
sqVbl lj+ ; I 
j t 1992/1 HONISMERET 

A HONISMERETI SZÖVET VÓIRATA XX. ÉVFOLYAM 





1992/1 HONISMERET 
A HONISMERETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA XX. ÉVFOLYAM 

TARTALOM 
„Szülőföldünkről í rom. . . " (Padisák Mihály) 3 

[ ÉVFORDULÓK ) 150 éve született Banovits Kajetán, a Közlekedési Múzeum első igazgatója 
(Dr. Molnár Erzsébet) 16 

Kilencvenéves lenne Muharay Elemér (OhatiNagy László) 17 
[ SORSKÉRDÉSEK „A mi falunkban csak csángók élnek" (Halász Péter) 21 
( HAGYOMÁNY ) A Zobor-hegy egy kori emlékoszlopa (Motesiky Árpád) 25 

Alcsúttól New Yorkig. Kovács Imre nyomában (Vendég Zsolt) 26 
Az Erdélyi Kárpát Egyesület (Dr. Tövissi József) 29 
A keresztényszocializmus egri úttörője: Dr . Nagy János kanonok 

(Szecskó Károly) 32 
Egy igazi népnevelő. Barabás Endre (Zika Klára) 35 
Átány szülötte: Ötvös Imre vezérőrnagy (Vörös Dezső) 39 

( EMLÉKEZZÜNK ) A dunamocsi magyarok a II. világháború után 
(Nevid'ansky Anikó— Tárnok Mária) 41 

„Azok vagyunk, amik vagyunk" (Kallós Zoltán) 43 
( BESZÉLGETÉS ) „Változó világunkban nő a kis nyelvek szerepe" Szabó T. Ádámmal 

beszélget Beke György 51 
„Senki jogát nem sértem azzal, hogy a magam fajtáját szeretem" 

Feh ér Zoltánnal beszélget Frigyesy Ágnes 54 
„Tanító voltam a Csángóföldön" Kerekes Irmával beszélget Halász Péter 56 

( TARLAT ) A gyöngyösi Szent Bertalan-templom gyűjteményének kincseiből 
(Szabó Sándor felvételei) 60 

( TERMÉS ) A budaszentlőrinci pálosok királyi sójárandósága (Miskei Antal) 62 
Gróf Széchenyi István és Heves megye (Dr. Misóczky Lajos) 66 
Bölcsőhelyünk, az Ung-vidéki Mátvóc (Árgyelán Henrietta 

és Árgyelán Gábor) 69 
Téli népszokások Magyarország északkeleti részén (Kisida Erzsébet) . . . 74 
A székely hznsnyirói (Barabás László) 78 
„Emberséges emberek előtt"-i áldomásozás szokása (Kádár Gyula) 84 

KRÓNIKA ) Európa-dí j a népművészetért (Kriza Ildikó) 88 
II. Rákóczi Ferenc rodostói emlékháza Kassán (Dr. Pollák Róbert) 91 
Széchenyi István első emlékszobrának felújítása Pusztacsaládon 

(Varga Gyula) 92 
Megalakult a Honti Honismereti Társaság (Csáky Károly) 93 
Az alberti szlovák telepesek leszármazottjainak jubileuma (Hídvégi Lajos) 95 
Cserkésztáborok Gömörben (Vörös Attila) 96 
Lengyel néptáncosok Tiszakécskén (Tajti Erzsébet) 98 
A bonyhádi Honismereti Kör jubileuma (Kolta László) 99 
Mátyusföldi este (H. P.) 100 

' FÓRUM ) A „Nagy Iván" és a földesi családnevek (Karacs Zsigmond) 101 
A Jókai-kódex nevéről (Balázs Géza) 103 

KÖNYVESPOLC Nagy Olga: A törvény szorításában (Demeter Zayzon Mária) 104 
Székelyföldi honismereti füzetsorozatok (Dankó Imre) 106 
Újvári Zoltán: Szülőföldön hontalanul (Kurucz Albert) 107 
Németh Adél: Kárpátalja (Dr. Domonkos János) 108 
Kostva Sándor: A Felvidék (Sándor László) 109 
Deinnofer, Elisabeth-Horváth, Traude (szerk.): Grenzfall-Burgenland, 

1921 -1991. (Dr. Krisztián Béla) 109 
Fodor András: A kollégium (Oláh András) 111 
Almási Tibor-Puszta Rezső: A mosonmagyaróvári Cselley-ház 

(Tuba László) 111 



A HONISMERETI 
SZÖVETSÉG HÍREI 

HÍREK 

Körösök vidéke (Dankó Imre) 112 
É. Kovács László: Favágók, cserhántók, szénégetők és fuvarosok 

a magyarországi Gömörben (Jakab Sándor) 113 
A honismeret a hazai sajtóban (D. O.) 115 

H O N I S M E R E T I B I B L I O G R Á F I A 122 

Jász íjászok Jászdózsán (Szabó Sándor) 15.; Szalmakötő Detken (Szabó Sándor) 
20.; A Veszprém megyei Honismeret i Egyesületről (H. P.) 34.; XI . Országos-
nemzetközi citeratábor Tiszakécskén (Tahi Erzsébet) 40.; Háromszéki R á a i ó -
TV Alapítvány 50.; A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottjai 58.; Kihelyezett 
szerkesztőbizottsági ülés Ipolyságon 86.; Kandó Kálmán-szobrot emeltek 
(Kerékgyártó Mihály) 121.; Bethlen Gábor szobra Nyí rbá to rban (Szabó 
Sándor) 126.; Emlékműavatás a volt recski tábor helyén (Szabó Sándor) 127. 
Ennek a számnak a borítólapjait Szervátius Tibor csángó rajzai díszítik. 

E S Z Á M U N K M U N K A T Á R S A I 
Árgyelán Gábor tanuló, Mátyóc - Árgyelán H e n -
rietta tanuló, Mátyóc - Balázs Géza igazgató, 
Óvónőképző Intézet, Gödöllő - Barabás László 
tanár-szerkesztő, Marosvásárhely - Beke György 
író, Bp. - Böhm Katalin, a 6. Sz. ISZKI tanulója, Bp. 
- Csálcy Károly dr. tanár, Ipolyság - Csoma Ger-
gely szobrász, Bp. - D a n k ó Imre dr. egyetemi 
docens, Debrecen - Demeter Zayzon Mária szocio-
lógus, Bp. - Derzsi O t t ó ny. tanár, Bp. - Domonkos 
János dr . igazgató, Fővárosi Iskolaszanatórium, Bp. 
- Erős J. Péter szerkesztő, Sepsiszentgyörgy -
Frigyesy Ágnes újságíró, Magyar Fórum szerkesz-
tősége, Bp. - Ha jdú Demeter Dénes üzemgazdász, 
Bp. - Halász Péter tud. főmunkatárs, AKI, Bp. -
Flavas Gáborné dr . földrajzi szakíró, Bp. - Hídvégi 
Lajos ny. tanár, Cegléd - H o r v á t h József fotómű-
vész, Kolozsvár -Jakab Sándor ny. technikus, B p . -
Kallós Zoltán néprajzgyűjtő, Kolozsvár - Karacs 
Zsigmond helytörténész, Bp. - Kerékgyártó Mi-
hály műszaki oktató, Ipari Szakmunkásképző és 
szakközépiskola, Ózd - Kisida Erzsébet dr., a Pesti 
Központi Kerületi Bíróság ny. munkatársa, Bp. -
Kolta László dr. ny. tanár, Bonyhád - Krisztián 
Béla dr . adjunktus, JPTE, Pécs - Kriza Ildikó 
osztályvezető, MTA Néprajzi Kutatóintézet, Bp. -
Kurucz Albert dr., a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
ny. főigazgatója, Szentendre - Miskei Antal , a 
KLTE hallgatója, Debrecen - Misóczki Lajos dr . 
tanár, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, 
Eger - Mokos István ny. korrektor, Bp. - Molnár 
Erzsébet dr., a Közlekedési Múzeum munkatársa, 
Bp. - Motesiky Árpád technikus, Verebély - Ne-
vid'ansky Anikó egyetemi hallgató, Ebed - O h a t i 
Nagy László újságíró, Kertészet és Szőlészet, Bp. -
Olah András tanár, Mátészalka - Padisák Mihály, 
szerkesztő, Magyar Rádió, Bp. - Pollák Róbert d r . 
muzeológus, Kassa - Sándor László író, Bp. -

Szabó Sándor újságíró-fotóriporter , MTI, Bp. -
Szecskó Károly dr. levéltáros, Megyei Levéltár, 
Eger - Szervátiusz Tibor szobrászművész, Bp. -
Tajti Erzsébet tanár, Kecskemét - Tárnok Mária 
egyetemi hallgató, Párkány - Tövissi József dr. 
geográfus, Kolozsvár - Tuba László könyvtárigaz-
gató, Mosonmagyaróvár - Varga Gyula ny. cso-
portvezető, Szövaut, Bp. - Vendégh Zsolt tanár, 
Fővárosi Önkormányzat Gyermekotthona, Bp. -
Vörös Attila agrármérnök, Hanva - Vörös Dezső 
könyvtáros, Városi Könyvtár, H e v e s - Z i k a Klára, a 
Magyar Rádió munkatársa. 

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI 

BARTHA ÉVA 
GAZDA ISTVÁN 
HALÁSZ PÉTER (szerkesztő) 
HAVAS G Á B O R N É 
KOVÁTS D Á N I E L 
K U R U C Z KATALIN 
MORVAY PÉTER 
S Á N D O R LÁSZLÓ 
SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN 
SZÉKELY G Y Ö R G Y (főszerkesztő) 
SZIKOSSY F E R E N C 
TIMAFFY LÁSZLÓ 
TÖLTÉSI IMRE 

NÓTÁRIUS JÓZSEF (műszaki szerkesztő) 

ISSN 0324-7627. Szerkesztőség: 1056 Bp., Belgrád rkp. 24. 
Telefon: 118-2855. Szerkesztőségi nap: csütörtök. 91 1980 
Veszprémi Nyomda Kft. Felelős vezető: Fekete István ügy-
vezető igazgató. Példányonkénti ára: 30 Ft. Évi előfizetési 
díja: 150 Ft. Előfizethető postautalványon, valamint átutalás-
sal a következő pénzforgalmi jelzőszámra: MPV HPI Hír-
lapelőfizetési és Lapellátási Iroda, Bp. 021-02799.219-98636. 
INDEX-25387. 

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



Szülőföldünkről írom..." 
Levelesládám kincseiből 

Tizenöt esztendeje szerkesztem a Magyar Rádió Miska bácsi levelesládája című műsorát , 
mely két esztendeje Miska bácsi negyedórája címmel kizárólag a határainkon túl élő 
gyermekek és fiatalok műsora. 

Tizenöt év alatt 160 000 levél érkezett címemre, kb. a fele országhatárokon túlról. 
Hozzávetőleg 65% Erdélyből, 35% Kárpátaljáról, a fennmaradó 5% megoszlik Csehszlová-
kia és Jugoszlávia közöt t . Burgenlandból nem érkezett levél. 

A levélírók mindegyike választ kapott , sokuk leveléből idéztem is adásaimban. Tízezres 
nagyságrendben kaptak hazai levelezőtársakat, több ezer tartós barátságot eredményeztek a 
kapcsolatok. 

Sok pályázaton vehettek részt közösen hazaiak és határon túliak: szülőföldről, élő 
népszokásokról, hagyományról , olvasmányokról, élő dalkincsről, iskoláról, kapcsolatokról, 
barátságról és még sok mindenről írtak. 1988-ban volt olyan hónap, hogy 1100 levél érkezett 
csupán a határokon túlról. 

Az évek során kincsek halmozódtak fel. Vallomások az anyanyelvről, a magyarság 
megőrzéséről, múltról , jelenről, reményekről. 

A vaskos kötetre elegendő levélanyagból csupán ízelítőt ad a következő néhány oldal. 
Tanúságtétel nyelvünk, hagyományaink, kultúránk mellett, s egyben reménysugár arra, 
hogy egy most felnövekvő generációnak is lesz hite és ereje megmaradni annak, aminek 
született: kisebbségben is - magyarnak. 

Szólni, szépen s m a g y a r u l . . . 

...Szólni, szépen s magyarul. Különösen nekünk kell erre nagy figyelmet fordí tanunk, 
hiszen mi elszakadtunk az anyanemzettől , egy másik nemzethez kerül tünk. Most ez lett a 
hazánk, de azért minden szál Magyarországhoz fűz , minden út oda vezet vissza, hiszen a 
magyar népből származunk, ezt a nyelvet beszéljük, magyarul gondolkozunk, ezen a 
nyelven mond tuk ki az első szavakat, tehát ez az anyanyelvünk! Száz meg száz nyelven 
beszélhet egy ember, a legkedvesebb, a legdrágább - csak egyetlenegy lesz számára - az 
anyanyelv. Engedje meg, hogy Gárdonyi Géza szavait idézzem: »Minden nemzetnek fő 
kincse a nyelv. Bármit elveszíthet, visszaszerezheti, de ha nyelvét elveszíti, Isten se adja vissza 
többé.« N e m elég azonban csupán magunkénak érezni, tenni kell érte valamit. A mi 
iskolánkban működik a Napraforgó Irodalmi Kör. Nagy hangsúlyt fektetünk a népköltészeti 
hagyományok ápolására. Gyű j t jük a falunkban élő idősebb emberektől, a nagyanyáinktól, 
dédanyáinktól hallott meséket, népdalokat, balladákat, gyermekjátékokat, ő r i z z ü k és 
ápoljuk őket. 

Máté Erika, Vári, Kárpátalja, (1989. IV. 22.) 

Az én szü lőfö ldem. . . 

...Van olyan föld, amely életadó édesanyánk. Ez a föld a szülőföld. Az én szülőfalum 
Sáromberke , Maros menti kicsi falu. N e m határolják magas hegyek. Nevét a hagyomány 
szerint a Kút utca elején felbuzgó kitűnő forrásról nyerte. Ugyanis egykoron az áruikkal a 
vásárokba tartó fazekasok e kút vizéből itatták meg lovaikat, ők is itt pihentek, falatoztak. 
Szórakozásból o lykor sárfigurákat is készítettek. Amikor éjszakázás után továbbmentek, 
hátrahagyták ügyességük bizonyságait. Reggel az első kútra igyekvő falubeli felfedezte a 
figurákat, s örömmel kiáltott fel: - N i csak! Sáremberke! — S így nyerte a falunk a nevét. Igaz, 
a legendát hivatalos iratok nem bizonyítják, de tény, hogy falunk már 1223-ban szerepelt az 
oklevelekben. Nevezetes birtokosai közé tartozott például Teleki Sámuel, a nagy hatalmú 
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erdélyi kancellár, a marosvásárhelyi Teleki-téka alapítója, és dédunokája, az Afr ika-kuta tó 
Teleki Sámuel. Mindketten ma is itt nyugszanak a barokkos stílusú kastéllyal szembeni 
domboldalon található hatalmas kriptában. Életük, munkásságuk ma is büszkeséggel tölt el. 
Bizonyítja, hogy a szülőföld gyakran kincsesbánya, melynek javaiból sokan részesülnek. 

Berekméri Annamária, Sáromberke (1988. XI . 16.) 

Péterréve városias falusi település a becsei járásban, a Vajdaságban. Községi népbizottság 
székhelye, amelynek kötelékébe tartozik még Poljanica (Pecesor) település a löszfennsík 
lejtőjén és a környező szállások. A löszterasz fokán terül el (82 m) a Csík, a Tisza torkolatától 
délre. Vasútállomása a Becse-Zenta vonalon van, a régi Tisza menti út mellett. 

A Bács-Bodrog vármegyei monográfiái adatok szerint László király a tihanyi apátság 
birtokai és jogai közé sorolja Péterréve helységet is a Tiszán. 

A tatárjárás után az országot járva IV. Béla király 1247-ben a Tisza mentét is meglátogatja. 
Az egykori feljegyzések két Tisza menti települést említenek: Zentarévét (a mai Zenta) és 
Zonátot (gondolom, a mai Z o m b o r lehet). Ezek közelében egy halászfalu van, azon a helyen 
ahol a Harangod-patak Péterréve felől kanyarodva a Morotvába torkollik. 

Péterréve előfordul abban az 1440-es okiratban, amely szerint Brankovics György egy sor 
Becse(j) várához tartozó falut adományozot t Birinyi Pálnak. 1522-ben a Csongrád megyei 
tizedlajstromban Szentmiklós, Karjad, Nagyador ján stb. mellett Péterréve is szerepel. Ezer. 
okirat szerint Péterrévén a dézsmabúzát Kustár Tamás szérűjében kellett összehordani, 
török adókönyvekben 1590-ben jegyzik, de már Petrov alakban, tehát a falu lakoss^ 
kicserélődött. A török idejében révadót és katolikus érseki adót fizetett. 1702-től a T 
menti határőrvidékhez tartozik és 44 határőre van. Az 1720-ban összeírt határőrök m 
szerb nevűek. Foglalkozást illetőleg a faluban volt ekkor hat napszámos, hat kocsis, h 
halász, egy várszolga, összesen 19 ember. Ezenkívül a faluban volt még két „szárazmalom 
amelyek évente 35 forint jövedelmet biztosítottak. 1751-től a Tisza menti koronabir tokho^ 
tartozik; 1767-ben 22 magvar család lakja, de utána a szerb családok száma növekszik. 
1769-ben a faluban 179 szerb lakóház van. 

1773-ban építik a katolikus templomot. Tetejét náddal fedik be és a becsei plébániához 
tartozik. Há rom évvel később, Konrád Ferenc plébános idejében önálló plébánia lesz és 
megindul az anyakönyvvezetés. A görögkeleti pravoszláv s z c b teplom 1780-ban épült fel 
bizánci stílusban. 

1848. május l - jén összetűzésre kerül sor a szerb és magyar lakosság között , és a magyarok 
többsége elhagyja a falut, de később visszatértek. 1854-ben tűzvész folytán a falu egyharmada 
az új templommal együtt leégett. 1889-ben Péterréve vasútvonalat, állomást és köves utat 
kap. 

1900-ban összeírást végeznek. Eszerint a faluban 9513 lélek él, 1362 házban. A lakosok 
közül 7493 magyar, 1972 szerb, 47 német, 396 zsidó és 30 más nemzetiségű. Természetesen 
azóta is volt már népszámlálás. A lakosság száma inkább csökkent, mint növekedett. Ez t már 
nem a tanulmányozot t könyvek alapján m o n d o m , mert a tájékoztatást abbahagytam. 
Remélem, elég áttekinthetően írtam falumról. 

Tisztelettel: Majoros Gabriella, Péterréve, Jugoszlávia (1991. IV. 28.) 

Mezőpani t . A marosi alsó járás községe. Első említése 1332-re tehető, amikor is a pápai 
dézsmák regestrumában fordul elő. Az 1557. évi lajstromban 10 kapuval szerepel. Kizárólag 
székelyek lakták ezt a falut, kik dohánytermeléssel foglalkoztak. A feljegyzések szerint az itt 
lakó székelyek Háromszékből települtek át. Református egyháza régi eredetű, már a XVI. 
századtól vannak adataink fennállására. A falu fekvése igen szép. Keletre a Juh-tető csúcsa 
emelkedik. Nyugat ra az Agyagos-hegy egyik része, a Borsfű terül el. Nevét a sűrű 
borsfabokroktól nyerte. A hagyomány szerint egy idevalósi harcos hozta magával Törökor -
szágból ezeket a bokrokat . Gyümölcse a nagy hideg miatt nem terem meg, de fáját annál 
inkább hasznosítják a helybeli dohányterme fők pipaszár készítésére. Van két történelmi 
helye is a falunak: a Lókötő hely és a Szent László kútja. A Lókötő hely arról nevezetes, hogy 
mikor itt járt II. Rákóczi Ferenc, itt kötötte ki a lovát. A Szent László kútja azért híres, mert 
amikor erre járt Szent László, ebből itatta meg a lovát. Ez az én falum története 

S z e r e t e t t e l Ú j l a k i Emese, Mezőpanit , Maros megye (1990. II. 16.) 
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Dél-Szlovákiában, Kisújfalun élek. Ez a majdnem 1000 lelket számláló település .1 
Párkány-Érsekújvár vasútvonal mentén, a Párizs-patak völgyében 2 km hosszan terül el. 

Falunk a XV. században települt, mai községünktől délkeleti irányban, körülbelül másfél 
kilométernyi távolságban az ún. Papr ik-dombon, ahol még századunk elején is régi épületek, 
tűzhelyek, pénzérmék kerültek elő az eke nyomán. Az egykori földesúr - valószínűleg 
Bi thorv - kihirdette valamennyi birtokán, hogy aki önként jelentkezik az itteni erdőirtásra, 
faluépítésre, annak 3 évig nem Kell se úrbért , se tizedet fizetnie. A környező régi települések: 
Bátorkeszi, Köbölkút , Kürt , Szőgyén közé ékelődött új falut Újfalunak nevezték el. 

A törökök 1343-ban elfoglalták Esztergomot és Párkányt . A szájhagyomány szerint erre 
az időre tehetjük Újfalu elpusztítását is, mikor a portyázó törökök a házakat felgyújtották, a 
férfiakat leöldösték, a nőket és a gyerekeket rabláncra fűzték. Csak az maradt életben, aki el 
tudott menekülni vagy az erdőbe vagy a nádas mocsárba. A martalócok távoztával előbújtak 
rejtekeikből, eltemették halottaikat, és az eredeti falutól északnyugati irányban, ahol az erdő 
és a nádas összeért, paticsfalú házakat építettek. Az egész falu mindössze 7 házból állt. 
Építőik a következő családok voltak: Bucsi, Dobai, Gulyás, Kovács, Mészáros, Takács, 
Udvardi . Azt mondták , hogy ez a csöpp kis község már nem Újfalu, hanem csupán Kisújfalu. 

Ennek a 7 családnak a tagjai építettek minden házat, telepítettek szőlőt, ültettek 
gyümölcsfát, adtak nevet a dűlőnek. O k teremtettek itt emberi kultúrát. Lassan szaporodtak 
is. A környékbeli falvak lakóival alig keveredtek, mert még az 1500-as években felvették a 
"formátus vallást, míg a szomszédos faivak nem. ígv történhetett meg, hogy mikor egvszer 

édesanyám — aki pedagógus - az iskolában minden gyerekkel leíratta szülei és nagyszülei 
ét - egv fiú kivételével - az összes tanulónak legalább egyik nagyszülője a 7 falualapító ős 

Amely ikének családnevét viselte. 
A török hódoltság keserves évtizedei után a Buda fölszabadításából hazafelé tartó lengyel 

k a p a t o k prédálták tel a falut. Később is pusztította tűzvész és a kuruc-labanc háborúk is. 
•Leghíresebb földesura Vak Bottyán volt, aki a szomszédos Bátorkeszi r. kat. templomában 
.vötötte második házasságát. 

Kisújfalut Tr ianonban Csehszlovákiának adták. 1928-ban jöttek ide az első szlovák 
telepesek a számukra épített kolóniába. Falunkat 1938-ban iMagyarországhoz, 1943-ben 
újból Csehszlovákiához csatolták. 

Farsangolók Alsócsernátonban (Háromszék). Erőss J. Péter felvétele 



A II. világháború idején itt 6 hétig állt a f ron t , szörnyű pusztítást végezve. Aztán Sobiesky 
János csapatai helyett újabb „felszabadítók" jöttek. Minden magyar elvesztette állampolgársá-
gát. Sok családot Csehországba deportáltak, ö k később apránként mind egy szálig hazaszök-
tek. 25 családot erőszakkal Magyarországra telepítettek. N e m maradt a falunak se papja, se 
tanítója. (Egykor, a vallásüldözés idején is volt 70 évig prédikátor nélkül a lakosság, hitét mégis 
megtartotta. Számomra erőt adó érzés, hogy ilyen szívós, nyakas, kitartó emberek egyenes ági 
leszármazottja vagyok.) 

A Budaörsre és Mezőfalvára hurcoltak helyett szlovák családokat telepítettek ide. Akik még 
itt vannak közülük, azokkal szépen, példás módon él és dolgozik együtt falunk népe. De 
közülük a fiatalok nagy része elköltözik, az öregek meg lassacskán kihalnak. Házaikat magyar 
fiatalok veszik meg, pedig a földműves-szövetkezeten kívül itt más munkaalkalom nincs. 
Párkányba, Újvárba járnak el dolgozni, de itt laknak. Talán ők is azt tartják, amit az én 
édesapám: „Kisújfalun már csak azért is érdemes élni, mert a kertünk fölött lévő akácerdő illata 
egészen az ágyunkig ér, a réten (természetvédelmi terület) pedig minden tavaszéjszakán 
koncertet adnak a békák." 

Ezt a falut igazán csodálatra méltó emberek lakják. Itt egyetlen szülőpár sem íratja szlovák 
iskolába a gyermekét. Még a vegyes házasságokból születetteknek is több mint a fele magyar 
iskolába jár. Családonként inkább 3, mint 2 gyerek születik. (Mi négyen vagyunk testvérek.) 

Ebben a pici faluban sok jeles ember: egyetemi tanár, költőnő, hegedűművész, zongoramű-
vész, akadémikus, orvos, mérnök, pap, paaagógus született. Örülök , nogy kortársuk lenettem. 

1918-ban itt született Gulyás Lajos is, aki levéli református lelkészként az 56-os magyar 
forradalom mártírja lett. Az 1989-es csehszlovák bársonyos forradalom után az első adandó 
alkalommal, kivégzésének évfordulóján kopjafát állítottunk az emlékére. Kisújfalusi akácfából 
olyant, mint őseinek volt. Tavaly december 31-én is megemlékeztünk róla a temetőben tartott 
szabadtéri istentiszteleten. Reméljük, hogy ez hagyománnyá válik. 

Szerény, de lélekig érő, gyertyafényes ünnepségen emlékeztünk március 15-re is. 
A földműves-szövetkezet már elvált a köbölkútitól. Őszre visszakapjuk iskolánkat is. 

Reméljük, azután a kultúrház építésére kerül majd sor. 
Kisújfalu már olyan sokszor ítéltetett halálra, de mindig feltámadt, mert fiai és leányai 

ragaszkodnak hozzá, mert szeretik szülőfalujukat. 
DobaiJúlia, Kisújfalu, Csehszlovákia (1991. VII. 6.) 

M ú l t u n k mondá ibó l . . . 

. . .A fonóban kerültek sorra a népi mondókák , babonák, hiedelmek, itt hangzottak el a 
sóvidék legszebb dalai is. Ilyen helyeken tanulták és adták tovább azt a mondát is, honnan 
nyerték a környék falvai nevüket. 

Egy pásztorembernek öt fia volt, a Magyarós-forrás mellett éldegéltek. A fiúk felnőttek, 
megcsaládosodtak, nem fértek meg az apjuk mellett. Elindultak megfelelő helyet keresni 
maguknak. Átmentek az egyik völgybe, s azt mondta a legidősebb fiú: apám, itt én lakom. 
Ot t is maradt , s így jött létre Énlaka. 

Innen továbbmentek, az öreg körülnézett , s így szólt a második fiához: - f iam, e tiéd. Az 
is ott maradt , így született Etéd. Az öreg tovább folytatta útját a kisebb fiaival. N e m messzire 
mentek, mikor kezét fölemelte, körözött vele, és azt mondta : — itt is lenne egy kis mód. A 
harmadik fia itt telepedett meg, így keletkezett Küsmőd. 

Folytatták útjukat. Jókora utat megtettek, de az apa egy szót sem szólt. A negyedik fia 
figyelmeztette is: - apám, szólj már! Az apa válaszolt: Szólok ma. így alakult ki Szolokma. 
Legkisebb fiával ezután a hegynek indultak. Amikor felértek egy nagy hegyre, lesikolánztak 
a gödörbe. Ekkor így szólt az ötödik fiú: — Édesatyám, ez a siklós nely nekem is járna. O t t 
maradt, és így jött létre Siklód. Az öreg pász tor ekkor hazafelé indult a Magyarós-forrás felé. 
A kú t főn leült, s azt mondta: no, ez immár megmaradt az atyának. Ez lett Atyha. 

Ezek ma is létező falvak, amelyek a monda szerint így jöttek létre. 
Molnár Magda, Alsósófalva, Hargita megye (1984. VII. 26.) 

