Zászlót bontunk, s rá ezt í r juk: 

K O S S U T H I F J Ú H O N V É D É I 
1992 telén Toka j visszavívásának emlékére 

történelmi játékot szervezünk, s ekkor avat-
juk fel szövetségünk Kossuth-őrstisztjeit . A 
tavaszi szünidőiben kerékpáros és gyalogos 
zászlóaljakat alakítunk, s indulunk Monok-
ra, Mádra, Nagykinizsre, Bodrogkeresztúr-
ra. Sátoraljaújhelyen Kossuth-emlékjátékot 
rendezünk, Sárospatakon a diáktüzéreket 
ünnepeljük. 

Meghívónkra azok számíthatnak, akik 
szülőföldjükön felfedeznek egy 1848^19-es 
emlékhelyet, hagyományt, emléktáblát, s 
megírják annak nevezetességét. Ezt kell el-
küldeni 1992. január 15-ig közpon tunkba . 
Elismerés, jutalom vár a felfedezőkre! Min-
den levélíró, pályázó megkapja a Kossuth-
jelvényt. Sárospatak, Sátoraljaújhely polgár-

mestere kitüntetésben részesíti a legügyeseb-
beket. Többen meghívást kapnak, nogy tölt-
senek egy napot, egy éjszakát Karsa Ferenc 
honvédtiszt zsujtai szülőházában. 

Álljatok a Kossuth-zászló alá 1992-ben! 

M A G Y A R O R S Z Á G F E L F E D E Z Ő I 
H A G Y O M Á N Y Ő R Z Ő I SZÖVETSÉG 

O R S Z Á G O S K Ö Z P O N T J A 
Ifjúsági és Művelődési H á z 

1032 Budapest, 
San Marco utca 81. 

ÜT 
K O S S U T H 

Ä 

IFJÚ HONVÉDÉI 
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Andrásfalvy Bertalan: 
Népi hagyomány, nemzeti művelődés1 

Ennek az írásnak a közlésekor tisztelettel és szeretettel 
köszöntjük a szerzőt 60. születésnapján. 

(A szerkesztőbizottság.) 

Igen tisztelt hölgyeim, uraim, kedves barátaim! A cím akár kérdés, akár kijelentés, sejteti, hogy 
népi hagyomány és nemzeti művelődés nem ugyanaz. Ha pedig nem ugyanaz, akkor mi a 
kül lönbség köztük, vagy miért baj, ha nem ugyanaz, és mi a teendő, hogy elhárítsunk valamilyen 
hiányosságot, valamilyen tökéletlenségből fakadó ellentmondást a két fogalom összeütközéséből? 
Népi hagyomány, nemzeti művelődés... A gondolat szembeállítása, az összefüggésről és az 
ellentétről folyó vita a magyar művelődéstörténetben legalább százéves. Kölcsey veti föl. 
Széchenyi is érinti, és igazán Györffy István, Kodály Zoltán, Karácsony Sándor foglalkozik 
behatóbban ezzel a gondolattal. A kiindulópontom most más lesz. Onnan indulnék el, hogy mi az, 
ami az ember számára fontos, és úgy jutnék el ugyanoda, ahová a többiek is eljutottak, hogy a népi 
hagyomány fontos a nemzeti művelődés szempontjából, hogy nincs nemzeti művelődés nepi 
hagyomány nélkül. 

A néprajzkutatók számára fogalommá lett Malinowszkinak, a lengyel származású és Angliában 
dolgozó néprajzkutatónak a kultúráról, a művelődésről mondott gondolata. Az, hogy a műveltség 
nem más, mint a szükségletek kielégítésének az eszközrendszere. Az embernek különböző 
szükségletei vannak, amit nehéz megfogalmazni, nehéz leírni. A kielégítésének az eszközrendsze-
réből következtethetünk erre a szükségletre. Nehéz megfogalmazni, hogy milyen szükségletet 
elégít ki a ház, de a ház valamilyen szükségletet elégít ki: véd az időjárás viszontagságai ellen, 
elhelyezem benne a holmimat, magam is elbújhatok mások szeme elől, meleget ad. A megépült 
házból következtettek erre a szükségletre. De ha tovább megyek, tulajdonképpen minden kutatás 
tárgyában, akár természettudománnyal vagy az ember által létrehozott dolgokkal foglalkozom, 
azt a szükségletet kell keresnem, amit ez kielégít. És ki kell mondanunk, hogy minden elégséges 
okból keletkezik, mindennek van elégséges oka, tehát szükséglet van minden jelenség mögött, amit 
a kultúra területéről vizsgálok. 

Az embernek élete során sok kihívással kell szembenézni. A kihívásokra adott válasz is a 
fennmaradásokhoz szükséges eszközöket igényli. Ahhoz, hogy egy bonyolult társadalomban, a 
XX. század végi társadalomban megtaláljam a helyemet, kísérletekre van szükségem. Ez a kihívás, 
a szükségletem pedig azoknak az ismereteknek az elsajátítása, ami képessé tesz majd, Hogy ebben 
a társadalomban megtaláljam a megélhetésemet, a szerepemet. A megélhetés kihívása tehát 
rendkívül bonyolult. Az elmúlt évszázadokban fejlődött a technika, az ember által létrehozott 
egyre bonyolultabb világ - ami megkönnyíti, lehetővé teszi a boldogulást —, s ezeknek a 
szükségleteknek a kielégítése az iskolán keresztül jut el hozzánk. Az iskola, amely a magyar 
művelődéstörténetben ezeréves, de általánossá alig százötven évvel ezelőtt lett. Ez az iskola 
felvállalta az ismeretek közlését. Olyan szükségletek kielégítését, ami a megélhetésünkhöz 
szükséges a számtantól az olvasásig. Amikor azonban létrejött ez az iskolarendszer, feltételezte, 
hogy más szükségleteknek a kielégítésére, más ismereteknek az átadására az iskolán kívül is létezik 
egy rendszer, ezért az iskola csak az írásban rögzíthető ismeretek átadására vállalkozott és épült ki. 
Az iskola legnagyobb feladata századokon keresztül tulajdonképpen az volt, hogy az olvasás és az 
írás tudományát átadja, hiszen ez a kulcs mindahhoz, hogy a felhalmozott emberi tudáshoz 
hozzáférjünk. Hogy iskolába járok még és hallgatok tudós professzorokat, tanárokat, tanítókat, az 
csak megkönnyíti a dolgomat. Azzal, hogy tudok olvasni, írni, tulajdonképpen minden megnyílik 

'Elhangzott 1991. július l- jén, Sárospatakon, a Néprajzi Szemináriumon. (Szerk.) 
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előttem, amit eddig az emberi szellem felhalmozott, ismereteket átadott. Ez az iskola feladata. De 
— újra hangsúlyozom - amikor létrejött az iskola, ez a századokkal egyre jobban kibővült, egyre 
több ember számára lett hozzáférhető és szükséges, hogy az iskolában szerzett ismereteket 
elsajátítva találja meg a helyét a társadalomban, akkor az iskola csak egy részét vállalta a 
szükségletek átadásának. Feltételezte, hogy van egy másik rendszer is, ami független az iskolától, 
ami működik. Most, a XX. század végén jövünk rá arra, hogy ez a rendszer, az iskolán kívüli 
ismeretek átadása már nem, vagy akadozva működik és már ott állunk, hogy világszerte az 
iskolának kell majd felvállalnia - legalább részben - azokat az ismereteket, a tanítást, amit az 
iskolán kívül már nem lehet átvenni. Ez pedig a néphagyomány. Anyanyelvünk van, az anyatejjel 
együtt kezdjük elsajátítani, és az anyanyelv az iskolákban - ahogy a kutatások mutatják — csak az 
agyunknak az egyik féltekéjével foglalkozott, az ismeretek, a ráció, az értelem gyakorlására 
koncentrált. A gondolkodás és a nyelv összefügg, a kettő egymástól elválaszthatatlan. Azzal, hogy 
kezelni tudjam a gondolataimat, kell a nyelvtan anyanyelvi szintű tudása, amivel elrendezem, 
megjelölöm, használhatóvá teszem az elvont gondolatokat. Ez az anyanyelv, ami az iskolában 
adódik tovább. De nemcsak ez az anyanyelvünk van, mert van anyanyelve az érzelmi életnek is. 

Az érzelmi élet a mai társadalom háttérbe szorított és lejáratott világa. Nem is illik róla beszélni, 
az iskola pedig nem foglalkozott az érzelmi nyelv átadásával. Ez volt az, ami teljesen a 
néphagyomány, az iskolán kívüli ismeretátadás területe volt. Most észrevesszük, hogy a XX. 
századnak nem az a legnagyobb baja, hogy nincs elég tudásunk, ismeretünk, hanem az, hogy 
hiányzik ez a másik anyanyelv. Az érzelmi anyanyelv azonban nem ilyen egyszerű. Az érzelmi 
anyanyelv felosztható egy zenei anyanyelvre, egy mozgásbéli anyanyelvre, Kicsit ide tartozik a 
nyelvhez szorosabban tartozó költészet is, a tárgyalkotás anyanyelve, az ízlés anyanyelve. Ha 
ezeket mind számba vesszük, akkor látjuk, hogy mennyire gazdátlan ez az anyanyelv, mennyire 
esetleges az a tudás, amit a társadalom át tud adni. Mennyire elszegényedett az az anyanyelv, 
mennyire megfogytak átadásának alkalmai. 

Többféle anyanyelvről beszéltem. Az anyanyelv a gondolkodás része. Az iskola az érzelmi 
anyanyelvet nem tudta felvállalni, nem tudta átadni azt az eszközrendszert, amivel kezelni tudom 
érzelmeimet, amelyek léteznek - ha letagadjuk őket, ha nem. Általában letagadjuk, nem tudunk 
vele mit kezdeni. Mi az anyanyelv? A társadalom évszázadok alatt kialakult jelrendszere. E 
nyelvrendszer a ráció nyelvét tekintve is sérült. Sérült, ha megvizsgáljuk a fiatalokat, hogy a 
problémák megoldására milyen nyelvi készséggel rendelkezneK. Jól tudnak-e fogalmazni, ki 
tudják-e fejezni a gondolataikat? A világ minden részén problémává vált, hogy tesztekkel 
válaszolnak a vizsgákon, elmarad a fogalmazásnak a gyakorlása, a gondolatok tiszta Kifejtésének a 
művészete. És a nyelvhez nagyon szorosan kapcsolódó költészet, a költészeti nyelv, amely 
nemcsak az érzelmek átadásához fontos, hanem egy fogalom érzékletesebb, meggyőzőbb 
kifejezésére alkalmas. Ez egyre gyengül, egyre rosszabb. Pedig ezt nem lehet másképpen 
megtanulni, csak ha mintákat látunk magunk előtt. 

A gyermek úgy kezdi az életet, hogy utánoz. Az utánzással öntudatlanul tanulja meg 
környezetének egész értékrendjét. És ha az előtte álló példák rosszak, akkor önkéntelenül ezekhez 
igazodik. Magyartalan tv-adásokhoz, az újságírók sokszor egészen pongyola fogalmazásához. 
Nem hall elég verset, vagy ha hall is: nem mond eleget; mert meghallani valamit nem elég. Csak azt 
tudom igazán tanítani, amit értek, s igazán csak azt értem meg, amit kimondok. Mert amíg csak 
elmenőben hallok egy szép verset a magyar költészetből, az elmegy a fülem mellett; de ha nekem 
kell mondanom egy verset, akkor már szókapcsolatok, szóképek rögződnek. Ezek feltétlenül 
szükségesek ahhoz, hogy kifejezőkészségem, nyelvem eszközei fejlődjenek. Ez hiányzik és még 
nem is beszéltem az érzelmi nyelv hiányosságairól. 

Az érzelmi nyelv jelrendszere a művészet. N e m tudom a gondolataimat jól kifejezni, ha nincs 
nyelvi készletem. A gondolkozás a nyelvvel együtt fejlődik, s ez áll az érzelmiekre is. Ha nincs 
megfelelő jelrendszerem érzelmeim megfelelő kifejezésére, érzelmeim, érzelmi kultúrám sem 
fejlődik. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy amint a statisztikai vizsgálatok mutatják, az emberek 
nagy részét már csak a horror, a rendkívüli izgalom, a kábítószerek, a felfokozott szex, vagy a 
szinte elviselhetetlenül hangos zene tudja megmozgatni. Mert ennyire szegényes, visszaszorult, 
fejletlen az érzelmi életünk. Nem véletlen, hogy ezek a nagyon durva érzelmi ráhatások fejlődnek, 
ezek népszerűek. Olyan, mint amikor valaki süketté válik és már csak a nagyon hangos zenét hallja 
meg; a finom zenét, a hegedűt, a furulyát már nem képes meghallani. 

Ez az a pont, ahol újra kell gondolnunk a népi hagyományt és a nemzeti művelődést. Nincs 
érzelmi anyanyelvünk, nincs művészeti anyanyelvünk. És milyen lehet ez az anyanyelv, aminek 
már csak a töredékeit kaptuk meg? Ha van annyi éhség bennünk, hogy fellapozzunk egy 
népművészeti gyűjteményt vagy egy irodalmi alkotást, akkor meglátjuk, hogy ez, az a művésze-
tekben rögzített, a művészetekben jelrendszert kapott érzelmi világ, ez szorul restaurálásra. 
Ahhoz a jelrendszerhez kell nyúlnunk, ami megfelelt a mi apáinknak ezen a tájon, ezekhez kell 
fordulnunk, hogy kifejlődjön bennünk is ez az anyanyelv. Kézenfekvő, hogy a világ kultúrája egy 
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bizonyos anyanyelven keresztül jut el az emberhez. Az egyetemes gondolatok vagy angolul, vagy 
franciául, vagy németül, vagy magyarul, vagy szuahéli nyelven ragadhatok meg, sajátíthatók el. 
Ugyanígy az érzelmi nyelv is csak egy hagyományokban formálódott, évszázadok alatt csiszoló-
dott - még ha most háttérbe is szorított - anyanyelv segítségével sajátítható el. Nyilvánvaló, hogy 
azokhoz a dolgokhoz kell nyúlnunk, amik ezen a tájon beváltak, ami itt egyszer már teljesítette a 
hivatását, egyszer már hozzásegítette az embereket ahhoz, hogy az érzelmi kihívásokkal szemben 
felvérteződienek, mert általuk meg tudta fogalmazni belső Konfliktusát. Ki tudta mondani, s 
ezáltal megkönnyebbítette a maga fájdalmát, a maga vereségét. Megduplázva azzal a maga örömeit, 
hogy megtalálta a megfelelő mozdulatokat, a megfelelő szókapcsolatokat ahhoz, hogy kimondja 
azt, amit a ráció nyelve nem tud már kimondani. 

Itt van a végeredménye e rövid áttekintésnek. Gondolkodásunk a nyelvvel együtt fejlődött. A 
másik oldal, a másik agyfélteke érzelmi életünk, a nyelv fejlesztésének az alapfeltétele, a 
művészetek, az éneklés, a tánc, a mozdulatok, a mimika elsajátítása. Ez tesz alkalmassá arra, hogy 
a kihívásokra választ tudjak adni. Oda kell nyúlnom ahhoz a jelrendszerhez, amely ezen a tájon 
csiszolódott, alkalmazkodott a körülményekhez. Vagyis a néphagyományhoz kell visszanyúl-
nom. A jövő közoktatása ezzel a kihívással néz szembe. Vagy tud adni érzelmi anyanyelvet, vagy 
pedig neurotikus, félművelt társadalmat nevel. Ha nem, akkor a modern társadalom számos 
jelenségére felkészületlen lesz, és ebben a bonyolult, rendkívül sok bánatot, örömöt, de még több 
csalódást, keserűséget rejtő társadalmi életben eszköz nélkül marad. És növelheti a statisztikának 
azokat az adatait, amely szerint például nálunk van a legnagyobb gyermeköngyilkosság a világon. 

Az érzelmi anyanyelvet, aminek egyszerű formái a népművészet jelrendszerén keresztül 
teljesítették a hivatásukat, s megóvták az egyént a széteséstől, a kétségbeeséstől, a talajtalanságtól, 
a kiszolgáltatottságtól, ezt a jelrendszert nekünk át kell adnunk, össze kell gyűjtenünk, meg kell 
tudományosan magyaráznunk, hogy átadhatóvá váljon az iskolában és az iskolán kívül. De létre 
kell hoznunk szervezett, tudatos átadását az általános iskolán kívül, a zeneiskolákban, az ilyen 
vagy amolyan szaktárgyakban, a szakkörökben, a tánccsoportokban, a dramatikus játékokkal 
foglalkozó pedagógiai gyakorlatban. És folytathatnám tovább a szükségletekre ráérző művészeti 
mozgalmaknak egész sorát, amelyek nemcsak hazánkban, hanem Európa-szerte fel-felbukkan-
nak, mert érzik, hogy valami kihívásra választ kell adni, mert különben a társadalom tovább sérül, 
tovább romlik. Akinek nincs nyelve az érzelmeinek a kezelésére, megfogalmazására, feldolgozásá-
ra, az válik neurotikussá, az válik depresszióssá, az szalad alkohol és drog után. Konrad Lorenz 
nemrég meghalt etológus írja, hogy az az ember, aki türelmetlen, nem tudja elviselni, hogy 
másoknak más a véleménye, másoknak más a bőre színe, más a vallása, más a meggyőződése. 
Intoleráns ember az, társadalomellenes ember az, aki nem tudja kezelni, nem tudja feldolgozni az 
érzelmeit. Vagyis az anyanyelvek szükségessé teszik, hogy az ember emberré válhasson. Szüksége 
van a társadalomnak arra, hogy elfogadható emberi társadalom maradhasson. Úgy kell tekinte-
nünk a néphagyományra, mint legfontosabb eszközre, hogy nemzeti identitásunkat, emberségün-
ket megőrizzük. 

Az elmondottakból következik, hogy anyanyelv csak valamilyen formában van; magyarul, 
németül, spanyolul. Az érzelmek nyelve is csak valamilyen formában van. Nincs általános emberi 
nyelv, nincs általános jelrendszer, ami független a hagyományoktól, független az évszázadok alatt 
kialakult társadalmi konszenzustól. Amikor mi visszafordulunk népünk hagyományaihoz, akkor 
nem egyszerűen a nemzeti identitásunkat akarjuk megőrizni. Széchenyi írja a Kelet Népében -
amelynek legszebb gondolata talán számunkra - : „A legnemesebb feladat egy emberi élet számára, 
hogy megkeresse azokat az értékeket, amiért egy nemzet létrejött". Tehát a nemzetek valamilyen 
nagy harmóniában, valami nagy isteni terv szerint jönnek létre. Így írja: meg kell keresni ezeket, 
kibontani, lehántani róla minden szennyet, álságot, és kifejteni arra a legmagasabb fokra, amire 
csak lehet, a belső nemzeti sajátságot. S hozzáteszi, hogy az egész nemzet és emberiség 
gazdagodására és dicsőségére... 

Mi is ezt keressük. Keressük az ezen a tájon kialakult anyanyelveket, meg akarjuk tisztítani 
álságaitól, szennyétől, ki akarjuk csiszolni. Ez a feladatunk. S nem önmagunkért, hanem az egész 
nemzet gazdagodásáért. Ez az óriási feladata a népismeretnek, a néprajznak. Ez már nem nemzeti 
úgy, ez már az emberiség jövőjének tétje. 
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A falugondnok az aprófalvakon1 

Konferenciánk jelmondata jegyében szeretném röviden összefoglalni mondanivalómat 
arról, miként lehet vagy kellene életünk egy-egy szeletét az államtól visszatársadalmasítani. 
A honismeret, a helytörténet elsősorban a múlt emlékeivel foglalkozik és sokan mondják: 
ami elmúlt, nem jön vissza. Én azt szeretném bizonyítani, hogy hasznosítható felismerések-
kel szolgálhat az emberi együttélés múltbeli módjainak búvárlása. A történelem tanulságait 
az illetékesek általában levonják, ez a bai, mert a történelem tanulságait hozzá kell adni 
állampolgári igyekezetünkhöz. H o z z á kell adni. Ilyen történelmi tanulság például a régmúlt 
homályába vesző hegyközségi szervezet, amelyben a sokféle jogállású ember - nemesúr, 
polgár, jobbágy és nincstelen zsellér — a szőlőtermelés közös érdeke által összefogottan, 
ügyes-bajos dolgaikat közösen intézték. Az akkori időkhöz képest igencsak demokratikus 
körülmények közöt t , és nem hiába szeret a magyar ember még mindig a pincegádorban 
borozgatni, legjobban ott ízlik az aranyló nedű, mer t ott érezte magát leginkább a saját 
urának. Ugyancsak régi intézmény az úgynevezett tizedesi intézmény, ami talan még régebbi 

työkerű. Mai szemmel nézve talán a közigazgatás melletti párhuzamos, az alulról szervező-
ő, az önigazgatásnak egy régi, a hadszervezeti gyakorlatra épülő intézménye volt ez. így 

például Debrecenben tizedekre oszlott a város, amelyek élén a tízházgazdák működtek. A 
debreceni Csapó utca például vásártartási jogot kapott Izabella királynőtől. N e m Debrecen 
kapta tehát, hanem a Csapó utca, és ezekből a kis területi egységekből épült fel a teljes 
közigazgatási működés. De idézhetem az Imreh István történész által közreadot t székely 
falutörvények tapasztalatait is, vagy - ugorjunk nagyot az időben - emlékezzünk az 
1944—1945-ös hál, orús időkben spontán módon létrejött nemzeti bizottságokra, azok 
működésének tapasztalataira, az 1956-os munkástanácsokra és forradalmi bizottságokra. 
Mik a közösek ezekben a példákban? A legfőbb tapasztalat, hogy elemi joga és nemcsak joga, 
de képessége is az emberi társadalomnak, hogy saját intézményt hozzon létre és azt 
működtesse. Az ember képes felismerni saját helyzetét és képes annak megfelelően 
cselekedni. 

Intézmény alatt azonban nem okvetlen kőből-fából épült, állami státust értek. Az 1970-es 
években a ceglédi tanyavilágban egy idős emberrel is beszélgettünk. Elmondta, hogy az 
1930-as években felkeresték őket a pesti biztosítótársaságok részéről, hogy kössenek tűzkár 
elleni biztosítást. A dűlőben 45 egyszerű falusi ember megbeszélte a dolgot és abban 
maradtak, kár erre évi tíz pengőt áldozni, mert az eltűnik a nadrágos pestiek zsebében. Kezet 
adtak egymásnak; ha leég valamelyikük tanyája, a többi 44 felepíti. Ez a kézfogás, ez az 
intézmény a bizalom, amivel viseltetünk egymás iránt, hogy közös gondjainkat kölcsönösen 
oldjuk meg. Együtt tudunk működni a másikkal törvény nélkül is, önként . De az is tapasz-
talat, hogy ez a törekvés unos-untalan beleütközik a meglévő államhatalomba, mert a 
hatalomnak is vannak intézményei, és csak egy földgolyón élünk. Az államhatalom általában 
hierarchikusan szerveződik, eleinte kizárólag saját erejére hivatkozva, azután Isten kegyel-
mével takarózva, majd II. József császár óta a szakszerűségre apellálva az emberi élet egyre 
nagyobb területére terjesztvén ki a beleszólását és a szabályozó tevékenységét. Harmadsor-
ban az is tapasztalat, hogy a helyi társadalom, az egymásra utalt és egymássalegyüt tműködni 
tudó emberek újra és újra megpróbálják létrehozni intézményeiket. Az 1980-as évek elején 
Somogy megye aprófalvaiban történt barangolásaim során ismertem fel, hogy a saját 
intézményteremtés ereje milyen erős, és hogy működik . Olyan emberekkel találkoztam, akik 
személyükben vállalták, hogy intézménnyé válnak. Szembefordultak a falut leépítő központ i 
hatalommal, a közigazgatásban megnyilvánuló buldózerpolitikával és felvállalták a falut. Ez 
nem volt számukra kockázatmentes, de ki-ki a maga módján megoldott egy-egy közös 
igényt, szükségletet. Ezek az emberek tudták, hiszen ot t éltek, hogy mire van szüksége a 
falunak, nem úgy, mint a térben is egyre távolodó közigazgatás, amely csak azt hitte, hogy 
tudja. Láttam és tapasztaltam tehát, nogy vannak emberek, akik felvállalják a falut, saiát 
ügyükké teszik, és a falu hallgatólagos Deleegyezésével küzdenek a falu érdekéért. T ö b b 
olyan emberrel volt találkozásom, akik félretették azt, hogy nem értenek mindenhez, hogy 
nincs papírjuk, sem szakmájuk, de jól vagy rosszul teszik azt, amit kell. Ezek az emberek 
kezdeményeztek, amikor mindent csak a központban illett kezdeményezni. Együt tműköd-

1 Elhangzott 1991. július 2-án Békéscsabán, a XIX. Honismeret i Akadémián. 
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tek és együttműködtet tek akkor, amikor mindenki jobban tudta, hogy mi nem az ő asztala, 
ahelyett, hogy azt tudta volna, hogy mi is valójában az ő kötelessége. Félretették a „nem az 
én dolgom" Kényelmes álláspontját és autóbusz-fordulót építettek, utcát bontot tak, emlék-
táblát avattak, és sorolhatnánk a többi apró-cseprő, de akkor és most igen fontos és jelentős 
dolgot. Ezek az emberek nem is ismerik egymást, dolgukat nem tanulták, nem mondta nekik 
senki. A helyzet, a közösség szükséglete kényszerítette ki belőlük ezt a tevékenységet. Arra 
gondoltam, na ők tudják, akkor ezt mások is tudhatnák, talán tanulni is lehet a dolgot. Talán 
arról is lehetne szó, hogy egy-egy konkrét falu konkrét problémáit megoldó, azt szolgáló 
személyt intézményesíteni is kellene. 

I lyenformán fogalmazódott meg bennem az 1982-1983 táján Somogy megyében a 
falugondnok intézmény gondolata. De akkor ez még korai volt. 1989 nyarán a Falufejlesztési 
Társaság megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanácsot és megnyerte ennek a 
többéves gondolatnak. Pályázatot hirdetett a megyei tanács az 500 lélek alatti községek 
számára, nogy ad számukra egy mikrobuszt és az önként jelentkező, a falugondnokságot 
felvállaló helyi ember fejtse ki a falugyűlés előtt a szándékait. Ha a falugyűlés jóváhagyja, úgy 
válassza meg, és akkor egy esztendőre a munkabérét és a benzinköltségét a megyei tanács 
mellékeli a mikrobuszhoz. Nagy ö römömre szolgál, hogy egy esztendeje már huszonhárom 
ilyen intézményesített falugondnok működik, Cserehát, Zemplén és a történeti Gömör itt 
maradt falvaiban. Jó tapasztalatok birtokában remélhetjük, hogy 1991 őszén már kétszer 
annyian lesznek. Szeretnénk Dél-Dunántúlon, Somogyban, Baranyában és Tolna megyében 
ugyanezt meghonosítani. 

H o g y legyen fogalmunk arról, mit is csinál egy ilyen ember, mi is ez az intézmény 
valójában, röviden ismertetem a gagybátori falugondnok mikrobuszmenetrendjét . Ez egy 
olyan menetrend, amit a falugyűlés megvitatott, jóváhagyott és utána sokszorosítottak és 
minden gagybátori lakos konyhakredencére ki van tűzve egy rajzszeggel. Hét fő tő l péntekig 
a következőket csinálja a falugondnok. Hajnali 5 órakor csatlakozik egy autóbuszjárathoz, 
11 órakor szintén, 11.30-kor hazahozza az óvodásokat, 12 órakor ebédet hord szét az 
öregeknek, 13.20-kor a felsővadászi iskolásokat hozza haza és ú tközben csatlakozik az 
abaúj-szikszó-i Volán-járathoz. Minden héten szerdán 6.30-kor Miskolcra viszi azokat, akik 
ezt kívánják. O n n a n 10 órakor indul vissza. Minden csütör tökön az encsi gyógyszertárba 
megy és lehet menni vele azoknak, akik Encsen szeretnének vásárolni. Pénteken a heti 
ingázók érdekében ismét csatlakozik egy autóbuszjárathoz. Minden szombaton 7 órakor 
Szikszóra mennek bevásárolni. 11 órakor van szombatonkén csatlakozás, 20.30-kor szintén. 
Ezenkívül hétfőtől szombatig több igénylő kérésére 60 km-en belül térítésmentesen igénybe 
vehető a mikrobusz, a munkák idején a szőlőbe járáshoz. Temetés, esküvő és ballagás, 
katonai eskü alkalmával látogatásra és minden más esetben, ami a lakosság részéről jogos 
igényként jelentkezik és ezt a falugyűlés által megválasztott háromtagú - mit mondjak? -
presbitérium jóváhagyja. A falugondnok tevékenysége, mint láthatták, döntően az autóbusz 
működtetéséhez kapcsolódik, ae a dologban sokkal több lehetőség van. Az intézmény, ha 
organikus fejlődésnek tud indulni, igen gazdag és sokágú. 

Megbíztunk egy szociológust, hogy lárja végig a polgármestereket, a falugondnokokat , 
beszéljen az ottani lakosokkal. Erről írt egy tanulmányt . Ebben van egy lista arra 
vonatkozóan, hogy a beszélgetések során a fa lugondnokoknak milyen terveik vannak. Ebből 
valami már megvalósult, de a többsége csak terv. A működésre nincs pénz . Az a terv, hogy a 
benzinre kiszorítják, de a továbbfejlesztéshez nincs elég pénz. Pedig szükség lenne a 
gyerekek úszásoktatásra való rendszeres szállítására az encsi uszodába, idősek utaztatására a 
közeli vásárokra, búcsúkra, a faluban megtermelt tojás, zöldség, paprika piacra vitelére, tej 
szállítására és árusítására a miskolci piacon, a fodrász elhozatalára a szomszédos faluból. 
Miskolcra színházlátogatás, rendszeres orvosi ellenőrzésre történő beszállítás, focicsapat és 
iskolások népdalkörversenyekre, fellépésre való szállítása, kirándulás az időseknek vagy 
gyerekeknek. Ez mind autóbuszhoz kapcsolódik. De nem szükséges autóbusz a következő 
tevékenységekhez: bizonyos közterületek rendben tartása, játszószoba, játszókert létreho-
zása, művelődési ház életre keltése, fizetővendég-szolgálat megszervezése, könyvkölcsön-
zés, könyvárusítás, terményárusítás, színjátszó kör szervezése, apróbb műszaki cikkek 
javítása, videojavítás, mozi szervezése, társadalmi munka szervezése, a falukép szépítésében, 
munkahelyteremtésben való részvétel. A falugondnok munkája során szembesül a minden-
napok problémáival és a feladatokkal. Neki az a dolga, hogy mindezekből, amit képes 
megoldjon. Amikor rajtaütésszerűén elmentem egy ilyen ellenőrző körútra, tapasztaltam 
olyan dolgokat is amikkel természetesen most nem dicsekszem, de tapasztaltam (és nagy 
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örömömre szolgált) olyant is, hogy a fa lugondnokot keresvén Julis néninél találtam, amint 
éppen a búvárszivattyút szerelte a kútban, mert elromlott és nincs aki megcsinálja. N e m 
állítom, hogy nincs probléma a működés során, de nem ez a jellemző. Ezek az emberek 
képzettségüket tekintve, motivációjukat tekintve nagyon különbözőek. Nagyon félnék attól, 
ha a falugondnoki funkciót szakosítanánk, vagy valamilyen tanfolyam elvégzéséhez köt-
nénk, ha részletes munkakör i leírást fogalmaznának, ha a feladatuk és munká juk nem a 
mindennapok kényszerében, alkalmai szerint, a pillanat ihletésére, az emberi kapcsolatok, a 
személyes kérések és problémák mentén szerveződne. Az ilyen tevékenység nyilvánvalóan 
elsősorban nem képzettséget igényel, hanem emberséget, kapcsolatteremtő képességet. És 
csak másodsorban mindenféle tudást, amit meg is lehet közben szerezni. Van a falugondno-
kok közöt t nyolc általánost végzett autóbuszsofőrtől kezdve a lelkészfeleségig pedagógus és 
népművelő is. Számos kérdés természetesen megoldatlan, így például a fa lugondnok és a 
polgármester viszonya. Amikor 1988-1989 elején tudtom és szándékom nélkül a Szolnok 
Megyei Tanács tervgazdasági osztálya az én brosúrám alapján minden előkészítés és 
körültekintés nélkül sit ty-sutty bevezette, ot t bizony az történt , hogy a polgármester 
kifutófiúja, sofőrje lett a falugondnok. A polgármester és falugondnok viszonya lehet ilyen 
hierarchikus, de megint csak azt mondom, nem ez a jellemző. Lehet a polgármester a 
falugondnokkal nagyon korrekt , partneri kapcsolatban. Van három olyan falugondnok, akit 
időközben megválasztottak polgármesternek. 

Egyre inkább úgy érzem: számomra az élet nagy ajándéka, hogy ezt az ötletemet meg 
tudtam valósítani. Kétirányú nyomásban élem meg ezt a kérdést. Egyrészt látom az igényt, 
hogy minél több helyen szeretnék a falugondnoki intézményt megcsinálni, hiszen a kis falvak 
fokozatosan kinyílnak a bezárkózottságból. Fokozatosan, mert az első hetekben nem mertek 
az emberek a buszba beülni. N e m hitték el azt, hogy történik valami olyan, ami az ő 
érdeküket szolgálja. Féltek attól, hogy adóban majd fizetni kell érte. Másrészt pedig néhány 
helyét kereső főhatóság is úgy gondolja, hogy ez jó dolog, és több-kevesebb hivatalnoki 
gyakorlattal, ambícióval szeretné felkarolni az ügyet, ígér tíz-húszmillió for intot , és talán 
integrálni szeretné. Ho lo t t a dolog nem integrálnató, nem tartozik egyik tárcához sem. 
Ennek a dolognak a falu saját intézményévé kell válnia, azt még egyelőre nem tudom, hogy 
miként. 

Valószínű, hogy az egyszeri beruházást nem tudják megfizetni a falvak, az évi 500-600 ezer 
forint működési költség egyelőre szintén sok számukra. De alapvetően szükséges, és a 
legolcsóbb módja annak, nogy a helyi erő egyáltalán létrejöjjön, hogy a falu magához 
térhessen. A másik megoldás, hogy évről évre pályáztatják, de ez elbizonytalanítja őket. 
Marad a harmadik megoldás, hogy alapítványt hoz tunk létre és az állami pénzből 
megpróbáljuk az autóbuszokat előteremteni, úgy, hogy a falugondnoknak ne az önkor-
mányzat legyen a munkáltatója. A létező fa lugondnokok egyesületet alapítottak, s vágyaim 
szerint a fa lugondnokok egyesülete majd létrehozza a szövetségét, a szövetség pedig az 
alapítványt. Nem szeretném, s legrosszabb álmaimban se jöjjön elő, hogy valamelyik jó 
szándékú minisztériumban egy ügyosztály, egy főelőadó, egy miniszteri tanácsos foglalkoz-
zon ezzel, mert akkor elvitte az ördög. A napokban hirdeti meg a Népjóléti Minisztérium az 
Ormánság huszonöt falvára és a Somogy megyei Koppányvölgy tizenhét falvára az öt-öt 
falugondnoki pályázatot. Az az öt falu nyeri el a tízmillió forint támogatást, amelyik a 
legtöbbet tudja hozzátenni. 

Befejező gondolatnak annyit, hogy ebben a témában sikerült összekapcsolni a hagyo-
mányt és a modernizációt. A hagyományt nem másolni kell, hanem újjáteremteni. 

Kemény Bertalan 

A burgenlandi Felsőpulya önkormányzata 
A burgenlandi magyarság etnikai hátteréről tudnunk kell, hogy a Fertő vidékére a 

nagybirtokosok cselédeket telepítettek, és az 1920-as népszámlálás adatai szerint kb. 
3500-4000 magyar élt itt. 1921 után a nagybirtok is felmorzsolódott és az ő életlehetőségük 
is megszűnt és itt a Fertő mentén, egy-egy faluban a legidősebbek maradtak ott , és az ő 
kihalásukkal ezen a területen megszűnt a magyar lakosság. A másik, tehát a városokban élő 
lakosság, tehát Jennsdorf , Grüssing, Németújvár , Nagymar ton , Kismarton egy-egy sziget 
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volt. Az egész járásban szinte nem is volt magyar, csak a járási székhelyeken, akik az 
államigazgatásban, közigazgatásban dolgoztak, és 1921 után, amikor Ausztr iához került ez a 
terület, egzisztenciájukat elveszítve elköltöztek és szinte pillanatok alatt megszűnt a járási 
székhelyeken lévő magyarság. A magyarság harmadik csoport ja az ún. őrvidéki magyarok. 
Ez a legkompaktabb egység. Ennek is két területe van. Az egyik a Pinka völgyében. Ör - és 
lövőfalvak: Alsóőr, Felsőőr, ő rsz ige t , a másik pedig a Csáva völgyében két falu: Középpulya 
és Felsőpulya. Az őrvidéki magyarokat az államalapítás idején a gyepűvonal védelmére 
telepítették ide, kiváltságokat kaptak és ezeket később megőrizték. Bár Felsőpulya nem őrzi 
nevében az őr vagy lövő szót, mégis ezekhez tartozik. De Középpulya nem. Felsőpulyát 
Nemespulyaként emlegették, Középpulya viszont földesúri falu volt. A magyarság 1921 
utáni helyzetét tekintve bizonyos mértékig ez is meghatározó, mert Felsőpulya kisparaszti 
bir tokosok által lakott, míg Középpulya paraszti falu volt, de az 1800-as évek második felétől 
járási székhellyé vált, központ i szerepkört töltött be, és ezért itt a lakosság másik része is 
magyar volt. Ugyanolyan szerepet töltött be, mint Güssing vagy Gyanafaiva magyarsága. 
1921 után, mikor meghúzták az új határvonalat, Felsőpulya helyzete felerősödött. Most már 
nemcsak közigazgatási szerepet kapott, hanem intenzívebb kereskedelmit is. Ú j iskolákat 
nyitottak, kórházat kapott . Teljesen kiépült járási székhellyé vált. Jöttek az új alkalmazottak, 
most már az osztrák közigazgatás keretei közöt t . Az itt élő magyarok közül azok, akik nem 
mezőgazdasággal foglalkoztak - vasutasok, alkalmazottak - ugyanúgy, mint a többi 
városból, jórészt a járási székhelyekről is, elköltöztek. 

Középpulya helyzete bizonyos mértékig más volt, itt került kisebbségbe a magyarság. A 
gazdaság nem bírta a versenyt, közel volt Bécs, közel Bécsújhely, az árutermelésben nem 
tudtak lépést tartani. A kisüzemi kereteket szétrobbantották, és aki a földjét elvesztette, nem 
tudot t mit kezdeni magával. Elkezdett Bécsbe ingázni, később esetleg oda is telepedett. Tehát 
Középpulya magyarsága nem úgy csökkent, hogy kisebbségbe szorultak, hanem éppen úgy, 
hogy elvesztették egzisztenciájukat, földjeiket és elvándoroltak. 1921 és 1981 között 
Középpulya lakossága 38%-kal csökkent, míg Felsőpulyáé 65%-kal megnövekedett. A 
beáramlók németek voltak, és nyilvánvalóan ebből az következett , hogy a magyarság aránya 
csökkent. Míg 1921-ben Középpulya nyolcvan százaléka magyar volt, 1981-re 12%-ra 
szorultak vissza. Tehát nagyon kevesen vannak, erős kisebbségben. A másik pedig, hogy 
elöregedtek. Míg Felsőpulya fiatal társadalom, éppen a gazdaság szerkezetéből következően, 
Középpulya elöregedett, s a magyarok elsősorban az öregek, mert a fiatalok elköltözködtek. 
Ilyen k ö r ü l m é n y i közöt t kell tehát azt a munkát vállalni, amiről most Kulman Ernő 
polgármester úr beszámol. 

Bedécs Gyula 

Tisztelt Honismereti Akadémia, tisztelt hölgyeim és uraim! 

Felsőpulya magyarságának helyzetét meghatározó tényezők közül az egyiket, az etni-
kumra vonatkozó elemeket Bedécs Gyula tanár úr ismertette. Nem kell bizonygatni, hogy az 
etnikum és a kultúra megmaradása szempontjából milyen hátrányos és kedvezőtlen 
helyzetben van itt a magyarság. De minden más - gazdasági, kulturális, komfor t - tényezőt 
illetően kedvező a helyzet. Városunkról joggal és nem kis büszkeséggel állítom, hogy 
virágzik. Elérte a Burgenlandot észak-déli irányban átszelő autópálya, egy járás központja 
vagyunk, spor tközpontunk messze földön híres, szálloda épül a sok KÍS panzió mellé, 
kórházunk ma is jelentős és tovább bővül. Az új ipari és kereskedelmi központ tervei már az 
asztalon vannak, és minden az itt élők javát szolgálja, legyen az magyar vagy osztrák. Csak 
az a tragikus ebben, hogy mindez nem növeli az itt élő magyarság esélyeit. Ebben a 
helyzetben kell a magyarság érdekeinek megfelelően politizálni. 

H á r o m részt vizsgálok részletesen. Az elsőben a város önkormányzatát muta tom be, majd 
a magyarok helyét vizsgálom a képviselő-testületben. Nézzék el neltem, ha kicsit személyes 
elemek is elhangzanak, de ez természetes, hiszen én vagyok ennek a testületnek az első 
embere és magyar is vagyok. A harmadik részben azt elemzem, hogy milyen konkrét módon 
van jelen a magyarság Felsőpulyán. 
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Ausztr ia szövetségi állam, kilenc tar tomány szövetsége. A tar tományok jelentős önálló-
sággal rendelkező, történelmileg kialakult alakzatok. Egyrészt önkormányzat i szervek, 
másrészt az állam középszintű területi egységei. Ilyen szempontból leginkább a magyaror-
szági megyékhez hasonlíthatók, lényegük azonban más. Saját jogalkotással rendelkeznek, és 
b izonyos ügyekben teljesen függetlenek a szövetségtől. N e m igazgatási szempontból hozták 
létre őket , hanem a történelmi fejlődés eredményeként jöttek létre. A tar tományok járásokra 
oszlanak, melyek azonban nem önkormányzatok , hanem kizárólag államigazgatási egysé-
gek. Az ország közigazgatásának alapja a község. Léteznek még az ün. városközségek, és 
piacközségek is, de ezek jogkövetkezmény nélküli puszta címek. 

A mai osztrák közigazgatási jog körvonalai a múlt század közepén kezdtek kialakulni. A 
szabad állam alapja, a szabad község elv már az 1848-as forradalom óta él és ma is ez jelenti a 
községi önkormányzat alapját. Az 1820 óta lényegében változatlan alkotmány szabályozza a 
községi önigazgatás főbb elveit. Eszerint létezik önkormányzat, önigazgatás a községek és a 
tartományok szintjén. Az állami igazgatás négy szinten működik, ennek lényege, hogy az állam 
ésszerűségi okokból bizonyos hatásköröket lead alsóbb szintekre. így a község az alkotmány-
ban rögzített feladatai mellett ellát tartományi, illetve szövetségi feladatokat, ugyanígy a 
tartomány is ellát szövetségi feladatokat is. Ezenkívül igazgatási szint maga a szövetség, a 
központi szervek és a járások, melyek azonban kizárólag csak igazgatási feladatokat végeznek. 

Az önigazgatás alkotmányos szabályozása szerint alapelv, hogy amit az alkotmány nem 
utal kifejezetten szövetségi hatáskörbe, az a tar tományok hatáskörébe tartozik. így 
szövetségi hatáskörbe tartozik többek közö t t az alkotmányozás, a parlamenti választások, a 
külügy, személyállapoti és állampolgársági ügyek, a pénz- és bankügyek, az iparügy és 
szabadalomügy, a közlekedés, a bányászat és az erdőgazdálkodás, a munkajog, az egészség-
ügy, a rendőrség, az oktatásügy és a kultúra, a honvédelem, a népesedéspolitika. E 
területeken szövetségi feladat a jogalkotás és a végrehajtás is. Az ügyek egy másik csoportján 
a szövetség végzi a jogalkotást, de a végrehajtás már tartományi feladat, például lakásügy, 
közlekedésrendészet stb. Az ügyek harmadik csoportiában a szövetség csak kereteket állapít 
meg, s mind a törvények megalkotása, mind pedig a végrehajtás tar tományi feladat. 
Kizárólagos tartományi hatáskörbe tartozik például a községi reformok és a községi 
területrendezés. A község saját önkormányzat i feladatait is az alkotmány rögzíti. Ezeket nem 
lehet a községtől elvonni, illetve a község nem ruházhatja át őket. A Községek önálló 
gazdasági egységek, joguk van bármiféle vagyonnal rendelkezni, gazdasági vállalkozásokat 
fenntartani, önálló költségvetést vezetni és saját adókat megállapítani, feladatainak jobb 
ellátása érdekéban más községekkel társulhat és községszövetséget hozhat létre. A községek 
saiát szervezetének létrehozása és működése rendjének meghatározása a községi alkalmazot-
tak munkaügyeinek rendezése, területi szervezés, községfejlesztés, bíróságon kívüli vitás 
ügyek intézése. Ezekben az ügyekben a község önállóan jár el és felsőbb szintről nem 
utasítható. A tartományi és szövetségi szervek csupán törvényességi felügyeletet gyakorol-
hatnak a községek felett. Alkotmányos alapelv, hogy az osztrák községek egyenlő jogokkal 
rendelkeznek, az osztrák községi jog egységes. Ez annyit tesz, hogy valamennyi osztrák 
község a kis falutól a nagy városig ugyanazokkal a hatáskörökkel rendelkezik és ugyanolyan 
feladatai, jogai és kötelességei vannak. Ez természetesen a gyakorlatban nem érvényesülhet 
így. A jog egy esetben tesz Kivételt. Létezik 13 járási jogú, saját státussal rendelkező város, 
amely a járási hatásköröket, vagyis az első fokú állami hatásköröket is gyakorolja. Ezek (egy 
kivétellel) a tartományi fővárosok, néhány további város történelmi hagyományoknak 
köszönheti kiemelt jogállását. Mindenesetre a városok sem törekednek a státus elnyerésére, 
mert ez esetben saját pénzeszközeikből lennének kénytelenek a járási feladatokat ellátni, 
vagyis anyagilag nem érdekeltek a kiemelt helyzet megszerzésében. 

A község legfőbb szerve a tanács. Az önkormányzat tagjainak számát a törvény a település 
nagyságának arányában határozza meg. O t t , ahol a választásra jogosultak száma nem éri el az 
ötszáz főt , a képviselő-testület tagjainak száma tizenhárom fő, és ahogy nő a választásra 
jogosultak száma, úgy egyre nagyobb létszámú a testület. Felsőpulyán háromezer fő körül 
van a választásra jogosultak száma, így a mi képviselő-testületünknek 23 tagja van. Nálunk 
is, mint Magyarországon, elsősorban a pár tok vesznek részt a választási küzdelemben, és 
ennek megfelelően pár tok szerint rendeződik a képviselő-testület. A két nagy párt 
erőviszonya és küzdelme határozza meg a helyhatóság összetételét. Az Osz t rák Szocialista 
Párt és az Osztrák Néppár t osztozik már hosszú idő óta a mandátumokon. A törvény ugyan 
megadja bármely társadalmi szervezet számára a jelöltállítás lehetőségét, ha megfelelő számú 
jelöltet állítanak listájukra. A pártokkal mégsem versenyeznek. Ennek oka, hogy a 
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községekben m ű k ö d ő pártok egy országos szervezet részei és a párt tartományi vagy 
országos szereplése ad hátteret a településen a választási küzdelmet folytató párt tagozatainak 
vagy alapszerveinek. Ez közvetett formában is megnyilvánul, de közvetlenül is azzal, hogy 
egy apparátus áll rendelkezésre a választási kampány lebonyolítására. Szerintem fontos az is, 
hogy a párt az egész községet átfogja, míg az egyletek vagy más társadalmi szervezetek 
csupán a lakosság egy-egy rétegét, csoportját tömörí t ik . Ezeknek a kisugárzása is jóval 
kisebb, és szerényebb anyagiakkal rendelkeznek. Felsőpulyán nem is tudom, hogy mikor 
indult pártoktól független erő a választásokon. Törvény nem íria elő a magyarok képviseleté-
nek szükségességét, és csak általánosan szabályozza a jelöltállítás lehetőségét. Mivel 
bármilyen szervezet állíthat listát, ez a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület számára is adott . 
Azonban nem a kisebbségi jogok, illetve azok törvényes előírása alapján, hanem az általános 
választási jog rendelkezései alapján történik. Vagyis egy magyar nem azért lehet egy 
képviselő-testületben, mert kisebbséget képvisel és számukra külön jogok fogalmazódnak 
meg, hanem azért, mert osztrák állampolgárok. Ez azt jelenti, hogy egy jelentős csoport nem 
képviselheti érdekeiket és törekvéseit. Persze a választási küzdelemben a pártok számolnak a 
magyarok támogatásával és figyelnek, hogy olyanokat is jelöljenek, akik magyar származá-
súak és beszélnek magyarul. Ná lunk Felsőpulyán a néppárt a kormányzó erő és ez -
számokban is kitűnik - , kedvező a magyarok szempontjából . Mivel a magyarok a pártnak 
mind a négy tagozatában (kereskedő, iparos, alkalmazott és gazda) aktívan politizálnák és 
tekintélyük is van, a néppárt bizton számíthat rájuk. A pártnak tizenöt képviselője van a 
képviselő-testületben és közülük hét magyar. Azt mondhatom, hogy szinte minden 
foglalkozást képvisel valaki a testületben. Ezt nagyon fontosnak tartom, mert a képviselő-
testület legtöbb bizottságában van egy-egy magyar. Hogy miért fontos ez? Azért, mert 
mindnyájan kettős kötésben élünk. H o g y ez mit jelent, haad mondjam a magam példáján. 

Édesapám és édesanyám is magyar. O t thon velük magyarul beszélek. Elemi iskoláimat 
Pulyán, magyar iskolában végeztem, de már nem magyar gimnáziumban érettségiztem. 
Ezután azonnal az államigazgatásban helyezkedtem el és esti tagozaton szereztem oklvelet. 
A telekkönyvi hivatal vezetése mellett a polgármesteri tisztséget mellékállásként töltöm be. 
A származásom és elemi iskoláim révén, rokoni és baráti szálak kapcsán erős a kötődésem a 
magyarsághoz és természetesen bensőmből fakadó erkölcsi parancs, hogy vállalnom kell a 
magyarságot. Ugyanakkor hivatali apparátusban dolgozom, és azonosulni tudok egy 
ausztriai párt elveivel, mint egy ausztriai kisváros polgármestere pedig felelősséget érzek az 
egész község gazdasági és társadalmi jólétéért, gazdasági, kereskedelmi, szociális virágzásá-
ért. Természetesen ennek a feladatnak is legjobb erőm szerint kell megfelelnem. Ez vállalás 
kérdése, mind a kettőt , a magyarságot és a személyes ambíciómból és meggyőződésemből 
fakadó tisztséget is vállalnomkell, nem választhatom el egyiket a másiktól. 

Hogy mit jelent mindez a mindennapi életben? Elsősorban azt, hogy annak a gazdának a 
portája, aki képviselő-testületünk tagja, mindig nyitva áll a magyar parasztok előtt, hogy a 
kereskedő bankszakember a közös osztrák-magyar együttműködést kutatja. Domscnitz 
Frédi, városunk közismert vendéglőse általam küldi üdvözletét a csabai focistáknak, a 
polgármesternek pedig azt, hogy a város további virágzása ne növelje tovább a magyarság 
gondját. A társadalmi mozgásokat magam is átéltem, a magyarság morzsolódását, az 
elköltözéseket, a magyar iskola- és tanításnélküliséget, az elszigeteltséget, a szaporodó vegyes 
házasságokat. Természetesen az önkormányzati munkában aztkell tennünk, hogy mindezek a 
magyarságot morzsoló erők ne hassanak tovább. Igaz, mint minden házasság, a vegyes 
házasságok is az égben köttetnek, ebbe a képviselő-testület nem tud beleszólni, de abban, hogy 
az óvodában legyen magyar csoport, már szerepe lehet. És tovább: hogy milyen iskolában 
tanítsák a magyar nyelvet, hogy diákjaink ösztöndíjasként eljussanak a magyar iskolába, hogy 
érezzék a magyar nyelv értékét és visszajöjjenek felső iskola elvégzése után - az már a 
képviselő-testület munkáján is múlik. Talán nem kell bizonygatnom, hogy milyen fontos 
szerepe van a magyarság megmaradása szempontjából az iskolának, de ezzel kapcsolato-
san gondunk is van. Egy-egy iskolatípusban kevés a magyar tanuló, ők is más-más szinten be-
szélik a magyart. Ot thonról sem hoznak minden esetben kellő indítékot a plusz magyarórára. 
A polgármesteri hivatal közvetlenül nem avatkozhat be, csak közvetve ad segítséget. 
Kapcsolatot teremtettünk a Győri Pedagógiai Intézettel, az intézet pedagógiai szolgálataival és 
felajánlásaival szeretnénk élni. Mindenütt nagy szerepe van a kultúrának, de itt nálunk 
kiemelkedő fontosságúnak tartom. Az a törekvésem, nogy a magyar kultúra - legyen az 
bármilyen jellegű, színvonalú, tartozzon a kultúra bármely ágához - a magyarság létszámánál 
és társadalmi súlyánál jóval nagyobb arányban legyen jelen a város kulturális életében. Tehát 
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nem kell félnünk, emelt fővel járhatunk, de ez csak lehetőség, ez egy feltétel. A Liszt Ferenc 
Kórus szereplése, a győri Kisfaludy Színház művészeinek fellépése, a győri diákok és a 
szombathelyi főiskolások műsorai nem csupán az itteni magyarokhoz szólnak. Ez az egész 
városnak esemény, és a város előtt növeli a magyarok tekintélyét. 

Azt sem kell bizonygatnom, hogy mit jelentett az itteni magyaroknak a vasfüggöny. A 
merev elhatárolódás, a számunkra cseppet sem vonzó társadalmi berendezkedés, a riasztó 
politikai struktúra a magyarokat az osztrákok felé terelte. Ez most a fordulattal, az új 
rendszerrel, a vasfüggöny elbontásával megváltozott . Az identitástudat kialakítását előnyö-
sen befolyásolja a szabad mozgás, a kapcsolattartás teljes rendeződése, lehetősége és 
szabadsága. Mindez disszimilációhoz vezet, vagyis az asszimilánsok vissszaintegrálódtak, 
azaz az ausztriai magyar mivoltunk normalizálódott , európaivá vált, hiszen csak attól 
várható valójában el a másik őszinte megbecsülése, aki sajátját nem veti meg. Ezzel mélyen 
egyetértek, de sok konkrét tevékenység szükségeltetik az asszimilálódás feloldásához. Meg 
kell ismernünk múltunkat , az egész magyar kultúrát is, meg a mi pátriánk múltját is. Ez sem 
megy magától. Ezért támogat juk a városunk múltjának feltárását, brosúrák megjelentetését. 
A Magyar szó Felsőpulyán című könyv kész. Ami az útikönyvekből kimaradt mottóval 
készül brosúra a magyarországi tanárok, diákok és a mi magyarjaink számára. Úgy vélem, a 
szabad határ szabad mozgást tesz lehetővé, de ennek a mozgásnak az irányítása, befolyáso-
lása fontos feladatunk. N e csak a bevásárlásban merüljön ki a szabad mozgás lehetősége. 
Kapcsolódjon össze a mi kis világunk megismerésében is. Itt van szerepe a képviselő-testület 
munkájának, politikájának. H o g y kapcsolataival, szervezett politikai hátterével adjon 
szerepet a népi diplomáciának. Ez utóbbi kötetet közösen jelentetjük meg a Győr-Sopron-
Moson Megyei Önkormányzat ta l . Testvérvárosi kapcsolatnak is beillő közös munkánk 
Győrrel, a kiállítások cseréje a két város közöt t , kirándulások szervezése Magyarországra, 
kirándulók fogadása nálunk. Tervünk, hogy a városi újságunknak legyen egy állandó magyar 
rovata, ahol elsősorban a mi magyarjaink számára bemutat juk városunk múltjának egy-egy 
epizódját. Például a századfordulón működöt t egyletek a mai egyletek ősei. Ezt közkinccsé 
kell tennünk magyarjaink identitástudata erősítése érdekében. Egy oldal arról, hogy milyen 
volt Pulya a reformkorban, ugyancsak fontos kötőerő lehet. 

Tisztelt konferencia! N e m tudom, hogy mindez sok vagy kevés, csak azt tudom, hogy ez 
így nem elég a magyarság számára. Mindaz, amiről itt mint tervekről vagy eredményekről 
beszámoltam, személyes törekvésből, és nem a törvény betűiből fakadt. Vagyis törvény nem 
vigyázza a magyarság érdekeit, és ezért az bármikor elsikkadhat. 

Kulmann Ernő 

Barangolás Murokországban 
Murokország nem szerepel semmiféle térképen, mégis létezik. Hogy merre? Attól függ, 

hol kérdezzük. Csíkban és Gyergyóban úgy tudják, valahol Vásárhely Környékén, a Nyárád 
mellett zöldell ez az ország, onnan hozzák a murkot , petrezselymet, zellert a piacra. Ha a 
Nyárádmente központ jában, Nvárádszeredában érdeklődünk, azt válaszolják, menjünk 
lennebb a folyócska mentén, Ákosfalván alul kezdődik Murokország. S végül, na a 
marosvásárhelyi piacon beszélgetünk veteményt áruló asszonnyal, aki történetesen lukafalvi 
vagy ilencfalvi, biztosan azt mondja : „murokországi vagyok én, lelkem". Az alsó-nyárád-
menti Lukafalva és Ilencfalva lenne hát Murokország? 

Orbán Balázs híres monográfiájában, a Székelyföld leírásában a két faluról szólva éppen a 
kertkultúrát tartotta feljegyzésre méltónak. „Kerti veteményt (zöldséget") saját használatra 
mindenütt , a Vásárhely vidéki és mezőségi faluk eladásra is termelnek, legnagyobb 
mértékben Ilencfalva és Lukafalva Nyárád által öntözöt t határain oly bőségben, hogy azt az 
ország minden részébe széthordják s azzal nagy kereskedést űznek . . . " A Murokország 
elnevezés is ebben az időben - pontosabban 1866-ban - jelent meg először nyomtato t t 
szövegben. A marosvásárhelyi Székely Néplap című újságban Gergely Lajos Murokország 
néven ismertette szülőföldjét: Lukafalvát és Ilencfalvát. Azt írta, hogy bár a veteményter-
mesztés nem korlátozódik erre a két falura, itt termelik a legtöbb murkot (sárgarépát), ezek 
ketten Murokország „fővárosa", s a környező falvak úgy viszonyulnak hozzájuk, mint 
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Murokország (Bálint Zsigmond felvétele) 

fővároshoz a „provinciák". Benkő Samu: Murokország (Művelődéstörténeti barangolás 
szülőföldemen. Kriterion, Bukarest, 1972.) című tanulságos könyvében három falu hagyo-
mányát, életformáját tárja elénk. Családjának múltja, gyermekkorának emlékei Lukafalván 
és Ilencfalván kívül a szomszédos Lőrincfalvához kötik. Kutatásaiból fény derül arra, hogy a 
veteményes ágyások éppen háromszáz évvel ezelőtt, az 1600-as évek végén szaporodtak meg 
MurokországDan. 

Ma sem tudni viszont, hogy a nevét mikor és kitől kaphatta. Annyi bizonyos, hogy nem ők 
adták saját maguknak a gúnynevet, mások, távolabbi falvak lakói kezdték a zöldségtermesztő 
falvakat Murokország néven emlegetni. De sohasem vált igazi gúnynévvé, amiért viselőinek 
haragudniuk kellene, inkább csak tréfásan megkülönböztető volt mindig. Szorgalom, éjt 
nappá tevő munka, a piac ismerete és viszonylagos jólét kormányozta ezt az országot - a 
paraszti értékrend és erkölcs parancsai. Ezek adtak olyan ajánlólevelet, amellyel a legínsége-
sebb időket is átvészelhették. 

N e csodálkozzunk hát azon, hogy a marosvásárhelyi vagy bármelyik erdélyi piacon 
nemcsak lukafalviak, ilencfalviak és lőrincfalviak vallják magukat murokországinak. A 
„provinciák" határai az idők során jócskán kiszélesedtek, vagy mindig is tágabbak voltak, 
mint ahogyan a „fővárosiak" gondolták. És manapság Murokország terményei sem csak a 
hagyományosnak számító murokból , petrezselyembőlés zellerből állnak. Murokország mai 
határait így aszerint is megvonhatnám, hogy melyik falu mit termel nagyobb mennyiségben, 
illetve, hogy mit tartanak egymásról a környékbeli falvak lakói. Luka- és Ilencfalva murkos, 
Lőrincfalva paradicsomos, Szentmiklós és Csiba káposztás és retkes, Teremiújfalu salátás, 
Karácsonyfalva és Folyfalva úgy általában piacozó és kupeckodó. Hagymásbodon már csak 
a nevében hagymás. Fintaházának és Cserefalvának nincs megkülönböztető neve - legalábbis 
nem hallottam - , de ők is „zöldségesek". A somosdiak viszont már nem, ők tojásosak, 
tejfelesek. 

Egy másik felosztás szerint csak a Nyárád jobb partián fekvő falvak murokországiak. 
Ezeknek a határát öntöt te el egykor minden évben a folyó — a múlt századi krónikások a 
Nílus áradásaihoz hasonlítják ezeknek a földje termékenyebb, oldalai verőfényesebbek. A 
bal parti Fintaháza, Teremiújfalu és Nagyteremi határa völgybe szoruló, d imbes-dombos és 
árnyékos, földjét nem járta árvíz, kevésbé alkalmas zöldségtermesztésre. 

A kérdésre tehát, hogy hol van Murokország és meddig terjed, így válaszolhatnánk: 
földrajzilag Alsó-Nyáráamentén, egyébként pedig csak aszóbeszédben létezik és terjed. Egy 
falucsoportról mondják, Erdély egyik legsűrűbben települt vidékéről, ahol az emberek 
életformáját a piacozó zöldségtermesztés alakította és alakítja napjainkban is. Népi , néprajzi 
tájfogalom, s ezeket nem szokták hivatalos iratokban rögzíteni. 
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Ilyen iratokban ne keressük településként Murokország nagyon is létező fővárosát. 
Lukafalva hivatalos neve 1952 óta Dózsa György. (Pardon: Gneorghe Doja - csak így 
szerepel 1991-ben is a falu végi névtáblákon.) Székely parasztvezérünk emlékét sokfélekép-
pen őrizhetjük és őr izzük is, de nevének 1952-es, proletkultos kisajátítása nem vezetett a 
számított eredményre. A környéken ma sem mondja senki, hogy megyek Dózsa Györgybe, 
jövök Dózsa Györgyről , mindenki a régi nevét használja: Lukafalvát. (Benkő Samu 
könyvéből tudom, nogy Luka a Lukács személynév becéző alakja.) Dózsa György 
községközpont , idetartozik Ilencfalva, Lőrincfalva, Nagyteremi és Teremiújfalu. A Nyárád 
mentén felfelé a következő községközpont Karácsonyfáivá, „provinciái": Folyfalva, Ká-
posztásszentmiklós, Csiba, Somosd, Fintaháza és a hegyen túli Hagymásbodon. De a 
közigazgatási és más hivatalos állami iratokban ne keressük Folyfalva, Káposztásszentmiklós 
és Csiba nevét. Az 1968-as „adminisztratív rendezés" során ezeket Karácsonyfalva egy-egy 
utcájává nyilvánították, mint mondják , az akkori helybeli vezetők ügybuzgalmának eredmé-
nyeként. Nyilván senki sem mond afféle badarságot, hogy Folyfalva utca, meg Káposztás-
szentmiklós utca, hiszen ez u tóbbi „utca" három falurészDŐl áll: Alszer, Felszer és 
Murcsány. Utcává degradálásukkal viszont nem is építettek egyetlen középületet sem 
ezekben a falvakban. Adót és mindenféle hozzájárulást elszívott a községközpont . Dózsa 
György községben Teremiújfalunak megmaradt ugyan a neve, de azon kívül semmin se 
látszik, hogy önálló település - pedig a legnépesebb. Üzlete kilakoltatás előtt áll, művelődési 
o t thona rogyadozik. A zöldségtermesztésDeli „főváros" és a „provincia" természetes 
viszonya az utóbbi fél évszázadban a visszájára fordul t . Kívülről jövő, erőszakolt szempon-
tok szerint akarták „tömöríteni" a lakosságot, először gyarmatokká tették, majd a felszámo-
landók listájára írták a „provinciákat". Kettőről szeretnék szólni bővebben. 

„Murokország provinciája" - a megnevezés a szentmiklósiak számára egyenesen sértő. 
Előbb volt errefelé káposztaország, mint murokország. Falujuk nevében viseli a vidék 
kertgazdálkodásának nagy múltját . Már 1574-ben úgy írták egy oklevélben: „Kapoztas Zent 
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Miklós". N e m néhány fejnyi káposztatermesztés folyhatot t itt, ha fontosnak tartották a falu 
egykori védőszentjének a neve mellé ezt a megkülönböztető jelzőt odatenni. Azóta sem 
tagadták meg a káposztát, sok család manapság is ezerötszáz, kétezer palántát ültet. Nemcsak 
a káposztájuk volt híres, hanem a hízott disznójuk és az abrakon nevelt bikájuk is. A falu 
határa szűk, néhány holdnyi törpebir tokokon gazdálkodtak. A mai öregek közül egy-kettő 
viseli a hétköznapi ruhát védő kötényt, a paraszti szorgalom és tisztaság jelképét. 
Népviseletüket a múlt században levetkezték, a ládák mélyén is alig maradt nyoma. Az idős 
férfiak fején ott van viszont a nyárádmentiesen feltűrt karimájú kucsma, jó szolgálatatot tesz 
téli időben. 

Káposztásszentmiklós évszázadokon át az Alsó-Nyárádmente központ i települése, anya-
egyházközsége. Leányegyházközségei Lukafalva, Ilencfalva, Csiba, Fintaháza, Kakasd, sőt a 
Marosvásárhely melletti Meggyesfalva. Központi jellegét a reformáció elterjedésével is 
megtartotta, leányegyházai csat a XVII -XVIÍ I . század folyamán szakadtak el tőle és váltak 
társegyházközséggé - olvasom az egyháztörténeti iratokban. A dombra épült templom régi, 
XIII . századi műemlék. A többszöri átalakítás során eredeti román stílusát elvesztette, ae 
szemet-lelket vonzó, fiatornyos, hófehérre meszelt, gondozott Istenháza. Iskolájáról már 
1616-ból írásos dokumentum tanúskodik. 

Ezzel ellentétben Teremiújfalu múlt ja csupa ellentmondás, aperemlétből adódó visszave-
tettség. Bár a Nyárád terén fekszik, és szinte egybeépült Lukafalvával - csak a kisvasút és a 
fo lyó választja el tőle - mégsem tar tozot t Marosszéknez, hanem a szomszédos Nagyteremi-
vel együtt Küküllő vármegyéhez. Egyházilag Nagyteremi leányegyházközsége, bár a 
református egyháznak sokkal több híve él Újfaluban. A nagyteremi református egyházköz-
ségnek pedig csak 1990-ben sikerült „átkérnie magát" a küküllői egyházmegyéből a 
marosiba. O r b á n Balázs feljegyezte, hogy az újfalusi templomot kocsmából alakították át, 
lerója ezért tiszteletét az újfalusiak iránt, de utána hosszan elmereng e roppant ellentmondá-
son. 

Az újfalusiak úgy érzik, Murokország fővárosa mindig lenézte őket . A Nyárádon túl 

f yengébb a föld, kevesebb a napsugár a dombok és erdők hajlataiban, szegényebb a nép is. 
,zért „salátások". Ugyanígy előbbrevalónak tartják magukat a karácsonyfalviak is a 

f intaháziakhoz viszonyítva. Újfa luban nem volt nagybirtok, mint Nagyteremiben, kevés 
fö ld jükhöz viszont még a szomszéd falusiaknál is jobban ragaszkodtak. És nem annyira 
alázatosak, mint a szentmiklósiak, szeretik hangoztatni igazukat - szűröm le néhány 
beszélgetés után a két falu közötti egyik lehetséges különbséget. 

De akadt időszak, amikor a szentmiklósiak is megpróbáltak szembeszállni a sorssal. A 
földjükről , már-már az életükről volt szól. A Nyárádmentén először az ákosfalviakat 
állították be a termelőszövetkezetbe, még 1949-ben. Utána Szentmiklós következett. A 
fekete kocsik sűrűn jöttek-mentek, hosszú hónapokig. De a jobb gazdákat nem tudták 
megtörni. Valaminek kellett történnie. A bolt előtt meseli Nagy Sándor: 

- Nyári üdőben volt, aznap éppen kiszedtük az új pityókát, este eljöttem ide a kocsmába, 
hogy áldomást igyunk. Reggel jöttek a kocsival, s elvittek a községházára. Két nagy pofon 
után megkérdezték, hogy hol voltam az éjjel, mit csináltam az éjjel. 

Tó th Mártont a veje, Gyula noszogatja egy pohár bor mellett, most már elmondhatja, mit 
műveltek velük: 

- Több éjszaka nem aludtam akkortáj t o t thon, de nem jöttek értem. Akkor o t thon 
maradtam, s hát egyszer jönnek. Belétettek a kocsiba, s el a községházára. Csináltak egy nagy 
riadót ezek a sziguráncások vagy miféliek, s összeszedték az embereket. Há rom nap és nárom 
éjjel vertek. N e m adtak ennünk semmit, csak sót és egy korty vizet. 

- Miről vallatták? 
- Azt akarták ránk bizonyítani, hogy mi vertük be a községháza ablakát. Azért volt az 

egész, hogy minket lefogjanak, a falura ráijesszenek, álljon be a kollektívbe. Később 
megállapították, hogy belülről kifelé dobták meg az ablakot, maguk a szekusok csinálták ezt 
a disznoságot. 

- Tóth Lajosra, a Márton bátyjára akarták bizonyítani, mert neki volt a faluban a legtöbb 
földje - folytatja Nagy Sándor a bolt előtt. - Egyenként vallattak, számoltattak, mindent 
elkövettek, de nem volt mit valljunk. Erre kezünket-lábunkat egybekötötték, térdhajlatunk-
nál seprűnyelet dugtak keresztül, s így gúzsba kötve megforgattak, mint a cserebogarat, s 
közben ütöttek kegyetlenül. A népet pedig reggel és este hívatták, meggondolta-e. Mire a 
három nap eltelt, mind be voltak állva a kollektívbe. 
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- Bátyám aztán elmenekült Szovátára, egy barátiához - sorolja tovább a negyven évvel 
ezelőtti sorsforduló állomásait Márton bácsi. - Erdőmunkára ment , ott beteg lett, s két év 
múlva meghalt. De én hová mehettem volna egy szál ruhában? Elvették mindenünket , a 
házunkat is, abból lett a kollektíviroda. N e m volt mit csináljak, félelmemben bé kellett álljak. 
Aztán beavatódtam a kollektívbe. 

Senki sem tagadja, hogy eleinte Szentmiklóson jól ment a közös gazdaság is. Állami 
támogatásban, adókedvezményben részesült. Példa kellett a környező falvaknak. Jól termett 
az addig jó kezekben tartott fekete föld, bőven eresztett a szőlő. Feldíszített, zászlós 
szekérrel vitték a gazdának a terményt , a háznál nem akadt annyi edény, hogy elférjen benne 
a must. Dísztermet, protokol lszobát létesítettek, ott fogadták a külföldi vendégeket, akik 
azért jöttek, hogy lássák, milyen jól él a parasztság. 

A példa mégsem lehetett valami ragadós, mert sem a fintaháziakat, sem az újfalusiakat nem 
tudta meggyőzni. Mindkét falu népét csak a végső hajrában, 1962-ben sikerült - szintén 
erőszakkal - a közösbe terelni. 

A hetvennyolc éves Tóth Márton köszöntésére összegyűlt a család, lányai, vejei, unokái. 
Alkalmas pillanatban Szakáts Géza lelkipásztor a gálpataki szőlős ügyét hozza szóba. Márton 
bácsi ért a szőlőhöz, sokáig a kertészbrigádban dolgozott. Nehezen fog bele, inkább kacag, de 
keserű, könnyhullató kacagás ez, nem felszabadult nevetés. Megkéri a tiszteletes urat, mondja 
ő, mert jobban előadja, hiszen itt érte még azt a szőlőt. Amiből egyetlen tő szőlő sincs. 

- Mi tör tént vele? 
- Az emberektől a kollektív elvett hat hektár szőlőt, s még telepítettek hét hektárral. A baj 

azzal kezdődöt t , hogy a mezei brigádosok felzúdultak, túl jól keresnek a szőlőmunkások. 
Hogy ne legyen több vita, felosztották a szőlőst, adtak belőle a mezei brigádosoknak is. 
Egyik sor az egyiké, következő sor a másiké lett. Igen, de a szőlő kényes, utánajárást, 
gondozást igényel. A mezeiek nem mentek idejében permetezni, kapálni. Az eredmény: 
egyik soron hatalmas szőlőgerezdek teremtek, a másikon semmi. Aztán meg nem lehetett 
szőlőkarót kapni. Azt mondják a főnökök, tegyenek betonoszlopokat . Az oszlopok sok 
gyökeret megsértettek, kiégettek. Ahogy gyengült a termés, nem kaptak szőlőmunkást . 
Gépesítették a művelést, amit azzal kezdtek, hogy minden második sort kivágták, tudjanak 
belemenni az ekével. Bele is mentek, a gyökereket kipusztították. Alig termett már 
valamennyit. A szőlőmunkások csak ekkor lázadtak fel, hogy ők ingyen nem dolgoznak 
tovább. Akkor néhány embernek kiadták felibe. A szőlő sorsa meg volt pecsételődve. 
Körös-körül mind búzaföldek, s azokat repülőgépről permetezték. Az a permetezés teljesen 
levitte a szőlőt. A végén kivágták az egészet. A szentmiklósiak vagy otthagyták falujukat, 
vagy belébúitak a háztáji kertbe, hogy valamiből pénzt csavarjanak ki - fejezik be a máshol 
másképpen hallott, de jellemző történetet. 

Az 1970-es évek eleién azok is otthagyták a murokországi gazdaságokat, akik a föld, az 
állatok és a kerti munka szeretetében nőttek fel. A fiatalok után az akkori negyvenévesek 
életerős nemzedéke is a vásárhelyi iparvállalatokba özönlött , nagyon sokan a vegyipari 
kombinátba. Munkaerejükért „cserébe" a vegyi kombinát mérgező füstje lassú pusztítással 
tönkretette a murokországi gyümölcsösöket. Ez a nemzedék jobbára ingázik, de sokan 
beköltöztek a városba. Az általános képlet az volt, hogy az időseknél férj, feleség 
kollektivisták, a középkorúaknál a férfi ingázott, a feleség a gazdaságban dolgozott . 
Kénytelen-kelletlen elvégezték a mezőn, amit Kellett. A férj sietett haza a gyárból, hogy az 
asszonynak a háztájiban segíthessen. A háztáji föld lett a fő megélhetési forrás! Benkő Samu 
említett könyvében így összegezi a murokországi paraszti életforma tanulságait: az 
alsó-nyárádmentiek akkor adták magukat zöldségtermesztésre, mikor ez bizonyul t a 
legkifizetődőbb termelési ágnak! A történelmi tanulság törvénynek bizonyult most is: a 
hetvenes évektől addig soha nem látott méretekben és mennyiségben kezdték termelni a 
zöldséget a városi piacokra. A felduzzasztott lakosságú városok piacai egyre több zöldséget 
igényeltek. Az ésszerűtlen építkezések nem kímélték a városok hagyományos zöldségeskert-
jeit, Marosvásárhelyen például felszámolták a bodoni úti és kövesdombi városi gazdákat. 
Helyüket a piacon a murokországiak foglalták el. 

Ahol nincs állat, az egész udvar, a gazdasági épületek, minden a piacozó zöldségtermesz-
tést hivatott segíteni. Az udvar lebetonozva, vagy járda vezet a kúthoz, előtte betonvályú, 
ebben mossák a murkot , retket. A garázsban kocsi, ezzel viszik a piacra. A kertben kora 
tavasztól őszig fóliasátrak, meg „tunelek" (alagutak) egy, kettő, három, ki hánnyal bír és 
mennyi a segitsege. Ö t -tíz ár földön veteményeznek, a kinti földeken zöldbabot , nyári 
krumplit , káposztát termesztenek. 



Szentmiklóson a zöldségszezon a hónapos retekkel kezdődik, őket most már retkeseknek 
lehetne nevezni, nem káposztásoknak. Február végén vetik és április elején már árulják is. 
Utána jön a zöldhagyma, a saláta, a palántaültetés, majd a nyári zöldségek ideje. Utolsó a téli 
káposzta és a halottak napjára való virágok piaca. 

Átszerveződött a piacozás rendje. Bár Marosvásárhely megőrizte vezető szerepét, a 
lukafalviak és ilencfalviak emellett Medgyesre, Dícsőszentmártonba visznek nagy mennyi-
ségű murko t és petrezselymet. A segesvári igényes piac - kapják fel a fejüket beszélgető 
társaim —, oda csak keveset lehet vinni, de azt jól megveszik. A fintaháziak Balánbányán 
árulnak. A teremiújfalusi Vetési András rendszeresen Medgyesre jár, szezonban hetente 
kétszer. Kocsit bérel, vagy — ha kevesebb az áruja - buszra teszi. Akinek kocsija van, meg sem 
áll Gyergyószentmiklósig, Csíkszeredáig, Maroshévízig. Akinek nincs, a nyárádmenti 
kisvonattal viszi zsákban, kosárban Szovátára. Sok szentmiklósi asszony állandó asztalnál 
árul a vásárhelyi piacon. A piacozás nem szórakozás, nem is igen társulnak, „nem árulnak egy 
gyékényen". Vetési András bácsi mesélte egyszer, hogy amikor a szomszéd falusi asszonyok 
meglátták az ő gyönyörű karfiolját, azonnal elhúzódtak tőle, mondván: „Melletted másnak 
nem lehet megélni". 

Hatvan év körüli asszonnyal találkozunk a szentmiklósi utcán. 
- Tíz éve alig jár ki a kapun - mondja később Szakáts Géza —, de nem azért, mert beteg. így 

él. Nincs ideje, kedve szomszédolni. Rengeteget dolgozik a kertben. Rendezi a gyermekeit, 
unokáit . A „rendezés" Szentmiklóson abból áll, hogy a városban élő gyermekeknek lakást, 
bútort , kocsit vásárolnak, az unokáknak színes televíziót és magnót - mindenből lehetőleg a 
legdrágábbat. A zöldség jövedelméből maguknak is házat építettek és városiasan bebútoroz-
ták, vagy renoválták a régit, mert most már falun sem hiányozhat a fürdőszoba. Percnyi 
megállasa sincs a piacozó asszonynak. Gyomlál , ültet, tépi egész nap a retket, mossa a 
murkot , éjfélig rendezi az árut; reszket a lába, reszket a karja, s a hajnal már valamelyik városi 
piacon éri. így megy ez hétköznap, így megy ez vasárnap. Ezzel mentették át magukat a 
kolhozos világban. Szakáts Géza tiszteíetes úr kivihetné a szószékét a vásárhelyi piacra, ott 
több szentmiklósival nézhetne szembe, mint vasárnap délelőtt a templomban. Egyházukat, 
papjukat különben szeretik, jó adakozók. Ez is Murokország. 

A kertkultúra az öregekre maradt, a falu lassan kiöregedett, több mint egyharmada 
nyugdíjas. A jövő biztonságát abban látták, hogy a gyermek városra menjen, gyári munkás 
legyen. A tanulásnak nincs nagy becsülete, k é t k e z ü n k ö n megszámolhatnók, hányan 
végeztek egyetemet. Betanított - inkább beidomított - munkássá váltak. Gyári és otthoni 
hajszában megfáradt, koravén emberek a szentmiklósiak, mosolytalanok. Pedig hogy tudtak 
valamikor mulatni, örülni. Az öregeknek most az az ö röm, ha hétvégén hazajönnek a 
gyerekek, az unokák, és felpakolják kocsijukat. Egyébként több a temetés, mint a keresztelő, 
a vendégség - lakodalom - pedig olyan ritka, mint a fehér holló. 

A sokáig peremhelyzetű, elzárt es lenézett Teremiújfalu ezekben az évtizedekben jobban 
megőrizte önmagát. Innen nem költöztek el a fiatalok, közelebb a vonat, könnyebben lehet 
ingázni. De azt niszem, nemcsak erről a fizikai könnyebbségről van szó, hanem valami 
másról is, a faluközösség megtartó erejéről. Ezt a falut teljesen háttérbe szorították, de a lelkét 
nem tudták megtörni. Pedig nem voltak szellemi vezetői. Talán éppen ezért. Vagy hiányzott 
a faluból kikerült községi vagy megyei pártfogó, aki „elvtársi módon" „alájuk nyúl t" volna. 
Teremiújfalu a mélyben élte a maga életét, megtartotta ünnepeit , hagyományos szokásait: 
kántálnak, köszöntenek, farsangolnak, fenyőágat tesznek a leanyoknak. Temetéseken ott az 
egész falu. Egyszóval, nem szakadtak ki a közösségből, nem magányosodtak el az emberek, 
nem bízták sorsuk, lelkük, kultúrájuk intézését másokra. 

O lyanok ma a falak Murokországban is, mint a megbolydult méhkasok. De minden falu 
másképpen rajzik. A diktátor bukása után a szentmiklósiak azt hitték, hogy ők is 
megszabadulnak saját kiskirályuktól és sokféle vérszopóiktól. Kiabálták is a gyermekek és a 
kamaszok névre szólóan a televízióból tanult mondatokat : „Olé, olé, olé. . . (következett a 
név) . . .nu mai e!" De a kiskirály még mindig „e", s a többiek is a helyükön maradtak. A 
kollektív 1990-ben fél hektárnyi földet adott , mindenfélén könnyítet t , osztott szépen. S ez 
lecsillapította a kedélyeket. Ezután is csak így legyen! - mondogat ták a faluban. Kevesen 
vették észre, hogy a tavalyi mezőgazdasági esztendő afféle pünkösdi királyság volt. 

A földek teljes visszaadásáról hallva újból megbolydult a falu, de felemásan fogadták a hírt. 
Mit csináljanak az öregek a földdel? Ki műveli meg és mivel? És mi lesz a nyugdíjjal, 
elveszik-e a kollektívnyugdíjat? Maradjanak a földek inkább közösben, legyen biztos a 
nyugdíj . Erre biztatták okét a szövetkezeti irodán is, sőt mindenfélével ijesztgették a 



hatalmukat átmenteni igyekvők. Igaz, volt egy szűk réteg, amelyik már az elején azt mondta, 
visszaveszi a földjét. Azok , akik még nem felejtették el a földművesmunka ízét, akik a 
kollektívben sem adták fel paraszti szorgalmukat, és ebben nevelték gyermekeiket is. 

Er jedt a falu, közben hallgatta a híreket és figyelte a kollektíviroda „hadmozdulatait" . 
Hogyan prédálják a közös vagyont és hogyan akarják félrevezetni most is az oly 
hiszékenynek, alázatosnak bizonyuló szentmiklósiakat. Mikor utoljára beszélgettem velük, 
már megfordult a föld ügye. Tú lnyomó többségben voltak azok, akik azt mondták : Nem 
hagyjuk a földet! 

Barabás László 

A Magyarország i Transsylvania N a p o k alkalmából Salgótarjánban tartot t nagygyűlést a 
Nemzetköz i Transsylvania Alapítvány. Ezt megelőzően Sütő András író, az alapítvány 
kuratóriumának elnöke helyezett el koszorút az 1956. december 8-án Salgótarjánban 
eldördült gyilkos sor tűz áldozatainak tisztelgő emléktáblán, majd a városi sportcsarnokban 
mintegy kétezer főnyi közönség előtt felolvasták a szeptember 21-én a Szent István-baziliká-
ban tartott ökumenikus istentiszteleten elfogadott memorandumot . 

Szabó Sándor felvétele 
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HAGYOMÁNY ) 
V / 

A Békés megyei önkormányzatok múltja1 

1. A tanulságok levonása mellett a köztörténet idevágó szeleteiből próbálok néhányat 
kinagyítani és ennek keretében, miután elválaszthatatlan Békés megye és ezen belül a Békés 
megyei önkormányzatok múltjától a nemzetiségi önkormányzat is, a megfelelő pontokban 
beleágyazva fogok róla szólni. Mindenekelőtt a sokféleségre szeretném irányítani a figyel-
met, amelyet bárki tapasztal, aki az önkormányzatok történetével foglalkozik. Itt, az 
Alföldnek ezen a részén, ahol viszonylag nagy lélekszámú települések az uralkodók, 
nyilvánvaló, hogy teljesen más képet mutatot t és mutat az élet, és ezen belül az önkormány-
zat, az igazgatás, egyáltalán az élet szervezése, mint az országnak az aprófalvas területein. 
Bármilyen ko rban az önkormányzat legfontosabb előfeltétele a szűkebb vagy tágabb 
közösség. Ezt örökösen hangsúlyoznunk kell, bár alaptételnek látszik. Ezzel kapcsolatban 
fölmerüía kérdés, hogy van-e sajátos, Békés megyei tuaat? Van-e olyan „békésiség" érzete és 
ehhez kapcsolódó büszkeség, mint példának okáért a „somogyiság"? Meg kell vallanunk 
egészen őszintén, hogy ilyen nincs. Azért nincs, mert alapjában véve nem is volt a szónak 
abban az értelmében, ahogy az ország számos megyéjében vagy kistáján, Békés megyében 
csak nyomokban és helyenként mutatkozik. Ennek - a mai állapotokat figyelembe véve - két 
lényeges oka van, természetesen mind a kettő történeti . Az egyik, hogy a fejlődés során (ezt 
a mostani Békés megyére vonatkoztatom, de a régire is vonatkoztat tak és nagyon okosan le 
is írták a múlt század végén) Békés megyének olyan értelmű kisugárzó, erőteljes, mondhat -
nám, hogy a jellegét meghatározó központja , mint Somogynak - vagy szaporíthatnánk még 
a példákat az ország más részéről - alapjában véve nem volt. A múlt század végén Gaál Jenő 
jeles közgazdász, egyetemi tanár írta le először, hogy Békés megyében a jelentősebb 
települések a maguk vonzáskörzetével, vidékével egy-egy külön kis egységet képviselnek és 
a megyét teljes egészében átfogó központ nincs. Ezt írja 1892-ben. A helyzet azóta nagyon 
sok tekintetben változott, de - véleményem szerint - még ma sem jutot tunk el odáig,nogy 
egy településsel, teszem azt Békéscsabával, meghatározható legyen a megye egésze. Még 
nehezebben határozható meg, mint 1892-ben lett volna Gyulával. Ehhez döntően hozzájá-
rult az 1950-es megyekialakítás, amikor a megye határait megváltoztatták. Az eredeti Békés 
megye területéhez, ami durván hetven százalékát jelenti a mai megye területének, hozzácsa-
toltak törzsökös, jellegzetes területeket Bihar megyéből, a hajcfani nagy Biharországból, 
aminek a nagyobb részét a trianoni határ levágta és a csonka Bihar megye maradt itt, de a 
bihari tudatot mégiscsak hordozta . Onnan idecsatoltak egy járásnyi területet: a volt sarkadi 
járást. Ahol azért a bihariságnak egyfajta érzése mindmáig jelen van. Másfelől Csanád 
megyének, az ország egyik legkisebb megyéjének a kétfelé vágásával a megye keleti részét 
ugyancsak Békés megyéhez csatolták, de ide került Dévaványa is Szolnok megyéből. Ezt 
csak a teljesség kedvéért mondom. Ilyenképpen kerekítették ki 1950-ben a mai napig is 
érvényes Békés megyét. Ez az összerakás, ami az igazgatásszervezés meg a valóságos 
gazdasági, kulturális és más kapcsolatok oldaláról túlnyomórészt reális volt, összességében 
jól fungálhatott volna mint közigazgatási egység, de nem fungálhatott jól, és ma sem fungál 
jól mint tudati egység. Ez ugyanis nosszabb idő kérdése. Az 1950 előtti Békés megyéhez 
képest, ami a Körösök mentét meg Orosházát , Tótkomlóst jelentette, voltaképpen a bilíari és 
csanádi területekkel, meg a bizonyos értelemben a nagykunsági jelleg egy-két vonását 
hordozó Dévaványával itt többarcú vidék, a többféle hagyományokkal egy kicsit gondolko-
dásban is eltérő népesség, hagyományban többféle jellegű vidék rakódott össze abban a 
területben, amit most Békés megyének nevezünk. 

'E lhangzot t a XIX. Honismeret i Akadémián, Békéscsabán, 1991. július l - jén. (Szerk.) 



2. A mostani Békés megye területének az új fejezete 1695 januáriával kezdődik, amikor a 
török kivonul Gyula várából, viszonylag hosszú idő után megkezdődik a megye új élete. A 
középkorra való visszautalás érdekes lehetne, de tekintsünk el tőle. Az újratelepülésnek a 
lehetséges útjai, módjai , formái rendkívül érdekesek, mert a sokféleséget hozzák magukkal. 
Voltak visszatelepülő magyarok, akik a várostrom idején elmentek. O k olyan háromezren 
lehettek az akkori Békés megyében. A szervezett telepítéssel bekerülő lakosság jelentette a 
legnagyobb tömeget: eltérő nyelvű, vallású, kü lönböző területekről származó lakosság. S 
végül a folyamatos, nem szervezett betelepülés, beszivárgás. Ezek voltak alapjában véve a 
három fő forrás, amiből az elnéptelenedett terület ú jból népesedett. 

Mi volt az államhatalom egyik lényeges lépése? A megyei keretek visszaállítása, ami 
hordoz bizonyos nagyon szűk, majdnemhogy jelképes önkormányzat i elemeket is. Békés 
megye parasztsága a visszaszivárgásokkal, betelepüléssel kezdett növekedni. Ez a lakosság 
azonban nem volt alkalmas hivatalviselésre. A nemesi vármegye időszakában hivatalképesek 
csak azok lehettek, akik nemesek voltak. Békés megye abba a tragikus helyzetbe került, nogy 
1715-ben az országgyűlés megfelelő törvényével az újra felállított, visszaállított megyék 
sorába került, hivatalviselésre alkalmas nemessége azonban nem volt. Mindössze nénány 
család akadt olyan, akiről a neoacquistica commissio2 félig-meddig elismerte, hogy ő már a 
középkorban is bir tokos volt. N e m is tudták igazolni nagyobbrészt . Importáltak tehát az 
írástudókat, úgy-ahogy. Kisebb mértékben importálni lenetett Bihar megyéből, ami az 
1600-as évek végén Nagyvárad központtal újraalakult, a legnagyobb számban azonban a 
felvidéki hivatalkereső nemességből. Ez azt jelenti, hogy birtoktalan, később aztán némi kis 
birtokocskákat szerző nemességből tudták verbuválni az első tisztikart. És aztán ezeknek a 
leszármazottai ülték meg - valójában 1944—45-ig - Békés megye vezetését. Közben persze 
polgári elemek is szép számmal bekerültek. Erdei Ferenc mondja a Viharsarokról szólva 
általában, hogy a török után Békés megye, Csanád megye, Csongrád megye soha nem lettek 
többet földesúri megyék olyan értelemben, mint a középkorban. Ez azt jelenti, hogy 
voltaképpen a jobbágyság, illetve a parasztság, meg az őket közigazgatásilag kiszolgáló 
tanultabb emberek alkottak ezeket a megyéket. 

Az újratelepülés 1711 után gyorsult fel a tervezett telepítések keretében. Olyan lépésekre 
került sor, mint 1718-ban Békéscsaba, 1722-ben pedig Szarvas szlovák evangélikusokkal való 
újratelepítése, Békés, Szeghalom, Körösladány magyar reformátusokkal való feldúsulása. A 
Kunságból is jönnek vissza, Szabolcsból is, akkor Szabolcs megye a későbbi Ha jdú megye 
területét is magába foglalta. Biharból református magyarok jöttek. Orosházára 1744-ben a 
Dunántúlról evangélikus magyarok. 1746-ban Tótkomlósra szlovák evangélikusok, tehát 
alapjában véve nagy telepítési hullámról beszélhetünk egészen a XVIII . század közepéig. 
Békéscsaba, Szarvas, Szeghalom, Körösladány, Tarcsa, Orosháza, Gyoma, Tótkomlós , 
Dévaványa - és sorolhatnám tovább - korábban protestáns vallású és társadalmilag 
lényegében homogén összetételű jobbágyságból álló települések voltak. Ennek a protestáns 
tradíciónak nagyon fontos önkormányzat i vonatkozása van túl azon, hogy a protestáns 
egyházakban közismerten erőteljes belső demokrat izmus uralkodott . A presbitériumok 
részleteiben is meghatározták nemcsak az egyházközségnek, hanem az egyháztagoknak is az 
életét, magatartását. Különösen a reformátusoknál, de az evangélikusoknál is, ismeretesek az 
egyházon belüli fegyelmezés erőteljes és hathatós formái. Az 1760-as évek vége tájáig (ez 
településenként változik) a világi és az egyházi önkormányzat élesen nem is válik szét, sőt 
jelentős mértékben azonos ezeken a protestáns településeken. Annyira , hogy ha nincs jó 
írástudója, jegyzője a településnek, akkor a lelkész vezeti a jegyzőkönyvet, vagy jegyzi fel az 
alapvető dolgokat. A bíró helyett, mint írástudó ember. Vagy nagyon sok esetben a tanító. 

Erős összekovácsoló tényező volt II. József türelmi rendeletéig, hogy a protestáns lakos-
ság a jobbágyi alávetettségen túl egyházközségi jogi szempontból is az államhatalom 
folyamatos korlátozásának volt kitéve. Ez mai szemmel is nagyon jól megérthető. A türelmi 
rendelet megjelenése előtt a protestánsok nem építhettek tartós anyagból templomot, nem 
építhettek tornyot a templomhoz. Építészettörténetileg ez az egyik tragédiája ennek a 

'Újszerzeményi Bizottság. Lényegében 1690-től 1709-ig működöt t , s „tevékenységében az 
vezette, hogy minél kevesebb birtok kerüljön vissza a köznemesség kezére. Oklevéllel kellett 
igazolni a jogot, és a birtok értékének 10%-ára rúgó fegyverváltságot követelt. Engedékenyebb 
volt a császárhű arisztokráciával és a katolikus egyházzal szemben." Magyar Történelmi 
Fogalomtár II. Bp. 1989. 59-60. old. 



vidéknek, hogy az 1730-as, 1740-es évekből általában nem maradhattak protestáns épületek, 
mert nem építhettek maradandót. Vert falú vagy tapasztott falú épületeket csináltak. De még 
ezeknek a lerombolása is gyakran veszedelmet hozott , mert amikor a vármegye a helytartóta-
nács parancsára le akarta romboltatni a templomokat, akkor az összegyűlt hívek körülvették 
a templomot, vagy a templomba bevonultak és ott a papjuk, tanítójuk vezetésével énekelték 
az egyházi énekeket. Ez nagy erkölcsi ellenállás, s valahol itt gyökerezik az, hogy az egyházi 
és a világi önkormányzatnak hitele, súlya és támogatottsága van a lakosság körében. 

Természetesen a valóságban nem ilyen egyértelmű a kép, és helyenként több a veszekedés 
azokon a településeken (ez nem csak 1848-ig érvényes, hanem később is), ahol többnyelvű, 
többvallású a lakosság. Egy római katolikus vallású települést véve mondok erre példát. 
Gyula városában 1857-ig létezik külön magyar Gyula, ahol magyar református, magyar 
római katolikus és görögkeleti román lakosság van. És van egy német Gyula, ahol római 
katolikus németek vannak és 15-20%-ban görögkeleti románok. A megosztásnak, a belső 
huzakodásnak a veszélyeit nem mindig tudták kikerülni. Érdekes módon Magyar-Gyulán a 
veszekedések során elsősorban a földesúr, de bizonyos értelemben a megye is a római 
katolikusokra és a görögkeletiekre támaszkodott . 

Ez nem jelenti azt, hogy a római katolikus egyház ne tett volna fontos kulturális vagy 
gazdasági jellegű stabilizáló lépéseket. Éppen az akkoriban gyakorlatilag szinte teljesen 
német lakosságú, szintén telepített, akkor Arad megyébe eső Elek a példa, ahol ezt a római 
katolikus egyház ki tűnően csinálta. O k o s , képzett papokkal össze tudták fogni a lakosságot. 
Gyulához hasonló, többféle oldalról kifejlődő, az 1870-1890-es évekig elhúzódó ellentét 
jelentkezik a hajdan Csanád megyei Battonyán, amit a görögkeleti szerbek uralnak. A szerb 
településre görögkeleti románok települnek az 1770-es évekig kisebb számban, majd 
magyarokat próbál bevinni a kincstár, Battonya földesura. Jó részüket azonban elüldözik a 
szerbek, utóbb szlovákok kerülnek oda elég jelentős számban az 1850-es években. így 
Battonya önkormányzatának az élete folyamatos küzdelem azért, hogy ne kizárólag a 
szerbek legyenek diktálok, ö k voltak a legvagyonosabbak, s bizonyos értelemben a képzett 
emberek is közülük kerültek ki. Végül a többnyelvű, többvallású települések harmonikus 
együttélésének a legjobb Békés megyei példáját említem, ez pedig Mezőberény, ahol 1723-tól 
kezdve nagyjából tíz év alatt a lakosság törzse betelepült. Itt német és szlovák evangélikusok, 
valamint magyar reformátusok vannak jelen, később egyre növekvő számban római 
katolikus magyarok is kerültek oda, de soha többségre nem jutottak. Mindenesetre úgy 
látszik, hogy a protestantizmus jegyében sikerült ez a fajta béke. Az önkormányzaton belül 
is kialakult b izonyos váltógazdálkodást kifejező szerepmegosztás a nemzetiségek között és 
ez a település javára vált. 

Ily módon a maidnem egységes betelepülők között jelentős különbségek alakultak ki, ami 
nemcsak a településeken belül jelentett differenciálódást, de közöt tük is magával hozot t 
b izonyos szerepmódosulást. Hiszen a lélekszámmal nem arányos maga a fejlettség, illetve az 
önkormányzat érdekvédelmi tevékenysége. Kettőt szeretnék kiemelni. Békés megyében 
Szarvas és Békéscsaba jutott el 1848 előtt odáig, hogy aláírt, és a végrehajtás folyamatába 
került örökváltsági szerződést kötöt t a földesuraival. Tehát a jobbágyság akkora gazdasági 
erőre tett szert, és eljutott olyan öntudatig, hogy önként , saját pénzén megváltotta magát a 
földesuraitól. Érre egyébként rendkívül súlyosan „ráfizettek", mert a váltságot ki kellett 
fizetni, attól függetlenül, hogy jött a '48-as jobbágyfelszabadítás. De azt is kibírták, és ez a 
nagy dolog, mutat ja nemcsak az öntudatot , hanem a gazdasági erőt és fejlettséget is. 
Feltétlenül a jobbágyviszonyok közöt t kialakított, a földesúrral szembeni önkormányzat i 
érdekvédelemnek, másrészt a jobbágyság hangadó, szervezett rétegeinek az erejét, tudatossá-
gát, képzettségét mutat ja a tény, hogy erre egyáltalán sor kerülhetett. 

Egy-két mondato t még a volt csanádi területekről, mivel mondtam, hogy térben és 
minőségben eltérő területek vannak itt egymás mellett és ez nagyon erőteljesen befolyásolta 
az önkormányzato t is. Kelet-Csanádban, Battonyán, és a sajátos helyzetű Mezőhegyesen 
kívül, a XVIII. században nincs település. Puszta volt, ahol az örmény bérlők legeltetik 
tízezren felüli számban a marhákat és utána szépen elhajtják Bécsbe. N o , a kincstár is rájön, 
hogy hasznosítani kellene ezt a területet, ezért bérbe adja, s megindul a dohánykertész 
községek telepítése. Ezek a dohánykertészek hallatlan nehézségek árán tartják fenn magukat, 
mert szerződéses települések, s a pusztabérlők a szerződés lejártakor azt mondhat ják, hogy 
befejeztük a dohánytermesztést , búcsúzzunk el egymástól és a falut szétverhetik. A többi 
Békés megyei jobbágytelepülésnél ez nem fordulhatott elő. Ezeknél a szerződéses kertészte-
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lepüléseknél azonban egy sajátos antiszociális állapot jött létre. Ilyen bérlőtelepítés, 
magánföldesúri telepítés volt Mezőkovácsháza, Csanáaapáca, Újkígyós, Gádoros, Nagyszé-
nás, Békéssámson. Csak az 1860-as években jutnak el odáig, hogy valóságos községként 
elismerik őket. Ez rendkívül hátrányos jogi helyzetet jelentett, mert az örökváltságot 1950 
tájáig kellett volna fizetniük, ha a dolgok másként nem alakulnak. Battonya kivétel volt, mint 
említettem, teljes jogú mezőváros. A másik pedig az egész Alföldön sajátosan egyedülálló 
település, mégpedig az 1785-ben telepített Mezőhegyes, amely egy katonai ménesbirtok, ahol 
a német nyelv uralkodott . 1872-ben jut el Mezőhegyes odáig, hogy politikai községgé 
alakulhat, addig csak egy nagy katonai telep, ahol mezőgazdasági termelés is folyik, a pap 
pedig tábori lelkész a római katolikus templomban. Tehát az 1848-ig tartó időszakban 

azdaságilag, társadalmilag és jogállás tekintetében nagyjából minden megalapozódott , ami a 
ésőbbi fejlődésnek a ki indulópontja lehet. 
3. Az 1848. évi 23. törvény rendelkezett a minket közvetlenül érintő, elsősorban a 

mezővárosi és városi terület lehetőségeiről, jogosítványairól, jogállásáról. A polgári jog-
egyenlőség elveit - persze szűkítettebb kö rben - érintő törvény nagy előrelépést jelentett. De 
a jogtörténeti irodalom arra is rámutat, hogy az 1843-1844-es országgyűlés városi törvényé-
nek hosszas tárgyalásaihoz és igen alapos kimunkálásaihoz képest túl gyorsan született, és 
nem akarom a 48-as törvényeket ezzel a jelzővel illetni, de nem tudok mást mondani , mint 
hogy összecsapott törvény volt. Az 1848-as törvény a polgári választójog bevezetésével 
lehetővé tette, hogy a három kategóriába osztott városok önkormányzata működni 
kezdhessen. A 48-as választójog bizonyos vagyonhoz és iskolai végzettséghez stb.-hez volt 
kötve, de az önkormányzatok tekintetében a polgári jogállásra érdemes parasztság részére 
lehetővé tette a közvetlen részvételt az önkormányzatban. A korábbinál sokkal szélesebb 
hatáskörrel ellátott és a vármegyétől függetlenített irányítást és igazgatást tett lehetővé. 
Sajnos a forradalom és a szabadságharc időszaka rövid ideig tartott. II. József után a 
Bach-korszak az, amikor újra visszatér a centrális kormányzás, a birodalmi centralizáció 
igénye és gyakorlati megvalósítása. Egy olyan mértékű teljes centralizáció valósul meg 1850 
és 1860 közöt t , amire a magyar történelemben csak száz évvel később van példa. Ord í tó 
hasonlatosságok vannak a Bach-korszaki közigazgatás szervezése és a gyakorlati végrehajtá-
sa, valamint az ötvenes évekre jellemző közigazgatás-szervezés között . Csábító volna et>be 
belebocsátkozni, de nem teszem. Az osztrák polgári igazgatási rendszer - színvonalát 
tekintve - kétségkívül jelentős fejlődést hozhato t t volna Magyarországon akkor, ha a polgári 
szabadságjogok biztosításával együtt történik. De hát erről távo írói sem lehetett szó, 
kinevezett elöljáróságok, kinevezett polgármesterek működtek és a legközvetlenebb politi-
kai és igazgatási irányítás valósult meg. A Bach-korszak fő problémája a mi szempontunkból 
az, hogy igyekeztek kerülni az önkormányzat i valóságos érdekérvényesítést. Ezt azonban 
még ez a nagyon centralizált rendszer sem tudta teljesen megvalósítani, mint ahogy a 
Rákosi-rendszer sem tudta. Nevezetesen arról volt szó, hogy egy megye még csak 
elirányítható volt centrálisán, de egy város vagy község már semmiképpen nem volt úgy 
irányítható, hogy a helyi vagyonos, hangadó réteg érdekeit valamilyen módon bele ne 
kombinálták volna, tehát érdekeltté ne tettek volna az irányításban. Ennek megnyilvánulása, 
hogy a kinevezett elöljáróságok után, 1851-től majd 1854-től ilyen - hogy úgy mondjam: 
előzetes - káderfelmérés alapján kijelölt tagokból álló, mégiscsak képviselő-testületeket 
hoztak létre, kifejezetten azért, hogy egy-egy településen a legvagyonosabb hangadó rétegek, 
az egyházak véleménye valamelyest érvényesülhessen. Nagyon sok helyi érdekű vagyonjogi 
kérdés volt. Minden településnek voltak a volt földesurával rendezetlen vagyonjogi dolgai, 
ahol az állam egyszerűen nem merte vállalni az állásfoglalást, inkább rábízta a helyi -
úgymond — érdekképviseletre. 

1867-ben a kiegyezés előkészítésének meg életbeléptetésének szakaszában fantasztikus 
reménység töltötte el Magyarország lakosságát. Az nevezetesen, hogy itt a kiegyezés, 
visszakapjuk a szabadságot, most majd olyan önkormányzatokat fogunk csinálni a polgári 
szabadság, egyenlőség, testvériség jegyében, amilyen még sohasem volt Magyarországon. 
Ezt komolyan gondolták az ún. alsó rétegek is, és a maguk módján komolyan gondolták a 
korábbi vezető rétegek is. Többesztendős, kemény, súlyos küzdelem során dőlt el 1872-re, 
még inkább 1875-re, hogy a kis vagyonú vagy vagyontalan rétegek részéről csak álmodozás 
az, hogy közvetlen beleszólásuk legyen egy-egy település önkormányzatának irányításába. 
Ez itt a mi vidékünkön szinte minden nagyobb településen végigküzdött, erőteljes 
összecsapás volt, és megalapozta, illetve megerősítette azt a mentalitást, amiről már 
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beszéltem a XVIII . századból, és aminek a továbbélése a 48-as függetlenségi gondolatnak az 
erőteljes támogatásában és egyfajta folytonos ellenzékiségben megnyilvánult, ami aztán 
átcsapott a különböző agrárszocialista mozgalmakba. De ennek a demokratikus irányítású 
protestáns egyházakban is megvolt a nagyon kemény lecsapódása. 

Tehát volt az emberekben hit és komolyan vették, amit a poli t ikusok mondtak, hogy most 
majd meg lehet valósítani egy olyan ideálisnak tartott önkormányzat i rendszert, ami a nép 
által is igazságosnak érzett gyakorlatot folytatja. N o , ez az időszak, de későbbi időszakok is 
megmutatják - és ezt ne vegyék tőlem pesszimizmusnak - , hogy azt hiszem, azt az abszolút 
ideális önkormányzato t , amit az alapelvekben a klasszikusok már a XVIII . században, sőt azt 
megelőzően és azóta is leírtak, meg amit a legjobb szándékok mellett a törvényalkotók is 
megpróbálnak megvalósítani, azt végül is a maga teljességében keresztülvinni talán lehet, de 
Magyarországon még nem sikerült. 

Röviden utalnom kell az 1871. évi és az 1886. évi községi törvényekre, amelyek a kisebb 
városokat is rendezték. És itt a mi vidékünkön elsősorban erről van szó. Milyen érdekek 
ütköztek? Ütközö t t bizonyos kormányérdek, ü tközöt t a megyei érdek és ütköztek bizonyos 
szakmai érdekek, a helyi önkormányzat i érdekekkel. N e m lenet sohasem azt mondani , hogy 
csak egyféle igazság van. A kormány igen hamar rájött arra - különösen az ellenzéki 
beállítottságú megyék és városok, községek láttán hogy ez nem szolgálja az ő érdekeit, 
annyiban, hogy nem tudja az akaratát végrehajtani még azokban a kérdésekben sem, amelyek 
közérdeket szolgálnának. N a , ennek kivédésére érvényben tartotta az 1848 előtt Magyaror-
szágon már gyakorlatban volt főispáni rendszert. A főispán a mindenkori kormánynak a 
megbízottja volt a megyében, valamint a törvényhatósági jogú, megyei jogú városokra nézve. 
Ha a kormány bukott , a főispán is vette a kalapját. Ezzelszemben a megye élén álló választott 
alispán, ha a kormány megbukot t , attól függetlenül a funkciójában maradt. Ö volt a stabil 
egyéniség. A főispán politikai ellenőr és irányító személyiség volt, eléggé széles jogosítvá-
nyokkal. Rendelkezhetett , rákérdezhetett , vizsgálatot kezdeményezhetet t stb. 

A kiegyezés utáni önkormányzat i rendszer egyik sajátossága volt tehát a főispáni 
intézmény meghagyása. A másik az 1876-os évtől kezdve a megyei közgyűlésekkel nem 
szemben, elvileg azokkal szoros összefüggésben, de nem alárendelve az ún. közigazgatási 
bizottságnak a megszervezése volt, amiben együtt volt az önkormányza t és az állami szervek 
képviselete. Ez egy kisebb létszámú, elég mozgékony és könnyen összehívható testület, és 
benne voltak a megyében m ű k ö d ő különböző allami szervek képviselői, a szakhivatalnokok 
képviselői a főispán elnökletével. Itt pedig azon a címen, hogy egyeztetni kell az 
önkormányzatnak az érdekeit az állami érdeket képviselő hivatalok szempontjaival, valójá-
ban a megyei önkormányzat egyfajta korlátozását jelentette. Ez a korlátozás elsősorban 
pénzügyi, gazdálkodási tekintetben érvényesült. Ugyanis a magyar királyi pénzügyigazgató-
ságok megszervezésével és az adóbeszedés magasabb szintjének az állami kézben tartásával, 
valamint az állami számvevőszékek megszervezésével az államnak megvolt a közvetlen 
beavatkozási, ellenőrzési lehetősége a községek, városok költségvetése és annak felhasználása 
felett, sőt, ez eljutott a századforduló táján odáig, hogy mond juk az állami számvevőség 
pontosan tudta, hogy a megyei tisztviselők közü lk inek mennyi volt az útiszámlája, mikor, 
nova utazott , mert na a számvevőszék nem láttamozta, akkor nem lehetett kifizetni. A 
sokféle érdekütköztetésből tehát a szakszerűséget is erőteljesen képviseltetve, voltaképpen 
egyre inkább a centrális érdekek kerültek ki győztesen. Ezt azonban nem lehet egyszerűen 
negatív tényezőként felfogni, mert tulajdonképpen olyan szaktevékenységeket centralizál-
tak, amelyeket az önkormányzatok nem tudtak volna ellátni, nem is volt várható tőlük, hogy 
szakszerűen ellássák. Másfelől pedig szükség volt a kormány regionális szakszerveire, mert 
egy-egy önkormányzatnak nem állt érdekében az adott szaktevékenység ellátása. Ilyen volt 
például a folyammérnöki hivatalok szervezése. Már 1848 előtt bebizonyosodott , hogy ha a 
városokra, községekre bízzák az adott folyószakaszok szabályozását és karbantartását, 
akkor az árvíz állandóan elvisz valamit, mert nem egyformán csinálják. Ez olyan dolog volt, 
amit nem lehetett kiadni állami kézből. De ilyen volt a vasút, ilyen volt a posta, ilyen volt az 
ún. államépítészeti hivatalok hálózata, amely a szakmaiság egyidejű képviseletével szoros 
befolyást gyakorolt mindenféle önkormányzat i beruházás felett. Később, az első világhá-
ború alatti, majd az azt követő események - például Trianon hatása - feltétlenül az állami 
centralizációt erősítették és a megyei, városi önkormányzatok korlátozását hozták maguk-
kal. Erre töménytelen példát lehetne hozni a tisztviselők kinevezésével, bérével, besorolásá-
val, elbírálásával kapcsolatban. 
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Visszatérve a dualizmus korára, néhány sajátosságra vagy ellentmondásra akarok rávilágí-
tani, amelyek a mai önkormányzatok szempontiából sem lényegtelenek. Azt mondja az 
1886-os 22-es törvény, az ún. községi törvény, nogy az állam „bizonyos kötelezettségek 
ellenében közigazgatási önkormányzat i jogot biztosít". Ebben nagyon fontos jogi alapelvek 
vannak. Bizonyos mértékig benne van a népfelség elve, amelyet megtestesít az állam, és az 
állam ad kötelezettségvállalások fejében közigazgatási, önkormányzat i jogot . Ez egy olyan 
alapelv, amit különösen a művelődés tekintetében ma rettenetesen fontosnak tartok és 
érvényesítését b izonyos értelemben a mai napig hiányolom. Ebbe a gondolkozásba tartozott 
bele az Eötvös-féle népoktatási törvény is. Az 1886. évi törvény szerint: község csak akkor 
lehet egy terület és annak a lakossága, na községháza van, ha szakember tisztviselője van, ha 
vagy az egyház, vagy a község, vagy a lakosság gondoskodik az iskola fenntartásáról és 
gondoskodik az alapvető egészségügyi ellátásról stt). H a ezek közül az állami előírásoknak 
valamelyikéről nem tud gondoskodni, akkor nem község, megszüntetik az önállóságát és 
hozzácsapják egy másikhoz. Ez bölcs elv volt, mert azt jelentette, hogy vége a kupaktanács-
nak, nincs tovább bírói fizetés stb. Rendkívül fontos , ma sem elvetendő elv, legalábbis 
szakmai vonatkozásokban. 

A kiegyezés utáni és egészen a tanácsrendszerig érvényben lévő törvényi szabályozások-
nak az összeállítása során kellő gondot fordítottak arra, nogy a nemzetiségi önkormányzat 
érvényre jusson. Egy olyan településen, mint például Szarvas vagy Békéscsaba, amelynek a 
nagy többsége szlovák anyanyelvű volt, elő sem kellett írni semmit, hiszen a virilis jogon, 
tehát a legfőbb adófizetők jogán érvényesült a nemzetiségi érdek. Köztudot t , hogy az 
1886-os törvény értelmében a képviselő-testület fele a legfőbb adófizetőkből, a másik fele 
meg a választott tagokból állt. Senki se válogatta, egyedül a befizetett adó mértéke határozta 
meg, hogy ki kerül a legfőbb adófizetők közé és ott nem lehetett semmiféle nemzetiségi 
korlátozást alkalmazni. Egy ilyen településen, mint Békéscsaba, választás esetében sem 
lehetett, mert akik végrehajtották volna, azok is szlovákok voltak. Egy Békéscsaba vagy 
Békés megye esetében, ahol még a megyei vezetés jelentős része is szlovák származásúakból 
állt - persze, akik kitűnően megtanultak magyarul, egyetemet végeztek, meg kétnyelvűek 
voltak - , a kétnyelvűség megszüntetésére vonatkozó állami sugallatokat nem lehetett 
végrehajtani. De nemcsak ezt a mozzanatot akarom feleleveníteni, hanem a nemzetiségi 
települések önkormányzatának azt a nagyon helyes gyakorlatát is, amikor szabályosan 
megállapodtak abban, hogy a három legfőbb tisztség, - községekről lévén szó, a bíró, a 
törvénybíró és a községgazda - melyik nemzetiségből kerül ki. Ennek a váltógazdálkodásnak 
legszebb példája a már említett Mezőberény, ahol tudták, hogy ha a bíró német, akkor a 
törvénybírónak szlováknak kell lennie, a községgazdának magyarnak. Aztán megfelelő 
periódusonként fordítot tak rajta. Ez tökéletes békét jelentett. Másfelől pedig megkívánták a 
közigazgatási tisztviselőktől, hogy a településen használt nyelveket ismerjék. Ez azt 
jelentette, hogy a jegyző szlovákul vagy németül hallgatta meg a kérvényezőt, majd magyarul 
megcsinálta a jegyzőkönyvet. Én ezt az adott körülmények között a kétnyelvűség megvaló-
sítható lehetőségének tartom. 

A továbbiakban néhány, a mi tájunkra jellemző mozzanatot szeretnék még érinteni. Az 
egyik a városi jogállások ügye. Az 1867-es kiegyezés utáni első községi törvény idején 
minden mezővárosnak, illetve településnek nyilatkoznia kellett, hogy város vagy község 
akart-e lenni. Minden település nagyközség volt, ha képes volt önmagát fenntartani és a kis 
községeket szervezték körjegyzőségekbe. Sajnos azt kell mondanom, nogy Békés megyében 
és Csanád megyében - szemben például a hajdú- , a nagykun városokkal, ak iskun városokkal 
- olyan gyenge volt a városi tudat, hogy nem érezték annak jelentőségét: városnak hívják őket 
vagy falunak. A városi címmel magasabb szintű, bonyolultabb, többe kerülő igazgatás járt 
volna, tehát nagyobb lett volna a helyi adó, ettől meg féltek. Emiatt a kiegyezés utáni első 
községi törvény idején Békés megyében az addigi nyolc mezővárossal szemben egyedül 
Gyula városa nyilatkozott úgy, hogy város akar maradni. A többi mind nagyközség akart 
lenni, mert akkor sokkal egyszerűbb apparátust kellett tartania. Mi a fenének - mondták -
kifizetni a tollforgató tintanyalóknak azt a sok pénzt? De nemcsak a községházi tisztviselők-
re, hanem a tanítókra, meg másmilyen kapa-kasza kerülőkre is vonatkoztat ták ezt az elvet 
eleink, ezt kár lenne tagadni. Csanád megyében is Makó volt az egyetlen, amelyik 
megyeszékhely létére fenntartotta a városi címet. De volt Magyarországon egy különleges 
megye, hogy egy kicsit messzebb menjünk : Ugocsa a legkisebb megyéje volt Magyarország-
nak, s Nagyszőlős volt a székhelye, de lemondott a városi rangról, úgyhogy Ugocsa volt az 
egyetlen olyan megye, amelynek nem volt városa, még a székhelye is község volt. A városi, a 
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mezővárosi címről való lemondás annyira csábító volt, hogy Kunszentmárton még utóbb, 
1896-ban is követte, mondva: olcsóbb (esz így az igazgatás. Gyula meg Makó is sokat törte a 
fejét, hogy iobb lenne nagyközségnek lenni, mert akkor kevesebb tisztviselőt kellene tartani. 
De nem volt ennek különösebb jelentősége, úgy látszik, az embereket sem nagyon izgatta. A 
jelentősége a századvégtől kezdve nőt t meg, amikor a gazdasági élet, a közlekedés stb. 
fejlődése során állami beruházások, intézménytelepítések formájában nagyon is fontos volt, 
hogy melyik település város és melyik nem. Csakhogy addigra megváltozott az állam 
alapállása és rettenetesen keserves, hosszú eljárás után sem adták meg a városi címet. Ennek 
Békéscsaba a tipikus példája. Itt a századforduló után megindult a küzdelem, hogy legyünk 
város. Csaba 1918-ban kapta vissza a városi jogát, amiről oly könnyedén lemondott . 1946-tól 
kezdve a roi vidékünkön ezért voltak gyakoriak a várossá alakítások, majd még inkább az 
1980-as években, amikor országosan is tömeges várossá nyilvánítások történtek. 

Szabó Ferenc 

Oroszlánszobor a csatamezőn 
A történelem néha megfeledkezik hőseiről, áldozatairól és csak a hadtörténelmi irattárak-

ban maradnak róluk feljegyzések. A véres „nagyvezekényi" csatáról is keveset olvashatunk, 
pedig egyike volt azon kevés ütközetnek, amelyből a magyar sereg került ki győztesen és a 
törökök megfutamodtak. 

A magyar sereg 1652. augusztus 26-án a Bars megyei Verebélytől Északra, Nagyvezekény 
és Nemcsény határában várta be a török hadat. Érdekes módon nem a verebélyi földvár 
sáncainak védelmében vállalkoztak Forgách Ádám harcosai az ütközetre, hanem sík vidéken 
1300 magyar állt szemben a többszörös fölényben (4000 harcos) lévő törökkel. 