. . .Történt egyszer, hogy egy Szász nevezetű pásztor kivitte a berekbe legeltetni a nyájat. 
Miközben a nyáj legelészett, két kos összeverekedett. O ly erősen verekedtek, hogy felverték 
maguk alatt a földet. Addig kapálták, kapálták, míg a nagy küzdelemben a földből egy 
arannyal teli edény nem bukkant elő. Megörvendett a pásztor, és a töméntelen pénzből azon 
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Hétfalusi borica táncot járó fiatalok (Barcaság) Eröss J. Péter felvétele 

a helyen templomot építtetett. A templom köré aztán házak települtek, és kialakult egy város, 
mely a berek és a pásztor neve után Beregszász lett. 

Kaszonyi Erzsébet, Beregszász (1986. VII. 8.) 

Leírok két eredetmondát, innen a Barcaságból. 
Régen, nagyon régen a Barcaságot tenger borította. Környékén óriások éltek. Egy napon, 

amint az óriáskirály kint sétált, királyi pálcáját beléejtette a vízbe. Kiadta menten a parancsot, 
hogy a vizet eresszék le és keressék meg a királyi pálcát. A sok óriás erre nekiállt, a partokat 
sok nelyen átvágta, hogy a vizet leeressze. így keletkeztek a szorosok, s a tenger helyén lett a 
Barcamező. A z óriásoK a tenger vizében elázott gatyáikat kiterítették a szentpéteri hegy 
oldalára száradni, aminek a nyoma Kétfalutól még ma is látszik. 

A másik monda : Volt egyszer egy Bacsó Anna nevű asszony. Az urát nem volt szabad 
látnia, mert tiltva ment hozzá feleségül. Az ura a Csukás havason őrizte a juhait, így a 
feleségét csak akkor láthatta, ha lejött a havasról. 

Bacsó Anna egy napon fogta magát, elindult a férjéhez, fel a Csukásra. Alighogy a Garcsint 
elhagyta, nagy szél támadt, s az ég is beborult. Amin t ment, s beért az erdőbe, elébe állt egy 
öregember és azt mondta, hogy térjen vissza, mert ha nem, sohasem láthatja meg az urát. 

Bacsó Anna nem hallgatott az öregemberre, ment tovább. Már az Ördög-völgyébe ért, 
amikor kitört a vihar. Az öregember megint elébe került, és mondta, hogy térjen vissza. De 
Bacsó Anna csak nem hallgatott rá. Erre egyszeriben nagyot villámlott, dörgött és Bacsó 
Anna kőbálvánnyá változott. 

A vihar e lhúzódot t , az ég kiderült, s a pásztor éppen arra hajtotta a juhait, ahol a felesége 
állt kőbálvány képibe. Megállt, s rácsodálkozott. Ez a szikla eddig nem volt itt, s éppen olyan 
az alakja, mint a feleségéé. Álltában elővette a furulyáját , és furulyálni kezdett. Dehogyis 
sejtette, hogy a kőbálványnak még ver a szíve, s hallja, amint furulyái. 

A bánatos furulyaszó hallatán a kőbálvány szíve megszakadt, szemeiből pedig patakzani 
kezdett a könny . 

Ma innen ered a Tatrang vize. 
Potyó Ildikó, Brassó (1989. XI. 5.) 
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D ó n á t - kolozsvári népmonda 
Kolozsváron, a szőlők tetejében, odafenn a Hója-erdők alatt áll egy időviselt kőember : 

Dónát a neve. Réges-régen pásztorember volt ez a Dónát . O t t legeltette a juhait az erdő 
szélén. Egyszer éjszaka a holdvilágnál észreveszi, hogy a törökök vágják keresztül a hegyet, 
hogy a Szamost a Nádas terére vezessék, s ne legyen a városnak ivóvize. Lélekszakadva szalad 
be a városba. Bezörget a Monos tor -kapun, s rohan egyenest a városházára. Csupán annyi 
ereje volt, hogy elmondhatta a dolgát, s holtan rogyott össze. A város vezetői hamarosan 
összetrombitalták a katonaságot, s elkergették az ellenséget. Utána pedig háládatosságból 
kifaragták a Dóná t képét, s Feltették a hegyre, az erdő aljába. Azóta a kőember minden 
éjszaka leszáll és körülnéz, nincs-e valami baj az ő kedves városában. Majd megmeríti 
korsóját, úgy tér vissza a helyére. 

Az átvágott hegyet pedig ma is Törökvágásnak hívják. 
Mihály Bánffy Erzsébet, Magyarléta (1990. III. 1.) 

.. .Gyergyóban járván jegyeztem fel a T a t á r d o m b mondáját . 
Réges-régen, a tatárjárás idejében élt Gyergyóban egy Bákainé nevű asszony, aki 

megjövendölt mindent: égiháborút csakúgy, mint jégesőt. Egyik vasárnapon, éppen amikor 
a templomból tódultak ki az emberek, Bákainé megállította őket , s emigyen szólott : 
Mondanék valamit atyafiak, ha meghallgatnátok. A tatárok immáron béjöttek Erdélybe, s 
nemsokára itt lesznek nálunk es. Töméntelen sokan lesznek, s amerre járnak, mindenüt t 
felégetik a falvakat, kardra hányják a férfiakat, rabszíjra fűzik az asszonyokat. Ezért azt 
mondom én néktek, hogy amikor látjátok a távoli falvak füstölését, minden ember, aki a réten 
kaszál, verjen a földbe egy magos cöveket, s tegye reá a kalapját. Minden arató az utolsó 
kévébe, amelyet aratott, vágja bele a sarlóját, s arra is tegyen kalapot. Ami edény pedig veletek 
lesz, azt mint rejtsétek el a fűbe meg a tarlóba . Én akkor már nem leszek életben, de amikor 
idejönnek a tatárok, a síromból kilepek és megmondom, hogy győztök vagy elpusztultok 
valamennyien. 

Eltelt egy hét, és Bákainé meghalt . 
Eltelt egy másik hét, és jöttek a tatárok. 
Nosza , meglátták ezt a parasztok, hát úgy cselekedtek, ahogy Bákainé meghagyta volt 

nekik. Hát egyszer csak vágtatva jő lován egy fekete ruhás asszony. Bákainé volt. Már 
messziről kiáltozta az embereknek: győzni fogtok! 

Úgy is lett. Amikor a ta tárok meglátták azt a sok kalapot a kaszákon, meg a kévék 
hegyiben, úgy megrettentek ettől a seregtől, hogy mozdulni sem tudtak. A gyergyóiak pedig 
nekirontottak, lekaszabolták őket mind egy szálig, még hí rmondó sem maradt belőlük. Azt 
a dombot , ahol a tatárokat eltemették, ma is Tatárdombnak hívják, s Bákainé nevét is őrzi az 
emlékezet. 

Spirnbirn Mirella, Nagyvárad (1984. X. 13.) 

Az én i skolám. . . 

Immár két éve mondhatom iskolámnak a marosvásárhe ly i Bolyai Farkas Líceumot . 
Régi iskola. A reformáció fellendülésének idejéből való. Az akkori szellemi fellendülésnek 

az egyházi, kolostori iskolák már nem feleltek meg. Ezért kérték az 1557-es gyulafehérvári 
parciális gyűlésen a rendek Izabella királynőtől Székelyvásárhelyt - annak idején így 
nevezték Marosvásárhelyt - református iskola felállítását. A megadott engedély alapján 1357 
őszén megnyitotta kapuiát a „schola particula" a város vártemplomának északkeleti 
oldalához épített, ma is látható épületben. 45 esztendő után, 1602-ben költözött mai helyére. 

Amikor a XVII. század végén fellángolt vallási türelmetlenség idején a sárospataki 
kollégiumot kiűzték ot thonából , többévi bolyongás után 1717-ben Marosvásárhelyre értek. 
1718-ban a sárospataki kollégium megmaradt serege egyesült a vásárhelyi particula scholával. 
Ekkor a marosvásárhelyi iskolát kollégiumi rangra emelték, így a kolozsvári és a nagy-
enyedi testvérkollégiumokkal egyenrangú intézetként folytatta munkáját . Ezek a kollé-

f iumok évszázadokon át a magyar kultúra éltető forrásai voltak. Kollégiumunk legfényesebb 
orszaka a XIX. század volt, a nagy matematikusok kora. Fél évszázadig volt itt professzor 

Bolyai Farkas. Itt diákoskodott fia, a legzseniálisabb magyar matematikus: Bolyai János. Itt 
tanult a XIX. század végi magyar matematika egyik kiemelkedő alakja, Vályi Gyula. Tanára 
volt a jó nevű filozófus, irodalmár és természettudós, Mentovich Ferenc. 
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1948-ban, az úgynevezet t „tanügyi r e f o r m " alkalmával államosították az iskolát. 
Mi, ide járó diákok büszkék vagyunk arra, hogy iskolánk ilyen fényes múltra tekint vissza. 

Török Katalin, Mezősámsond , Maros megye (1991. X. 2.) 

Jeles e lőde inkrő l . . . 

Még 1982-ben volt, hogy egy szigetszentmiklósi nyugdíjas hozta át magával egy erdélyi is-
kolásfiú dolgozatát, s eljuttatta nozzám. Témája : Levél egy híres emberhez. íme az írás. - P. M. 

Levél Petőfi S á n d o r h o z . 

Tisztelt Petőfi úr! 
N e haragudjék meg, hogy urnák szólí tot tam. Nem gazdaságáért, hanem kincseiért, a 

verseiért szólítom O n t úrnak. 
A XX. századból írok önnek. Egész rövid, de tartalmas élete munkásságának gyümölcse 

immár több mint 130 éve táplál minket. 
Mit beszélek én? Rövid élete? Már hogy lehetne rövid életű? A végtelen idővel vetekszik az 

ön híre, neve. Aki akár egy versét is elolvassa Ö n n e k , kitörölhetetlen emléket ébreszt lelkében. 
De aki egy versét elolvassa —elolvassa mind! 

N e m tudom én Ö n n e k azt a tiszteletet, hódolatot leírni ékes szavakkal, amiket érzek, de Ö n 
úgyis mindent megért, próbáljon meg gondolataimból olvasni. Az örök halhatatlanság 
birodalmában, gondolom, ezt is lehet. Remélem, ezt a tiszteletet nem csak tőlem nyeri el. 

Ha kezembe veszem verseskötetét, gondolatban más világba lépek. A gyönyörű versek 
halhatatlan birodalma ez. 

Kérem Ö n t , maradjon köz tünk nagyon sokáig. 
Egy őszinte, igaz hódolója : 

Takács Zsolt, Margitta (1982. III. 22.) 

. . .Már az előbbi levelemben említettem Miska bácsinak, hogy az én legkedvesebb költőm 
Petőfi Sándor. A könyvespolcomon egy vastag, piros fedelű, régi könyv található. Ez a könyv 
még a dédnagyszüleinkről maradt ránk. H o g y mi olvasható benne? Petőfi Sándor válogatott 
versei. 

Amíg nem tudtam magyarul olvasni, addig a szüleim olvastak fel belőle nekem. Később az-
tán már magam olvasgattam a verseket. N a g y o n sok szép vers olvasható. A János vitéz meg az 
Apostol tetszenek a legjobban nekem. Minden este lefekvés előtt olvasgatok a húgomnak a 
könyvből . Sorba mindent . Mikor a legutolsó vershez ér tünk, melynek címe Apostol és nagv 
szegénységről szól, kenyérhiányról , meg arról, hogyan éheztek az emberek régen, még engem 
is nagyon megrázott ez a vers, szinte sírhattam volna. A húgom sírt is, és azt mond ta : ne olvasd 
azt, nogy sír a kisfiú, és kenyeret kér, olvasd inkább, hogy van már kenyér és nem éheznek 
többé. 

Azóta húgom nagyon becsüli a kenyeret , és ha látja, hogy más gyerek pocsékolja, akkor 
rászól . . ." 

Orosz. Tánya, Kígyós, Kárpátalja (1986. XI. 11.) 

Körösi Csorna Sándor ró l 

Kedves Miska bácsi! 
Nem vagyok rendszeres rádióhallgató, de most éppen akkor kapcsoltam be véletlenül a 

rádiót, amikor a Miska bácsi negyedórája című adást sugározták. Hallottam a felhívást a 
tanulókhoz, hogy ki amit tud Körösi Csorna Sándorról, írja meg. En Szőke Irma vagyok 
Parajdról, de Székelyudvarhelyre járok iskolába, a mezőgazdasági líceumba, XI. osztá Ivba. 
Elhatároztam, hogy pályázok. 

Körösi Csorna Sándor egyike székelységünk azon tudósainak, aki a szikrát, ami később 
lángra lobbant, már kisgyermek korától magában hordozta . A székelység körében ugyanis 
elevenen éltek a magyarok és a hunok eredetére vonatkozó mondák . De az életkörülmények is 
hozzájárulhat tak Körösi későbbi elhatározásához. Szülőfaluja még őrizte a feudális rendi 
rétegződést, voltak jobbágyok, zsellérek, szabad székelyek, akik lófők (huszárok) vagy 
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közszékelyek (gyalogosok) voltak. Fegyelem és rend uralkodott a falu egész népe felett. 
Édesapja és bátyja is gyalog határőrök voltak, s a határőrség léte szülőfalujában mély nyo-
mokat hagyott Sándor gyermeklelkében. Már őseitől kezdve nadinépként ismerték a katonai 
fegyelmet és regulát, lelkükbe íródott és alapvető tulajdonságukká vált. Sok megpróbáltatás, 
katonai menetelések történtek szeme láttára, de az öreg hadfiaktól is sok elbeszélést, harci 
élményt hallott. Mindezek vakmerőségre, bátorságra buzdítot ták. 

Körösi Csorna Sándorban a szikra tehát gyermekkorának, sajátos környezetének és sajátos 
szellemiségének hatására alakult, teljesen öntudatlanul, amely később, enyedi diáksága idején 
tudatosult Denne. Az enyedi diákévek félig kolostori, félig tábori életmódhoz hasonlítottak, 
de mindenképp a fegyelemhez kellett igazodni. Hierarchia uralkodott az egész diákság 
közöt t , aszerint, hogy ki régi vagy új diák, ki milyen módú , és hogy tudásával ki hogy haladt 
előbbre. így mindenkinek megvolt a maga szigorú napi teendője és kötelessége a tanuláson 
kívül is, amiben nemcsak tanáraik ellenőrizték őket, hanem saját maguk is egymást. 

Körösi szülei szegények voltak, fizetni nem tudtak érte. Szolgadiák volt. Szolgálatai 
ellenében ingyen bentlakást, cipót kapott , s tandíjat sem kellett fizetnie. 

Tudós emberré formálásában nagy szerepe volt haladó szellemű professzorainak. Valószí-
nűleg Herepei Ádám - akit a nemzeti gondolat és a francia forradalom eszméi vezéreltek -
történelemleckéi ébresztették fel azt az elhatározását, hogy az ősmagyar haza felkeresésére 
induljon. Ez az az időszak, amikor harc folyik az anyanyelv érvényesítéséért, mert addig a 
latin volt a hivatalos nyelv. így edződött férfivá testileg és szellemileg is, itt Enyeden érett 
meg a feladatok vállalására. Ónálló utat tűzöt t ki magának. Magyari Lajos verse szerint is: 
„Az utat én akartam, / mert engem akart az út ." 

Céljának alárendeli teljes életét, tudatosan edzi testét, lelkét; nélkülözésekkel, sanyargatás-
sal, szoktatja magát a fáradtsághoz, s ahhoz, hogy akaratán és indulatain uralkodni tudjon. 
De célját szolgálták göttingai egyetemi évei is, ahol egyebek mellett keleti nyelveket tanul. 

Bár őseinket nem sikerül megtalálnia, mégis világraszólót alkot angol-tibeti szótárával és 
tibeti nyelvtanával. Végcélja álom maradt, neve mégis ott ragyog a világ nagy tudósainak 
sorában. Életműve azt példázza, hogy a nemzeti öntudat , hagyomány és örökség ápolása 
hogyan ötvöződik az emberiségért végzett tevékenységgel. Magyari Lajos Csorna Sándor 
naplója című versében a tudós hazaszálló utolsó gondolatai példamutatóak: anyagi biztonsá-
got, lelki megtartatást kíván népének. 

„A nép, melyből vétettem, bizonnyal megél, 
tagadjátok le előtte kínjaim, 
Elég ha gond akasztja, próbálja tél, 
De tegyétek, hogy lelkét megtartsa-megtalálja, 
táplálja a föld. ott, ahol él, 
szikkadjon el az elmék ázsiája, 
szívünknek is jusson bor, kenyér." 

A darjeelingi angol temetőben kőoszlop jelzi a sírját. A hatszögletű, sárgára festett 
síremléken többek közöt t ez áll: „Nemzete bölcsőjét kereste és a maga sírját találta meg a 
Himalája hegyei közö t t . " 

Kitartása, elhivatottsága, akaratereje, de szerénysége is példakép lehet bármely kor 
emberének. 

Szőke Irma, Parajd, Hargita megye (1991. X. 2.) 

N é p r a j z , népszokások, n é p h a g y o m á n y 

... A tavaszi vakációban olyan élményben volt részem, melyet nem tudok feledni. Ugyanis 
a húsvétot nagyszüleimnél, Szentháromságon töltöttem, ahol nagyon szép népszokás é lmind 
a mai napig. Még a diktatúra idejében sem hagyta ez a kis falu ősi népszokását. A neve 
vi rágozás . 

Húsvét első napjának éjjelén a regruták minden házhoz fenyőgallyat tesznek. Ahhoz a 
házhoz , ahol idősebb asszony van, oldalágat, ahhoz a házhoz, ahol fiatal lány van, 
fenyőhegyet. Alighogy pirkad, elindulnak és minden leányos házhoz bemennek, ahol 
r igmust mondanak és megtáncoltatják a leányt. Természetesen zeneszóra, mert zenekarral 
mennek be minden házhoz, ahol nyitva van előttük a kapu. Fizetségül tojást, bor t , szalonnát 
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és pénzt kapnak. A regruták között van egyvalaki, akit bekormoznak és kiöltöztetnek, ő 
kergeti el az úton bámuló gyerekeket. Este, mikorra már minden házat végigjártak, a 
tojásokból nagy rántottát csinálnak, megvacsoráznak, majd az egész ceremónia egy jó bálban 
végződik, ahol a falusi nép kimulatja magát. Fulladásig ropják a csárdást, habár szakad a 
verejték az arcukon. Ezen a bálon én is ott voltam, nagyon jól éreztem magam, sokat 
táncoltam, és soha el nem felejtem a nagy élményt, a szentháromsági húsvétot. 

Fazekas Tünde, Marosvásárhely (1991. V. 17.) 

Egy régi használati eszköz: a só tö rő . 
A háztartásban a darabos kősó törésére használták. Kemény, egészséges tölgyfából 

faragták, házilag készítették. A mester a fa természetes formájához igazodott és az edénynek 
jó vastag falat hagyott . A sótörő alja gömbölyű, akárcsak a törőé is, ezért szépen simulhat 
egyik a másikhoz. Az edény és a törő is úgy van elkészítve, hogy erős ütéseknek is ellenálljon. 
A sót hűvös helyen, a kamrában, lefedett edényben tárolták. A kősónak állítólag jobb az íze, 
mint a darált sónak. Tartósításra használták. Disznóvágáskor is csak annyit törtek meg, 
amennyire éppen szükség volt. 

Szodorai Árpád, Nagyvárad (1986. VI. 21.) 

Élő húsvét i r igmusok Alsósófalván. 

„Húsvét másodnapján mi jutott eszembe 
Csokros vízipuskát vegyek a kezembe 
Elindultam véle piros tojást szedni 
Lányok, lányok, székely lányok 
Megfoglak öntözni." 

„ Van e háznak rózsabokra 
Nyúljék élte sok napokra, 
Hogy virítson mint rózsaszál 
Megöntözöm. Ennyiből áll 
E kis kertész fáradtsága, 
Piros tojás a váltsága. " 
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„Zöld erdőben jártam 
Gyöngyvirágot láttam, 
Bárány húzta rengő kocsin 
Mindjárt ideszálltam. 
Nesze hát rózsavíz, gyöngyöm, gyöngyvirágom, 
Hol a tojás, piros tojás, tarisznyámba várom." 

Ágoston Imola, Alsósófalva, Hargita m. (1991. VI. 18.) 

. . .Az új évhez is fűződnek népszokások. Falunkban még él egy, csupán a Mezőségen 
megtalálható szokás, amely nagyon érdekes, és nem is minden mezőségi faluban ismerik. 
Éjfél táján indulnak meg a legények ostorral, csengővel, juhkolomppal a kezükben. Minden 
házhoz bemennek és nagyokat csattintanak az udvaron, meg a kolompokat rázzák. Addig 
csattogatnak, míg a házigazda - ha lefeküdt - felébred, és behívja őket. 

Előfordul az is, hogy nem engedik be őket . Ilyenkor kiemelik a kaput a sarkából és 
elcipelik egy másik utcába, hogy legyen mit keresnie a gazdának. Egyik nagynénémnél 
történt meg, hogy mivel nagyon sokan jöttek már, gondolták, a köve tkezők hiába 
csattintanak odakint, biz ' ők már nem engednek be senkit, niszen ideje az alvásnak, mindjárt 
reggel lészen. Reggel azonban kereshették a kapuikat, míg aztán megtalálták. N e m csak a 
kaput kereshették, nanem a seprűt is, mivel reggelre nagy hó esett, a csattogok pedig feltették 
a seprűt a szomszéd orgonafájára. 

Újév reggelén pedig elindulnak a r igmusmondó kisgyerekek, akik boldog újévet kívánnak. 
Török Katalin, Mezősámsond, Maros m. (1991.1. 3.) 

. . .Most pedig, hogy még jobban felelevenítsem az esküvői szokásokat, le szeretnék írni egy 
vőfiverset (vőfély), mégpedig a vőfi kiköszönését , a nagytatám által használt szójárással és 
páros rímmel. 

Szerencsés jó reggelt adjon az Úr Isten 
Köszönni akarok, mert megyek el innen. 
Álljon meg a cigány, hogy nekik is köszönjek, 
Aajon Isten nektek erőt, egészséget. 
Legyen az Istennek dicsőség az égbe, 
Szerencsével vittük nagy dolgunkat végbe. 
Legyen az Úr Isten mindig a vezérünk 
Igaz gyámolítónk, míg e földön élünk. 
Éltesse az Isten e háznak az urát, 
Mindenkit megtartson, apraját és nagyját. 
Tele legyen mindig pincéje, kamrája, 
Bú, bánat, fájdalom ne férjen hozzája. 
Násznagy urunknak is azt kívánom, éljen 
Sok örömnapokat közöttünk szemléljen, 
Sok új párokat még lagzira segéljen 
Azért azt kívánom még egyszer, hogy éljen. 
Éltesse az Isten e ház összes vendégét. 
Arra kérek mindenkit, hogy bocsásson meg nekem, 
A rám bízott dolgokat, ha nem jól végeztem. 
Fiatal új párok azt mondom tinéktek, 
Legyen előttetek, amit ma tettetek. 
Az Isten, aki így rendelt titeket, 
Áldja, gyámolítsa egész élteteket. 
Legyetek e földön szerencsések mindig, 
Szeressétek egymást holtig, amint illik. 
Most húzd rá cigány, szóljon a cimbalom, 
Szólására elfut minden csúf fájdalom. 
Mutasd ügyességed, van most rá alkalom, 
Csengő pénz, jó bankó lesz majd a jutalom. 
Csenaüljön-pendüljön a szép magyar nóta, 
Mely hol sír, hol vigad már ezer év óta. 



Hadd sírjon vidámja, sírjon szomorúja, 
Ettől alszik el a magyar ember búja. 
Éltesse az Isten a magyar nemzetet, 
Mindenkit megtartson, ifjút és öreget. 
Amint eltöltettünk itt ezer éveket, 
Azon képen töltsünk számos esztendőket. 
Dicsértessék Jézus, jó mulatást adjon, 
A szüzekkel együtt köztünk uralkodjon, 
Végül mindnyájunkat az egekbe fogadjon. 
Most búzd el nekem Rákóczinak azt a híres nótáját, 
Amelyet ő dalolt, mikor szerezte ezt a szép hazát! 

Pap Ildikó, Szamosújvár (1985. XI. 12.) 

Ha küzdve is, maradn i m a g y a r n a k . . . 

. . .Kedves Miska Bácsi! 
Ha roszul fogom írni, néze el nekem. O r o s z iskolába járok, szüleim nem tanítottak meg 

magyarul írni. Egyedül tanultam.. . 
Bordás Jutka Borzsova, Kárpátalja (1989. II. 8.) 

. . .Szeretném meg kérni valamire, hogy bocsása meg ha valamit nem jó írok vagy ép nem 
helyesen írok. De éngem szüleim nem tanítanak magyarul írni, ha nem magamtól tanultam 
meg.. . 

Szűcs Zoltán, Nagyvárad (1991. I. 27.) 

. . .Kedvenc íróim: Jókai Mór, Móricz Zsigmond és Tamási Áron, a költők közül pedig 
Petőfi, Vörösmarty és Reményik Sándor. Utóbbinak a versei mély benyomást keltettek 
bennem, különösen a/ Ige, és a Ha nem lesz többé iskolánk. Ebbő! idézem az első versszakot: 

Ha egyszer nem lesz többé iskolánk 
- Nem lesz üvegház gyönge palántáknak 
Ha nem lesz tanterem 
Hol a tanító nyíló ajakán 
A/ ige-virag magyarul terem, 
Ha nem lesz többé mód 
Oktatni gyermekünk az ősi szóra, 
Ha minden jussunkból kivettetünk: 
Egy Iskola lesz egész életünk, 
S mindenki mindenkinek tanítója. 

Mi itt talán így látjuk ezt, és igazat adunk a költőnek. 
B. Melinda, Brassó (1986. VIII. 2.) 

[Tanítás és iskola nélkül összezavarodnak a dolgok, szertefoszlik, bizonytalanná válik a 
múlt. Jól nyomon kísérhető jelenség a kárpátaljai Salánk község történetéről írott levélben.] 

.. .Községünkben van két folyó, a Szalva és a Borzsa, amely bele esik a Tiszába. A községet 
körös-körül erdő fogja körül. Ezek az erdők régen egy grófé voltak. A hegy oldalán van egy 
kút, amelyet Mikes Kelemen hadvezér vájatott 1929-ben. A 20-as 30-as évek közöt t Salánkot 
sokan elfoglalták, mint például a tatárok, a tö rökök , a csehek és kétszer a magyarok. És régen 
a hegy tetején volt az ezeréves magyar határ, mi akkor még Magyarországhoz tar toztunk. A 
mi utcánkon keresztül jár egy kis vonat. A vasutat Diósgyőrből hozták ide nálunk. A vásártér 
még mindég megvan. Pontosan a hegy alatt van. Most szeméttelep van ott. A nagy vásár 
1938-tól 1942-ig minden éven volt, május utolsó vasárnapján. Voltak a vásáron magyarorszá-
giak is, hurkát sütöttek, Debrecenből pedig a mézes bábokat hozták eladni. Árultak még női 
szoknyákat , férficsizmákat és öltönyöket, meg még sok mást. Aztán 1942-ben bejöttek az 
oroszok és azótátol mi a Szovjetunióhoz tar tozunk, és azótától nincs vásár... 

Cs. Anikó, Salánk, Kárpátalja (1987. III. 15.) 
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[Változik a világ. Négy esztendővel később, 1991 áprilisában az ugyancsak salánki Müller 
Gabriella leveléhez egy meghívót mellékelt] 

Mélyen tisztelt Miska bácsi és családja! 
A Salánki Községi Tanács és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség helyi alapszerve-

zete meghívja önt 1991. május 26-ára a II. Rákóczi Ferenc- és Mikes Kelemen-emlékhely 
felavatására. Az ünnepséget az 171 l -es salánki tanácskozás, a nagyságos fejedelem és hű 
bejárójának itt-tartózkodása 280. évfordulója alkalmából rendezzük: 

Szervezőbizottság. 

. . .Nagyon szeretem a magyarórákat, különösen az irodalmat. Valahogy mikor a régi 
magyar költőkről tanulunk, olyan érzés fog el, hogy sírni tudnék, hogy milyen szép a magyar 
irodalom. Eddig nem szabadott o lyanokról tanulnunk, amit most megengednek (és most sem 
mindent). Nagyon lelkiismeretes tanárunk van, szép kifejezésekkel fogalmaz, sokkal szebbé 
teszi a magyar irodalmat, mintha a könyvből egy verset elolvasnánk... 

Szilágyi Erzsébet, Maros megye (1990. X. 10.) 