A magyarok oldalán az Eszterházyak közül hatan is harcoltak elszántan, ám az Eszterházy 
dinasztia keserves árat fizetett, négy fivér: Ferenc, László és Tamás maradt holtan a 
csatamezőn; a legenda szerint Gáspár sebesülten is üldözte a tö rökö t egészen Verebély 
határáig, mígnem végkimerülésben holtan esett le lováról. A történethez tartozik még, hogy 
néhány esztendővel később, 1699-ben Gáspár emlékére az Eszterházy család kápolnát 
emeltetett a Cseresznye utca végén, amely még az 1970-es évek legelején is az utca ékessége 
volt. Ám az új lakótelep építésénél a túlfűtött tervezők mindenképpen úgy sáfárkodtak, hogy 
a kápolna el tűnjön a föld színéről. A kápolnával együtt eltűnt a Cseresznye utca is, ahol régi 
parasztházak, a Zsitva völgye jellegzetes népi emlékei álltak. 

A nagyvezekényi ütközetnek 550 magyar áldozata volt, a törökök 800 harcosa maradt a 
vérmezőn. Tehát súlyos veszteség érte a magyar sereget, nagy árat fizettek, de a véres csata 
után a török többé már nem riogatta Zsitva völgye felső vidékét. . . 

A csata és a négy Eszterházy emlékére gróf Eszterházy Imre nyitrai nagyprépost 1734-ben 
oszlopot állíttatott a vérmezőn, amely egészen a millenniumi ünnepségekig őrködöt t a vidék 
felett. Akkor az Eszterházy család úgy döntött , hogy méltóbb, kifejezőbb emlékművel róiák 
le kegyeletüket és állítanak emléket az elesett hősöknek. A család és a vármegye megbízásából 
épült a lépcsős talapzaton álló hatalmas bronz oroszlánszobor, amint töri a törökŐK zászlaját 
s harci díszeit. A talapzaton latin szöveg hirdeti a csata eseményeit és a homlokzatát a 
jellegzetes Eszterházy-címer díszíti, a koronán álló koronás griff, amely felemelt jobbjában 
görbe kardot, baljában három rózsát tart. (Lásd az első borítón.) 

Az oroszlánszobor elkészítésével a fiatal Markup Béla szobrászművészt bízták meg, 
akinek legismertebb díszítő szobra a Parlament főbejáratát őrző két oroszlán. Markup 
Béláról Lyka Károly más vonatkozásban ugyan, a következőket írta: „Jóval mérsékeltebb a 
részletezés Markup Béla kis bronzán, amelynek az egyszerű Genre nevet adta, voltaképpen 
pásztoridill: a juhasz szamárhátra segítette kisfiát. Markup egész sor kis bronzot állított ki, 
sokszor állatokat, emberrel kombinálva." Az idézettel csak azt szerettük volna alátámaszta-
ni, hogy a szobrász különösen állatfiguráival tűnt ki. Tehát nem volt véletlen, amikor alig 
huszonhárom évesen megkapta a felkerést a nagyvezekényi oroszlánszobor elkészítésére. 

A hatalmas oroszlánszobrot a főúttól néhány száz méterre, mezei bekötőúton lehet 
megközelíteni. A malonyai arboré tumot vagy a kistapolcsányi vadászkastélyt és bölényre-
zervátumot látogató országjárók szívesen szakítanak néhány pillanatot a vezekényi emlékmű 
megtekintésére, amely hirdeti a törökkel harcoló, heroikus csatát vívott magyar sereg 
nemezetiségi összetételének sokrétűségét is. 

Motesíky Árpád 
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A közbirtokosság, mint hagyományos 
önkormányzati forma1 

A közbir tokosság olyan hagyományos, a földközösség gyakorlatában gyökerező szerve-
zet volt, amit elsősorban praktikus szempontok hoztak letre és éltettek. Amint azt a neve is 
mutatja, az egyéni tulajdonban lévő javak, elsősorban az erdő, a legelő, a halászásra alkalmas 
vizek, ritkábban bizonyos szántók és olykor más ingatlanok közös birtoklásának, használa-
tának szabályozására létrejött szerveződés. 

De vajon miért kerültek ezek az egyéni tulajdonban lévő javak közös, ha úgy tetszik 
közösségi használatba? 

Tudjuk , hogy a feudális viszonyok közöt t a paraszti társadalom jelentős része faluközössé-
gekbe szerveződve élt, a földet pedig a földközösség szabályai szerint használta. Eszerint a 
falu határa közös tulajdon volt, használatához a közösség minden tagjának - ha nem is 
föltétlenül egyenlő — joga volt. A falu szántóterületét minden esztendőben újraosztották, 
hogy mindenki hozzávetőlegesen egyenlő minőségű, távolságú és nagyságú területhez 
jusson. Ezt persze nem lehetett maradéktalanul megvalósítani, ezért évenként nyílhúzással 
döntöt ték el, ki melyik darabot kapja, így a különbségek évről évre nagyjából kiegyenlítőd-
tek. A rét, a legelő, az erdő és a halászóvíz esetében pedig nem is magát a területet osztot ták 
fel, hanem a használatát, a termését vagy a hasznát. Ez a foldközösségi forma a középkorban 
általános volt, majd az árutermelés erősödésével bomladozni kezdett , de a török pusztítás 
nyomán létrejött földbőség miatt ismét általános gyakorlattá vált. A legtovább Erdélyben 
maradt meg, ahol a XIX. század utolsó évtizedében a területnek csaknem egyharmada 
közösségi tulajdonban volt. 

A földközösségnek ez az évszázados gyakorlata élt tovább a jobbágyfelszabadítás után az 
árutermelésre többé-kevésbé áttérő mezőgazdasági viszonyok közöt t , a közös tulajdonban 
hagyott úrbéri tartozékok (erdő, rét, vizek) esetében, vagy pedig a falu lakossága által 
közösen szerzett határrész együttes tulajdonban maradásával. Ez utóbbira jó példa: a 
csallóközi Vajta község bandériuma 1686-ban kitüntette magát Budavár visszafoglalásánál, s 
ezért nemességet és erdőbir tokot kapott, amit azonban nem osztot tak fel, hanem nemesi 
közbirtokosság formájában egészen az 1950-es évek elejéig közösen használtak. 

A közbirtokosság tehát a jobbágyfelszabadítás után jelenik meg, mint a földközösség 
gyakorlatának szerves folytatása, bár néhány kiváltságos népcsoportnál, mint a hajdúk, a 
jászkunok, vagy a székelyek, már a korábbi évszázadokban is voltak nyomai. 

Mint alulról szerveződő intézménynek, természetesen rengeteg helyi változata alakult ki. 
Eredetét tekintve eltért egymástól a volt zselléreket tömörí tő közbirtokosság; de művelési 
ágak szerint is jelentős eltérések adódtak: másként használták az erdőket, a legelőket, a 
kaszálókat, a vizeket. 

Kikből állt ez a közbirtokosság, vagyis kik voltak a közbirtokosság tagjai? A hagyományos 
gyakorlat e téren is nagy változatosságot mutat , mégis azt mondhat juk , hogy a közbir tokos-

. sági tagok elsősorban a törzsökös lakosságból kerültek ki. Ezen belül is foként az egykori 
telkes jobbágyok leszármazottai, akik egész, fél, negyed- vagy nyolcadtelekkel érték meg a 
jobbágyfelszabadítást. Ahogyan magántulajdonba Kerüt 1848-ban a korábban egyénileg 
használt jobbágytelek, ugyanúgy közösségi tulajdonba adták az azelőtt közösségi használat-
ban lévő határrészeket, elsősorban az erdőnek, a kaszálónak és legelőnek azt a részét, amely 
nem maradt a földesúr tulajdonában. A statisztika szerint a századfordulón az ország erdő-
és legelőterületének mintegy fele volt községi, illetve közbirtokossági tulajdonban. Azokon 
a videkeken természetesen, mint például a Székelyföldön, ahol a lakosság tú lnyomó része 
nem volt jobbágy, a közbirtokosság nem a jobbágyfelszabadítással jött létre. 

A közbirtokossági tulajdon az egyén szempontjából azt jelentette, hogy a gazdáknak 
különböző mértékű joguk volt az erdő fájához, a kaszálón termett szénához, a legelőn való 
legeltetéshez. Ennek a jognak az alapja a már említett jobbágytelek nagysága volt, 
gyakorlatilag pedig a szántóföldben meglévő birtoknagysághoz, esetenként pedig (mint a 
debreceni polgároknál) a háztulajdonossághoz is igazodott. Az egykori egész telkes, féltelkes 
jobbágyok leszármazottainak egy egész vagy fél joga volt a közbirtokossági erdő, rét, legelő 

'E lhangzot t a XIX. Honismeret i Akadémián, Békéscsabán, 1991. július 2-án. (Szerk.) 



stb. használatában, a fertályosnak negyedrésznyi, az oktálosnak nyolcadrésznyi, és így 
tovább. 

H o g y aztán az egységnyi jog a gyakorlatban mennyi fát, szénát, vagy legelőre hajtható 
állatot jelentett, azt vidékenként, sőt településenként a rendelkezésre álló terület nagysága, az 
erdő minősége, s nem utolsósorban a közbirtokosságot alkotó gazdák száma szabta meg, 
esetenként még a szomszédos falvak közöt t is jelentős eltérés alakult ki. 

A közbirtokossági szervezet fő feladata tehát az volt, hogy szabályozta a közösre maradt 
határrészek hasznalatának rendjét. 

A legelő esetében a közbirtokosság megszabta, hogy egységnyi legeltetési joggal rendel-
kező gazda hány állatot hajthat ki. Például úgy, hogy az egykori egész telkes jobbágy 
leszármazottjának - a legelő nagyságától függően - 6-12 legelőjoga volt, ae a legemlő fogyása 
esetén egy-két közbirtokosságon Délül is változott a telek után járó jogok száma. A 
közbirtokossági tagok saját tulajdonjoghányadukig általában ingyen hajthatták ki állataikat, 
de volt olyan eset is, mikor a közbirtokosság úgy döntö t t , hogy mindenki fizessen a 
legeltetésért, s a birtokosság tagjai év végén jogosultságuk arányában osztalékot kaptak. Aki 
több állatot hajtott ki, mint amennyire joga volt, az éppen úgy fűbért fizetett a többletállatok 
után, mint akármelyik „kívülálló" (vagyis nem közbirtokossági tag). 

A kaszálókat rendszerint közösen Kaszálták, s a szénát is közösen gyűjtöt ték, s csak a 
szénatermést osztották el a kaszálójogban való részesedés szerint. Az osztás rendesen 
nyílhúzással történt, de például a Balaton menti Alsóörsön petrenceszám osztották el a 
szénát a falubeli házszámok növekvő sorrendjében, amit minden esztendőben más háznál 
kezdtek számolni, hogy jobb és gyöngébb minőségű széna egyformán jusson mindenkinek. 
A széna egy részét esetenként elkülönítették a községi apaállatok vagy az elöljáróság fogatai 
számára, mert azoknak is a közbirtokosság viselte gondját . De a közbirtokosság mérte ki a 
pap, a tanító, netán a bíró rétjét, illetve szénáját is. 

Az erdőbirtokosság dolga volt, hogy kijelölje a vágásra érett erdőrészt, majd ezen belül 
nyílhúzással felosztotta a kijelölt területet, ügyelve arra, hogy a kü lönböző minőségű 
erdőrészek lehetőleg kiegyenlítődjenek. De volt úgy is, pl. a Börzsönyben, hogy közösen 
vágták ki a fákat, s azután osztották fel a termést (egy erdőjog kb. 1 köbméter fát jelentett). A 
közbirtokossági erdőnek természetesen vidékenként eltérő volt a jelentősége: volt, ahol a 
gazdák saját szükségletüket is alig fedezhették vele, máshol azonban, pl. a Szigetköz 
falvaiban, az erdőbirtokosság tagjai tetemes bevételre tettek szert a kitermelt fa értékesítése 
révén. Mint mondják: ez volt számukra a második aratás. 

Esetenként a határ vadászatának és halászatának joga is a közbirtokosságé volt. Ezt a 
jogot rendszerint értékesítették, s a vadásztársaságoktól vagy a halászoktól befolyt pénz a 
közbirtokosság kiadásának fedezésére szolgált vagy az osztalékot növelte. 

A közbirtokosságok működésében nem nehéz felismernünk azt az elvet, hogy ezek a 
művelési ágak, (legelő, erdő, kaszáló, halászóvíz) közösen sokkal célszerűbben hasznosítha-
tók, mint egyénileg. Hiszen a legtöbb esetben közösen fogadott pásztor őrizte a legelőn a 
jószágot, a legelőn, amit fölosztani szinte lehetetlen - de legalábbis célszerűtlen - lett volna, 
a rétek kaszálása rendszerint közösen szervezett munka, s a széna elosztása, valamint később 
a terület kaszálás előtti évenkénti újraelosztása lehetővé tette, hogy az eltérő minőségű részek 
termése kiegyenlítődjék. De leginkább az erdő felosztása mondott volna ellent a józan 
észnek, hiszen akkor csak minden emberöltőben hozott volna hasznot a tulajdonosának, így 
pedig évről évre bevételt, de legalábbis tűzifát adott. 

(Manapság, mikor hamarosan befejeződik a szövetkezetek tulajdonának teljes körű 
nevesítése, s egy sor létesítmény új használatáról kell majd döntenünk, érdemes felfigyelni a 
közbirtokossági formákban rejlő racionalitásra.) 

Fontos , hogy a közbirtokosságban való jog éppen úgy öröklődött, mint maga a 
magántulajdonban lévő szántóföld, vagy bármi más ingatlan. így aztán aprózódot t is, a 
Szigetközben például a nyolcadrészeket további t izenhatodokra, harminckettedekre, hat-
vannegyedekre osztot ták. El is lehetett adni a közbirtokossági jogrészt, ugyanígy vásárolni is 
lehetett. Ha valaki más faluból odanősült , a felesége révén tagja lett a közbirtokosságnak, aki 
pedig elköltözött, az továbbra is tagja maradt, s részesedett - na volt - az osztalékban. így az 
egykori zsellérek leszármazottai is tagjaivá válhattak a közbirtokosságnak, de általában az 
volt a gyakorlat, hogy a falu gazdáinak csak egy része, bár esetenként tekintélyes hányada 
tar tozot t bele. 

H o g y milyen erős volt a közbirtokosság összetartó ereje, azt mutatja, hogy mikor a 
trianoni békeszerződéssel meghúzott határok elszakították egymástól a hagyományos szá-



lakkal összekötődő, szerves gazdasági egységet alkotó szomszédos településeket, a közbir to-
kossági jogot még sokáig számon tartották és amennyire tudták, érvényesítették is. 

A Közbirtokosság tenát olyan, hosszú idő alatt kialakult, a magántulajdon célszerű 
közösségi használatát lehetővé tevő, jogszokáson alapuló szervezet volt, amely rugalmasan 
igyekezett alkalmazkodni a körülményekhez. Különböző formáit a múlt század végén, e 
század elején időnként törvényekbe is igyekeztek foglalni. így a legelőbirtokosságok az 
1910-es években formálisan legeltetési bizottságokká alakultak, de érdemben alig különböz-
tek a közbir tokosságoktól . Ezek a szervezetek saját alapszabályuk és belső rendtartásuk 
szerint működtek , választott testület irányította a munkájukat , elükön a választott elnök -
nemesi községekben a hadnagy, a direktor - állt, az írásbeli teendőket pedig az ugyancsak 
választott jegyző (kamarás, toílas, titkár) látta el. Rendszerint ő volt az a tisztségviselő, aki 
valamelyes javadalmazást is kapott. Önkormányza t volt tehát a javából. 

A közbirtokosságok egészen az 1940-es évek végéig, szerencsésebb helyeken az 1950-es 
évek elejéig működtek, akkor könyörtelenül elsöpörte őket a minden helyi szerveződést 
fölszámíáló diktatúra és az általa diktált kollektivizálás. Még a legeltetési társulások húzták a 
legtovább, ezek birtokát 1950 után a helyi tanácsok által alapított úgynevezett legeltetési 
bizottságok vették át, s kezelték úgy-ahogy, míg aztán a termelőszövetkezetek bekebelezték 
ezeket is „oszthatatlan" szövetkezeti tulajdonukba. 

A közbir tokosságok nyilvántartásait, a negyed-, nyolcad-, harmincketted-jogosultak 
névsorát azonban sok helyen megőrizték, s ezek a sárgult papírok ma ismét előkerülhetnek 
az öreg szekrények, sublótok fiókjainak mélyéről, hogy bebizonyosodjék: amit a közösség 
és a célszerűség alkotott , azt erőszak és rögeszme ideig-óráig elnyomhatja ugyan, de a 
szükség és a józanság e lőbb-utóbb ismét napvilágra hozza. 

Halász Péter 

Olvasókör Hajdúszoboszlón 
(1892-1949) 

Az eddigi helytörténeti kutatások már érintették a különféle egyesületek, olvasókörök 
helyét, közösségformáló szerepét városunk közművelődésében.1 így ma már közismert, 
hogy a reformkori szárnybontogatás után nálunk valójában csak a századforduló éveiben jött 
létre olvasóköri hálózat, s ez a t izedenkénti önszerveződés pillérein alapult. Időnként 
újjászerveződött, de folyamatosan működöt t , s képes volt elviselni a háborúk, forradalmak 
megpróbáltatásait. Helyileg az olvasókörök történetének feltárását nagyon megnehezíti az 
írott források hiánya. Szerencsére - múzeumi gyűjtésem során - a korábbi években, illetve ez 
év elején, e tárgykörben sikerült találni értékes dokumentumokat (jegyzőkönyveket, 
számadásokat és egyéb iratokat). Ezek révén legalább a VI. tizedi Polgári Ölvasókör múltiát, 
ha nem is a teljesség igényével, de lényeges vonásokban meg lehet rajzolni. Ez az olvasókör 
az egyik legjelentősebb volt a városban, és sok vonatkozásban tükrözi a helyi körök 
jellegzetes vonásait. 

Olvasókörünk működésének gyökerei 1892 eleiéig nyúlnak vissza, amikor a Fekete 
Lajos-féle ún. Szárazmalom Társaság elhatározta, nogy megalakítja az akkor már öt éve 
létező Függetlenségi Olvasókör fiókszervezetét. Február 21-én a 30-40 fős alapító tagság 
megválasztotta első (ekkor még ideiglenes) vezetőségét Magyar Imre elnök, Rácz Balázs 
pénztárnok, Kocsor István jegyző és Csuka Sándor „lapfelügyelő" személyében. Az első 
évek jegyzőkönyvi bejegyzéseiből kitűnik, hogy kezdetben k o m o l y gondokat okozot t a 
bérelt házrész szűkössége, a legfontosabb tárgyi feltételek hiánya, a tagok csekély részvétele 
az összehívott közgyűléseken. 

'Tanulmányok Hajdúszobosz ló történetéből 1867-1919. Szerk. Gazdag István. Ha jdúszobosz-
ló, 1979. 91-97. old; Tanulmányok és dokumentumok Hajdúszobosz ló történetéből. Szerk. 
Gazdag István. Hajdúszobosz ló , 1981. 77-83. old. 
201vasóköri iratok. Bocskai István Múzeum Adattára. (Hajdúszoboszló) 2995-91. (Továbbiak-
ban: BIMA) 
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1900-ban a kör tagsága azonban már az önálló szervezkedés útjára lépett. A februári 
közgyűlés elfogadta az első alapszabályt, miszerint a kör célja: „ . . . a társas eletet közhasznú 
eszmecserékkel, egyleti könyvtár fenntartásával, hírlapok és folyóiratok járatásával hazafias 
irányban fejleszteni; a tagoknak törvényben nem tiltott játék által szórakozást nyújtani ." A 
vállalkozó kedvű kör ugyanebben az évben megoldotta az épület ügyét is. 1500 koronáért az 
örökösöktől megvásárolta Ádám Sándor „házas udvarát" , és a célnak megfelelően át is 
alakíttatta. A Kossuth utca 71. szám alatt ma is megtalálható épületet 1902 őszén avatták fel. 
Erre a kivételes alkalmat Kossuth Lajos születésének 100. évfordulója adta. Az ünnepségen 
Magyar Imre elnök kiemelte: „.. .szolgáljon.. .ez az épület arra a szent célra, melyre építtetett, 
erősítve az összetartást, egyetértést és az igaz baráti szeretetet. . . hosszú időkön keresz-
tül."3 Az olvasókör bátor vállalkozása összesen 2850 korona banki kölcsön felvételével járt. 
Az adósság törlesztése csak 1919-ben szűnt meg. 

Századunk első éveitől kezdve így állandó ot thona lett az olvasókörnek. Rövidesen 
elkészült a házszabály, s megkezdődöt t az épület fokozatos berendezése is. Az első, illetve a 
későbbiekben módosí tot t (1928,1934) alapszabály értelmében rendszeresen megválasztották 
a 12 tagú választmányt, a tisztviselőket: az elnökön kívül az alelnököt, a titkárt (jegyző), a 
pénztárnokot , könyvtárnokot és a körgazdát. A kör külön zászlót csináltatott, hogy 
nagyobb ünnepségeken ez alatt vonulhasson fel. Ettől kezdve két zászlótartót is választottak. 

Ä nagy áldozatokat követelő első világháború a VI. tizedi olvasókör szervezeti életét is 
fellazította. A katonai behívások miatt csökkent a taglétszám, a közgyűlések iránti 
érdeklődés, csökkentek a kör bevételei. 1915/16-ban a katonaság a körépület nagyobb részét 
raktári célokra foglalta le. Egy 1917. évi jegyzőkönyvi megállapítás szerint a hadi igénybevé-
tel miatt sok berendezési tárgy megrongálódott vajgy eltűnt. 

A két világháború között i időszak szervezeti életében különös esemény volt, hogy 1927 
januárjában a veztőség elleni „áskálódás és bujtogatás" miatt 13 tagot kizártak az olvasókör-
ből.4 Minden bizonnyal erre lehetett válasz a Független Hajdúság című helyi újságban az 
említett év április 24-én megjelent szenzációs hír, miszerint a VI. t izedben új olvasókör 
alakult. Indok: a tized lakosságának zöme messze lakik a kör eddigi helyiségétől. A 
személyeskedés teremtette szervezet azonban életképtelennek bizonyult. 

Az 1920-as évek végétől a kör jogainak védelmere, érdekeinek érvényesítésére ügyészt 
választottak. Ezt a megbízatást 1928-tól dr. Papp Ernő, 1936-tól dr. Csiha István ügyvéd 
vállalta el. 

A kör taglétszáma a többi önkéntes egyesülethez hasonlóan évről évre változott. Míg a 
múlt század végén csupán 30-50 fős volt, addig 1920 és 1941 között néhány év kivételével 
meghaladta a százat, sót esetenként a százötvenet is.5 Sajnos a tagnyilvántartási adatok több 
esetben ellentmondanak a jegyzőkönyvekben amúgy is következetlenül feltüntetett létszám-
nak. Szociális összetétel szerint a kör tagsága általában a város kisbirtokos, illetve módosabb 
paraszti rétegeiből verbuválódott . Akad t köztük szegényebb paraszt, néhány tanyalakó is. 
Az olvasókör elnöki tisztét az alapító Magyar Imre bir tokos 22 éven át töltötte be. 1914-től 
Ádám János, a 48-as párt helyi vezetője lett az utóda, akit 1928-ban bekövetkezett halála után 
Varga Lajos követett . A díszelnökök közöt t olyan kiemelkedő személyiséggel is találkozunk, 
mint az ellenzéki Juhász Nagy Sándor debreceni ügyvéd, a Károlyi-, majd a Berinkey-kor-
mány igazságügy-minisztere, korábban pedig Hajdúszobosz ló szülötte: Kovács Gyula 
országgyűlési képviselő, alispán. 

A tagsági díj összege változott a pénz értékétől és az általános gazdasági viszonyoktól 
függően. Ä múlt század végén még 60 krajcár volt, századunk elején 2 - 3 korona. Az első 
világháborút követő infláció idején előbb százasokban, majd ezresekben határozták meg. A 
korona teljes elértéktelenedése időszakában a tagdíjat terményben (5 kg búza) lehetett leróni. 
A pénzügyi stabilizáció után az évenkénti tagdíj 3—4 pengő volt. 

A rendelkezésünkre álló adatokból arra lehet következtetni, hogy olvasókörünk gazdálko-
dását a megfontoltság, a takarékosság jellemezte. N o h a az évenként tervezett és realizált 
költségvetés természetesen eltért egymástól, hiány mégis elég ritkán mutatkozot t . A bevétel 
állandó elemei elsősorban a tagsági díjakból, továbbá az épület mögött húzódó lucernaföld 
(veteményes kert) haszonbéréből, a bálok, társas vacsorák jövedelméből, illetve a kártya és 

'A VI. tizedi polgári olvasókör jegyzőkönyve. BIMA. 488-70. 14. old. 
4A VI. tizedi polgári olvasókör jegyzőkönyve. 1912-1928. BIMA. 490-70. 1927. január 25. 
5A VI. tizedi olvasókör gazdasági naplói. BIMA. 492-70. 
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kugli használati díjából tevődött össze. A kiadás a működtetést , az épület rendben tartását és 
egyéb költségeket ölelt fel. A jövedelmezőség növelése, az esetleges költségvetési deficit 
fedezése érdekében az 1920-as évek elején az olvasókör borkimérési jogot szerzett. (Ez nem 
állt egészen összhangban a kör eredeti céljaival.) A megalakult 24 fős „boralapító társaság" az 
évtized végén már vissza is fizette tagjainak az induló tőkéhez szükséges búza értékét. Az 
1930-as évek elejétől a szeszes italok széles választékát árusították a kör épületében. Az élénk 
forgalomra utal, hogy 1937-ben például borból több, mint 6 ezer litert, pálinkából 550, 
rumból csaknem 200, l ikőrből 100 litert értékesítettek. 

Az olvasókör vagyoni helyzete az évtizedek folyamán javult, tárgyi felszereltsége 
jelentősen gyarapodott . A kezdeti bérelt házrészt, mint már említettük is, saját önálló épület 
váltotta fel, amely 606 D-öl telken két termet, italmérési helyiséget, előszobát, folyosót, 
kamrát, pincét és egy „szolgalakást" foglalt magában. Az udvaron ehhez tar tozot t néhány 
kisebb melléképület is. Az 1939. évi leltári kimutatás szerint a kb. 3000 pengős becsértékű 
épületben a könyvszekrényen kívül kü lönböző méretű festett asztalok, karoslócák, székek, 
fogasok, reklámtükrök, kályhák tartoztak a legfontosabb berendezési tárgyakhoz. Komoly 
eredménynek számít, hogy 1927-ben már villannyal világították az épületet, és három évvel 
később a kör rádiót vásárolt, elsőként a helyi olvasókörök közül. A technikával való 
lépéstartást jelzi a dinamós szellőztetőkészülék, valamint jégszekrény beszerzése, használata. 
A húsfőzés, étkezés eszközeihez a vasfazekak, zománcozot t tálak, tányérok és egyéb 
felszerelések tartoztak. Az udvari színben a szabadtéri főzés lehetőségét is megoldották. A 
leltárban külön tételsorban szerepeltek az italmérés eszközei.6 

Az olvasókör fontos feladata volt a tagok kulturális igényeinek kielégítése, az olvasási 
lehetőség megvalósítása. Tudatos könyvtárfejlesztésről azonban alig-alig beszélhetünk. 
Századunk első éveitől a könyvállomány már 150-250 db körül mozgott , bár időnként 
lecsökkent. A tervezett költségvetésben évről évre ugyan szerepelt bizonyos összeg 
könyvbeszerzésre, de tényleges hovafordításáról nincsenek adataink. Viszont az ajándékozás 
nem volt ritkaság. Például dr. Barta Géza 1936-ban 80 db „különféle jó állapotban lévő" 
könyvet adományozot t a kör javára. Az állomány zöme feltehetően szépirodalmi könyvek-
ből állott. A tagság és családtagjaik olvasásának mértékéről inkább csak közvetett adataink 
vannak. A jegyzőkönyvekben többször olvashatunk „selejtezésre" váró, „kölcsönzés alatt 
lévő", illetve „agyonnyúzot t" könyvekről. A könyvtárnokok időnként könyvköttetésről 
tesznek említést. Az 1930-as évek egyik információja szerint, aki a kölcsönzött könyvet nem 
viszi vissza határidőre „minden napért 2 fillér büntetéspénzt f izet ." 

A kör századunk elejétől igyekezett növelni a járatott napi- és hetilapok számát. Kezdetben 
még az is előfordult, nogy más egyesülettől „kiolvasott" lapot vásároltak olcsóbb áron. A 
megrendeléseket az anyagi feltételeken túl a vezetőség politikai szemlélete befolyásolta. Az 
1910-es években öt-hatféle újságot (országos, megyei, nelyi lapokat) olvashattak az olvasókör 
érdeklődő tagjai. 1912-ben például a Budapest, Néplap, Szabad Szó, Magyar Lobogó, Tolnai 
Világlap, a Debreceni Újság, és a Független Hajdúság című lapokra fizettek elő. 1936-ban a 
Függetlenség, a Debreceni Független Újság, az Egyházi Híradó, a Független Hajdúság, vala-
mint a Kis Újság járt. Ez utóbbit csak az őszi és téli 3-3 hónapra rendelték meg, amikor több 
idő jutott az olvasásra, a politizálásra. (Ez utóbbi különben nem volt erős oldala az 
olvasókörnek. A jegyzőkönyvek alig említik a két forradalmat vagy a nagy gazdasági válság 
hatását.) Megtörtént, hogy egy-egy tag saját pénzéből fedezte a kör lapjának előfizetési díját. 
Bélteky Lajos református lelkész, a kör díszelnöke a Keresztény Család című egyházi újságot 
„örök időre" rendelte meg a tagok számára. 

Az olvasókörben szervezett ismeretterjesztő előadásokról alig vannak adataink, s azok is 
csak az 1930-as és az 1940-es évekre vonatkoznak. Témakörük leginkább az egészségügy et,a 
hajdúkérdést és függetlenségi harcainkat öleleték fel. Ez utóbbiak - miként a minden évben 
társas vacsorákkal összekötött március 15-i megemlékezések is - a hazafias szellem erősítését 
szolgálták. Ugyanezért dekorálták történelmi képekkel: Bocskait, Thökölyt , Zrínyi Ilonát, 
II. Rákóczi Ferencet, Kossuth Lajost, illetve az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
néhány kiemelkedő eseményét ábrázoló olajlenyomatokkal. 

Forrásaink az olvasókör jótékonysági tevékenységéről is vallanak. 1894-ben, Kossuth 
Lajos halálakor az egyesület koszorúra adományozot t . Hozzá já ru l t az álmosdi Bocskai-em-
lékmű felállításához, támogatta a II. Rákóczi-szoboralapítványt és sok egyéb helyi és 
országos kezdeményezést. 

6 U o . Leltárnapló, 1939. 
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Sajnos, a kör 1940-es éveinek történetét írásos források hiányában már nem tudjuk 
nyomon követni. A II. világháború utáni időszakból egyetlen gazdasági napló maradt fenn, 
amelynek utolsó bejegyzése 1947 októberéből származik.7 Szóbeli visszaemlékezések szerint 
ez idő tájt az elnök Szilágyi Kálmán volt. A pártállam kereteinek kiépítésével, az említett 
évtized végén felszámolták az olvasókörök működését. Ezáltal a diktatórikus rendszer 
jelentős paraszti, kispolgári rétegeket fosztot t meg olyan közösségi, kulturális szervezetétől, 
amely nagy hagyományokra tekintett vissza, és kétségtelenül pozitívan alakította az emberek 
látókörét, műveltségét, színezte a város szellemi arculatát. 

Juhász Imre 

A H A J D Ú S Z O B O S Z L Ó I P O L G Á R I O L V A S Ó K Ö R 
ALAPSZABÁLYA 8 

I. Az egylet czíme és czélja 

1. $ Az egylet czíme: „Hajdúszoboszlói Polgári olvasókör." 
Czélja: a társas életet közhasznú eszmecserékkel, egyleti könyvtár fenntartásával, hírlapok 

és folyóiratok járatásával hazafias irányban fejleszteni; a tagoknak törvényben nem tiltott 
játék által szórakozást nyújtani. 

II. Szervezet 
A/a A tagok 

2. § Az egylet tagja lehet minden feddhetetlen jellemű egyén, ki ezen alapszabályok 
értelmében a választmány által felvétetik. 

3. $ A tagok 
a) tiszteletbeliek, b) alapítók, c) rendesek, d) vidékiek. 

4. 5 Tiszteletbeli csak olyan köztiszteletben álló, s társadalmilag kimagasló egyén lehet, ki 
valamely rendes tag ajánlata folytán a közgyűlés által egyhangú felkiáltás útján megválaszta-
tik. A megválasztott tiszteletbeli taggal a közgyűlési határozat írásban közöltetik. 

5. § Alapító tag az lehet, 
a., ki a 6. § a)pontja értelmében felvétetik és b), ki magát az alap és házszabályok, közgyűlési 
és választmányi határozatok megtartására aláírással kötelezi, s felvétele alkalmával az egylet 
pénztárába egyszer s mindenkorra 20, azaz húsz koronát fizet. 

6. § Rendes tag lehet, 
a), ki a választmány által, két rendes tag ajánlatára titkos szavazattal felvétetik és b), ki 
magát alap, és házszabályok, közgyűlési és választmányi határozatoknak megtartására az évi 
tagsági díjnak Pedig január és július hónapokban félévi részletekben előlegesen leendő 
megfizetésére aláírásával kötelezi. Aki évközben július elseje előtt vétetik fel, az évi díjat, aki 
pedig július elsejétől kezdve vétetik fel, csak az évi díj felét köteles fizetni. 

7. § Vidéki tag lehet mindazon H. Szoboszlón állandó lakással nem bíró egyén, 
a), ki a 6. § a) pontja értelmében vétetik fel, és ki magát az alap és házszabályok, közgyűlési 
és választmányi határozatok megtartására, s a közgyűlési határozattal megállapított évi 
tagsági díjnak a felvétel, illetve a beiratkozáskor azonnal való befizetésére aláírásával 
kötelezi. 

7Uo. Raktári napló, 1947. 
"Olvasóköri iratok. BIMA. 2995-91. 
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8. § A tagok jogai 
a), a rendes, - alapító és tiszteletbeli tagok jogai; az olvasókör helyiségében való szabad 
bemenet, az ottani élvezetekben részesütes - a hírlapok és folyóiratoknak a helyiségekben, a 
könyvtárnak pedig azon kívül is használata, b), közgyűlésekben indítványozási és szavazati 
jog, választásra, és megválasztatásra képesség, c), új tagoknak felvételre ajánlása, d), 
vendégek bevezetése a házszabályok korlátain belől. 
A vidéki tagok a 8. § a) pontjában elsorolt jogokat élvezik. 

9. § A tagok megszűnése 
A tagság megszűnik: a), a tag halála következtében, b), a rendes és vidéki tagnak írásbeli 
felmondása folytán, mely felmondás azonban minden év December 31-ig a választmányhoz 
benyújtandó, különben a felmondás figyelmen kívül hagyatik s az illető tagdíjat a következő 
évben is köteles fizetni, c), rendes tagnak H. Szoboszlóról való végleges elköltözése folytán, 
ha az illető tag a körülményt a választmánynak írásban bejelenti, a), kizárás folytán. 

10. § Kizárásnak van helye oly egyleti tagra nézve, aki valamely bűntett, különösen 
nyereségvágyból elkövetett bűntett, vétség vagy kihágásért jogerejű ítélettel elmarasztalta-
tott. b), ki az egylet helyiségeiben a műveltséggel össze nem férő magaviseletet tanúsít, c), ki 
az olvasó körön kívül társadalmilag megbélyegző tetteket követ el. d), aki az alap és 
házszabályokat meg nem tartja, e), ki tagdíjhátralékának befizetésére nézve az egyleti 
választmány által kétszer is felszólíttatván a felszólítás eredményre nem vezetett. Mindezen 
esetekben a választmány titkos szavazással határoz. 

Az e végett összehívott választmányi gyűlésen az Elnökön és tisztviselőkön kívül legalább 
öt választmányi tagnak kell jelen lenni és a határozat általános szótöbbséggel hozatik. 

A határozat ellen a kizárt tag fellebbezéssel élhet. A kizárt tagnak kizárás esetében is 
fennmarad a lejárt tagdíj befizetési kötelezettsége. 

B. Közgyűlés 

11. § Rendes közgyűlés minden év december havában tartandó. 

12. § Tárgyai, 
1. A választmány évi jelentése. 
2. Pénztárnoki számadás, mérleg és vagyonkimutatás,valamint a költségelőirányzat 
3. Számvizsgáló bizottság jelentése a penztárnoki számadás megvizsgálásáról 
4. A választmány és tisztviselők megválasztása. 
5. Az évi tagsági díjak megállapítása 
6. Az alapszabályok módosítása vagy megváltoztatása 
7. A határozatai ellen beadott fellebbezések elintézése 
8. Tiszteletbeli tagok felvétele, indítványok, és más fontosabb ügyek feletti határozás. 

13. § Rendkívüli közgyűlés hívandó össze. 
1. A választmány határozata folytán. 
2. Húsz rendes tagnak az Elnökhöz írásban benyújtott kérvényére. 
Tárgyait a választmány esetről esetre határozza meg. 

14. § A közgyűlésen érvényes határozathozatalra legalább húsz rendes tag jelenléte 
szükséges, ha e szám össze nem jönne, az elnök 15 nap alatt új közgyűlést hív össze, mely az 
előbbi tárgysorozat felett a tagok számára való tekintettel s a nélkül határoz. 

15. § A közgyűlésre való meghívás 8 nappal elébb a polgári olvasókör helyiségeiben 
kifüggesztetik s egyszersmind az összes tagok közt is köröztetik. 

16. § A jegyzőkönyv hitelesítésére a közgyűlés 2 rendes tagot küld ki. 



C. A választmány 

17. § Az olvasókör igazgatásával megbízott választmány tizenkétválasztmányi tagból és az 
egylet tisztviselőiből áll. Elnöke az egyleti elnök, illetőleg alelnök, jegyzője a titkár. - Érvényes 
határozat hozatalára a megjelent tisztviselőkön kívül legalább négy választmányi tagnak 
jelenléte szükséges. 

18. $ A választmány tagjai egy évre választatnak. 

19. § A megválasztott választmányi tag a tisztség alól indok bemondása alapján felmenthető. 

20. § A választmány rendszerint minden két hónapban szükség esetén többször is 
összehívandó, a szavazás rendszerint nyilvános, kivételnek a 6 és 10. §-ok eseteiben van helye. 

21. § A választmány hatáskörébe tartozik a., az egylet vagyona, és beligazgatása feletti 
minden intézkedés, b), új bútorok beszerzése, c), hírlapok, könyvek megrendelése, d), tagok 
felvétele és kizárása, e), költségvetési terv készítése, f ) , 20 koronánál kisebb kiadások 
utalványozása, g), 20 koronánál nagyobb értékű tárgyak feletti határozat, h), az egylet 
helyiségének kijavításafeletti határozat, i), a házszabályok megállapítása, módosítása. 

D. Tisztviselők 

22. § Az olvasókör tisztviselői: Elnök, Alelnök, titkár, pénztárnok, gazda és könyvtárnok. 

23. § A tisztviselők a rendes közgyűlés által egy évre választatnak. Ha időközben valamely 
tisztviselői hely megüresedik, azt a következő közgyűlésig a választmány tölti be. 

24. § 
1. Az egyletet hatóságok és egyesek irányában képviseli. 
2. A közgyűlést és választmányi üléseket összehívja, azokon elnököl, a szavazatok egyenlő 

megosztása esetén döntő szavazattal bír. 
3. Az érkező iratokat átveszi, előterjeszti, a kiadottakat a titkárral együtt aláírja. 
4. A pénztárra 5 korona erejéig bevásárlást megrendelhet. 
5. A pénztárt egy választmányi tag kíséretében félévenként megvizsgálja. 
6. A közgyűlés és választmányi ülések határozatainak teljesítését nyilvántartja. 

25. 5 Az alelnök az elnököt annak akadályoztatása esetén helyettesíti. 

26. § A titkár 
1. Minden ülésben jegyzőkönyvet vezet. 
2. Mindennemű iratot fogalmaz s ezt az elnökkel aláíratja. 

27. § A pénztárnok 
1. A tagdíjakat és más folyó bevételeket beszedi, átveszi és elkönyveli. 
2. A valasztmány vagy az elnök utalványozására kifizetéseket eszközöl. 
3. Pénztári könyvet vezet, a pénztárkezelésért felelős. 
4. Minden évről számadást vezet, azt a mérleggel együtt a rendes közgyűlés előtt a 

választmányhoz beterjeszti. 

28. § A gazda 
1. A házszabályok megtartására ügyel, ezek megsértése esetén az illetőt illendően figyelmez-

teti, esetleg az elnökhöz jelentést tesz. 
2. A játékdíjak kézi pénztárait kezeli, a befolyt összegeket időnként a pénztárnoknak 

átszámolja. 
3. Az olvasókör épülete, udvara rendben tartása felett őrködik, s a netaláni hiányokat a 

választmánynak bejelenti. 
4. Az olvasókör szolgája felett közvetlen felügyeletet gyakorol. 



29. § Könyvtárnok 
1. A könyvtárt kezeli és gondozza, a könyvekről naplót vezet. 
2. Hírlapok és folyóiratok rendben tartására felügyel. 

III. Az olvasókör alakulása és felosztása. 

30. § Az olvasókör egyszer s mindenkorra megalakult. 

31. § Az olvasókör feloszlása csak a tényleg meglévő rendes tagok 1/3.ad részének az 
elnökhöz írásban beadott indokolt kérvénye folytán egy e célra összehívott rendkívüli 
közgyűlés által az összes tagok 1/3.ad részének egybevágó nyilatkozata alapján határozható 
el. E közgyűlés az egylet vagyonáról intézkedik. 

32. § A jelen szabályok módosítását, az egylet feloszlását s az ez esetben vagyonának hová 
fordítását tárgyaló közgyűlési határozatok foganatosítás előtt, a m. kir. Belügyminisztérium-
hoz felterjesztendők. 

33. § Ha az egylet az alapszabályokban meghatározott czélt és eljárást illetőleg hatáskörét 
meg nem tartaná: a m. kir. kormány által amennyiben további működése által az állam vagy 
az egyleti tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul felfüggesztetik, s a 
felfüggesztés után elrendelő szabályos vizsgálat eredményéhez, képest fel is oszlattatik, vagy 
esetleg az alapszabályok legpontosabb megtartására különbeni feloszlatás terhe alatt 
köteleztetik. 

Kelt. H. Szoboszlón 1900. Feb: hó 18-án tartott rendkívüli közgyűléséből. 

Ádám János Magyar Imre 
ideiglenes jegyző ideiglenes elnök 

(a belügyminiszter jóváhagyta 1900. április 7-én) 

„Először Drégelypalánknál Körmöcbányára menet jutottam túl a határon. Valójá-
ban nemigen éreztem azt, hogy a hazám határát léptem át, inkább olyasféle érzésem 
volt, hogy egy olyan hazai területről, ahol módjával ellenőrzik mozdulataimat, olyan 
hazai területre lépek, ahol erősebben ellenőrzik lépéseimet. Később átléptem a határt 
Szobnál is, majd Lökösházánál is, honnan nagyapám vonatait visszafordította egykor 
a történelem. Hajóval a Dunán Mohácsnál úsztam ki Magyarországról, itt a határ 
valóban teljességgel érzékelhetetlen volt. Őszintén szólva mindig különösebb meg-
rendülés nélkül keltem át e ha tárpontokon, a hazámtól való elválás minden érzete 
nélkül. A mi nemzedékünknek nincs olyan határátlépési élménye, mint apáinknak, 
egyszerűen azért, mert a határt mindig kétszer léptük át, először az államból léptünk 
ki, s csak jóval később, többórás utazás után a nazából." Szabó Zoltán: Szerelmes 
földrajz. 1942.) 
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Malomsoki regruták 1942-ben 

Ülő sor: Tó th Kálmán, Szabó Zoltán, Veisz Géza (hősi halott), Nagy Ferenc. Állnak: Réfi 
József, Szabó László (hősi halott), Somogyi Sándor, Mészáros József, Tóth István 

A Kisalföldön, így Malomsokon is a századfordulótól nyomon követhető szép szokás volt, 
hogy a besorozot t katonajelöltek szalaggal díszített kalapot viseltek. A földig érő, színes 
szalagokat sorozás után a helybeli lányok ajándékozták a katonának alkalmas regrutáknak. 
Akik nem váltak be sorozáskor, nem kaptak szalagot, bár fehéret viselhettek volna. Ezt 
viszont szégyennek tartották, úgyszintén azt is, hogy a haza szolgálatára alkalmatlanok. A 
szalagos kalapot - sorozástól a bevonulásig - ünnepnapokon viselték a regruták. Sajnos, ez a 
szép nagyomány, mely látványnak is kedves, szemet gyönyörködte tő volt - annyi más 
szokással e g y ü t t - a z 1950-es években feledésbe merült. 

(H. Szabó Lajos) 

„Aki az országot akarja megismerni, az forduljon a geográfusokhoz. Aki a hazát, az 
fordul jon mindenekelőtt a köl tőkhöz." (Szabó Zoltán: Szerelmes földrajz. 1942.) 
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ALAPTÓL A BEKÖLTÖZÉSIG ! 

Építkezők figyelmébe ajánljuk! 

Alaptól az épület befejezéséig, gazdag árukínálattal 
állunk az építkezők rendelkezésére. 

Jól jár, ha kikéri telepvezetőink tanácsát. 

Hasznos ötletekkel, szakmai ismerettel mutatják be 
termékeinket és tesznek ajánlatot vásárlásakor. 

Időt, pénzt takarít meg, keresse fel építkezése során 

a Közép-magyarországi Tüzép Vállalat Pest, Ko-
márom, Fejér megyei telepeit! 

Várjuk kedves vásárlóinkat 
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EMLÉKEZZÜNK ) 
\ / 

1944 tragédiája 
falumban, 
a kárpátaljai Bátyún 

Édesapám emlékére 

Jedlinszky Ferenc (sz. 1908.) vasesztergályos, 
a bátyúi deportálások egyik szenvedője 

1. Tizenkét éves fejjel éltem meg az 1944-es évet. A nyár folyamán sokszor fu to t tunk a 
kertünk alatt megásott bunkerba. Erre az időre mindig keserű szívvel gondolok vissza. Egyik 
reggel édesapám Deiött felháborodva, s ezt mondta édesanyámnak: „Á falu körül van kerítve 
csendőrökkel. Szedik össze a zsidókat." A szavak értelmét nem tudtam felfogni. Csak azt 
tudtam, hogy játszótársaim némelyikének sárga csillagot kell hordania. 

Az első csapás még 1943-ban ért utol bennünket , amikor megérkezett a hivatalos értesítés, 
hogy a Don-Kanyarnál eltűnt Bihari Endre, Demjén Péter, Márkus Bertalan, Szuhánek 
István, Szűcs Tibor . A második 1944 novemberében és decemberében volt, amikor a 
falubelieket sztálini munkatáborokba hurcolták. Közöt tük volt az édesapám is. Úgy érzem, 
tartozom a szülőföldemnek azzal, hogy az igazságra emlékezem. 

Adatközlőim, Bence Béla, Jedlinszki Ferenc, Nyeste Ferenc, Sütő Béla elmondásából 
tudom, hogy a bátyúi lónyai kastély volt a körzet deportálásának központ ja . Innen indultak 
a haláltáborokba Bátyú, Bótrágy, Szernye, Harangláb, Beregsom, Eszeny, Szalóka, Lónya, 
Hetyen, 18-50 év közötti férfi lakosai. 

Levéltári adataink szerint Bátyúban a 18-50 év közötti férfiak száma 396 volt. Ebből 
falukutatás során ez idáig 271 ember adatait dolgoztuk fel: 140-en voltak sztálini munkatábo-
rokban, katonaként távol voltak az otthontól 81-en. A munkatárobokból 38-an soha nem 
tértek vissza, a háborúnak 18 áldozata volt. A kutatás nem könnyű, hisz nem áll 
rendelkezésünkre a férfilakosság névsora. Sok család teljesen kihalt, mások elköltöztek, 
megint mások ma sem mernek nyíltan beszélni. 
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Az első csoport 1944. november 18-án indult a lónyai kastélyból. Erre így emlékszik vissza 
a nyolcvanéves Bence Béla bácsi: „Lehettek vagy kétezren: szernyiek, bátyusiak, bótrágyiak, 
bakosiak, újbátyusiak, szalókiak, lónyaiak. Már előtte való nap összegyűltek a lónyai 
kastélyban, sokan éjszakára hazamentek aludni. Ez a csoport még önként jelentkezett a 
háromnapos munkára ." 

Márkus Ilona még emlékszik arra, hogy Ungvárról is volt kint valaki, s a kastély erkélyéről 
beszélt az összegyűltekhez. Kérte az embereket, hogy segítsenek újjáépíteni a tunelt (alagút). 

Az emberek vágytak a békére, belefáradtak a háborúba, hittek az új rendszerben, hittek a 
hatalom képviselőinek. A sok gyötrődés után őszintén segíteni akarták az újjáépítést. Az 
induló csoportban öt kommunis ta is volt, személyesen akartak példát mutatni. Vitték 
magukkal a pártkönyvet is. Később derült ki, hogy arra sincsenek tekintettel. 

Az édesanyák, a feleségek, a menyasszonyok zokogva kísérték el férjeiket, fiaikat, 
vőlegényeiket. Elkísérték őket az Éger-dűlőn, majd ki a vasúti töltésre. Balsejtés nyomta a 
szívüket. Az embereket Batyuból Barkaszóra kísérik. Itt házaknál alusznak. Egyeset levelet 
küldenek haza, mások megjózanodva lelépnek. Kezemben van Szabó Andrásnak Barkaszó-
ról szüleihez írt levele. Ide másolom: 

„Kedves Szüleim és Testvéreim! 
Már Barkaszóról igyekszem levelemet elküldeni nektek, hogy megnyugtassalak mindnyá-

jatokat. 
Ne aggódjatok, már az első napom is jól kezdődött. Jó helyen vagyok, ugyanis egy nagyon 

jó ismerősömmel, Jolikával (azaz Jordán Jolikával - B. B.), aki Erzsi nénéméknél lakott, 
találkoztam. Az összeírásnál már külön akartak venni. Azt hiszem, akárhová megyünk, 
írnok leszek. A legközelebbi irányítás Munkács. Nem fogok semmi bolondságot csinálni. 
Édesapám ne aggódjon, mert ezzel csak a saját egészségét ássa alá. Kívánok neki javulást, és 
ha Meny us még odahaza van, akkor mihelyt lehetséges, azonnal vigye be Munkácsra a 
kórházba. És Meny us nézze meg odahaza a körülményeket, ne menjen el a táborba, hanem 
menjen iskolába. Valamennyi bátyusi itten van Barkaszón. Kívánom, hogy levelem 
mindnyájatokat jó egészségben találjon, habár nem tudom, mikor ér el benneteket. És aki 
viszi és átadja, mondjatok neki köszönetet. 

Számtalanszor csókolom édesapát, anyát, Emmit és Meny us öcsémet és mindenkit. 

Szeretettel Bandi 
Barkaszón 1944. XI. 18." 

András még tele van bizakodással. Még hisznek a háromnapos munkában, hiszen 
mindössze két lovaskatona kíséri őket. 

Legközelebb Szolyván, a határvadász-laktanyában szállásolják el őket. Ebben a csoport-
ban 49 bátyusi van. Szolyván már botokkal felszerelt suhancok őrzik őket szögesdróttal 
körülkerített épületekben. Éjszaka fel-felkattog a géppisztoly, azt suttogják, a szökni 
akarókat lövik. A csoport két nap múlva megy tovább. Csak a betegeket nagyják hátra. 
Metsző hideg van. Éjszakára Turkán pihenő, majd irány Sztarij Szambor. Háromnapi 
pihenés után vagonírozás. Egy kocsiba száz embert is betuszkolnak. A szerelvény elindul az 
ismeretlenbe. Sztarij Szamborban osztályozzák őket, aki nem akar továbbmenni, mindig a 
sor végére áll. H a kivan a csoport , indul az állomásra. Az első a belorusz Orsa városába 
érkezik, köztük 31 bátyusi van. Rothadt krumpliból főtt leves várta őket, később a helyzet 
még rosszabb. 

Már ot thon is van valami a levegőben. Az asszonyok elindulnak keresni férjeiket, fiaikat. 
Édesapám, mint tudatos honpolgár , szintén készült a háromnapos munkára, elővette a 

hátizsákot és csomagolt. Vologya nevezetű katonatiszt lakott nálunk, civilben tanító. Levette 
a hátizsákot apám hátáról és nem engedte készülődni. Értetlenül álltunk vele szemben. 

Minden második nap indult egy csoport Szolyvára. November 27-én már szó sem volt 
önkéntességről. Az embereket a vasúton fogdosták össze és kísérték a lónyai kastélyba. A 
helyzet világossá vált. 

Baraté Béla így emlékezik vissza: „Ötéves voltam, szaladtam apám mellett, fogtam a kezét. 
N e m akartam engedni, hisz csak két hete szököt t haza a katonáságtól. Még 1943-ban 
behívták. A nagy sárban fu to t tam mellette egészen addig, míg egy katona durván meg nem 
ütöt t . Ennyi emlékem maradt az apámról." 

Ezzel a csoporttal vitték édesapámat is. Elfogták a vasútállomáson, ahol dolgozott. 
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2. Ülünk Jedlinszki Feri bácsival és felelevenítjük 1944 novemberének eseményeit. Feri 
bácsi keserűséggel beszél ezekről az időkről. A magnószalag visszahallgatása közben az én 
szívem is megtelik keserűséggel. Gorondig erőltetett menetben kísérték a csoportot, onnan 
Beregszászra indultak. Munkács, Szolyva, Turka és Sztarij Szambor következett. Volt, aki 
nem bírta az utat, teljesen összeomlott . A csapi Nagy Béla elkeseredettségében felmetszette a 
hasát. Művét géppisztolysorozat fejezte be.. . 

A fiatal katonák különösen durvák voltak a foglyokkal. 
Sztárij Szamborban érték utol egymást a csoportok. Rokonok találtak egymásra, együtt 

mentek tovább. A tehervagonokba százasával szállították fel az embereket, csak guggolni 
vagy állni lehetett. A kocsi alján volt egy nyílás a szükségletek elvégzésére. Az ablakon 
szögesdrót volt. 

Minden reggel egy katona kinyitotta az ajtót és bekiabált: „Kaput jeszty?" Nagy 
fakalapáccsal végigkopogtatták a vagont, nem bontot ták-e meg. A 21 nap alatt ötször adtak 
enni, ebből kétszer főtt ételt. A szomjúság volt a legkínzóbb. Egyesek a vasreszelékről 
kaparták a zúzmarát . Mások a beadott konzerves dobozzal próbáltak havat felvenni a 
szükségnyíláson a sinek közül. Vagy kétszer adtak be pokrócban havat. Feri bácsi kétszer 
volt élelemért abban a kocsiba, ahol a katonák voltak. Mindig részegen találta őket: a foglyok 
élelméből telt az italra. Számonkéréstől nem kellett tartaniuk. 

1945. január 7-én érkeztek meg az oroszországi Nevianszkba. Lehettek vagy 1070-en, az 
úton körülbelül harmincan haltak meg. A lágerbe kétszáznál valamivel többen tudtak saját 
lábukon bemenni, a többiek annyira legyengültek, hogy szekéren kellett vinni. Mindenkit 
fürdőbe vittek, csupaszra borotváltak. A forró víz hatására a tetvek még jobban élősködtek. 
A ruhát fertőtlenítették. 

A láger régi, rossz faházakból állt. Ujakat a foglyokkal építtettek. A barakkokban 
gyalulatlan deszkából volt az emeletes ágy. Szalmazsákot csak egy év elteltével kaptak. A 
vánkos egy tégla vagy egy darab fa volt. 

Az erdőbe jártak fát vágni. Egy evésre félliternyi zsírtalan kotyvalékot kaptak. Járt mellé 
60 deka kenyér és egy kis kása. Sokszor keresgéltek a szemétdombon. Többször kaptak 
csonárlevest. Az étkezdében ették a sót és itták rá a vizet, hogy tele legyen a hasuk. Az erdőn 
a katonák krumpli t sütöttek, a haját eldobták, s jót nevettek azon, hogyan marakodnak érte 
a foglyok. A lágerben a beszédtéma mindig csak az evés volt: mit főzöt t az asszony, hogyan 
kell ezt vagy azt elkészíteni. 

A legyengült emberek között aratott a „kaszás". Volt olyan, aki az emésztőgödörbe 
fordult bele. Pusztí tot t a tífusz. Az egyetlen orvosság egy német orvos tanácsára fenyőfa 
tűleveleiből főt t tea volt. Tavaszra az 1100 emberből vagy 650-en maradtak. 

Annak volt a legnehezebb sorsa, aki semmilyen mesterséghez nem értett. 
A lágerekben sokféle nemzetiség volt: orosz, német, román, cigány. A foglyok vezetőjéül 

olyan kárpátaljaiakat jelöltek ki, akik beszéltek oroszul. A lágerparancsnok egy magyargyű-
lölő román volt. 

A Nevianszkba megérkezettek közt jó, ha volt tíz hadifogoly, a többit Feri bácsihoz 
hasonlóan ot thonából hurcolták el „málenykij robot"-ra . Éllenben mindenki ruhájára 
felvarratták a VP jelzést (vojenno plennij - hadifogoly). A foglyok közt három kategória volt: 
munkás, okás (gyengélkedő) és beteg. A foglyok osztályozása, azaz a komisszió havonta 
volt. Meztelenül kellett elvonulni a komisszió előtt, s ott megcsipkedték mindenkinek a 
tomporát : ha volt rajta egy kis hús - munkás, ha g y e n g e - o k á s , ha nem bírt - beteg. Az elsőt 
nehezebb munkára , bányába vitték. Az okások csak a láger területén dolgoztak. A betegeket 
kórházba küldték. A kórházban nem volt orvosság, ellenben nem kellett dolgozni, valamivel 
jobb volt az ellátás. Az okások lábbelije fából és vászonból készült. Édesapám is ilyenben jött 
haza, azután sokáig őrizgette. Bátyúból az utolsó halott Tóth József volt. 

1945 augusztusában indult haza az első okás csoport , mely vonattal érkezett. Há rom 
bátyusi volt közö t tük : Bagu Géza, Demjén Vilmos, Sütő Miklós. 

1944 novemberének végén Feri bácsi Kirovográdba (1936-ig Kolota) került. Itt három-
négyezer fogoly lehetett. Innen egy kis településre, Altenájba vitték, ahol körülbelül 500 
zsidót tartottak. Itt már valamivel jobbak voltak a körülmények. Ritka volt a halálozás. 
Nyáron Feri bácsi kikerült a kolhozba dolgozni. Szénázással foglalkoztak vagy 35-en. A 
lágertől 8 kilométernyire laktak egy elhagyott épületben. Egy öreg kolhozista vigyázott 
rájuk. A lakosság nem rokonszenvezett velük. Feri bácsi kovács lett a faluban. A parasztok 
kisebb-nagyobb munkáért ennivalót adtak neki és társának. 

Altenájban volt egy kis emlékmű, rajta piros-fehér-zöld zászló. 
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1946 nyarán már lehetett levelet írni haza. Feri bácsi nem élt ezzel a lehetőséggel, mert nem 
hitt benne, hogy hazajut. 

A lágerbe visszatérve újra favágással foglalkozott . Már leesett a hó, amikor egy nap jobb 
ruhát kaptak: vattanadrágot, pufajkát , válinkit. Semmi sem volt új, de azért hordható 
állapotú. Közölték a foglyokkal, hogy hazamehetnek. Kezükbe kapták az igazolást és tíznapi 
élelmet: sós hal, kenyér és konzerv. Gyalog indultak az állomásra. Vonaton egy tiszt 
Szverdlovszkig kísérte őket , ahol mindenkit szélnek eresztettek. Lembergben jutottak ismét 
meleg ételhez. 

A nírek nem nagyon jutot tak el hozzájuk . 1945-ben úgy tudták, hogy Kárpátalja 
Csehszlovákiához tartozik. Később láttak egy térképet, mely Csapnál mutatta a határt. 

13 napi utazás után érkezett haza Jedlinszki Ferenc 1946. december 25-én. Két év és 28 nap 
után tette lábát hazai földre. Jelentkezett a községházán, átadta a papírokat, amire kiadták a 
paszportot . Még egy évig betegeskedett, nem tudot t munkát vállalni. Felépülése után ismét a 
vasútra ment : géplakatos lett. Később csoportvezető. Nyugdíjazása után egy ideig őr volt a 
Bátyúi Terményforgalmi Kombinátban. Ma már 81. életévét tapossa. 