. . .Nálunk megalakult egy népi együttes Csősz Ferenc tanár vezetésével. Csősz Ferenc 
1976-ban jött a mi falunkba és azóta már nagyon sok szép dolgot valósított meg pöt tömke 
feleségével, Irma nénivel. Első tanítványa voltam, és ő fedezte fel, hogy nekem jó hallásom 
van. Azóta már együtt énekelek a gyermekekből formál t együttessel. De azok az első 
gyermekek már felnőttsorba nőttek, együtt valósítva meg szebbnél szebb dolgokat. Ezelőtt 
3 évvel Feri bácsi összegyűjtötte a felnőtteket és egy szép darabot tanultunk be: Kodály H á r y 
Jánosát. Sokat vol tunk vele vendégszereplésen. Nagy sikerünk volt. Én huszár fiút és huszár 
lányt játszottam. N a g y o n nagy költség volt ez a mi számunkra, de mi azt nem néztük. Miska 
bácsi, nagyon nagy ö röm ez a mai nap nekem, hiszen ma töltöm be a 17. évemet! ... 

Nagy Edit, Marosvásárhely (1986. II. 17.) 

. . .Most pedig a tanulás mellett „néprajzkutatói" munkát végzek, egyelőre csak a 
szülőfalumban, Lövétén (Szentkeresztbányától 12 km). Történelemórára monográfiát kell 
készíteni, ez egyben pályázat is. Egy másik pályázat, amely szintén itt az iskolában van, és 
melyet szintén szeretnék megírni, Márton Áron püspöknek arra a mondására épül, hogy: 
„Az iskola, ha nem templom, akkor barlang." 

András Réka Zsuzsanna, Szentkeresztbánya, Hargita m. (1991. III. 14.) 

Nagyvárad, 1985. október 1. 
Kedves Miska bácsi! 
Mielőtt leültem levelet írni, a piacon voltam bevásárolni. Szeretem a szilvás gombócot, s 

mert találtam szép, érett besztercei szilvát, abból is vettem. Idehaza nagymamával válogattuk, 
nézegettük. Nagymamám féltucatnyi egészséges, szép nagy szemet kiválasztott kóstolónak. 
A magokat az asztalon katonás rendbe sorakoztatta, nézegette. Hallgatott sokáig, s mikor 
megszólalt, egy kicsit megbicsaklott a hangja. „Elvetem őket" mondta, s felnézett az utca 
túlsó oldalán magasodó négyemeletesre, megnézte a kerítésen túl a lebontott házak burjánnal 
benőtt romjait, s a kerten túl számba vette a még itt árválkodó másik öt házat. „Talán.. ." — 
nem folytatta, de én megértettem. 

Hé t évvel ezelőtt az utca túloldaláról elköltöztek a szomszédok. A házbontók mit sem 
kímélve tördelték a gyümölcsfákat. Amikor elmentek, nagymamám átballagott és sokáig 
álldogált a romos telken. Majd ásót vitt, s a téglatörmelék alól kiszabadított egy alig 
cseperedett szilvafacsemetét. Sokáig nézegette megtördelt ágait, majd nagyot sóhajtva 
elültette az előző évben kivágott öreg szilvafánk helyére. „Hátha . . . " - szólt csendesen. 

Most itt ülök és írok. Ki-kinézek az ablakon. A hét évvel ezelőtti kis csemete szép zöld 
levelei közül hamvaskék gyümölcsök kínálják magukat. Nagymamám néhány méterrel 
arrább dédapám Doberdóró l hozot t , már kicsorbult utászásójával puhítgatja a földet s 
arasszal méricskél, és a szilvamagok bekerülnek a puha földágyba. 

Magam előtt látom nagymamám kék eres, fáradt kezét és hallom újra szavát, „talán.. .". 
Igen, értem, arra gondolt , talán még felcseperednek itt az apró csemeték annyira, hogy 
kibírják földlabdába burkolt gyökereikkel valamelyik tömbházig az utat, s majd évek múlva 
az őszi szelecske a fellebbentett levelek közül előviílantja az érett gyümölcsök hamvaskékjét. 
S még az sem baj, ha nem éppen a mi ablakunk alatt. 

Kállai László, Nagyvárad (1987. szeptember) 
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. . .Levelemben arról szeretnék önnek beszámolni, h o g y a n ünnepe l tük a t iszabökényi 
á l ta lános iskolában március 15-ét. 

Hangsúlyozom, hogy iskolánkban első ízben emlékeztünk az 1848-as márciusi ifjakra, a 
szabadságharc hőseire. Az ünnepélyt a magyar h imnusz éneklésével kezdtük. Mélyen 
meghatódva énekeltünk, s éreztük, valami különös, felemelő érzés, a boldogság érzete kerít 
hatalmába bennünket . Először énekelhettük nyilvános helyen a magyar himnuszt. Szívvel-
lélekkel. Szabadon! 

Az ünnepi délutánt az iskola dísztermében tartottuk. A terem falára felkerült Petőfi Sándor 
arcképe, nemzeti szalaggal és kokárdával. Alatta figyelmeztető jelmondat: „A magyar név 
megint szép lesz." 

A Himnusz elhangzása után Fábián József tanár történelmi áttekintést nyúj to t t a magyar 
történelem eme dicső fejezetéből. Ezután ünnepi szórakoztató műsor következett . Érdekes-
sége az volt, hogy minden előadott szám Petőfi Sándor nevéhez kapcsolódott . Költeményei, 
megzenésített versei keltek életre. Elhangzott a Nemze t i dal, A 15. március 1848, A 
szabadságharchoz és más versei. Én a Szülőföldem című versét szavaltam. Osztályunk, a 6. 
osztály az érdekesség kedvéért a János vitézből is eljátszott egy részletet, sőt a Falu végén 
kurta kocsma című versét is életre keltettük jelenet formájában. Megzenésített verseit is 
örömmel énekeltük. Végül a költő egyik megzenésített versére (Tíz pár csókot egy végből) 
magyar csárdást táncoltunk, nemzeti ruhába öltözve. 

Befejezésül a Szózat hangzott el. A szavalatokat, a jeleneteket, a magyar táncot 
osztá lyfőnökünk s egyben magyartanárnőnk, Tegzi Edi tke néni tanította meg nekünk. 

Úgy éreztem, az ünnepség nagyon jól sikerült. Sokáig emlékezetes lesz számunkra. 
Érezhettük, hogy mi is magyarok vagyunk, a Magyarországon élő magyarok igazi testvérei. 

Csak azt sajnáltuk, hogy nemzetiszínű kokárda nem jutott minden tanulónak, mert ilyen 
szalagot nálunk az üzletben sajnos nem lehet vásárolni. 

Ezzel levelem végére értem. Várom válaszát! 
Szeretettel: 
Kincses Tímea, Tiszabökény, Kárpáta l ja (1991. III. 19.) 

Utószó: Sor jáznak a levelek. O n n a n ide, innen oda . Egy most fe lnövekvő nemzedék 
szívdobbanásai. N e m kérnek sokat , csupán választ, meleg emberi szót, s egy kis segítséget 
ahhoz, hogy Sors jelölte hazá jukban is bátorságosan és nyugodtan megmaradhassanak 
születésük jogán: magyarnak. 

Történelem! Légy irgalmas hozzájuk! 

Padisák Mihály 

HÍREK HÍREK 

Szabó Sándor felvétele 

Jász í jászok Jászdózsán 

Hagyományteremtés , a jász önérzet felélesz-
tése volt a célja Guba Imre jászdózsai testne-
velő tanárnak, aki általános iskolai diákjaival 
megalakította a Jászíjász Egyesületet. A kas-
sai Reflex íjakkal a fiatalok eme régi magyar 
fegyver sportszerű használatával ismerked-
nek meg. 
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EVFORDULOK 

150 éve született 
Banovits Kajetán, 
a Közlekedési Múzeum 
első igazgatója 

Banovits Kajentán 
(Kiss Farkas Imre festménye, 
a Közlekedési Múzeum tulajdonában) 

1841. augusztus 10-én született az Ung vármegyei Mátvócon (ma Csehszlovákia, 
tőketerebesi járás). Vasútmérnöki diplomát szerzett, majd kü lönböző vasúttársaságoknál 
dolgozott. Tevékenysége kiterjedt a folyamszabályozásra, lecsapolásokra is, ugyanis szülő-
földjén lecsapolótársulatot szervezett 1886-ban. 

A vasútnál - KSOD, MÁV - eltöltött évek alatt munkájával európai hírnévre tett szert, 
elsősorban újításaival. Legismertebb ezek közül az állomási védjelző, de egyéb vasúti 
jelzőberendezéssel és világítással kapcsolatos újításával is megbecsülést vívott ki. Mint vezető 
beosztású tisztviselő - miniszteri tanácsosként ment nyugdíjba - a kiképzés és a továbbkép-
zés eredményes megoldásán fáradozott . Gyakorlati tudását több vasúti szakkönyv írásánál és 
szerkesztésénél kamatoztatta. 

Nevéhez fűződik a millenniumi ünnepségek alatt sikert aratott Közlekedési Csarnok 
kiállításának megszervezése, amely a Közlekedési Múzeum alapja lett, Banovits Kajetán 
pedig igazgatója. Tekintélyének és befolyásának köszönhető, hogy az ideiglenes épületet 
lassan allandóvá építették át, és a főváros a telekbérletet meghosszabbította. Éppen a telek 
ideiglenessége és a gyűjtemény gyors gyarapodása miatt került sor arra a vitára, amely a 
múzeum létét veszélyeztette. Banovits Kajetán a városligeti bővítés mellett érvelt, míg mások 
a műegyetem mellé álmodtak egy hatalmas műszaki múzeumot . A gyűjtemény elhelyezésén 
túl a múzeum célja is szóba került , nevezetesen az oktatás és a közművelődés elsőbbsége. 
Banovits Kajetán jól látta, hogy a kiállításoknak elsősorban a nagyközönség érdeklődését kell 
felkelteni, nem pedig a szakoktatás céljait kiszolgálni. Természetesen ez utóbbi szempont 
sem elhanyagolható. 
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A régi Közlekedési Múzeum 

A múzeum gyűjteményének gyarapításában maga és ki tűnően megválogatott munkatársai 
dolgoztak. A kor legjobb és legismertebb szakembereit nyerte meg a szakbizottság 
munkájához, amely minden fontos szakmai kérdésről döntö t t . A bizottság azonban sok 
esetben Banovits Kajetán tudásában bízva szabad kezet adott neki. A különböző vállalatok-
nál kiépített kapcsolatai, a felügyelőbizottságban dolgozó vállalatvezetők révén az anyagi 
problémákon is sokszor úrrá tudott lenni. 

A századfordulón még nagyon kevés műszaki, illetve közlekedési múzeum működöt t 
Európában. A nagy hírű Deutsches Museum is későbbi alapítású, mint a Magyar Királyi 
Közlekedési Múzeum, így Banovits Kajetán úttörő munkát végzett az európai szintű 
gyűjtemény létrehozásával. Lelkesedése, kellő szaktudása és menedzseri munkája révén a 
főváros leglátogatottabb múzeuma lett. 

Szakmai munkája elismeréseként nemesi címet kapott, továbbá számos kitüntetés birto-
kosa is volt: Lipót-rend lovagja, III. oszt. vaskoronarend tulajdonosa, Ferenc József-rend 
lovagja, a csillaggal ékesített II. oszt. porosz koronarend tulajdonosa. 

Banovits Kajetán 1915. december 7-halt meg, sírja a Farkasréti temetőben található. 

Dr. Molnár Erzsébet 

Kilencvenéves lenne Muharay Elemér 
Muharay Elemér 1901-ben született a jászberényi Apajpusztán. Szülei pár holdas 

földjükön nem élhettek meg családostul, apja ezért vasúti munkás lett. Elemér a hatodik elemi 
befejezése után szintén a vasúthoz szegődött, pályafenntartónak, később különböző alkalmi 
munkákkal kereste a kenyeret. Eközben tanult : magánúton elvégezte a négy polgárit, majd a 
reálgimnázium ötödik és hatodik osztályát. 

Tizenhét éves korában - tehát 1918-ban - belépett a köztársasági hadseregbe, majd 
hosszadalmas, keserves román fogság jutott osztályrészéül. 

17 



1921-ben Budapesten napszámoskodott , később raktárkezelő-segéd lett. Közben elvégezte 
a Bolváry-Mattyasovszky-iéle színi- és rendezőiskolát. Ezen a pályán akkoriban nem 
boldogult. 1926-1928 között Francia- és Németországban keresett megélhetést s újabb 
ismereteket. Jórészt fizikai munkája közben nemzetközi rangú rendezők módszereit és 
fogásait leste el. 

Hazatérve Bartók és Kodály példája nyomán, munkásságuk adaptálásával a magyar színját-
szás megújítására tette életét. Először vidéken jutott színészi és rendezői szerződéshez, majd 
1931-ben a pesterzsébeti Erzsébet Színház rendezője lett. Munkásbérlettel kísérleteztek, vá-
laszul a hatóság, tűzveszélyességre hivatkozva, megvonta a helyiség használatának engedélyét. 

Egy ideig a Magyar Színházban működöt t , s a fiatal színészek szervezéséhez fogott , anyagi 
és művészeti helyzetük rendezése érdekében. Erre a Színigazgatók Szövetsége feketelistára 
tette. 

Önállósodni törekedvén, elindította az Új Tháliát, majd ennek gyér sikere után a Művész 
Stúdiót. Ekkor már határozott célja volt a népi játékkultúra kifejlesztése. 1936-ban 
Dunakeszin parasztfiatalok előadták néhány meseföldolgozását. 

Közben 1935 végétől - egyéb tevékenysége közepette - a Szabó Pál és Barsi Dénes által 
(Biharugráról) szerkesztett Kelet Népe budapesti szerkesztője lett. A lap állandó anyagi 
nehézséggel küzdöt t - gyakorlatilag ingyenes helyiségű - , szerkesztősége negyedévenként 
másutt ütött tanyát. 1936 őszétől Tatay Sándor és nővére tudot t egy átjárószoBát az újság és 
Muharay rendelkezésére bocsátani. Muharay ebbe if jú feleségét, a köl tő Zakar Editet 
(Margittay Edit néven is jelentet meg verseket) is beköltöztethette. Az újdonsül t hitves is a 
lap munkatársa lett. 

A Művész Stúdiót pedig 1938-ban rendészeti okokra hivatkozva bezáratták. A nagy 
professzor, Györffy / s í W « niába üdvözölte 1937-ben működését . 

Muharay a pesti sikertelenségek után ismét a falu felé fordult . Fóton élénk társadalmi, 
gazdaköri tevékenység, mondhatni , mozgalom alakult ki, igen értékes paraszt vezetőkkel. 
Ilyen volt többek közöt t Szőri János, Hódi Sándor, Lisai Elek János. A népi írók is 
o t thonosan mozogtak portáikon. Muharay az országot járó „biciklis apostol" Somogyi Imre, 
egyebek között a Kertmagyarország felé című könyv írója révén került barátságba velük. így 
jött létre színjátszásunk történetének egyik kiemelkedő eseménye, a Fóti Faluszínpad 
bemutatója. Működésének anyagi-tárgyi feltételeit a mintegy hetvenfőnyi tagság és néhány 
pár t fogó teremtette elő. Edit asszony fáradhatatlanul varrta, készítette a szükséges ruhákat, 
kellékeket, két piciny leánykájuk nevelése közben. 

A bemutatónak Móricz Zsigmond, Tamási Áron, Zilahy Lajos vállalta a védnökségét. 
Petőfi, Ady, Bartók, Kodály és a népi írók művei teljes összhangban álltak a színpadi 
játékokkal, táncokkal, műsorszámokkal . A siker for ró volt. Kitűnő sajtója lett, külföldi 
lapok is foglalkoztak vele. 

Muharayt azonban - kultuszállamtitkári döntésre - az ország minden falujából kitiltották, 
mondván, hogy „illetéktelenül avatkozott a népművelésbe". 

Ez sem törte őt meg, sőt, edzettebbé tette. Ismét Budapest felé fordult . 
Egy angyalföldi fiatal, Töltési Imre ezt megelőzően megkereste Gidófalvy Lajos zászlóst, 

a kerületi leventeszervezet vezetőjét. Megállapodtak, hogy két barátjával a — számukra is 
kötelező - leventefoglalkozás helyett népdalokat tanítanak a különböző ilyen összejövetele-
ken. Ez kitűnően bevált, a fiatalok örültek e lazításnak, lelkesedtek érte. 

A Fóti Faluszínpad betiltása után Töltési Somogyi Imre révén fölkereste Muharayt, és 
fölvetette neki egy leventeszínpad létrehozásának lehetőségét, amelynek alapjai Angyalföl-
dön megteremtődtek. Muharay összeismerkedett Gidófalvyval, és hamarosan igen jól 
megértették egymást. így a népdalozás kibővült az egyfelvonásos népmeseremekkel, népi 
táncokkal. 

Eközben Töltésiék fölfedezték, hogy Balla Péter - akinek Kis magyar daloskönyvét is 
hasznosították a leventeórákon - szombat délutánonként népdalokat tanít a Soli Deo Gloria 
református diákszövetség Kálvin téri központ jában. Az SDG-vezetők jóváhagyásával oda 
csatlakoztak, a levente ifjakkal együtt, akkor már lányokkal is. 

Ilyen körülmények közöt t folyt a lázas készülődés a XIII . kerületi leventeegyesület égisze 
alatt 1940. május 19-ére, az árvízkárosultak javára a Magyar Színházban rendezendő nagy 
bemutatóra. A meghívó fejlécén a kerületi katonai parancsnokság pecsétje is szerepelt. 

A rendőrség a bemutatót a kosztümös főpróbán minden magyarázat nélkül betiltotta. 
Ennek ellenére nem sokkal később Angyalföldi Munkásfiatalok elnevezéssel a Zeneakadé-
mia kistermében megtartották, bensőséges sikerrel. 
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Az SDG-ben pedig az iskolájukat befejezett fiúk megalakították a Kabay Márton Kört. 
Tevékenykedésének egyik fontos ágazata lett a közreműködés Muharay munkájában, a 
tanítványkodás. Természetes volt tehát, hogy a kör által szervezett, 1942. február 15-22-i 
Kálvin téri paraszt-munkás-értelmiségi ifjúsági konferenciának Muharay is az előadója lett. 
Témája: falukultúra, műkedvelés, faluszínpad. E találkozó természetes folytatása lett 
Balatonszárszón az 1942-es - majd a sokkal jelentősebb 1943-as - konferencia, szintén 
Muharayval. Az utóbbinak meglehetősen gazdag irodalma van, főként a Püski Sándor 
kiadásában megjelent könyv nyomán. 

Ugyancsak 1942-ben az együttes - Gidófalvy hathatós közreműködésével - Levente 
Központi Színjátszó Csoport Tett. Helyi, angyalföldi jellege így hivatalosan is föloldódot t . 
Másrészt ez jócskán megnövelte lehetőségeit. Györffystálí , kabaysok, egyetemi, főiskolai 
hallgatók részben már addig is tagjai voltak, de új munkás és értelmiségi fiatalok is nőttek föl, 
csatlakoztak hozzá, köztük Kapóst Edit, Meskő Sándor, Papp Oszkár, Vitányi Iván, Zimányi 
Tibor. A budapesti ifjúság színe-javának egyik táborozóhelye lett. 

Muharay eközben könyveket is írt. A KALOT 1940-ben megjelentette könyvecskéjét, a 
Magyar Játékszínt, tizenhat mese és ballada foglalatát, részletes rendezői útmutatásokkal. 
Ennek Püski új, bővített kiadását is megjelentette, Szabó Iván illusztrációival. Ugyancsak a 
K A L O T adta ki Hagyományunk, műveltségünk, életünk című munkáját . Katonai kiadásban 
látott napvilágot, de országos érvényű volt - jórészt ma is az - Az ifjúvezető kultúrmunkája 
című zsebkönyve. 1944-ben jelent meg Bartók Jánossal közös munkája, a Balladamondó 
könyv. A hatvanhét csodálatos szépségű ének, vers a maga sokféleségével tükrözi, reprezen-
tálja a teljes magyar balladakincset. 

A K A L O T 1942 januárjától rábízta Ifjúságunk című (egyszerű kivitelű, de igen jelentős 
országos hatású) lapjának szerkesztését. Ebben az újságban, az ő szerkesztése idején 
mutatKOZOtt be Báraosi Németh János, Simon István, Sipos Gyula, Szeberényi Lehel. 

Az együttes pedig még eredményesebben működöt t - és egyre fölismerhetőbben 
elkülönült a „leventeszellemtől". 1943-ban már állandó megfigyelés alatt állt. 1944 tavaszán 
több tagját rendszerelleneséggel vádolva házi katonai törvényszék elé állították. Március 
19-től a csoport magja, számos fiatal a. fegyveres ellenállás útjára lépett. Muharay harminc-
ezer pengő készpénzt, több vagon fegyvert, katonai ruházatot, lőszert szerzett a mozgalom-
nak. Gidófalvy és Somogyi Imre más-más ilyen csoportot vezetett, de mindhárman tartották 
egymással a kapcsolatot. Később Gidófalvy hős angyalföldi KISKA-parancsnokként a 
németek elleni tűzharcban esik el, s a demokrat ikus hadsereg holta után őrnaggyá lépteti elő. 
Nevét utca és emléktábla viseli Angyalföldön. 

1945-ben Muharay - a Nemzeti Parasztpárt egyik képviselőjeként - tagja lett a Budapesti 
Nemzeti Bizottságnak. E testület átmenetileg - amíg a debreceni Ideiglenes Nemzeti 
Kormány a fővárosba nem érkezett - gyakorlatilag a kormány szerepét is betöltötte. Az 
együttes pedig visszatért a kulturális szolgálathoz: a rendelkezésére állt két és fél év alatt az 
ország kü lönböző részeiben több mint százötven pezsdítő erejű bemutatót tartott. Muharay 
1949 végéig egyben a parasztpárt kulturális osztályának vezetője, a Színházi Plenáris 
Bizottság, majd a Szabadművelődési Tanács tagja, tele munkával, sokakat magával ragadó 
kezdeményezéssel. Amíg a napi politika félre nem söpörte az ilyen törekvéseket. 

1950-ben - megalázó módon - az illetékesek a Fővárosi Operett Színházhoz irányították 
dramaturgnak. Kénytelen volt elfogadni: hat gyermeküket nevelték. 1951-től viszont már a 
Népművészeti Intézet néprajzi osztályára került, s nem sokkal később e részleg vezetője lett, 
így ott is folytathatta az apostolkodást. Balla Péter, Molnár István is a munkatársa lett, a 
körülötte csoportosult fiatalok pedig az idő múlásával tudományáguk gazdag eredményű 
művelői közé növekedtek. 1951-ben megjelent a Varga Imrével közös Mindennapi 
kenyerünk című könyvecskéje, az aratással kapcsolatos versek, népdalok, táncok csokra. 
1953 termése - s egyben az országos szervezőmunka lecsapódása - a Három népi együttes 
három népi játéka. A Bábszínpad-sorozutbun megjelenteti a Ki az erősebb?, valamint a János, 
a nagyerejű meseföldolgozását, természetesen rendezői stb. útbaigazításokkal. Megszer-
keszti - az intézet munkatársai által összegyűjtött anyagot - a Népmese, mesejátékot, majd a 
Népi gyermekjátékaink az általános iskola / - / / . osztályában című füzetet. 1957-ben lát 
napvilágot talán legjelentősebb könyve, a Mesejátékok. Tizenegy, immár teljesen kiérlelt 
színpadi játékot tartalmaz. Hattyúdala az 1959-ben - Egerben - előadott nagyszabású, 
háromfelvonásos daljáték, a Gyöngyös Gyöngyi szép szerelme. Színpompás film (esetleg 
rajzfilm) alapja lehetne. 
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Az intézet azonban, úgymond, átszerveződött , létszáma megcsappant. Muharay papíron 
megmaradt ugyan osztályvezetőnek, de még a szobájából is száműzték. Testileg-lelkileg 
megtört , megöregedett . Nemsokára halálos kór ütöt te le a lábáról. 

Méltó megemlékezés volt rá a televízió 1977-es műsora, bábjáték, mesejátékok, táncok, 
énekkarok bemutatásával, szereplésével. Az egykori tanítvány, Benedek Árpád rendezésé-
nek hitelességét növelte Edit asszony közreműködése is. Elmondta emlékeit Tatay Sándor, 
Vitányi Iván, Szabó Iván, Kövesi Sándor, Major Tamás, Vásárhelyi Zoltán, Jancsó Miklós, 
Béres Ferenc, Vass Lajos. 

Csoóri Sándor egyik tanulmányában, a Tenger és diólevélben emlékezik rá. Az egykori 
fiatal költő számára sorsforduló volt a megismerkedésük - vallja Csoóri . A Kardos László 
főszerkesztésében megjelent A fényes szelek nemzedéke két kötetén szinte végigvonul 
Muharay működése. A Tiszatáj 1981. októberi száma rangos cikkgyűjteménnyel idézte föl 
munkásságát. Tasi József, Vitányi Iván, Csoóri Sándor, Jancsó Miklós az akkori távlat 
birtokában értékeli benne tevékenységét. E sorok szerzője a Forrás 1985. novemberi 
számában közölt róla összefoglaló szándékú tanulmányt . Néhány vele kapcsolatos múl tú 
intézmény emléktáblán örökítette meg. Szellemi életünkben tehát többé-kevésbé elfoglalta a 
maga helyét. Művei viszont annak idején sem nagy példányszámban jelenhettek meg, így 
ezek a pótolhatatlan gyöngyszemek a gyakorlatban ma már - ma még? - hozzáférhetetlenek 
a színjátszó csoportOK, kulturális közösségek számára. Változtatnunk kellene rajta. 

Ohati Nagy László 

HÍREK 

Sza lmakö tő Detken 

Egykor aratás idején szokás volt az első 
beérett kalászokból aratókoszorúkat, kü-
lönféle figurákat kötni a nyári estéken. 
Ma már kevesen ismerik a kézügyességet, 
fantáziát igénylő szalmakötést. A Heves 
megyei Detk községben idősebb Póka 

József, a helyi termelőszövetkezet állat-
gondozója egyike a ma is élő kevés szal-
makötőknek, aki mesterségét apjától ta-
nulta meg egykor Nagyhalászon. 

Szabó Sándor felvétele 
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SORSKÉRDÉSEK 
v I / 

„A mi falunkban csak csángók élnek" 
Moldvai csángó diákok írásaiból 

1990 telén a Sepsiszentgyörgyön m ű k ö d ő Csángó Szervezet pályázatot írt ki a Moldvából 
jött, Erdélyben tanuló csángó gyermekek számára, hogy írjáK meg falujuk történetét. A 
pályázat kiírói jól tudták, hogy az anyanyelvükön eddig írni-olvasni sem tanult gyermekek-
től nem kaphatnak különösebben színvonalas, történelmi leírásokat, ezért inkább arra 
biztatták őket, hogy „kérdezzék meg szüleiket, nagyszüleiket, idős rokonaikat arról, mikor 
alakult a falujuk, kik voltak az első telepesek, mikor épült a templom, mire van szentelve, mit 
tudnak az öregek a falu korábbi helyéről, hogyan gazdálkodtak régen stb.", vagyis a falu 
szájhagyományában élő emlékeket gyűjtsenek össze. 

Az Erdélyben tanuló mintegy félszáz csángó gyermek közül hét készített pályamunkát. A 
legsikeresebb pályázó a Lakatos Demeter Egyesület vendégeként jutalomképpen két hetet 
Magyarországon töltött . A következőkben a pályamunkákból közlünk szemelvényeket. 
Történelmi dokumentumér tékük mellett némelyik nyelvészetileg is figyelmet érdemel, 
ugyanakkor magukon viselik az apáról fiúra szálló népi emlékezés torzulásait, időbeli 
aránytévesztéseit is. Olvasásuk közben ne felejtsük, olyan gyermekek írták, akik eddig csak 
román tannyelvű iskolába járhattak, magyar történelmet nem tanultak, az anyanyelvükön 
való írás szabályait is csak most, 14-16 esztendős korukban sajátítják el. 

Halász Péter 

L á b n y i k ( V l a d n i c ) a s z á j h a g y o m á n y b a n 

1782-ben Háromszékről jött egy család, amelynek a neve Polgár volt. Itt egy völgybe 
helyezkedtek, majd jött még két család: Csimpolyás és For ró családok. Egy erdőpásztor is 
jött Háromszékről , a neve Vlád, és ez után tették a falunak a nevét: Vládnik. 

1860-ban épült az első templom. Ezt a templomot Vidrás gróf építette, aki egy más faluban 
lakott. A templomot Szent Annára szentelték, július 16-án tartják a búcsút. A templomot 
megújí tották 1927-ben és 1980-ban. 