3. Fordulatosán alakult Nyes te Ferenc sorsa is. Megszökött a hadseregből, bujkált a 
csendőrök elől. A Vörös Hadsereg bevonulásakor fellélegzett: úgy érezte, ezzel számára vége 
a háborúnak. Ám tévedett, ö t is Sztarij Szamborba vitték. Aki az ú ton lemaradt, azt teketória 
nélkül agyonlőtték. Társaival 10 nap és 10 éjszaka utaztak. 1944. december 31-én érkeztek 
meg Boriszovba. A szerelvény egy része továbbment Sztalinóba, pár nap múlva azonban 
visszajött, mert ott már nem fogadtak új foglyokat. Az 5500 számkivetettből tavaszra 
1700-an maradtak életben. Bátyusiak 37-en voltak közöt tük, 14-en sohasem tértek haza. A 
rossz élelmezés, a tífusz szedte áldozatait. Még Sztarij Szamborban kaptak lengyel 
katonaruhát, azt viselték. 

Sütő Béla bácsi elmondja, hogy a gyötrelem annyira elváltoztatta az embereket, hogy 
sokszor a falubeliek sem ismertek egymásra. 

Ebben a lágerben voltak magyarok, lettek, ukránok, németek, franciák. A leghamarabb a 
franciák mentek haza. 

Tavasszal jött a komisszió, itt is megejtették a válogatást. A betegeket Mogiljovba vitték. 
Ez k imondot tan kórházláger volt. Ä személyzet nőkből állt. Volt orvosság, naponta 
többször adtak enni, még fehér kenyeret és vajat is láttak. Aki feljavult, az visszakerült a 
lágerbe. Villanytelepen, téglagyárban, vasgyárban dolgoztak. Aki túlteljesítette a normát , 
több ennivalót kapott, dohányhoz , szappanhoz is hozzájutot t . Minden héten lehetett 
fürödni. N é m e t munkaruhában dolgoztak. 

A lágerben újságból tudták meg, nogy Kárpátalját Ukra jnához csatolták. 
A katonák nem hitték, hogy a foglyok döntő többsége soha nem fogott fegyvert a kezében. 

Mindig azt mondogatták, hogy akkor mehetnek haza, na amit leromboltak, újraépítik. 
Sütó Béla bácsi 1946. október 6-án érkezett haza. Ö faragja az áldozatok emlékére állítandó 

kopjafát. Kicsit a szívét is beleteszi. 
Baksa Zoli bácsi egy félszemű tisztet emleget gyakran, aki ütötte-verte a foglyokat, mert a 

lerongyolódott , beteg embereket nem akarták átvenni tőle Nevianszkban. 
Volt, akinek sikerült elbújnia az elhurcoltatás elől. Egyesek a cseh légióba jelentkeztek, 

mint például Béres Károly, Veress Sándor, Nyes te Dezső. Voltak, akik kiszolgálták a 
hatalom embereit. Segítettek az i t thon maradottak felkutatásában. 

Szabó András tragédiája jut eszembe. Tehetséges fiatalember volt, versírással is próbálko-
zott. Forgatom a kis könyvecskét, s a következő sorok ragadják meg a figyelmemet: 

„Már messze szállnak a futó fellegek, 
Nem is küldtem, nem is kaptam 
Üzenetet attól, ki engem szeret, 
De szívünk vágya átjárja az egész földet, 
Ha üzensz, a sírban is meghallom szavad." 

4. Tudomásom szerint az utolsó csoport 1944. december 3-án indult el Bátyúból. A 
malomban fogdosták össze őket . N e m sokan lehettek. Ez a csoport már csak Szolyváig ju tot t 
el. A területi levéltár őrzi a Nyes te Géza és Fehér László nevére kiállított hatósági erkölcsi 
bizonyítványokat. íme az egyik: 



„Községi bizonyítvány 
A helyi községi néptanács igazolja, hogy Nyeste Géza bátyúi lakos, aki 1926. szeptember 

26-án született Bátyúban, 1944. december 3-án elvitték munkára hadifogoly lágerbe, de nem 
azért, mert üldözték, semmilyen pártnak nem volt a tagja, a nép ellen nem dolgozott, a 
németekkel nem tartott kapcsolatot, mert ő magyar. 

Ez az igazolvány kiadatott a fent említettnek, hogy vegyék fel a vasútra. 
1945. április 16-án" 
Érdekes számunkra még két levéltári okirat. Adatokat közölnek a községről. Megtudhat-

juk többek közöt t azt, hogy a falu lakosainak száma 1635, ebből férfi 812, táborban van 169, 
egytől 18 éves 324, 18-től 50 éves 396, ötven éven felüli 92; nő 823, nő egytől 18 évesig 306, 
50 éven felüli 116. 

A bótrágyi okiratok között megtalálható az a körlevél, melyben a járás kéri a hadifoglyok 
neveit. Megtaláltuk azt a névsort, melyet a falu bírája állított össze a hadifoglyokról. Éz a 
névsor a következő adatokat sorolja fel: név, születési hely, születési év, illetőség, láger. Itt 
192 név szerepel. Vannak közöt tük olyanok, akiket a község lakosai nem ismernek. 
Valószínűleg bujkáló katonák lehettek. A névsorban találhatók olyanok is, akik nem voltak 
lágerben, bujkáltak, de a hatóság megtévesztésére felkerültek a listára. 

A láger helye Az odahurcoltak 
száma 

Meghaltak Hazatértek 

Szolyva 16 6 10 
Szambor 26 5 21 
Orsa 31 5 26 
Nevianszk 16 8 8 
Boriszov 37 14 23 
Sztalino 6 - 6 
Más lágerek 8 - 8 

Összesen: 140 38 102 

5. Gondolatban a kopjafára ráírom azoknak az édesanyáknak, testvéreknek, menyasszo-
nyoknak a neveit, akik Szkotárszkig mentek gyalog, hogy szeretteik nyomára bukkanjanak. 
Fájdalommal, keserűséggel jöttek haza és beszéltek a haláltáborokba menetelőkről. 

1944 decemberében megjöttek az első gyászhírek. 
1945 nyarán megjött az első fogolyvonat. Ezzel érkezett édesapám is. Ismerős hang kiáltott 

a vonatból: „Fiam!" Szaladtam a kocsi irányába, s megálltam. H o z z á m hajolt egy szakállas 
ember. N e m ismertem meg az édesapámat. Pár nap múlva hazajött Debrecenből. Mindössze 
38 kiló volt, mielőtt elvitték - 106. A találkozás sokkoló volt. 

A falu megsiratta, meggyászolta odaveszett fiait, 49 gyermek soha többé nem foghatta meg 
édesapja kezét, 18 fiatalember nem alapíthatott családot. Évtizedekig csak baráti kö rökben , 
suttogva beszélnek a történtekről. Felnő egy nemzedék, mely nem tudja, mi is történt. 

A lágert megjártak nem bűnösök, hanem áldozatai egy népirtó politikának. 

Bagu Balázs 
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B E S Z É L G E T É S ) 
V / 

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 

Wolf art Jánossal, a hivatal elnökével 
beszélget Frigyessy Ágnes 

A Berzsenyi Társaság szervezésében május 3 -5 közöt t Keszthelyen Kisebbségi 
magyar sajtó és tömegtájékoztatás Európában, nemzetiségi sajtó és tömegtájékoztatás 
Magyarországon címmel tudományos tanácskozást tartot tak. Beszélgetésünk itt 
készült. 

• Mikor alakult a Kisebbségi Hivatal? Előtte pótolta-e ezt valami? 
A rendszerváltásig hármas bontásban működtek : a pár tközpontban valamelyik osztályon 

volt egy munkatárs; a Hazafias Népf ron tban dolgozott egy munkatárs és a Művelődési 
Minisztériumban létezett egy nemzetiségi, önálló osztály. Ez azonban főosztályi rangú sem 
volt. Ezzel azt deklarálták, hogy a témával kapcsolatban csak művelődési feladatról kell 
beszélni, ami nem igaz. A kisebbségek is t i l takoztak ez ellen. így az ő ti l takozásuknak is 
engedve a rendszerváltás előtti utolsó kormány - a Németh-kormány - létrehozta a Nemzeti 
és Etnikai Kisebbségi Kollégiumot és hozzá egy titkárságot, amely a kormány tanácsadó 
szerve volt. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Titkárság vezetője Tabajdi Csaba miniszterhe-
lyettesi rangban, a felügyelője pedig Pozsgay Imre államminiszter volt. Én magam is 
dolgoztam ezen a titkárságon, amely a rendszerváltással, az új kormányalakítással fe lbom-
lott, és létrejött helyébe két új egység. Az volt a tapasztalat, hogy jó dolog azonos elv, 
értékrend alapján kezelni a határon túli magyar kisebbségek és a hazánkbeli nemzeti és 
etnikai kisebbségek ügyét; mégis, tartalmilag elkülönülnek egymástól. Ezért a két terület az 
államigazgatás szintjén szétvált és létrejött a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek ügyét állami 
szinten gondozó, kormányzati feladatokat elvégző Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal. 
Ez a hivatal 1990. augusztus 30-ai kormányrendelettel jött létre. 

• Mi a feladata? 
Tartós kapcsolatok kialakítása a nemzetiségi szervezetekkel. Közvetítsen a kormányszer-

vek között , koordinálja a feladatok végrehajtását. Feladata a kisebbségi törvény előkészítésé-
ben való közreműködés . A kormány számára előterjesztéseket készít a kisebbségekkel 
kapcsolatban. Most készítettünk például előterjesztést egy százhúszmilliós költségvetési 
pótigényről. Feladatunk az is, hogy a kisebbségi törvény elfogadása után kidolgozzuk a 
végrehajtási kormányprogramot , s annak ellenőrzését. De ide tartozik a Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségekért elnevezésű kormányalapítvány adminisztrációs, financiális munkája is. 

• Mit támogat az alapítvány ? 
Olyan privát ötleteket vagy közösségi kezdeményezéseket, amelyekre nincsen meg a 

költségvetési fedezet sem az egyes szaktárcáknál, sem a helyi önkormányzatoknál ; mégis 
nagyon fontosak egy adott kisebbségi közösség számára. Például gyermek olvasótáborok, 
diákcserék, külföldi utazások, egy-egy festő vagy író műveinek a megjelentetése, kiállítások 
rendezése, egyházi rendezvények és így tovább. 

• A kisebbségi törvény mikorra várható ? 
Reményeink szerint ősszel a parlament elé kerülhet. A politikai alapelvekben van egy 

alapvető megegyezés a nemzetiségi szervezetek által létrehozott Kisebbségi kerekasztal és a 
Kisebbségi Hivatalunk között . A Nemzetiségi kerekasztal időt kért, a hivatal erre türelmet 
jelzett és adott. A szakértői egyeztetés van hátra, utána lehet a parlamenti pártokkal 
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egyeztetni. Olyan törvényt szeretnénk, amely egyszerre felel meg az európai jogrend 
követelményeinek, az európai normáknak; a helsinki záróokmányban foglalt és az utótalál-
kozókon aláírt chartáknak, kisebbségekre vonatkozó nyilatkozatoknak. Ugyanakkor nem 
életidegen, tehát a hazai kisebbségek viszonyaiból indul KÍ, a velük kapcsolatos feladatokból. 
Nincs igazán minta, nincs modell. Ausztriában van egy népcsoporttörvény, amely elég laza 
megfogalmazású, nem elég részletes szabályozású. Ezzel az itteni kisebbségek nem elégedné-
nek meg. O k garanciákat, állami kötelezettségvállalást szeretnének a deklarált jogok mögöt t 
látni. A másik oldalon, a kormány elveiben szerepel egy nagyfokú autonómia, a kisebbségek 
önkormányzatisága, a kulturális autonómia. A kisebbségek szeretnének minél több közha-
talmi jogosítványt megkapni és gyakorolni. 

• Lehet-e összehasonlítást végezni, mennyi anyagi támogatást kaptak a kisebbségek az 
előző rendszerben és mennyit kapnak most? 

Összeségében nem lehet, mert nem tudom megmondani , hány forint , hány fillér jut egy 
kisebbségi állampolgárra úgy, mint magyar állampolgár, és mennyit élvez annál a sajátosságá-
nál fogva, hogy német, szerb vagy horvát. Ez eddig nem is különült el, de az új költségvetési 
törvényben már vannak erre utaló jelek. De úgy érzem, a tendencia egyértelműen pozitív. 

• Javult-e a kisebbségi sajtó helyzete ? 
Ma sokkal jobb helyzetben van, mint öt vagy tíz évvel ezelőtt. Erre a kormány külön pénzt 

fordít . Idén először negyvenmilliót szavazott meg a parlament és ehhez a kormány az utóbbi 
napokban még ötvenmilliót tett. A kormány külön alapítványt hozot t létre ötvenmillió forint 
erejéig. A költségvetési törvényben úgynevezett plusz fejkvóta, normatív kiegészítő támoga-
tás van a nemzetiségi oktatást, nevelést végző óvodák és iskolák esetében. Ez gyerekenként 
óvodákban ötezer, iskolákban 14 ezer forint, ami a tartalmi fejlesztést szolgálja. 

• Milyen jogokkal élhetnek még a kisebbségek ? 
Pályázati lehetőségük van a nemzetiségi lakossággal bíró községeknek új induló vagy 

folyamatos beruházásokra, például a nemzetiségi oktatást szolgáló tanterem-bővítési lehető-
ségekre. Ezek új dolgok, az előző költségvetési évben, az előző kormány alatt nem voltak. 
Ezeket persze még lehet bővíteni, de úgy érzem, a nemzetiségek teljes egyenjogúsága, az 
otthonosság kérdése nemcsak pénztől függ. Nemcsak olyan pénzkérdés, amely központi lag 
jelenik meg a költségvetési törvényben, hanem fontos az, hogy ahol élnek, milyen súllyal 
tudnak szerepelni a helyi közéletben, a helyi képviselő-testületben. Mennyit tudnak 
kiharcolni saját céljaikra, hogyan tudnak nyomatékot szerezni érdekeiknek. Minél inkább 
megvalósul az önkormányzatiság, annál inkább lesz a kisebbségeknek esélyük problémáikat 
ott megoldva látni, ahol élnek. Az önkormányzatok szerepe, súlya, felelőssége a kisebbségi 
feladatok megoldásával növekszik és reméltük, ez napi feladat lesz és nem ünnepnapi . 
Nemcsak konferenciák, nemcsak jubileumok és kongresszusok kérdése mindez. Nagyon 
fontos a politika magas szintjén, hogy Antall József miniszterelnök április 24-én fogadta a 
kisebbségi szervezetek vezetőit. Ez lökést, bátorítást kell hogy adjon a kisebbségi szerveze-
teknek és raj tuk keresztül a kisebbségeknek. A napi feladatokat azonban máshol kell 
megoldani. 

„Annak, aki jól megismeri Magyarország részeinek képét, tájainak gazdaságát, 
városainak jellegét, a hazai föld szebb lesz, tágabb lesz, tehát kedvesebb is lesz. T ö b b 
féltése és több terve fog kapcsolódni ehhez a szóhoz: Magyarország. E több féltés és 
több terv, több védenivaló és több alkotnivaló elemeiből tevődik össze az, amit a szó 
legtisztább értelmében nevezhetünk hazafiságnak." (Szabó Zoltán: Szerelmes földrajz 
1, 1942.) 
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TERMÉS 

Felvidék monasztikus lelke -
Garamszentbenedek 

A monda úgy tartotta: Géza herceg - u tóbb I. Géza királyunk (1074-1077) - minekutána 
álnok unokabátyjának: Salamon királynak seregére Pest város mellett, a mogyoródi 
domboknál megsemmisítő csapást mért, annak t rónját is elfoglalta. Ennek végeztével Géza a 
barsi hegyek közé vonult, vadászatra. Itt, az egyik - Garam fölé meredő - sziklafal 
barlangjában megtört testű, imába merült aggastyánra bukkant. Salamon volt, a száműzöt t 
uralkodó. Ekkor határozta el Géza - tartja a legenda - , hogy ezen a helyen monostor t emel. 
Ez a monostor lett Garamszentbenedek. 

Ami e királyi vadászat legendáját illeti, van benne némi igazság. A Garamszentbenedek 
alatt fekvő falu — később mezőváros - , Pettend plébániatemplomát Szent Egyed - Saint Gilles 
- őrzi. Márpedig Szent Egyed a vadászok védőszentje. 

Géza királynak egyházalapítási szándékához azonban az is hozzájárulhatott , hogy 
hazánkat ugyanebben a vészterhes 1074-es esztendőben természeti csapások is érték. Az 
országot éhínség sújtotta. Garamszentbenedek évkönyvei úgy tudják: Géza király a 
testvérharcok múltával - az ég kiengeszteléséül - építtette meg a váci székesegyházat, s a 
szentbenedeki monostort . A szentbenedeki monos tor patrocíniuma - védőszentje - Nagy-
boldogasszony és Szent Benedek lett. 

A felszentelésre - s a gazdag megadományozásra - 1075-ben került sor. A d o m b o t 
1075-ben Géza királynak és öccsének: László hercegnek - az ifjú Szent Lászlónak - , 
Nehemiás esztergomi érseknek, meg az akkori Magyarország főembereinek, főpapjainak 
saruja tapodta. O t t volt Gyula nádor is. A püspökök közü l pedig Áron , Frankó, Gecticus és 
Lázár. 

A jámborságon kívül más meggondolások is vezették Gézát. A szentbenedeki monos tor a 
gyéren lakott Felvidék fokozatos benépesítésének korai állomása lett. Ennek a telepítési 
vonalnak egyik kirepítő fészke Esztergom volt. A Duna jobb parti érsekvárosnak - s ez 
mutatja missziós célját - egész egyházmegyéje: a bal partra, a Felvidékre esett. A telepítés 
gyors ütemű volt. A Garam mentén északabbra Zólyom vára - 1095-ben Szent László 
nalálhelye - megelőzi Szentbenedek alapítását. Keletebbre Bozók monostorát 1135-ben a 
H u n t - P á z m á n y nembeliek fundálják. A telepítés a XI I -XII I . század fordulójára északon 
már eléri a liptai s a túróci medencét: a Tátrát . A Géza király adományaképpen a 
monostornak juttatott felföldi jószágok térképe világosan mutat ja: a Kisalföld drága, 
termékeny éléskamrájára támaszkodó Szentbenedek arccal missziós területe: a Felvidék felé 
fordult . 

Korán intézményesítették a garamszentbenedeki konvent hiteles helyi működését is. 
A XIV. századtól fogva új feladat hárult Garamszentbenedekre. Ez t őrzik építéstörténeti 

emlékei. A román kori monostor gótikus átépítése - a kolostor építésének második szakasza 
- az Anjouk korára esik. Ezt négy Nagy Laios-címerrelief is bizonyít ja. Az átépítés 1406-ra 
ért véget. A magyar trecento értő szemlélője számára a - közép-magyarországi gótikus 
templomoknál jóval épebben fennmaradt - szentbenedeki építészet igen sok mondanivalót 
tartogat. A Buda-Kassa-Garamszentbenedek háromszögben számos - egymást magyarázó 
- megfigyelési lehetőséget érzünk. 

Úgy véljük: Garamszentbenedek nemcsak építészettörténetünk egyik kulcshelye. 
A monostor XIV. századi várrá való átépítése már annak a gazdaságpolitikának a jele, 

amely az Anjou-Magyarország kincstárává a Felvidék bányavárosait tette. Ettől fogva 
Szentbenedek - egyházi funkcióin és hiteleshelyi működésén túl - a bányavárosok stratégiai 
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kulcsa lett. Ez a katonai szerepe a török korban defenzív feladatkörré alakul. Mohács után 
végvár, 1551-től pedig a Benedek-rend helyett az esztergomi é r sekek-prov iz ió rok és királyi 
várnagyok kormányozta - uradalmi központja , s egyben - végvár. 

Napjainkra történeti értéke megkopot t . Maradt művészettörténeti becse. 
Hatalmas, gótikus stílű vártemplom uralja a hegyet. Az eredeti Árpád-kori román 

bazilikának grandiózus csarnokát öt pillérpár tagolta háromhajós térséggé. A két tornyos 
eredeti templom hossza - mint azt 1882-ben Knauz Nándor egyháztörténész feltárási 
eredményeiből ismerjük - 36 méter volt. Homlokza t i szélessége feleannyi. A román kori 
templom testéhez dél felől csatlakozott a mainál sokkal szerényebb méretű kolostor. (Ennek 
maradványait 1882-ben Knauz N á n d o r , 1908-ban Haiczl Kálmán helybéli plébános, majd 
1971-től a Szlovákiai Régészeti Intézet kutatta, illetve kutatja.) 

Valószínű, hogy ez a korai román monostor a tatárjárás során megrongálódott . A XIV. 
században a templom összeomlott . A legrégibb emlékanyagból ma mindössze két h í rmondó 
maradt: az északi hosszfalon elhelyezett - kenceficékkel összemaszatolt - kő keresztelőme-
dence és egy - a diadalív magasába vont - feszület. A pompás feszület magasba emelésének jó 
oka volt: a szobormű hosszú ideig az egyik oldalfalon függött . Itt azonban „a hívek csókjai 
Krisztus lábujjait teljesen elkoptatták." A jelenleg szinte fényképezhetetlen magasságban 
lévő korpusz valószínűleg a régi Magyarország faszobrászatának egyik jelentős - bár kevésbé 
ismert - emléke. 

1346—1375 közöt t az omladozó román kori épületkomplexust - mind a templomot, mind 
a kolostort - lebontották. A templomot - mint az Anjou-címeres zárókövei is bizonyít ják -
Nagy Lajos király építtette újjá. Természetesen immár gótikában. A templom belsejét - s a 
kolostort is - 1395 előtt, vagyis az utolsó Anjou: Mária királynő halála előtt befejezték. Ám 
még 1406-ban is azért kap búcsút Szentbenedek, hogy a zarándokok alamizsnáját „ad 
struduram et reparationem ipsius Monasterii" (annak a monostornak megújítására és 
építésére) fordítsák. Ez a dátum is összevág a gótikus templom egyes részleteinek - így 
csodálatosan díszes kapuzatának - stílusjegyeivel A kapuzat, s a templomnak nem egy, más 
műrészlete valamivel későbbi a templom Anjou-címeres boltozati záróköveinél. 

Az új fő templom elkészültét jelentős művészettörténeti relikvia őrzi. Egyik oltárát -
Szentbenedeki Petős fiának: Miklós győri kanonoknak, a királyi kápolna énekesének 
fogadalmi ajándékaként - 1427-ben készítette el Kolozsvári Tamás. A Kálváriát ábrázoló 
középképe, s a szárnyas oltár táblái - egy (elvesztett) táblakép híján - az esztergomi 
Keresztény Múzeumba kerültek. 

Ezzel a műemlék-amputálással - még ha régen követték is el! - nehéz egyetérteni! Még 
nehezebb a helyzet a híres garamszentbenedeki Úrkoporsóval! Ennek - mondhatni -
karosszériáját, a négy keréken gurítható, XV. századvégi fakápolnácskát, magát a k o p o r s ó t -
húsvéti ünnepkör a feltámadás misztériumának központ i liturgikus kellékét - ugyanis Simor 
János érsek Esztergomba vitette. Ugyanekkor azonban valami helyi koporsóáccsal o t romba 
új Úrkoporsót készíttettek. És hogy Garamszentbenedek se maradjon kifosztott , ot thagyták 
az Ürkoporsó liturgikus értelmét: a korpuszt. 

így aztán Esztergomban van egy Úrkoporsónk - korpusz nélkül. S Garamszentbenedeken 
van egy gótikus korpusz - egykori ot thona, az igazi Urk oporsó nélkül! 

Maga a szentbenedeki korpusz - bár a szent sírnál későbbinek tűnik - egyedülálló gótikus 
emlékünk. A test karjai vállból mozdíthatóak; annak jele az, hogy a feltámadási misztérium 
előtt a korpusz nem a koporsóban, hanem falon, feszületen helyezkedett el. 

Alig készült el - az 1420-as évek végére - a gótikus monostor , új veszélyek, bajok 
szakadtak reá. 1435-ben a husziták gyújtónyíllal zúdítottak tüzet Garamszentbenedekre. 
1451-ben az áruló várnagy: Csalkai Máté, a Habsburg-párt i vezérnek: Giskra Jánosnak adta 
át a várat. Pár hónapra rá azonban Hunyadi János foglalta vissza. Alighanem ekkoriban 
kerülhetett az északi nosszfalra Szent György lovag sárkányölésének az a pompás freskócik-
lusa, amelyben ma is e lgyönyörködhet a vándor. 

Mátyás alatt korszerű végvárrá építették át az erődtemplomot. Várfalait magasabbra 
vonták, zwingereit (gyilokjáróit) feldombolták. Az építkezések után, 1483-ban, újraszentel-
ték a monostort . 

Szentbenedekről esvén szó, vessünk pár pillantást a váraljára, a hajdani Petend községre is. 
Román kori temploma, a petendi Szent Egyed-egyház körül most is kutatásokat végeznek a 
szlovákiai régészek. N e m véletlen: Petend Szent Égyed-patrocíniuma! Hiszen Saint Gilles, 
Aegidius, Szent Egyed az Árpádok kedvelt égi támasza, a vadászok védőszentje. N e m 
véletlen, hogy ő Szent László somogyvári monostorának a védője, egyben Kolozsvári Tamás 
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szentbenedeki szárnyas oltárának egyik alakja. A Petenden bir tokos, helybéli eredetű 
Pethendi Buday család 1454-ből származó címeres levelét egyébiránt 1972-ben e család 
utolsó leszármazottja: Pethendi Buday Sarolta a Budapesti Történet i Múzeumnak adomá-
nyozta. Ez is vadászcímer. 

A végvárrá lett monostor t 1542-ben hagyta el az utolsó bencés. Ekkortól kezdve világi 
papok gondozzák a konventet; ők a plébánosok is. 

A késő gótikus oszlopfők csodálatosan gazdag rendjéről a fő templom padozatán nyugszik 
meg pillantásunk. A főhajó közepén a Koháryak címeres kriptájának fedőlapja Konáry 
István szécsényi és füleki főkapitány, a törökkel vívott győztes lévai csata hősének hamvait 
takarja. A hét - lőtt és vágott - sebből vérző, haldokló Koháryt lova Lévától Garamkesziig 
hurcolta. A templom falán találjuk Koháry 1660-as évekbéli hímzett lovas kornétáját. 

Átlépünk a kolostor 1530-ból való - hajdan felvonóhidas - kapuján. A főtemplom déli 
falához pompás kiképzésű gótikus kerengő ízül. Falán megilletődve szemléljük az 1676 óta 
itt nyugvó Szelepcsényi Ponrocius Mihály, Bars megye, s a garamszentbenedeki konvent 
hajdani jegyzőjének - az esztergomi érsek bátyjának - puritán egyszerűségű keresztes 
sírlapjait. (Szomszédságában még szerényebb emléktábla azt örökít i meg: innen szállították 
Budára, az 1916. december 30-án megtartott utolsó magyar király koronázásakor esedékes 
négy kardvágás színhelyének, a koronázási dombnak földjét.) 

Évszázadok, távoli-közeli népeinek emlékét, harcát, munkáját ötvözi össze egyetlen 
fogalommá Garamszentbenedek. A magyar szent királyok közül - tudjuk - László 
megfordult itt. A templom egyik — újabban készült - üvegablakán Pribina szláv fejedelemnek 
tisztes emlékét is megörökítette a szlovák kegyelet. 1270-ben V. István király tar tózkodot t itt 
hosszabban. Nagy Lajos, Mária és Mátyás, kőbe vésett címerükkel, s szignált ajándékaikkal 
jelezték mecenátusukat. Háborús időkben magyar és szlovák, cseh, lengyel, német és török 
katonák vére omlott itt s festette meg a Garam vizét. 

Garamszentbenedek - sokfajta fosztottsága ellenére - ma is élő múzeum! A kolostor egy 
része jelenleg idős apácák csenaes otthona. Az 1989-es év sorsfordító ereje pedig megnyitotta 
a bencés rena visszatelepülésének lehetőségét. 

Rászlai Tibor 

Nógrád megye XVIII. század végi vásárai 
és a Nógrád megyei adózók 
vásározási szokásai 

Az egységes nemzeti piac kialakulását megelőzően a Magyar Királyság egyes régiói 
természeti adottságaik és geográfiai munkamegosztásuk folytán szoros szimbiózisban éltek. 
E kapcsolatrendszer feltárására néhány dolgozatunkkal már kísérletet tettünk.1 Folytatva a 
törvényszerűségek keresését, ezúttal Nógrád megye lakóinak vásározási szokásaihoz és a 
Nógrád megyei vásárok XVIII . század végi jellemzőihez szolgálunk adalékokkal. Most is a 
Mária Terézia-féle úrbérrendezés paraszti vallomásait, az Investigatiókat tettük vizsgálódá-
sunk tárgyává. 

Őseink bölcsessége vagy balgasága a Börzsöny, a Cserhát, a Karancs, a Medves hegységek 
és az Ipoly-völgy 261 települését szervezte Nógrád vármegye igazgatása és igazságszolgálta-

1 Takács Péter-Udvari István: Adalékok a 18. századi zempléni vásárok és a vásározó 
zempléni lakosok történetéhez. Herman O t t ó Múzeum Évkönyve, XXVII . Miskolc, 
1989. 395-379.; Takács-Udvari: Adalékok Bereg vármegye vásárai és a beregi vásározók 
XVIII . század végi történetéhez. Emlékkönyv Hársfalvi Péter születésének hatvanadik 
évfordulójára, Nyíregyháza, 1989. 88-112.; Takács Péter: Adalékok a XVIII . századi 
szabolcsi vásárok és a vásározó szabolcsi lakosok történetéhez. Folia Historica et 
Etnographica, 2. Nyí rbá tor , 1988.; Uő.: Adalékok Szatmár megye XVIII . század végi 
vásáraihoz és a szatmári adózó nép vásározási szokásaihoz. Szabolcs-Szatmár Megyei 
Szemle 1990. 2. sz. 
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tása alá. Változó, vadregényes tájegység Nógrád megye. Jellemzését mindmáig legtalálóbban 
Fényes Elek tömörí tet te gondolatokba: ,,E' megye' egész belsejét számos kisebb, nagyobb 
hegyek, dombok fut ják meg, 's innen, kivévén a' losonczi, szécsényi, balassa-gyarmathi, 
vadkerti és zagyvamelléki egyenként 3 négyzetmérföldre alig terjedő rónaságokat, az egész 
vármegye hegyes, dombos, ezer változásokkal teljes, 's a' természetnek nem csak minden 
ajándékival bőven megáldatott, hanem egyszersmind bájoló szépségű vidékeivel, mellyeket 
a' kősziklás hegyormokra épült régi várak' omladékai még inkább nevelnek, az érzést, és 
szemet is gyönyörködtet i . Egyébiránt a' hegyeknek kisebb, nagyobb magassága csaknem 
hihetetlen változást tészen az éghajlatban 's a' földek' minéműségében. így az északi rész, t.i. 
a' losonczi járás majd egészen, a' füleki járásnak felső csúcsa, azaz: a' megyének egy hatoda 
hideg, zordon, a' növényekre nem kedvező; a' földek itt kövesek, terméketlenek, őszi 
gabonát ritkán, tiszta búzát soha nem teremnek, hanem csak zabot , kolompért és 
főzelékeket, szőlőről, dinnyéről 's más nemesb gyümölcsökről szó sem lehet; a' hegyek vagy 
kopasz kősziklások, vagy fenyves, bikkes erdőségekkel fedettek. Ellenben a' megyének déli 
fele a' természet minden javaiban pazarlásig részesült: mert van búzája, bora, szénája, fája, 
gyümölcse bőséggel, 's midőn az északi tótok még tökéletesen megérett szilvát is ritkán 
csemegézhetnek, akkor a' déli helységek dinnyével, dohánnyal, gesztenyével (Diósjenő), 
borral egész kereskedést folytathatnak."2 

Tekintsünk most el a hegyek, vizek, völgyek, patakok felsorolásától, jellemzésétől, a 
megye mikrorégióinak számbavételétől. A vásározóhelyek ismertetése, a vásárok és piacok 
vonzáskörzetei ezeket úgyis kirajzolják. Ezúttal elégedjünk meg azzal, hogy elfogadjuk 
Fényes Elek egész megyét jellemző ismertetését, és ehhez hozzátesszük, hogy Nógrád megye 
földrajzilag „zárt egységet képezett". Az Ipolyba folyó patakok és maga az Ipoly határozta 
meg a megye úthálózatát, közlekedését, aminek következtében mind a gazdasági élet, mind a 
kereskedelem központ jába egyre inkább két település került: Losonc és Balassagyarmat.3 A 
megye településeinek száma egyébként a történelmi idő sodrása szerint változott. A Lexicon 
locorum. . . még csak 254 helységet tart számon,4 II. József népszámlálói már 267 településen 
vették számba a lakosokat.3 Fényes Elek az 1840-es években 11 mezővárost , 252 falut és 130 
„népes pusztát" tudot t Nógrádban. 6 Mária Terézia korában az úrbérrendező biztosok 261 
helységben „vették ki" a jobbágyok és zsellérek „vallomását",7 s ezek közül 139 magyar, 119 
szlovák, 3 pedig német nyelvű. 

A megye tengelyét alkotó Ipoly és Balassagyarmat-Losonc között húzódó út, mely délen 
a Dunáig, Vácig, onnan Pestig húzódot t , északon pedig Zólyom és a bányavárosok felé vette 
irányát, mind a megye belső forgalmát, mind pedig a megyéből kívülre történő kereskedelem 
útvonalait meghatározta. Ezt a kétirányú áramlást külön is felerősítette a megye északi és déli 
részének regionális egymásrautaltsága. Ezt már Fényes Elek is felismerte. Nógrád lakóinak 
kereskedelméről szólva, a következőket állapította meg: „Ezen megye' természeti tulajdon-
sága, melly szerint a' déli rész épen azon termékekben bővölköaik a' mikben az északi 
szükséget érez és viszont, a' belső; 's általjában pedig a sokféle termesztmények' nagy 
mennyisége a' külső kereskedést igen élénkké teszik. Viszen ki más vidékekre főkép ' 

2Fényes Elek: Magyarországnak s a hozzákapcsolt tar tományoknak mostani állapota statisztikai 
és geographiai tekintetben. Pest, 1836-1840. Nógrád megye. 
!Bácskai Vera-Nagy Lajos: Piackörzetek, p iacközpontok és városok Magyarországon 1828-ban. 
Bp., 1984. 75., 82., 143. old. 
4Lexicon universorum regni Hungáriáé locorum populosorum. Bp., 1920. Nógrád megye. 
''Danyi D.-Dávid Z. (szerk.): Az első magyarországi népszámlálás (1784-1787). Bp., 1960. 
h Fényes Elek: Magyarország leírása, Pest, 1847. 
7Dolgozatunk alapforrását a Mária Terézia korabeli úrbérrendezés Nógrád megyei anyaga 
képezte, mely források eredetiben a Magyar Országos Levéltár Helytartótanácsi Levéltár 
anyagának Urbarialia fondjában található, s mikrofilmekről tanulmányozható. A mikrofilmek az 
Országos Levéltár Mikrofi lmtárában lelhetők fel. A megyénként rendezett anyagon belül a 
községek ábécérendben találhatók. Amennyiben hivatkozásunk innen származik, a továbbiakban 
nem hivatkozunk rá, mert lényegében Nógrád megye forrásanyagát elemeztük egyetlen 
szempontból , a vásározási lehetőségek és a vásárokba járás szokásainak feltérképezésével. 



gabonát, bort , pálinkát, faeszközöket, sertést, gyapiut, juhot, dohányt , gubacsot, mézet, 
viaszt, dinnyét , nalat, posztót , pipát és cserép edényeket. Szarvasmarhát, lovat elébb veszen, 
mint ád el. Legfontosabb gabona piacz és kereskedőhely Losoncz. Ide járnak le a' zólyomiak, 
liptóiak gabonáért, 's az itteni hetivásárokon (csütörtökön tartiák) esztendőnként 100 000 
mérő kél el, melly summához azonban a' Heves vármegyeiek több ezeret adnak. Megyen még 
búza, rozs, zab Vácz felé a' Dunára . A ' bor t , részint a' bányavárosok veszik meg, részint 
Váczon által a' Dunán hord ják fel Posony, Nyi t ra vármegyékbe. A ' szilva pálinka pesti 
vásárokon adatik el. Fa eszközöket , u.m. sajtárokat, hordókat , abroncsokat, kerekeket, 
lapátokat, zsindelyeket, szitákat, valamint a' cserép edényeket, 's főzelékeket is magok az 
északi tó tok hordják le Pest, Heves, Borsod vármegyékbe, Jászságba, Kunságba 's a' t. A ' 
sertéseket a' bányavárosok, a' beszterczebányai, micsinyei 's más Zólyom vármegyebéli 
kupeczek szedik öszve. A ' gyapjú, vagy a' híres 's mind inkább növekedő losonczi vásárokon 
kél el (esztendőnként 10 000 mázsa), vagy a ' 's idók teszik rá kezöket . Juhaikat a' detvai népes 
juhvásárra (Zólyom vármegyében) szokták hajtani, különösen az északi tótok. A ' dohány, 
dinnye, hal Váczon; méz, viasz, gubacs, posztó , félporczellány edények Pesten találnak 
vevőt."8 

Fényes Elek summázatát történeti adalékokként előlegezik meg Nógrád megye úrbéres 
lakosainak vallomásai, melyeket faluról falura járva „szedtek ki" Mária Terézia rendelete 
nyomán az úrbérrendező biztosok. Az „eskü alatt" tett vallomások szerint Halászi lakói 
„eladó jószágaikat" viszik Losoncra és Balassagyarmatra. Eladó „jószágocskájokat és más 
egyebet. . . fordíthatnak pénzre" a környező vásáros helyeken Hugyag, Trás, Varsány, Pinc, 
Jelsőc, Alsóesztergály lakói is. „Gabonájukat . . . búzácskájukat . . . vagy más egyéb jószágocs-
kájukat pénzre fordí that ják" Losoncon, Szécsényben, Gyarmaton Perse, Szakái, Felsőlaaány, 
Félfalu, Endrefalva és Ráros úrbéresei. Ronyva lakói „vásárolt fából edényeket és más 
eszközöket készítenek", o lykor „kerekeket, hordókat is". Ebből van „hasznuk és minden-
napi megélhetésük". Maskova lakói is „hordók, vázák készítésével foglalkoznak", az 
ozdinyiak „faedényeket" készítve találják meg „hasznukat és megélhetésüket". Udornya 
lakói „hordókkal kereskednek", Tamási úrbéresei hordók mellett „fazekas termékekkel 
keresik megélhetésüket". Mlagyó lakói többségükben bognárok, kerékgyártók, akik kereke-
iket, hordóikat a vásározóhelyek mellett „az Alföldön. . . is értékesítik". Égetett szénnel és 
hordókkal járnak az Alföldre Kutassá, cserépedényekkel Gácslehota szolgálónépei. Szó 
szerint is érdemes idézni Verebély lakóinak vallomását: „Egyéb haszonvehetősége helysé-
günknek nincsen olyas, hanem hogy eddig faragcsáltunk, ekét, kereket, szekeret csináltunk, 
s azt eladtuk". Tosonca lakói „fazekassággal, vándor-mesterséggel" szaporítják jövedelmü-
ket, de — ahogyan vallották - „Hasznunk abból van, hogy erdeinkből az uraság engedélyével 
hozot t fából nordót készítünk, amellyel kereskedünk. Úgyszintén fazekakat is készítünk, s 
azzal is kereskedünk, ezzel . . . keresve megélhetésünket". Turicska lakói sem tesznek 
másként. „Bár ehhez vásároljuk a fát - mondot ták , de - faeszközöket készítünk, melyet az 
Alföldre hordunk ." Háziipari tevékenységükre büszkék Uhorszka lakói is: „Hasznunk 
abban van, hogy hordókat , kerekeket és egyéb faedényeket, valamint eszközöket készítünk 
szekérhez és ekéhez valót, melyeket az Alföldön gabonára vagy készpénzre fordí tunk, ezzel 
biztosítva mindennapi megélhetésünket." Zelena szolgálónépe nemcsak fazekakat égetett, 
hanem a tőlük két-két mérföldnyire lévő Losoncon és Rimaszombaton „mindent pénzre 
fordíthattak, amivel az Ü r Isten megáldotta őket ." Garab lakói a hordók, faáruk készítése 
mellett munkát is vállaltak a környező „alkalmatos helyeken", a „legszegényebb lakosok 
savanykás ásványvizet hordanak Losoncra, hogy megélhetésüket biztosítsák". így tesznek 
Kalno lakói is. Vallomásukat érdemes szó szerint idézni: „Hasznunk abból van, hogy 
fazekakat, kerekeket, edényeket készítünk, melyeket az Alföldre s a közeli helyekre 
hordunk, amely dolgokért a megélhetésünkhöz szükséges gabonát és más mindent kapunk. 
Hasznunkra van, hogy Losonc városa közel van hozzánk, ahol a Jó Isten áldotta apróbb 
dolgainkat könnyen eladhatjuk. Mivel az Ú r Isten savanyúvízzel áldotta meg kútjainkat, 
közülünk néhányan naponta korsókban Losoncra hordják azt, amely a megélhetésünkhöz 
hozzájárul". Berzence úrbéresei égetett fazekakkal, deszkával, kerekekkel szekereznek az 
Alföldre és a környező vásárokra. Bolyk lakói is hordókat , fazekakat, korsókat készítenek, s 
ezeket az Alföldre hordják. Az egyik legszebb szlovák nyelvű vallomást produkáló 
Hradistya lakói életükről imigyen szóltak: „Hasznunk főként abból van, hogy ugyan 
vásároljuk a kerekek és szekerek készítéséhez a fát, mely kerekeket és szekereket, melyet a 

8Fényes Elek: Magyarország leírása. Pest, 1847. Nógrád megye. 
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vett fából készítünk, az Alföldre visszük, ahol a megélhetésünkhöz szükséges gabonaneműt 
és pénzt kapunk a leszállított dolgokért". Huta úrbéreseinek a helybeli földesúri üveghutá-
ból" van hasznuk, „ahol mindenféle üvegedényeket készítenek, amelyeket különböző 
helyekre fuvaroznak, ezzel biztosítva megélhetésüket". Faárut hordanak az Alföldre Kotma 
lakói is, akiknek abból van hasznuk, hogy földesuruk engedelméből erdőikből „keréknek és 
szekérnek való fát elegendőt hozhatnak", s ebből „mindenféle faárut" készítenek, „amely 
eladásából biztosítják valójában megélhetésüket". Malompataka szlovák úrbéresei is főleg 
háziipari tevékenységből tartják fenn magukat . Erről így vallottak: „Legnagyobb részben 
hasznunk abból van, hogy zsindelyt készítünk, deszkát fűrészelünk, mely termékeket otthon 
adjuk el, és az Alföldre hordjuk, ahol értük búzát, pénzt kapunk, ezzel biztosítva 
megélhetésünket". Rósalehota lakói „hordókat , pingált, díszített vázákat, égetett csészéket.. . 
készítenek" eladásra. Poltár lakói fazekakat égetnek. A sor ezzel még nem fejeződöt t be. A 
délibb részek lakói gyümölcsöt szállítanak „a Dunára", Vácra, Pestre. A bányavárosokhoz 
elérhető távolságban lévő falvak lakói pénzért dolgoznak a bányák körül, mások fuvaroznak, 
Losonc, Rimaszombat, Rimaszécs kézműveseinek az áruit fuvarozzák a vásárokra. Sok 
településről járnak a gácsi fábrikába is dolgozni. 

Ebben a XVIII . század végi kavalkádban, regionális munkamegosztásban, a természeti és 
földrajzi viszonyok kikényszerítette rendben nagyon fontos szerep jutott a vásározóhelyek-
nek, anol akár pénzért lehetett adni, venni, akár pedig természetben lehetett a javakat cserélni, 
de még munkát is talált sok-sok ember a kézművesek, vásározók körül. 

Fényes Elek 1851-es Geographiai szótára már úgy tudta, hogy Losoncnak nincs vására. 
Elképzelhető, hogy az oroszok 1849-es pusztítása, gyújtogatása és lakossággyilkolása után 
akárha évtizednyi időre is szüneteltek a losonci sokadalmak, de a XVIII. század utolsó 
harmadában Losonc Nógrád megye legfontosabb vásározóhelye volt. A Pest-Vác-Balassa-
gyarmat -Losonc-Zólyom és a felvidéki bányavárosok felé az Ipoly völgyében vezető út 
mentén feküdt. Nemcsak a környező falvak látogatták vásárait és hetipiacait, hanem a 
megyén kívüli települések sokaságából is rendszeresen jártak a losonci piacokra, vásárokra. 
A bányavárosokból élelmiszerért, búzáért, rozsért, gyümölcsért, igás állatokért. . . A délibb 
térségek falvai és mezővárosai pedig éppen azért hordták ide állataikat, lovaikat, szarvasmar-
háikat, termeivényeiket - búzát , árpát, zabot , rozsot - , mert magasabb áron eladva, egyetlen 
úttal tudták beszerezni fém-, agyag- és faeszközeiket is. A Losoncon tar tot t állat- és 
búzavásárok több vármegyében elníresedtek. Külön színt adott a losonci sokadalmaknak az 
a majdnem ezer családot közelítő kézműves, akik a városban vagy környékén éltek. A 
Felvidék háziipari termékeinek egyik fontos vásári kínálata is kialakult itt, és maga a losonci 
lakosság is nagy mennyiségben igényelte az élelmiszer-felhozatalt. Dohány, gyapjú is nagy 
mennyiségben cserélt itt gazdát. A XVIII . század utolsó harmadában már rendszeres 
látogatói, vásárlói és eladói a losonci sokadalmaknak a zsidók is. N e m véletlen hát, hogv 
Mária Terézia uralkodásának utolsó periódusában a Nógrád megyei településeknek több 
mint kétharmadáról látogatták a losonci vásárokat. Néhány település lakói pedig kizárólag 
csak ide jártak adni-venni. Maguk a losonciak így vallottak saját vásáraikról: „Javunkra 
szolgálók ezek: úgymint várasunk emporiális hely lévén, királi privilégium mellett országos 
és heti vásárok esni szoktanak, azonkívül, hogy mindennémű királi beneficiumnak ember-
emlékezettúl fogvást mind ez ideig ususában vagyunk." 

Néhány Nógrád megyei település lakói kizárólag Losoncot említik vásározó helyül. Ezek 
a következők: Losonctugár, maguk a losonciak, Garab, Galambocs, Gács, (bár a gácsiak 
hangsúlyozzák, hogy maguk is tartanak országos- és hetivásárokat, és a „fábrikájuk" is 
vonzza a környék lakóit), Losoncapátfalva, Mihálygerege, Miksi, Panyi, Zobor, Nagysztrá-
csiny, Videfalva, Kiszellő, Nagyzellő. 

A vásározóhelyek közül elsőként említik Losoncot az alábbi települések szolgálónépei: 
Tótkelecsény, Málnapataka, Alsóladány, Felsőladány, Lác, Litke, Liptagerege, Nagylibercse, 
Kislibercse, Lapujtő, Kutassá, Kozárd, Kotman, Kazar, Karancskeszi, Karancsberény, 
Karancsapátfalva, Karancsalja, Kalno, Kalonda, Jelsőc, Hugyag, Hradistya, Homokterenye, 
Hidegkút, Halászi, Kisgerege, Gergely, Galsa, Fülekpüspöki, Fülekkovácsi, Fülekkelecsény, 
Fülek, Nagyfalu, Kisfalu, Félfalu, Ettes, Endrefalva, Ebeck, Nagydaróc, Csitár, Csecse, 
Csebrező, Csákányháza, Czered, Bussa, Buják, Borosznok, Bolyk, Bolgárom, Bokor, 
Nagybárkány, Kisbárkány, Bisztricska, Berzence, Barna, Baglyasalja, Marokháza, Megy er, 
Mlagyó, Muíyadka, Németi, Nyitra, Novak, Óbásti, Ozdiny, Pálfalva, Paroca, Perse, Poltár, 
Piliny, Pilis, Pinc, Pogony, Ragyolc, Rapp, Ráros, Rimóc, Ronya, Rósalehota, Ság, Ságújfalu, 
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Salgótarján, Sámsonháza, Sávoly, Séd, Somosújfalu, Sóshartyán, Sóslehota, Sülye, Szakái, 
Szalmatercs, Szelle, Szenna, Szécsénykovácsi, Szinóbánya, Szklabonya, Zelena, Zavada, 
Zagyva, Vizslás, Vilke, Veres, Vecseklő, Varsány, Kisújfalu, Uhorszka, Turicska, Trás, 
Tóthartyán, Tosonca, Felsőföld, Alsóföld, Alsótiszovnyik, Felsőtiszovnyik, Kisterenye, Terbe-
léd, Tarnóc, Tamási, Felsősztregova, Szúpatak. 

Legalább a fél Nógrád számára volt tehát a legfontosabb vásározóhely Losonc, ahol az 
adásvétel mellett rendszeresen találtak szekeres- és gyalogosmunkát is a korszakban élő 
úrbéresek és egyéb rendű és rangú szolgálónépek. 

Harminc körül van azoknak a településeknek a száma, ahol a losonci sokadalmakat 
második helyen emlegetik. íme ezek névsora: Lupocs, Lónyabánya, Kotmanlehota, Korlát, 
Huta, Kishartyán, Gácslehota, Gácsfalva, Felsőesztergály, Alsóesztergály, Ecseg, Dobrocs, 
Dévényoroszi, Czalár, Marcal, Maskova, Óvár, Podrecsány, Polichna, Praga, Priboj, Sipek, 
Szentivány, Zsihlevnyik, Zsély, Verebély, Vámosfalva, Udornya, Kistugár, Tornics, Alsó-
sztregova, Kissztrácsány. 

Néhány településen harmadik helyen emlegették a lakosok a losonci vásárokat: Kürt, 
Kövesd, Kalló, Hihalom, Haláp, Dengeleg, Negyelistye, Budalehota, Bér, Ábelova, Varhó, 
Turopolya. 

Negyedik helyre sorolták fontosságban Losoncot az alábbi településeken: Madacska, 
Lucin, Nagykürtös, Kékkő, lliny, Palotás, Szanda, Szele, Szentpéter, Vanyarc. 

A Losoncon vásározók listája majdnem teljes. Már csak Lentora lakóit, akik ötödik helyen, 
és Terjény úrbéreseit kell megemlítenünk, akik hatodik helyen emlegették ezen „emporiális" 
helységet. 

Bácskai Vera és Nagy Lajos az 1828-as regnicolaris conscriptio elemzését elvégezve, úgy 
tapasztalták, hogy ekkorra Losonc mellett Balassagyarmat vásározói szerepköre és vonzata 
követte népszerűségben az elemzett „emporiális helységet". Ennek csak látszólag mond 
ellent az, hogy az általunk vizsgált időpontban, az 1770-es években Balassagyarmat még csak 
az ötödik-hatodik helyen áll a rangsorban. 1790-ben ugyanis Balassagyarmat Nógrád megye 
székvárosa lett. A közigazgatás, az igazságszolgáltatás ide koncentrálódott , ekkortól itt 
tartották az évenként legalább négyszer megrendezésre kerülő megyegyűléseket, s ilyenkor 
minden rendű és rangú nemesember „belátogatott" 1 - 3 napra a megyeszékhelyre, ahol mind 
a mezővárosi kommunitásnak, mind a cehes polgároknak, mind pedig a környékbeli 
kontároknak volt annyi találékonyságuk, hogy ezeket a „nemesi gyülekezeteket" összekap-
csolják a kirakodó országos vásárokkai. Ezért növekedett meg 1828-ra Balassagyarmat 
vásárainak a népszerűsége. 

Az 1770-es években azonban Losoncot még közvetlenül Gács és Vác követte. (Ez utóbbi 
valaha maga is Nógrád megyéhez tar tozot t . ) Gácsra az 1770-es években 1 - 2 településsel 
többen jártak ugyan vásározni, munkát keresni, mint Vácra, de Vác népszerűségét növeli az 
a tény, hogy sokkal több helységben említik első vagy kizárólagos vásározási helyül, mint 
Gácsot. Mindezek mellett indokolt Vácot közvetlenül Losonc után rangsorolnunk azért is, 
mert számos település úrbéresei nemes egyszerűséggel csak a Dunát, vagy a Dunát is 
emlegetik vásározó-, adó-vevő helyül. Nógrádból peaig a Dunának ez a frekventált átkelő-
és kikötőhelye közelí thető meg legegyszerűbben. Ezért mi magunk is Vácot soroljuk Nógrád 
vásározóhelyei közül a második helyre. 

Vác sokadalmaira, évi és hetivásáraira az alábbi helységekben mint kizárólagos adás-vevési 
alkalmatosságra hivatkoznak: Legénd, Kosd, Keszeg, Alsósáp, Felsősáp, Agára, Nézsa, Penc, 
Ordas, Alsópetény, Felsőpetény, Rétság, Romhány, Alsó- és Felsőszécsényke, Szátok, 
Tolmács, Tereske. 

Első helyen említették a váci sokadalmakat: Kürt, Kövesd, Hihalom, Haláp, Kisecse, Ecseg, 
Debercsény, Alsódobrony, Bér, Bánk, Bágyon, Kismarus, Marcal, Maskova, Mohora, 
Nándor, Nógrád, Kisoroszi, Nőtincs, Szentely, Szente, Szentivány. 

Második helyen: Kökényes, Kozárd, Kalló, Jenő, Heréd, Erdőtarcsa, Dengeleg, Dejtár, 
Csécse, Csesztve, Buják, Borsosberényke, Bokor, Berkenye, Bercel, Becske, Palotás, Rád, 
Szántó, Szanda, Verőce, Vanyarc, Terjény. 

Harmadik helyen: Megyer, Felsőföld, Alsóföld. 
Negyedik helyen: Lőrinc, Csitár, Rimóc, Sipek. 

9Klimko, Josef: Vyvoj územia Slovenska a utváranie jeho hraníc. Bratislava, 1980. 140-141. old. 
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íme a Vácon vásározók. De ha már belekevertük mondanivalónkba a Dunát, itt kell 
számba vennünk azokat a településeket is, amelyeknek lakói kizárólag a Dunát emlegették, 
mint vásározóhelyet. Ma még eldöntetlen, hogy magán a folyón tutajozva, csónakázva 
szállították-e áruikat, a Duna egyik-másik „kikötőjében" árulták-é holmijaikat az emberek, 
avagy a Duna partján lévő raktárakban adták el felesleges termékeiket, állataikat a lakosok. 
Alignanem a legtarkább megoldásokat kell elképzelnünk, ha a valóságot akarjuk magunk elé 
idézni. Mindesetre a Duna nemcsak Nógrád megye lakóinak volt a kedvenc „vásározóhe-
lye". 10 

Horpács és Patak nógrádi helységek lakói kizárólagosan a Dunát vallják vásározási 
helyükül. Első helyen emlegetik a Dunát: Iliny, Jenő és Szentely. Ez utóbbi két község 
Verőcénél éri leghamarabb a partot. A többiek: Gede, Csesztve, Borsosherényke, Berkenye, 
Becske, Palotás, Rád, Szanda, Verőce, Vanyarc, Vadkert, Terjény. 

Második helyen emlegetik a Dunát: Kutassá, Keszeg, Bánk, Kismarus, Nőtincs, Nagyoro-
szi. 

Harmadik helyen már csak Rimóc lakói. 
Vác püspöki város volt. A Duna part ján feküdt, tőszomszédságában Verőce, ahol 

ugyancsak ki-kikötöt tek csónakok, uszályok, hajók. Nemcsak adni-venni lehetett e helye-
ken, hanem munkával is kereshettek pénzt az emberek. Verőce lakói ezt így vallották meg: 
„A Duna, melynek partján épült a falu, hasznunkra van." 

Ha Váccal és a Dunával jelentőségre és lehetőségeket tekintve nem is vetekedhetett Gács, 
posztómanufaktúrája , maja gyára miatt nem volt elhanyagolható település. Évenként három 
országos vásárt tartott és élelembehozatalra szorult. A gácsi lakók gyakorta vásároztak a 
tőlük 1 mérföldnyire fekvő Losoncon, de nem becsülték le saját vásáraikat sem. Az úrbéresek 
úgy vallottak, hogy „helyben is vannak éves és hetivásárok", s „a gácsi fábrikában pénzt 
kereshetnek". Mindezek mellett cserépedényeket is készítettek a lakosok, amivel messze 
földre szekereztek. Számosan közülük cserépedényeket vittek Alsó-Zemplénbe, Szabolcsba, 
és visszafelé sót szállítottak. Néhány Gács környéki település lakói szintén említik, hogy az 
Alföldről visszatérve sót hoznak, s azzal kereskednek. A gácsi sokadalmak másodlagos 
rangját jelzi azonban, hogy olyan település nem akadt, ahonnan a lakosok csak ide jártak 
volna adni-venni. Kevés azoknak a településeknek a száma is, ahol az úrbéresek első helyen 
említették volna a gácsi országos és hetivásárokat. Ezek a következők: Lupocs, Gácslehota, 
Gácsfalva, Podrecsány, Tornics, Alsósztregova. 

Második helyen emlegették a gácsi sokaaalmakat: Málnapataka, Nagylibercse, Kislihercse, 
Kalno,Jelsőc, Gergely, Galsa, Fülekpüspöki, Fülekkovácsi, Fülekkelecsény, Fülek, Nagy falu, 
Kisfalu, Rósalehota, Karancsberény, Csákányháza, Brezova, Borosznok, Bolyk, Bolgárom, 
Mulyadka, Nyitra, Paroca, Pilis, Ragyolc, Rapp, Sávoly, Somosújfalu, Szinóhánya, Szenna, 
Sülye, Zavaaa, Vilke, Udornya, Turicska, Losonca, Alsótiszovnyik, Terheléd, Tarnóc, 
Tamási, Felsősztregova. 

Harmadik helyen emlegették a gácsi vásárokat: Lónyabánya, Kotmanlehota, Huta, 
Dobrocs, Dévényoroszi, Maskova, Polichna, Praga, Priboj, Vámosfalva, Kistugar, Felsőti-
szovnyik, Madacska. 

Negyedik helyen: Lentora, Kürt, Kalló, Hihalom, Haláp, Dengeleg, Budalehota, Ábelova, 
Zagyva. 

Palotás és Vanyarc lakói ötödik helyen, Terjény úrbéresei pedig hetedik helyen említették 
a gácsi vásárokat, mint eladó- és vásárlóhelyet. 

Itt említenénk meg, hogy amíg az alföldi, de némelyik felvidéki vármegyében is 7-8 • 
mérföldnyi távolságra lévő vásárokat és piacozóhelyeket is roppant gyakorisággal látogatot-
tak az úrbéres lakosok, Nógrád megyében az első és második helyen emlegetett vásárok alig 
esnek távolabb 1-2 mérföldnél, egy vagy másfél órányi járásnál. Természetesen ez nem jelenti 
azt, hogy a nógrádi falvak lakói be lettek volna zárva a fa lutornyok látótávolságáig ívelő 
földrajzi körbe, mert háziipari készítményeikkel két-három hétnyi távolságra is elszekerez-
tek szükségből, a megélhetés okán. Inkább arról lehet itt szó, hogy a hegyes vidékek 
kövecses, görcsös útjait nem bírták nagy távolságra járni a vesszőabroncsozású szekerek. 
Inkább ez szabott határt a „vásárba menetnéknek", semmint a szülőfaluba zártság feltétele-

10A Dunán szokásos vásározásokról: Takács Péter-Udvari István: Vásározási szokások Eszter-
gom vármegyében 1868-ban. Honismeret , 1990. 4. sz. 22-26. old. 



zett paraszti mozdulatlansága. Akinek pedig vasalt szekérre, patkolt lóra jutott , az 
fuvarozot t , sót szállított, az Alföldet járta háziipari készítményekkel, avagy a céhes mesterek 
portékáival. Talán éppen akkor is ú ton voltak, amikor az úrbérrendező biztosok arról 
kíváncsiskodtak, hogy hol, merre vásároznak a nógrádi jobbágyok. 

A kíváncsiskodó kérdésekre kapott válaszok nyomán még mindig nem térhetünk rá 
Balassagyarmat vásáraira, piacaira. Számszerint ugyanis Szécsény és Rimaszombat vásáraira 
is többen „voksoltak", mint a majdan megyeszékhellyé emelkedett mezővárosra. 