A faluból a piacra vittek törökbúzát , búzát , árpát, pi tyókát , diót stb. Szőlőt nem vittek, 
mert kicsi volt. A falu három részre oszlik: Dmec, Pódoros és Gyergyó. A falu lakói 
magyarul beszélnek. Magyarul tanultak néhány évig, 1953-ig és ezután tanulnak románul. 

Läcätusu J. Stefan 
(Lakatos J. István) 

L u j z i K a l u g o r c s á n g ó f a l u t ö r t e n e t e 

A falu megalakult 1654-1660. évek közöt t , s az első lakosok magyar származásúak voltak. 
Az első templom 1670-1680 között épült. A községháza a falu Disznóhegy nevű részén 
épült. Régen a papok olaszok voltak. 

A faluban négy kápolna van. 1. Kálvária-kápolna, a Szentlélek mennybemenetelére 
szentelve; 2. a Bércen lévő kápolna, az Ú r mennybemenetelére szentelve; 3. Szaniszló 
(falurész) kápolnája, Keresztelő Szent Jánosra szentelve; 4. Temető kápolnája, Krisztus 
királyra szentelve. 

Csernik József 
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A mi falunk, Lujzi Kalugor több mint 500 évvel ezelőtt volt alapítva, 1485 és 1495 között . 
A fa lunkon keresztül folyik egy kis patak, amelyiknek a neve Bonyha vagy Bonya. Ez a patak 
a Besztercébe folyik bé. A falu első lakói magyar származásúak voltak, ezt nagytatámtól 
tudom, aki most 81 éves. A faluban az első házak a Disznóhegyre voltak építve. 

Lujzi Kalugorban három templom volt. Az első már nem létezik, fából volt építve. A 
második templomot Szent András pa t rónus nevire szentelték, és november 30-án van az 
ünnepe. A harmadik templomot 1927 és 1940 között építették és az Úr teste vagy Zöld 
csütörtök névre volt szentelve, amit május 30-án ünnepelnek. 

Szuszánu papot nem szerették a gyermekek, mert verte őket. Mikor nagytatám elsőáldozó 
volt, akkor Szuszánu pap tartotta a misét. Mikor nagytatám 30-40 éves lenetett, az egyik pap 
azt mondta , hogy össze kell gyűjteni a faluban minden aranypénzt , hogy ő (a pap) adja oda 
másoknak, és ebből a pénzből csinálják a tabernákulumokat . Ügy tudják, hogy akkor készült 
el a harang is. A nagy tatám idejiben volt egy öntőműhely és ot t öntötték a templom harangját 
is. Az öntőműhely Bákóban volt, a harangöntő pedig egy cigány. 

Mind a három templomot a Disznóhegyre építették. A Disznóhegyen valamikor erdő volt 
meg mocsár, és a vaddisznók oda jártak fürödni. De az emberek a fákat kivágták, a 
mocsarakat kiszárították, hogy oda házakat építsenek. 

A falu lakóinak foglalkozása: mezőgazdaság, pásztorkodás, kereskedelem. A következő-
ket termelték: pujt (kukorica), búza, szőlő, zab, rozs, cékla (répa). A piacon lehetett kapni 
húst, amennyit akartál venni, tejet, tejterméket, gabonát és zölcfséget. Ezeket nagytatámtól, 
Bogdánéi Iontól és édesapám leány testvéreitől: Ilies Catrinától és Ilies Veronától tudom. 

Ilies Mária 
(Illés Mária) 

F o r r ó f a l v a t ö r t é n e t é b ő l 

A Szeret folyó jobb partján terül el, Bákótól 18 km-re, délre. Forrófalvárói már $tefan cel 
Mare idejében beszélnek, tehát még azelőtt létezett. $tefan cel Mare 1474-ben testvérének, 
Mihálynak ajándékozta. A faluban úgy tudják, hogy 1447-ben alapították, s Forró János 
bojár neve után keresztelték el. így a legrégibb magyar falvak egyike Moldvában. 

Forrófalva régen nem mai helyén volt, hanem a temető mellett terült el, ahol van egy kis 
fatemplom, amit Szent Mártonról , Forrófalva első püspökéről neveztek el. A falu két részre 
oszlik: Felső-Forrófalvára, ahol általában románok élnek. Alsó-Forrófalvát inkább magya-
rok és székelyek lakták. A török- ta tár invázió elől 1675-ben a Felső-Forrófalván lakók az 
erdős részekre menekültek, Alsó-Forrófalva lakói pedig egy völgybe, amit ma Nagy 
Lonkának (Valea Mare) neveznek. Mivel így a templom messze volt, ezért egy újat építettek 
kőből , Páduai Szent Antal nevére szentelték, még 1700 előtt. 1716-ban Dimitr ie Cantemir a 
templomot már réginek találta, ezért 1741 után egy ú j fatemplomot építettek. Később 
Alsó-Forrófalva neve csak Forrófalva maradt, Felső-Forrófalva neve pedig Nagy Lunkán 
maradt . A fatemplom romba dőlése után, 1870. november 18-án nekifogtak egy új templom 
építésének, amely nagyobb volt az előbbinél. A falu lakossága ekkor már 800 fő volt. 
Ugyanekkor megnyílt egy elemi iskola is, ahol a papok tanítottak. 1922-ben ismét új 
templomot építettek, ami ma is áll. 1925-ben szentelték fel. 

A múlt század végén 369 család, vagyis 1508 lélek élt Forrófalván. Ebből 36 román, 1443 
magyar, 10 német, 9 örmény, 9 zsidó és 1 olasz. 

Antal Rozália 

Forrófalva lakossága ma 1450 lélek, van két általános iskolája, polgármesteri hivatala és 
temploma. 

A temető 500 méterre van Forrófalvától, a Nagy Lankan Silistea nevű völgyében. Tőle 
jobbra egy megszentelt temető van 1454-ből, $tefan cel Mare idejéből és egy templom, amit 
ugyanő építtetett. Ezt a temető melletti templomot fából készítették, amelyhez vasszeget 
nem használtak. 
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Csángó édesanya gyermekeivel. Somoska, 1990. (Csorna Gergely felvétele) 



1948. előtt minden paraszt bocskort és posztóból készült ruhát viselt. Ünneplő alkalmak-
kor a leányok hímzett inget és bundát viseltek. A gazdagabbak, amilyen volt Fodor és Sutu 
(Szűcs), akiknek malmuk is volt, bőrcipőben jártak. Ö k napszámosokat fogadtak a földjük 
megművelésére s az állatok gondozására, amit aztán a piacon jó pénzér t el tudtak adni. 

A polgármesteri hivatal 1934-ben alakult meg, Roca Martin (Róka Márton) vezetésével. Az 
első iskolát 1900-ban építették a községben, majd 1958-ban még két általános iskolát 
építettek. A régi időkben a szüleink csak 4-5 osztályt végeztek, a nagyszülőknek pedig 2 
osztályuk volt. Mégis megtanultak írni, olvasni, számolni. A mi falunkban csak csángók 
élnek, mivel katolikusok vagyunk. Sajnos elfelejtettük a magyar nyelvet, a fiatalok inkább 
csomák románul beszélnek a mi falunkban. 

Frincu Cristina 
(Ferenc Krisztina) 

Felhívás az erdélyi m a g y a r 
t u d o m á n y o s s á g t á m o g a t á s á r a 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1859-
ben alakult Mikó Imre fáradozásai nyo-
mán, azzal a céllal, hogy a magyar társa-
dalom erőit mozgósítsa a Kol ozsvaron 
1841-ben létesített Erdélyi Nemzet i Mú-
zeum fenntartására és a magyar tudomá-
nyosság erdélyi fejlesztésére. A z alapítók 
az új intézménynek múzeum-kutatóinté-
zeti és akadémiai feladatkört szántak az 
erdélyi művelődési életben. Az Egyesület 
az erdélyi magyar tudományosság nem-
zetiségi összefogó szervezeteként 1950-ig 
látta el ezt a kettős szerepet, amikor is a 
kommunista hatalom betiltotta működé-
sét. Csaknem másfél évszázados fennál-
lása alatt létrehozott tudományos gyűjte-
ményei (múzeumi tárak, könyvtár , levél-
tár), nagyszámú kiadványai komoly érté-
kekkel gyarapították a magyar tudo-
mányt. 

A diktatúra bukása után 1990-ben újjá-
alakult (az új kormányzat által engedé-
lyezett) Múzeum-Egyesület , amely a tu-
dományok teljességét felölelő szakosztá-
lyai révén - a felsőoktatási intézmények 
sajnálatos hiánya ellenére is - összefogó 
keretet nyúj t a romániai magyar tudomá-
nyos kezdeményezéseknek. Szakosztá-
lyaiba néhány hónap leforgása alatt csak-
nem ezer magyar értelmiségi szakember 
tömörült a bölcsészet, a nyelv- és iroda-
lomtudomány, az esztétika, a lélektan, a 
pedagógia, a néprajz, a történelem, a 
különböző természet tudományok, a ma-
tematika, a fizika, a kémia, a biológia, 
jog- és társadalomtudomány, a közgaz-
daságtan, az orvostudomány, a műszaki 

tudományok stb. művelésére. A szakosz-
tályok munkájának tudományos eredmé-
nyeit az Egyesület újraindítandó folyó-
irataiban és egyéb kiadványaiban kívánja 
közzétenni, rendezvényei útján pedig a 
tudományos ismeretterjesztésből is kive-
szi a részét a magyar lakosság körében. 

A fenti célok megvalósítására az Egye-
sületnek jelenleg csupán a tagdíjakból és 
adományokból f j e fo lyó összegek állnak 
rendelkezésére. Minthogy a kormány ál-
tal jóváhagyott alapszabályok értelmében 
az Egyesületnek pár toló tagja lehet bár-
hol élő és bármilyen állampolgárságú (fi-
zikai és jogi) személy, kérjük mindazo-
kat, akik felelősséget éreznek a magyar 
tudományosság nagy múltú erdélyi ágá-
nak jövendője iránt, és támogatni óhaj t -
ják annak újjáélesztését, lépjenek be az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület pártoló tag-
jainak sorába, és erkölcsi, szakmai, vala-
mint anyagi tekintetben segítsék céljai 
megvalósításában. 

Ennek megkönnyítésére jött létre a 
Gróf Mikó Imre Alapítvány, melynek 
bankszámláira befizethetik az Erdélyi 
Múzeum-Egyesületnek szánt, tetszés 
szerinti pártoló tagdíjukat és adomá-
nyukat : Gróf Mikó Imre Alapítvány, 
Commercial and Credi t Bank Lta, Buda-
pest, Branch: Kossuth tér 18/227. Swift 
Code O K H B H V H B címre (az Ameriká-
ból jövő átutalásoknál Chips szám: 
295491). 

A kuratórium postai címe: Prof. Entz 
Géza, Budapest XI. Bakator u. 16. h i -
l l 18. Belépési nyilatkozatukat kér jük 
erre a címre eljuttatni. 

Gróf Mikó Imre Alapítvány Kuratóriuma 
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( HAGYOMÁNY 

A Zobor-hegy egykori emlékoszlopa 
A millenniumi emlékművek közül Schickedanz Albert alkotása, a budapesti a legnagyobb, 

no de nem az egyedüli. A millenáris korszakról a neves műtörténész, Lyka Károly többek 
között a következőket írta: „Az ezredévi felbuzdulás másutt is felállította a hálás emlékezés 
szerényebb méretű művészi jegyeit. Itt elsősorban azokra az épített és szoborművekkel is 
tetézett munkákra gondolunk, amelyek főképp a végeken: Dévény, Brassó, Verecke, 
Munkács, Zimony, Nyi t ra , Pannonhalma s más felé is emlékeztettek a honfoglalásra." 

Vajon kinek az agyában született a gondolat , hogy az ország hét jeles pont ján, „főképp a 
végeken" épüljenek maradandó emlékoszlopok? Nos, az emlékoszlopok építését Thaly 
Kai mán (1839-1909) országgyűlési képviselő kezdeményezte és Ferenc József „elrendelte", 
hogy az ország hét pont ján, köztük a nyitrai Zobor-hegyen, az utókor számára maradandó 
emlékoszlopot állítsanak fel. 

Thaly Kálmán szerepe az emlékművek építésének engedélyezése után sem szűnt meg. 
Részt vett az emlékművek helyének kijelölésében és állandóan figyelemmel kísérte az 
építésüket. Bizonyságul idézzük saját feljegyzéseit: „Zimony után még két emlékmű 
kijelölése vala hátra: a nyitrai Zobor és a brassai Czenk ormain, amelyek a legmagasabb 
pontok - ezeket hagytuk utoljára. Minthogy a Zobor-hegy fekvését jól ismertem, s úgy az 
ottani bir tokviszonyokat is, tudván, hogy Bende püspök úr, egykori képviselőtársam a 
tulajdonosa a zobori erdőknek: illőnek tartot tam őt, mielőtt Nyitrára indulnék, Budapesten 
fölkeresni." 

A zobori emlékművet Bérezik Gyula műszaki tanácsos tervezte, eredetileg 36 méter 
magasra szánták, úgy, hogy a szélesebb alapozásra 30 méternyi gránitobeliszk épül majd, ami 
messzire ellátszik a Nyi t ra völgyében. Az obeliszk talapzatának lépcsőköveiről pedig jó 
kilátás nyílik az égtájak minden irányába. 

Ámde akadtak gondok is a millenniumi emlékoszlop építése körül. Idézzük újra Thaly 
Kálmánt: „Nyitráról teljesen megnyugodva távoztam: ae u tóbb mégis ezen oszlop ügyében 
ért némi bosszúság —az egyetlen - mondhatom. Ti. mikor már javában épülőben volt a zobori 
obeliszk, Nyitráról illetékes kezekből figyelmeztető levelet vettem: tuaom-e, hogy az emlék 
jóval kisebbre van tervezve a megállapított 36 méternél?" 

Thaly Kálmán nyomban intézkedett, jelentkezett báró Bánffy miniszterelnöknél, de csak 
annyit ért el: utasították Bérezik Gyulát, hogy vegye fel a kapcsolatot a panaszossal. A 
találkozón a műszaki tanácsos bevallotta, hogy megváltoztatták az obeliszk magasságát és 
arányait, 36 méterről, 22-re szállították le a költségek csökkentése érdekében, de megígérte, 
hogy az obeliszk így is nagy, szép lesz. Thaly Kálmán a hosszas megbeszélések után 
megnyugodot t és nem bolygatta tovább a dolgot. 

Végül az obeliszket, amely hivatalosan a Millenniumi Emlékoszlop nevet kapta, 1896. 
augusztus 30-án, látványos ünnepségek keretében avatták fel. Az öreg nyitragerencsériek azt 
is tudják, hogy az obeliszk egyúttal a Huba nevet is kapta. Lényegében a kör alakú, 
hétméteres talapzaton leeresztett szárnyú négy turulmadár áll és ők tartották a magasba 
szökkenő, csúcsosodó, fehér gránitoszlopot. 

Az emlékoszlop nem egészen huszonöt esztendeig állt és őrködöt t a zobori e r d A felett, 
büszkén hirdette a vidéknek, a vegyes ajkú népnek, honfiaknak és idegeneknek egyaránt, az 
ország összetartozásának fontosságát. Csakhogy a történelem kereke megrendült . Jött egy 
újabb kor, melynek ideológiájába nem fért bele a magyar korokra emlékeztető obeliszk és a 
másság, s 1921. február 8-án felrobbantották az emlékművet. 

Thaly Kálmán - úgy hírlik - soha nem látta az általa annyira szorgalmazott és figyelemmel 
kísért emlékoszlopot. Erre vall a következő idézet vallomásaiból: „Nemsokára a leleplezés 
után találkozván a nyitrai főispánnal s az ottani új obeliszkről beszélvén: »Formáira nézvén 
nagyon szép mű a z - m o n d á - , csakhogy a Z o b o r h o z képest eltűnőleg kicsiny...« Szomorúan 
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kell tehát konstatálnom, hogy eredeti számításom a 36 méterre mégiscsak alapos vala, s 
mennyire igazam volt, midőn u tóbb a méretleszállítás miatt aggódtam. Ezeket itt el kellett 
mondanom, hogy a felelősséget e tekintetben örökre elhárítsam magamról. H a hiba történt 
itt: én oka nem vagyok!" 

Az emlékoszlop talapzata mind a mai napig fennmaradt . Szlovákok és magyarok kedvenc 
kirándulóhelye, ráadásul kényelmesen, libegőn (lanovka) lehet hozzá feljutni. A megcsonkí-
tott emlékoszlop kör alakú talapzata „piramida", piramis néven vonult be a köztudatba. A 
hetven év agyonhallgatása, lám, megtette a magáét. De a Nyitrán tanuló magyar fiatalok 
nyilván tudják, hogy sokkal többről van szó, hiszen március idusán nem véletlenül keresik fel 
a talapzatot, ahol versek, dalok hangzanak el, és emlékező, történelmi tiszteletadás a 
találkozó célja. 

Motesíky Árpád 

Alcsúttól New Yorkig 
Kovács Imre nyomában 

„Megdöbbentő, mennyire egyezik minden dolgozat lényege: a föld, a ház utáni vágy és a 
sajátjában való dolgozás kívánsága. Itt a föld a jólétet jelenti, a nyomorúságból való 
kiemelkedést. Föld nélkül nem ér semmit az élet. A szociális elesettség abban látja az egyetlen 
kiutat." — írja Kovács Imre 1936-ban, A néma forradalom című, azóta fogalommá vált 
faluszociográfiájában. Összegzésként jellemezve egy alföldi kis uradalmi iskolában tanuló 
zsellércsaládok gyermekeinek fogalmazásait, kifejezve az akkori magyar társadalom széles 
alsóparaszti rétegeinek földéhségét. Kovács Imre 24 éves volt csak, amikor megjelent ez a 
könyve, amely nyomban heves politikai viharokat idézett elő, s a szerzőnek még a bírósággal 
is meggyűlt a baja: osztályellenes izgatással vádolták, néhány havi börtönbüntetésre ítélték, 
s elrendelték a könyv elkobozását. Elfelejtett vagy éppen - az elmúlt évtizedekben - felejtésre 
ítélt könyvről és szerzőjéről van szó. A néma forradalom végre „hazakerült", Cserépfalvy-
Gondolat -Tevan közös kiadásában jelent meg 1989-ben. Kovács Imre egy későbbi, 
emigrációban írt munkájá t , a Magyarország megszállása című kötetet (Katalizátor Iroda, 
1990.) is kezébe veheti a magyarországi olvasó. 

A néma forradalom megdöbbentő képet fest a századforduló és e század első évtizedeinek 
magyar parasztságáról, annak önpuszt í tó, magába forduló „néma forradalmáról": a kiván-
dorlásról, az egykéről, a vallási-politikai szektákról. Kovács Imre úgy érzi, hogy a 
magyarság, főként a magyar parasztság évszázadokon át szilárd életereje megtört , képtelen 
saját sorsán alapvetően változtatni. A társadalomalakító vágyak és forradalmi indulatok 
lecsillapodtak, Dózsa György és a századfordulóbeli agrárszocialista mozgalmak öröksége 
már enyészetnek indult. A parasztság az egykével önmagát pusztítja és ritkítja, százezerszám 
menekül a tengerentúlra, s a valóság helyett a szekták világában keres menedéket. És ha 
cselekvésre szánja is magát, abból - Borbándi Gyula szavaival élve - csak a politikai 
demagógok és jutóbolondok húznak hasznot. Ez a többmilliós osztály már képtelen 
felismerni valódi tennivalóit és azok szerint cselekedni. Valami végérvényesen szertefosz-
lot t . . . 

A harmincas években kibontakozó (Boldizsár Iván, Darvas József, Féja Géza, Illyés 
Gyula, Szabó Zoltán és mások nevéhez fűződő) falukutató mozgalom, szociográfiai 
irodalom egyik remekműve A néma forradalom: a magyar szegényparaszti sors megrázó 
ábrázolásának fésületlen és - tegyük hozzá - jogos indulataival. Olyan indulatokról van szó, 
amelye^\a két világháború közötti „neobarokk" magyar társadalom igazságtalanságai, sőt 
embertelenségei ellen irányulnak. Csupán egyet említsünk: az egészségtelen bir tokviszonyo-
kat, a néhány kiválasztott kezében összpontosuló nagybirtokokat , szemben a kisbirtokokon 
és nadrágszíjparcellákon nyomorgók millióival. Ady Endre A grófi szérűn című verse 
elevenedik meg előt tünk. 

A fiatal Kovács Imre energikus alkat, dinamizmusa valamiféle legendává állt össze a népi 
mozgalmat kutatók és a laikus szemlélők szemében egyaránt. Nem közhely ebben az 
esetben, ha k imondjuk, hogy a népért harcoló fiatal értelmiségi tiszta indulatai érezhetők ki 
a könyv minden sorából - s talán ebben rejlik máig továbbélő hatással gondolatainak időtálló 
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volta. (Bereményi Géza 1985-ben készített Tanítványok című filmje néhány fájdalmasan 
szép képsorban és rejtett utalásban állított emléket Kovács Imrének.) 

1913-ban született az Alcsút községhez tar tozó Felsőgöböljárás-pusztán, a főhercegi 
uradalom egyik kerületében. Békés megyéből (Gyomáról) származó apja a katonaságnál 

József főherceg ezredírnoka lett, aki őt a leszerelés után az uradalmába hívta kulcsárnak. (A 
ulcsár a nagybir tokokon a gazdasági épületekre és a cselédségre felügyelő alkalmazott volt.) 

Apja foglalkozása után a gyermek Kovács Imrét ezért „Kulcsár" Imrének szólították. Sajátos 
helyet foglaltak el a társadalmi ranglétrán, hiszen a valódi urak előtt inkább parasztnak 
számítottak, míg a cselédek és uradalmi munkások úrnak tekintették őket. Álcsúton a 
nagyapja, Kék József volt a bognármester. A Kékek híres kocsigyártók, hintógyártók voltak 
a Dunántúlon. „Dédnagyapámat, Kék Istvánt, István nádor csalta el a szomszédos Válból, 
amikor megalakította az alcsúti uradalmat 1844-ben. Szerződéses alapon gyártotta a 
kocsikat, hintókat a főhercegi uradalomnak, és javította a szekereket." - mesélte Kovács Imre 
egy N e w York-i , Huszár Tiborral folytatott beszélgetésben 1977-ben. 

A hatosztályos pusztai elen i iskolában, osztatlan, vegyes osztályban, csaknem száz 
gyermek közöt t szorongott , s Lenre élt a pusztai cselédközösségben - cselédgyermekek 
voltak a játszótársai. Közelről látta a cselédek, az uradalmi bérmunkások nyomorúságát . 
Talán ez az időszak „forradalmasította" tudatát, ekkor döbbenhetet t rá, hogy milyen 
elviselhetetlen és önmagát túlélt társadalmi rendszerben él. Apja akkor halt meg, amikor a 
gyermek Kovács Imre még csak 9 éves: ekkor nagyapja házába kerül. A szülők közül apja 
református volt, anyja katolikus. Az akkori szokásrend szerint megállapodtak, hogy a 
f iúgyermekük református, leányuk pedig katolikus legyen. „Szegény anyám bánatára leánya 
nem született, csak fiúk, hárman. Mi reformátusok voltunk, így jutott el hozzám a tiszántúli 
református paraszti öntudat ." A katolikus nagyapa viszont Bicskére, az ottani katolikus 
templomba vitte a gyermekeket misére. Ezt Kovács Imre később csak a „misztikus 
élményszerzés" rövid időszakaként jellemzi. 

11 éves korában bekerült egy budapesti protestáns árvaházba, amelynek igazgatóiáról nem 
a legjobb kép maradt meg benne. A polgári iskolában eltöltött három tanév után különbözeti 
vizsgával a budai Toldy Ferenc főreáliskolában folytatta tanulmányait. Itt találkozott 
Németh László édesapjával, aki a felvételi bizottság elnöke volt. Ezeknek a tanulóéveknek 
négy színtere van: a Gyomán töl töt t vakáció, az alcsúti uradalom, az árvaház és a főreáliskola. 
Kötekedős, a véleményét bátran kimondó, energikus gyermekként tartották nyilván az 
iskolában - ahol végül is sikeresen tette le az érettségit jeles és jó osztályzatokkal. 

Az agrárszegénység, illetve az egész parasztság iránti érdeklődése a közgazdasági egyetem 
felé viszi, a József Nádor Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem Agrárgazdasági 
Karára iratkozik be. 1932 őszétől tehát egyetemi tanulmányokat folytat. Kezdettől fogva 
alapvető problémát jelent az általa vallott kisbirtokos-pártiság és az egyetem nagyüzemre 
nevelő szellemének ütközése - vitába is kerül emiatt többször előadóival. A parasztsághoz 
való valamiféle misztikus-romantikus vonzódása, szinte Dózsa György-i indulatai és 
bátorsága számos hívet szereznek neki. „A parasztságból jöttem, a nagybirtokot ismertem, 
nagybirtokon születtem, láttam az egésznek a mechanizmusát az eredményei mellett. Talán 
két mázsával magasabb a gabonatermelési átlag, mint a kisüzemben, de milyen áron! És az 
élet, a cselédek megaláztatása, ahogy bántak velük, az a lenyomottság, az a bezárkózottság. 
Tudtam, hogy erre a formájára a nagyüzemnek, erre a nagybirtokra nincs szükség. 
Nyugodtan be lehet helyettesíteni kisgazdaságokkal, parasztbirtokokkal, s ha azok megkap-
ják a megfelelő szaktudást, támogatást, ugyanúgy képesek termelni ugyanazon a szinten vagy 
még jobhan is." 

A szegény diákok diákotthonában (a vidéki középosztály gyermekei értendők ezen jelen 
esetben), a Pro Christo Diákszövetség internátusában lakik. A diákotthoni környezet és 
gondolkodásmód kedvez Kovács Imre szellemi fejlődésének, nagy szerepe van abban, hogy 
a fiatal egyetemista a népi szociográfia és falukutatás egyik kiemelkedő alakjává válhatott. Az 
első nagyobb szabású munka, amelynek készítésében Kovács Imre részt vett, az Elsüllyedt 
falu a Dunántúlon, 1935-ben készült. Szerzői (a Pro Christo Diákok Háza falukutató 
munkaközösségének tíz tagja) egy ormánsági falu, Kemse viszonyait térképezik fel. 
Hangsúlyt kap a paraszti életforma néhány tragikus vonása (az egykézés, öngyilkosságok, 
egyéb önpusztí tások stb.), a valódi és átfogó földreform szükségessége és az igazságtalan, 
egészségtelen magyar földbirtokviszony. 

1936. A néma forradalom születésének az éve. A szociográfiát 1937-ben két kiadásban is 
megjelenteti Cserépfaly Imre csaknem négyezer példányban. A könyv nyitánya volt egy 

27 



és a tanulmányok, könyvek sorának (A kivándorlás, 1938; Kolontó (regény), 1939; 
Szovjet-Oroszország agrárpolitikája, 1940; A paraszti életforma csődje, 1941; Magyar 
feudalizmus, magyar parasztság, 1943). Kovács Imre alapító tagja volt a Márciusi Frontnak, 
amelynek fogalommá vált 12 pont já t éppen ő olvasta fel a Nemze t i Múzeum lépcsőjén. 
1939-ben ott van a nevezetes marosi dereglyén, amelyen „megalakul" a Nemzeti Parasztpárt . 
1940-ben tölti le néhány hónapos büntetését, amit még A néma forradalomért kapot t . 
1941-ben a parasztpárti Szabad Szó szerkesztője lesz, maid átveszi Szekfű Gyula helyét a 
Magyar Történelmi Emlékbizottság élén. 1942 tavaszán „hazaárulás" címén letartóztatják, 
majd később közbenjárásra szabadon engedik. 1943 nyarán ott van a Szárszón megrendezett 
találkozón. Azon a szárszói találkozón, amelyet a résztvevők olyan szellemi kohóként éltek 
meg, amelyben - Salamon Konrád gondolatát idézve - minél hevesebbek a viták, annál 
közelebb kerülhetnek egymáshoz a résztvevők. A találkozót végeredményben nem a 
szótértés, hanem a népi mozgalom politikai kettészakadása jellemezte. A szocialista fejlődést 
igenlők és a harmadik utasok (az ún. harmadik út hívei) a jövőben más-más úton haladtak 
tovább. Kovács Imre szerepe a találkozón és az azt követő időszakban nem nevezhető 
szerencsésnek. Talán túlzott dinamizmusa vagy sértődöttsége a kiváltója annak, hogy a 
rosszul sikerült szárszói fellépése után (felszólalását néhány bevezető mondat után félbesza-
kította) részes a találkozó nem kívülállókra, nem a nagyközönségre tartozó belső titkai 
sajtóban való nyilvánosságra hozatalában. Később, az amerikai emigrációban természetesen 
higgadtabban és bölcsebben ítélte meg az 1943-as eseményeket, de ez nem változtat Kovács 
Imre és a szárszói találkozó többi résztvevőjének nem éppen harmonikus viszonyán. 

Magyarország német megszállásától, 1944. március 19-től illegalitásba vonul, s tevékenyen 
részt vesz az ellenállási mozgalomban: amolyan mozgó emberként az ellenállás különféle 
csoportjai, irányzatai között . 1944-1945 fordulóján megjárja - „önként , bár nem dalolva" -
a szovjet fogságot is, közelről tapasztalja az országra ömlő „ázsiai valóságot". (Érdemes 
elővenni a Magyarország megszállása című kötetét , élvezetes és lebilincselő olvasmány erről 
az időszakról.) 

1945 tavasza és 1947 ősze közö t t a koalíciós időszak pártharcai közepette valódi politikai 
egyéniséggé nőtte ki magát: igazán kemény ellenfele Rákosiéknak. 1946 elején megrendezett 
kongresszusáig a Nemzeti Parasztpárt főtitkári tisztét tölti be. A Bibó István által klasszikus 
középpártnak leírt Parasztpártban, pártjában 1946-ra egykori falukutató harcostársai (Veres 
Péter, Erdei Ferenc, Darvas József stb.) fokozatosan megfosztják azt eredeti és önálló 
arculatától, s teljesen a kommunis ta párt kiszolgálójává teszik. Az elmúlt évtizedek 
történetírása ezt a folyamatot úgy jellemezte, hogy a párt jobboldalát képviselő Kovács Imre 
elszigetelődött a haladó baloldali irányzattal szemben. Tény, hogy 1947 tavaszán Kovács 
Imre kilép a Nemzet i Parasztpártból. Az 1947-es országgyűlési választások után (bár itt még 
képviselői mandátumhoz jut) egyre kevesebb politikai mozgástér marad számára. Ekkor ra 
nyilvánvalóvá vált számára, hogy a koalíciós időszak viszonyai már nem a demokrácia, 
hanem a diktatúra felé haladnak. 1947 novemberében - talán az utolsó pillanatban - emigrál 
Nyugatra . Tudja , ha nem akar Kovács Bélának (a kisgazdapárt főti tkárát a magyar politikai 
életből a szovjet állambiztonsági szervek tüntetik el) vagy más, a Rákosi-féle kommunis ta 
pártnak ellentmondó politikusnak a sorsára jutni, sürgősen el kell mennie ebből az országból. 

Haláláig, amely Amerikában érte 1980. október 27-én, a nyugati magyar emigráció egyik 
meghatározó, vezető alakja. D e ez már más történet. Itthoni munkásságát úgy lehetne 
jellemezni (a jobboldaliság és baloldaliság jelen esetben relatív fogalmain célszerű lenne 
felülemelkedni), hogy a népi gondolat jelentős képviselője volt, aki nem engedett „37-ből": a 
Márciusi Front 1937-es szelleméből, az ország demokratikus átalakításának radikális 
programjából. „Népi gyökerű, egyetemes és európai kultúra kifejlesztését: a magyar szellemi 
élet felszabadítását a korszerűtlen úri szemlélet és az illetéktelen idegen kultúrhatás alól, ú j 
magyar kultúrközösséget a parasztság és a munkásság teljes szellemi bekapcsolásával." -
olvashatjuk a Mit kíván a magyar nép? című Márciusi Front-programban. 

Kovács Imre a Geórgia állambeli Columbusban, özvegye családjának sírboltjában van 
eltemetve. Kötelességünk csupán egy van: Bartók Béla, Kéthly Anna, Jászi Oszká r 
hamvainak hazahozatala után Kovács Imrét is illesse meg a végső tisztesség hazai földön. 

1990 novemberében megalakult Budapesten a Kovács Imre Társaság. Ahogy a rövid 
újsághír tudatta, azzal a szándékkal, hogy végre méltó helyére kerül jön a huszadik századi 
magyar történelmi személyiségek közöt t az egykori Nemzeti Parasztpárt legendás alakja: 
Kovács Imre. így legyen... 

Vendégh Zsolt 
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Az Erdélyi Kárpát Egyesület 
Az Erdélyi Kárpát Egyesület (E. K. E.) megalakulásának 100. évfordulóián rövid vázlatot 

adok a jelentős, soraiban és vezetőségében sok jeles erdélyi személyiséget számláló 
turistaegyesületről, amely elődje, az E N K E 4 évi fennállásával együtt, összesen 57 évig 
létezett. A „Federatia Romána de Turism §i Alpinism" 1948. február 25-én tartott gyűlésén 
az ország összes turista egyesületeinek a megszüntetését és egyetlen szervezetben való 
egyesülését határozta el. Erről az O N T 1948. február 26-án kelt leiratában értesítette az 
E N K E vezetőségét is. így ez az amatőr turistaegyesület is a turisztikai minisztérium 
hatáskörébe tartozó nemzeti (ONT) , majd megyei (OJT) turistahivatalba olvadt bele. 

Külföldön már a múlt század közepétől működtek turistatársaságok, de a turistaságnak 
nálunk is régóta voltak hívei. így Bonybai József és társai hat tutajon indultak el a Jád 
völgyéből és egészen az Alföldig tutajoztak a Sebes-Körösön, 1856-ban. Kócsy Károly (1862), 
gr. Teleki Domokos, Hantken Miksa, Nagy Lajos, Finály Henrik írt úti beszámolót (1862). 
Csathó János 1867-ben érdekes felolvasást tartott Kolozsváron, az Erdélyi Múzeum 
Egyesület találkozóján a Retyezát-hegység természeti földrajzáról. Később gr. Esterházy 
Kálmán, Finály Henrik, Herman Ottó és Klir múzeumi felügyelő 8 napig utazott az Erdélyi 
Kárpátokban. Herman Ottó az EME évkönyveiben megkezdte a Mezőség ismertetését, 
különös hangsúlyt fektetve a halastavakra (mezőzáhi Hódos- tó , mezőménesi, báldi és 
mezősályi tósorozat). Báró Orbán Balázs jórészt turista módon járta be 1868-1873 között a 
székelylakta vidékeket. 

189 í. január 11 -én volt az Erdélyi Kárpát Egyesület alakuló közgyűlése 300 taggal, és május 
12-én meg is indult alapszabály szerinti működése. Az egyesület munkatervében 4 fő 
irányzat bontakozot t ki: a turistaágazat, a néprajz, a fürdőügy és az idegenforgalom. Az 
egyesület elnöke gr. Bethlen Bálint volt, br. Feifitzsch Artúr az alelnök, Radnóti Dezső pedig 
a titkár. Felkarolták Erdély elhanyagolt fürdőügyét , s már az év október 3-án balneológiai 
kongresszust hívtak össze Marosvásárhelyen, az erdélyi fü rdők természeti szépségeire 
irányítva a kirándulók figyelmét. Dr. H a n k ó Vilmos kiadta az Erdélyrészi fürdők és 
ásványvizek leírása című kötetet. 

Az alakulás évében, november 14-én megszervezték a Kolozs megyei szakosztályt. 
Választmányában gr. Lázár István mellett dr. Szádeczky Kardos Gyula geológus professzor 
és Merza Gyula végeztek ú t törő munkát. Állandó kirándulásrendező bizottságának elnöke 
Kőváry László, titkára pedig gr. Gámán József volt. 

Rövidesen megalakult Alsófehér, Csík, Háromszék, Marostorda és Tordaaranyos várme-
gyékben is a turistaszakosztály. 1893-ban létrejött a Brassó megyei, a Szilágy megyei osztály, 
s felépült a detonátai menedékház 3 szobával, majd út épült a Tordai-hasadékhoz egyesületi 
hozzájárulással. Hankó Vilmosnak az ásványvizekről írott könyve több nyelven, köztük 
románul is megjelent. 

Hangay Oktáv, a téli kirándulások meghonosítására megalakítja Kolozsváron az első 
síklubot. Időközben megalakult a petrozsényi osztály is. A kiadott turistakalauzok közül 
első Méhelyi Lajos Brassó megyei kalauza. Hankó Vilmos megírta a Székelyföld című 
illusztrált kötetet. Heppes Miklós elnöklete alatt egy balneológiai szakosztályt létesítettek. 
Udvarhely vármegye turistakalauzát Molnár és Vajda írta meg. Merza Gyula, az egyesület 
főpénztárosa felvette a kapcsolatot a külföldi alpesi klubokkal. 

Gr. Kun Géza elnöklete alatt megalakult a néprajzi osztály, dr. Vékár pedig megírta a 
Gyilkos-tó kalauzát. A századfordulón az egyesületnek már 35 vidéki osztálya és közel 3500, 
tagja volt. 

Az EKE fejlődésében oroszlánrésze volt Radnóti Dezsőnek. Tizenegy turistaház műkö-
dött : az Ünőkőn , a Dobr inban, a Detonátán, Kiskirálykőn, a Tordai-hasadéknál, a 
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Görgényi-havasokban, a Csukáson, Rekicelen, Kányafőn s a Bükkben. Az Enyed melletti 
pilisi és ponori menedékházak avatásakor a Bihar-hegység jeles turistáját, a nagy természet-
barátot , Czárán Gyulát a nagyenyedi közgyűlés tiszteletbeli taggá választotta. Czárán 
Gyulának nagy érdemei vannak a Bihar-hegység turista vonzásterületeinek: a Szamos-bazár-
nak, Biharfürednek a feltárásában, s Rézbánya, a Turi-hasadék, Rekicel, Meziád feltárásával 
hatalmas energia- és anyagi áldozattal, nagyszabású kirándulásaival nagy hírnevet szerzett az 
Erdélyi Szigethegységnek. 

Radnóti Dezső 1901-ben adta ki Erdély útikalauzát. 
Mátyás király szülőházában Nép- és Tájrajzi Múzeumot létesítettek, melyet 1902. október 

2-án a Mátyás-szobor leleplezésével egy időben nagy ünnepség keretében nyitottak meg. 
Az első világháborúig sok jelentős eredményt mutatot t fel az egyesület. A háború alatt és 

után az ügyvezető bizottságnak sikerült az egyesület működését fenntartani. Ebben jelentős 
szerepe volt gr. Lázár Istvánnak és dr. Cholnoky Jenőnek. Később dr. Haller Gusztáv, majd 
dr. Szádeczky K. Gyula egymást követő elnökök vezetése alatt folytatta az egyesület 
tevékenységét. Ebben az időben a volt Kárpát múzeumot turis tamúzeummá alakították át. 
Nyo lc év szünetelés után, 1926-ban újrakezdődhettek a hivatalos egyesületi kirándulások, 
valamint az előadások is. Az egyesület 1926-ban beterjesztette módosítot t alapszabályzatát, 
dr. Szádeczky K. Gyula és Xántus János aláírásával. Ezt a kolozsvári törvényszék 1929. 
április 17-én elfogadta, s az egyesület megkapta a jogi személy címet. 

A munkát minden osztályon szervezetten végezték, a kirándulásokat rendszeresen 
tartották, túrabeszámolóikat szabályosan írták és közölték jórészt az Egyesült Erdély című 
folyóiratának hasábjain. 

Az 53 éves múlttal rendelkező E K E 1945. március 4-én a Gyopár Turista Egyesülettel, az 
1920-ban alakult Kolozsvári Munkás Testedző Egyesülettel, az Aurora Turista Egyesülettel 
megalapította az E N K E - t , Erdélyi Nép i Kárpát Egyesületet. Az egyesülési alapokmányból 
idézek egypár figyelemre méltó gondolatot : „Ennek az egyesülésnek célja és rendeltetése 
hogy az összes szellemi és anyagi erők összefogásával erőteljesebben és eredményesebben 
szolgálja minden hasonló szövetkezésnek közösségi és egyéni érdekeit, vagyis: a) hogy a 
természetjárás egészségóvó és számtalan tanulságos tapasztalattal járó sportját , működésé-
nek egész területén minden körben népszerűsítse és számára híveket szerezzen; b) Erdély 
természeti szépségeit az országban és azon kívül, az idegen- és belső forgalom fokozódása 
céljából is hathatósabban megismertesse; c) hogy Erdély természeti kincseinek föltárásában 
és fölhasználásában a tudománynak és a szakköröknek minél nagyobb segítségére lehessen; 
d) hogy a tagok munkahelyeken kívül is összejőve egymással, megismerKedhessenek, 
összebarátkozhassanak, a közösségi, embertestvéri érzés kifejlesztésével így is előmozdítsák 
a ... fejlődést." ... „A belépő egyesületek minden ingó és ingatlan, aktív és passzív 
vagyonukkal vesznek részt az egyesülésben." (...) „Az új egyesület felszólítja az EKE vidéki 
osztályait, hogy a kolozsvárihoz hasonló szellemben alakítsák át szervezetüket, szólítsák fel 
egyesülésre a területükön esetleg m ű k ö d ő vagy akár szünetelő társegyesületeket és a 
helyzetről általában tegyen - lehetőleg - 4 hét alatt jelentést" 

Az Erdélyi Népi Kárpát Egyesület 1948. április 1-jéig működöt t , elnöke mindvégig 
Vámszer Géza volt, aki 1948. április 1-jei, Búcsú az E N K E - t ő l című írásában kiemelte, hogy 
a háború megfosztot ta a turistaegyesületet egyetlen számottevő bevételi forrásától, a 
menedékházaktól , a tagsági díjakból bejött összeg alig fedezte adminisztrációs kiadásaikat. 
Mégis „. . . csodálni lehet, hogy ilyen körülmény eK közöt t sem szóródtunk szét, ... 
kirándulásokra jártunk kellő felszerelés nélkül, előadásokat rendeztünk a turistaág népszerű-
sítésére, hazánk szépségeinek megismertetésére, ... folyóiratot adtunk ki, ... egyszóval 
mindent megtet tünk, amit az adott Körülmények közöt t tennünk lehetett 

Ezzel az EKE és utóda, az E N K E 57 évi munkája „. . . véget ér, de megmarad a 
turistaszellem, amely ezt a nagy múltú egyesületet megalkotta, fönntartotta, felvirágoztatta, 
és amely romjaiból újra megépítette. . ." - mondta Székely Endre, az E N K E főtitk ara, az 
egyesület utolsó közgyűlésén. 

A fentiekben jelzett szellem valóban megmaradt, tovább élt, a központosí tot t turistahiva-
tal, az O N T , majd az O J T kereteiben is, és él ma is, amikor úi egyesületünk, a Kárpát Turista 
Egyesület (KTE) alapító tagjai 42 év elteltével elérkezettnek látták az időt, az alkalmat, hogy 
újraélesszék az amatőr turizmust, amely zászlajára a turistaság mellett a természet- és 
környezetvédelem, a műemlékvédelem nemes feladatát tűzte. 

Dr. Tövissi József 
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A keresztényszocializmus egri úttörője 
Dr. Nagy János kanonok 

Az 1989-ben újjászervezett, s a kormánykoalícióban részt vevő Kereszténydemokrata 
Néppárt programjának, a kereszténydemokrácia megvalósításának eszmei előzményei a 
múlt század végéig nyúlnak vissza. 1891-ben adta ki XIII. Leó pápa azóta világszerte ismert 
Rerum novarum (A dolgok ú j rendje) című enciklikáját (körlevelét), amelyben a terjedő 
marxi szocializmus, kommunizmus felfogásával szembeállította a keresztény elveken alapuló 
szocializmust, az úgynevezett keresztényszocializmust. E tan lényege a munkás és a 
munkaadó partnerségének hirdetése, a munkás, a kétkezi dolgozó megbecsülésének követe-
lése, mondván: „A munkás méltó az ő bérére." 

A keresztényszocializmus tanításai a múlt század végétől, e század elejétől hazánkban is 
elterjedtek. Ebben Egerben oroszlánrésze volt dr. Nagy János kanonoknak. 

Dr. Nagy János Egerben született 1870-ben, egyszerű családban. A helybeli ciszterciták 
gimnáziumában érettségizett, majd kispap lett a teológián. Miután az első évfolyamot 
elvégezte, érseke felfigyelve tehetségére, a budapesti Papi Szemináriumba küldte tanulni. Itt 
szentelték fel 1901-ben. Ez t követően két és fél évig Dévaványán volt káplán. Már ekkor 
sokat foglalkozott szociális kérdésekkel. 

1903 őszén Samassa érsek Egerbe rendelte, főszékesegyházi karkáplán, majd hitszónok 
lett. Egerben még elmélyültebben foglalkozott a munkáskérdéssel, a szocialista mozgalmak-
kal.1 A korabeli sajtó szerint: „Aggódva látta, hogy a szociáldemokraták igyekeztek 
elcsavarni a munkásokat , szükségét érezte, hogy ezzel szemben a keresztény alapon 
szervezkedjen, gazdasági érdekeik megvédésére.. ."2 A témával kapcsolatos gondolatait 
könyvvé formálta, amely 1903-ban Budapesten jelent meg: a Mit ígér és ad a szociáldemokrá-
cia? című könyve, amelyben elítélte a szociáldemokrata tanokat. 

Még 1904-ben Budapesten a h i t tudományok doktorává avatták3, 1907-ben Egerben pedig 
teológiai tanárnak nevezték ki.4 Mindenkori tanári teendői ellátása mellett lázas tevékenysé-
get végzett a keresztényszocialista tanítások keretei kiépítéséért, eszméinek népszerűsítésé-
ért. Szervezőmunkája eredményeként már 1906. február 10-én zászlót bontot t az Egri 
Keresztényszociális Egyesület, amelynek ő lett az elnöke.5 1909-ben a helybeli Katolikus 
Legényegylet alelnökévé is megválasztották. Ilyen minőségben elévülhetetlen érdemeket 
szerzett az egylet munkájának felvirágoztatásában és épületének bővítésében, a tanoncinter-
nátus létrehozásában, amire 1909-1910-ben került sor. 

Széles körű elfoglaltsága közepette még arra is szakított időt, hogy megírja A szociálde-
mokrácia tükre című könyvét , amely 1907-ben jelent meg, szintén Budapesten. 1907-től tagja 
lett a Megyei Törvényhatósági Bizottságnak, a következő évben pedig a városi képviselő-
testületneK.7 

Sok funkcióját a közélet érdekében kamatoztatta. Szervezte az egri munkásházépítő 
akciót.8 Kezdeményezte a Gazdák Hitelszövetkezetének megalakítását. Elindította Egerben 
a parasztság részére, sőt, azon kívül is a földbérletek megkötését. Szakadatlanul küzdöt t a 
nagy- és kisbirtok kiáltó ellentétének megszüntetéséért.1" Miközben a szociális problémák 
megoldásán munkálkodot t , a vallásos érzés mélyítéséről sem feledkezett meg. A reáliskolá-

1 Egri Népújság, 1919. dec. 14.; Egri Egyházmegyei Közlöny, 1920. nov. 16. 
2 Egri Népújság, 1919. dec. 14. 
3 Egri Híradó, 1904. szept. 27. 
4 Egri Népújság, 1919. dec. 14. 
5 Egri Híradó, 1906. febr. 13. Eger, 1912. febr. 17. 
6 Heves Megyei Levéltár: A z Egri Katholikus Legényegylet jegyzőkönyve. 264-268. oldal. Az 
1913. febr. 2-3-i közgyűlés jegyzőkönyve. 
7 Egri Népújság, 1919. dec. 14. 
8 Uo . 
9 Uo . 
10 Uo. 
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ban, amelyben éveken keresztül hittantanár volt, megszervezte a Mária-kongregációt, később 
az Urak Kongregációját." 

Közben fáradhatatlanul írt. A már korábban említett két könyvön kívül megalkotta az 
Egyházi közigazgatás (1906) s a Házassági pasztoráció (1917) című munkáit. Könyvein kívül 
számos cikke jelent meg az Alkotmány, az Igaz szó, az Egri Híradó, az Eger, az Egri 
Egyházmegyei Közlöny, az Egri Népújság című orgánumokban.1 2 

Az első világháború éveiben mindent megtett a szegények felkarolása érdekében. Például 
1916-ban neki köszönhető az Erdélyből Eger te menekült székelyek gondjainak a megoldása.11 

N e m tétlenkedett a forradalom éveiben sem. 1918-ban megszervezte az Egri Hangyaszövetke-
zetet és annak külvárosi fiókjait, a zsákoló kereskedelem elhárítása érdekében. Az év őszén 
megszervezte a Földművestanácsot, majd a Földművespártot.14 

A kommün leverése után azt a célt tűzte maga elé: „hogy a keresztényszocialista politika alap-
ján gyűjtsön minden keresztény magyar embert, földművest, iparost, kereskedőt, tisztviselőt egy 
erős pártba, a Keresztény Nemzeti Egyesülés (Zichy-féle párt) pártjába" - írta a korabeli sajtó. 5 

E párt helyi szervezete 1919. december 4-én „csaknem egyhangúlag" képviselőjévé jelölte.16 

Képviselőjelölti programbeszédét december 21-én mondta el, amely szerint az országot ke-
resztény és nemzeti alapokra kell helyezni. Szerinte e „.. .politikának mélyen be kell ereszked-
nie az alsó társadalmi rétegekbe." Növelni kell a kisgazdák számát. Ennek érdekében szerinte a 
nagybirtok törvényes kisajátítását is végre lehet hajtani, ha az ország érdeke azt kívánja. Hir-
dette a családvédelmet, az intenzív gazdasági nevelés szükségességét, követelte a mezőgazdasá-
gi kamarák feiállítását^az állami beteg- és balesetbiztosítást, az aggkori ellátás megszervezését, 
a kisipar felkarolását. Hangsúlyozta régi álma, a munkáskérdés megoldásának elodázhatat-
lanságát, a szabad, független és jól fizetett tisztviselői kar megteremtésének fontosságát.18 

Ezek után nem véletlen, hogy az 1920. január 25-26-i nemzetgyűlési választásokon nagy 
többséggel győzött, s a következő napon már a képviselői mandátumot is megkapta.1 ' ' Már mint 
képviselő tartott március 10-én a legényegyletben előadást a trianoni békeszerződésről, különös 
tekintettel annak az ipari munkásokra és az ipari munkásifjúságra ható tényezőiről. A sajtó sze-
rint: „A mindvégig lebilincselő előadás keretében részletesen ismertette azokat a szociális 
munkásreformokat, amelyek a munkára, a munkások jólétére és a nagyvállalatok megrendsza-
bályozására vonatkoztak, és amelyeket a nemzetgyűlés törvénybe akar iktatni."20 Az egylet 
május 13-ai közgyűlésén pedig hangsúlyozta, hogy „A katolikus legényegylet az a hely, anol a 
nemzet erejének fokozására a lelkek a keresztény és nemzeti szellem erejében összeforrnak."21 

Első nemzetgyűlési beszédét április 23-án mondta el, amelyben kifejezésre juttatta, hogy „a 
marxizmus megbukott, s a jövőt a keresztényszocializmus fogja megoldani." A július 28-i 
ülésen terjesztette elő indítványát a munkáskérdés rendezésére, amelynek a lényege az 
úgynevezett munkásvédelmi törvények megalkotása. Ez magában foglalja a munkaidő 
szabályozását, a női munka korlátozását, a gyermek- és ifjúmunkások alkalmazásának 
szabályozását, a vasárnapi munkaszünet bevezetését, a munkások egészségének, erkölcsének 
védelmét, a munkáslakások építését, igazságos bértörvény megalkotását. Szerinte a törvénynek 
biztosítania kell a szakszervezetek létrehozásának szabadságát, s a sztrájk jogát is."2 Előterjesz-
tését a képviselőház november 3-ai ülésén indokolta meg. Ebben többek között az alábbiakat 
mondot ta : „A munkások jogát, szabadságát, méltóságát törvénnyel kell biztosítanunk. Nem 
szabad azonban a munkáskérdést összetéveszteni a szociáldemokráciával, különösen annak 
marxista részével." A ház a javaslatát elfogadta.23 

11 Uo. 
12 Uo. 
13 Uo. 
14 Uo. 
15 Egri Népújság, 1919. dec. 23. 
16 Egri Népújság, 1919. dec. 6. 
17 Egri Népújság, 1919. dec. 23. 
18 Uo. 
19 Egri Népújság, 1920. jan. 28. 
20 Egri Népújság, 1920. márc. 9. 
21 Egri Népújság, 1920. máj. 16. 
22 Egri Népújság, 1920. ápr. 25. 
23 Egri Népújság, 1920. nov. 5. 
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Míg a munkáskérdés megoldásában mai szemmel is korszerű elveket vallott, addig a 
földkérdésben a felfogása konzervatív volt. Még a Nagyatádi-féle földreformtervezetet sem 
fogadta el. Szerinte: „A háború és a forradalom után a több termelés legyen a legfőbb 
gondunk. Ezt pedig nehéz elérni akkor, ha a földkérdést bolygatjuk."2 4 

1920-ban, 50 évesen eljutott életének delelőjére, nem csak fizikai, hanem erkölcsi, politikai 
értelemben is. A januári választáson elnyert képviselői mandátum után az év november 26-án 
tiszteletbeli kanonoknak iktatták be.2 Még ebben az évben a legényegylet elnökének is 
megválasztották.26 A következő évben ő lett a Vármegyei Szabadoktatási Bizottság elnöke.27 

Az Egri Keresztény Iparos Kör pedig dísztagjává választotta meg.2s 

Eredményes képviselői munkáját honorálván az 1922. május 28-ai nemzetgyűlési választá-
sokon a Keresztény Kisgazda, Földművelő Polgári Párt juttatta mandátumhoz.2 ' ' Újból 
megválasztott képviselőként sokat tett a helybeli jegyzőinternátus, az angolkisasszonyok 
rendjének polgári iskolája, a siketnémák új intézete, az új postapalota, az új pénzügyi 
igazgatósági épület, az állami polgári iskola felépítéséért. Az említett objektumok kivitelezé-
séhez szükséges 30 milliárd koronát ő és érseke harcolta ki az államtól.3 

Az 1920-as években is folytatta már a századforduló körül elkezdett, gyakorlati 
szociálpolitikai tevékenységét a diákság és a tanoncok érdekében. Például 1925-1926-ban 
Egerben 35 szegénydiáknak szerzett sorkosztot , Budapesten pedig 5 egyetemi hallgatóról 
gondoskosott .3 

1924 végén érsekétől kanonoki kinevezést kapott, 1925. június 19-i ülésén a városi 
képviselő-testület díszpolgárrá választotta.32 Az év őszén pedig a Mária utcai R. K. 
Föld műves Olvasókör díszelnökséggel tisztelte meg. 

Eger hervadhatatlan érdemeket szerzett nagy fia 1926. október 26-án, máig tisztázatlan 
okból öngyilkos lett.34 Földi maradványait október 28-án, országos részvét mellett hantolták 
el a Hatvani temetőben.3 ' Sírjára később díszes emléket emeltek, utcát is neveztek el róla. A 
város polgárainak tudatában olyan mély gyökereket eresztett emléke, hogy még az 1950-es 
években is megmaradt utcanévadónak. 

Szecskó Károly 

HÍREK 
A Veszprém megyei Hon i smere t i Egyesüle t rő l 

Bensőséges összejövetelre került sor 1991. szeptember 28-án, a megye nyugati sarkában lévő, 
közigazgatási önállóságát nemrég visszanyert településen, Egervölgyben. A megyei Honismereti 
Egyesület ünnepi közgyűlését tartotta itt, s ebből az alkalomból köszöntöt te a kiváló helytörté-
neszt, Szalóky Károlyt, 80. születésnapja alkalmából. A közgyűlésen részt vett a megyei 
önkormányza t elnöke és a helyi polgármester, előadások hangzot tak el a honismereti mozgalom 
időszerű kérdéseiről, (Halász Péter) a középkori falukutatásról (Solymosi Sándor), a II. 
világháborús emlékművekről (Szabó Lajos és Tóth Dezső), valamint a megyei egyesületi 
feladatokról (Hadnagy László). Az előadásokat követő vitában többek közöt t elhangzott , hogy a 
honismereti mozgalomnak meg kell szabadulnia azoktól az úgyszólván szakképzettség nélküli 
„helytörténészektől", akik eddig pár tberkekben tevékenykedve írták a megrendelt üzemtörténe-
ti, téesztörténeti, községtörténeti munkákat , s többségük ma is sajtóközeiben tevékenykedik. 

A közgyűlés után a résztvevők meglátogatták az Eger-völgyi helytörténeti gyűj teményt , amely 
elsősorban az ünnepelt , Szalóky Károly lelkesedését és hozzáértését dicséri. 