Olyan település nem volt Nógrád megyében, melynek lakói kizárólagosan a szécsényi 
vásárokban találták volna meg eladni és megvenni szándékozott holmijaiknak a piacát. 
Kevesen voltak o lyanok is, akik első helyen említették Szécsény vásárait: Hollókő, Kishar-
tyán, Sipek mindösszesen, és természetesen maga Szécsény lakossága, akik nagyon szerényen 
vallottak arról, hogy: „földünk jó, és ami eladó jószágocskánk vagyon, vásárok alkalmatossá-

ával helyben eladhat juk". Közbirtokosairól, a mezőváros kastélyáról, angolkertjéről, a 
örnyék esztétikai szépségeiről Fényes Elek is többet tudott , mint e magyar mezőváros 

országos vásárairól. A z Ipoly közelsége, az Ipoly völgyén átvezető út mezővárost érintő 
forgalma azonban gyakran fordíttatta erre a vásározókkal a szekerek rúdját , ha nem is 
mindjár t a leglényegesebbnek tartot ták az itt rendezni szokott sokadalmakat. Második 
helyen elég nagyszámú községben említették a lakosok, mint haszonszerző helyet: Lucin, 
Litke, Liptagerege, Lapujtő, Kazar, Karancskeszi, Karancsberény, Karancsapátfalva, Ka-
rancsalja, Herencsény, Kisgerege, Félfalu, Ettes, Endrefalva, Szécsénykovácsi, Szalmatercs, 
Csor, Csitár, Szakái, Baglyasalja, Megyer, Németi, Piliny, Ráros, Rimóc, Ság, Ságújfalu, 
Salgótarján, Sóshartyán, Surány, Zagyva, Varbó, Trás, Kisterenye. 

Harmadik helyen az alábbi telepiHesek említették Szécsény vásárait: Alsóladány, Felsőla-
dány, Lác, Kalno, Iliny, Hugyag, Halászi, Fülekkovácsi, Fülekkelecsény, Bercel, Vizslás, 
Varsány, Terbeléd, Tarnóc, Szőlős. 

Negyedik helyen: Kutassá, Szele, Buják, Bokor, Bér, Marcal, Pálfalva, Rapp. 
Ötödik helyen há rom település - Haláp, Ecseg és Terjény - lakói tartották méltónak szót 

ejteni a szécsényi vásárokról, míg két település úrbéresei - Szanda és Palotás - hatodik 
vásározási helyül szóltak róla. 

Népszerűségben Szécsény vásárait mindjárt Rimaszombat követte. Ez a G ö m ö r megyei 
szabadalmas mezőváros. Rozsnyóhoz viszonylag közeli fekvése, jó útjai, kézművesei miatt 
híresedett el a nógrádi lakosok közöt t . Félszáznyi településről látogatták olykor-olykor 
országos vásárait: Három-négy, legfeljebb ötmérföldnyi távolságból keresték meg a nógrádi-
ak. Többnyire csak úgy mellékesen, második és harmadik helyen emlegették. Olyan település 
nem akadt Nógrádban, ahonnan csak Rimaszombat vásárait látogatták volna. Első helyen is 
mindössze Korlát lakói említették. 

Második helyen tar tot ták számon a rimaszombati vásárokat: Kotman, Homokterenye, 
Hidegkút, Nagydaróc, Csebrező, Czered, Bisztricska, Berzence, Barna, Mlagyó, Novak, 
Óbásti, Ozdiny, Perse, Poltár, Ronya, Séd, S7.eile, Sóslehota, Zelena, Vecseklő, Uhorszka. 

Harmadik helyen az alábbi települések lakosai emlegették: Málnapataka, Galsa, Fülekpüs-
pöki, Fülek, Nagyfalu, Csákányháza, Bolyk, Bolgárom, Nyitra, Pilis, Pogony, Ragyolc, 
Rapp, Sávoly, Somosújfalu, Szinóbánya, Turicska, Zagyva, Hidegkút. 

Ö t község - Lapujtő, Karancsberény, Kalno, Fülekkovácsi, Fülekkelecsény - lakói a 
negyedik helyen tar tot ták számon a rimaszombati vásárokat, Karancsalia és Salgótarján 
szolgálónépei pedig ötödik helyen rangsorolták. A Rimaszombatot negyedik-ötödik helyen 
emlegetőknek, ha olykor-olykor el akartak jutni a vásáraira, már 6-8 mérföldet kellett 
szekerezniük. Úgy tűnik, ez is megérte nekik. Valószínűleg dohányt, sót, keresettebb 
háziipari termékeket szállítottak oda, s onnan a délibb vidék lakóinak szükséges „holmikat", 
cserépedényeket, fémeszközöket hoztak haszonra való kereskedés céljából. 

Ezek után a korabeli lakosokkal együtt meglátogathatjuk Balassagyarmat vásárait. 
Népszerűsége és forgalma - mint már említettük - igazán 1790 után növekedett meg, amikor 
megyeszékhellyé vált, s évenként négyszer beszekereztették magukat úrbéres szolgálónépe-
ikkel nemes uraimék a közgyűlésekre, melyek többnyire egybeestek a vásári alkalmakkal. 
Földrajzi fekvésének előnyeiből azonban elárul valamit az is, nogy már az 1770-es években is 
voltak olyan községek, ahonnan kizárólagosan csak a gyarmati vásárokat látogatták. Nyolc 
országos vásárát, hé t főn és pénteken tartott hetipiacait részben a jó közlekedés miatt, az 
Ipoly nyújtot ta vízi ú t miatt kedvelték. Kereskedésre és iparűzésre egyformán alkalmas 
voltát bizonyítja az is, hogy a magyarországi polgárosodásban vezető szerepet játszó 
zsidóság is korán felfedezte „infrastrukturális" előnyeit. 1848-ban az 5653 mezővárosi 



lakosból 1963 zsidót számláltak össze a conscriptorok. Elsődleges szerepköre az ország 
északi térségének és az alföldi régióknak a termeszeti viszonyok kikényszerítette munka-
megosztásból eredő közvetí tő funkció volt. Minden árura alkalmas 8 országos vásárán 
gazdára talált a búza, állat éppúgy, mint a dohány, a bor , a háziipari készítmény, a 
bányavárosok kínálata. Nagykereskedők számára is alkalmas áruösszegyűjtő hely volt, 
ahonnan a termékeket az Ipolyra eszkábált tutajokon, ha jókon könnyen lejuttathatták a 
Dunára. Az 1770-es években azonban még inkább lehetőség Balassagyarmat kereskedelmi 
szerepköre, mint jelentős valóság. Ez az oka, hogy nem éri el a félszázat azon településeknek 
a száma Nógrádban, ahol említésre méltónak tartanák vásárait és piacait. 

Csak Balassagyarmatot említették vásározóhelyül: Zahora, Patvarc, Riba és Szügy lakói. 
Mind a négy település közvetlen közelében található Gyarmatnak. Maguk a gyarmatiak nem 
sok szót vesztegettek piacozó-, vásározólehetőségeikre. Lakonikus rövidséggel szögezték le: 
„Mindent eladhatnak nelyben, mivel mezővárosban laknak, ahol hetivásár is van." 

Kevesen voltak azok is, akik első helyen emlegették a gyarmati sokadalmakat: Herencsény, 
Felsőesztergály, Alsóesztergály, Csor, Czalár, Övár, Surány, Zsély, Varbó lakói. Valameny-
nyien 1 -2 mérföldes távolságon belül. 

Második helyen tartották számon Balassagyarmatot: Alsóladány, Felsőladány, Lác, Iliny, 
Hugyog, Hradistya, Halászi, Kisecse, Debercsény, Bussa, Alsóbodony, Mohora, Nándor, 
Szente, Szklabonya, Szécsénykovácsi, Varsány, Kisújfalu. 

Harmadik helyen említették: Csitár, Csesztve, Marcal, Szele, Trás. 
Negyedik helyen tar tot ták számon a gyarmati adásvételi lehetőségeket Kövesd, Bercel, 

Becske és Terjény lakói. Ötödik lehetőségként említették Kalló, Ebech és Szanda szolgálóné-
pei. Végül hatodiknak sorozták be az általuk látogatott „emporiális" helyek közé Haláp 
úrbéresei. Ezzel be is zárult azoknak a köre, akik Balassagyarmatra jártak adni-venni az 
1770-es években. 

Eddigi adalékainkból is egyértelmű, hogy Nógrád megye lakóinak mintegy kereskedelmi 
és gazdasági központ ja az 1770-es években Losonc volt. Álig-alig találunk olyan községet a 
megyében, ahonnan időnként el ne látogatnának a város piacaira, vásáraira az úrbéres 
szolgálónépek. Bizonyára nem tévedünk, na ezeket az utakat rajzoljuk a nemesek szekerei, 
hintói alá is, ha akár kíváncsiságból, akár eladás vagy vétel céljából útra keltek. Losonc 
vonzása azért is volt ilyen kiemelkedő, mert a felvidéki bányavárosok lakói, kézművesei, a 
gömöri, zólyomi, nyitrai úrbéres és nemesi kommunitások lakói is ide hordták élelemre, igás 
állatra cserélni szándékozot t áruikat. Ez a kapcsolat egyébként kölcsönös volt. A Nógrád 
megyei települések lakói is rendszeresen „feljártak" a bányavárosokba vásározni. Selmecbá-
nya, Besztercebánya, Zólyom, Korpona, Körmöcbánya, de még Lőcse is név szerint említtetik 
a vallomásokban, mind olyan városok, ahová gyakorta első helyen jártak Nógrád falvaiból, 
mezővárosaiból piacozni, vásározni az emberek. Legtöbb község azonban csak összefoglaló 
nevükön emlegette a bányavárosokat, mint adásra-vevésre „hasznos" helyeket. Akik 
„felszekereztek" e városokba, akár néven nevezték őket, akár csak összefoglaló nevükkel 
minősítették e történelmi-társadalmi és gazdasági képződményeket , valamennyien első vagy 
második helyen sorolták fontosság szerint, mint emporiális helyeket. Ezért céltalan lenne 
most azzal bíbelődnünk, hogy külön-külön felsoroljunk minden községet, hogy mely 
bányavárosokat neveztek meg név szerint. Egyedül Brezova lakói érdemelnek külön 
említést, mert Nógrád megyebői egyedül innen jártak Lőcsére, ők viszont első helyen 
említették, tehát a legfontosabb vásározási helyüknek tartották. A bányavárosok sokadal-
mait az alábbi Nógrád megyei helységekből látogatták: Lest, Lónyabánya, Lentvora, 
Nagyiám, Nagykürtös, Kotmanlehota, Kékkő, Huta, Alsóesztergár, Felsőesztergár, Ebeck, 
Dobrocs, Dévenyoroszi, Dejtár, Brezova, Borosznok, Ábelova, Negyelistye, Polichna, Praga, 
Priboj, Szinóbánya, Szentpéter, Szenna, Szele, Sülye, Zsihlevnyik, Vámosfalva, Vadkert, 
Udornya, Turopolya, Kistugár, Alsótiszovnyik, Felsőtiszovnyik, Kissztrácsány, Tótkelecsény, 
Tót hártyán, Madacska, Buaalehota. 

Nógrád megye lakóinak ehhez az északi, északkeleti holdudvarához tar tozot t még 
vásározási szempontból Rimaszécs is. Jelentősége nem volt nagy, mert Rimaszombat 
árnyékában nem vergődhetett fontos vásártartó nellyé, de harmadik-negyedik helyen 8 
Nógrád megyei településen tartották számon Szécs (Rima-) vásárait. E nyolc település: 
Hidegkút, Fülekpüspöki, Czered, Óbásti, Pogony, Ragyolc, Séd, Vecseklő. 

Mint ahogyan a Felvidéken, ugyanúgy délen is számon tartottak a nógrádiak egy vásári 
holdudvart , melynek sokadalmaira több-kevesebb rendszerességgel eljártak a lakosok. E déli 
holdudvar a nógrádiak számára legjelentősebb vásározóhelyei Gyöngyösön, Pásztón és 



Pesten voltak. Ezekről külön-külön is érdemes szólnunk, mert szerepük és fontosságuk a 
nógrádi emberek árucseréjében meghaladja a bányavárosokét. 

Pásztó, ez a Heves megyei mezőváros 4 országos vásárával és minden szerdán tartani 
szokott hetipiacaival vonzot ta a nógrádi embereket. Egyetlen település - Lucin - lakói első 
helyen tartották számon a pásztói sokadalmakat. Második helyen emlegették: Hollókő, 
Kisbárkány, Nagybárkány, Marokháza, Alsóföld, Felsőföld és Szőlős lakói. 

Harmadik helyen: Lőrinc, Lapujtő, Kutassá, Kazar, Karancsberény, Karancsapátfalva, 
Karancsalja, Jobbágyi, Gede, Buják, Baglyasalja, Németi, Pálfalva, Salgótarján, Sámson-
háza és Kisterenye szolgálónépei. 

H á r o m község lakói negyedikként választották a pásztói piacokat, vásárokat: Szántó, 
Szelle, Vizslás. 

N é h á n y községgel többen tartották említésre méltónak Gyöngyös „nagy fontosságú. . . 
országos és heti vásárait", mint Pásztóét. Gyöngyösön elég sok kézműves élt. „Pokrócot , 
durva posztót , kos tököt és bőrt" itt állandóan beszerezhettek a vásárra járók, és háziipari 
termékeiket is könnyen értékesíthették az Alföldről ide járók körében. Lőrinc, Jobbágyi és 
Szőlős lakói első helyként jelölték meg a gyöngyösi vásárokat. 

Második helyen említették Gede, Sámsonháza, Pálfalva és Vizslás lakói. 
Harmadik helyen: Lucin, Kökényes, Kozárd, Homokterenye, Heréd, Csécse, Nóvák, 

Szántó, Szelle, Bokor, Barna, Marokháza, Sipek, Verebély és Szúpatak úrbéresei. 
Negyedik helyen: Kazár, Karancsapátfalva, Karancsalja, Ecseg, Baglyasalja, Németi, 

Bolgárom, Salgótarján, Alsóföld és Kisterenye. 
H á r o m községben - Lapujtő, Karancsberény és Kürt — ötödik helyen tartották számon a 

gyöngyösi vásárokat. 
Pest volt a déli holdudvar harmadik állomása. Számban is, fontosságban is Gyöngyös és 

Pásztó után következett . Ennek elsődleges oka, hogy Vác és a Duna megfogyasztotta a Pest 
felé tartó szekereket. A nógrádiakhoz közelebb érhető Vácon vevőt is találtak, szükséges árut 
is vehettek. Akik mégis tovább szekereztek Pestre, vagy kíváncsiságból tették, vagy a 
nagyobb haszon reményében. Szép számmal voltak azonban olyanok is, akik első helyen 
emlegették a pesti vásárokat: Kökényes, Kalló, Heréd, Erdőtarcsa, Dengeleg, Bercei és Szántó 
vásározói. 

Második helyen: Lőrinc, Kürt, Kövesd, Jobbágyi, Hihalom, Haláp, Bér, Bágyon. 
Harmadik helyen: Ecseg, Becske, Palotás, Szanda, Vanyarc és Terjény. 
Negyedik helyen már csak Rád és Csécse tartották számon, míg ötöaik helyen Gede lakói 

említették. 
Ezzel tulajdonképpen körbe is jártuk azokat a fontosabb helyeket, ahol az 1770-es években 

a nógrádi lakosok adtak-vettek, csereberéltek, kupeckedtek, szekeres és gyalogos munkát is 
vállaltak. Témánkat mégsem zárhat juk le anélkül, hogy ne említenénk meg azokat az 
„emporiális" helyeket, amelyekről, mint vásározási helyekről tudtak a nógrádiak, de éppen 
csak említés szintjén, legfeljebb 1 -2 községből tévedt arra valaki, ha a szükség, a véletlen vagy 
a kínálkozó alkalom úgy hozta. Ezek közül néhány település bent Nógrádban volt, mások 
viszont a megyén kívül. 

Ilyen volt Kékkő, a Balassák hatalmas uradalmának központja , a hajdani kékkői vár 
megrendelésére berendezkedő, majd a civil életet szolgáló számos kézművessel. Maguk a 
kékkőiek így vallottak vásáraikról: „Évi 10 alkalommal van vásár, így helyben mindent 
eladhatunk, és járunk a bányavárosokba is. Korponára 3 mérföldre, Selmecbányára 5 
mérföldre, Besztercebányára 7 mérföldre, s nem különbképpen Losoncra, 3 mérföldre." A 
vallomásból az tűnik ki, hogy maguk a kékkőiek sem ragaszkodtak fölöttébb saját 
vásárukhoz, de a nógrádi lakosok még kevésbé. Egyetlen település lakói sem említették, hogy 
Kékkőre járnának vásározni. Ennek ellenére elképzelhető, hogy a Losonchoz három 
mérföldre lévő mezővárost , éppen nagyszámú kézművese miatt inkább a nemesek keresték 
fel, akik meg tudták fizetni a céhesek készítette drágább és tartósabb holmikat is. 

A Victól az Ipolyságon át Lévára, vezető út mentén feküdt Nagyoroszi nógrádi mezőváros, 
szintén vásározóhely. Maguk a lakosok így vallottak róla: „Emporiajuk helyben is vagyon, 
és 3 mérföldre a É)una partján." A Vác-Léva közöt t közlekedők bizonyára gyakran 
megálltak a mezővároska vásárain adni-venni, de a nógrádiak nem nagyon tülekedtek e 
vásárokba. Egyetlen helyiség sem tartotta számon, mint árujuk eladóhelyét, avagy szükségle-
tük beszerzési lehetőségét. 

Hasonló volt a helyzete Dévénynek, ennek a Gácstól másfél mérföldre lévő, szlovákok 
lakta mezővárosnak, amelyik Kékkőhöz hasonlóan uradalmi központ volt. A lakosok 



Nógrád megyeiek által látogatott vásárok 

Vásártartó Csak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
hely ezt 

látogatják hely ' en em l í t ik 

Losonc 14 121 32 12 10 1 1 
Vác 18 23 23 3 4 - - -

Duna 2 15 6 1 - - - -

Gács - 6 42 13 9 2 - 1 
Szécsény - 4 34 15 8 3 2 -

Rimaszombat - 1 22 19 5 2 - -

Balassagyarmat 4 9 18 5 4 3 1 -

Lőcse - 1 - - - - - -

Bányavárosok - - - - - - - -

Besztercebánya - - - - - - - -

Selmecbánya - - - - - - - -

Zólyom - - - - - - - -

Korpona - - - - - - - -

Körmöcbánya - - - 39 - - - -

Rimaszécs - - - 8 - - - -

Pásztó - 1 7 16 3 - - -

Gyöngyös - 3 4 15 10 3 - -

Pest - 7 8 6 2 1 - -

Kékkő - 1 - - - - - -

Nagyorosz i - 1 - - - - - -

Dévény 1 - - - - - - -

Esztergom - - 1 - - - - -

Buda - - - 1 - - - -

Aszód - - - - 2 - - -

Báth ( H o n t m.) - 1 - - - - - -

Eger - - - - - 1 - -

Kecskemét - - - - - - - -

Hatvan - - - - 1 - - -

Nem említettek vásározóhelyet: Fűrész, Géc és Guta lakói. 

vallomása szerint „helyben évente öt vásár van, de ez nagyon szűk és kevés hasznot ad". Az 
erdőlésből, rosták és sziták készítéséből, fafaragásból élő lakosok - bár a sajátjukon kívül 
nem említenek vásározóhelyet - alighanem a Jászságig, a Kunságig, a Hajdúságig le kellett 
szekerezniük áruikkal, hogy megélhetésüket biztosítsák. Nógrád lakói nem kedvelték a 
dévényi öt vásárt: sehol nem említették létezését. 

A nógrádi „vásározók nélküli" belső vásárok mellett meg kell említenünk néhány olyan 
megyén kívüli helyet is, amelyeket elvétve említenek. Egy-két község tartotta őket számon, 
s bizonyára csak elvétve látogatták sokadalmaikat. Egyik ilyen vásározóhely Esztergom, 
ahová Kisorosziból jártak adni-venni. Hasonlóan egyetlen helységből - Rádról - jártak 
Budára. Aszód (Pest megye) vásárait negyedik helyen ugyan, de számon tartották Heréden 
és Gedén. A Hont megyei Báth vásárait Dejtárról látogatták, ötmérföldnyi távolságból, de 
első helyen említve. Egerbe is be-betévedtek Bolgárom lakói, de csak az ötödik helyen 
említve, s vallomásukban arról is szóltak, hogy a mesterek hordják Egerbe a portékáikat. 
Bolgárom lakói nagy vásározó kedvvel bírtak, mert Kecskemétre is „lejártak" ugyancsak 
mesterségbeli portékákkal. Igaz, Kecskemétet csak a hatodik helyen említették a megláto-
gatni szokott sokadalmak között . Végül még egy vásárról, a Hatvanban tartani szokottról 
kell említést tennünk, ahová Szántóról szekereztek szívesen az emberek. 

Vásárokat kereső és vásározókat kísérő buzgalmunkat itt befejezhetjük. Az 1770-es 
években elkészült 261 községi úrbérrendezés vásári haszonvételekre vonatkozó kérdéseire 
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akkor adott jobbágyi, zselléri válaszok felvázoltak egy érdekes kavalkádot. A 261 település 
közül mindössze három-Fűrész, Géz és Guta - lakói mellőzték az „emporialis helységekre" 
és a vásári haszonvételekre vonatkozó kérdésre a választ. Géc és Guta lakói úgy tettek, 
mintha nem hallották volna a kérdést. Fűrész úrbéresei pedig úgy vallottak, hogy „semmilyen 
hasznuk nincs", tehát vásározni sem szoktak. 

Befejezésül záriuk dolgozatunkat a nógrádi úrbéresek vásározási szokásait tömörí tő 
táblázattal, feltételezve azt, hogy egy-két kivételtől eltekintve, vásárra menet a nemesek és 
polgárok is azokat az utakat rótták, amelyeken az úrbéres lakosok forgolódtak. 

Takács Péter-Udvari István 

Hétfalusi szedettesek 
A Barcaság a Brassó—Háromszéki medencerendszer egyik tájegysége. Északon a Fekete-

ügy, a Baróti-hegység, az Olt völgye, nyugaton a Dél-Persány, délnyugaton és délen a 
Brassói-havasok, Keleten pedig a Bodzai-hepység határolja. Gyűj teményem Bácsfalu, 
Türkös , Csernátfalu, Hosszúfalu (összefoglaló néven Négyfalu , 1950-től Szecseleváros), 
Tatrang, Zajzon, Pürkerec (Háromfalu), melyeket együtt Hétfalunak is nevezünk, szedettes-
anyagát foglalja magába. Itt élnek a nétfalusi csángóknak nevezett magyarok. Hétfalu a 
Barcaság síkságának délkeleti részén fekszik. 

A barcasági magyarok fő megélhetési forrása a mezőgazdaság volt. Kisebb mértékben 
(például a négyfalusiak) kőművességgel, famunkával, szekerességgel, a pürkereciek mészége-
téssel, szedettesszövéssel foglalkoztak. Általában foglalkoztak még fuvarozással, fakiterme-
léssel, erdei gyűjtögetéssel is. 

A barcasági belterjes mezőgazdaságban évszázadok óta nagy mennyiségű lent és kendert 
termesztettek. A hűbéri korban egész Erdélyben csak a Barcaságon szedték a len dézsmát 
(decima). A XIX. század első felében Kővári László a következőket írja: „Len, kender a 
mindennapi kenyérrel egyforma szükségű kellék, azért mégse igen űzik, kendert csak vetnek 
mindenüt t , néhol saját kenderes kertek is vannak, de lent az egy Barcaságot kivéve csak 
annyit termelnek, hogy magjának olaja tán a nagypénteki böj t re se lenne elég."1 A külföldi es 
belföldi utazók által egyaránt dicsért barcasági lentermesztés biztos alapot szolgáltatott a 
szövő háziipar, mint takácsipar fejlődésének. Orbán Balázs írja: „A nők fő jövedelme a len-
és kendertermelés feldolgozásában van, mit Erdélyben sehol nem kezelnek olyan jól, mint itt 
Hétfaluban." 2 

N e m ismerjük pontosan a hétfalusi szedetteskultúra kialakulásának idejét. Feltételezhető 
azonban, hogy a hétfalusi szedettesek kialakulására elsősorban a közvetlen szomszédságban 
fekvő brassói takácscéh hathatott . Brassó Erdélyben a legrégebbik közöt t , még 1481-ben 
kapott szabadságlevelet takácscéh létesítésre. Az sem véletlen, hogy a város szövőmestereire 
bízták a várfal leghatalmasabb, máig is épségben fennmaradt erődítményét, a Takácsok 
bástyáját. A brassói takácscéh mindvégig tekintélyes testület volt, 1741-ben 84 mestert, 24 
segédet és 28 inast számlált. Termékeiket vásárnapokon a brassói Lensoron értékesítették, 
ahová nemcsak magyar, német, román, hanem görög, török, perzsa, örmény és még sok más 
nációhoz tartozó kereskedő látogatott.3 Brassó kereskedelmét pedig a hétfalusi szekeresek 
bonyolí tot ták le, akik szekerükkel eljártak Bécsig és Konstantinápolyig. A kivitelben nagy 
mennyiségű szőttes, a behozatalban pedig gyapot is szerepelt. A szedettesszövés elsorvadásá-
hoz az 1860-1870-es években kialakuló gyáripar olcsóbb termékei is hozzájárultak. 

Hatással lehettek a hétfalusi szedettesművészet kialakulására négy barcasági mezőváros, 
Feketehalom, Földvár, Prázsmár, Rozsnyó szász takácscéhei, valamint a Höltövényben 
működő , ugyancsak szász takácsok. A nagyarányú lenszövésről ugyancsak Kővári írja: 
„Nagyban megy ez egyszer s mind a szász földön is, ahol a híres len hazájában a Barcaságon, 
Feketehalomban évenként körülbelül 1000, Höl tövényben pedig 500 darab vásznat is 
megszőnek évenként pamuttal elvegyítve."4 A brassói takácsok helyzete a Barcaságon a 

1 Kővári László: Erdélyország statisztikája. Kolozsvárott 1847. 119. old. 
2Orbán Balázs: A Székelyföld leírása VI. kötet, Barcaság, 1873. 135. old. 
3Orbán Balázs: i. m. 52. old. 
4Kővári László: i. m. 220. old. 
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jelentős szövőipar miatt nem volt könnyű . A céh vezetőségének állandóan hadakoznia kellett 
egyrészt az említett mezővárosok céheivel, másrészt a cenen belül dolgozó városi és falusi 
szövőkkel. 

A gyapotfonal megjelenése előtt a Barcaságon - mint minden kender- és lentermesztő 
vidéken - a házilag előállított egyszínű szőtteseket, alsó fehérneműnek, alsó lepedőnek valót 
két nyüsttel, az ágytakarónak, zsáknak, szalmazsáknak, takaróruhának stb. való vásznat 
négy nyüsttel szőtték kenderből, lenből, később pedig gyapotból vagy a két u tóbbi 



keverékéből. Ágytakarónak, törülközőnek, takaróruhának a vásznat díszesen fenyőágas, 
barackmagos, tüóleveles, borsos mintával díszítették. Szőttek férfi- és női fehérneműnek 
kendervásznat (megforrázott gyapotneműből szőtt vászon, amit vizesen dolgoztak fel). A 
kender- és lenvásznat fehéríteni szokták. I lyenkor a vásznat huszonnégy órán át lúgozták, a 
patakban kisulykolták, majd legtöbbször a patak porondjára (homokos partjára) kiterítették. 
Ha kissé száradt, ismét vízbe mártották, egy nap még tízszer is. így fehérítették napokon át. 
Ha kifehéredett, a mai vasalást helyettesítően kerek deszkával, a fatányérral körbesúrolva 
simították ki, s azután feltűrve eltették. Az ilyen feltűrt vásznat túromba vászonnak vagy 
türombáknak nevezték. 

A hétfalusi szedettesekről első értesülésünk Orbán Balázstól származik, aki az itteni 
szobaberendezésről így ír: „A pitvarban két szoba nyílik, a hátsó lakszoba és az utcára néző 
díszszoba, amely sajátszerű díszletezésével és berendezéseivel méltán meglep, nemcsak a 
bútorzat ízléses volta, hanem a szövet díszletek roppant gazdagsága által, mi ismét a hétfalusi 
magyar nők munkáját dicséri. Hétfaluban a bútorzat nagyban hasonlít a székelyeknél 
divatozókhoz, itt is meg van a fal hosszában elnyúló cifrán kifestett pad , a terhe alatt 
görnyedező tálas (kredenc), a czifrán ékített asztal; de már a díszágynál eltérés van, mert 
Hétfa luban a derékaljakat szalmazsákok pótolják, melyeknek kifelé néző oldala egész 
hosszában ki van hímezve, s hogy a szalmazsák díszvarrása látható legyen, az ágyfának 
nincsen megszokásos bemélyedése; ez okon, de azért is, mert rendszerint több oldalcifrázat-
tal ékes szalmazsák van egymás fölé helyezve, az ágyak igen magasak, miért a felhágás 
könnyítése céljából az ágy előtt mindig egy hosszú tulipános láda van zsámolyszerűleg 
elhelyezve. A hétfalusiak másik sajátossága az, hogy a párnák nincsenek fekmentesen rakva, 
hanem élére állítva, s azok bűtűje nem annyira a hímzés, mint inkább a szövet szépsége és 
tarkasága által tűnik fel. A párnák sokasága a hétfalusi asszonyok büszkeségét úgy képezi, 
mint a székelyeknél, s azért itt is az ágyban két-három sorban vannak a párnák egész 
gerendáig felrakva. 

A szoba oldalait körü l fu tó tulipános fogasok itt éppúgy megvannak, mint a székelyeknél, 
csakhogy itt jóval díszesebbek és kendőszegnek hívatnak. A kendőszeg felső kiálló részén 
egy sor tányér foglal helyet, falhoz illesztett alsó részén veres fejtővel czifrán kihímzett 
kelmevégek, úgynevezett hisabroszkák vagy kendők vannak függönyszerűleg hosszirányban 
felaggatva, hol az ilyen kis abrosz a redozöttség kedvéért fel van tűzve, mindenüt t egy 
madzaggal a felakasztott, kiválóan cifra tányér csüng. Valóban az ősminták szerint hímzett 
kelméknek ezen festőien és műízléssel rendezett és redőzetesen felrakott sorozata igen dúsan 
ékíti a falat; a kendőszegen kívül a főlep (plafon) gerendáira is ékesen hímzett kelmék, 
úgynevezett hosszú abroszok vannak feltűzve, miért a hétfalusi szobák főiepe mennyezetsze-
rűleg néz ki, melynek díszszegélyzetét (bordűré) a kendőszegek hullámzatos vonala alkotja. 
Kis és hosszú abroszokban annál gazdagabb szokott lenni a szoba, minél több legény van a 
háznál, ott a kendőszeg és a főlep gerendái rendszerint dísztelenek, vagy nagyon fösvényen 
vannak kiabroszozva, s a hétfalusi gazda ilyenkor engedelmet kér lakása szegénységéért és 
dísztelenségéért, mert - mind mondani szokta - nincs leány a háznál."5 

Orbán Balázsnak a hétfalusi csángó ház berendezéséről szóló leírását csaknem fél évszázad 
múlva Kolumbán Lajos újabb adatokkal egészíti ki: „Nem hiányzot t a régi csángó házból a 
gerendáról lecsüngő fenyőrúd se, mely a házilag készített változatos mintájú szőttesek terhe 
alatt mélyen meghajolt. Megjegyzendő, ez is szobadíszül szolgált. 

Általában ma a csángószoba berendezése csinos, sőt díszesnek mondható, különösen ott, 
ahol eladó leány is van a családban, a díszszobának nem szabad elmaradni. (...) 

Ahol fiatal házaspár vert tanyát, ott az útra nyíló ablak keresztjén csokorba fogott piros 
hímzésű merenda ruha (szedettes takaróruha) látható éveken át, ismertető jeléül, hogy abban 
a házban nem régen rakott fészket egy ifjú pár."6 

A hétfalusi szedettesszövés kialakulása egybeesik népművészetünk virágkorával, s így 
magába olvaszthatta a helyi vászonművészet mintakincsének nagy részét. A Barcaság 
néprajzi irodalmának ismeretén túl, a népi élet legkülönbözőbb területeinek kutatása során 
ismertem meg a hétfalusi szedettesek roppant gazdagságát, de emellett azt is, hogy 
napjainkban a népművészetnek sokat emlegetett huszonnegyedik órája itt is igaz. 

''Orbán Balázs: i. m. 139-140. old. 
6Kolumbán Lajos: A hétfalusi csángók a múltban és jelenben. Brassó, 1903. 29. old. 
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A múlt század közepe táján, amiképpen O r b á n Balázs, Hermán Antal és Kolumbán Lajos 
is említi, az eladó lány értékét az általa készített munkák határozták meg, amit az elsőházban 
(tiszta szoba) tetszetősen kiállított szőtteményei is igazoltak. Pürkerecen az 1900-ban 
született Gödr i Mártonné Oláh Mária mondja , hogy édesanyja férjhezmenetelekor szobabe-
rendezésre való szedettes szőttest adott, amit leányával közösen szőttek. Ez 6 párnahuzatból , 
1 ágyterítőből, 1 asztalterítőből, 2 falvédőből, 4 kendőcskéből, 6 díszkendőből és 1 
függönyből, valamint drapériából állt. 

Századforduló körül az értékrend eltolódása miatt a leány értékét egyre inkább anyagi 
helyzete kezdte meghatározni, s így a szedetteseket erre szakosodott , kevesebb földdel 
rendelkező családok asszonyai kezdték szőni pénzért . 

Ebben az időben a helyi értelmiséget is egyre jobban kezdte foglalkoztatni a hanyatlásnak 
indult szedettesszövés fellendítésének gondolata. 

A hosszúfalusi Hockbauer Ferencné Gáspár Sára tulajdonában található nagyapja, Lukács 
Károly pürkereci jegyző notesze, melybe a XIX. század utolsó évtizedeiben egy gyűlés vagy 
értekezlet alkalmával többek közöt t ezeket jegyezte fel: „Gyapjú szövés, a cigája faj 
meghonosítása, fésülés, fonás, festés és piacteremtés - a hosszúszőrű pokrócok előállítása -
fonógépek beállítása. A csángó szőttes és hímzés, közönséges fehér vászon előállítása 
szélesebb szövőszéken. . . a nép szerkezet átalakítása. Szőttesek rajzmintája a kor követelmé-
nyeinek megfelelően a helyes magyar típust képviselte átalakítandók. - Egy gyakorlati tanító 
bevezetése - Kellő piacteremtés." 

A hétfalusi híres juhtartó mokánok asszonyai a gyapjúszőttesek, posztó és pokrócfélék 
készítésében jeleskedtek, a magyarok pedig, akik sok lent és kendert termesztettek, a 
vászonszövést fejlesztették. Az eladásra szánt szőttemény nemcsak komoly jövedelmi 
forrást jelentett a gyenge termőfölddel rendelkező magyar lakosságnak, hanem jelentős volt 
azért is, mert felhasználta a női munkaerőt.7 Ennek megszervezésében döntő szerepe volt egy 
kiváló szervező asszony, Sípos Jánosné Berecki Anna fellépésének. Berecki Anna 1850. 
január 27-én született Bácsfaluban. Apja Berecki János, anyja Jakab Kata. Elemi iskoláit 
szülőfalujában végezte. Tanítója a sokoldalú tevékenységéről híres és a hétfalusiak emlékeze-
tében még elevenen élő Barcsa Mihály. 

Berecki Anna nagy kézügyességgel rendelkezett és házát mintaszerűen rendezte be. 
Lakása csakhamar találkozóhelye lett Hétfalu értelmiségének. Ettől kezdve, többnyire saját 
pénzéből, számos segélyező akciót indított, ruhát és pénzt juttatva a szegény óvodás és 
kisiskolás gyermekeknek. H o g y Zajzon lakóinak anyagi fellendülést hozzon, megvásárolja 
adósságra a zajzoni fürdőt , melyre Brassó város még a XVI. század elején kezet tett, s ami 
addig nemigen jövedelmezett. Villákat emelt az ide érkező betegek számára és hozzálátott a 
fürdő korszerű kiépítéséhez. Vezetése alatt a fü rdő fellendült. Híres akciója volt, amikor a 
hétfalusi nőket megszervezve varrták meg Kossuth Lajosnak koporsójára a szemfedőt és a 
rózsalevéllel töltött halotti párnát. Zajzoni tartózkodása alatt jött rá a háromfalusi, illetve 
pürkereci szedettes szőttesek gazdagságára, amivel addig senki sem törődött . Tervet készített 
a szőttesek népszerűsítésére, elárusítására. Erről a tevékenységről így számol be a Hétfalu 
című újság: „Vármegye, sőt országszerte köztudomású dolog, hogy a csángó szőttes háziipar 
ágat Sipos Jánosné fejlesztette arra a színvonalra, ahol most van. Sipos Jánosné régi idő óta 
mindaddig, amíg azt a hétfalusi nőegylet számára kezeiből ki nem vették, fáradhatatlan 
tevékenységet fejtett ki a szőttesek háziipari fejlesztésére és forgalomba hozatala körül, 
akárcsak Gyarmati Zsigáné a kalotaszegi varottas érdekében. Kioktatta a szövészettel 
foglalkozó szegény asszonyokat a különböző minták mikénti harmonikus beosztására, a 
színek rendezése és tartósságára, az előállítandó termékek díszesebb és tetszetősebb 
elkészítésére stb. Időt és anyagi áldozatot nem kímélve, saját költségén, az 1896. évi ezredéves 
kiállítás egész tartama alatt, a kiállítás területén állandóan annak árusításával és Európa-szerte 
való terjesztésével foglalkozott mégpedig anyagiakban, mind erkölcsiekben minden remé-
nyét felülmúló eredménnyel (maga Erzsébet királyné is vásárolt tőle). Vették és vitték a 
csángó szőttest belföldön kívül Ausztriába, Francia-, Angol- és Németországba, sőt 
Amerikába is eljutott. Bejutott az uralkodói és számos legelőkelőbb arisztokrata családba. A 
párizsi világkiállításra is válogatott díszes kollekciót küldött Sipos Jánosné s ez olyan 
köztetszésnek örvendett, hogy a kiállítás tartama alatt már igen sok utánrendelés történt, sőt 

7Szentimrei Judit: Tul ipános, csillagos, mezőhímes. Művelődés, 1973. március 3. sz. 41—43. old. 



díszoklevelet nyert ."8 Ezenkívül Sipos Jánosné, aki a termelőknek a kész munka árát mindig 
azonnal készpénzben kifizette, állandóan összeköttetést tartott fenn a budapesti háziipari, 
később a kereskedelmi múzeummal , ahol anyagi áldozatok árán rendes raktárt tartva 
állandóan több száz forint értékű csángó szőttest tar tot t készen. Hasonlóképpen látta el az 
Aradi Székely Otthon, a Debreceni Székely Társaság stb. helyiségeit. Ezt a munkáját 1915-ig 
megszakítás nélkül végezte. Meghalt 1926-ban. 

A pamut feltűnése idején, amikor a vasút megjelenéséig a hétfalusi szekeresek rendszeresen 
fuvarozták többek közöt t a gyapotot a galaci kikötőből a takácsiparnak, asszonyaik -
elsőként a Barcaságon - házilag is feldolgozták a gyapotfonalat. így a f inomabb fehérnemű-
vásznakat, az ünnepi szőtteseket és szedetteseket mindinkább gyapotból és árnicsból (színes 
fejtő) készítették. Kendert a szükséges zsákok, lepedők, törlők szövésére vetettek. 

Bár a szedettes lehetett este a szuszogó (kis petróleumlámpa) mellett is szőni, előbb mégis 
az egyszerűbb technikát igénylő kendert és lent szőtték le. A szedettes szövéséhez 
februárban kezdtek hozzá, amikor a nappalok hosszabbak és jobban láttak. 

A tilólevélre szedett hímes szőtteseket kezdetben kenderbe vagy lenvászonba szőtték, s 
rézgáliccal, sáfránnyal, zabszalmával sárgára, köszörűsárral rozsdavörösre, dióhéjjal barná-
ra, égerfakéreggel feketére festett fonallal díszítették. A gyapot, még inkább az iparilag festett 
piros fejtőfonalmegjelenése nagy lendületet adott. Ezt mindig a kereskedelemből vásárolták, 
és hogy színét tartósítsák, feldolgozás előtt forró rézgálickőoldatba áztatták. Hogy a 
szőttesen a szenny kevésbé látszódjék, 1920 körül néha a felvetőt is rézgálicoldattal vagy 
száraz dióhéjból készített páccal halványan színezték. A felvetett szálakat négy nyüstbe 
fogják - mivel a díszítés nélkül hagyott részt négy nyüsttel szövik de mikor díszítést 
kívánnak szőni, két vászonkötésre váltják át. A mintát sillával (lyukasztóár) szokták 
felszedni, majd a szálak közé szedőlécet, illetve diólevelet dugnak és az egyes mintasorokat a 
nyüs tök mögötti csépre (vékony vesszői húzzák. A szélesebb, összetettebb mintánál 40-50 
csépecskét is használnak, egészen a munkadarab közepéig, azután egyenként „forgatják" ki a 
csépeket. Amíg például Felsőrákoson, Szárazajtán a szedettest „hatszálasra" (az alap szálának 
száma) szőtték, Hétfaluban általában csak két-három szálra. Vannak viszont olyan minták, 
amiket csak meghatározott számú szálon lehet szőni. Pürkerecen Gödr i Mártonná Oláh 
Mária (sz. 1900) mondja : „Én rosszul látok s így a kakasos, búzakalászos, nagy csillag, kis 
csillag, bokros, szöntgyörgyi hím, cserelapis, négyszegű, pápista mintákat tudom szőni, ezek 
mennek három szálon. A több szálon szőtt mintával jobban halad az ember, kevesebb 
szálasra szőve viszont a felszedett szálak nem távolodnak el egymástól s így a díszítés nem 
lesz tetves, vagyis a kitöltött felületen nem látható az alap. így szebb." 

Erre különben Hétfaluban gondot fordí tot tak. Itt a szedettes szövését két asszony végzi. 
A szövő tehát sillával felszedi a szedőlécre a szálakat, míg kisegítője - aki gyermek is lehet -
a csépeket s a tilólevelet kezeli (állítja vagy fekteti). „Fiataí tud egyedül is szőni, de nekem már 
fáj a mellem, mert át kell hajoliak, nogy bédugjam a levelet." 

A csángó szőttesek technikája, bizonyos díszítőelemei számos területen ismertek. Ei 
érthető, mert a brassói vásárokra eljuttatták a különböző országokból érkező vándorkeres-
kedők mind a keleti, mind a nyugati textíliákkal. A hétfalusi szedettesek mintaanyagát nem 
érte az újabb, városi-polgári ízlésen alapuló díszítés hatása. Még alig akad a díszítőelemek 
közt kevésbé stilizált természetutánzás, még uralkodik a mértani mintakincs. Ez legtöbbször 
közös, vagyis a barcasági magyar leányingek, menyecskeingek ráncmintáival, verzselés 
mintáival tart szoros kapcsolatot.9 A szedettesek díszítésében kimutatható az ősi keleti 
mot ívumoktól az olasz bakacsinszövők díszítésének hatásáig sokféle befolyás. N e m könnyű 
meghatározni, hogy melyikből és milyen mértékben vettek át díszítőelemeket. Minden esetre 
az a mód, ahogyan a különféle hatásokat „egy bordába szőtte", saját ízlése szerint 
újrafogalmazta es komponálta, egyéni színt teremtett a csángó szőtteseknek.10 Habár 
Hátfa lúban nagy mennyiségű szedettes készült eladásra is, főként mégis saját szükségletükre 
szőtték. A századforduló körül Pürkerecen csaknem minden csángó asszony tudot t 
hímességet szőni. 

"Hátfalú, 1908. 45. sz. 
9Seres András: Barcasági csángó leány ingek hímzésmintái. Sepsiszentgyörgy, 1972.; uő. Barcasági 
csángó férfiingek, menyecskeingek, öregasszonyok és díszkendők hímzésmintái. Sepsiszent-
györgy, 1973. 

Szentimrei Judit: i. m. 43. old. 
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A XIX. század második felében Háromszéken a Terjesztő és Fejlesztő Egyesület, majd 
később a Háromszéki Háziipari Helyiipari Egyesület igyekezett újból feleleveníteni a 
szövészetet. Ennek égisze alatt szövészeti fonoda is létesült, mely sejtjét alkotta az 1879-ben 
megalakuló sepsiszentgyörgyi Székely Szövőgyárnak, s ennek működése hatott a hétfalusi 
szeaettesekre is. A gyár 1880 körül háziiparos bedolgozókkal is szövetett szedettest, a 
gyárban pedig nyüstös szövőszékeken a csángó asszonyok többek között asztalneműket is 
szőttek. ' N e m ismerjük pontosan az akkor szőtt itteni mintakincset, valamint a gyárnak 
Hétfaluval való kapcsolatát. Annyit tudunk, hogy Hétfaluban a terülő díszként szőtt 
rombuszokba zárt csillagmintát szentgyörgyi hímnek nevezik. 

Kétségtelen, hogy Hétfalu és a közelében fekvő Bodzaforduló vidékének román szedette-
sei, valamint a már említett szász takácsközpontok közt a szedetteskultúrában úgy technika, 
mint díszítés terén létezik kölcsönhatás. Első látásra úgy tűnik, hogy alig van különbség a 
szász takács és a csángó szedettesek közt, de ha alaposabban szemügyre vesszük, könnyen 
megkülönböztethető egyik a másiktól. 

A hétfalusi szedettest a csángó asszony tehát elsősorban saját szükségletére szőtte, 
legtöbbször férjhez készülő lányával. Ez alkalommal sajátította el a lány a szövés mestersé-
gét. A takácsmunkákkal szemben itt érvényesülhettek igazán a népművészet törvényei, ahol 
tehetség, ügyesség, szép iránti érzék bizonyítása jutott kifejezésre. Fő szempont volt, hogy a 
szőttes díszítése terjedelmes, monumentális kompozíció legyen és nem számított a megszö-
vésre szánt idő. A nagycsillagos és tulipántos hím megszövésére 50, a négyszegű és kakasos 
mintánál 25, a kiscsillagosnál 17-18 cséppel dolgoztak, a serényhimecskéhez elegendő volt 4 
is. Mindig valami új, bonyolul tabb, ritkábban előforduló mintát próbáltak keresni, amilyen 
másnak még nincs. A hagyományos minták leszövésekor, mindig úiabb ötletet kipróbálva, 
állandóan alakítva hoztak létre újabb és újabb változatot. Alig akadt két teljesen egyforma 
minta. Ennek a törekvésnek tulajdonítható a hétfalusi szedettes szőtteseknek a nagy változati 
gazdagsága. A minták jellegénél fogva szétosztás vagy összeillesztés révén alkottak újabb és 
újabb kompozíc iót . Az itteni szedettesek mintaanyagának csaknem fele olyan motívumcso-
port, melyeknek változatai hiányoznak a takácsmunkából. Ezek mértani díszítőelemek, 
melyeket sajátos keresztsorok tesznek csillogóvá. A nagyobb felületet kitöltő díszítőelem a 
keresztszemű ragyogtató pontsor a ránc lefogására, a szedettesnél pedig az egymástól 
eltávolítható szálak rövidítésére szolgálnak. Ezek a minták csak ingvarró asszonyoknak 
lehetett a tulajdona és nem a takácsoké. 

A legjellegzetesebb helyi minták közé nyilvánvalóan azok tartoznak, melyeknek a legtöbb 
változatát ismerjük. Gyakran találunk a barcasági leányingek, díszkendők és szedetteseknél 
közös mintát , hisz minden keresztszemes motívum leszőhető és minden szedettesminta 
levarrható. A takács, aki szőtteseit eladásra készítette, a szövésnél elsősorban termelékeny-
ségi szempontokat tartott szem előtt. Készítményeit szinte kizárólag merőhímesen készítet-
te. A merőhímesen szőtt takácsszőttesek díszítősorai is pár centivel keskenyebbek a csángó 
szőttesekénél, melyeket 5—6 cséppel szőttek, s ezt a takács egyedül is kezelhette. Másrészt egy 
központban néhány takács kielégíthette egy falunak vagy éppen vidéknek szedettesigényeit 
- aránylag kevés mintaanyagkészletéből. Ezért a takácsmunkáknál általában tökéletesebb 
technikát, de szűk mintakészletet találunk. Ezeken sohasem fordul elő rojtozás, ellenben a 
hétfalusi díszkendők, falvédők, terítők gazdag csomózott rojttal vagy kötéssel ( tűzött csipke) 
vannak ellátva. „Ha saját részünkre szőttünk, még 4-5 cm széles kötést is tettünk. H a eladásra 
szőttünk legfentebb csak egyszerű bogozást (csomózás) te t tünk, mert ezt nem fizették meg." 
Valóban ennek elkészítése sokszor annyi időt vett igénybe, mint maga a díszes szövés. A 
rúdra való abroszok végére szélesebb hímet szedtek, hogy azok jobban érvényesüljenek a 
fenyőrúdról lecsüngő szőttesek két oldalán. Ilyen abroszt minden leány legalább kettőt vitt 
hozományul . A díszesebb abroszokat a szövött csíkok közt is felszedték. 

Az egykori hétfalusi ház belsejében elhelyezett szőttesekre még a mai öregek is 
emlékeznek. Gyermekkorukban még majdnem minden háznál megvolt a magas lábú vetett 
ágy, melynek a (átható vége tulipános mintákkal volt kifestve. Ebbe egy vagy több hímes végű 
szalmazsákot helyeztek. Az ágy díszes vége felől a szalmazsák végére szedettes betétet 
húztak. Az ágyat csíkos lepedőkkel terítették le, melyre 3-6 szedettes huzattal ellátott párnát 
helyeztek, fel a gerendáig. Az ágy fölött rendszerint két szélből díszesen összedolgozott és 
alsó szélén rojttal ellátott szedettes falvédő volt, melyek sokszor egész körbe díszítették a 

u Gazda László-István Andor-Tompa Barna: Üzemünk krónikája. Sepsiszentgyörgy, 1969. 
8-9 . old. 
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Hétfalusi szedettes - Tatrang 

Hétfalusi szedettes - Pürkerec 

falat. A falvédők fölött váltakozva egymás mellett, vízszintesen, középen ráncba fogva fehér 
és piros nagy kendőket helyeztek. Minden második kendő, illetve szedettes kendő alá dísztál 
illett. Az asztalt szedettes abrosszal vagy keresztbe az asztal egyik sarkától a másikig érő 
asztalfutóval terítették le. A díszkendők, szalmazsákok, lepedők, párnák, falvédők sokasága 
a századforduló körül már a leány anyagi helyzetét tükrözte; a színek az alkalmat és a 
családtagok számát; amíg a ház tele volt fiatalsággal, a piros szín dominált . Ebben az 
időszakban szőttek a legtöbbet. Vasárnapon és ünnepnapokon az asztalt gazdagon szedett 
hímes abrosszal terítették le. Mikor halott volt a háznál, a szobát is feketébe öltöztették, 
ágyra, asztalra lehetőleg fekete szőttest terítettek. 

Pürkerecen fél évszázaddal ezelőtt, ha gyermek halt meg, temetéskor a koporsót kékes 
abrosszal terítették le. Ha gyermekágyas asszony halt meg, azt sátor (baldachin) alatt 
temették el. Ez egy kékes, abrosznak nevezett, vagyis merőnímes keskeny, egyszerű kék 
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színű díszítősorokkal szőtt szedettes terítő, amiből sarkainál fogva négy pálcára feltűzve 
sátornak nevezett mennyezetet készítettek, s a halott négy barátnője a koporsó fölött vitt. 
Pürkerecen régen módosabb leánynak a hozományában kékes abrosz is szerepelt, hogy ha 
majd gyermekágyban hal meg, ebből készítsenek neki sátort. Az ilyen, kevés cséppel szőtt 
szedettest beleznásnak nevezték. Nagyobb családi események alkalmával régen szokás volt 
szőttest ajándékozni a templomnak. A hétfalusi evangélikus templomokban ma is őriznek 
néhány rendkívül szép szék- és padtakarót. A pürkereci templomban megtaláljuk Jakab 
Mártonná századunk közepén készített szőtteseit, amely összesíti a csángó szőttesek szinte 
valamennyi díszítőelemét, valóságos muzeális értékű munka. 

A háromfalusi szövőasszonyok eladásra szánt szedettes szőtteményeik nagy részét vitték 
a brassói szászokhoz. Máskor elszerzőasszonyok értékesítették és hoztak újabb munkára 
rendelést. 

A hétfalusi o t thonokban ma már hiába keresnők a vetett ágyat, fenyőrudat, a szőttesekkel 
teli menyecskeládát. A XIX. század végén még virágzó népművészetből csak itt-ott látunk 
még mutatóban néhány kendőcskét a falon és néhány emlékül őrzöt t darabot nagyanyó 
ládájában, meg néhány szenvedélyes, népművészet iránt ra jongó magángyűjteményében, 
illetve a berendezett „csángó szobában". Az utóbbi években azonban újra feltámadt az 
érdeklődés a szövés iránt. Ez t az igényt elégítette ki a pár évvel ezelőtt elhunyt pürkereci 
Gödri Mártonné Oláh Anna, a külföldi kiállításokon részt vett híres szövőasszony Oláh 
Mihályné leánya. 0 , aki 1930-ban abbahagyta a szövést harmincévi szünet után, az 
asszonyok biztatására ismét összeállította a régi osztavátát (szövőszék). „Akkoriban -
mondja - nem lehetett piros árnicsot kapni; 1960 körül fehér gyapotharisnyát vásároltam, 
kibontot tam s elvittem Brassóba egy gyárba megfesteni. A gyár nem vállalta, nem garantált a 
festés tartósságáért. Egy brassói szászné külföldről hozott festéket, s megfestette. Jöttek 
hogy szőjek, s én mondtam, hozzanak anyagot. Azután kaptunk cérnát az üzletben. Ez jó, 
nem fog, nem kell a színét tartósítani." így ma a szövők mejéknek (felvető) a kereskedelem-
ben kapható „Bumbac tr icotat" 27/2, a „Firul Rosu Talmaciu" vagy „Bumbac tricotat 27/2 
Suceava" fehér vagy színes fonalat használják. Minták leszövésének: a „Perle 20/2"-es színes 
fémpamut vagy Farul Rosu és Volga cérnát alkalmazzák. 

Kajcsa Sánaorné Lőrincz Anna Türkösben 1969-ben kezdte meg a szedettesszövést. 
Egyszerű csíkozott törülközőt és csépen járatos törülközőt addig is szőtt. Jól ismerte addig is 
a helyi szedetteseket, de akkor még nem érdekelte a szövésük. Később egyre i nká tb 
fokozódot t érdeklődése a szedettesszövés iránt. Felbuzdulását látva, a pürkereci Jakab Anna 
(1889-1974) nem törődve nyolcvan évével, örömmel járt át Türkösbe , nogy segíthessen az új 
tanítványán, míg első szedetteseit, a nagycsillagos párnát megszőtte. Ezután egyre vígabban 
járt a nyüst . Kedvenc mintái a kakasos, búzakalászos, Maros menti egyes, babérleveles, 
búzavirágos—kalászos, macskalábas, rizskásás és pókos. 

Eredetiségre törekvő és hagyományőrző munkásságának eredményéhez jelentősen hozzá-
járult a család megértése is. Sokszor a harmadik váltásból hazatérő férje is leül a szövőszék 
mellé csépeket berakni, kiszedni. Munkáit már nemcsak az ország számtalan népművészet 
kedvelője ismeri, hanem külföldi is. 

A bácsfalusi György Istvánné Papp Margit a brassói Népi Művészeti Iskola képzőművé-
szeti végzőse is előszeretettel foglalkozik hétfalusi szedettes szövésével. Mint autodidakta, a 
szövésre saját maga jött rá. „A szülői háznál a családban én még szövőszéket sem láttam." 
Szedettesszövéssel 1960-tól foglalkozik. Bravúrként próbálja Feszőni a helyi szedettesek 
legkülönbözőbb mintáit. Munkái már t öbb ízben szerepeltek helyi, megyei és országos 
kiállításokon. 

Seres András 

„.. .külföldi táj és hazai táj közt az a különbség, hogy az előbbit előbb találja szépnek 
az ember, és aztán szereti meg. Az utóbbi t előbb szereti meg az ember, és aztán találja 
szépnek. Ugyanez a különbség nő és anya közt ." (Szabó Zoltán: Szerelmes földrajz. 
1942.) 
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A jégvágás emléke Visegrádon 
A régmúlt időkben sokkal hidegebb teleket éltek át elődeink. Gyakran befagyott a Duna, 

a visegrád-nagymarosi révnél beállt a jég. Szüleim nemegyszer a D u n a jegén át gyalog 
jutottak Visegrádról a nagymarosi vasútállomásra. (Akkor még nem járt Visegrádra 
autóbusz). 

Mielőtt a jég összefüggő páncélt alkotott volna - amíg csak lehetett - a kisebb-nagyobb 
szabadon úszó, egymásnak ü tköző jégtáblák között i nyílt vizén fennállt a hajóforgalom. 
Ilyen esetekben a két partot a Kövesd nevű motoros hajó kötötte össze, mivel hegyes orrával 
könnyen vágta a jeget. De mindig megbénította a hajózást a Duna jegét feldaraboló kora 
tavaszi árvíz, hiszen a vadul rohanó árral tovasodródó jégtáblák lehetetlenné tették az 
átkelést. A zajló D u n a félelmetes látványt nyúj tot t . 

Télen, ha erősen befagyott a Duna , a hatóság kijelöltette a jégen a közlekedésre alkalmas 
utat. Nadler Istvánné visegrádi lakos mondta el, hogy ilyenkor az utat felkutató ember 
létrával a nyakában ment a jégre. Közepén belebúit a fokok közé, hogy ha valahol a jég 
beszakadna, ne merül jön el. A biztonságos utat gallyakkal kijelölték, szalmával felszórták. 
Ezután megindult a két község közöt t i forgalom gyalogosan és szánokon. 

Hideg télre, erős jégre mutat, hogy 1929-ben ökrös szekerek illetve szánok hordták 
Marosról Visegrádra a téglákat. Gerstmeier Johann 1941-ben ökrös szánon fuvarozta át 
Nagymarosra az eladó rőzsét. A téli táj szépségére emlékezett Márai Jánosné: „egyszer a 
Duna jegén átkelve indultunk Budapestre, színházba, mert Hévizi Mihály vasutas barátunk 
a vonaton ingyen utazot t . Amikor éjjel visszatértünk, telehold világította meg a fagyos tájat. 
Ez felejthetetlenül gyönyörű élmény volt!" 

A befagyott folyó sok örömöt okozo t t a gyerekeknek, akik vígan korcsolyáztak a Duna 
jegén. A korcsolyapályát a mai Újtelep alatti folyószakaszon jelölték ki. Baltával mérték meg 
a jég vastagságát, ettől függően merészkedtek rá. 

Ezen a tájékon dolgoztak a jégvágók. Schült István beszélte el az alábbiakat: „ősi idők óta 
itt vágták a jeget a hentesek, vendéglősök jégvermei számára. A mészárosoknak, kocsmáro-
soknak megvoltak a maguk megszokott emberei, akik ezt a munkát végezték. A jeget éles 
szerszámokkal körülvágták, maid a kb. szobányi jégdarabokat csáklyakkal felhúzták egy 
közelebbi jégtáblára. O t t kisebb részekre hasították. Mindig belülről kifelé haladtak. A 
jégvágók vasszögekkel kivert talpat kötöt tek cipőjük alá, hogy biztosan álljanak a lábukon. 
Hiszen a síkos terepen nagy erőt kellett kifejteniök a jég vágása, feldarabolása, szállítása, 
kocsiba emelése közDen." 

„Gyakran haladt jéggel megrakott fuvar az utcákon. A rendszerint szalmával, kukorica-
szárral kibélelt vermekbe a becsúsztatott jégdarabok közé is szalmát szórtak. Ez gátolta a 
darabok összefagyását. 