(H. P.) 

24 U o . 
25 Egri Népújság, 1920. nov. 28. 
26 Heves Megyei Levéltár: Az Egri Katholikus Legényegylet jegyzőkönyve. 312. old.; Az 1921. 
febr. 20-i közgyűlés jegyzőkönyve 
27 Egri Népújság, 1921. ápr. 12. 
28 Egri Népújság, 1921. jan. 26. 
29 Egri Népújság, 1922. május. 30. 
30 Egri Egyházmegyei Közlöny, 1926. 10. sz. 
31 Uo . 
32 Egri Katholikus Tudósí tó, 1925. 7-8 . sz. 
33 Egri Népújság, 1925. szept. 29. 
34 Egri Katholikus Tudósí tó, 1926. 11. sz. 
35 Uo . 

34 



Egy igazi népnevelő 
Barabás Endre (1870-1945) 

„Csak a gyenge szereti önmagát, 
az erős egész nemzeteket hordoz szívében. " 

(Széchenyi István) 

A trianoni nemzeti tragédiát követő időszak nagyszerű pedagógusa, iskolaépítője, népműve-
lője, az anyanemzettől elszakított erdélyi és csángó ifjak önzet len pártfogója, a kisebbségi 
sorba taszított erdélyi magyarság harcos szószólója, Barabás Endre együtt vallotta választott 
példaképével, Széchenyi Istvánnal: „ . . . a z erős egész nemzetet ho rdoz szívében". Ez határozta 
meg életét, fáradhatatlan ügybuzgalmát. 

Nincs ez most sem másképp! E nemes célok megvalósítása azonban elképzelhetetlen az igazi 
elkötelezett tanítók, nevelők nélkül. Boldog ember az, aki gyermek- és ifjúéveiből emlékezhet 
ilyen irányt adó, a szépre, jóra nyitogató, tudásszomjat támasztó pedagógusokra. 

A közösségben gondo lkodó s ennek javát szolgáló népnevelők közül való a háromszéki 
Középaj ta szülötte, Barabás Endre. 

A székelykapus falusi házból , mint szegény sorsú, tehetséges diák került a híres-nevezetes 
nagyenyedi Bethlen Kollégiumba. Bentlakásos, ingyenes tanulást tettek lehetővé számára, 
mint annyi nagy elődjének Apáczai Csere Jánostól Körösi Csorna Sándoron keresztül Bolyai 
Farkasig. Először a rajztanári pálya vonzot ta , ez irányú képességeiről szép olajfestményei ta-
núskodnak . (Felmenői közé tartozik Barabás Miklós, a híres festőművész.) A z enyedi kollé-
gium szellemiségében eltöltött nyolc esztendő alatt érlelődött benne akarattá, hogy népe szol-
gálatába álljon. A taní tóképző elvégzése után a budapesti Polgári Iskolai Tanárképzőbe került. 
Csak számtan és fizika szakon kapnatot t ösztöndíjat , mert ezen a területen volt a legnagyobb 
tanárhiány. Lelkes pedagógusi szolgálatát és emberbaráti szociális munkáját 1893-ban kezdte 
meg Székelyföld gyönyörű városában, Marosvásárhelyen, a református leányiskolában. 

Pedagógusi munkája mellett figyelemmel kísérte szűkebb pátriája életét is. Már fiatal 
korában felfigyelt a székelyek nehéz életére. Munkalehetőség híján sokan próbál tak szerencsét 
Amerikában. Irtózatos küzdelmek kísérték ezeket az utakat, volt aki már a jegyet sem tudta 
megváltani hazafelé. Ugyanakkor i t thon a sepsiszentgyörgyi székely szőttes gyár kellő 
pártfogás hiányában nem tudot t fejlődni. A fiatal tanár hamar rájött ezekre az el lentmondá-
sokra és hasonlóan gondo lkodó barátaival együtt 1900-ban megalapította a Marosvásárhelyi 
Székely Társaságot. A textilgyár megsegítése érdekében arra kötelezték magukat , hogy 
családtagjaikkal együtt kizárólag a gyár Kelméiből készült ruhákban járnak. Kezdeményezésük 
sikerrel járt, sok szegény székely talált munkalehetőséget a gyárban. Cikksorozatban harcolt a 
székely kivándorlás ellen. 1901-ben Budapesten jelent meg A székely kivándorlás, a Romániá-
ban élő magyarok helyzete című munkája . Balázs Gábor : A székelyek nyomában című 
könyvében megemlékezik az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 1902-ben Tusnádon 
megrendezet t Székely Kongresszusáról , amelyen Barabás Endre is felszólalt. A székelység 
romániai szétszóródásához vezető kivándorlásáról beszélt. A nagy számokra jellemző, hogy 
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A Csángó Társaság tagjai: (balról jobbra) dr. Mester Miklós, dr. Bertalan István, dr. Kozma 
Balázs, dr. Domokos Pál Péter, Bodó Lajos. Az ülő alak Barabás Endre 

1860 és 1890 között legalább hat református egyházközség tartott fenn magyar nyelvű iskolát. 
A következő években Barabás Endre behatóan foglalkozott az erdélyi és főként székely 
területek gazdasági kérdéseivel - e témakörben több tanulmánya is megjelent. 

Székelykeresztúron, majd 1903-tól nyolc éven keresztül a kolozsvári állami tanítóképző 
tanáraként folytatta nevelőmunkáját. Ebben az időben rendszeres vezércikkírója a kolozsvári 
Újságnak, de publikál más helyi és országos lapban is. Cikkei jelennek meg az Ellenzékben, az 
Ú j Időkben, a Vasárnapi Újságban. Fő témái közé a tanügyi, nemzetiségi és közgazdasági 
kérdések tartoznak. A tanítóképző intézetek hallgatói számára közgazdasági tankönyvet is írt 
és feldolgozta a székely tájegységek közgazdasági állapotát. Még arra is volt energiája, hogy 
újjávarázsolja az elhanyagolt kolozsvári botanikus kertet. Fáradozásainak köszönheti, hogy 
1906-ban az oktatásügyi miniszter őt bízza meg a romániai magyar népoktatásügy tanulmá-
nyozásával. A magyar néptanító szociális feladatai című munkájaban a tanítók népnevelő-nép-
művelő feladatainak, s a szociológia tudományos művelésének fontosságát hirdeti. Hitet tesz a 
közösségért, a nemzetért végzendő munka mellett. Meggyőződéssel vallja, hogy „A szó valódi 
és nemes értelmében szocialista minden igaz és jó ember, ki nemcsak a maga egyéni bajaival 
törődik, hanem ama társadalom bajaival is, melynek körében él". (De jó is lenne, ha 
napjainkban is egyre többen gondolkoznának így a sehova nem vezető, passzív elégedetlenke-
dés helyett!) Kilenc évtizeddel ezelőtt íródtak a következő sorok: „Az igazi magyar néptanító 
hivatása nem szűnik meg az iskola küszöbén, sőt azon kívül legalábbis olyan fontos feladat vár 
rá, mint az iskola falain belül". Megszívlelendő felhívás a mai pedagógusok számára. 

* 
Barabás Endre világosan látta, milyen óriási lehetőség van a pedagógusok kezében: a jövő 

nemzedékének szellemi és erkölcsi nevelése, amely gyönyörű misszió és egyben óriási 
felelősség. Barabás Endre minden cikkével, tanulmányával, személyes meggyőződésével, 
példamutatással erre akarta ráébreszteni kollégáit. Azon fáradozott, hogy a jövő pedagógusai-
nak útmutatást adjon a nemzetnevelés gyakorlati munkájához. Ez irányú tevékenysége, 
nagyszerű pedagógiai és szociális munkássága akkor teljesedett ki igazán, amikor 1911-ben 
kinevezték a dévai tanítóképző intézet igazgatójává. A régi, elavult, földszintes épületből saját 
tervei alapján szép, korszerű intézetet építtetett. Ebben a mindennel felszerelt, nagyszerű 
iskolában öröm volt tanulni gyermekeknek és tanítójelölteknek egyaránt. Bölcs iskolapolitiká-
ját dicséri, hogy színpaddal ellátott szép művelődési ot thonról is gondoskodott , ahol népszín-
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műveket , vidám műsorokat láthatott, népművelő előadásokat hallgathatott az ifjúság, s a 
kocsma helyett kulturáltan szórakozhatot t . A fiatalok nagy részét kitevő csángók szívéhez 
könnyen megtalálta a kulcsot, hiszen előzőleg bejárta a moldvai és bukovinai magyar falvakat. 
Utazásai során szerzett tapasztalatait jól tudta hasznosítani. Ettől kezdve elkötelezett 
istápolója a szegény sorsú csángó gyermekeknek; felkarolja, taníttatja őket. Megszervezi 
részükre a gyámszülői kapcsolatokat, vagyis a szegény diákoknak olyan módosabb nevelőszü-
lőket szerez, akik vállalják a tanítási költségeket. így válhat t öbb nincstelen csángó gyermekből 
tanító. A csángók érdekében rendszeresen publikál a Déva és Vidéke című újságban. 

Barabás Endre a tanítóképzés területén olyan gyakorlati és elméleti rendszer kidolgozásán 
fáradozot t , amely alkalmas arra, hogy a falusi tanító ne csak a tanköteles gyermekeknek, hanem 
a falu egész népének is tanítója és tanácsadója legyen. 

Amikor Déván a csángó telepet elöntötte a megáradt Maros, addig fáradozott , amíg a tanító-
képzői ifjak bevonásával megszervezte a Csángótelepi Hitelszövetkezetet . A Déva környéki 
földművelő ifjakból ifjúsági egyesületet hozo t t létre. A termelés növelése érdekében kísérleti 
parcellát létesített a taní tóképző intézet gazdasági kertjében. Tanítványaival közösen példát 
adott arra, hogyan lehet jóakarattal, szívvel-lélekkel komoly segítséget nyújtani bajba jutott 
embertársaiknak. 

A falusi szövetkezeti élet terén kifejtett példamutató munkájáér t , a dévai Csángótelepi 
Hitelszövetkezet felállításáért az Országos Hitelszövetkezet 1917-ben díszoklevéllel tüntette 
ki. 1919-ig tanít Déván és munkálkodik az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületben 
(EMKE) mint annak választmányi tagja, részt vesz a Magyar Gazdaszövetség munkájában. 
1919 végén a Sziguranca, a kegyetlenkedéseiről ismert királyi t i tkosrendőrség letartóztatja. 
Végül is nem zárják bör tönbe , „megússza" azzal, hogy kiutasítják Romániából. Családjával -
ekkor már öt gyermekével — új életet kell kezdjen, kitépve rajongva szeretett szülőföldjéből . 

* 
Budapestre érkezése után bekapcsolódik a Jancsó Benedek által alapított Népies Irodalmi 

Társaság munkájába, amely Ignácz Rózsa szerint a „keleten szétszórt magyarságot gondozó 
egyetlen testület." 1925-ben kezdte szervezni a Hazagondoló Taní tók Társaságát. A tanítók 
összeadott fillérjeiből romániai nagycsaládos falusi tanítókat segélyeztek és jelentős összeggel 
támogatták a bukaresti magyar egyetemi hallgatókat. 

Példaértékű vállalkozása az 1925-ben elindított tehetségmentő misszió. Barátaiból, ro-
konaiból, volt enyedi diáktársaiból megalakítja a Gyámszülő , Gondviselő és Támogató 
Társaságot, amelyet csaknem másfél évtizedig tart fenn. íme egy részlet Barabás Endre 
felhívásából: „Az Isteni Gondviselés szolgálatában az embertársi szeretet önzetlenségével 
kívánunk segíteni elszakított testvéreink egyes szegény, elkallódásnak kitett, tehetséges 
gyermekeinek erkölcsi és anyagi támogatásával. Tesszük ezt azért, hogy azok majd ot thon 
kiváló szellemi és erkölcsi felkészültségükkel lehessenek, nehéz megpróbáltatások közö t t élő 
testvéreinknek: világító fáklyái, vezetői, vezérei, apostolai - s ha kelt: mártírjai! 

A Gondviselő Társaságok tagjai, az o t thon tanulmányaikat teljesen befejezett , kiváló, 
anyagiakban szegény if jaknak itthoni és külföldi továbbképzését teszik lehetővé; a Gyámszülő 
Társaságok pedig egyes, arra érdemes, tehetséges, kiváló képességű, árva és szegény sorsú 
ot thoni ifjak ot thoni - esetleg itthoni - nevelésének és szellemi kiképzésének anyagi eszközeit 
vállalják: önkéntesen felajánlott havi hozzájárulásuk pontos fizetésével. 

(...) A támogatot t és nevelt ifjaknak az életbe lépésük előtt - a puszta köszönő és hálálkodó 
szavak helyett — »Becsületbeli adóslevelet« állítanak ki, két tanú előtt, arról, hogy a Társaságok 
részéről élvezett erkölcsi és anyagi támogatást, segítséget adósságnak, tartozásnak tekintik s azt 
- amint arra lehetőség muta tkozik - kamatos-kamatjaival egész életükön át továbbadják arra 
érdemes, szegény, tehetséges magyar i f jaknak, mutatkozó tehetségük kiművelhetésére -
szintén továbbadási - kötelezettséggel." 

Jancsó Benedek halála után Barabás Endre lesz a Népies Irodalmi Társaság elnöke, s meg-
szervezi a Csángó Társaságot. A tagok főleg értelmiségiek - tanárok, újságírók - o lyanok, akik 
szívügyüknek tekintették legmostohább sorsú csángó testvéreink anyanyelvének védelmét. 

Barabás Endre a két világháború között minden erejét és idejét a Románia fennhatósága alá 
került magyarság helyzetének, főleg oktatásügyének vizsgálatára, az életükre vona tkozó ada-
tok összegyűjtésére szánta. A Budapesti Hír lap 1935. I. 27-i számában megjelent újságcikk 

1 A múlt század végén Bukovinából Dévára telepített székelyeket akkori szóhasználattal „csángók-
nak" nevezték. (Szerk.) 
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Barabás Endre rendkívüli, értékes munkásságát méltatva, többek között így ír: „Önzetlen és 
nemzetét szolgáló eredményes munkáját még az emelkedett román közvelemény is elismeri. 
Ennek egyik tagja a bukaresti rádióban tartott kulturális előadásában külön kiemelte és 
nemzete elé, mint példaképet állította Barabás Endrét annak szemléltetésére, miként szolgál-
hatja valaki (saját erejéből) szinte személytelenül, de annál eredményesebben népe érdekeit." 

Még az 1930-as években csatlakozott a falukutatókhoz. A falukutatás és a tanítók című ta-
nulmányával a mai honismereti mozgalom alapgondolatait fogalmazza meg. A pedagógusoktól 
különösen is elvárja, hogy a rájuk bízott fiatalokkal megismertessék és megszerettessek szülő-
földjüket, mert „. . . hogyan kívánhatjuk attól, hogy népet neveljen, aki nem ismeri s nem tudja 
megismerni népét?". Egyik leánya, Mária, aki a mai napig igyekszik ébren tartani édesapja em-
lékét és gyűjti a munkásságára vonatkozó dokumentumokat , megmutatta, milyen hálásan em-
lékeznek vissza a „gyámfiúk", akikből művészek, orvosok, kiváló közéleti személyiségek let-
tek. A székelyföldi Bernáldi Aranka református lelkész férjével Barabás hatására alapította az 
erdőbényei árvaházat, ahol többek között Ratkó József költő is nevelkedett. 

Barabás Endrének megadatott, hogy 1945-ben bekövetkezett haláláig teljes szellemi 
frissességgel dolgozzon. Barabás Mária visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy légiriadók köze-
pette fejezte be a Székelyföld statisztikája című munkáját . Még kicsi háza bomba sújtotta 
fedelét is becserepezte, kertjét az üvegszilánkoktól megtisztította. Segítsége az akkor kilenc-
éves unokája, azóta Párizsban élő neves fotóművész, Ruszka László volt. 

Földije és kedves barátja, Ravasz László református püspök így emlékezett róla: „Alapjában 
véve pedagógus volt. Ez volt a kenyere, foglalkozása, több: hivatása, sőt szenvedélye. Pedagógusi 
az a lelkület, aki hisz abban, hogy jobbá lenet tenni a világot és az embert, s erre a hitre ráteszi éle-
tét. Szereti, sőt, tiszteli a gyermekét, az ifjút, s benne a szebb és jobb életet alakítja. Egész élete 
egyetlen, óriás műalkotás. Bár mestere volt foglalkozásának, pedagógussága nem volt szakmun-
ka. Ö - Áprily Lajos szerint - árva húnjaiból embert és magyart nevelt, ezért mindig és mindenütt 
nevelt, vagyis magát az életet akarta különbbé és nemesebbé tenni, érdemesebbé arra, hogy éljük. 
Nemcsak az elemi iskolában, saját lelke szerint útnak indított dévai tanítóképző intézetben ne-
velt, hanem széles közéleti szolgálatában, mint újságíró, művelődéspolitikus, az »ország minde-
nese«. Mindig gyönyörködtem benne, hogyan lehet valaki a húszadik századfordulón Széche-
nyi Istvánnak leghívebb tanítványa s egyszersmind népszerű illusztrációja az ő pol i t ikájának-
csak a Gyámszülő Társaságra gondolok. Egyik kezében kard, a másikban vakofókanál." 

Zika Klára 

F E L H Í V Á S 
Domokos Pál Péter Széchenyi-díjas néprajztudósunk 

D o m o k o s - a l a p í t v á n y a c s á n g ó é r t e l m i s é g é r t 
elnevezéssel nyitott alapítványt hozot t létre, amelyhez a győri Domus Hungarica Egyesület és a 
Tudományegyetem Szervező Egyesület is csatlakozott. 

Az alapítvány célja, hogy segítse a csángó értelmiség utánpótlásának győri képzését, elsősorban 
tanítói és papi pályára való felkészítését. Felhívunk mindenkit , aki szívügyének tekinti e sokat 
hányódott testvéreink megmaradását, magyarságtudatuk megőrzését, anyagi lehetőségéhez mérten 
csatlakozzon e nyitott alapítványhoz. Az alapítvány számlaszáma: Budapest Bank Rt. Győri Fiók: 
337-10433-7007 

Egyúttal D o m o k o s Pál Péter könyvtárának csángó témájú anyagát felajánlotta számunkra, ami-
vel a Magyarországi Csángó Kutatócentrum megalapítását, a csángókutatás fellendítését kívánja 
elősegíteni. 

Felkérünk mindenkit, aki a csángó magyarsággal kapcsolatos könyvekkel, dokumentumokkal , 
kiadványokkal, kéziratokkal stb. rendelkezik, tamogassa e kutatóközpont megvalósítását azzal, 
hogy az anyagát számunkra rendelkezésre bocsátja. Szükség és igény szerint az anyagról xerox 
másolatot készítünk. 

Címünk: Győr , Arany János út 28-32. III. em. Tel.: 96/21-783, 96/14-055 

Dr. Timaffy László Pozsgay Imre Jáki Sándor Teodóz 
a Domus Hungarica elnöke a Tudományegyetem Szervező a kutatócentrum kurátora 

Egyesület elnöke 
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Átány szülötte: 
Ötvös Imre 
vezérőrnagy 

Szülőfalujában az az utca őrzi a nevét, ahol élete utolsó öt esztendejében lakott. Hatvanöt 
éves korában saját kérésére helyezték nyugállományba, és ez alkalommal a Lipót-rend 
lovagkeresztjével tüntet ték ki. Ki volt ez az ember, aki a katonai pályán tábornoki rangot ért 
el? 

1850. szeptember 29-én született Átányban. A négy elemi elvégzése után műmolnármes-
terséget tanult, később al-, majd főmolnárként dolgozott . 

1871. április 14-én rendes sorozás út ján került a magyar királyi hadsereg első honvédhad-
osztályához, és a következő évben már tizedesi rendfokozatot kapott. 1875-1876-ban a 
Ludovika Akadémia t isztképző tanfolyamára járt, amit jó eredménnyel végzett el. Hadapród 
lett. Hamar kitűnt társai közül, ezért egyre magasabb beosztásba helyezték. 1876. december 
l - jén az ezred altisztképző iskolájának parancsnokává nevezték ki, és 1879-1886 között a téli 
időszakban vezette az altisztképző tanfolyamot. 1882-től ezenkívül utász-szakaszparancs-
nok is a fegyvergyakorlatok idején. 1883. május elsején a honvéd-főparancsnokság elismerés-
ben részesítette az ezred altiszti iskolai kiképzés terén elért eredményeiért, és egy év múlva 
főhadnaggyá léptették elő. 1886 nyarán a tüzérség tartalékából áthelyezett tisztek tanfolya-
mának parancsnokaként tevékenykedett. 

Jó munkájának elismeréseként nagy megtiszteltetés érte: 1886. október l-jétől 1893. 
szeptember 30-ig lovaglótanár a Ludovika Akadémián a tisztképző és felsőbb tisztképző 
tanfolyamon. Feladata a tényleges állományú tisztképző tanfolyamon részt vevő gyalogsági 
növendékek lovaglásban való kiképzése. 1890-től II. osztályú, majd egy év múlva I. osztályú 
százados lesz. Tíz éven keresztül ezt a rendfokozatot viseli. 

1893. október l - jén Debrecenbe helyezték századparancsnoknak. Állomáshelye később 
Gyula , ahol 1896. október 20-ig ugyancsak századparancsnok volt. 1896. október 28-tól 
1897. június 30-ig mint törzstisztjelöít a törzstiszti tanfolyam hallgatója. 

A tanfolyam elvégzése után, november végén Marosvásárhelyre helyezték, ahol 1900. 
április 24-ig teljesített szolgálatot. Az erdélyi városban ideiglenesen kétszer is (1898-ban és 
1900-ban) ezredparancsnoki teendőkkel bízták meg. Az utóobi alkalommal már felvetődött 
megbízatásának állandósítása, mert a parancsnoka azt írta róla, hogy alkalmasnak tartja 
ezredparancsnoknak. 

1900. április 25. és 1906. február 17. között Pápán szolgál. Itt lesz törzst iszt : őrnaggyá, 
majd alezredessé nevezik ki. A honvéd lovassági felügyelő és közvetlen parancsnoka is 
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alkalmasnak tartja ezredparancsnoknak. 1906-ban visszatér Marosvásárhelyre, és az ottani 9. 
honvéd huszárezred ezredparancsnoka lesz. Ez év novemberében ezredessé léptetik elő. A 
dandárparancsnoka igen jó minősítést ad róla. 1912-ig marad a Székelyföld fővárosában. 

1912. május 14-én jut el katonai pályájának csúcsára: vezérőrnagyi rangot kap, egyidejűleg 
a 2. és a 9. honvéd huszárezredből álló 4. honvéd lovasdandár parancsnoka lesz Debrecenben. 
1912. december 10-én munkája elismeréseként Ferenc József Ötvös Imrének és törvényes 
utódainak magyar nemességet és az Átányi előnevet adományozza. 

Ezután - vezérőrnagyi rendfokozatának megfelelően - továbbra is dandárparancsnokként 
dolgozott . 1913-1914-ben Kassán, illetve 1914. május elsejétől Zalaegerszegen szolgál. 1914. 
augusztus 5-én egészségi állapotára való tekintettel a szolgálat alól felmentették, és 
várakozási állományba Került. A következő év első napján pedig - saját kérésére -
nyugállományba helyezték. Nyugdíjazásakor állandó lakhelyének Zalaegerszeget jelölte 
meg. Ezt az elhatározását később megváltoztatta, és nem Zalában telepedett Te, hanem 
visszatért szülőfalujába. 

A hátralevő nyugdíjaséveit Átányban élte le. Zárkózott lett, szórakozni nem járt sehova 
sem. Rendszeres napi programjai közé tar tozot t viszont, hogy délutánonként a pónilovával 
végigkocsikázott a falun. A nyugdíjba vonulás után egyenruhát nem viselt, de rangjához 
méltón öl tözködött . A faluban vett egy házat a később róla elnevezett utcában. Ma is áll ez az 
épület, igaz, más formában. Lakásának bútorzata nem volt különleges. Egy szoba katonai 
tárgyaival volt tele: kitüntetései, kardok, sarkantyúk, tiszti ruhák sorakoztak itt. Három 
lovat tartott . Több éven át a Káposztás-kertet (12 katasztrális hold volt) bérelte. Mivel 
egyedül élt, háztartását rokonai vezették. Amikor a románok 1919-ben bejöttek Magyaror-
szágra, s Átányba is, Ötvös tábornokot tettlegesen is bántalmazták, féltve őrzöt t katonai 
tárgyai epy részét elvitték. Öregkorában elég magányosan élt. 1920. február 8-án hunyt el. 
Temetésén ott volt a falu lakosságának többsége. 

Az u tókor sem feledkezett meg róla. 1943. november 16-án katonai tiszteletadással avatták 
fel az akkor elkészült síremlékét, melyet a hadimúzeum és a rokonság közreműködésével a 
magyar honvédsereg állíttatott. 

Az átányi régi temetőben levő sírját egy iskolai osztály gondozza. 

Vörös Dezső 

For rá s : Hadtörténelmi Levéltár, Budapest; Ötvös Imre személyügyi anyaga 

HÍREK 
XI. Országos -nemze tköz i c i te ra tábor 

Tiszakécskén 

A Honismeret 1987/1. számában már 
hírt adtunk a tiszakécskei citerások tevé-
kenységéről és a Citerabarátok Köre 
nyári tiszakécskei táborairól. Most 
örömmel jelenthetjük, hogy mint azóta 
minden évben, úgy 1991-ben is sikerült, 
immár tizenegyedszer is megrendezni ezt 
a nagy nyári citerástalálkozót. 

1991. július 20-tól augusztus 10-ig tar-
tott a táborozás, háromszor egyhetes cso-
por tokban, 137,90 és 145 fővel. Tekintve, 
hogy a táborozás önköltséges, s résztve-
vői általában nem a leggazdagabb em-
berek (tanulók, tanárok, gyári munká-
sok, parasztemberek stb.), igen nagy 
eredménynek tekint jük, hogy a változó 
körülményekhez igazodva, de változat-

lan alapelvek szerint élt, működöt t a 
tábor. Vezetői most is Pribojszky Mátyás 
citeraművész és Zoboki Józsefné tisza-
kécskei tanárnő voltak. A résztvevők is s 
a citerát okta tók is többnyire fiatalok. A 
tanításból igen tevékenyen kivette a ré-
szét Olsvai Ildikó tanárnő és a tiszakécs-
kei Tisza '83 művészegyüttes két tagja, 
Szőke Péter és Urbán Zoltán. A táborla-
kók főleg magyar népdalokat tanultak, 
csiszolva, finomítva játéktechnikájukat. 
A legügyesebb citerások azonban - a 
tábor hagyományai szerint - a komolyze-
nei művek citeraátiratait is megtanulták. 

1992-ben kb. júl. 10-től 30-ig kétszer 
tíznapos csoportokban tervezik a szerve-
zők a táborozást , hogy több idő legyen a 
gyakorlásra, a baráti beszélgetésekre, a 
tábortűz körüli szabad éneklésre is. 

Tajti Erzsébet 
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EMLEKEZZUNK 

A dunamocsi magyarok a II. világháború után 
A falu a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság valamint a Magyar Köztársaság jelenlegi 

határát alkotó Duna bal partján fekszik, s a Duna-völgy legrégibb települései közé tartozik. 
1075-ben már megerősített hely volt, a XI I -XIV. század ide jén pedig három Mocsról is 
t udunk : Kys-Mocn, Nagy-Moch, Tinchor-Moch. 1293-ban önálló temploma és plébániája 
van, 1388-ban Zsigmona koronázási ajándékként az esztergomi érsekségnek ajándékozza. A 
török hódoltság idején a falu a zsitvatoroki békéig a határvidékhez tartozik, így kétfelé is 
adózik. Az érsekségtől való függőség lazítása érdekében a falu népe protestáns hitre tér, 
emiatt sok üldöztetésben volt része egészen a XVIII. század végéig, a türelmi rendeletig. A 
XX. század végéig Dunamocs nagyközség 366 házában 1917 magyar ajkú lakos élt, s ez a 
létszám hozzávetőleg megmaradt egészen a II. világháború befejezéséig. 

A f ront után a falu élete kezdett visszazökkenni a mindennapok kerékvágásába. Az 
emberek végezték a munkájukat a ház körül és a földeken, mit sem tudva arról, mi játszódik 
le Európa politikai színterén. 

A volt köztársasági elnök, Eduard Benes londoni kormányát 1941-ben a szövetséges 
hatalmak Csehszlovákia törvényes kormányának ismerték el, s elfogadták a trianoni határok 
visszaállításának tervét. 1942-ben Nagy-Britannia kormánya jóváhagyta a németek kitelepí-
tését Csehszlovákiából. A magyar kisebbség kitoloncolását a brit kormány sosem tette 
magáévá. Benes 1943. december 11-én aláírta a Szovjetunióval a barátsági és kölcsönös 
segélynyújtási szerződést. Benes Moszkvában tárgyalásokat folytatott a CSKP vezetőivel, s 
hangsúlyozta, hogy megkapta a Szovjetunió hozzájárulását a németek kitelepítéséhez a 
köztársaság területéről és ugyanazt a módszert alkalmazzák majd a magyarokkal szemben is. 
A magyarokkal szembeni eljárást megkönnyít i a szlovákiai magyar lakosság kicserélése a 
magyarországi szlovákokért. 1945 márciusában Klement Gottwald, a CSKP vezetője 
megszövegezi a kassai kormányprogramot , amelynek a 8. fejezete kimondja a nemzeti 
kisebbségek jogfosztottságát. Még folyt a háború, amikor megindult a közigazgatás 
átszervezése a kormányprogram szellemében. A falvakban nemzeti bizottságok alakultak, 
élükön a komisszárokkal. A Közigazgatásból és a gazdasági életből kizárták azokat, akik nem 
a szláv elemhez tar toztak. Megkezdődött a kitoloncolás is, először kb. 20 000 magyart 
utasítottak ki az országból, főként olyanokat , akik 1938. szeptember 2-a után költöztek ide, 
többségükben vissza, mivel az I. világháborút követően el kellett menekülniük a szülőföld-
jükről. Az 1945. augusztus 2-i potsdami konferencia nem hagyta jóvá a magyar kisebbség 
vagyonelkobzását és kitoloncolását, azért kétoldalú tárgyalásokra került sor, melyek egy 
lakosságcsere-egyezmény aláírásával fejeződtek be. A csehszlovák hatóságok az 1946. június 
17-én kiadott rendelet értelmében meg is kezdték az úgynevezett reszlovakizálást. A magyar 
lakosságot megfosztották állampolgárságától, elvették polgári jogaikat. Elrendelték a teljes 
vagyonelkobzást, be kellett zárni minden magyar iskolát, elbocsátották az összes magyar 
pedagógust, betiltottak minden magyar nyomdai terméket, elkobozták a rádiókészülékeket, 
Korlátozták a magyar nyelv használatát nyilvános helyen. A gimnazisták és egyetemisták 
ezrei szöktek át Magyarországra, hogy befejezhessék tanulmányaikat. A teljes iskolanélküli-
ség 1945 tavaszától 1949-ig tartott. 

A deportálás Dunamocson 1947. január 31-én kezdődöt t . A délutáni órákban katonaság 
vette körül a falut. A katonák megjelentek a kiválasztott családoknál, és aláírattak velük egy 
nyilatkozatot, miszerint önkéntesen mennek Csehországba mezőgazdasági munkát végezni. 
Aki megtagadta, az helyett a katona írta alá. 

Az egész falu segített felrakni a teherautókra a deportáltak kevéske holmiját. A köbölkúti 
állomáson bevagonírozták őket, és elindultak a szerelvények Csehország felé. A mocsiakat 
főleg Zatec és Postoloprty környékére vitték, a kiűzött szudétanémetek helyére. 
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A depor tá lások elől t ö b b e n is á tszöktek a D u n á n keresztül Magyarországra . A falubeliek 
visszaemlékezései szerint ezek a köve tkezők voltak: Gál Zs igmond , Szabó Mihály, Ármai 
István, N a g y Lajos, Margi t András , Sánta Gyula , Vicena Ferenc , Tárnok Ferenc , ifj. Bellabás 
János, Kukola Józsefné , Kiss Vilma, Fekete Pál. Ö k már nem tér tek vissza szülőfa lu jukba , ú j 
életet kezdtek a D u n a túlsó oldalán. 
A fa luból sok családot telepítettek ki. A p o n t o s adatokat azonban megsemmisí tet ték, csupán 
a falu plébánosa jegyezte fel elhurcolt híveinek nevét. Ez a névsor 63 személyt tartalmaz. A 
többiek neve csak az elbeszélések alapján állítható össze. 

Szalai Vilma így emlékezik : „Reményked tünk abban, hogy nem kerül ránk sor , de a másik 
lehetőséggel is számol tunk . Ezér t ki tervel tük, hogyan b ú j u n k el a katonák elől. S ezt véghez 
is v i t tük , amikor megérkez tek a faluba. É n az iskolából már nem mentem haza, a testvérem 
betegen feküdt a nagyszüleinknél . Este, amikor jöttek a ka tonák , csak az anyám meg az apám 
voltak o t thon . A m i k o r kérdez ték a ka tonák , hogy itt lakik-e Antal Mihály, apám úgy tett, 
mintha nem értené mit beszélnek, s átvitte őke t a szomszédba , nagyanyáméknoz . O k már 
látták, hogy mi a helyzet , addig húzták , halasztot ták a dolgot , amíg lehetett. Ezalat t a szüleim 
elbúj tak, apám a nyi to t t kéménybe , anyám meg a k ó r ó k ú p b a . " 

B o h o n y István: „46-ban megjöt t a kitelepítések híre. Az t mond ták , hogy azt a családot, 
amelyikből dolgozik valaki Csehországban, nem viszik el. E r re föl én elmentem Senilbe 1946 
augusztusában. Jól lehetett keresni és vásárolni. Egyik nap este 6-kor táviratot kaptam: 
„Fiam, Zatecban vagyunk az ál lomáson." Kővé meredtem. Ú r Isten, hát mégis elvitték őket! 
E lmentem Zatecba, o t t meglát tam az ál lomáson a nagybátyámat , de ő nem tud ta megmonda-
ni, hogy hova vitték a szüleimet . Semmit sem tudtam csehül, így csak nagy nehezen , hosszas 
kérdezősködés után ju to t t am el Zabokl ikybe , ot t voltak a szüleim. Az apám egy kovácsnál 
do lgozo t t , aki maga is egyszerű ember volt , de az öcsém egy volt par t i zánhoz került , aki 
nagyon rosszul bánt vele. A 79 éves nagyanyám Mocson marad t egyedül. É n hazamentem 
hozzá , a másik évben a h ú g o m is haza jö t t , együtt gazdá lkodtunk . Végül a szüleim is 
haza jö t tek , azóta is itt vagyunk . " 

Virág Margi t : „Éjszaka bejöt t két katona, hogy pakol junk , m e r t visznek Csehországba . Én 
meg m o n d o m , hogy nem mehetek , mer t a c ipőmet elvittük susz terhoz , másik meg nincs. De 
a ka tona nem engedte, hogy elmenjek érte csak úgy, ha ő is e l jön velem. Pako l tunk amit csak 
lehetett, de sok minden ot t maradt - t aka rmány , állatok — mer t hát mindent n e m vihet tünk. 
Fö lpako l tunk , aztán kivit tek minket a köbö lkú t i állomásra. O t t már nagyon sokan vol tunk, 
este indul t a vonat Csehország felé. Ú t k ö z b e n csak egyszer kap tunk meleg ételt, nagyon el 
vo l tunk keseredve. A m i k o r megérkez tünk , az állomáson már vártak minke t a leendő 
munkaadó ink . Jár tak vagonró l vagonra és válogatták az embereket . Ü g y mustrálgat tak 
minket , min tha rabszolgavásáron lettek volna. Csak ahhoz a családhoz ragaszkodtak, ahol jó 
m u n k a e r ő volt. N á l u n k volt egy 84 éves öregapa, meg a 7 éves kishúgom, ez már nemigen 
tetszett nekik. Késő este vol t már, amikor minke t is teherautóra raktak, és elvittek a faluDa, 
Lovosicére. Behurco lkod tunk egy fűte t len lakásba, ot t lakot t aztán az egész család. Én 
nemsokára e lköl töztem Pos to lopr tybe , mer t a vőlegényemet is kitelepítették, és áprilisban 
összeházasodtunk. 

Reggel jött a gazda, és k iosz to t ta a m u n k á t . A munkátó l nem fél tünk, mer t h o z z á vol tunk 
szokva, t akarmányt h o r d t u n k a padlásról. Tavasszal a k o m l ó b a jártunk. A munkánkér t 
kap tunk valamicske pénz t , habár nem t u d t u n k sok minden t vásárolni, mer t akkoriban 
jegyrendszer volt. Lassan-lassan megszok tunk mindent , a cseh asszonyokkal is összebarát-
koz tunk . N e m volt éppen rossz, csak bo rzasz tó volt az a honvágy . 

Két év múlva hal lot tuk, hogy viszik haza a magyarokat . A k k o r már nagyon rossz volt a 
várakozás. Összepako l tunk mindent , de másnap elő kellett szedni az edényeket , hogy 
főzhessünk . Estére megint összepakol tunk, mer t nem tud tuk , mikor kerül ránk a sor. így 
ment egy-két hétig. Egyszer csak aztán jö t tek ér tünk, és elvittek Prágába, ahol vá rakoz tunk 
az á l lomáson, amíg az egész t ranszpor t összegyűl t . Aztán hazahoz tak bennünke t . I t thon már 
könnyen be t ud tunk illeszkedni. A kezde t persze nehéz volt , mert a „ jó szomszédok" 
mindent e lhordták ." 

Pataki Erzsébet : „1949 ápri l is-májusában jö t tünk haza Csehországból . A mi házunka t egy 
buszsofőr bérelte, a busszal bejárt az udva runkba , és mire haza jö t tünk , az udvar tele volt 
gödörrel , a fal is lement, szóval szörnyű ál lapotban volt minden . Üres lakásba j ö t t ü n k vissza, 
semmi sem maradt itt. Borzasz tó volt , mi teljesen ú j r akezd tük az életet. N e m is tudom 
elmondani . Borzalom, na!" 

Vörös Gyula : „ A n y á m m a l és há rom lány testvéremmel elvittek minket Zatecba, de 
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nemsokára mind visszaszöktünk. Csakhogy nagyon rossz volt a megélhetés, azért a 
bá tyámmal v isszamentünk Csehországba , Zelezny Brodba do lgozn i . " 

Zácsik Is tván: „Puskákkal , min t a háború alatt, mentek házról házra a katonák, kezükben 
a kilakoltatási névsorral. Este kilenc körül mehe t t em haza a csavargásból, és m o n d am a 
szüleimnek, hogy itt vannak a ka tonák a fa luban . Abban r eményked tünk , hogy hátha 
elkerülnek minket . De hozzánk is bezörgetet t egy katona, hogy itt a kilakoltatási parancs. 
Anyám, szegény, sírva fakadt , meg mi is. A p á m m a l ládákat cs inál tunk, s azt a kis ho lminka t 
összepakol tuk. Másnap két teherautóra mindent fö l rak tunk ; bú to r t , ólakat, fát, még a kecske 
is ot t volt. Mi is fö lül tünk hátra és hóesésben, fagyban, szélben m e n t ü n k az állomásra. 
Köbö lkú ton ot t volt a Husák meg az Okál i , a saját szememmel lát tam őket . 

Berakodtak a vagonokba, a férfiak a tehervagonban maradtak, a nők meg a gyerekek 
átmehet tek a meleg vagonba. 2a tecban úgy fogad tak bennünke t , hogy önként m e n t ü n k . 
Négyen vo l t unk : az apám, az anyám, a húgom és én. Reggel Pos to lop r tybe vittek, o t t egy 
állami b i r tokra kerül tünk, a várostól egy k i lométer re laktunk h á r o m mocsi családdal egy 
erdészlakban. Abban a faluban voltak még zácsédiak és szőgyéniek is. Szép he lyünk volt . En 
a műhelyben dolgoztam, apám afféle mindenes vol t , az anyám a k o m l ó b a járt. Gye rekkén t én 
voltam a családfenntar tó , mer t nekem volt ál landó munkám. N a g y o n jó sorunk volt , mer t a 
munkánk után megbecsültek bennünke t . A m i k o r hazafelé indu l tunk két és fél év múlva, a 
m é r n ö k ü n k azt mond ta : „Pán Zácsik, ked d o m a nenájdete prácu, pr id te naspat, viete kde 
byvam zaklepte len na okno!" (Zácsik úr, ha o t t h o n nem talál m u n k á t , jöjjön vissza, tud ja hol 
lakom, kopog jon csak az ablakon.) Szerettek minket magyaroka t , mert jó m u n k á s o k 
vol tunk. 

Alighanem a Got twald rendeletére jö t tünk haza, legalábbis azt m o n d t á k . " 

Arról az időszakról fogok beszélni, amikor még megvoltak a magyar iskolák Moldvában . 
Az első iskola az Lészpeden létesült. Kimentek a búcsúra , Cs íksomlyóra a lészpediek is, volt 
egy vezéregyéniségük, Jánó Ant i , akit úgy is hívtak, hogy a magyarok királya. S akkor kaptak 
egy erdélyi tan í tónőt , Kerekes I rma személyében, aki vállalta a lészpedi taní tóságot . Még 
azelőtt, 1946-ban, mikor végeztem, Kolozsvárról t izenegyen je lentkeztünk volna, de nem 
engedtek be Moldvába. N e m volt , csak r o m á n iskola, ahová magyar gyerekek jártak 
többségében, kb. 80%-ban . A k k o r nekifogtak a lészpediek és önkén tes munkával építet tek 
egy magyar iskolát. Majdnem az iskolával szemben van a lészpedi temető. Abban az időben 
egy ilyen felirat volt a temető kapuján , magyarul , a főú t mentén, hogy :„Vagytok tü, vó tunk 
mü es, vagyunk mü, lesztek tü es - por es h a m u " . Kijött a szekuri tá te és leszedte. D e 
akkoriban még egy nagy do log tör tént , a lészpediek követelték, hogy kapjanak magyar 
papot . Er re ki jöt t a ia$i p ü s p ö k és kiátkozta az egész falut. H a t hónapig be volt zárva a 
t emplom, pap nélkül temetkeztek és pap nélkül imádkoztak a fák alatt. U t á n a került 
hozzá juk egy moldvai születésű pap, Gyergy ina Péter, de ő t is hamarosan elvitték 
kényszermunkára . 

Kifogtam Lészpeden egyszer egy népszámlálást , még az 1950-es években. Anélkül , hogy 
megkérdezték volna az embereke t , au tomat ikusan mindenkinek beí r ták: anyanyelve román, 
nemzetisége román . 

Én fel tet tem egynéhány kérdést az aktivistának románul . Megkérdez tem tőle, h o g y : 
- Szeret-e románul beszélni? 
- Igen-

'Elhangzott 1991. augusztus 3-án, Jászberényben, a Csángó Fesztivál keretében rendezett 
tanácskozáson. (Szerk.) 

Nevid'ansky Anikó - Tárnok Mária 

„Azok vagyunk, amik vagyunk"1 
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Csángó mise Budapesten a Szent István-bazilikában 1991. augusztus 18-án. Elöl a felvidéki 
magyarok egy csoportja (Csorna Gergely felvétele) 

Mondom: 
- É n is szeretek magyarul beszélni. Ez az én anyanyelvem számomra a legdrágább a 

világon. Gondo lom, büszke rá, hogy román. 
- Büszke. 
- É n is büszke vagyok rá, hogy magyar vagyok. Tisztelem, becsülöm a maga kultúráját, a 

vallását, a nyelvét, a szokásait, mindazt , ami magának a legdrágább a világon, és ugyanolyan 
mértékben elvárnám, hogy engem is tiszteljen. S addig a percig amíg a jogaimat követelem, 
nem lehetek sem nacionalista, sem soviniszta. Attól a pillanattól, hogy csúfot űzök a maga 
kultúrájából, akkor igen. És ezt csinálják maguk, velünk. 

Lészpedre annak idején úgy kerültem, hogy kizártak az akadémiáról, és volt folklórtaná-
rom tanácsára mentem Lészpedre, azzal a gondolattal, hogy majd megcsinálom a falu 
monográfiáját. 

Úgy indult, hogy egy magyar osztály volt és kettő román, és amikor kezdődöt t a 
beiskolázás, a központ i igazgató be akart osztani Fundu Lézpézre - az a román rész - , hogy 
meggyőzzem a szülőket, adják a gyerekeket iskolába. Én azt mondtam, oda én nem megyek, 
és Lészpedre megyek, nekem az a kötelességem, a magyar gyerekeket, a magyar szülőket 
győzzem meg, hogy magyar iskolába adják a gyerekeiket. Erre azt mondja , hogy parancsot 
ad. Mondom, ha írásba adja, megyek, ha nem, nem. N e m is mentem. Akkor abban az évben 
lett két párhuzamos osztály, ae még mindig sokan jártak a román iskolába. A k k o r 
szerveztünk egy kórust a faluban. A helyi anyagból összeállítottunk egy szép guzsalyasestet 
és reméltük, hogy elengednek valamerre minket. Hogy hivatalosabb része legyen a dolognak, 
megbeszéltük a Kolozsvári egyetemistákkal, küldjenek hivatalos papírt . Akkor még megvolt 
a magyar egyetem. Meghívták a lészpedi együttest. Sajnos azonban az 1956-os magyarországi 
forradalom után jött egy szorítás, és Moldvában egyik napról a másikra bezártak a magyar 
iskolákat. Ez történt Lészpeden is. Itt maradt meg legtovább a magyar iskola, de aztán itt is 
vége szakadt a magyar tanításnak. 

Az itt következő énekek közül az első a Három árva balladája. H a megkérnénk Csonka 
Erzsébetet, hogy még egyszer énekelje el, egészen más sorokkal szólna, a tartalma is 
bizonyára variátodna. Ez a sajátossága a szóbeli kultúrának és a balladaköltészetnek. A 
románok arról jelentetnek meg könyvet , hogy a moldvai magyarok nem magyarok. íme itt a 
bizonyság. 
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A másik egy karácsonyi ének, amit a Lujzi Kalugar-iak énekelnek, de ugyanígy ismerik a 
mezőségi és a kalotaszegi falvakban, sőt a bukovinai székelyek is. Az énekben elhangzó „Én 
felszántám csincsirim helyeit, Azt bévetem Ádámnak magjával" jelképesen a cintermet, 
vagyis a temetőt jelenti, ami régebben a templom mellett helyezkedett el. A Mezőségben úgy 
éneklik: „Én felszántám cinterem elejit, Azt bévetem Ádám-maggal, El is boronálom anyai 
jajszóval." A Kalotaszegen pedig él az a változat: 

„Feltekintek a magas mennyekbe, 
Nyitva látom mennyország kapuját, 
Kikönyököl világ ura: Jézus. 
Előtte van világinak könnye, 
Hányja-veti tíz aranyujjával, 
Olvasgatja arany ajkával." 
- s akkor következik, hogy én kimenék virágos kertembe. 
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Motolláló asszony, Pusztina (Halász Péter felvétele) 

Az itt éneklő középső menyecske Horváth Anti bácsinak a lánya, kinek három fia magyar 
iskolába járt, s az egyik fia jelenleg csíkszentdomokosi esperes. Egy óesztendő estéién ott 
voltunk náluk, Andrásfalvy Bertalan, Kiss Attila muzeológus és én. A z öreg kicsit felöntött 
és elszabadultak az érzelmek. Azt mondta: ha kell, oláhok vagyunk, ha kell, magyarok 
vagyunk, ha kell, katolikusok vagyunk, ha kell, csángók vagyunk, ha kell, mindenféle 
vagyunk, de azok vagyunk, amik vagyunk. 

Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk, magyarul táncolunk. Ezt mond tam a 
táncházas fiataloknak, s most is ezt mondom mindenkinek. 

Kallós Zoltán 

HÍREK 

Háromszék i R á d i ó - T v Alap í tvány 

Sokak számára újdonságnak tűnhet a köz-
lés, hogy a brassói területi tv-stúdió magyar 
nyelvű adásokat is sugároz. Pedig tavaly 
nyár óta egy maroknyi lelkes ember jóvoltá-
ból a Barcaságot és Háromszéket ellátó adás 
rendszeresen jelentkezik. Azt , hogy a műsor 
összeállítása milyen fizikai erőfeszítést és 
anyagi megterhelést jelent a munkatársak 
számára, már nem szükséges bizonygatni. 
Túlzás nélkül állítható, hogy a szerkesztőség 
működése csak a munkatársak jó szándékán 
és áldozatkészségén múlik. Munkájukér t 
ugyanis semmiféle anyagi támogatásban nem 
részesülnek, mi több, saját zsebükből fede-
zik a költségeket (videokazettára, utazásra, a 
szükséges felszerelésekre). Pedig adásaik 
igen sokat nyújtanak a környék magyar ajkú 
lakosságának. Közszolgálati, tá jékoztató fel-

adatain túl a szerkesztőség igen nagy gondot 
fordí t hagyományőrző, nyelvművelő, nép-
rajzi, honismereti jellegű adások összeállítá-
sára. 

E munka fellendítése, állandósítása, minő-
ségileg igényesebb kivitelezése érdekében az 
ügy hívei alapítványt kezdeményeztek egy 
önálló háromszéki rádió-tv-állomás beindí-
tásáért. Az alapítvány címe: R^I-050 SEPSI-
S Z E N T G Y Ö R G Y (SFÍNTU - G H E O R -
G H E ) Bd. 23. August nr. 16. Bloc 18. Sc. M. 
Apt . 7. Tel.: 40-23-22278. Az alapítvány 
magyarországi bejegyzése folyamatban van. 
Adaig is az alapítvánnyal kapcsolatos infor-
mációkat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat-
tól lehet nyerni, illetve adományokat ennek 
címére lehet eljuttatni (1125 Budapest, Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány, 
Szarvas Gábor út 52. sz.). A H R T V Alapít-
vány budapesti megbízott ja Erdőssy István. 

50 



BESZÉLGETÉS 
V / 

„Változó világunkban nő 
a kis nyelvek szerepe" 
Szabó T. Ádámmal beszélget Be ke György 

• Évtizedeket kell áthidalnunk, hogy a jelenhez elérkezhessünk. Szabó T. Attila 
professzor, akadémikus fiaként, nyelvészi tehetséged és tanulmányaid alapján, a nagy mű 
folytatóját látta benned mindenki. Bárhol éltél az eltelt időkben, Erdélyben a szakma 
művelői és széles értelmiségi körök számon tartották minden lépésedet, egész munkásságodat. 
Miként alakult személyes sorsod Kolozsvárról való távozásod után ? 

Meggondolatlanul, fiatalon - 22 éves koromban - inkább ösztöneimnek, megérzéseimnek 
s érzelmeimnek engedve távoztam 1968 szeptemberében. Jugoszlávián át, Ausztriát átszelve 
egyenesen a zirndorfi menekülteket befogadó lágerbe kerültem. Hónapokig voltam itt, s 
bizony bármilyen munkát vállalnom kellett — még az amerikai hadsereg konyháján is 
mosogattam - , hogy megélhessek. Közben kiteregetni, beszélni, vádolni kisebbségi kérdé-
sekben nemigen mertem. Féltem. Féltettem szüleimet, o t thon maradt családunkat Ceau§escu 
bosszújától. Levelet sem mertem írni. 

Ceau§escu csillaga ekkor - az 1968-as augusztusi csehszlovákiai katonai megszállással való 
szembeszegülése miatt is - mind országában, mind Nyuga ton igen magasan állott, s nem 
szövétnekként, mécses módja szerint, hanem csillagként látszott ragyogni. Mintha nemzeti-
ségi kérdésekben is, például a Kriterion Kiadó megszületése révén helyes irányba mozdult 
volna a romániai nemzetiségi belpolitika. 

Furcsa fortélyos félelem volt bennem 1968., 1969., 1970., 1971-ben Németországban. 
Erről írt Kányádi Sándor igen szép verset: az Auschwitzet megjárt fogoly félelme, aki jó 
évtizeddel is a történtek után önnön lakása ajtófélfájához lapulva reszket. Német környeze-
tem nem sok megértést mutatot t Ceau§escu Romániájának kisebbségi kálváriája iránt, s 
különben is önnön szász, sziléziai, szepességi... nyelvtestvéreinek gondjai foglalkoztatták. 

Nácikat közöt tük nemigen találtam, mégis kezdetben - talán családi tapasztalataim révén 
is - jobban tartottam a nemzetiszocialistáktól, mint a szélsőbaloldaliaktól. Őszintén 
megvallva - s a legújabb jugoszláviai események is ezt igazolják - a szélsőségek egymást 
kölcsönösen kiegészítik, feltételezik, segítik, sőt, a D I V I D E ET IMPERA szellemében 
önkényuralkodók, nemzeti kisajátítók kezére játszanak. Én ezt a bőrömön érezhettem, 
amikor Hamburgban két szélsőség - egymással szövetségben - egy ottani magyar professzort 
(részben német nemzeti alapon, részben 1956-os ún. „ellenforradalmi" múltját is aduként 
felhasználva) kiebrudalta az egyik neves egyetemi intézet vezetőségéből. Ilyen tapasztalatom 
is volt Németországban. Egészében azonban hálás vagyok azért, hogy az 1466-ban 
Moldvában, Tatros városában lejegyzett 60 ezer magyar szót tartalmazó Müncheni Kódex-
ből ledoktorálhattam (1977-ben) a f innugor tanszéken, H a m b u r g egyetemén. Tanulmá-
nyaim alatt gr. Czegei Wass Albertné Siemers Évánál (1914-1991) lak tam a nagy északi 
Hanza-városban, s Czegeiné fiával, Wass Andrással a barátságunk azóta is megmaradt. Igen 
sokat segített rajtam a legnehezebb kezdeti időszakban egy erlangeni - ErdélyDŐl származó 
- zs idó-német-magyar család, Barthmann Richard és Anni, s Pollák Tibor is Bad 
Godesbergből, aki ügyemben levelet írt H a m b u r g egyetemének. Leginkább azonban Décsey 
Gyula professzor segítőkészségét kell kiemelnem. Nélküle aligha végezhettem volna el 
német egyetemet „nagyon jó" doktori dolgozat - minősítéssel. 

• Németország után - tudomásom szerint - Hollandia volt a következő állomásod. Mit 
tehet egy magyar nyelvész Hollandiában - ma ? Apáczai Csere János, M isztótfalusi Kis M iklós 
nyomdokain járva... 
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H a csak egy tehetséges tanítványt talál: sokat. Mit is m o n d Jézus Krisztus a magról, mely 
t e rmékeny talajba hull ik?! Hol land iában sok tehetséges tanítvány van: e nemze t fiai nem 
gyűlö lködőek . T u d j á k : a gyűlölet önpusz t í tó , s így problémáinkat megérz ik , megért ik, 
átélik. H . J. K a m m e r például (aki t an í tványom, s egyben tanárom is vo l t : a jó tanár 
tanítványaitól tanul a legtöbbet!) G á r d o n y i Egri csillagok és Kosztolányi Édes Anna c ímű 
regényét , Konrád G y ö r g y , Balassa Péter könyvei t fo rd í to t t a le hollandra (úgy, hogy például 
Gárdony iná l a hábo rú után kihagyot t vallásos részeket, misék, istentiszteletek szövegeit is 
visszaiktatta a németalföldi kiadásba). Marácz László és Nos j e H i j b r u c k Sánta Ferenc Az 
ötödik pecsét című könyvé t ford í to t ták le. Ennek is igen nagy sikere volt. 

• Finnország: egy magyar nyelvész számára bizonyára ideális színhely. 
Finnországban Joensuu egyetemén taní to t tam. Kapcsolataim nem szakadtak meg. 1975 és 

1986 k ö z ö t t 120 d i ákom volt. 
A d y Endre születésének 100. évfordulójára A n n a Liisa Alankóval kis, háromnyelvű 

köte tecskét ( f i nn -néme t -magya r ) adtam ki. Kányádi Sándor verseit és meséit Shamaanilintu 
(A tál tosmadár) c ímen sokszoros í to t tuk , s Mia Raitaniemi - 11 éves volt a k k o r - készített 
h o z z á gyermekra jzoka t . Kiadtuk Seppo Lappalainen észak-karjalai f inn falusi köl tő verseit is 
Alacsony ugor torokhangok íUgrien mataíia kurkkuaania) címen, melyben a játékosság, a 
h u m o r és a gyökereihez, fö ld jéhez , tavához , fenyőjéhez , szikláihoz ragaszkodó karjalai és 
savói parasz tember érzelmi és lelkivilága jól tükröződ ik . 