A faluban pl. Holdampf és Zöld henteseknél a bejárat utolsó lépcsőfokát kellett eltolni 
ahhoz, hogy a verembe rakhassák a jeget. Niedermüller Béla vendéglőjében a jeget az 
udvaron átvitték a ház alatti pinceverembe. Tilcsi néni vendéglőjében a nagy kapun belül egy 
széles falapot elmozdítva dobálták bele a jégdarabokat." 

„Még megemlítem, hogy a várban működő vendéglőbe és a Nagy Villámon a B O T E -
(Budapesti Orvosok Turista Egyesülete) turistaházba a vár szelídgesztenyésének közepén 
fekvő tó befagyott vizéről szállították a jeget." 

A Széchenyi utcában lakó Schubauer Rudolfné, aki fiatalságában több vendéglőben is 
dolgozott , mesélte el, hogy a Dunára néző Nádler vendéglő földbe ásott csúcsos nádtetővel 
borí tot t jégverme a felső ház udvarában volt. Létrán lemászva innen hozta fel a jeget 
vödreiben és vitte nagy fáradsággal a söntés hűtőpult jába. A legnehezebb feladatot a 
söröshordó kiemelése jelentette a jégveremből. Még szerencse, hogy ehhez minden vendég-
lőben és minden időben akadt a szomjazok közöt t segítő kéz a frissen csapolt hideg sör 
reményében. 

Gerstmeier Johann a jégvágás veszélyességéről így számolt be: „ Én voltam az utolsó 
fuvaros, aki megszervezte a jégvágást. 1975-ig vállaltam, akkor abbahagytam ezt a nagyon 
felelősségteljes munkát . Nekem kellett a vendéglátóipar üzemeivel szerződést kötnöm, a 
jégvágáshoz az embereket felfogadnom, biztonságukat garantálnom. A vízi rendészet 
folyamatosan ellenőrizte, rendelkezünk-e mentőfelszerelessel, azaz megfelelő létrával, 
kötéllel, ha beszakadna a jég. N e k e m kellett gondoskodnom forralt borról is, hiszen 



hidegben dolgoztunk, amikor erős volt a jég. A meleg italt azok is elvárták, akik a 
jégvermeket megtöltötték. A november-december folyamán elvégzendő munkákhoz előle-
geznem kellett a pénzt, mivel a vendéglátóipar csak az újév januárjaban fizetett. Az említettek 
alapján nyilvánvaló, hogy nem beszelhettünk jövedelmező vállalkozásról, inkább barátilag 
végzett áldozatkészségről." - Gerstmeierné, Kundi hozzáfűzte : „Mennyi vastag rongyot 
kellett összegyűjtenünk, melyekből kesztyűt készítettem, hiszen ezek nélkül a jégdarabok 
kicsúsztak kezeinkből! A jégvermek megtöltése sok vesződséggel járt. De a munká t csak 
akkor értékelték, amikor abbahagytuk!" 

Ezután a kocsmákban egyre ritkábban árusították a hideg sört. Egy államosított 
vendéglőben nem sok haszon származott abból, hogy több sör fogyott . Gyakran még a 
megrendelt mennyiséget sem kapták meg. 

A jégvágás nehéz munkájában sokan vettek részt, így Klemm Feri, Kutnyánszki Jancsi (a 
kisbíró fia), Nádler Gusztáv, Schubauer Rudi , Scheili Marci, Vogel Gyuszi stb. 

A Széchenyi utcában lakó Schubauer Rudi egy borzalmas élményéről számolt be: 
„Egyszer majdnem emberáldozatot követelt a jég! Egy nagy jégtábla áthúzása közben Scheili 
Kakas Marci alatt beszakadt a jég és ő egy szempillantás alatt a hideg Dunába csúszott! Óriási 
lelkierővel tartotta magát, mégis csak a negyedik dobás után tudta a mentőkötelet 
megragadni. Végre sikerült! Kihúzták, meleg szobába vitték. Akik körülötte voltak, sohasem 
felejtik e szörnyű perceket." 

A jelen hűtőszeKrényei, hűtőládái feleslegessé teszik a természetes jég felhasználását. Jó, 
hogy megszűnt ez a nagyon veszélyes munka. 

Magíríus Gyuláné 

Ezer székely leány 
találkozója Csíksomlyón 
1931. július 7-én szervezték meg először Csík-
somlyón, Domokos Pál Péter kezdeményezésé-
re, a Székely Leányok Találkozóját, amelyen 
1600 népviseletbe öl tözöt t leány vett részt a 
Székelyföld minden részéből. Ez a nevezetes 
esemény az Ezer székely leány találkozója né-
ven maradt fönn a magyar nemzetiség- és műve-
lődéstörténetben. Ezen a találkozón a résztve-
vők gyóntak, áldoztak, táncoltak, énekeltek és 
megfogadták, hogy hi tükhöz, nyelvükhöz, szo-
kásaikhoz, erkölcseikhez és viseletükhöz hűsé-
gesek maradnak. 

Hosszú kényszerszünet után, 1990. július 
8-án ismét megtartották Csíksomlyón az Ezer 
székely leány napját. 23 helység fiataljai vettek 
részt a találkozón. Majd ez évben, július 14-én 
minden eddigit felülmúló érdeklődés mellett 
rendezték meg az összejövetelt. A Kis- és 
Nagy-Somlyó közti völgyet valósággal kibélel-
ték a színes népviseletbe öl tözött leányok és 
legények, akik ügyességi játékok, humoros ve-
télkedők során mérték össze találékonyságukat, 
színvonalas népművészeti műsorban mutat ták 
be ragaszkodásukat a hagyományhoz. Valóra 
váltva a rendezők szándékát, a szereplők és a 
látogatók egyaránt hitet tettek együvé tar tozá-
suk, magyarságuk megtartása mellett. 

(H. P.) 
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KILÁTÓ 
V 

A lett és az észt parasztkalendárium 
A Szovjetunióban végbemenő politikai változások, de a balti népek, a litvánok, az észtek és a 

lettek önállósodási törekvései miatt nálunk is megnövekedett az érdeklődés az ott élő népek 
kultúrája iránt. A lettek a balti népek sorába tartoznak, s így nyelvük is a balti nyelvekhez 
sorolható. A földrajzi közelség és a lakosság kölcsönös emigrációja miatt azonban az észt és a 
lett néphagyományok egyaránt hatottak egymásra. Mivel az észtek a f innugor nép- és 
nyelvcsalád finn ágához tartoznak, nyelvük, kultúrájuk inkább a finnekéhez hasonlítható, bár 
fellelhetők a közös finnugor gyökerek. A lett s az észt, valamint a magyar néphagyományok 
közötti hasonlóságok emellett a német hatással is magyarázhatók. 

írásomban megpróbálom összevetni a lett, az észt és a magyar parasztkalendáriumot. 

J a n u á r - a tél hónap ja 

17. Teni napja. Teni az Antal lett megfelelője, Szent Antal a lett, az észt és a magyar 
folklórban egyaránt a sertések védőszentje. Észtországban az egykori Viru és Har ju tartomá-
nyokban és Tartu tartomány északi részén Szent Antal napját, január 17-ét tekintették a tél 
közepének. Mind mondták: „Elszakad a tél fonala." Szent Antal napján (észtül Tonis) 
kiengedték egy kicsit a sertéseket, hogy meglássák a napot. Észtországban e napon megfésülték 
a lent, hogy szép nagyra nőjön, és hogy szép malacok szülessenek az évben. A hagyományos 
eledel Észthonban a sertésfej volt. E napon nem dolgoztak az emberek. Ha ezen a napon 
hóvihar dúlt, ez azt jelentette, hogy abban az esztendőben jó szőlőtermés lesz. Szent Antal 
nálunk is a sertések védőszentje (páduai Szent Antal). Ilyenkor tüzet raktak, hogy a sertéseket 
a kínzó (tüzes) fájdalmat okozó orbánc utol ne érje. 

20. Basku napja, amely sajátos lett népi ünnep, amikor az embereket állatokkal kapcsolatos 
tréfákkal ugratták, s helyenként ugratják egymást. Hasonló szokásokra sem az észt, sem pedig 
a magyar folklórban nem bukkantam. 

Február - a gyer tyák hónapja 

2. A gyertyák napja. Lettországban ekkor gyertyákat készítenek. Észtországban, mint 
ahogy nálunk is, gyertyaszentelő napjának nevezik. Észtországban úgy vélik: „E napon a fagy 
szíve megég." 

6. Meteni. Lettországban e napon szánkóznak és álarcokban sétálnak. Nálunk e nap a 
Dorottyáké, mely állítólag időjóslásra alkalmas: Ha „Dorottya szorítja, Julianna tágítja." A 
szólás azonban fordítva is használatos, és igaznak tűnik. 

7. Hamvazónap. Észtországban e napon palacsintát és árpakenyeret szokás sütni. Lettor-
szágban ruhájukra erősített hamuval teli zsákokat vittek az emberek. 

24. Matis napja. (Mátyás-nap) Lettországban a rovarok napja. E napon semmit sem szabad 
elhozni az erdőkből. E tilalom sem a magyar, sem pedig az észt néprajzban nem ismeretes. 

Március - a fagy hónap ja 

17. Gertrúd napja. A lett regula szerint e napon tilos bármit is vetni. A Gertrúd név kultusza 
mind Lettországban, mind peaig Észtországban német hatásra terjedt el. 

21. Benedek napja. Lettországban szintén a rovarok napja volt, s e napon tilos volt bármit is 
vetni. Lettországban március 22-23-át „nagy napok"-nak nevezik, azaz a napok a tavaszi 
napéjegyenlőség napjai (nálunk március 21-22). 

25. Mara napja. É napon különböző, a káposztával kapcsolatos tevékenységeket folytatnak. 
(A káposzta neve lettülmara.) Ez Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának felel meg. E napon 
nem szabad fonni, szőni. Szintén a rovarok napja. Mindennemű vetés tilos, mert különben 
megeszik a rovarok. 
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Április - a keringés hónapja 

1. Mint mindenütt , Lettországban is a tréfálkozások napja. 
23. LJsin (vagy Jurgi, azaz György) napja, amit Lettországban és Észtországban egyaránt 

23-án, nálunk viszont 24-én ünnepelnek. Észtországban általában április l - jén, Lettország-
ban pedig 23-án terelték ki első ízben a nyájat a legelőre. Ez alkalomból mindkét területen 
tojással és vízzel kellett böjtölniük a pásztoroknak, hogy minél nagyobb legyen a nyáj 
szaporulata. Ez a nap Európa legnagyobb részében a jobbágyok szabad költözési napja is volt 
(mint november 11., Szent Márton napja). 

Május - a lombok hónapja 

25. Orbán napja. A lett hagyomány szerint az árpa, a len és a burgonya vetésének napja. 
Nálunk viszont az utolsó fagyosszent. A szőlősgazdák körmenetet járnak, hogy jó legyen a 
szőlőtermés. „Kiseprűzik Orbán t " , hogy ne legyen több fagy őszig vagy a tél beálltáig. 

Június - a virágzás (a gyümölcsfák) hónapja 

15. Vitus napja. A vetés befejezése, az aratás kezdete. 
22. Szent János (Jani) napja tüzekkel, sörrel és sajttal. E nap valójában Keresztelő Szent 

János napja, aki a 30 éves Jézust megkeresztelte a Jordán vizében. A keleti egyházakban Szent 
Iván néven tartják számon. így sok országban Szent Iván-éjként tartják számon, amely a 
nyári napforduló ideje. Ez a nap mind a letteknél, mind az észteknél bővelkedik események-
ben. A lányok férjjóslásra különösen alkalmas napnak tartják. Nálunk a nyomdászok ünnepe 
is. 

29. Péter napja. Nálunk Péter-Pál napja, az aratás kezdete. Lettországban a lombok (a 
levelek) napja. 

Július - a széna hónapja 

2. A virágzás vége - vásártartási nap. 
25. Jekalós napja (nálunk Vilmos napja) a rozs betakarításának kezdete. Rozs- , illetve 

zabkását készítenek. 
26. Anna napja (a birkák védőszentje). Lettországban termékenységáldozatként egy birkát 

öltek le és fogyasztottak el. Nálunk Szent Anna a meddő és a szülő nők védőszentje volt. 

Augusztus - a kalász hónapja 

10. Lőrinc napja - a tűz napja. Szent Lőrincet Lettországban a tűz védőszentjeként tartják 
számon. 

15. Nagy boldogasszony napja. A kígyók e napon (a lett hiedelem szerint) vedleni 
kezdenek. Vásártartási nap. Nálunk az asszonyok e napon gyászba öltözve mennek a 
templomba, mentát és más füveket szenteltetni. O t thon takarítanak és kiszellőztetik az 
ágyneműt. Ilyenkor kezdik gyűjteni az ültetni való tojást. 

24. Bertulis (magyarul Bertalan) napja — az aratás vége. Ilyenkor Lettország különböző 
részein ajándékokat készítettek a szegény emberek számára. Az észtek régebben kecskét 
vágtak. Nálunk időjósló nap: úgymond, amilyen e nap időjárása, olyan lesz az ősz. 
Vajköpülésre különösen alkalmas nap, az ekkor köpült vajat ajánlatos a vetőmaggal teli 
zsákba tenni. Állítólag ilyenkor hajtják fejüket téli álomra a kígyók. 

Szeptember - az erdő hónapja 

23. Mikelis=Mihály napja. Lettországban az ősz kezdete; az aratás befejezése. Szimbó-
luma a kettős kalász, az ún. „Jumis". Ezt tavaszig megőrzik az ot thonokban. A vendégvárás 
ideje: rituálék, a szellemek etetése, középút a lélek és a test között . Észtországban e napra 
kellett befejezni az aratást, és be kellett takarítani a repcét. „Legyen a repce a kamrában, az 
asszonynép pedig a szobában", azaz a szántóföldi munkákat be kellett fejezni, a nőknek 
pedig hozzá kellett fogniuk a ház körüli munkákhoz. E napon állatokat vágtak, így jobb 
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falatok kerültek az asztalra. Munkahely-változtatási időszak (a Szent György- és a Szent 
Mihály- vagy a Szent György- és a Szent Márton-nap között) . 

Október - Velu-hónap - a lelkek hónapja 

E hónap sem a lett, sem pedig az észt folklórban nem játszik különösebb szerepet, hiszen 
például a szőlőművelés korántsem olyan jelentős ott, mint nálunk. 

November - a fagy hónapja 

10. Martins napja. Az őszi munkák vége. Az emberek e napon álarcokban jártak. A libák 
vagy a kakasok leölése és elfogyasztása. Észtországban csakúgy, mint nálunk szokás volt e 
napon libasültet enni, Szent Márton a ludak védőszentje volt, ugyanis a Szombathely mellett 
született római katonát , miután felvette a kereszténységet, tours-i püspökké akarták 
választani, de szerénysége miatt nem akarta elvállalni a nagy tisztességét, s a libaólba 
menekült . Itt találtak rá, s végül kötélnek állt. Alakjáról számos legenda maradt fenn. Márton 
napja a letteknél a lovak legeltetésének utolsó napja. Ezután tavaszig az istállókban 
tar tózkodnak. 

30. A lettek e napon különös jelentőséget tulajdonítottak az álmoknak, és hittek azok 
valóra válásában. Észtországban fontos férjjósló napként tartották számon. 

December - a farkasok hónapja 

4. Barbara vagy Borbála napja, a letteknél a juhok terelésével kapcsolatos. 
22. A téli napforduló. A karácsonyt közvetlenül megelőző időszak, a tél kezdete köszönt 

be vele. 
23. Sok álarcos vonul fel az utcákon. Tüzeket gyújtanak. A jövőre különböző jóslásokkal 

igyekeznek következtetni. 
31. Az óév utolsó estéjén nem ajánlatos sokat enni, hogy az újévben ne egyenek sokat. 

Viszont éhesen sem ajánlatos elmenni hazulról, mert egész évben éhesen jámat-kelhet az 
illető. Az óév utolsó estéjén a lányok „némakását" főznek darából és tejből. Miközben főzik, 
nem szabad beszélgetni. Ezután farolva kell odamenniük az ágyhoz, és le kell feküdniük 
aludni, s ekkor mindegyik lány meglátja álmában jövendőbelijét. Újév estéjén néhány lány 
„némapalacsintát" süt. A palacsintát minél sósabbra kell sütni. Mindenki némán süti. Ha a 
lány jóllakott vele, le kell feküdnie aludni. Az kéri meg a kezét, aki álmában vizet ad neki. 

É hagyományok közül sokat korábban betiltottak, ae ma megújultak. 

Novákné Németh Beáta 

„A szülőföldek, ez első hazái az embereknek, szépen megférnek egymás mellett. 
Szülötteik kevésbé. Ezért van némi politikai értelme is annak, hogy a haza földrajzi 
értelméről, a tájakról beszéljünk. A hazának ez az értelme az, amely mindenkor 
távolmarad mindennemű imperializmustól és vetélkedéstől. A Hargitától teljesen idegen 
lenne valami olyan becsvágy, melyet a Matterhorn sértőnek tekinthetne. A tájak nem 
harcolnak, hanem teremnek, nem vetélkednek, hanem ihlenek; jó lenne időnként 
felfigyelni rájuk. A különféle tájak nagyon jól megférnek egymás mellett; ha a különféle 
nemzetek, amelyek lejtőiken és síkjaikon élnek, jobban hallgatnának rájuk, talán jobban 
megférnének egymás mellett. Az ember gyönge, és megkívánhatja másnak birtokát, 
ökrét, vagyonát, asszonyát, de hogy másnak szülőföldjét kívánná maga szülőföldjéül, 
olyan még nem fordult elő." (Szabó Zoltán: Szerelmes földrajz. 1942.) 

86 



KRÓNIKA 

Olsvai Imre hatvanéves 
Az amatőr népzenei mozgalom közkedvelt „Imre bácsija" nagy elődök nyomán járja az 

országot és fáradhatatlan szenvedéllyel segít életre kelteni, ápolni és őrizni egy régen volt 
kultúra még föllelhető értékeit. Olsvai jól ismeri a hajdani paraszti társadalom hagyomá-
nyokkal szabályozott életét, s benne a zene szerepét, hiszen az iskolában szerzett tudáshoz a 
gyermekkor személyes élményei és a fiatalkori népdalgyűjtő utak tapasztalatai is társulnak. 
Ezért is szerencse, hogy a népi kultúra újabb reneszánszában a mozgalom tudományos 
tanácsadója lett. Népzenekedvelők százainak - ha nem ezreinek - személyes ismerőse, 
barátja, de népszerűségét és az iránta érzett tiszteletet nem csupán kétségtelen szakmai 
tekintélyével vívta ki magának, hanem azzal a közvetlen, szerény magatartással is, amellyel 
mindig utat talál a zenélő, daloló emberek szívéhez. Ha bírál vagy tanácsot ad, öreg és fiatal 
egyaránt úgy érzi, hogy „Imre bácsi" számára a tudományosságon túl a közösség léte és 
munkája is nagyon fontos, olykor talán még a szakmai szempontoknál is előbbre való. 

Az ország keveset tudott és még ma sem tud sokat arról a rendkívüli munkáról és azokról 
az eredményekről, amelyet a népzenei amatőrmozgalom munkásai az elmúlt évtizedekben 
végeztek. Korábban persze alig verhették dobra tevékenységüket, mert amúgy is gyanakodva 
figyelte őket a hatalom. Ma viszont egyre fogyatkozik azoknak a tábora, akiknek szívügye a 
magyar kultúra és benne népzenei hagyományaink sorsa. Csak az olyan „megszállottak" 
maradnak benne, mint Olsvai Imre, akinek ez okból is adjon az ég még sok-sok munkás 
esztendőt, s tanítani, pártolni érdemes nemzedékeket. 

Csapó Károly 
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Honismereti munka Szlovákiában1 

A Felvidék, mint a történelmi Magyarország szerves része, gazdag művelődéstörténeti 
emlékekkel, honismereti hagyományokkal büszkélkedhet. Hisz geográfiai és históriai 
kutatásunk, az archeológia, a művészettörténet és a néprajz tudomány olyan jeles képviselői 
indultak tájainkról, mint Bél Mátyás, Csaplovics János, Cvittinger Dávid, Henszlmann Imre, 
Hunfalvy János, Rómer Flóris, Mikovíny Sámuel, Mocsáry Antal, Ipolyi Arnold vagy 
Szeder Fábián. S a felsorolás korántsem teljes. De készültek kiváló monográfiák, útleírások is 
Magyarország északi tájairól. Mindenekelőtt Hunfalvy, ifj. Palugyay Imre, Fényes Elek, IIa 
Bálint, Mocsáry Antal vagy Borovszky Samu monográfiáira, Pesty Frigyes Helynévtárára 
gondolunk, de említhetnénk Ipolyi Arnold művelődéstörténeti tanulmányait , a Kubinyiak és 
a Nyáryak archeológiai-néprajzi munkáit vagy éppen Petőfi, Kazinczy, Pulszky Terézia és 
Vahot Imre útirajzait is. 

1920 után a felvidéki magyarság is új államkeretek közé került. Éppen ezért, ha a mai 
dél-szlovákiai honismereti munkáról , illetve az öntevékeny mozgalmakról akarunk beszélni, 
feltétlen érintenünk kell a két háború közti időszak kulturális-társadalmi viszonyait, a 
kisebbségi magyarság szellemi életének kibontakozását. 

1. Az államfordulat első éveiben természetesen még alig-alig lehet nemzetiségi kultúráról, 
közművelődésről szólni. Az anyanemzettől elszakadt népcsoport önösszeszedésének, 
önmagára való eszmélésének időszaka volt ez. Csak a húszas évek közepe táján bontakoztak 
ki a nemzetiségi mozgalmak, de a szervezkedést még ekkor is az esetlegesség, a bizonytalan 
tapogatózások jellemezték. Ennek hátterével, politikai-gazdasági okaival most nem kívánok 
részletesen foglalkozni. A mélyrehatóbb elemzést annak idején elvégezte Jócsik Lajos is. Az 
újabban publikált munkák közül pedig Turczel Lajos, Szeberényi Zoltán, Gyönyör József, 
Popély Gyula, Molnár Imre, Tó th László, Liszka József, Kováts Miklós könyvei, tanulmá-
nyai adnak átfogó képet erről a korszakról. 

A kulturális életet Csehszlovákiában az említett időszakban a magyar ellenzéki pártok 
akarták fellendíteni. 1922-ben megszervezték az ún. kultúrreferátust, melynek fő feladata a 
közművelődés fórumainak kiépítése volt. Bár olyan szervezetek alakultak ekkor, mint a 
Színpártoló Egyesület, a Csehszlovákiai Magyar Dalosszövetség s a Szlovenszkói Általános 
Képzőművészeti Egyesület, a kultúrreferátus 15 éves fennállása alatt feladatait csak lassan tudta 
elvégezni. 

A szlovákiai magyarság körében ennél hatékonyabb tevékenységet fejtett ki az SZMKE, 
azaz a Szlovákiai Magyar Kultúr-Egylet. Az általános népművelő egyesület 1925-ben alakult, 
ám az alapszabályzatot csak 1928-ban hagyta jóvá a kormány. A szervezet elnöke Szombathy 
Viktor volt, s a harmincas években az egyletnek 11 ezer tagja, 188 helyi szervezete volt. Évente 
kb. 500 előadást szerveztek, melyek témái érintették a kisebbségi irodalmat, a helytörténetet és 
a néprajzkutatást is. Magyar Vasárnap címmel a szervezet külön lapot adott ki, ezenkívül pedig 
Gyöngyösbokréta címmel országos seregszemléket is szervezett. Az SZMKE-tagok továbbá 
támogatták a szlovenszkói magyar iskolahálózat kiépítését is. 

Az SZMKE jól működő alapszervezetein kívül más, eredményesen dolgozó egyesületet, 
társulást is említhetnénk még. Ilyen volt például a Magyar Akadémikusok Köre, a losonci 
Szabad Egyetem vagy a Madách Kör és a Tűz Kulturális Egyesület, a lévai és az ipolysági 
kaszinó stb. 

A nagy reményekkel induló Csehszlovákiai Magyar Tudományos Irodalmi és Művészeti 
Társaság, az ún. Masaryk-Akadémia munkáját nem tudta kellőképpen kibontakoztatni; 
vezetői az államelnöktől kapott segélyt nem fordították teljes egészében nemes célokra. A két 
háború közti időszakban nem tudott teljes mértékben kibontakozni a kisebbségi könyvki-
adás sem. Itt elsősorban nem a mennyiségre, hanem a minőségre kell gondolnunk. Kiadóink 
közül a Tátrát, a Kazinczy Könyv- és Lapkiadó Szövetkezetet érdemes megemlítenünk. 
Ezenkívül természetesen vidéki vállalkozóknál is jelentek meg magyar könyvek. Az ún. 
Szlovák Állam ideje alatt a nyitrai Híd Kiadó és a pozsonyi Toldi Kör gondozásában látott 
napvilágot néhány magyar kiadvány, köztük több honismereti írás is. 

Külön említést érdemel a Kazinczy Kiadó irodalmi, művészeti és kritikai folyóirata, a 
Magyar írás. Az irodalmi jellegű publikációkon kívül ebben a lapban helytörténeti, néprajzi és 
szociográfiai vonatkozású munkák is megjelentek. A szerzők között többek közt Duka-Zó-

'Elhangzott 1991. július 3-án, Békéscsabán, a XIX. Honismereti Akadémián. (Szerk.) 
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lyomi Norber t , Féja Géza, Szalatnai Rezső, Manga János, Szombathy Viktor és Nyiresi-Ti-
chy Kálmán nevét találjuk gyakrabban. 

A folyóiratok közül Fábry Zoltán lapját, az Utat, a losonci A Mi Lapunkat, a Prágai 
Magyar Hír lapot , az osztravai Magyar N a p o t említhetnénk még. Az utóbbiban 1936-38 
között különösen sok honismereti jellegű munka jelent meg olyan szerzőktől, mint Balogh 
Edgár, Barta Lajos, Győry Dezső vagy Sándor László. 

Több honismereti írás, néprajzi közlés megjelent a vidéki lapokban is, mint például az 
Érsekújvár és Vidékében, a rimaszombati Gömörben , az ipolysági A Hétben, a Csallóközi 
Hírlapban, a Losonc és Vidékében stb. 

Ha az 1920-as, 1930-as években végzett honismereti munkát körvonalazzuk, a Csehszlo-
vák Rádió magyar adásait is számba Kell vennünk. A kisebbségi irodalom népszerűsítésén 
kívül a rádió támogatta a magyar kul túrmunkát is. Mindenekelőtt a dél-szlovákiai tájakról 
sugárzott helyszíni közvetítéseket kell kiemelnünk, de gyakran tűzte programjára a népi 
kul túrát is, hogy ösztönözze hallgatóit az önismeretszerzésre, a hagyományok ápolására és 
tiszteletben tartására. E téren Manga Jánosé volt a fő érdem. 

Eléggé rendezetlen volt az első köztársaságban Szlovákia múzeumügye. Pedig tájainkon a 
muzeológiának olyan előzményei voltak, mint a Komárom megyei és Komárom városi 
Történeti és Régészeti Egylet, a G ö m ö r megyei Múzeumegyesület, a H o n t megyei 
Múzeumtársulat stb. A két háború közöt t azért alakult néhány új múzeum, mint péluául 
Léván, Érsekújvárott , Rozsnyón és Somorján. Egy-két intézmény azonban megszűnt, 
köztük az ipolysági Hon t i Múzeum is. 

S végül, ae nem utolsósorban feltétlen szólnunk kell a csehszlovákiai magyar értelmiségi 
fiatalok mozgalmáról, a Sarlóról. A regöscserkészet mozgalma elsősorban a nagyobb 
egyetemi városokban - Prágában, Pozsonyban, Brünnben - bontakozot t ki. A főiskolai 
hallgatók nyári szünidejük alatt a néprajzi anyaggyűjtés szándékával járták be Dél-Szlovákia 
és Kárpátalja magyar vidékeit. A falujáró fiatalok továbbá alapos szociográfiai kutatásokat is 
végeztek. A regöscserkészek 1928. aug. 3-a és 13-a között Gombaszögön gyülekeztek, hogy 
lefektessék a népi gyökerű cserkészet alapjait, s megalakítsák haladó mozgalmukat, a Sarlót. 
A fiatalok a gombaszögi tábor után még ha tékonyabb tevékenységet fejtettek ki. Megjelen-
tették lapjukat, a Vetést, a Sarló jegyében címmel pedig évkönyvet adtak ki. Közzétették 
szociográfiai füzeteiket, néprajzi és szociofotó-kiállításokat rendeztek stb. 

2. A csehszlovákiai magyarság életének ú jabb korszakát 1945-től számítjuk. A háborút 
követő hallgatás éveivel hadd ne foglalkozzam ebben a beszámolóban. A korszak szomorú 
valóságát egyébként jól feltárja az a dokumentumgyűj temény, melyet Mint fészkéből 
kizavart madár címmel Molnár Imre és Tó th László jelentetett meg nemrégiben Budapesten. 
S ezen időszak eseményeit érinti Janics Kálmán és Duray Miklós is a néhány éve nyugaton (s 
azóta Magyarországon is) megjelent kötetében. A korszakra vonatkozó pontos adatokat 
pedig G y ö n y ö r József és Popély Gyula újabb könyveiben találjuk meg. 

Az ismét új határok közé került felvidéki magyarság életében az 1948-as év hozott 
sorsdöntő változásokat. Megjelent az első magyar nyelvű újság, az Új Szó c. napilap. 
Megnyíltak a magyar iskolák kapui, faluszínház alakult stb. 1949-ben alakult meg a 
Csemadok, a Csehszlovákiai Magyarok Kulturális Szövetsége, melynek ma 546 helyi 
szervezete, 13 járási és két városi bizottsága és 97 000 tagja van. A felsorolást nem folytatom 
most tovább, inkább a jelenlegi honismereti munkáról szólnék, természetesen a teljességre 
való törekvés nélkül. 

Csehszlovákiában olyan hivatalos szerv vagy intézmény, amely kimondottan a magyarság 
körében végzett néprajzi-honismereti tevékenységet irányítaná, nincsen. A munka nagy 
része ezen a téren is a Csemadokra hárul, ahol csak amatőr, öntevékeny szinten folyik. Bár a 
különböző múzeumok foglalkoznak kisebbségi néprajzkutatással is, az effajta tevékenysé-
gük nem rendszeres és nem is koordinált. 

A Csemadok KB-nak az 1989-es forradalmi változásokig mintegy hét szakbizottsága volt. 
Ezek közé tartozott a néprajzi s a történelmi-honismereti szakbizottság is. A néprajzi 
szakbizottság évente megrendezte az önkéntes gyűjtők egy-két hetes nyári táborát. A 
résztvevők ilyenkor egy-egy tájegység hagyományait kutat ták, s az évente megrendezésre 
kerülő országos népművészeti fesztiválon a kutatási terület tárgyi néprajzi anyagából 
kiállítást rendeztek. Ezenkívül a bizottság tagjainak gyűjtéseiből a kb Néprajzi Közlések 
címmel sokszorosított füzeteket jelentetett meg. Eddig öt ilyen kiadvány látott napvilágot. 
Ünnepi szokásokról, hiedelmekről, népi gyógyászatról, kismesterségekről, dűlőnevekről 
olvashatunk ezekben a füzetekben. 
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A gyűjtők kuta tómunkájá t támogatja a szövetség képes hetilapja, A Hét is. Az újság 
hátlapján eddig értékes fényképsorozatokat közöltek a népi építészetről, a felvidéki magyar 
tájak népviseletéről, a népzenéről és a népi táncokról; bemutatták a tájházakat, a falumúzeu-
mokat s az egyéb néprajzi gyűjteményeket . 

A Csemadok KB a Szlovák Tudományos Akadémia Néprajzi Intézetével közösen 
1980-ban Dunaszerdahelyen A magyar nemzetiség néprajzi kutatása Csehszlovákiában 
címmel országos szemináriumot rendezett . A szemináriumon, melyen több magyarországi 
néprajzkutató is részt vett, felvetődött az önálló magyar nemzetiségi múzeum létrehozásának 
gondolata. Ennek érdekében a kb tárgyalásokat folytatot t az illetékes állami szervekkel. 
Konkrét eredmény sajnos egy évtizedig sem született. Pedig a gyűjtőhálózat sokrétűsége 
igényelné a múzeum létrehozását, már csak azért is, mivel a jelenlegi intézmények képtelenek 
megoldani muzeológiai és kutatási problémáinkat. 

Volt szó arról, hogy ezt a feladatot egyelőre a komáromi Dunamenti M ú z e u m vállalná fel. 
Ujabb értesüléseim szerint a Szlovák Kulturális Minisztérium jóváhagyta a komáromi 
múzeum új statutumát. Ennek értelmében az intézmény feladata lenne a szlovákiai 
magyarság kultúrájának, történelmének, néprajzának prezentálása. Éppen ezért rövidesen itt 
egy magyar nemzetiségi osztály alakul. 

A történelmi-honismereti szakbizottság az utóbbi évtizedben kevesebb konkrétummal 
dicsekedhetett, mint a fentebb bemutatot t néprajzi szakbizottság. Tevékenysége az éven-
kénti ülésezésekben s egy-két országos szeminárium szervezésében merült ki. Nem csoda 
hát, ha a csehszlovákiai magyarság körében végzett történelmi-honismereti munka még 
mindig hiányos és kezdetleges. Született ugyan néhány szép eredmény is, ami elsősorban az 
önkéntes vagy a független kutatóknak köszönhető. 

N e m beszélhetünk hát szervezett és rendszeres honismereti tevékenységről, szakszerűen 
irányított helytörténeti kutatásokról. Pedig a szakbizottságnak tekintélyes történészek, 
tanárok is tagjai voltak. Igaz, ezek az emberek kü lönböző munkahelyeken dolgoztak, s a 
Csemadokban vállalt feladatukat csak önkéntes alapon, gyakorlatilag szabadidejükben 
végezték. 

Feltétlen szükség lenne egy honismereti jellegű folyóiratra is. Hisz a terjedelmesebb 
honismereti írások, alaposabb helytörténeti munkák publikálására nálunk a kutatóknak is 
csak szűkös lehetőségük van. Rangosabb lapunk, az Irodalmi Szemle újabban csak a 
szépirodalmi alkotásoknak ad helyet, így a publikálási lehetőség itt is megszűnt . A Hét csak 
kisebb honismereti írások közlésére vállalkozik, ráadásul ebben az évben már honorár iumot 
se tud fizetni. 

Magyar nemzetiségű történészeink az imént említett nehézségek és szervezetlenségek 
ellenére is serénykednek, s már eddig is megjelentettek néhány színvonalas kiadványt. 
Püspöki Nagy Péter pl. Zselizről, Rozsnyóról , Püspökiről , Dunaszerdahelyről készített 
monográfiát , illetve írt heraldikai tanulmányt a városok címeréről. Ipolyságról készített 
monográfiája kiadás előtt áll. Szénássy Zoltán, komáromi tanár Klapka Györgyről írt 
monográfiát , s a város művelődéstörténeti emlékeiből dolgozott fel néhányat. Sándor Károly 
a lévai céhek történetét írta meg, Popély Gyula pedig a Masaryk Akadémiáról és a pozsonyi 
Bartók Béla Dalegyesületről írt könyvet . Figyelemre méltó még Fogarassy László, Gyönyör 
József, Varga Sándor, Vadkerty Katalin és mások munkássága is. A magyar vonatkozású 
műemlékek feltárása és bemutatása terén sokat tett Erdélyi Géza, Tököty Gábor , Kardos 
István és mások. Egy-egy tájegység történelmi emlékeinek kutatásába a szakembereken kívül 
több önkéntes dolgozó is bekapcsolódik. így például az Ung vidékén Varga László és 
Mihályi Molnár László, Rozsnyón Ambrus Ferenc, Losoncon Böszörményi István és Duray 
Éva, Rimaszombatban Veres János, Nagykür tösön Urbán Aladár, Ipolyságon Csáky Károly 
és Kiss László, Párkányban Himmler György , Léván Csáky Pál, a Csallóközben Koncsol 
László, Somorján Presinszky Lajos stb. 

A legtöbb történelmi-honismereti vonatkozású könyvet a Madách Kiadó adta ki. Az 
elsősorban szépirodalmi jellegű könyvkiadó múltban végzett ez irányú tevékenysége csak 
dicsérendő. Az egyetlen magyar kiadó eddig néprajzi jellegű könyvek megjelentetését is 
felvállalta. 

A nyolcvanas években rendszeresen megjelentette a kiadó az Ú j Mindenes Gyűj teményt 
is. Az eddig kiadott kilenc kötet számos társadalomtudományi értekezést tartalmaz. 

Sajnos, a Madách állami támogatás nélkül újabban képtelen fenntartani önmagát. S 
amennyiben szépirodalmi kiadóról van szó elsősorban, félő, hogy épp a néprajzi-honismereti 
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jellegű kéziratok látják majd ennek kárát. Legtöbb múzeumunk keretében a honismereti 
körök csak formálisak, hiányzik a tervszerű munka , a rendszeres tevékenység. Kivétel ez alól 
a rimaszombati múzeum, amely egyben a Gömöri Honismereti Társaságnak is a székhelye. 
Ez a társaság Gemer címmel már néhány néprajzi tanulmánykötetet is megjelentetett, sajnos, 
csak szlovák nyelven. 

1990-ben Nagykür tösön megalakult a Nógrád-Honti Honismereti Társaság. Az alapítók 
hajlandóságot mutattak a magyar tagozat működtetésére is, sajnos, szakember híján ez aligha 
lesz életképes. 

Magvar honismereti körök Szlovákiában csak néhány Csemadok-szervezet keretében 
működnek. Mindenekelőtt az érsekújvári, a somorjai és a nagymegyeri honismereti körök 
érdemesek az említésre. Különösen a nagymegyeriek és a somorjaiak mutatnak fel szép 
eredményeket. Konkrét példája ennek a társadalmi összefogással létesített somorjai Honis-
mereti Ház. Néprajzi gyűj teményt , fa lumúzeumot , illetve tájházat találhatunk még Kolony-
ban, Lédecen, Martoson, Ipolyszakálloson, Paláston, Bussán, Nagyölveden és más helye-
ken is. 

Több néprajzi-honismereti aprókiadvány, sokszorosított füzet jelent meg vidéken is. Ezek 
kiadója legtöbb esetben a Csemadok valamelyik járási bizottsága volt. Rozsnyón jelent meg 
Ambrus Ferenc Közelítés a szülőföldhöz I. c. füzete, melyben a szerző a Sajó menti falvak 
rövid bemutatására vállalkozik. Ugyancsak itt adták ki Arany A. László A szlovákiai 
magyarság néprajza és Száraz György Rozsnyó című munkáját . 

Dunaszerdahelyen rendszeresen megjelenik a Csemadok Híradó . Itt adták ki a Múl tunk és 
jelenünk című füzetet, amely a járás Csemadok-alapszervezeteinek életéből ad ízelítőt. 

Érsekújvárban Czuczor Gergely monográfiája jelent meg, s ugyanitt a járási múzeum 
kiadta a Castrum Novum című évkönyv négy számát. A komáromi és a dunaszerdahelyi 
múzeum évkönyveit magyar nyelven is megjelenteti. 

Losoncon a Csemadok néprajzi szakbizottsága Néprajzi Értesítőt szerkesztett, s megjelen-
tette a Palóc népdalok, a Palóc konyha, a Palóc szoba, valamint a Képek a losonci gimnázium 
400 éves múltjáDÓl című kiadványt. 

Nagykürtösön Madách Imre és Gáspár Imre életművének ismertetőjét adták ki. Elsősor-
ban a helyi vonatkozásokat dolgozták fel. Szintén itt jelent meg az Ismerkedjünk járásunkkal 
című néprajzi-honismereti tájékoztató. 

Vannak egészen érdekes helyi vállalkozások is. A Hetényi Községi Tanács pl. Tarczy Lajos 
életútjáról adott ki szép füzetet . A Csemadok lévai alapszervezete több honismereti írást 
közölt évkönyveiben. A somorjaiak a Hűség a küldetéshez, az ipolyvarbóiak az Itt 
vagyunk. . . című kiadványaikban dolgozták fel szervezetük törtenetét. Oroszkán, Nagysal-
lón és Ipolyságon képes prospektus jelent meg a település történetéről és jelenéről. 

Néhány iskola honismereti-néprajzi tevékenységéről is beszámolhatunk. A gömöri 
Dernyőn az általános iskola honismereti körének jelent meg Csermosnya címmel kiadványa. 
A galántai, komáromi, pozsonyi gimnázium és az ipolysági mezőgazdasági szaktanintézet 
saját történetét jelentette meg. Az utóbbi iskolának egyébként szép múzeuma is van, mely 
elsősorban H o n t mezőgazdaságát mutatja be. 

A kisebbség körében végzett kutatómunkánkat az utóbbi időben az önkéntes gyűj tőkön 
kívül nagyban elősegítették múzeumaink fiatal magyar szakemberei is, név szerint: B. 
Kovács István Rimaszombatban, Kovács László és Tóth Izabella Dunaszerdahelyen, Liszka 
József Érsekújvárott , Szanyi Mária Galántán. 

1989 után a Csemadok szakbizottságai társulatokká alakultak. így jött létre, immár 
másodszor (először 1968-ban) a Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, amely talán az 
összes közül a legszínvonalasabb tevékenységet végzi. Rendszeresen megjelenteti Hírharang 
című tájékoztatóját , s szervezi a néprajzi táborokat Szlovákia különböző tájain. Rövidesen 
elindítja Népismereti Könyvtár nevű sorozatát is. 

Kezdeményezésére Népra jz mindenkinek címmel rendszeres műsor indult a Szlovák 
Rádió magyar adásában. A társulat elnöke, Liszka József a Tábor tűz című ifjúsági lapban 
Szülőföldem szép határa címmel indított sorozatot , a Cserkész c. lapban pedig a Népra jz i 
kiskátét szerkeszti. Az utóbbi lapnak egyébként honismereti rovata is van. 

S ha már lapjainkról is szó esett, hadd mond juk még el, hogy van állandó honismereti- tör-
ténelmi rovata A Hétnek és A Napnak is. 

1989 után néhány új társaság is alakult Szlovákiában. Például a Palóc Társaság Nagykür tö -
sön, melynek Jó Palócok címmel első kiadványa is megjelent. A somorjai Honismereti Ház 
keretében létrejött a Bibliotheca Hungarica, amely minden csehszlovákiai magyar kiadványt, 
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plakátot, szórólapot, aprónyomtatványt gyűjt . Pozsonyban Nemzetiségi Dokumentációs 
Centrum alakult. Dunaszerdahelyen Csallóközi Értelmiségi Fórum szerveződött , melynek 
egy helytörténeti szakcsoportja is van. Megalakult a Kassai Magyarok Társasága. 

A honismereti munkából továbbra is tevékenyen kiveszik részüket az önkéntes gyűj tők, 
népművelők és helytörténeti kutatók. Kezdeményezésükre több magyar vonatkozású 
emléktáblát, emlékoszlopot állítottak. Például Csábon Szeder Fábiánnak, Szklabonyán 
Mikszáth Kálmánnak (a szülőház helyén), Kur tányban Mocsáry Lajosnak, Érsekújvárott 
Kassák Lajosnak, Komáromban Lehár Ferencnek, Galántán Kodály Zoltánnak, Nagykapo-
son Erdélyi Jánosnak stb. 

Befejezésül szólnunk kell az öntevékeny folklórcsoportokról s a közművelődési k lubok-
ról. Az előbbiek a színjátékszerű népi hagyományokat s azok költészetét gyűjtik össze, adják 
elő. Elsősorban a járási dal- és táncünnepélyeken, a zselízi országos népművészeti fesztiválon 
vagy a gombaszögi ünnepélyen lépnek fel. 

A közművelődési klubok zöme az 1970-es években alakult a Csemadok-szervezetek 
mellett. Főleg előadások keretében érintették a honismereti, helytörténeti s a néprajzi 
kuta tómunka elméleti és gyakorlati kérdéseit. Munkájukat egy ideig a központi klubtanács 
koordinálta, kisebb-nagyobb sikerrel. Jól m ű k ö d ő klubjaink közül sajnos nagyon sok 
megszűnt az u tóbbi években. Ma is kiválóan működik viszont a párkányi Balassi Bálint Klub, 
amely nem egy országos jellegű rendezvényt is magára vállalt. A főiskolai klubok közül a 
pozsonyi József Attila Klub fejt ki rendszeres munkát . 

Az utóbbi másfél évtizedben rendszeressé váltak a nyári művelődési táborok és a 
honismereti kerékpártúrák. Több alkalommal volt nagyobb országos tábor Örsújfaluban, 
Somodiban, Gombaszögön, Ipolyságon, Ghímesen. Ezeket a táborozásokat előzték meg a 
honismereti kerékpártúrák, melyeken főleg értelmiségi fiataljaink vettek részt. A túrázók eddig 
elsősorban Dél-Szlovákia tájegységeit keresték fel, nogy ismerkedjenek a vidék történelmi-
néprajzi hagyományaival, műemlékeivel, irodalmi emlékhelyeivel. De eljutottak már az északi 
vidékekre is, hogy itt is tisztelegjenek a magyar művelődéstörténet emlékei előtt. 

A tapasztalatszerzés végett a jövőben nagyobb szükség lenne arra, hogy a Csemadok-szer-
vezetek, társulatok, csoportok honismerettel foglalkozó tagjai még jobban együt tműködje-
nek a magyarországi honismereti körökkel, múzeumbarátok köreivel stb. Ennek már 
egy-két szép példája is van. így az ipolyságiak és a szobi helytörténeti kutatók közös 
kezdeményezésére szerveződött a Börzsöny Múzeumban a H o n t megye a történelmi 
dokumentumok tükrében című kiállítás. Ezt az anyagot őszre Ipolyságon is bemutat ják. 
Ugyancsak jó az együttműködés a váci múzeum, a szobi helytörténeti gyűjtemény és az 
érsekújvári Csemadok néprajzi szakcsoportja közt . Együtt végeznek néprajzi gyűjtéseket az 
Ipoly partján. 

Az sem ártana, ha a magyarországi vidéki kiadványok, helytörténeti munkák, múzeumi 
híradók nagyobb példányszámban eljutnának köreinkbe. Ugyanakkor a hazai magyar 
kiadványokat is jobban népszerűsíthetnék Magyarországon. Amennyiben az önkéntes 
gyűjtők és kutatók végzik a honismereti munka oroszlánrészét Szlovákiában, így őket is 
jobban elláthatnák az arra illetékes szervek. Elsősorban szakirodalomra, útmutatókra, 
kérdőívekre gondolok. Azt hiszem, önmagunk jobb megismerését, az egészséges és 
termékeny közeledést segíthetnénk elő ezáltal. 

Csáky Károly 

A szanyi helytörténeti kiállítás1 

Ez a kiállítás tükrö t kínál a szanyiaknak, amiből jobban megismerhetik azt a szellemi és 
tárgyi örökséget, amit őseik reánk hagytak; s mindazt , amit egy-egy család őrizhetett az 
előző, halványodó emlékű nemzedékek hagyatékából. Egymás kiegészülő emlékei nyomán 
tudatosabban őrizhetik mindazt, ami érték, amit át kell emelni a jövő nemzedék szellemi 
poggyászába, ami egyetemes gazdagodásunkra szolgálhat. 

'A kiállítás címe: Ami a szanyi portákon még megőrződöt t 1989-1990-ben. Helytörténet i 
kiállítás a X. és XI. nemzetközi honismereti diáktábor gyűjtéséből. Az itt közöl t szöveg a kiállítás 
megnyitásakor, 1991. június 23-án elhangzott beszéd szerkesztett változata. (Szerk.) 

92 



A most nyíló kiállításon keresztül az országot, világot járó emberek megcsodálhatják a 
szanyiak értékteremtő erejét, alaposabban megismerhetik a hétköznapokhoz, ünnepekhez 
kötődő szanyi hagyományokat . Az itt bemutatot t tárgyak, dokumentumok bepillantást 
engedhetnek a szanyi múlt néhány alapvető sajátosságába, s ezek révén közelebb kerülhetünk 
a rábaközi, a kisalföldi vagy általában a hazai életmód, népművészet, a magyar vidék történeti 
fejlődésének megértéséhez. Alkalmat kínál az önismeretre és a magunk megismertetésére. 

N e m túlzás, ha úgy ítéljük meg, a helyi gazdálkodók partnereik fokozot tabb becsülése, 
bizalma révén anyagi értékre válthatják mindazt , amit szellemiekben e kiállításban felhal-
moztak. Ezért van az, hogy tőlünk nyugatra egyre meghatározóbban törekszenek az ipari, 
kereskedelmi, pénzügyi szervezetek arra, hogy aktívan segítsék a múzeumok, kiállítási 
intézmények, kiadók, kulturális alapítványok munkáját . Úgy gondolom, nemcsak helyes és 
időszerű volt, hanem egyben a szó szoros értelmében vett európai léptékű tett volt, hogy a 
község régebbi és újabb vezetése következetesen támogatta e tárlat anyagának összegyűjté-
sét, s a kiállítás megvalósítását. 

A mai megnyitó régi adósságot törleszt. Lassan két évszázada annak, hogy a népélet és a 
néphagyomány iránt érdeklődni kezdő magyar tudomány és publicisztika felfedezte a 
Rábaköz világát. Maga a szanyi néphagyományt színpadra állító bokrétaszervezés is sok 
évtizedes múltra tekinthet vissza, de Szany is, vidéke is alapjában feltáratlan, tudományosan 
ismeretlen maradt, amint maga a Kisalföld is minden szervezett próbálkozás és szívós 
törekvés ellenére a legkevésbé ismert tájaink közé tartozik. A helyi társadalomnak, a helyi 
közéletnek is és az egyetemes tudományszervezésnek, a közgyűjteményi irányításnak 
halaszthatatlan feladata Kell, hogy legyen az összefogás. E kiállítás valamennyiünket arra kell 
ösz tönözzön, hogy teremtsük meg a további rendszeres feltárások, kutatások feltételeit. 
Valójában szerény eszközökkel meg lehet teremteni annak a lehetőségét, hogy a szanyi 
múltat és hagyományvilágot az eddig felmutatot t értékeihez méltó alapossággal, korszerű 
színvonalon feltárjuk, megismertessük. Biztosak lehetünk benne, a szanyiak hívó szavára 
volnának vállalkozók, akik az eddigi biztató eredményeket kiteljesíthetnék, a község 
történetét, néprajzát a hazai tudományos érdeklődés középpont jába állíthatnák. Meg 
lehetnek győződve arról, hogy ennek az igénylése egyáltalában nem valami helyi, provinciális 
óhaj. Az alapos szanyi kutatásokra - hogy a geológia kifejezését használjam, a mélyfúrásra -
az egyetemes hazai kutatásnak volna szüksége, hogy biztosan következtethessünk a 
kisalföldi táj történetére, a táj alakulásának belső törvényeire. Mindez alkalmat kínálhat arra 
is, hogy a helyi társadalom szakemberei, vezetői terveiket a tudományos elemzésekkel is 
ellenőrizhessék, biztosabban építhessenek a táj hagyományaira, adottságaira. 

Szeretném, ha a mai kiállítás nem befejezése lenne az eddigi munkának, hanem egy kitartó 
vállalkozás egyik első állomása volna. Valamennyi muzeológus kollégám nevében mondha-
tom, szeretettel kérjük Szany polgárait, támogassák e kiállítást, gyarapítsák, gazdagítsák 
anyagát. A múzeumi, levéltári, könyvtári szakemberek ebben segítségükre lesznek. A szanyi 
néphagyomány, a helyi folklórkincs megérdemli a további gyűjtést és a rendszeres kutató, 
elemző munkát . A helyi élet teljességét kellene bemutatni a tárgyi hagyatékban, hogy a 
kiállítás a hagyományos életmód, a régi családi keretek közöt t szervezett termelés egészét 
örökíthesse meg úgy, ahogy az a termelőszövetkezetek szervezése, illetve a világháborús 
kényszerű átalakulások előtt oly természetes volt. A mostani kiállítás szerszámai, felszerelési 
tárgyai, házbeli berendezései, öltözetei a régi élet számos mozzanatát idézik, de a régi élet 
szigorú, fegyelmezett rendjét még nem képesek mindenben elénk állítani. Arra kellene 
törekednünK, hogy a tárgyakból és a dokumentumokból a helyi életnek olyan teljességét 
varázsoljuk a látogató elé, amiben azok az emberek természetesen és jól éreznék magukat, 
akik a mostani tártat igézően szép régi fényképeiről tekintenek reánk. 

Ezeket a fotókat a Soproni Múzeum és a budapesti Néprajz i Múzeum őrizte meg. 
Többségük az 1920-1930-as években készült. Dibold Károly mellett a magyar néprajznak 
olyan nevezetes munkásai, tudósai gyűjtöt ték, mint G y ö r f f y István és Gönyey Sándor. 
Általuk a régi szanyi világnak ma már más forrásból meg nem idézhető vonásai elevenedhet-
nek meg. Meggyőződéssel állíthatom: a legszebb és a legértékesebb magyar néprajzi 
fényképek közé tartoznak ezek a felvételek, belőlük a régi szanyiak embersége, tartása 
sugárzik. Igaz, az öltözködési divat azóta sokat változott, de a képekből kiolvasható emberi, 
erkölcsi erő csorbítatlan érték. Kívánom, hogy a családi emlékeK mellett mindenkiben ezt 
tudatosítsa látványuk. A régi Szany nehezen élt, lakói nagyon keményen dolgoztak, szigorú 
belső közösségi rend szabályozta a mindennapokat . Mégis, mindig módját ejtették, hogy 
szebbé, takarosabbá tegyék a maguk világát. Ehhez szerények voltak az eszközeik, de 
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következetesen kihasználták azokat. Talán ezekben a dolgokban van a legértékesebb üzenete 
a szanyiak régi világának. 

A kiállítás tárgyi anyagából kikerekedő népi kultúra, népművészet egésze is és részletele-
mei is lehetővé teszik számunkra azt, hogy mérlegeljük: mi volt a hagyományos szanyi 
életforma, népi kultúra nemzetközi helye? Vajon hol áll Szany a rábaközi, kisalföldi tájjal 
együtt a tágabb térség fejlődési rendjében? Határozot tan le kell szögezzük, európai 
összevetésben is rangja volt ennek a tájtörténeti t ípusnak, ennek a közösségi kultúrának. 
Bizonyítani tudnánk, hogy minden ízében a kései, a polgárosodásba hajló középkor és a 
modern világunkat előkészítő újkori fejlődéshez kötődöt t , annak belső törvényeit követte. A 
szanyi népélet hagyományos rendje, tárgyi világa, folklórkincse szervesen illeszkedett a 
közép-európai térségünk szomszédos tájai világához. A gótika, a reneszánsz és a barokk népi 
kultúrába átszivárgó, szívósan tovább élő hagyatékának számbavétele nélkül nem lehetne 
megérteni az itt tapasztalt jelenségeket, folyamatokat. A régi Szany világa ebből a népi 
kultúrát folyamatosan megújító európai műveltségből táplálkozott, amit az egyház és az 
iskola már sok százada közvetített, s amiknek hatásait csak elmélyítette a belső hazai 
társadalom fejlődése. A község mai lakói minden bizonnyal öntudattal , büszkeséggel 
tekinthetnek őseik népi műveltségének közép-európaiságára, kultúrájuk fejlődéstörténeti 
rangjára. Ha a helybelieket és a távolból érkezőket a Kiállítás e tekintetben akár csak 
elgondolkoztatja, már érdemes volt áldozni reá. 

A köszönet kifejezésével kell mondandómat befejeznem. Elsőként a szanyiak segítőkész-
ségét, ajándékozását kell megköszönnöm. Tárgyi hagyatékuk, familiáris okmányaik nélkül 
elképzelhetetlen lett volna a hagyományos rend megelevenítése. Egyben kérem, legyenek 
megértőek: a kiállításon nem lehetett minden tárgyat, minden fényképet , régi írást 
bemutatni. A gyűjtés irányítói azonban mindent megőriztek, elraktároztak. 

Megbecsüléssel, elismeréssel gondolok azokra a diákokra, akik az előző két évben a 
nemzetközi honismereti táborokban részt vettek, lelkes munkájukkal egybegyűjtötték, 
dokumentál ták és konzerválták az itt bemutatott tárgyakat. A tábor magyarországi és 
szlovákiai diákjai életre szóló élménnyel gazdagodtak, niszen a község népén keresztül a 
magyar nép igazi arcát ismerhették meg. 

Azt hiszem, minden szanyi nevében, a község régi tanácsi és megújult önkormányzat i 
vezetése nevében, de a megye szakintézményei nevében is köszönetet kell mondjak azoknak 
a kollégáinknak, akik a szakmai irányító munkát végezték. 

Nélkülük nem valósulhatott volna meg ilyen fokon, ilyen színvonalon ez a tárlat. 
Kedves szanyi polgárok! Engedjék meg, hogy a további segítőkészségüket, jóindulatukat 

kérve szeretettel ajánljam: vegyék bi r tokukba ezt a szép kiállítást. Gazdagodjanak általa, 
segítségével őrizzék hűséggel a hagyományaikat . A családjuk, a községük tradíciója, az 
egyéni öntudatuk ápolása nélkül nem találhatják meg helyüket, nem lelhetnek rá a jövőbe 
vezető útra. Érezzék magukat e falak közöt t úgy, mintha hazatértek volna. 

Filep Antal 

„.. .arra, hogy Budapest alapjában véve rendkívül színes és változatos, még később 
jöttem rá, sűrű költözködések idején. Ekkor tanultam igazán megbecsülni gazdag és 
szemérmesen szép hangulatait: a Krisztinavárost nagyhét idején, a várbeli utcákat hó 
alatt, a Vízivárost nyárban, napsütöt t vasárnap délben, a Császárfürdő környékének 
parlagi mediterrán hangulatát, a hidak fenséges és fölényes ívelését, a Duna színválto-
zásait, a hajók jelzőkürtjeinek éjszakai búgását, Ólipótváros néhány részletének 
neoklasszikus nyugalmát, s a pesti Duna-par t egypár szép házának formáit a Lánchíd 
és az Országház közöt t i szakaszon. 

Ma már tudom, hogy Budapest nemcsak fekvése szerint szép, hanem egyes 
negyedeinek mondanivalója és hangulata szerint gazdag is. Kár, hogy lakói nem érnek 
rá arra, hogy ezt észrevegyék." (Szabó Zoltán: Szerelmes földrajz. 1942.) 
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Csángó fesztivál és konferencia 
Jászberényben 

1985-ben szerveztünk először Jászberényben Nemzetközi Táncház- és Zenésztábort . 
Azóta minden évben ide várjuk a magyar néptáncosokat, népzenészeket és a folklór felé 
vonzódó fiatalokat. Már az első évtől nagy a külföldiek érdeklődése táborunk iránt, a 
környező országokból , Nyugat-Európából , az USA-ból , Japánból rendszeresen járnak 
vissza barátaink. A tanfolyamon a magyar tánckincs legszebb, leggazdagabb táncait 
igyekszünk megtanítani, a népzene iránt érdeklődőket pedig népzenészeink tanítják 
(hegedű-, brácsa-, bőgő-, tekerő-, ütőgardon-, duda- , cimbalom-, furulya- stb. oktatás 
folyik). 

így valósulhat meg, hogy ugyan nem beszélik sokan nyelvünket, mégis életre szóló 
barátság, lelki kapocs szövődhet külföldiek és magyarok, határon túli magyarok a Felvidék-
ről, Délvidékről, Erdélyből, Romániából és anyaországiak, valamint a távol élő hazánkfiai 
közöt t . Ennek érdekében szerveztünk ebben az évben először a tábor keretében csángó 
fesztivált. 

A Jászság Nép i Együttesben, mely a tábor feladatait is ellátja, több mint tíz éve 
rendszeresen végzünk tánc- és zenei gyűjtéseket. A magyarországi hagyományőrző falvak 
mellett 1980-ban gyűjtöt tünk először Erdélyben, a gyimesi csángóknál. A későbbiekben a 
Székelyföld, Kalotaszeg, Mezőség falvaiban jártunk rendszeresen. Gyűjtéseink anyagát a 
Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete rendelkezésére bocsátjuk, és 
ugyanakkor felhasználjuk a tánc- és zenetanításban. 

Először 1990-ben nyílt lehetőségünk arra, hogy nagyobb létszámban hívjunk meg a 
táborunkba népművészeket. Ekkor ismerkedtünk meg először a moldvai csángókkal, hiszen 
a romániai változások előtt sem filmezni, de még csak eljutni sem lehetett Moldvába. Itt 
találkoztunk először egy moldvai csángó asszonnyal, Lőrincz Györgyné Hodorog Lucával, 
aki már súlyos betegen vállalta az utat, úgy mondta: „ . . . nem baj, ha meg is halok, de láthatom 
Magyarországot." 
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Szabó Sándor felvételei 





Luca néni Moldva talán legjelentősebb adatközlője volt: siratőasszony, táncos, énekes, 
mesélő, gyógyító, de kiválóan ismerte a csángók viseletét, szokásait és tudatosan vállalta 
magyarságát. A jászberényi Déryné Művelőaesi Központ színpadán lépett fel utoljára a 
közönség előtt. Hazatérni már nem tudott . 1990. szeptember 24-én halt meg és kívánságára 
Magyarországon, Jászberény mellett temet tük el. Temetésére Moldvából 2 autóbusznyi 
csángót hívtunk meg és csángó szertartás szerint temettük el. Még ezen az őszön hosszabb 
időt tö l töt tünk Moldvában, és további gyűjtéseket készítettünk több alkalommal. 1991-ben 
már 4 alkalommal jártunk kint és néprajzi gyűjtésen túl nagyon sok barátot találtunk a 
csángók közöt t . 

Megnyertük a Művelődési és Közoktatási Minisztérium és a Magyar Tudományos 
Akadémia Népra jzkuta tó Intézete támogatását és 2 éves programot dolgoztunk ki a csángó 
folklór összegyűjtésére. Tapasztalatainkat együttesünk fiataljaival is megismertetjük és 
továbbadjuk az évente megrendezésre kerülő Magyar Táncház- és Zenésztáborban, így pró-
bálunk közelebb jutni a valóban tiszta forrásokhoz. 

Az 1991. augusztus 3^ t -én tartott Csángó Fesztivál és Konferencia eseménysorozatát 
Antall József miniszterelnök nyitotta meg, majd előadást tartott dr. Benda Kálmán, Halász 
Péter, Péterbence Anikó, Kallós Zoltán, Bosnyák Sándor, dr. Nagy Jenő, dr. Faragó József 
és Csorna Gergely. Sor került a gyímesi és a moldvai csángó népi együttesek színvonalas 
műsorára, valamint a H o d o r o g Luca emlékére hirdetett népdalénekesi verseny döntőjére. Az 
összejövetelen megjelent Göncz Árpád köztársasági elnök is. 

Papp Imre-Péterbence Anikó 
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Ipolypásztó 
1947-1948 

Példa nélküli megemlékezésre került sor Ipolypásztón 1991. május 19-én. A falu 
közössége az 1947-1948-ban szülőföldjéről kitelepített 178 magyarra emlékezett, s emlék-
táblát avatott a község református templomában. A háború utáni évek csehszlovák 
kitelepítési politikája iszonyúan megtizedelte a falu népét. Erre a sorsra jutott az Alsó-Ipoly 
és az Alsó-Garam vidékének sok más falva is, s különösen a vidék református közösségeit 
sújtotta. A szülőföldjüket kényszerűen elhagyók közül sokan sohasem tértek vissza ide. Az 
ipolypásztóiak nagy részét Baranyában, Villány környékén telepítették le. Sokan közülük 
igyekeztek visszaszivárogni, ha a szülőfalujukba nem is, de legalább annak közelségébe, az 
Ipoly túloldalára, esetleg Pest megyébe. A krónikás sok mindent feljegyzett ezekről a 
sorsokról. Volt, aki Baranyában évekig nem pakolt ki utazóládájából, bízva abban, hogy 
elmúlik e „rossz álom", mások 20-25 év elmúltával visszaköltöztek, mert nem tudták 
meglelni másutt létük értelmét. S volt, akit a túlvilágra hívó harangszó hozot t haza, hogy 
végakarata szerint Ipolypásztó temetőjében aludja örök álmát. Ha a krónikás, Zalabai 
Zsigmond, aki eddig két kötetben írta meg a község történetét és népéletét egyedülálló 
faluszociográfiájában (Mindenekről számot adok - 1984, Hazahív a harangszó - 1985) 
beszámolhat majd egyszer az 1945 után történtekről is, alighanem ez lesz írói pályafutásának 
legkeserűbb próbatétele: elmondani, hogy hogyan bomlot t fel a súlyos csapások alatt a 
település társadalmi rendje, miként szűnt meg a szerves közösségi és hitélet, hogyan omlott 
össze emberség-magyarság szinte reménytelenül az iszonytató, lélektipró években. A hit, a 
folytonosság tudata azonban megmaradt, s ennek bizonysága volt e megemlékezés. 

Ipolypásztó közössége emlékezik. Emlékezett már 1990. szeptember 16-án is, amikor 
második világháborús halottainak emlékét idézte meg. Ekkor kerültek föl neveik a már létező 
I. világháborús emlékműre. 1991 májusában pedig ünnepi istentiszteletre hívott a meghívó. S 
amire évtizedek óta nem volt példa, a gyülekezet, a közösség megtöltötte Ipolypásztó 
templomát. Eljöttek sokan a kitelepítettek is. Döbbenetes volt hallani a visszaemlékezéseket, 
a szülőföld elvesztése fölötti fájdalomtól elcsukló, majd nehezen koppanó szavakat. 
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Pereszlényi Gyula mároki ("Baranya) kitelepített szólt néhány szót arról, mi is köti ehhez a 
faluhoz. „Jöttünk ot thonról haza. Ez a szent hely, ahol megszülettünk, ez a szent hely, ahol 
felnőttünk, ez a szent hely, ahol házasságot kötö t tünk, ez a szent hely, ahonnét kiűzet-
tünk . . . " Ezek a gondolatok vibráltak a lelkekben, az önkényesen megváltoztatott élet 
könyörtelen távlatából. „Ma is, most is csak itt tud megsebzett lelkünk gyógyírra találni" -
hangzik a lélekben megélt csoda. Majd Perőcsény, Pécs, Vámosmikola temetőiig szállnak a 
szu lőföld versei: Gyurcsó István: „Mennyi lehetőség sírra halálra, és mégis élünk. . ." , és a 
150. genfi zsoltár hangjai az esztergomi D o b ó Katalin Gimnázium leánykórusának előadásá-
ban: „Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát!" . . . Majd Menegeli: Parce Domini : 
„Kegyelmezz Uram népednek, örökségedet ne hagyd elveszni..." Kovács Géza, a falu 
református lelkésze tévedhetetlenül fogalmazta meg prédikációjában azt az élményt, 
amelynek újbóli megidézéséért több mint egy emberöltő után újra összejött , összejöhetett e 
közösség, hogy felemelje szívét. Zakariás próféta szavai töltötték meg a lelkeket: „Isten 
kegyelmét ne tegyétek hiábavalóvá magatokban!" „Állítsátok helyre a rendet magatok 
közöt t !" A krónikás Zalabai Zsigmond, a lélekszabadító kezdeményezés elindítója csupán 
csendes résztvevője kívánt lenni e megemlékezésnek. S talán újtára indított Ipolypásztó 
közösségével egy gondolatot . Valamit, amit be kell vallani! 

Himmler György 

Szlovák nemzetiségi találkozó Vanyarcon 
A Nógrádi megyei Vanyarcot jórészt szlovák nemzetiségű, evangélikus vallású polgárok 

lakják. A Magyarországi Szlovákok Szövetségének helyi érdekképviselete és az önkormány-
zat színes kul turális műsort rendezett szeptember végén, melyre meghívták a határon túli 
Dobra Niva szlovák polgárait is. Az evangélikus templomban istentisztelettel kezdődött az 
esemény szlovák és magyar nyelven, majd a családok látták vendégül a látogatókat. A 
rendezvény fénypont ja a falu utcáin tartott felvonulás és a szabadtéri színpadon rendezett 
hagyományőrző bemuta tó volt. A találkozó szlovák nemzetiségi bállal zárult. 

Szabó Sándor 
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KÖNYVESPOLC 

G U N D A B É L A : 

A rostaforgató asszony 

Amikor 1978-ban a debreceni professzor, 
Gunda Béla kapta meg a Herder-dí jat , ezzel 
sok évtizedes néprajzi tudományos munkás-
ságát ismerték el. Ennek apropóián született 
az Útban Európa felé című önéletrajzi ihle-
tésű tanulmánya. Belőle megismerhetjük a 
hajdani falukutató cserkészt, a Teleki-tanít-
ványt, aki már ifjú korában tanulmányutat 
tett Jugoszláviában, a Györf fy-gyakorno-
kot, a stockholmi ösztöndíjast, és azt a bátor 
tudományszervezőt , aki a háború alatt sok 
nemzet tudósainak közreműködésével szer-
keszti meg a Kodály Emlékkönyvet. Látjuk 
a nemzetközi tekintélyű kolozsvári, majd 
debreceni professzort . Olvashatunk tudo-
mányos hitvallásról. Az 1956-ban megjelent 
- ma már könyvészeti ritkaságnak számító -
Néprajzi gyűjtőúton című kötete a nagykö-
zönség számára is lenyűgöző stílusú, meg-
mutatja az etnográfiai gyűjtés szépségét és 
értelmét, a szakembernek pedig mintát ad 
anyaggyűjtő és feldolgozó munkájához. A 
rostaforgató asszony ezt a hagyományt foly-
tatja. 

Gunda Béla ebben a könyvében olyan 
tanulmányait publikálja, amelyek itt jelen-
nek meg először, vagy amelyek németül, 
illetve angolul már napvilágot láttak. Kuta-
tási területe Kárpát-Európa, tárgya pedig -
legfőképpen — az itt élő népek varázslata, 
hitvilága és szokásai. 

Bevezetőjében megismertet a néprajzi ku-
tatások céljával, tárgyával és módszereivel. A 
kultúra történeti változásai mögöt t keresi a 
mítoszt teremtő embert, aki ezer szállal 
kapcsolódik a természethez, alkalmazkodik 
hozzá, de bizonyos fokig függetlenné is válik 
tőle. Nagy figyelmet fordít az interetnikus 
kapcsolatok legfőbb közvetítőire, az árut 
szállító, szolgáltatásokat végző „kiszolgáló 
nomádokra." Rámutat arra, hogy a népek 
hagyományos népi tudásanyagában régebbi 
korok tudományos ismeretei is helyet kap-
nak. A kultúra anyagi és szellemi része 
szükségletet elégít ki, a kulturális jelenségek 
funkcionális rendszert alkotnak, s ez legin-
kább szimbólumokkal , matematikai mód-
szerekkel írható le. Egy sajátos kultúra ha-

nyatlása (átalakulása) során hordozóinak 
magatartása változik meg a műveltség ténye-
zőivel szemben. Egy kultúra addig létezhet -
írja „míg megvannak benne a működéshez 
szükséges összes feltételek, és rendezett 
eredményeket hoz létre, valamint saját 
nyelve van." 

A kötet tanulmányainak egy részét az 
úgyszólván közismert néprajzi jelenségek-
ről, hiedelmekről szóló írások alkotják. Ki 
ne hallotta volna - különösen ha maga is 
végzett néphitgyűjtést - a méhkashoz ragadó 
méztolvajról (varázsló méhészek), a gulyást 
helyettesítő, jószágot őrző pász torbot ró l 
(Mágikus jószágőrzés), a sündisznó szájából 
kivett zárnyitó varázsfűről (Virágzó páf-
rány), a különböző ráolvasásokról, pl. a 
visszafelé számláló gyógyító (Egy magyar 
varázsige múltja), és a vajköpüléskor mon-
dot t serkentő versekről (Vajvarázsló éne-
kek)? Annál kevesebbet tudunk egy érdekes 
hiedelemalakról, a vadleányról (Találkozá-
som a vadleánnyal), és a farsangi asszony-
mulatságokról (Farsangoló asszonyok). 

Bár e tanulmányok témáinak legtöbbje 
közismert, a feldolgozás során azonban tér-
ben és időben távoli összefüggésekre derül 
fény. A címadó tanulmányban először hazai 
adatok tömegét sorolja arról, hogy a rostát 
pörgetik, elhajítják, forgatják ki tudakolandó 
az elveszett jószágot, tárgyat, a távol levő 
személy hogylétét. Az élő néphagyományon 
kívül föl-fölbukkan a rostaforgatás képzete a 
szépirodalomban és a sajtóban is a XIX. es a 
XX. században. A hiedelem néhol már szó-
lássá kopott . Találunk adatokat a XVI. szá-
zadig visszamenőleg a boszorkányos csele-
kedetnek tartott, rostával való varázslásról. 
Az egykori negatív hiedelem (ördögi mester-
ség) tehát napjainkra pozitív hiedelemmé 
(segítő jellegűvé) vált. A Kárpát-medence 
népein kívül ismert ez a bűbájosság az ango-
loknál, a franciáknál, a németeknél, a balti 
népeknél, az oroszoknál, a spanyoloknál és 
az olaszoknál, de a Balkánon a bosnyákok-
nál, valamint Kis-Ázsiában a beduinok köré-
ben is. A szokás írásos említése visszavezet a 
Kr. u. I. századig. Gunda professzor a fel-
függesztett tárgyak megmozdulásával kap-
csolatos hiedelmek közül kizár néhány, a 
rostaforgatással kapcsolatba nem hozható 
képzetet. Feltételezi viszont, hogy a rosta 
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valamilyen személyt jelképez. Az ógörögök-
nél ilyen volt Kosko, a „szita-asszony". 
Mindezek alapján megállaptítja: „A magyar 
rostaforgatás és rostavetés a nyugat-európai 
varázslatok világában gyökerezik". Nyilván 
nyugaton tanuló diákok, papok, tanítók, 
vándor rostaárusok terjeszthették, varázs-
könyvekben olvastak róla. A népi érintkezé-
sek, mint a búcsúk, vásárok, halottlátókkal 
való találkozások stb. is alkalmat adtak a 
hiedelemcselekmény eltanulására. Tudjuk, 
hogy Diószegi Vilmos a szitát (rostát), a 
„legmágikusabb tárgyak egyikét", a sámán-
dobot helyettesítő eszköznek tartotta, de a 
rostaforgatással való „jövendőmondást" -
szerinte - a szomszéd népektől vettük át. 
Gunda Bélának fenntartásai vannak a sámán-
dob-elmélettel szemben, a rostaforgatásról 
viszont határozottan állítja, hogy az csakis 
tőlünk és a korai német telepesektől kerülhe-
tett szomszédainkhoz. 

A tanulmányokban fel-felbukkan a sze-
mélyes élmény, a jelenséggel való első talál-
kozás. A Találkozásom a vadleánnyal című 
írásának néhány részlete a harmincas évek 
erdélyi íróinak stílusát idézi. Felejthetetle-
nek azok a sorok, amikor leírja, hogy Picis 

tózseffel, a kisbírópataki pásztorral éjszaka a 
[avasokban a t i tokzatos vadleány meglesé-

sésre indulnak. (Helyette azonban csak egy 
rókát látnak.) 

Gunda Bélától távol áll az öncélú tudomá-
nyosság, a bizonytalan alapokon álló teória-
gyártás. A farsangi női mulatság borotválás 
motívumába pl. egy német kuta tó messze-
menő elméletet magyaráz bele. Gunda leg-
kézenfekvőbb magyarázatát adja: egysze-
rűen szórakoztat . C. Lévi Strauss „az egy-
szerűt túlbonyolí t ja" - írja. A falucsúfolok 
részletes rendszerezését fölösleges öncélú-
ságnak tartja. „A népművészet lényegé"-ről 
megállapítja, hogy az nem ragadható meg 
pusztán esztétikai kategóriaként, hanem a 
parasztság történetileg, társadalmilag meg-
határozott gondolkodásának, érzelmeinek 
kifejezője. Ismerteti a viselet néhány darab-
jának jelszerepét, s hogy némely formák 
mitikus hagyományokat fejeznek ki. (Kapu-
bálvány, Miska-korsó, tűzikutya.) Ugyan-
akkor kijelenti, hogy a díszítmények nagy 
része már eredetileg sem valamiféle ősi világ-
kép, szexuális érzés kifejezője volt. „Kalota-
szeg és más vidék parasztja egyszerűen csak 
széppé kívánta tenni kapuját ." 

Szokás a paraszt i társadalmakat statikus-
nak nevezni. Nagy hiba volna azonban, ha 
megfeledkeznénk e társadalmak bizonyos ré-
tegeinek migrációjáról. Azok a vándor ipa-
rosok, kereskedők, akik tájakat, sőt orszá-

gokat jártak, nemcsak árut, hanem informá-
ciókat is cseréltek, kultúrát is közvetítettek. 
Érdekes pl., hogy az orosz nyelvben a „ven-
gerec" szó jelenti a magyarországi születésű 
embert, és jelenti a vándorló, házaló kereske-
dőt . Ezek az Oroszország területén minden-
ütt megjelenő vengerecek tulajdonképpen a 
nálunk is ismert drótostótok voltak. A mai 
népi gyógyászat nyilván sok mindent átvett a 
gyógyszerekkel kereskedő, sőt gyógyító olej-
károk gyakorlatából. Hasonlóképpen mű-
veltségi javakat közvetítettek a tót gyolcso-
sok, az alföldi legelőkre rendszeresen el-el-
vándorló mokány pásztorok, a faedényeket 
áruló mócok. A hétfalusi csángók és a három-
széki székelyek a XVII-XVIII. században 
nyájaikkal eljutottak egészen a Prutig. Keve-
sen tudják, hogy a börvelyi református temp-
lom állítólagos felirata - „Épült itt helyben. 
Itt Börvelylben." - nem tréfa. Székely és 
román falvakban ugyanis egyaránt szokás 
volt boronafalú házakat készíteni, amelyeket 
aztán más falvakba szétszedve, bivalyos sze-
kereken szállítottak, s a vásárló saját telkén 
összerakhatta. „Tudunk román templomok 
továbbszállításáról is." 

A Mi a magyar? című tanulmányban újból 
választ ad erre a régi kérdésre. 1939-ben 
ugyanis a Szekfű Gyula szerkesztette ha-
sonló című kötetben néprajzi aspektusból 
Viski Károly felelt. Gunaa Béla, az európai 
látóhatárú magyar tudós a hagyomány nem-
zetfenntartó szerepét emeli ki, a hagyomá-
nyét, amely nem történeti, hanem társadalmi 
fogalom. S ebbe nemcsak a népi kul túra 
tartozik, hanem mindaz, amit íróink, művé-
szeink, tudósaink és politikusaink alkottak. 
A keleti örökségnél lényegesebbnek tartja, 
hogy „népünk immár több mint ezer éve 
állandóan menetel Európa irányába". A ma-
gyarság lényegét fejezi ki Juhász Gyula épp-
úgy, mint Babits Mihály, Szinyei Merse Pál 
vagy Csontváry Kosztka Tivadar. Ebben az 
1982-ben megjelent tanulmányában felhívja 
a figyelmet a magyar népi kultúra egységes-
ségére, a szétszórt magyarság centrum felé 
irányulására. Milyen szépen fejezte ki ezt 
egy moldvai csángó asszony, amikor meg-
kérdezte: „Ugye a Szent István országából 
jöt tek?" Figyelmeztet, hogy a szocializmus 
ne legyen olyan spanyolfal, amely mögöt t a 
magyarság elsorvad, mert múltját megtagad-
ja, jelenét nem élheti. 

A kötet tanulmányainak jobb megértését 
szolgálják a körültekintően összeválogatott 
képek, és az irodalomban felsorolt hatalmas 
magyar és nemzetközi forrásanyag. (Mú-
zsák, 1989.) 

Fehér Zoltán 
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Magyar néprajz VI. 

(Népzene - Néptánc - Népi játék) 

N é p ü n k hagyománykincséből újabb kö-
tet jelent meg 1990-ben az Akadémiai Kiadó 

f ondozásában a Magyar néprajz VI. kötete-
ént. Megismerhetjük belőle a magyar nép-

zenét, a néptáncot és a népi játékokat. 
Mindenképpen fontos szerepet töltenek 

be ezek a kötetek. Fontosak és hiánypótlók, 
mert ma egészen más körülmények közöt t 
élnek a falusi és a városi emberek, mint 
régen. A mai kor érdeklődő fiatalsága már 
csak ezekből a könyvekből ismerkedhet meg 
őseinek hagyományaival. Amíg ugyanis a 
falu társadalma régebben a maga homogeni-
tásával egy zárt életformában élt, s gondos-
kodot t a fiatal nemzedék tanításáról, az év-
századok alatt összegyűlt hagyományok át-
adásáról, addig a falu társadalma a XX. 
század közepétől heterogénné válva a ha-
gyományok megtartását feleslegesnek és ma-
radinak vélve igyekezett tőlük mielőbb meg-
szabadulni. Ma ott tar tunk, hogy az átadók 
kihaltak úgy, hogy az őseiktől örökölt ha-
gyományokat nem volt kinek átadni. Igaz, a 
hagyományok megismerése iránti igény is 
csökkent. 

A könyv nem egy szerző műve, hanem hét 
neves folkloristának, a magyar néprajz tudo-
mány jeles szakembereinek, tudósainak 
munkája. 

A kötet első fejezete a magyar népzenéről 
ad kimerítő képet az olvasó számára. Megis-
merkedhetünk magával a népzene fogalmá-
val, stílusaival, típusaival és aialektusterüle-
teivel. És ez igen fontos, hasznos és jelentős 
is. Napja inkban ugyanis az emberek nagy 
része népzenéről hallva a cigányzenére gon-
dol. Pedig a kettő nem ugyanaz. Ennek -
véleményem szerint - a médiák szerkesztői 
is okai, akik főleg az utóbbi időben mintha 
igyekeznének eltüntetni a népzenét, helyette 
előszeretettel tűznek műsorra nyugati zenét. 
Ezt bizonyítandó, elég csak a rádió és tv 
műsorát végignézni. Nincs óra, amikor ne 
hangzana fel rockmuzsika, de sok órának 
kell eltelni, amíg egy-egy népzenei szám 
műsorra kerül. Ügy látszik, a szerkesztők 
szégyellik magyarságukat. 

A kötet második fejezete a magyar nép 
tánckultúrájáról szól. Képet kapunk a nép-
táncokról, azok rendszerezéséről, a magyar 
táncéletről és táncos szokásokról, az alkal-
makhoz kötöt t táncokról. Megismerhetjük a 
dramatikus táncokat és a magyar tánckincs 
történeti rétegei mellett a különböző nép-

táncfajtákat. A fejezet végén sor kerül a 
magyar táncdialektusokkal való ismerke-
désre és a táncok adataira. E fejezet olyan 
ismeretanyagot közöl, mely a maga nemében 
egyedülálló annak ellenére, hogy az elmúlt 
évtizedekben nem múlt el az országban 
olyan rendezvény, melyen ne lett volna kö-
telező műsorszám a „népi tánc". Csak az 
volt ezeknek a táncoknak a baja, hogy semmi 
közük nem volt az igazi népi műveltséghez, 
mivel nagy részük feldolgozott, kitalált tánc 
volt, s a „nemzetköziség, az internacionaliz-
mus nagy, szent nevében" olyan táncelem is 
került bele, melynek semmi köze nem volt 
sem a néptáncok figuráihoz, sem a magyar-
sághoz. Ezért tesz nagy szolgálatot ez a 
könyv. Helyreigazíthatja az érdeklődők fi-
camos néptáncismeretét. 

A kötet harmadik fejezete a magyar népi 
játékokról ad kimerítő ismeretet az érdeklő-
dőknek. Megismerhetjük a játékkutatás tör-
ténetét, a játék műfaji sajátosságait, majd a 
játéktípusokat, a játékok rendjét is sorra 
veszi. A könyvnek talán ez a legfontosabb 
része. Gyermekeink ugyanis egyszerűen 
nem tudnak játszani. S ebben nemcsak a 
szülők, hanem a gyermekintézmények is 
hibásak. A szülők azért, mert vagy elfeledték 
gyermekkoruk játékait gyermekeiknek meg-
tanítani, vagy pedig szégyellve azokat, nem 
beszéltek róla utódaiknak. A gyermekintéz-
mények pedig néhány, mindenki által ismert 
játékon kívül olyan ismereteket adtak, me-
lyek tulajdonképpen az iskolákra tartoztak 
volna. De az iskola sem adott lehetőséget a 
játékra, főleg a csoportos játékra. A gyer-
mekszervezet sem tartotta szívügyének a 
népi gyermekjátékok feltárását, megtanítá-
sát, elterjesztését, pedig a népi játékoknak 
rengeteg változata található még ma is egy-
egy faluban. A kötetet bibliográfia, három 
mutató és képjegyzék zárja. 

Napjainkban egyre többet emlegetjük az 
Európához való csatlakozást. Talán ezért 
veszünk át kritikátlanul mindent, ami nyu-
gati, ezért ítéljük feledésre még szellemi 
hagyományaink értékes részét is. Ezért te-
szünk meg mindent népi hagyományaink 
eltüntetésére. Pedig nem ártana ennek az 
ellenkezőjét tenni, magunkévá téve Györ f fy 
István tanácsát, mely szerint: „Európa nem 
arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, 
amit az európai művelődés nyúj that , hanem 
arra, hogy a magunkéból mivel gyarapítot-
tuk az európai művelődést." (Akadémiai 
Kiadó 1990) 

Nagy Géza 
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Erdélyiek és angolok1 

Magyarország régi angliai (és nyugat-
európai) presztízsének elvesztése a trianoni 
békeszerződés előtti évtizedekben végzetes 
következményekkel járt. Megrendítő volt ez 
a folyamat,2 annál is inkább, mivel az angol 
történelem során Magyarország és a magya-
rok pozitív megítélésének elismerten régi 
hagyományai voltak. E z nem csupán a tö rök 
háborúk idején vállalt európai szerepünk 
idejétől datálódik, melyet különben a kora-
beli történetírók feltétlenül méltányoltak; 
Sir Thomas More (Morus Tamás, az Utópia 
szerzője) 1534 táján így ír a Párbeszéd a 
balsorsban való vigasztalásról című munká-
jában: „ez a magyar királyság mindeddig a 
kereszténység nagyon biztonságos kulcsa 
volt. S nem kétséges, hogy ha a török egyszer 
azt erősen birtokolja, Magyarország elve-
szett, hiszen innen hamarosan jó út nyílik a 
töröknek szinte az egész maradék keresz-
tény világba." 

Az angol-magyar kölcsönös rokonszen-
vet nagymértékben indokolta történelmi fej-
lődésünk hasonlósága, amelyet talán még az 
1215-ös Magna Charta és az 1222-es Arany-
bulla időbeli és eszmei viszonylagos egybe-
esése alapozott meg; odaát a magyarokat „ a 
kelet angoljai"-nak tekintették, Erdélyt egy 
európai protestáns koalíció virtuális tagjá-
nak, Magyarországon pedig Anglia a köve-
tendő példának, az elvbarát rokon országnak 
számított , s tör ténelmünk sok válságos pilla-
natában leginkább Angliától reméltünk er-
kölcsi és anyagi támogatást. 

Miként alakult ki gyökereiben, kapcsola-
taink legelején az angol köztudatban és a 
hivatalos politikában, a mind gyakoribb 
érintkezés, formális és informális tá jékozó-
dás folyamán az a magyarságkép, amely 
először hézagos, felszínes, néha téves is volt, 
később viszont sokrétűen megalapozottá és 
határozottan kedvezővé vált? A kapcsolatok 
történetének konkrét szakaszai, a még léte-
ző, feltáratlan fehér fol tok, levéltárakban 
szunnyadó bizonyítékok az utóbbi években 
mind lobban foglalkoztatják a magyar törté-
nészeket, a magyar történetírást. G ö m ö r i 
György a XVI.-XVIII . századi kapcsola-
taink történetének - sőt, előtörténetének -
mozzanatait tárgyalja, áttekintő jellegű, 

1 Gömöri György: Erdélyiek és angolok. H é t -
to rony Könyvkiadó. Bp. 1991. 121 old. 
2 Okai t tárgyilagosan elemzi Jeneszky Géza: 
Az elveszett presztízs c. munkájában. Magve-
tő. Bp. 1986. 
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vagy éppen konkrét levéltári adatokkal szol-

f áló tanulmányokban. Kutatásainak - oly-
or valóságos nyomozásainak - eredményeit 

a szerző 1985 és 1991 közöt t leginkább olyan 
folyóiratokban adta közre, mint például a 
Confessio, a História, az Ú j Erdélyi Mú-
zeum, a Magyar Hírek, a Ráday-gyűj temény 
évkönyve stb., majd e kis terjedelmű, de 
annál nagyobb jelentőségű kötetbe gyűj-
tötte. 

A XVI. századi Anglia érdeklődése egy 
tőle földrajzilag távol eső ország iránt elő-
ször is kétségtelenül a tö rök háborúk nem-
zetközi hatású katonai eseményeinek szólt. 
Ezek kapcsán Magyarországról, Erdélyről, 
nagy hadvezéreinkről vagy történelmi sze-
mélyiségeinkről a török történelemnek 
szentelt Könyvek fejezeteiben esik szó, meg-
megújuló intenzitással. A harci események 
visszhangja, részletes leírása, a haditettek 
értékelése, Hunyadi János méltatása - aki 
hadvezéri érdemei révén közismert volt a 
korabeli Angliában - mind fellelhető az 
akkori angol nyelvű kiadványokban. H u -
nyadi származásával több szerző is foglalko-
zik: „bárkik lettek légyen is a szülei, ő maga 
olyan nemes vitéz, szerencsés és híres vezér 
volt, győzelmei oly nagyok, hogy előtte 
ilyeneket egyetlen keresztény sem aratott a 
tö rökön" - olvashatjuk Richard Knolles A 
törökök egyetemes története (1603)című 
könyvében. 

Az első, teljesen a magyaroknak szentelt 
mű Angliában egy fordítás, francia nyelvről, 
A magyarországi bajok története (1600), 
később, a XVIII . század során több nemzet-
tipológiai munka jelenik meg, s ezekben a 
magyarok jellemzésével is találkozhatunk. 
Által ános vélemény volt, hogy „jobban hó-
dolnak Marsnak, mint Minervának", de nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül a Mátyás király 
könyvszeretetének, műveltéségének dicsére-
tét hangozta tó sorokat sem: „ezt a már 
említett Mátyást egyéb bátor tettei mellett 
nem kevésbé dicsérik különleges műveltsé-
géért, a tudomány és a tanult emberek szere-
tetéért - az utóbbiakat nagy fizetséggel sze-
rezte meg Pannóniának, ahol is a szép írás-
művek és a tudós emberek segítségével rövid 
idő alatt ezen barbár, faragatlan országot 
virágzó birodalommá változtatta." 

Tovább haladva az időben és a kötet 
átlapozásában, a kapcsolattörténeti mozza-
natok időrendben következő fejezeteit a Rá-
kócziak angliai vonatkozásai jelentik. „Mél-
tóságos nagy híre-neve.. . a Rákóczi háznak 
az egész kereszténységben mindenfelé kiter-
jedt vala" - írta Szalárdi János Siralmas 



magyar krónikájában. I. Rákóczi Györgytől 
kezdődően, akit több angol forrás is rokon-
szenvvel jelenít meg, s akinek Kiáltványát, 
melyben a Habsburg-ellenes hadjáratának 
okairól szól, jól ismerték itt, majd II. Rákó-
czi Györggyel folytatva, akiről - igaz -
kevésbé elnézően nyilatkoztak, mint magyar 
kortársai, I. Rákóczi Ferenccel, majd a Rá-
kóczi-szabadságharc vezérével folytatva, el-
mondható , hogy méltányolták a Rákócziak 
szerepét. Sőt, érdekes módon, az 1600-as 
évek közepén a korabeli angolok - bizonyos 
millenarista-utópisztikus és chiliasztikus jö-
vendőmondók hatására - ezt egy gondvise-
lés-szabta szerepnek látták, azt remélték, 
hogy a Rákócziak törik majd meg a „Nagy 
Parázna", a katolikus egyház hatalmát. Gö-
möri György ismertet egy új hangú könyvet 
is a Rákóczi-szabadságharc angliai értékelé-

i séről: a már ismert korabeli visszhangoktól -
a Daniel Defoe és a Jonathan Swift állaspont-
jaitól - eltérő könyv alig néhány évvel a 
szatmári békekötés után jelent meg, és ro-
konszenvvel ír a magyarokról. Ennek termé-
szetesen a megváltozott külpolitikai háttér 
volt a fő oka, amint arra a szerző is rámutat. 

Az angolok ezekben a századokban lénye-
gében három módon alkothattak véleményt 
a magyarokról : hírek, értesülések alapján; 
olyan magyaroktól , akik Angliában jártak; 
és saját, Magyarországra, illetve Erdélybe is 
eljutott utazóiktól. Ezekben az időkben „az 
utazás divatja" még nem hódított , s ritkának 
volt mondható a kedvtelésből való utazás is. 
A kor angol utazói főleg diplomáciai kíséret 
tagjaként, vagy a rokon „reformált egyházi" 
szolgálat nevében vetődtek el e távoli, a 
későbbi beszámolókban majdhogynem eg-
zotikusnak bemutatot t vidékre. Az angol 
királyság konstantinápolyi nagykövete, 
Lora William Paget kíséretében lévő Ed-
mund Chishull 1702-ben átutazik Erdélyen, 
s útinaplójában mintegy harminc lapot szen-
tel az olykor módszeres adatgyűjtéssel itt 
szerzett személyes tapasztalatainak. E köny-
vét 1747-ben adták ki, az ot thonmaradot tak 
ismereteit végül is tárgyilagosnak mondható 
helyzetképpel bővítette. Jelentős hozzájáru-
lás az erdélyi egyházi viszonyokról való 
tájékoztatást illetően Isaac Basire erdélyi 
tevékenysége, aki a gyulafehérvári egyetem 
teológiai tanszékén tanított, visszatérése 
(1661) után durhami kanonok, 1668-ban 
Londonban kiadott könyve bőséges utaláso-
kat tartalmaz II. Rákóczi György korára, a 
magyar református egyházak belső vitáira. 
Információit több egyháztörténeti munka is 
felhasználta, amelyek bizonyítani igyekez-
tek, mennyi hasonlóság van az anglikán 

egyház és a „tengeren túli reformált egyhá-
zak" vallásgyakorlata között . Basire a ké-
sőbbiekben is pártfogolta a hozzá forduló 
erdélyi magyarokat, s az Erdélyben töl töt t 
évei szorosan összefüggnek a nem sokkal 
később, az 1677-es „gályarabgyűjtés" idején 
a bőkezű adakozással is. 

Külön fejezetben foglalkozik a szerző az 
enyedi kollégium angliai gyűjtésének törté-
netével, amely a XVIII . század elejének 
Erdély művelődése szempontjából fontos 
epizódját jelentette. I. György felhívására 
1716. március 23-án indult meg az a „collec-
ta", amelyet ifjabb Pápai Páriz Ferenc és 
Ajtai András enyedi küldöttek szorgalmaz-
tak, az 1704-ben és 1707-ben is feldúlt és 
kirabolt Enyed segélyezésére. A „német és 
más nemzetiségű katonák" porrá égették a 
várost, elpusztult a kollégium és gondosan 
összeválogatott értékes könyvtára is, a taná-
rok, diákok szétszórattak, kardélre hányat-
tak, s a kollégium nem volt képes támogatás 
nélkül kiheverni a veszteségeket. Az olvasó 
aprólékos adatokon, egyháztörténeti részle-
teken, dokumentumokon keresztül ismer-
heti meg a gyűjtés szervezésének és bonyol í -
tásának történetét. 

Az erdélyi protestáns diákok külföldre 
látogatása, peregrinációja kiművelésük céljá-
ból ezekben a századokban leginkább a né-
metalföldi egyetemekre volt jellemző, de a 
legújabb kutatások kiderítették, hogy a 
XVII. században, főleg annak második felé-
ben igen sok magyarországi és erdélyi diák 
megfordult Angliában is. Ezek az utazások a 
régi Európában n y o m o n követhetők emlék-
könyvi bejegyzésekben, diplomáciai jelenté-
sekben, egyetemi matrikulákban. A kötet 
egyik fejezete Bethlen Péter (Bethlen Gábor 
unokaöccse) és kísérete 1625 és 1628 közöt t i 
körutazásának állomásait térképezi fel ily 
módon . Egészen más vonatkozásúak a né-
hány évtizeddel később Angliába látogató s 
ott Isaac Newton tevékenysége iránt érdek-
lődő magyar (főleg erdélyi) tudósok, taná-
rok életét szintén dokumentumokon keresz-
tül elemző zárófejezetek. Ezen időszak ki-
váló magyar polihisztorainak angol kapcso-
latai igen korszerű tudományos tájékozódá-
sukra, erős érdeklődésükre engednek követ-
keztetni ; ahogyan Bod Péter írta egyikükről, 
if jabb Köleséri Sámuelről, a Royal Society 
első magyar tagjáról, „nem tartottak az ő 
idejében a két hazában hozzá hasonló tudós 
embert" . 1687-ben jelent meg Newton Phi-
losophiae Naturalis című munkája, 1726-
ban pedig, még N e w t o n életében, Erdélyben 
két tanár is - szinte egy időben, Kolozsváron 
és Nagyenyeden - bevezeti a kísérleti fizika 
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fmsztáin alcímet viselő könyv korszakfordu-
ón örökíti meg egy torz politika nyomán új 

változások elé kerül t világot. A szerző érde-
me, hogy az emberek szakmai és érzelmi 
véleménye ötvözetében az elérhető nyílt-
ságra ösztönözte a majorok, puszták lakóit -
ezzel a századvég egy fontos társadalmi 
részére irányítva figyelmünket. 

Krisztián Béla 

oktatását. Newtonnak a távoli Erdélyben is 
akadnak tehát követői, hívei, főleg a korabeli 
unitáriusok közöt t . Személyesen is találko-
zott Angliában a nagy tudóssal i f jabb Pápai 
Páriz Ferenc, aki rövid megszakításokkal 
5-6 évet töl töt t ott. Az érdekes tudomány-
történeti adatokkal tűzdelt fejezeteket füg-
gelékként csatolt korabeli levelek kísérik. 

A tudományos igényességgel elemzett és 
közreadott kapcsolattörténeti tanulmányok 
egyúttal művelődéstörténeti, vallás- és okta-
tástörténeti, tudománytörténet i vonatkozá-
sokkal gazdagítják ismereteinket. 

Demeter Zayzon Mária 

V A R G A D Á V I D : 

Mai puszták népe' 

Illyés Gyula klasszikus műve a puszták 
népéről máig meghatározó a magyar puszta 
múltjának ismeretéről. Az elmúlt évtizedek-
ben országszerte puszták sora tűn t el, mások 
görcsösen a fö ldhöz tapadva igyekeztek élet-
módjukat javítva, de a pusztai élethez ra-
gaszkodva dolgozni. Az alföldi puszták 
mindig mások voltak - formailag, tartalmilag 
is - mint a Dunántú l pusztái. Itt is érvénye-
sült azonban az iparivá alakított mezőgazda-
ság hatása - a földosztásról a nagyüzemeken 
át a máig, amikor a decentralizáció eléri a 
hajdani pusztákon élőket. Varga Dávid Mai 
puszták népe című műve a Baranya megyei 
puszták egy részét veszi górcső alá szociog-
rafikus munkájában. A kötetben - amelyet 
Csonka Károly fo tódokumentumai gazdagí-
tanak - Kishárságy, Csoboka, Kárász, Szen-
tegát, Ormánypusz ta , Bóly faluközpontjai 
és pusztái tűnnek fel. Az őslakosoK és a 
betelepültek, az Alföld szülöttei mindennap 
megvívandó küzdelmét mondják el hánya-
tott életük egy-egy korszakának felvillantá-
sával. A korszak súlya is nehezíti a puszták, 
majorok életét - húsz év óta folyamatosan 
eltűnő boltok, iskolák meg az elmaradt 
buszjáratok jelzik az állami felelőtlenség 
mértékét. A gyakran filozofikus megközelí-
tésben, néprajzi jelleggel tűnnek fel a mun-
kaeszközöd, az emberek gazdaságot fenn-
tartó, a hagyományokon alapuló igyekezete. 
A Mai puszták népe, a volt cseledek, mai 
gondok Dél-Dunántúl állami gazdasági 

'Volt cselédek, mai gondok Dél -Dunántú l ál-
lami gazdasági pusztáin. Pannónia Könyvek. 
Pécs, 1991.265. old. 
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T A M Á S G Y U L A : 

Feltámadás a hullámsírból 

H a másról nem, hát a híres-hírhedt 1954-
es árvíz kapcsán sokat hallott az ország népe 
a néhány évtizede Ásvány és Ráró települé-
sekből egyesült faluról. Nekem Ásványráró 
nemcsak újsághír, hanem személyes emlé-
kem. N e m elsősorban a vadul hömpölygő 
zavaros víz áradata, hanem a füzek és nyárak 
zöld függönyével körülvett holtágak csönd-
je, hajokürtök búgása, sirályok és gémek 
rikoltozása, lombok susogása, szúnyogok 
„éneklése", almáskertek illata, harangok 
kongása, templomok, kálvária és nádtetős 
házak békés együttese a kék ég alatt. N o meg 
a dunai halból készült finom halászlé íze, s 
mellé a szigetközi nyelvjárásé. Sok tudo-
mányt bíró nagyanyám köt e faluhoz, s csak 
fe lnőt t -koromban jöttem rá, hogy falun épp-
úgy éltek polihisztorok, mint a reneszánsz és 
barokk városokban. Csak a tudományuk állt 
másból. Értettek a sütéshez, főzéshez, gyü-
mölcsfák ültetéséhez, élelmiszerek tartósítá-
sához, állatok neveléséhez, verem, csónak, 
halászszerszám, kemence, sőt ház készítésé-
hez, emberek és állatok gyógyításához; is-
merték a Dunát , a halak szokásait s az 
időjárás változásait és még sok minden mást. 
Tudományuk jó részére már (vagy még?) 
nincs szükség. Pedig sok ma is hasznosítha-
tót tudnak, elég ha a gyógynövények rene-
szánszára utalok. Ilyen „tudós" ember ír-
ta meg a címben idézett könyvet hetven -
egy faluban töl töt t - esztendő tapasztala-
tával. 

Ásványráró tipikus szigetközi község a 
Duna mellett, Győr tő l és Mosonmagyaró-
vártól azonos távolságra. Itt él Tamás Gyula 
„vízügyes", aki kedvtelésből kezdte írogatni 
élményeit, hogy a későbbi generációk szá-
mára megmentse szülőfaluja feledésbe me-
rülő múltját. A szerző igényes autodidakta, 
egyre bővítette anyagát, míg csinos könyv 
kerekedett belőle. Műfaját tekintve falutör-
ténet, krónika, emlékirat, néprajzi tanul-



mány és szöveggyűjtemény. E műfaji sokol-
dalúság nem ártott a könyvnek, változatossá, 
elevenné teszi, amiben része van Tamás 
Gyula kedvesen ódivatú, moralizáló-böl-
cselkedő, hazai „ízekkel" bővelkedő elő-
adásmódjának. 

Először a táj és a két falu története kapot t 
helyet a könyvben rangos források alapján. 
A honfoglalás után Léi törzse kapta szállásul 
e vidéket, s két évszázad múltán már telepü-
lésekről adnak hírt a krónikák. Ásványon és 
Rárón éppúgy keresztülzúgtak a történelem 
viharai, mint a többi magyar településen a 
tatárdúlástól egészen a második világhábo-
rúig. Ezeken túl természeti csapások, köz tük 
a legsúlyosabbak a D u n a áradásai - tették 
nehezebbé itt az emberek életét. 

Az igazi újdonság azonban nem a teljesség 
kedvéért megírt történelmi áttekintésben 
van, hanem a mindennapok krónikájában. 
Megelevenednek az ősi mesterségek (ara-
nyász, halász, molnár, hajós, ladikos,takács, 
kender- és kosárfonó), a parasztok és nap-
számosok mindennapi kenyérért való küz-
delme, a bölcsőtől a koporsóig tartó életút 
állomásai. Megtudjuk, hogy mit tettek, 
mondtak, énekeltek a falu lakói a leánykérés, 
lakodalom, búcsú alkalmával, az aratás és 
cséplés kezdetén és befejezésekor, a születés 
és nalál alkalmaikor. Seregnyi eltűnőben 
lévő ismeretet örökítenek meg a kenyérsü-
tésről, mosásról, gyereknevelésről szóló la-

ok. Futot ta még a szerző mesélő kedvéből, 
ogy összegyűjtse a részegesekről, vereke-

dőkről, rabiokról és gyilkosokról szóló tör-
téneteket is. Egészen napjainkig sorolja a 
község üzemeinek, intézményeinek, szerve-
zeteinek és egyesületeinek adatait. 

Tamás Gyula nemcsak leír, feldolgoz, ha-
nem bölcselkedik is. így munkájából megis-
merhetjük egy küzdelmes sorsú, tisztessé-
ges, szigetközi ember életfilozófiáját, erköl-
csi értékrendjét is. Ebben az értékrendben 
első helyen áll a munka, a mindenkori ke-
mény helytállás. Ezer szállal kötődik a szü-
lőfalu évszázados tapasztalatához, hagyo-
mányos keresztény, néhol szigorúan kon-
zervatív etikai rendjéhez. Szemérmes szóki-
mondása és humora gyakran oldja föl ezt a 
szikár szigorúságot. Lakodalmi rigmusok, 
receptek, népdalok (kottával is), írók, költők 
szemelvényei, fényképek és térképek teszik 
változatossá a szöveget. 

Külön meg kell említenem, hogy az ilyen 
kiadványokhoz képest szokatlanul szép ki-
vitelben készült el a könyv. 

Tamás Gyula minden során átsüt a szülő-
föld mélységes szeretete, a Szigetközért ér-
zett aggodalom. Műve sajátos értékmentés: 
az alakuló, változó, pusztuló szigetközi táj 
és a benne élő ember gazdagságának felmuta-
tása és megörökítése. (Kiadja a Polgármes-
teri Hivatal. Ásványváró, 1991.) 

Tuba László 

Ásvány ráró kálváriája 
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A HONISMERETI SZÖVETSÉG HÍREI) 
V / 

Beszámoló a Hon i smere t i Szövetség közgyűléséről 
1991. július 4. 

A Békéscsabán tartott XIX. Honismereti Akadémia negyedik napján került sor a Honismereti Szövetség 
közgyűlésére. Az itt és a másnapi szabad fórumon elhangzott, s a mozgalom lényegét érintő beszámolókat 
és hozzászólásokat több témakör szerint lehet csoportosítani. 

Megszavazta a közgyűlés a szövetség alapszabályának módosítását, a tagság kérdését illetően. Ennek 
értelmében egy-egy megyéből több szervezet is csatlakozhat közvetlenül a szövetséghez, azonban a 
megyéket továbbra is ket fő képviseli a választmányban. Az alapszabály lehetőséget ad arra, hogy jogi 
személyek is belépjenek a szövetségbe. Ilyen szervezetként kérte csatlakozását a Magyarország Felfedezői 
Hagyományőrző Szövetség, melynek társszervként való felvételét a közgyűlés négy ellenszavazat és nyolc 
tartózkodás mellett jóváhagyta. 

A közgyűlés egyetértésével került be az alapszabályba, hogy a Honismeret a Szövetség folyóirata, ebből 
következően főszerkesztője tagja az elnökségnek. 

Az eddig megalakult 18 megyei és fővárosi egyesület mindegyike csatlakozott a szövetséghez. Létrejött a 
határon tuli magyarok, valamint a hazai nemzetiségek bizottsaga, régóta jól működik a honismereti tábori 
bizottság. Az 1990. állásfoglalás szellemében újjá kell alakítani a helytörténeti bizottságot, megerősíteni te-
vékenységét. Szorosabbra kell fűzni a kapcsolatot a korábban megalakult Nemzeti Örökség Bizottsággal. 

Egyetértett a közgyűlés azzal, hogy egy arra felkért bizottság készítse el a szövetség választmányának és 
elnökségének ügyrendjét, melyet a következő évi közgyűlés ele terjeszt, sort kerítve egyben az új vezetőség 
megválasztására. Az elnökség éves tevékenységéről és a pénzügyi helyzetről szóló beszámolót a közgyűlés 
egy tartózkodással elfogadta. 

A Honismeret folyóirat - kis zökkenők után - ismét rendes ütemben, kéthavonta jelenik meg. Mint 
szerkesztője beszámolójában elmondta, azon kevés lapok közé tartozik, amelyeknek az elmúlt egy-másfél 
évben bekövetkezett csendes és sajnos meglehetősen kedvetlen rendszerváltás nyomán nem kellett 
címlapjukra írni, hogy új, emelt fővel vállalhatjuk eddigi irányvonalát. A korábban csak nagy nehézségek-
kel megjelentetett témák egyre nagyobb körben találhatók meg a lapban, elsősorban két rovatában, a 
Sorskérdéseink és az Emlékezzünk címűben, amelyek a közelmúlt, illetve a jelen sorskérdéseivel 
foglalkoznak. Több rövid hírre, beszámolóra lenne szükség, amelyek a honismereti élet eseményeiről 
tudósítanak - színesebbé, gazdagabbá téve ezzel is a lapot. Különösen hasznosak lennének a táborokról 
szóló módszertani írások, az egyesületek munkáját bemutató cikkek. Kiegyenlítettebb lett a határon túli 
testvérszervezetekkel foglalkozó írások sora. 

A hozzászólásokból kibontakozott a megyei egyesületek sokrétű tevékenysége. 
A Pest megyei egyesület hosszú távú, a honfoglalás 1100. évfordulójához kö todőprogramot indít a Duna 

két oldalán élő magyarság kutatóinak összefogásával: Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és 
Nógrád megyei, valamint ipolysági kutatók vállalkoznak erre a sokrétű munkára. Az évfordulóhoz 
kapcsolódik az a felhívásuk is, melyben arra szólítják fel az ország településeit, hogy készítsenek 
videofelvételeket lakóhelyük történetéről, mai életének legjellemzőbb mozzanatairól. Pályázat kiírását 
tartanák célszerűnek, így lehetőség nyílna a vállalkozás anyagi támogatására. A felvételek elkészítése 
azonos alapelvek alapján történne, amit egy szakmai bizottság dolgozna ki. Az elkészült filmek 
seregszemlejét pedig meg lehetne szervezni akar a honismereti akadémiák keretében. 

Baranya megyében a megyei művelődési központ segíti a mozgalom működését, de tevékenységük alapján 
már mások is fölajánlották segítségüket kiadványaik megjelentetésében. Feladataik között szerepela megye és 
Pécs város kisebbségi egyesületeivel való szorosabb kapcsolat kiépítése, bevonásuk az egyesület munkájába. 

Heves megyében nagy gond, hogy a bázisintézmény, az egri szabadidő központ egzisztenciális gondokkal 
küzd, nem tudja a korábbi módon segíteni az egyesület működését, ezért is örültek a szövetségtől kapott 
egyszeri támogatásnak. Két táborukban eredményes népművészeti, néprajzi munka folyt, az összegyűjtött 
anyag a múzeumba került. A főiskolások honismereti szakköre pedig az országos Széchenyi-vetélkedőhöz 
kapcsolódott. 

A Szolnok megyei Jászkisér Csete Balázs szakkörében összeállították a település 600 éves történetének 
jubileumi kiadványát, rangos rendezvénnyel készülnek az évforduló megünneplésére. Az utánpótlásra is 
gondolva 35. alkalommal szerveztek honismereti vándortábort az általános iskolás gyerekeknek, akik év 
közben is eredményesen dolgoznak a szakkörben. 

A Fejér megyei egyesület tagjai a téli hónapokban rendszeresen összejöttek előadások meghallgatására, 
közös pályamunkák készítésére, egyéni kutatási eredményeik, ismereteik átadására. Jó időben pedig hely-
történeti kirándulásokat szerveznek. Legközelebbi tervük szerint Kárpátaljára indulnak. 

Nógrád megyében még nem alakult meg a honismereti egyesület, de a balassagyarmati honismereti kör 
- csatlakozva a Szövetséghez - vállalt bizonyos megyei szervezőmunkát is. Az átmeneti időszak sok 
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bizonytalansága ellenére a honismereti munka nem szakadt meg, gazdag rendezvényprogramjuk volt, 
rendszeresen megjelent honismereti híradójuk, a kábeltelevízió nelyi műsorában gyakran szerepelnek 
honismereti műsorral. Vándorkiállításokkal segítik a könyvtár munkáját , sőt emlékszobájuk is van, ahol 
jelentős helytörténeti könyvtárat hoztak létre. Pásztón a középiskolában fakultáció keretében annyira 
előtérbe kerül a helytörténeti munka, hogy az érettségi B tételeként évek óta helytörténeti kérdések 
szerepelnek. A pásztói Hí rmondónak is fontos rovata a helytörténet. Szükségesnek tartják egy olyan 
szöveggyűjtemény elkészítését, mely a honfoglalástól kezdve tartalmazná a város történetét, jeles 
szülötteinek, személyiségeinek életútját, példát is, ismeretanyagot is nyújtva ezzel az ifjúságának. 

Példaértékű a karcagi művelődési központ egész munkaját átható honismereti szemlelet. A fiatalok 
bevonására pályázatot írtak ki, munkajukat Németh Gyuláról és Gál Lászlóról elnevezett díjjal 
jutalmazzák, mindkét névadó a hely szülötte. A Nagykunsági Honismereti Műhely egyéni kutatókat fog 
össze, akik gyakran találkoznak, hogy kutatásaikról számot adjanak, pályamunkáikat megismertessék 
egymással. Sok dolgozat foglalkozik a Nagykunság népművészetével, a táj kiemelkedő hagyományaival. 
Rendezvényeik között kiemelkedő volt a Györffy-centenárium, a Német Gyula tudományos emlékülés, 
valamint a kunok letelepítésének hétszázötvenedik évfordulója alkalmából rendezett emlékülés. Kapcsola-
taik széleskörűek, rendszeresen találkoznak a ma Jugoszláviához tar tozó Bácskába áttelepült kunok 
leszármazottaival, Mezőkövesd matyó népművészeivel, de programjukban szerepel az ország más tájainak 
megismerése is. Hagyományőrző csoportjaik a hímzés és fafaragás területén munkálkodnak eredménye-
sen, ötödik alkalommal megrendezve a fazekasbiennálét, mely ma már országos hatáskörű. De arra is van 
gondjuk, hogy a Beregfürdőbe látogatók ne csak a gyógyvíz hatását ismerjék meg, hanem a város 
történetéről is vigyenek magukkal ismereteket. 

Somogy megye a másik, ahol még nem alakult meg az egyesület, de a kaposmérői Törköly Ibolya 
beszámolója alapján remélni lehet, hogy a folyamatos honismereti tevékenység kialakítja a szervezeti 
kereteket. Kaposmérő faluháza a komplex közművelődési tevékenység keretében kiemelt helyet szentel a 
honismereti munkának. Ápolják helyi hagyományaikat, somogyi gyűjteményükben helyet kapnak a 
községtörténetek, melyeket kézikönyvként már harmadik osztályban használnak az iskolában. Gyermek 
fafaragó szakkörük somogyi motívumok felhasználásával készített emlékoszlopot a falu két egykori 
földesurának, akik az 1848-as szabadságharcban szereztek hírnevet. Hangsúlyozta, hogy minden 
mozgalom akkor él tovább, ha vannak fiatalok, akiknek át tudja adni a stafétabotot, na tagjai sorában tudja 
a gyermek korosztályt és az ifjúságot. Ezért is javasolta, hogy létre kellene hozni a honismereti mozgalom 
gyermek- és ifjúsági tagozatát. 

A Békés megyei egyesület tagjai közül Pleskovits András arról a nagyon nehéz, de nagyon szép munkáról 
szólt, amit a pusztán, falusi iskolában tanító tanár végez. Nemcsak a gyermekek lelkét tudja a szülőföld, a 
hazaszeretet érzése felé irányítani, hanem a felnőttek szívét, tenni akarását is. Szavainak legfőbb 
bizonyítéka volt a kiállítás az Akadémia helyszínén, amely neves tudósok, művészek - köztük Bartók Béla 
- pusztaföldvári kapcsolatait örökítette meg. Ez a kiállítás példát adott arra is, hogyan lehet egy kis faluban 
nagy értékeket előbányászni. Pedagógustapasztalatai alapján javasolta, hogy már az óvodáskortól kezdve 
tegyük az oktatás szerves részévé a nonismeret tanítását. 

Rakó József a csatlakozási szándékát bejelentő Magyarország Felfedezői Hagyományőrző Szövetség 
tevékenységét ismertette. 30 000 fős tagságuk zöme 10-14 éves korú, akiknek munkáját mintegy 800 ifjú és 
idősebb ember irányítja. Alapvető feladatuknak tekintik a nemzeti örökség, a hagyománykincs átadását a 
legifjabb nemzedéknek játékos formában, sok élményt nyújtó küzdopróbákkal . Két éve indított 
programjukban felfedezik a honfoglalás, a Rákóczi-szabadságharc és 1848-1849 eseményeit történelmi 
játékok keretében. A „pro patria" a szülőföld próbája, mely egyúttal a megtartás eszköze is. Különböző 
tagozataik szintén változatos programot kínálnak a szülőföld, a naza megismerésére. Pályázati rendszerük, 
országos találkozóik is a szervezet erősödését segítik. Testvérkereső mozgalmuk a határainkon túlra is 
kiterjed. Folyóiratuk a Pásztortűz. A Honismereti Szövetséghez a sok azonos cél és törekvés miatt is kérték 
csatlakozásukat társszervként, megtartva szervezeti függetlenségüket. 

Örömmel hallgatták az Akadémia résztvevői a határainkon túli magyarok honismereti tevékenységéről 
szóló beszámolókat. 

A brassói Apáczai Csere János Egyesület képviselői elmondták, hogy 45 éves űrt próbálnak pótolni a 
honismereti munkával. Ehhez keresnek modellt és segítséget a magyarországi honismereti mozgalomban, 
remélve, hogy szervezett formában is kapcsolódhatnak. Egyúttal kérték, hogy a szövetség vallalja fel a 
Kárpát-medence különböző országaiban élő magyarok közötti kapcsolatteremtést. Szóltak arról az 
ifjúsági táborról, amely magyarországi szponzorok és erdélyi szakemberek segítségével elkezdte az 
alsórakosi Sükösd-kastély restaurálását. 

A Kolozsváron székelő Erdélyi Kárpát Egyesület a hagyományőrző Kárpát Turista Egyesületből 
alakult, folytatva annak 1891-1948 közötti tevekenységét - mondotta Tövissi József, az egyesület elnöke. 
Nagyon szépen működik a Pro Natura ifjúsági honismereti csoport, mely a természet megismerését, 
vécfelmét is magáénak vallja. Kibontakozofélben lévő jelentős tevékenysége az egyesületnek az erdélyi 
fotódokumentációs archívum létrehozása, melyben gazdag erdélyi fotóanyagot gyűjtenek össze Nagyvá-
radon, megőrizve az emlékművektől a szép erdélyi tájakon át minden fontos mozzanatot. Jelentós szerepet 
tölt be az erdélyi honismereti nevelésben a cserkeszei, melyben kiemelkedő a földtudományi, természettu-
dományi, valamint a népművészeti, művészettörténeti irányzat. 

Újjáalakult a múlt század végén létrejött közművelődési szervezet, az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület, amely legfőbb feladatának tekinti, hogy az RMDSZ-től átvegye az egész erdélyi magyarság 



kultúrájának irányítását. Fontosnak tartják a kapcsolatok ápolását, melyre bizonyság a gyulaiak 
kerékpártúrájának segítése Arad, Hunyad megyén át Csíkig, Vásárhelyen át Kolozsvárig. Egyúttal kérték, 
hogy a Honismereti Szövetség tartsa a kapcsolatot az erdélyi egyesületekkel, segítse munkájukat . 

Külön színfoltja volt az Akadémiának a zsámbékiszakkörvezető-képzö tábort végzett fiatalok jelenléte, 
tapasztalataik összegzése. Mivel a főiskolai képzés jelenleg nem ad kellő lehetőséget a honismereti 
munkára, az érdeklődőknek igen fontos az a módszertani alapvetés, amit a táborban kaptak. Hozzáér tő 
előadók gondolatai adtak indíttatást a kutatómunka szakszerű végzésére, a szakkörvezetésre, a honismereti 
munkába való bekapcsolódásra. A végzettek közül azóta sokan vezetnek maguk is szakkört, tábort, vagy 
éppen az osztályfőnöki, környezetismereti vagy olvasásórán találnak helyet a hagyományok ápolására, a 
helyi történeti ismeretek átadasára. Sokan kaptak ösztönzést a tábor elvégzésével arra, hogy szakdolgoza-
tukat néprajzi, helytörténeti témából írják, pályázatokon vegyenek részt, vagy tovább folytassák 
szakirányú tanulmányaikat egyetemeken, vagy eppen egy „alvó" faluban kezdték gyűjteni tanítványaikkal 
a tárgyi es szellemi értékeket. Beszámoltak arról is, hogy a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán működik egy 
honismereti szakkollégium, melynek hallgatói a gyakorlóiskolában ki is próbálhatják a húsvéti, farsangi 
népszokások, fonójátek stb. feldolgozását, bemutatását. A honismeret tantárgyként való tanításával 
kapcsolatban fölvetették, hogy az új nemzeti tantervnek már vannak olyan részletei, amelybe beiktatták a 
követelmények közé, jóllehet kötelező tantárgyként nem írták elő. El lehetne gondolkozni egy népismeret 
tantárgy bevezetésén, de úgy, hogy a tanítók és gyerekek túlterhelése ne nőjön. Az ifjúsági tagozat 
létrehozásával annál is inkább egyetértettek, mivel nagyon kevesüknek van a megyei egyesületekkel és 
egymással is kapcsolatuk, pedig nagyon szívesen kapcsolódnának be a közös munkaba. 

Az üzemtörtenet munkasai kifejtették, hogy a változó gazdasági körülmények következtében megszűnő 
gyárak, üzemek technológiai hagyományainak, tárgyi emlékeinek megőrzése alapvetően fontos, szükséges 
feladat lenne. Az üzemtörténet-irást a honismeret mostohagyermekenek érzik, nem látják a kiadványok 
közöt t az üzemtörténeti munkákat, a Honismeretben sem jelennek meg kellő számban az e témával foglal-
kozó írások. Ugyanez vonatkozik a termelőszövetkezetek, majorok megszűnésére, tárgyi emlékeik, 
történetük megőrzésére is. 

Néhány felszólaló fölvetette egy olyan honismereti kézikönyv szükségességét, amely alapvető segítség 
lenne az iskolai oktatásban. Több megyében már dolgoznak ilyen kiadvány megjelentetésén. Komárom 
megyében már elkészült egy olyan gyűjteményes kiadvány kézirata, amely tartalmazza a megye 
településeinek irodalmi és történelmi topográfiáját, a megye neves szülötteire vonatkozó adatokat stb. 
Hasonló jellegű kiadvány készítéséről mas megyék képviselői is számot adtak. 

E témakörben vetődött fel az az ismételt igény, hogy nagy szükség lenne a honismereti kiadványok 
börzéjére, valamint ezeknek egy állandó helyen történő árusítására. Meg kellene teremteni legalább a 
Honismeretben ismertetett kiadványok beszerzésének lehetőségét. 

Javasolták azt is, hogy folytassuk a megyei honismereti híradók, kiadványok szerkesztőinek hagyományos 
tanácskozásait, amelyre 1987-ben Komárom megyében, 1989-ben pedig Mosonmagyaróváron került sor. 

A Honismereti Akadémia előadásaiban, a közgyűlésen és a szabad fórumon elhangzott hozzászólások-
ban felmerült témák, javaslatok szintéziseként a résztvevők ajánlást fogadtak el, amely már megjelent a 
Honismeret 1991. évi 5. számában. Bartha Éva 

A Honismereti Szövetség elnökségének ülése 
1991. augusztus 28. 

Czifra Antalné gazdasági felelős rövid tájékoztatást adott a szövetség pénzügyi helyzetéről, mely szerint a 
City Banknál elhelyezett 7 millió Ft fél év alatt 1 millió Ft-ot kamatozott. Várható nagyobb kiadás még ebben 
az évben a Honismeret nyomdai és szerzői költsége. Javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy a szerzői 
díjakat emelni szükséges, hiszen azok más lapok tiszteletdíjaihoz viszonyítva igen alacsonyak. Az elnökség 
Halász Péter szerkesztőt megbízta azzal, hogy dolgozzon ki egy költségvetéstervet, és ez alapján 1992 
januárjától vezessük be a magasabb díjakat. 

Horváth Lajos szerint kiadhatna a szövetség egy magazinszerű kiadványt, ami olyan rétegekhez is eljutna, 
akik a Honismeretet eddig nem vették kézbe. 

Halász Péter elvben egyetértett egy rejtvényújsággal kombinált magazin megjelentetésével, de hangsúlyoz-
ta, hogy a terjesztésen nagyon sok múlik, ez pedig a Honismeret esetében sem igazán megoldott. Szikossy 
Ferenc pedig az anyagi bizonytalanságra hívta fel a figyelmet. Egyben elmondta, hogy a Magyar Nemzetben 
lehetőség kínálkozik a honismereti oldal visszaállítására, melyhez nekünk is anyagot kell adni, melynek 
összegyűjtésében Halász Péternek lesz fontos koordináló szerepe. 

Szekely György a Honismereti Akadémia eredményeit tovább gondolva arról szólt, mi az ami a következő 
akadémiák feladata lehet. Mindenekelőtt meg kellene vitatni a civil társadalom kérdéseit - ez lehetne a 
következő évi akadémia témája. Szólni kellene az egyházak közösségteremtő szerepéről, múltjáról, be kellene 
vonni képviselőit a mozgalomba. Át kellene tekinteni az iskolai közösségek szerepét a honismereti 
mozgalomban, bemutatva a cserkészet jelenét, szerepét is. Folytatni kellene a demográfiai fejlődés 
bemutatását, megvizsgálni Magyarország helyét Közép-Európában. 

A Kanyar József által javasolt honismereti tanszékeket véleménye szerint nem feltétlenül a közművelődési 
tanszékekhez kell kapcsolni, hanem nagy egyéniségeket kellene megnyerni a kérdéshez. Ki kell érlelni a 
kérdést, kidolgozni javaslatainkat, melyekkel meg kell keresni mind a művelődési minisztert, mind a 
posztgraduális képzés leendő intézményeit. 



A nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatban szükség van az eszmei tisztázásra is - mi az, ami megőrzendő 
1918—1919-ből, az elmúlt 45 évből. Alkotó feladata van a mozgalomnak a maradandó feliratok átfogalmazásá-
ban, mely témát az elnökség napirendjére tűzhetné. 

Mérlegre kellene tenni a szabadegyetemnek a múltját is (mely korábban az önkormányzatoknak volt hagyo-
mánya), történetét pedig érdemes volna pályázati témaként megíratni. Az osztrák példák alapján is fel kellene 
eleveníteni a falunapokat, melyek egy-egy község múltjának, hagyományainak felidézésére a legjobb alkalom. 

Horváth Lajos szerint teljes anarchia uralkodik az utca- és térnevek megváltoztatása során, ezért fölvetette 
egy bizottság létrehozásának szükségességét, amely e kérdésben segíthetne. Ügy érzi, hogy a községek 
mintegy kétharmad részében nem történt semmilyen rendszerváltás, ezeken a településeken nem támogatják 
a honismereti tevékenységet. Szükségesnek tart egy általános jellegű honismertető könyvet vagy kiadványt, 
amely kiegészíthető lenne a helyi honismereti kérdésekkel. 

Bolla Dezső a békéscsabai honismereti akadémián érezte igazán, hogy a mozgalom fennmarad. Véleménye 
szerint a határon túl élő honismereti aktivisták szívesen jönnének egy csak a számukra szervezett honismereti 
akadémiára. A honismeret tantárgykénti bevezetésével egyetért, de javasolja, hogy a földrajzi és történeti 
társasággal is keressük a kapcsolatot a megoldásra. 

Kováts Dániel jelezte, hogy a sárospataki néprajzi konferencia az akadémiával párhuzamosan zajlott, mely-
nek résztvevői máskor szeretnének az akadémiákon is részt venni, ezért szükséges az időpontok egyeztetése. 
Az akadémiák helyszínére is inspirációt adhat a mozgalom, pl. a tájegységi értékek fölfedezése. A világhábo-
rús emlékhelyeken túl ösztönözni kell az egyéb évfordulós megemlékezésekre, emlékhelyavató ünnepségek-
re. Megyéjükben (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) is készülnek Comenius-, Kossuth-, Tompa Mihály-évíor-
dulóra. Szabadegyetem szervezésére az elmúlt évben tettek eredményes kísérletet Göncön - a magyar Biblia 
művelődéstörténeti, vallástörténeti jellegét téve középpontba. 1992-ben újra tervezik a szabadegyetem 
megszervezését. Felhívta a figyelmet arra, nogy az önkormányzatokban van egy olyan szemlélet, mely szerint 
a levéltár közszolgálati szerepre degradálódna. Ez ellen a honismereti mozgalomnak fel kell lépnie. 

Bársony István elmondta, hogy az egyszakos képzés a vidéki egyetemeken még csak most indul be, és ez 
tág teret ad a speciális kollégiumok szervezésének. Kérte, hogy az elnökség keresse meg a történelmi 
intézményeket, az egyetemeket egy ilyen jellegű munka beindítására. 

Halász Péter javasolta, hogy az elnökség a civil társadalom kérdéskörét gondolja végig úgy is, mint a jövő 
évi akadémia témáját. A határon kívüli magyaroknak speciális problémáik vannak, melyek megvitatására ha 
külön akadémiát nem is tudunk szervezni, de honismereti szemináriumot igen, amihez anyagi támogatást kell 
szerezni pályázatok útján. A kapcsolatok erősítésének jegyében kerül sor októberben a szerkesztőbizottság 
kihelyezett ülésére az Ipolyságon. 

Töltési Imre javasolta, hogy az elhangzott ötletekből az elnökség tagjainak véleménye alapján készüljön el 
a publikációs szöveg, melyet küldjünk meg a rádiónak és a televíziónak is. Egyúttal kérte, hogy az általa 
megfogalmazott 1100. évfordulós felhívással kapcsolatban is mondják el véleményüket, javaslataikat. 

Szikossy Ferenc felhívta a figyelmet arra, nogy jövőre lesz Budapesten a magyarok világtalálkozója, 
melynek programjához mozgalmunknak is kapcsolódnia kell. Jövőre lesz a pávakörök találkozójának 20. 
évfordulója, melyről meg kellene emlékezni, megnyerve Vass Lajos karnagyot is. Az egyházi személyek 
kooptálását szerinte is minél előbb meg kell oldani, ennek érdekében meg kell keresni valamennyi egyház 
képviselőit. A mozgalom plakettjére is javaslatot tett, Gesta Hungarorum néven, mely nem személyhez 
kötött , de jelképezi a honismeret nagyon régi gyökereit. 

Kanyar József hangsúlyozta, hogy a honismeret-tudomány kialakítása érdekében lépnie kell a mozgalom-
nak. Előkészítő bizottságot kell létrehozni, amely kidolgozná az alapelveket, és ezek alapján kell megkeresni 
a művelődési minisztert. 

Bolla Dezső véleménye szerint nem csak a pedagógusképző intézményekben kell keresnünk a partnereket, 
hanem a műszaki és egyéb egyetemeken is, anol magas színvonalú pályamunkák, szakdolgozatok készülnek, 
melyek sok esetben történeti munkák is. 

Szauter Lajos tájékoztatta az elnökséget arról, hogy tanszékük (Zrínyi Miklós Katonai Akadémia), 
novemberben szeretne egy hagyományápoló szimpóziumot beindítani, melyet országossá lehetne tenni. A 
speciális kollégiumok indításának semmi akadálya, minden egyetemen van rá lehetőség. Nekik most legfőbb 
feladatuk, hogy a fiatal tiszteket megtanítsák, hogyan kell feldolgozni egy-egy laktanya történetét stb. 
Elkezdték szervezni az alakulatokon belül a honismereti egyesületeket, melyek csatlakoznának a megyei 
egyesületek tevékenységéhez. 

Kováts Dániel hangsúlyozta, hogy a honismeret alapvető jellemzője az interdiszciplinalitás, ennek viszont 
nincsenek meg a megfelelő képviselői - ezért nehéz a honismeretnek helyet találni az oktatásban. Másik 
jellemzője a helyi, közéleti, közművelődési irányultság, mely a gyakorlattal, a közélettel nagyon szoros 
összefüggésben van. A tudomány viszont nem mindig ilyen szemléletű, ezért nem akceptálja mindenkor a 
honismeret törekvéseit. A honismeret oktatásával mégis egyetért, elsősorban az óvó- és tanítóképzőkben 
tudja elsőként megoldhatónak. Az ifjúsági tagozat létrehozásával úgy ért egyet, hogy csak a diákság alkossa. 
A már végzett fiatalok ugyanis már szervezői a helyi honismereti mozgalomnak (a sárospataki speciálkollégi-
umot végzettek szakkörvezetői bizonyítványt is kapnak), és nem lenne jó kivonni őket e munkából. 

Turóczi Istvánné is egyetért az ifjúsági tagozat létrehozásával, annál is inkább, mivel Szolnok megyében 
már korábban döntöttek az ifjúsági tagozat létrehozásáról. Bejelentette, hogy szívesen részt vállalnanak a 
felhívás megfogalmazásában. 

Kanyar József tájékoztatta az elnökséget a Széchenyi-emlékülések előkészületeiről, majd ismertette az 
önkormányzati szabadegyetem programtervét. Ez utóbbit az elnökség úgy fogadta el, hogy részletes 
kidolgozása előtt felmérést kell vegezni, milyen körben, mennyien tartanak rá igényt. 

Bartha Éva 
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Pécs, 1990. 186 old. 
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Gedai István: Magyar ura lkodók pénzeiken. Fel-
vételek: Szelényi László. Zrínyi , coop. Bp., 1991. 
200 old. 

Gömöri György: Erdélyiek és angolok. Művelő-
dés- és kapcsolattörténeti tanulmányok. Hé t t o -
rony, 1991. 121 old. 

Gyökér István-Kubinszky Mihály: Képek a régi 
magyar vasutakról és vonatokról . Vasuthistóriai 
könyvek. Szerk.: Mezei István. MÁV Vezérigaz-
gatósága. Bp., 1991. 153 old. 

Hajrá G y o m a ! Gyoma labdarúgásának króniká-
ja. Összeállí totta Márton Gábor. Kiadja a G y o m a -
endrődi Sportkör . 1986. (1991!) 318 old. 

Hanák O t t ó id.: Egy falu lelke: Németkér vidám 
történetei, közmondásai és szólásai. Ford. : Szauer 
Agnes, Hanákné Braun Margit. Kiadja a községi 
önkormányza t . Németkér , 1990. 188 old. 

Hankó Ildikó-Kiszely István: A nádori kripta. 
Babits. Szekszárd, 1990. 174 old. 

Hankó Zoltán: Megyaszó históriája a kezdetektől 
1867-ig. Szerk.: Csorba Csaba. Kiadja a közös 
tanács. Megyaszó, 1990. 375 old. 

Havasy Gyula: A magyar katolikusok szenvedé-
sei, 1944—1989. Dokumentumgyűj temény . Bp., 
1990. 443 old. 

Herein Gyula: Fejezetek Budakeszi történetéből. 
Kiadja a nagyközségi tanács. Budakeszi, 1990. 70 
old. 

Hét évtized a hazai zsidóság életében. Szerk.: 
Lendvai L. Ferenc, Sohár Anikó, Horváth Pál. 
MTA Filozófiai Intézete. Bp., 1990. 280 és 300 
old. 

Lendvai L. Ferenc: Bevezetés: gondolatok a 
zsidókérdésről, Bányai László és mások: Tör té-
nelmi bevezetés, Zeke Gyula: A magyarországi 
zsidóság hitközségeinek kiépülése, Zeke Gyula: 
Szakadas után, Zeke Gyula: A budapesti zsidóság 
lakóhelyi szegregációja a tőkés modernizáció kor-
szakában, 1867-1941., Csorba László: Zsidó szel-
lemi élet és húszas-harmincas évek Magyarorszá-
gán, Bihari Péter: A magyarországi zsidóság hely-
zete a zsidótörvényektói a deportálásig, Csorba 
László: Izraelita felekezeti élet Magyarországon a 
vészkorszaktól a nyolcvanas évekig, Tamási 
Gyöngyi: Zsidó szellemi élet Magyarországon 
1945 után. 

Hiller István: Ismét tüzek a végeken, 1956. A 
soproni egyetem krónikája dokumen tumok tük-
rében I—IL Kiadja az Erdészeti és Faipari Egyetem 
Központ i Könyvtára. Sopron, 1990. 304 és 125 
old. 

Húszéves a Szentesi Kertbarátok Köre. Ö s z -
szeállította: Király István. Szentes, 1991. 72 
old. 

Iskola, egyház, művelődéstörténet. Iskolatörté-
neti források az egyházi levéltárakban. Szerk.: 
Dóka Klára. U M K L 1990. 167 old. 

Benda Kálmán: A XVI-XVII I . századi iskola-
történet helye a kul túrtörténetben, Varga Lajos: A 
XVIII. századi katolikus iskolatörténet forrásai, 
Hörcsik Richárd: A református kollégiumok ira-
tai, XVI -XVII I . század, Mészáros István: A pol-
gári korszak oktatástörténete, az egyházak sze-
repe az iskolai nevelésben, Kormos László: Refor-
mátus egyházi levéltárak iskolatörténeti forrásai, 
Beke Margit: Katolikus tanügyi hatóságok iratai, 
1867-1948, Hervay Ferenc: Szerzetesi iratok és 
irataik, Lenhardt Vilmos: A Pázmány Péter Hi t tu-
dományi Akadémia „szaklevéltára", Gergely Je-
nő: Az egyházi iskolák ügye a felszabadulás után, 
Vető Béla: Evangélikus iskolai gondok , Kis Emil: 
A Baptista Teológia Akadémia iratai, Landesz-
mann György: Személyi hagyatékok mint az ok-
tatástörténet forrásai, Mervó Zoltánné: Az 
állami levéltárakban őrzött egyházi hagyatéki ira-
tok. 

Juhász Antal: A szegedi táj tanyái. Móra Mú-
zeum Évkönyve, 1982/83. 2. sz. Szeged, 1989.270 
old. 

A József Attila Gimnázium 25 éves jubileumi 
évkönyve. Polgár, 1991. 64 old. 

Jubileumi évkönyv a Tóth Kálmán Szakközépis-
kola és jogelőd iskoláinak 120 évéről: 1870-1990. 
Szerk.: Marosvásárhelyiné Gergely Anna, Tarján 
Levente. Kiadja az iskola. Bp., 1990. 57 old. 

A Kalocsai Érseki Tartomány térképeinek kata-
lógusa 1 -2 . Összeállította Dóka Klára. Magyaror-
szági egyházi levéltárak térképei 13-14. U M K L 
1990. 

Kállay Ferenc: Magyar régiségek nyomozása. A 
Magyar Néprajzi Társaság reprint kiadványa, 2. 
Bp.,1990. 57 old. 

Tálasy István: Kállay Ferenc és az alföldi no-
mád mezőgazdálkodás c. tanulmányával. 

Kiss Attila: A közoktatás története Prügyön. 
Kiadja a községi önkormányzat polgármesteri 
hivatala Prügy, 1991. 157 old. 

Kiss Jenő: A mihályi nyelvjárás változásai 1889-
1989 között . A Magyar Nyelvtudományi Társaság 
kiadványai, 190. Bp., 1990. 90 old. 

A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei. 
1289-1556. Kivonatokban közzéteszi és a beve-
zető tanulmányt írta Jakó Zsigmond. Akadémiai 
Kiadó, Bp., 1990. 1077 és 1082 old. 

1. kötet : 1286-1484, 2. kötet : 1485-1556. 

Komlósi Sándor: Fejezetek a pécsi óvodák törté-
netéből. Baranyai levéltári füzetek, 134. Pécs, 
1989. 
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Kopjafák és vallomások. Levelek 1956-ról. 
Összegyűj töt te a Inconnu Független Művészeti 
Csoport . Csapó, Szeged, 1990. 220 old. 

Koren Emil, D.: Budavári két templomunk -
háttérben papokkal és hívekkel. Kiadja a Budavári 
Evangélikus Gyülekezet . 1991. 64 ola . 

Kornya Mihály krónikája. Népra jz i és egyház-
történeti emlékek. í r ta : Kimer A. Bertalan. Ki-
adja Fortin László babtista lelkész. Bp., 1990. 208 
old. 

Kovasics József: Zala megye helytörténeti lexiko-
na, 1. Keszthely és környéké. Statiqum, Bp., 1991. 
154 old. 

Kovács Imre P.: Hosszúpereszteg kilenc évszáza-
da. Történelmi és néprajzi visszatekintés. Kiadja 
az Egyetértés MgTSz és a községi önkormányzat . 
Hosszúpereszteg, 1991.267 old. 

Kósa László: A paraszti polgárosulás és a népi 
kultúra táji megoszlása Magyarországon, 1880— 
1920. Stuaia folkloristica et ethnographica, 27. 
KLTE Debrecen, 1990. 569 old. 

Kőszegfalvi Ferenc: Adatok a hódmezővásárhe-
lyi nyomdászat , sajtó és könyvkiadás történeté-
hez, 1852-1944. A Kner Nyomdaipari Múzeum 
füzetei, 19. Békéscsaba-Gyoma, 1991. 68 old. 

Krajcár Károly: Rába menti szlovén népmesék. 
Ford. : Krajcár Károly és Krajcár Károlyne. Kiadja 
a Magyarországi Délszlávok Szövetsége. Mura-
szombat, 1990. 113 és 103 old. 

Kresz Mária: Magyar fazekasművészet. Szelényi 
Károly fotói . Corvina-Fórum. Bp. -Újv idék , 1991. 
105 oíd. és 232 tábla. 

Kristóf Béla: Váci események az 1956-os októberi 
magyr forradalom és szabadságharc alatt. Kiadja 
az M D F váci szervezete. Vác, 1990. 32 o. 

Krupa András: Zsófka néni kétnyelvű meséi. 
Kiadja a Tevan Andor Gimnázium, Nyomdaipar i 
Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola, Békés-
csaba, 1989. 105 old. 

Kubinyi Elek bólyi plébános naplója az 1852— 
1885 között i években. Közzéteszi es bevezetést írt 
Sonkoly Károly. Baranyai levéltári füzetek, 136. 
Pécs, 1989. 

Kuntár Lajos: Hármaskönyv Csörötnekről . Ki-
adja a községi közös tanács. Szombathely-Csö-
rötnek. 1990.240 old. 

Kürti Katalin, Sz.: Debrecen, Csokonai Színház. 
Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 393. Bp., 
1990. 16 old. 

László Csaba: Hédervár, műemlékek. Tájak, ko-
rok, múzeumok kiskönyvtára, 397. Bp., 1991. 16 
old. 

Lovas Gyula: 125 éves a sopron-kanizsai vasút-
vonal 1865-1990. Kiadja a MÁV Szombathelyi 
Igazgatósága és a Közlekedéstudományi Egyesü-

las Megyei Területi Szervezete. Szombathely, 
1990. 171 old. 

Lovas Márton: Debrecen, Nagyerdő. Tájak, ko-
rok, múzeumok kiskönyvtára, 395. Bp., 1991. 16 
old. 

A magyarság esélyei. Laki telek 1987. A tanácsko-
zás hiteles jegyzőkönyve. Szerk.: Agócs Sándor és 
Medvigy Endre. An to lóg ia -Püsk i , Laki telek-Bu-
dapest, 1991. 228 old. 

Lezsák Sándor, Fekete Gyula, Pozsgay Imre, 
Csurka István, Benda Kálmán, Bihari Mihály, 
Gombár Csaba, Makovecz Imre, Horgas Béla, 
Szabad György, Csengey Dénes, Vásárhelyi Ju-
dit, Lengyel László, i f j . Fasang Árpád, Konrád 
György, Elek István, Püski Sándor, Bíró Zol-
tán, Szesztay András, Ablonczy László, Sala-
mon Konrád, Pomogáts Béla, Morvay László, 
Varga Csaba, Sz. Tóth János, Bába Iván, i f j . 
Fekete Gyula, Hídvégi Máté, Dénes János, 
Czakó Gabor, Jeszenszky Géza, Kiss Gy. Csaba, 
Bégány Attila, Kósa Ferenc, Tóth Károly Antal, 
Bogárdi Zoltán, Krasznai Zoltán, Nagy László 
(vers), Szécsi Margit (vers) felszólalásai, a Laki-
telki nyilatkozat , valamint Für Lajos, Sánta Fe-
renc, Vígh Károly, Kodolányi Gyula, Bakos Ist-
ván, Bertha Zoltán, Kozma Huba, Filep Tamás, 
Serfőző Simon írásban benyúj to t t hozzászó-
lásai. 

Magyaroknak - magyarul. Megjelent a XX. 
Szenei Molnár Alber t N a p o k alkalmából. Köz-
művelődésikiskönyvtár, 1. Összeáll í tot ta: Görföl 
Jenő. Kiadja a Csemadok Pozsony-vidéki járási 
bizottsága. H . n . : é. n. (1990) 173 old. 

Farkas Jenő: Szenei séta (vers), Gál Sándor: 
Ahogy e lkezdődöt t (A Szenei Molnár Albert 
N a p o k genezise), Maksai Ferenc: Szene mezővá-
rosa a 

X V I - X V I I . század fordulóján, P. Vásárhe-
lyi Judit: Szenei Molnár Albert és kora , Zalabai 
Zsigmond: Elöl járó beszéd Szenei Molnár Alber t 
Önélet í rásához, avagy a „társszerző" vallomása, 
Szenei Molnár Albert: „Szorgos adósa vagyok 
hazámnak," avagy „Életemnek leírása", Lehel 
Zsolt: Szenei séta, Kovács Irén beszéde az alapis-
kolában elhelyezett d o m b o r m ű avatásán, A 
Szenei Molnár Alber t N a p o k időpont ja és mű-
sora 1966-tól 1989-ig, Az I. Szenei Molnár Alber t 
N a p o k vendégeinek bejegyzéseiből, Vojtek 
László: U tószó helyett , Király László: A régi 
mesterek, Szenei Molnár Albert (vers), Szóma-
gyarázat Szenei Molnár Albert Önéle t í rásához. 
Magyarországi németek elhurcolása 1944-1945. 
Die V 

erschleppung ungarlandischer Deutscher, 
1944-1945. Szerk . : Zielbauer György, Füzes Mik-
lós és mások. Kiadja a Magyarországi Németek 
Szövetsége. Bp., 1990. 219 old. (Magyar és német 
nyelvű.) 

Zielbauer György: A magyarországi németek 
elhurcolása, 1944/1945., Füzes Miklós: A rabszol-
gaszerzés, Hetesi Erzsébet és mások: A z elhurcol-
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tak visszaemlékezéseiből, Zielbauer György: Az 
elhurcolt németek rehabilitációjának néhány kér-
dése, Hambuch Vendel: A kelet- és délkeletnéme-
tek szovjet deportálása, Hetesi Erzsébet: Sajtóvá-
logatás a Magyarországon megjelent cikkekből. 

Márfi Attila: Pécs szabad királyi város dualista 
kori egyesületeinek vizsgálata, 1867-1918. Bara-
nyailevéltárifüzetek, 121. Pécs, 1989. 

Mátyás király és a vidéki Magyarország. A z 1990 
májusában Tatán rendezett tudományos ülés előa-
dói anyaga. Tudományos füzetek (Komárom-Esz-
tergom megyei múzeumi szervezet, 6.) Tata, 1990. 
91 old. 

Rottler Ferenc: Előszó, Kubinyi András: Má-
tyás király és a vidéki Magyarország, Ortutay 
András: Neszmély mezőváros Mátyás kori okle-
vele, Beke Margit: Mátyás király és az esztergomi 
érsekek, Horváth István: Mátyás kori építkezés az 
esztergomi várban, Szatmári Sarolta: Mátyás ki-
rály és Tata, Szilágyi István: Mátyás és a termé-
szet tudományok, Molnár László: Mátyás király és 
a magyar montanisz t ikum: A kor szakirodalmi 
forrásai, Fetényi Sándor: Mátyás kori játékok. 

Mendele Ferenc: Hol lókő , műemlékegyüttes. Tá-
jak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 398. Bp., 
1991. 16 old. 

Mezey László Miklós-Pobori Ágnes : H ú s z törté-
nelmi arckép a XX. sz. magyar történelméből. 
Trezor . Bp., 1991.206 old. 

Mészáros István: Magyar iskolatípusok, 996-
1990. A magyar neveléstörténet forrásai, 6. 
O P K M Bp., 1991. 177 old. 

A mi nótáink. Válogatás 250 év dalaiból. Szerk.: 
Szemerey Tamás. Kiadja a KVHzi . Sopron, 1990. 
128 old. 

A mi soproni 40 évünkről. Közzéteszi Rónai 
Ferenc. tmFibrás Oszkáréi mások. Kiadja a Róth 
Gyula Erdészeti és Faipari Szakközépiskola. Sop-
ron, 1990. 131 old. 

Molnár V.József: A z emberélet fordulói . Kiadja a 
Melius Alapítvány Kuratóriuma. Pécs, 1991. 69 
old. 

Molnár Zoltán: Ada tok Perbál történetéhez. 
Zsámbéki-medence kiskönyvtára, 1. Perbál. 1991. 
115 old. 

Murayné Szathmáry Judit: H u s z o n ö t éves a 
Szolnoki Szimfonikus Zenekar. AS-B Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei iroda. Szolnok, 1991.34 old. 

Műemlékvédelem és társtudomány. A z Egri 
Nyár i Egyetem előadásai: 1989. Kiadja az Egri 
Egyetem Intéző Bizottsága, a T I T Heves Megyei 
Szervezete és az Országos Műemléki Felügyelő-
ség. Eeer, 1991.77 old. 

Hokkyné Sallay Marianne: A műemlékvédelem 
és társtudományai, Barabás Jenő: A néprajz sze-
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repe a műemlékvédelemben, Zádor Mihály: É p ü -
letdiagnosztikai vizsgálatok a műemlékvédelem-
ben, Lővei Pál: A falkutatások hozzájárulása 
Győr várostörténetének ismeretéhez, Horsky Mi-
chael: Informatika és műemlékvédelem, Dávid 
Ferenc: Művészettörténeti kutatások - műemlék-
védelem, Entz Géza: Levéltári kutatás a műemlék-
védelemben, Andersson, Tord: Harc a levegő-
szennyezés ellen, Kralovánszky Alán: A m ű e m -
lékvédelem és a régészeti kutatások kapcsolata, 
Kertész Pál: Műemlékvédelem és geológia, Hor-
váth Zoltán: Vértesszentkereszt - laboratóriumi 
vizsgálatok a műemlékvédelem szolgálatában. 

N a g y Ferenc: Küzdelem a vasfüggöny mögöt t . 
Jegyzetek: Vida István, szerk. : Antal László. 
Extra Hungár iám. Európa-His tór ia . Bp., 1990. 
454 és 272 old. 

A függelékben: Vörös Vince: Nagy Ferenc az 
ember és a politikus, Hőgye Mihály: Állomások 
egy életpályán. 

N a g y Istvánné-Dobos István: Százéves a szak-
maiképzés Karcagon, 1890-1990. A karcagi iparo-
sítás története a tanoncképzéstől napjaink szak-
munkásképzéséig. Kiadja a Bagó Antal Szakmun-
kásképző Intézet. Karcag, 1990. 55 old. 

N a g y László: „Megfogyva bár, de törve n e m . . . " 
Tö rök háborúk viharában, 1541-1699. A térképe-
ket Csicsey János, a képeket Németh Ferenc készí-
tette. Hősök, csaták. Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 
289 old. 

Nagymágocs . Fejezetek a község történetéből 2. 
Kiadja a nagyközségi közös tanács. 1991. 66 old. 

Nagyv i snyó . Kontinuitás és változás az é le tmód-
ban, a gazdaságban és a tradíciókban. í r ta : A. 
Gergely András, Cséfalvay Zoltán, Lichtenstein 
József. Életmód és tradíció, 3. MTA Népra jz i 
Kuta tó Csopor t . Bp., 1990. 139 old. 

Negyvenéves az esztergomi Hell József Károly 
Szakközépiskola. 1950-1990. Összeállította: Ági 
Sándor. Kiadja az iskola. Esztergom, 1990. 127 
old. 

N é m e t h Gábor: Gyöngyösi tes tamentumok és 
fassiólevelek 1642-1710. Heves Megyei Levéltár 
forráskiadványai. Eger, 1991. 108 old. 

N é m e t h Gábor: Hegyaljai mezővárosok „törvé-
nyei" a XVII -XVII I . századból. A Magyar Nem-
zeti Múzeum művelődéstörténeti kiadványa, 1. 
Bp., 1990. 176 old. 

Néphit , népi vallásosság ma Magyarországon. 
Szerk.: Lövik Sándor és Horváth Pal. Vallástudo-
mányi tanulmányok, 3. M T A Filozófiai Intézet . 
Bp., 1990. 180 old. 

Erdélyi Zsuzsanna: Modern szinkretizmus, To-
misa Ilona: A hit jelével a szentség fényében, 
Lantosné Imre Mária: Öl töztetés . Mária-szobrok 
Magyarországon, Barna Gábor: A tállyai Fáklyás 



Társulat szerepe a község társadalmi életében, 
Horváth Sándor: Szent Fiatal Vasárnapocska -
Svete Mlada Nedelica: A zalai horvátok népi 
vallásosságából, Lackovits Emőke: Az egyházi 
rendtartások meghatározó szerepe a dunántúli 
református közösségek életében, Tóth Judit, Sz.: 
Az Ung-vidéki reformátusság vallásos szokásai, 
Czövek Judit: Vallási kisközösségek összetartó 
ereje a Nyitra-vidéki magyar szórványközössé-
gekben, Bartha Elek: A vallás ökológiai integrá-
cióiának kérdéséhez, Halassy Márta: I rányzatok a 
vallásetnológiában. 

A népi egységtől a nemzeti egységig. A Püski 
Kiadó története. Emlékező kiálfítás. Petőfi Iro-
dalmi Múzeum. Bp., 1991.52 old. 

A nómenklatúra csúcsán. Tanulmányok a pártál-
lam uralmi viszonyairól. Szerk.: Nyíró András. A 
B M E szociológiai tanszék kiadványai, 3. Bp., 
1990. 52 old. 

Szakadat István: A nómenklatúra, avagy az „oszd 
be és uralkodj" elve, Szakadát István és mások. A 
magyar kommunis ta párt politikai bizottságának 
és titkárságának egymáshoz való viszonya, Nyíró 
András: A párt vezető testületei a határozatok 
tükrében, Szakadát István és mások: Karriertípu-
sok és mobilitási csatornák a magyar kommunis ta 
pár ton belül, 1945-1989. 

Nyíregyháza színháztörténetének levéltári for-
rásai, 1813—1893. összeál l í tot ta és a bevezetéseket 
írta Margócsy József. Színháztörténeti könyvtár, 
23. MSzI Bp., 1990.223 old. 

Az ostromtól a forradalomig. Adalékok Buda-
pest múlt jához, 1945-1956. Szerk.: Bencsik Zsu-
zsanna és Kresalek Gábor. Kiadja a főváros levél-
tára, Bp., 1990. 112 old. 

Szekeres József: Nagy-Budapest létrehozásának 
történelmi előzményei, Szántó Ferenc: Stílus és 
vitakultúra: Epizódok a városházi koalíció törté-
netéből, 1945-1948. Újlaki Péter: Fischer József a 
Fővárosi Közmunkák Tanácsának élén, Szabó 
Klára: A tanács és a párt kapcsolata az 1950-es 
évek első felében, Szűcs György: Rákosi Mátyás 
művek, Kresalek Gábor: A munka hősei, Rainer 
M. János: Helyi politikai szerveződés 1956-ban -
az újpesti példa. 

Örökre búcsút intő kezek. Emlékkönyv a II. 
világháború zalaszántói áldozatairól. Szerkesz-
tette és az interjúkat készítette Huszti Zoltán 
Ferenc, a II. részt írta és a fényképeket összegyűj-
tötte Tóth József. Kiadja a Darnay Honismeret i 
Kör . Zalaszántó, 1990. 304 old. 

Pavlovits Miklós: A tázlári Béke Mg. Szakszövet-
kezet harminc éve. Kiadja a Szakszövetkezet. 
Tázlár, 1990. 101 old. 

Pájer Imre: Rábaköz népének védekezése az 
áradások ellen, 1870-1889. Kiadja a Rábaközi 
Művelődési Egyesület. Csorna, 1990. 63 old. 

Petánovics Katalin: Az elfeledett örökség. Vállus 
summásfalu népköltészete. MTA Néprajzi Kutató-
csoportja. Bp., 1991. 228 old. 

Pécel. Útikönyv. Varga Mihály hagyatékának fel-
használásával összeállította és írta Horváth Lajos. 
Kiadja a nagyközségi tanács. Pécel, 1990. 75 old. 

A pécsi székesegyház. Csonka Károly színes fény-
képeivel, Leváray Ferenc, Boros László és Kalasz 
Gyula tanulmányával. Lantos Miklós fekete-fehér 
fényképeivel. Kiadja a püspöki hivatal. Pécs, 1991. 
96 old. 

Péterbencze Anikó: „Kecele, kacó, zsámboki ma-
tyó". A női viselet változása Zsámbokon, 1900-
1990. Életmód és tradíció, 6. Kiadja az M T A 
Néprajz i Kutató Csoport . Bp., 1990.131 old. 

Postamérnöki szolgálat 50 éve, 1887-1937. Főszer-
kesztő Rimótzy Mihály. 2 kiadás az eredeti alapján. 
Magyar Távközlési Vállalat. Bp., 1990. 368 old. 

Postamérnöki szolgálat második 50 éve, 1938-
1988. Főszerkesztő: Dr. Lajtha György. Távközlési 
Könyvkiadó. Bp., 1991. 365 old. 

Rácz Imre: Arló, Borsodszentgyörgy, Járdánhá-
za, Hódoscsépány története egyházi levéltári for-
rások tükrében. Miskolc, 1991. 423 old. 

A Rákosi-diktatúra első évei. D o k u m e n t u m o k 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye történetéből, 
1948-1953. Szerk.: Botár József, G. Szabó István, 
Vinnai Győző. Gyűj tö t t e : Bányász Jánosné és 
mások. Bevezető tanulmány: Vinnai Győző, k ro-
nológia: G. Szabó István, mutatók: Tömösközy 
Erzsebet. Studium. Nyíregyháza, 1990. 327 old. 

Régi Völgység-leírások. Bél Mátyástól Babits Mi-
hátyig. Val lógatta, szerkesztette és a bevezető tanul-
mányt írta Solymár Imre. Völgység füzetek, 1. Ki-
adja a Völgysegi Múzeum, Bonyhád, 1990. 48 old. 

Roheim Géza: Magyar néphit és népszokások. 
Universum. Szeged, 1990. 342 old. 

A z 1925-ben Budapesten kiadott mű reprintje. 

Romsics Imre: Módszerek, források, kritikák. A 
történeti Kalocsa szállásainak bibliográfiája. O r -
szágos Közművelődési Központ . Bp., 1990. 115 
old. 

Salgótarjániak a Don-kanyarban, 1942-1943. 
Közreadja, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Hor-
váth István, Szabó Péter. Nógrád Megyei Múzeu-
mok Igazgatósága. Salgótarján, 1990. 93 old. 

Bartha József c. tizedes frontnaplója, Szilágyi 
Dezső százados harctudósítása. 

Schwalm Edit, Cs.: Boldog. Tájház. Tájak, ko-
rok, múzeumok kiskönyvtára, 329. Bp., 1990. 16 
old. 

Seres András-Szabó Csaba: Csángómagyar da-
loskönyv. Moldva 1972-1988. Borító és ra jzok 
Szervátiusz Tibor. Hé t to rony Könyvkiadó, Bp., 
1991. 577 old. 
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A somogyi tanítóképzés 120 éve. Szerkesztette 
Schablauer Zoltánná. A Kaposvári Tanítóképző 
Főiskola kiadványai, 10. Kaposvár, 1990. 52 old. 

Somogy megye műemlékjegyzéke. Módszertani 
segédanyag. Bevezető: Lőnncné Szabó Tünde. 
Iskola és levéltár, 33. SMPI Kaposvár, 1990. 101 
old. 

Stegena Lajos: Magyarország térképei a mohácsi 
vész előtt. Egyetemi segédkönyv. Tankönyvki-
adó. Bp., 1990. 68 old. 

Süveg Zoltán: Földközelben Naszályon. Naszá-
lyi mesék, naszályi szemmel. Kiadja a Duna Völ-
gye MgTsz. Naszály, 1990. 99 old. 

Szalva Péter: Visszaemlékezés a szentesi zöldség-
termesztő táj - mint a kertészet bölcsője - rövid 
történetére. Szentes, 1990. 28 old. 

Szekeresné Burghardt Klára: Falutörténet és 
néphagyomány Száron - Geschicte und Brauch-
tum in Saar. Szár község kiadványa. 1990.305 old. 

A szentesi Bartha János Kertészeti Szakközépis-
kola és Szakmunkásképző Intézet évkönyve, 
1940-1990. összeál l í to t ta : Bucsány György. Szen-
tes, 1990. 84 old. 

A szentlőrinci Újhelyi Imre Mezőgazdasági 
Szakközépiskola hatvan éve a mezőgazdasági 
szakemberképzés szolgálatában. Összeállította: 
Gyenis Antalné. Kiadja az Iskola. Szentlórinc, 
1990. 217 old. 

Szent Margit élete, 1510. A nyelvemlék hason-
mása és betűhű átirata bevezetessel és jegyzettel. 
Régi magyar kódexek 10. Készítette: Dömötör 
Adrienna, Pólya Katalin, Farkas Vilmos. Beveze-
tés: P. Balázs János. MTA Nyelv tudományi Inté-
zete. Bp., 1990. 512 old. 

A Szolnoki Vízügyi Sportegyesület 40 éves kró-
nikája, 1950-1990. írta és összeállította Varga 
Lajos. Szolnok, 1990. 116 old. 

Tantalics Béla: A Lenti polgári iskola története. 
Lenti Honismereti Gyűjtemény, 2. Kiadja a Só-
lyom László Művelődési Központ és Helyőrségi 
Művelődési O t t h o n . Lenti, 1991.117 old. 

Tarcsay László: Száz éves a soproni telefonháló-
zat, 1990. A képanyagot összeállította Hernitz 
Ferenc. Kiadja a Soproni Távközlési Igazgatóság. 
Sopron, 1990.64 old. 

Tóth Péter: A Mária Terézia-kori úrbérrendezés 
kilenc kérdőpontos vizsgálatai. Borsod vármegye 
1770. BAZ Megyei Levéltár. Miskolc, 1991. 279 
old. 

Tóth Sándor: Akik még élhettek volna. A máso-
dik világháború szabadszállási áldozatai a háborús 
események tükrében. Kiadja a Községi Könyvtár 
Petőfi Baráti Köre. Szabadszállás, 1990. 84 old. 

Történelem köveken. Sümeg 500 éves város. 
Szerk.: Egerszegi Ferenc. Kiadja a Városvédő és 
-szépítőEgyesület . Sümeg, 1991. I l l old. 
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Tőkés László: Temesvár ostroma. Hungamer . 
1990. 288 old. 

Újkígyós mindennapjai a XIX. szd. első felében. 
Sajtó alá rendezte Jároli József, Szigeti Antal. 
Bevezetőt és a jegyzeteket írta Jároli József. For-
ráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból, 14. 
Gyula , 1991.91 old. 

Új táborverés. A I I . és a III. Országos Szakkörve-
zető-képző Tábor előadásai: 1987-1988. Szerk.: 
Kovács József László. Főiskolai füzetek, Zsámbék, 
8/1. 1989. 90 old. 

Benda Kálmán: A magyar műveltség útja Kelet 
és Nyugat határán, Halász Péter: A honismereti 
mozgalom helyzete és feladatai, Bársony István: A 
helytörténeti-honismereti munka megyei szerve-
zésének kérdései, Kiss Z. Géza: A helytörténet 
fogalma és lehetőségei etnikai csoportok karakte-
risztikus jegyeinek feltárásában, Magyar Kálmán: 
A honismereti, helytörténeti és a regészeti kuta-
tások eredményei magyar állam- és egyházszerve-
zés vizsgálatával kapcsolatban, Marosi Endre: Ha -
tárvédelem a Dunántú l nyugati részén a X - X I I I . 
században, Kováts Zoltán: A népesedéskutatás 
módszerei , Tolnay Gábor: Az 1920-as években 
végrehajtott fö ldreform forrásai és azok feltárása, 
Mészáros István: Helytörténet- iskolatörténet . 

Újváry Zoltán: Nép i táplálkozás h á r o m g ö m ö r i 
völgyben. Gömör néprajza, XXIX. K L T E nép-
rajzi tanszéke. Debrecen, 1991. 273 old. 

Ungi Református Egyházmegye. Adalékok az 
Ungi Református Egyházmegye történetéhez. 
Szerk.: Haraszy Károly. Sajtó alá rendezte Kőmi-
ves Sándor. Megjelent a Református Sajtóosztály 
gondozásában. Bp., 1991. 479 old. 

Az 1931-ben Nagykaposon, a Református egy-
házi könyvtár című sorozatban megjelent mű 
reprintje. 

Vallomások Szentesről. Szerk. és a mutatót 
összeállította Bodrits István. Illusztráció Berkecz 
István. Kiadja a Szentes Városi Tanács és a városi 
könyvár. Szentes, 1990. 269 old. 

Valter Ilona: Boldva, református templom. Tá-
jak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 399. Bp., 
1991. 16 old. 

Vargáné Hajdú Piroska-Belicza Éva-Boján Fe-
renc: A lakosság halandósági helyzetének elem-
zése Hajdú-Bihar megyében és Debrecenben, 
1985-1988. Kiadja a Hajdú-Bihar Megyei Egész-
ségvédelmi Tanács. Debrecen, 1990. 94 old. 

Varietas históriáé. Tanulmányok Juhász Gyula 
60. születésnapjára. Szerk.: Diószegi László és 
munkatársai. Kiadja a Magyarságkutató Intézet. 
Bp., 1990. 253 old. 

Arday Lajos: Jugoszlávia és Szovjetunió, hason-
lóságok és tendenciák, Balla Gyula: Hitélet , az 
egyházak helyzete Kárpátalján, Balogh Júlia: A 
romániai magyarság oktatásügye, 1918-1940., 
Bán D. András: A ket világháború közöt t i szlová-



kiai magyarság jogállásának és politikai életének 
néhány kérdése, Barabás Béla: A romániai magyar 
nemzetiség „képviselőinek" részvétele az ország 
vezetésében, 1945-1989., Bojtár B. Endre: A hor-
vát irodalom 1945 és 1970 között , Diószegi 
László: Az erdélyi magyar iskola 1918-1940., Éger 
György: Régió, etnikum, vallás, Enyedi Sándor: 
Romániái magyar színházak, Fejős Zoltán: Folk-
lór és hagyomány a chicagói magyar szervezetek 
identitásalakításában, Hanák Gábor (sajtó alá 
rendezte): Haraszti Sándorné Gróf Irén emlékezé-
sei, Kovács Éva: Zsidók válaszúton, Molnár Imre: 
A Kassai Kormányprogram szerepének vizsgálata 
a történeti szakirodalomban, Puskás Julianna: 
„Dollárok csábos csengésének szirénhangjai": 
Amerika imázsa Magyarországon, 1880-1914., 
Romsics Ignác: A bethleni konszolidáció vál-

sága és Bethlen lemondása 1930-1931., Schneider 
Márta: Farkas Gyula berlini évei, Sebők László: 
Hányan vannak? Töprengés a romániai magya-
rok számáról, Siile Andrea, R.: A z erdélyi társa-
dalmi változások hatása a nemzetiségekre 1920— 
1940 közöt t , Tóth Pál Péter: 1938., Várady Gé-
za: Juhász Gyu la műveinek bibliográfiája, 1959-
1989. 

Veress D. Csaba: Adalékok Tapolca történetéhez 
1. 1944-1956. Tapolcai füzetek, 7. Kiadja a Város-
szépítő Egyesület és a városi tanács. Tapolca, 1989. 
99 old. 

Wittinger Antal: Török-Bálint története és leírá-
sa. Ametiszt. Bp. 1991. 168 old. 

Az 1901-ben Budapesten kiadott mű reprintje. 

HÍREK 

Bolla Dezső felvétele 

A H O N I S M E R E T I S Z Ö V E T S É G 1991. s z ep tember 2 7 - é n tartotta a főváros i Ráday 
G y ű j t e m é n y d í s z t e r m é b e n Szécheny i E m l é k ü l é s é t a „ l e g n a g y o b b magyar" szü le té sének 200. 
év fordu ló ja a lkalmából . A z emlékülés t Kanyar József, a H o n i s m e r e t i S z ö v e t s é g e lnöke 
ny i to t ta m e g , majd Kosáry Domokos, az M T A e lnöke m o n d o t t beveze tő t . E z t k ö v e t ő e n 
Gergely András tör ténész (Szécheny i mai képe) és Környei Attila m ú z e u m i g a z g a t ó (Széche-
nyi a N a g y c e n k i M ú z e u m b a n ) előadása h a n g z o t t el. 
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A HONISMERET 1991. XIX. 
ÉVFOLYAMÁNAK 

TARTALOMJEGYZÉKE 

Baják László: Főispáni beiktatás Békés megyében, 
1842 3/13 

Dr. Fagjgyas István: Kelemér önkormányzat i éle-
tének írásos emlékei 3/24 

Fancsovits György: Szegényparaszti egyletek köz-
jogi törekvései 3/16 

Horváth Lajos: Községi önkormányzata inkról 
3 /3 

Kanyar József: Honismeret és önkormányzat 6/4 
Kanyar József: Megnyitó a XIX. Honismeret i 

Akadémián, Békéscsaba, 1991. július 1 -5 . 
6 /3 

Kiss János: A honismereti mozgalom határainkon 
tú l fu tó indái 1/3 

Matussné dr. Lendvai Márta: Az egykori iskola-
gondnokság a dunapentelei állami elemi 
iskolában 2/6 

Szabó Ferenc: A nemzetiségi érdekvédelem és a 
közigazgatás Békés es Csanád megyében 
3/10 

Székely György: A római egyház a magyar állami-
ság bölcsőjénél 4 /3 

Dr. Tóth József: Iskolai alapítványok Ó b u d á n 
3/40 

Dr. Varga Gábor: A debreceni református kollé-
gium szikszói szőlőbir toka 3/21 

Zika Klára: Iskolaszékek ébresztése. Múltidézés 
Karácsony Istvánnal 2 /3 

É V F O R D U L Ó K 

Ágoston István: Muhi csata 1241 5/3 
Alföldi Alajos: Teleki Pál, a cserkész 4/42 
Hadikfalvi székelyek levele gróf Széchenyi István-

hoz 5/11 
Heltai Miklós: Karácsony Sándor időszerűsége 

3/42 
Kiss László: Széchenyi István H o n t megyei kap-

csolatai 5/7 
Konrád László: Kétszáz éves a medinai reformátu-

sok temploma 4/49 
Kriza Ildikó: Kriza János, az erdélyi re formnem-

zedék képviselője 6/12 
Dr. Kruzslicz István: „Üdvözle t Hódmezővásár -

helyről". 120 éve jelent meg az első képes 
levelezőlap 6/15 

Molnár Imre: Esterházy János életútja 2/10 
Rónai András: Teleki Pál, a tudós 4/39 
Salamon Konrád: Teleki Pál és a népi mozgalom 

4/47 
T o b o r z ó Kossuth-évfordulóra 6/20 
Töltési Imre: Egy élet a főváros építésének szolgá-

latában 3/46 
Udvarhelyi Nándor: Kétszázötven éve született 

Batthyány Ignác 6 /9 
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Dr. Varga András: Száz éve született Túri Sándor 
tanító úr 6/18 

EMLÉKEZZÜNK 

Bagu Balázs: 1944 tragédiája fa lumban, a kárpátal-
jai Bátyún 6/55 

Bolla Lajos: Vér fürdő a Parlament előtt: 1956. 
ok tóber 25. 5/61 

Furiakovics Miklós: „Rettegésben és félelemben 
é l tünk . . . " 2/59 

Halász Péter: A parasztságot ért „törvényessé-
gek" és törvénytelenségek Püspökladány-
ban 1/36 

Kolta László: Völgység, 1945 4/71 
Matuska Márton: Bosszú és megtorlás a jugoszlá-

viai magyarok körében 4/63 
Potoczky Kálmán: Emlékeim az erdélyi visszavo-

nulásról 2/51 

H A G Y O M Á N Y 

Baldaszti József: Kávásiak a csatári búcsún 4/20 
Barna Gábor: Mária-tisztelet és búcsújárás 4/8 
Barna Gábor: Távolsági zarándoklatok és búcsú-

járó helyek az Árpád-kor i Magyarorszá-
gon 4/10 

Dr. Borsos András Imre: A félhold képe Erdély 
címerében 3/52 

Csergő Bálint: A székely közbirtokosságról 1/25 
Csorba Csaba: „Régen vala csak egy erős ka-

pu tok , Kit az Nándorfejérvárnak ti hív-
t o k . . . " 1/8 

Csorba Csaba: Száz parasztvár a barcasági hegyte-
tőn - Rozsnyó 2/17 

Csorba Csaba: Var a mocsarak közöt t - Bács 
3/50 

Dr. Domonkos János: Trinitáriusok Magyarorszá-
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Domokos Pál Péter: Pünkösdi búcsú Csíksom-
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Erőss J. Péter: Farsang Háromszéken 2/37 
Fejér László: József nádor levele az Al-Duna 
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Gáspár Tibor: A Komáromi T u d ó s Társaságról 

3/57 
Halász Péter: A közbirtokosság, mint hagyomá-

nyos önkormányzat i fo rma 6/44 
H. Szabó Lajos: Malomsoki regruták 1942-ben 

6/53 
Jankus Gyula: Bény történelmi emlékei 1/21 
Jároli József: A földből élők céhe volt 3/58 
Juhász Imre: Olvasókör Hajdúszobosz lón (1892-

1949)6/46 



Kelenváry János L.: A kispesti Deák Ferenc Gim-
názium 1/7 

Kmeczkó Mihály: Búcsújárás az 1930-as években a 
csereháti Buzitárói Barkára 4/24 

Lörincz Imre: Templombúcsú a bukovinai And-
rásfalván 4/36 

Marczell Béla: Lourdes-i búcsú Tallóson 4/28 
Molnár Lajos: A századik első világháborús em-

lékmű avatása Körösladányban 5/41 
Motesíky Árpád: A nyitrai Ehrenfeld-Jókai-kó-

dex 5/31 
Motesíky Árpád: Oroszlánszobor a csatamezőn 

6/43 
Pálfy Gyula: A gömöri Vály völgye táncéletéről és 

dallamairól 5/47 
Dr. Papp Gézáné: Egy régi helytörténeti kiállítás 

5/44 
Id. Pleskonics András: A békéssámsoni „török 

híd" 3/60 
Pók Judit: „Boszorkányság: Haszontalan mende-

monda" 2/18 
Sebestyén Kálmán: Kalotaszeg népoktatása a XIX. 

század második felében 5/32 
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Ebben a keresztrejtvényünkben Juhász Gyula 
egyik karácsonyi versének két sorát rejtettük el. 

Vízszintes 1., függőleges 50., 17., vízszintes 51 
sorokban. A meghatározásokat nem választottuk 
külön, hanem a számozás sorrendjében folyama-
tosan adjuk . Ha egy számtól mindkét irányba 
indul ki megfejtés akkor előbb a vízszintes, majd 
egy - választóvonallal elválasztva a függőleges 
meghatározás található. 

MEGHATÁROZÁSOK: - Aineiasz egyik har-
cosa volt. 2. Recept rövidítése. 3. N e m használ. 4. 
Ez volt az egyedüli helység, amelyet Jahve megkí-
mélt amikor elpusztította Szodomát és Gomorát . 5. 
Három mássalhangzó az ABC-ből . 6. Két magán-
hangzó. 7. Ybl Miklós névjele. 8. Zsargon ital 
(fordítva). 9. Van ilyen fertig meg vort is. 10. Csuk. 
11. Betű kimondva. 12. Kötetlen előadásmód. 13. 
Ma már ritka férfinév. 14. Csak félig iker. 15.Samas 
és Aia fia, az igazság megszemélyesítője. 16. Szé-
lesre nyit. 18. Két darab. 19. Kettős betű. - Közle-
kedési eszköz. 20. Jugoszláv kikötőváros. 21. Du-
nántúli csatorna. 22. Fehér ital. - ...ius, Róma 
második királya volt. 23. Állat. 24. Névelővel 
rénium vegyjele. - Becézett szülő. 25. Az alkohol 
gyöke. 26. Latin harcos volt. 27 István gróf 
(1638-1704): erdélyi nagybirtokos főúr volt. 28. 
Van ilyen kórházi kezelés is. 29. Növény. 30. 
Három különböző mássalhangzó az ABC-ből . 31. 
Folyadék. 32. Német város. 33. Csak félig sugó. 34. 
Hegység. - Lármás civódás. 35. Játékszer mással-
hangzói. 36. Megfagyott víz. - Jókai mássalhangzói. 
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37. Van ilyen lakás is. 38. Olaszországi és spanyol-
országi gépkocsik jelzései. - Van ilyen művészet is. 
40. Cippór fia, a moabiták királya volt. 41. Keresz-
tül. 42. Azonos a 41 függőlegessel. 43. Juttat. 44. 
....áma, plasztikus térhatású kép. 45. Gye rmeked . -
A 39 függőleges egyik fele. 46. Kitüntetés. 47. 
Egyforma betűk. 48. Hollandia és Nyugat -Német-
ország északi-tengeri partvidékén élo népcsoport. -
Pesthez közel levő település. 49. Zita mássalhang-
zói. 50. Szelíd szarvasát lulis kutyái Allektó beavat-
kozására megsebezték, s emiatt az itáliai lakók ösz-
szeverekedtek a trójaiakkal. 52. A Szamáriában 
telepített hivenusok istene, akik egyesek szerint 
szamár képében ábrázolták. 53. Befső szerv. 54. 
Napszak. - Egyesült Arab Köztársaság rövidítése. 
55. Azonos a 47 vízszintessel. 56. Lakoma. 57. 
Bűne hiányosan. 58. Győzelem istennője. 59. A 
kis-ázsiai hettita állam neve. - . . . . Géza színmű-
vész. 60. Ital összevissza. 61. Erer(!). - Az örök vá-
ros. 62. Kávé keverék. 63. Cok társa. - Gubós nö-
vény. 64. Tantál és jód vegyjele. 65. Fordítva: fek-
vőhely. 66. Azonos a 48 függőlegessel. 67. Spanyol-
országi és kambodzsai gépkocsik jelzései. 68. Ke-
rék összefogó. - Rénium vegyjele. 69. Esztendő. 
70. Tagad páratlan betűi. 71. D o b y Géza névjele. 
72. Mészáros Ági névjele. 
Beküldendő a szerkesztőség címére a vízszintes 1., a 
függőleges 50., 17., valamint a vízszintes 51. A be-
küld ési határidő október 31. A helyes megfejtők kö-
zött a LAKITELKI ALAPÍTVÁNY ajándékaként 
tíz értékes könyvet sorsolunk ki. Mokos István 



Száz éve alakult 
a Malomsoki Tűzoltó Egylet 

Múltat idéző kedves ünnepséget tartottak a 
Veszprém megyei Malomsokon, ahol a község 
lakossága megemlékezett a 100 esztendővel ezelőtt 
alakult önkéntes tűzoltótestületről. A múlt megbe-
csülését mutatja, hogy a hozzátar tozók és más 
kései u tódok megőrizték a tűzoltóélet emlékeit és 
átadták a baráti KÖr által alapított Helytörténeti 
Gyűj tőszobának. E dokumentumok segítségével 
nyomon követhető a százéves múlt : az alakulás, a 
zászlószentelés eseményei. Kedves látvány az or-
szágosan is ritkaságnak számító, múlt századi csa-
patzászló, amelyet a malomsoki nők hímeztek és 
ajándékoztak a tűzol tóknak. Az összegyűjtött 
anyag állandó kiállításon szerepel ma is, és bármi-
kor megtekinthető. A száz esztendő történetét 
könyvben is megörökítették és örök időkre emlék-
tábla hirdeti az önkéntes tűzoltók tetteit, a közös-
ségért vállalt áldozatos munkájukat . 

H. Szabó Lajos 
A Malomsoki Önkéntes Tűzoltó Egylet tagjai 
és Szabó Kálmán községi bíró 1939-ben 

A Helytörténeti Gyűjteményben 
őrzött csapatzászló 

és más tárgyi emlékek 



30.-

Hétfalusi szedettes 
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