H o g y a nyelvész is megszóla l jon: a Kalevalaseura évkönyvébe 1973-ban í r tam finnül N a g y 
Kálmánról (1939-1971) a Kalevala erdélyi fordí tójáról , a F innugor Társaság és az Ural-Alta-
ische Jahrbücher kiadványaiba pedig erdelyi nyelvészek munkái ró l közö l tem ismertetéseket. 
D e jelentettem meg Tok ióban is, az o t tani Uralica c ímű japán uralisztikai lapban írásokat. 
Ezeke t jórészt a f inn nyuga lomban ír tam. 1986-ban Kis magyar - f inn szótárat s közmondás -
gyű j t emény t adtam ki Por iban, a dzsessz európai hírű városában. 

• És most itt, Budapesten elsősorban mi foglalkoztat? 
Budapesten elsősorban a fejfájás foglalkoztat , melyet valószínűleg jóa tyámtól , genetikai 

a lapon ö rökö l tem. Ebben talán szerepe van annak is, hogy - noha némi tudományos 
munkásságom van —semmilyen t u d o m á n y o s címet Magyarországon nem kap tam (pl. itt nem 
ü tö t t em meg minősí tő im szerint a kandidátus i szintet), de hát nem vagyok egyedül , amikor 
olyan erdélyi t udósok , mint László G y u l a nem tagja a Magyar T u d o m á n y o s Akadémiának , 
mit várhat egy magamfaj ta sarlatán? 

• Első budapesti személyes találkozásunk alkalmával, ha jól emlékszem, az Erdélyi 
Szövetség tavaty nyári közgyűlésén, egy nagyon ízléses kivitelű, tartalmas kötettel ajándé-
koztál meg: az Új Erdélyi Múzeum első évfolyamának 1-2. füzetével. Címlapján a stilizált 
Erdély-címert ez a felírás övezi: „In memórián Szabó T. Attila". Elöljáróban a szerkesztőség 
így bocsátotta útjára a folyóiratot: „Immár több mint két éve, hogy fevetődött annak a 
gondolata, hogy újraindítsuk az Erdélyi Múzeumot, melyet György La/os 1930-tól 1940-ig, 
majd ezt követően a hatalomváltozások időszakában Szabó T. Attila igen mostoha 
körülmények között szerkesztett. Az Erdély felé forduló érdeklődés, kulturális örökségünk 
védelme megerősítette szándékunkat. Míg a régi Erdélyi Múzeum az erdélyi magyarságnak 
az egyetemes kultúra felé is kitekintő lapja volt, addig az új évfolyam a nemzetközi és magyar 
Erdély-kutatás, valamint a nemzetközi etnikai kutatások folyóiratává és fórumává kíván 
válni". Felelős szerkesztőként jegyzed a folyóiratot. Vázold néhány mondatban az indulás 
körülményeit. 

A folyóira t u to lsó szerkesztője édesapám volt. A z 1947-es szám már csak 30 példányban 
ju to t t ki, a többi t Kolozsvárot t bezúz ták . Sokat beszéltem édesapámmal arról , mit lehetne 
tenni. Ö nem hitt a pesti megjelentetésben, s reményte lennek látta akko r (1987-ben) a 
helyzetet Kolozsvárot t . Halála kü lönben kísértetiesen egybeesett egy nagy országos 
saj tóhadjárat ta l : az Erdély története ellen. Köpeczi Béla akkori művelődési miniszterhez 
f o r d u l t u n k kéréssel. Támoga to t t bennünke t , hiszen akkor még nem látszott , hogy valami-
lyen k iú t van Budapest től kele tebbre is (noha a moszkvai szabad szellők egyre erősebben 
érezhetőek voltak vidékeinken). 

Szerkesztőink k ö z ö t t o lyanok is szerepeltek, akik érdemlegesen tet tek is valamit, (az 
áskálódásokat lehetőleg távol ta r t juk , a szakmai vitára pedig serkenteni igyekszünk 
szerzőinket) . így például Benkő Lóránd és László G y u l a magas szintű és egymást tisztelő 
vitája, stílusa mérce számunkra . 

• A folyóirat egyik utolsó oldalán, kiemelten ez áll: „Az Új Erdélyi Múzeumnak ez a 
kettős száma márki volt szedve, amikor Romániában a forradalom elsöpörte a Ceau\escu-



rendszert. A szerkesztőség úgy határozott, hogy ezt a kötetet közreadja, emlékeztetőül arra 
az időszakra, amikor a nagy múltú folyóiratot Romániában nem lehetett megjelentetni. A 
folytatás azonban a megváltozott helyzetben ismét az Erdélyben élő magyar értelmiség 
feladata. Ehhez a munkához viszont már most felajánljuk segítségünket". Miben támogat-
hatja egy budapesti nyelvész az erdélyi magyar tudományosságot? 

Kutató vagyok, nem kereső. N e m érzem magam nyelvésznek, s talán budapesti sem 
vagyok egészen. Kalotaszeghez, Szatmárhoz, Kolozsvárhoz, Hamburghoz , Helsinkihez és 
Groningenhez, s a feleségem - Pozsgay Ildikó révén - a nyugati gyepűinkhöz (Rábaközünk-
höz) is gyermekeimmel együtt komolyan kötődöm. Ügy kötődöm e vidékekhez, hogy 
sohasem felejtem el Erdélyt. 

Miként támogathatjuk? Nehéz kérdés. Három kisgyermekem van. S meglehetősen 
soványak. Pedig, ha az apjuk nem olyan folyóiratra költené pénzét, idejét, nyelvtudását, 
melyet - így vagy úgy ot t is - gátolnak, több támogatás juthatna családomnak. Nem vagyok 
üzletember, de jó lenne beletanulni abba, hiszen akkor támogatási lehetőségeim is lennének. 
Egyelőre legnagyobb gondom, hogy milyen mértékben tudok hozzájárulni özvegy és 
Kolozsvárott egyedül élő édesanyám támogatásához. Remélem, ezt ott is megértik. 

Csak annyit tehetek, hogy arra érdemes erdélyi munkákat ismertetek mind magyarul, 
mind pedig más nyelveken. Változó világunkban nő a kis nyelvek szerepe, s ezzel együtt a 
regionális kultúrközösségeké, így példáula Baltikumé is. 

UMennyire ismeri az anyaország az erdélyi magyar tudományosság eredményeit és 
gondjaitf 

Itt az erdélyi magyar tudományosság eredményeit, gondjait meglehetősen jól ismerik a 
szakmában, bár például egy-egy germanista, névkutató, ha föl-fölvesz is erdélyi magyar 
munkákat könyvészetébe, nem DÍztos, hogy azt alaposan át is tanulmányozza. Nagyobb baj, 
hogy kevesen figyelnek a román és az erdélyi szász kuta tók egy részének igen komoly 
tudományos eredményeire, magyarságképére. Márpedig így csak előítéleteket gerjesztünk: 
Lancranjan típusú írókról könyveket írunk, cikkezünk, s Iorgu Iordan ki tűnő munkájáról 
megfeledkezünk, Ernst Wagner szász kutató könyveit nem olvassuk. N e m szabad betoko-
zóununk , mert csak kérészéletű pillangó válhat így belőlünk. Fontos, hogy egymást is 
ismerjük, de legalább olyan fontos a magyarságról alkotott kép módosítása környezetünk-
ben: nem vagyunk mind fasiszta-nacionalista-kommunista. . . szolganemzet. Ezt tudatosíta-
nunk kell környezetünkben. 

• Mi a további sorsa édesapád nagy művének, az Erdélyi magyar szótörténeti tárnak? A 
negyedik kötetnél elakadt a sorozat. Várható-e az ötödik kötet megjelenése? Folyik-e tovább 
a szerkesztés? Hol? Kik végzik? 

Az Erdélyi magyar szótörténeti tár ö tödik kötete remélhetőleg rövidesen megjelenik. Ezt 
már 1986-ban egy gr. Teleki Bélának (f 1990) New Yorkban írt levelemben megírtam. Akkor 
nem a Kriterionon és nem Domokos Gézán múlott, hogy nem jelent meg édesapám életében. 
Most újra leírom. Remélem, öt év múlva nem kell újra le í rnom. . . A kötet most jó kezekben 
van. Többet nem mondhatok , hiszen sok segítő kéz mellett legalább annyi gáncsoló láb itt is, 
ott is. Jó magyar szokás szerint. 

• Beszélj végül egyéni tudományos terveidről. 
Az Új Erdélyi Múzeum nem halt meg, csak átalakult, kibővült és Magyar Múzeum néven 

egész térségünk magyar és nem magyar kérdései, története és élő története iránt fogékonyak 
vagyunk. Ember és ember, nemzet és nemzet . . . magyar és magyar között igyekszünk hidat 
verni oly korban, amikor bunkók és fegyverek igyekeznek az O S Z D MEG F.S U R A L K O D J 
szellemében hatni. 

Különben legszívesebben gyermekíró lennék. A kicsinyeket még nem rontotta el a 
képmuta tó történelem. Mégis most éppen Tőkés István a romániai magyar református 
egyházról írott könyvének rövidített német kiadását igyekszem megszerkeszteni úgy, hogy 
a jegyzetekben ellenvéleményeket is közöljek. A nagy kolozsvári teológus ugyanis nem 
akarja elhallgattatni mások szavát, mint ezt előtte és utána annyian tették és teszik. 
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„Senki jogát nem sértem azzal, 
hogy a magam fajtáját szeretem" 
Fehér Zoltánnal beszélget Frigyesy Ágnes 

Bátya csöndes kis falu Kalocsa mellett. Házainak oldalán, ablakaiban ott díszlik a világhírű pap-
rika. Ebben a faluban él Fehér Zoltán néprajzkutató, főiskolai tanár, aki több évtizede gyűjti Bátya 
néprajzi értékeit. Az ördögnek adott lányok című kötetében meséket és mondákat gyűjtött össze, 
a másik érdekes könyv Bátya néphitéről szól, míg a Bátyai családnevek a régmúltba vezet vissza. 

Fehér Zoltán decemberben volt hatvanéves. Köszöntjük őt! 
• Kérem, beszéljen gyermekkorának meghatározó élményeiről! 
Kisiparoscsaládból származom. Édesapam nyomdászmester és nyomdatulajdonos volt. Jász-

apátin születtem, de 1932-ben Tiszakécskére költöztünk jobb megélhetést keresve. A jász öntu-
dat azért benne maradt a családunkban. Dédapámról azt mesélték, nogy 1848-ban kötéllel vitték el 
a birkák mellől Kossuth katonájának. Az atillájából édesanyám malaclopót készített nekem. 

• Édesapjának milyen nyomdája volt? 
Nem nagy. Két-három alkalmazott dolgozott benne, de 1949-ben államosították. 
• Miket nyomtak ott? 
Népi nyomtatványokat. A szomszéd falu református nagytiszteletűjének a prédikációit, 

meghívókat, gyászjelentéseket. Sőt újságot is nyomtunk. 
• Mi az, ami Önt a néprajzgyűjtő munka felé irányította f 
Édesapám nemcsak nyomdász volt, hanem könyvkötő is. Tanítóktól, leventeegyesületektől 

hozták a könyveket felvarrni. Mindenféle érdekes könyv került a kezembe. Többek között Veres 
Péter könyvei, a népi írók munkái. Édesapám ahogy fűzte őket, bele-beleolvasott. A téli estéken 
fölolvasóestéket tartott és én áhítattal és csodálattal figyeltem, micsoda igazságok rejlenek benne. 

1943-ban cserkész lettem, a csapatban népdalokat énekeltünk, újságokat olvastunk. A világháború 
után Balatonszabadiban egy lebombázott villa kertjében táboroztunk, ahol minden napot tábortűzzel 
fejeztünk be. Egyszer regóscserkészek érkeztek, akik a népi gondolat hordozói voltak. Táncoltak, fu-
rulyáztak, énekeltek szebbnél szebb népdalokat és mi szájtátva néztük őket. Nagy hatással voltak rám. 

A gimnáziumi éveim alatt egyébként nem volt olyan tanárom, aki a néprajz felé orientált volna. 
Betkovszki Jenő magyartanárommal azonban jól megértettük egymást. Szívesen feleltetett, 
vitatkozott velem órákon is, kérte az olvasmányaim ismertetését és csak évek vagy évtizedek 
múltán tudtam meg, hogy néprajzi gyűjtést végez. Talán ő volt rám döntő hatással, anélkül, hogy 
egy szót is szólt volna a néprajzról. 

• Visszaugorva az időben, hogyan emlékszik a háborúra ? 
Tizenhárom éves voltam, amikor a háború keresztülzúdult rajtunk. Édesapám megsebesült, 

amikor menekültünk a szomszéd ház pincéjébe. Öt az utcán érte az akna. Szerencsére mellette 
csapott a földbe, így csak egy csomó repesz került bele, de túlélte. Édesapámat 1945. március 15-én 
elhajtották mint fasiszta nyilast. Öt, aki szocdemes volt, a félegyházi rendőrségen jól elverték. 
Amikor a románok elhajtották, átadták az oroszoknak, akik agyon akarták lőni. Úgy menekült 
meg, hogy a magyar foglyok között volt két tizenhat éves fiú, akik Oroszországban születtek, de 
az apjuk magyar volt. Ezek a gyerekek letérdeltek, átfogták a tiszt csizmáját és ékes orosz nyelven 
elmondták, nogy a románok hazudtak, ezek nem lőttek senkire. így menekült meg az édesapám, 
de hosszú ideig rendőrségi felügyelet alatt állt. 1949-ben pedig, amikor államosították a 
nyomdánkat világ csavargója lett. A nyomdát minden pénz nélkül vették el. A gépeket összetörték, 
az ólombetűket összeöntötték. 

• Mikor kezdte el a néprajzi gyűjtőmunkát? 
A gimnázium idején, amikor a népi mozgalomnak befellegzett. Hozzám akkor jutottak el Püski 

Sándor könyvei: Kodolányi, Németh László, Sinka István, Szabó Dezső és a többi. Többet 
olvastam, mint amennyit tanultam. Egyetemre nem mertem menni, jóformán még váltó fehérne-
műm sem volt. így jelentkeztem a Pedagógiai Főiskolára várva, nogy minél hamarabb pénzt 
keressek. Szerettem volna visszakerülni Kécskére, de Bács-Kiskun megyében csak két nelyet 
jelöltek meg: Miskét és Bátyát. 

1952-ben egy hátizsákkal érkeztem meg. Magyart és éneket tanítottam. Itt oktattam 23 éven át, 
1975-ig. Ekkor léptem be a Néprajzi Társaságba. Megismerkedtem Bálint Sándor bácsival, aki 
kivallatott bennünket, hogy mit tudunk; majd utasított bennünket: ki a nép közé! 

Bátya többnemzetiségű község, amikor tanítani kezdtem biztattam a gyerekeket, hogy hozza-
nak nekem rác nótákat, dalokat. Hoztak is gyönyörű szép dalokat, mint a Lóra csikós, lóra! vagy 



Haragos a Tisza. Kiderült, hogy a rácok sok magyar hagyományt őriznek, néprajzi sajátosságuk, 
hogy fáziskéséssel követik a magyarság kulturális és társadalmi haladását. Olyan kulturális 
jelenségekre bukkantam, amiket a környékbéli színmagyar falvakban már nem ismertek. 

• Elindult a nép közé? 
Hogyne. Ahogy hozták a gyerekek a lejegyzéseket, mentem ki az adatközlőhöz és újra 

elénekeltettem a dalokat. Nagyon jó gyűjtési lehetőséget nyújtott az öregek napja. Erre a 
rendezvényre az énekkarom is meghívást Kapott, ahol bátyai népdalokat énekeltünk. Az időseknek 
nagyon tetszett, hogy végre a saját dalaikat hallják, s akkor arra kértem őket, aki tud még ilyet, 
jelentkezzen. Sorba jöttek a hetven-nyolcvanéves emberek és énekelték a szebbnél szeLb rác 
dalokat. Lányommal, aki a Zeneakadémián végzett, most állítottuk össze Bátya népzenei 
monográfiáját, ami négyszáz dalból álló anyag. 

• Milyen törvényszerűségeket lehet fölfedezni a népművészetben? 
Itt Bátyán kettős gyökerű. Vannak hagyományok, amelyek kifejezetten délszláv jellegűek és 

vannak, amelyek magyarok. A kettő között persze van bizonyos keveredés. 
• Mi közöttük a különbség? 
Vannak bizonyos típusok, akár a mondákban, akár a mesékben, amelyek csak itt, illetve csak ott 

találhatók. Például természeti démonok a magyar hiedelemvilágban alig fordulnak elő. Bátyán 
ismerik a pestis démonát, a kugát. Gyönyörű szép történeteket mondanak róla. 

• Pályafutásának voltak-e akadályai? 
1989-ben a Néprajzi Társaság 100. évfordulója alkalmából rendeztek egy néprajzi találkozót. 

Ott azt a feladatot kaptam, beszeljek arról, mi a néprajz hatása az életemre. Azzal kezdtem, milyen-
nek látnak engem az emberek? A faluban eleinte csodabogárnak tartottak: miért kell ezzel foglal-
kozni, kit érdekel? - kérdezgették. Az már jobban fájt, amikor az egyik vezetőm megkérdezte: mi 
haszna van ebből az iskolának, hogy te néprajzzal foglalkozol? Olyan figyelmeztetés is elhangzott, 
hogy jobb volna, ha fölhagynék az ilyen narodnyik, nacionalista izékkel, mint ez a néprajz. Pedig, 
ha a tanügy elismeri, hogy tiszta forrásból kell meríteni, vagyis először a népköltészetből kell 
elindítani a gyereket az irodalom felé, akkor miért ne támaszkodhatnánk a helyi anyagokra? 

• Konkrét kudarcai voltak-e? 
Valamikor létrehoztam egy éneklő pávakört, amit azzal züllesztettek szét, hogy aki oda jár, az 

nem tisztességes. Kinek tetszett ezután oda járni? 
Létrehoztam egy tárgyi néprajzi gyűjteményt, viseleti darabokat, konyhaeszközöket, munkada-

rabokat tartalmazott. Az akkori tanácselnök jóváhagyásával a tanácsháza pincéjében berendeztem 
ezt a kiállítást. Csakhogy, ha jött a járástól vagy a megyétől valaki „fejes", lement megnézni a 
múzeumot, s ha megtetszett neki valami, elvitte. Ezt egy évig tűrtem, s akkor gondoltam egy 
merészet és a kalocsai múzeumnak adományoztam mindenestől. 

• Nem gondolja, most eljött annak az ideje, hogy visszakerüljön Bátyára a gyűjtemény? 
Nem tudom. Lehetne-e még csinálni? Az ilyen Kudarcok elfárasztják az embert. 
• Jelenleg min dolgozik? 
Most kaptam a Lakitelek Alapítványtól egy ezerötszáz oldalas paraszti önéletrajztömeget 

bírálatra, ezt olvasom éjjel-nappal. Nagyon nehéz dolgom van, mert egyik szebb, mint a másik. 
• Életfilozófiája? 
Érdekes életformában élek. Falun lakom, ugyanakkor szellemi munkát végzek, főiskolai oktató 

vagyok. A falusi és a városi életet összeegyeztetni nem könnyű. Ráadásul idehaza gazdálkodom is. 
Társadalmi életem a nullával egyenlő. Teljesen elszigetelten dolgozom. De nekem Németh László 
adott egy nagy önmegnyugtatást a sziget gondolatával. Ha az egész világ körülöttem a feje tetejére 
áll is, a legszűkebb családi kör, ahol biztos vagyok a magam talaján - az úgy éljen és alakuljon, 
ahogy én szeretném. Ezt a családomban talán meg tudtam valósítani. A feleségem a legjobb 
adatközlőm. 0 itt született és sokszor maga sem tudja, milyen fontos adatoknak a birtokában van. 
Egész váratlanul árul el fontos dolgokat. 

• Említette, hogy nacionalistának tartották. Mit jelent önnek a néphez való kötődés? 
Nézze, ezt sokszor megkaptam. Kalocsán rendeztünk például egy műsoros estet Csak tiszta for-

rásból címmel. Megjelentek természetesen a BM emberei, szaglásztak, kutattak, s amikor nem 
találtak semmit, előttem, szinte provokatíve megszólalt az egyikük: már megint a széles magyar 
mellény! 

• Mi a különbség a nacionalizmus és az egészséges nemzetszeretet között? 
Veres Péter megírta ezt a Szocializmus-nacionalizmus című könyvében. Nem kellene ettől a 

szótól annyira félni. Lassanként polgárjogot nyer. Az Illyés-i meghatározás így szól: hazafi az, aki 
jogot véd, és nacionlista az, aki jogot sért. Én senki jogát nem sértem azzal, hogy a magam fajtáját 
szeretem. 
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„Tanító voltam a Csángóföldön" 
Kerekes Irmával beszélget Halász Péter 

1990 tavaszán találkoztunk először, a Sepsiszentgyörgyön m ű k ö d ő Csángó Szervezet 
egyik összejövetelén. Jóleső meglepetéssel tapasztaltam, nogy erdélyi, székelyföldi létére 
mennyi szeretettel, együttérzéssel foglalkozik a moldvai csángó magyarokkal, és milyen jól 
ismeri őket. Mindez korábban nem volt jellemző az erdélyi magyarokra, a legtöbbjükben 
inkább valamelyes lenézés élt, a megértés, az összetartozás érzetének hiánya volt tapasztalha-
tó, s még a székelyföldi értelmiségi körökben is nagy volt a kérdésben a tájékozatlanság. A z 
elmúlt másfél-két esztendőben azonban, nem utolsósorban az említett Csángó Szervezet 
működése nyomán, s az általuk kiadott Csángó Újság teremtette nyilvánosság eredménye-
ként, sokat javult a helyzet, s az erdélyi magyarság egyre világosabban látja, hogy a csángók 
helyzete nem választható el az egész romániai magyarság sorsától. 

Mezeiné Kerekes Irma tájékozottságának és érdeklődésének azonban egyéb oka is van: 
négy esztendőn keresztül tanítónő vott Moldvában. Kezdetben Lészpeden, többek közö t t 
Kai lós Zoltánnal együtt , maid tanfelügyelőként járta a moldvai magyarok iskoláit, amelyek 
közöt t akkor - történelmük során először és mindmáig utoljára - néhány esztendőn át 
magyar nyelvűek is voltak. A moldvai csángó magyarokat az akkori román kormány - Petru 
Groza elnöksége idején - néhány esztendeig emberszámba vette, s megadta nekik az alapvető 
emberi jogok egyikét, az anyanyelven való tanulás lehetőségét. H o g y aztán a kommunis ta 
diktatúrával szövetkező sovinizmus hamarosan megvonja tőlük ezt a keveset is, visszata-
szítva őket az „oktalan barmok" állapotába - ahogy panaszleveleikben fogalmaznak. Erről a 
néhány napsugarasabb esztendőről beszélgetünk Mezeiné Kerekes I rma tanárnővel. 

• Mikor járt először Moldvában ? 
1947 decemberében, de akkor még csak látogatóban voltam Lészpeden, hogy megnézzem 

magamnak a helyet. Ez a falu Bákótól északnyugatra, a Beszterce jobb partián fekszik, lakói 
az 1764-es mádéfalvi veszedelem után elbujdosott székelyek maradékai. Téli vakációra aztán 
hazajöt tünk, s januárban mentünk vissza. Itt Háromszéken akkor Boér János volt a 
tanfelügyelő, aki igyekezett meggyőzni bennünket , hogy menjünk Moldvába tanítani a 
csángókhoz. Mondta , hogy milyen nagy szükségük van ránk, hogy hosszú évszázadok óta 
nincs magyar iskolájuk, románul kénytelenek tanulni, ha egyáltalán megértik mit mond a 
tanító. Leginkább a frissen végzett fiatal pedagógusok jelentkeztek, de volt olyan, aki mikor 
odautazott , körülnézet t , s az első vonattal jött is vissza. Moldvában — Erdélyhez képest -
nagy volt a szegénység, az elmaradottság, egészen más körülmények között éltek az 
emberek. 

• Magának milyenek voltak az első tapasztalatai? 
Lészpeden nagyon nagy szeretettel fogadtak. Amikor pedig januárban visszamentem, 

akkorra előkészítették a tantermeket. 1948 januárjában kezdtünk tanítani, s onnan jár tunk 
más községekbe szervezni a magyar iskolákat. Délelőtt tanítottunk, délután pedig szervez-
tünk. Velünk jött Kádár István, a Magyar Népi Szövetség Bákó megyei elnöke. Összehívtuk 
a falu lakosságát, e lmondtuk nekik, hogy mit akarunk, mi az előnye annak, ha anyanyelvü-
kön tanulhatnak a gyerekeik. Aztán aki akarta, beíratta a gyermekét a magyar osztályba. De 
közben a románok, főleg a papok részéről folyt az ellenpropaganda, úgyhogy mire a magyar 
tanító odakerült, sokszor megfordítot ták a falu szándékát. I lyenkor újból végig kellett 
járnunk a falut, hogy eloszlassuk a félelmeket, a bizonytalanságot. Később aztán már hamar 
sikerült megszerettetnünk velük a magyar iskolát. 

• Szabófalva környékén nem szerveztek magyar iskolákat? 
N e m , mert Román megyében nem működöt t a Magyar Népi Szövetség. Csak ott és 

csak addig voltak magyar osztályok Moldvában, ahol és amíg fönnállt a Magyar Szövet-
ség. 

• A szülők választhattak, hogy magyar vagy román osztályba adják a gyermeküket f 
Igen. És előfordult , hogy amikor beíratták a sok magyar gyermeket, k iküldtünk 

két-három tanerőt, s kiderült, hogy a végén csak egyre van szükség. Mert közben 
„felvilágosították" a szülőket, hogy a magyar iskola nem nekik való. Meg kellett győződje-
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nek róla, hogy a magyar iskolában is megtanulhatnak románul , de a magyar iskola azért jobb, 
mert megtanulhatnak anyanyelvükön írni és olvasni. A magyar osztályokban minden 
tantárgyat magyarul tanítottak, kivéve a románt, de azt is idegen nyelvként, mert így 
könnyebben megtanulták a gyermekek. 

• Hogyan alakították ki a magyar osztályokat, fokozatosan f 
N e m . Mindenütt 1—4. osztályokat szerveztünk a magyar nyelvűekből, nem csak első 

osztályokkal kezdtünk. Aki magyarba akart járni, az beiratkozott a megfelelő osztályba. De 
az 1—4. osztályt általában egy személy tanította, mert kevesen voltak, 25-30-an. Ha ennél 
több, akkor többfelé választottuk. 

• Tehát voltak, akik már három esztendőt jártak román osztályba, s akkor kerültek 
először magyar iskolába f 

Igen, és nekik meg kellett tanítani a magyar ábécét. Ez elég nehezen ment , mert magyarul 
csak beszélni tudtak, írni-olvasni pedig csak románul. N e m voltak speciális tankönyveink, 
pedig nagyon jó lett volna. Először azokat a betűket vettük, amelyek a magyarban és a 
románban egyformák. így aztán az év első harmadában megtanultak a gyermekek magyarul 
olvasni. 

Később Lujzi Kalugarában aztán fölmentünk egészen a 7. osztályig. Bognár Endre volt az 
igazgató és nagyon ügyesen megszervezte a bennlakást. Legnagyobb gondja az volt: honnan 
szerez akkora fazekat, ami a főzéshez kell. A felesége - szintén tanítónő - sütötte a kenyeret, 
tanította a csángó asszonyokat az erdélyies ételek készítésére. Ezek az asszonyok nagyon jól 
főz tek a maguk módján , de azt nem mindenki szerette a tantestületben. 

• Később hogyan alakult a kapcsolatuk a papokkal? 
Mi a lészpedi pappal, Gyergyina páterrel egy darabig ellenséges viszonyban voltunk, de 

aztán kiderült róla, nogy rendes ember, csak felülről, Tásból uszították. Egyszer nagyon 
felbosszantottuk azzal, nogy olyan táncokat tanítottunk, ahol a leány a legénnyel táncol. 
Méghozzá a parókia udvarán! Addig olyan táncot Moldvában nem táncoltak, csak 
összefogódzós körtáncot , ahol a leány a leánynak, s a legény a legénynek kezét fogja. 

Minden este volt a felnőttek számára analfabétaoktatás, szabtunk-varr tunk, szappant 
kavartunk, szórakoztunk, s akkor a pap nagyon fel volt haragudva, hogy megrontjuk az 
ifjúság erkölcsét. Az volt a kívánsága, nogy menjünk mi is a templomba. Az oltár elé betettek 
nekünk három széket, mert hárman voltunk magyar tanítók akkor Lészpeden, s minden 
vasárnap elmentünk. így a pap is megbékélt, s a lakosság is látta, hogy nem vagyunk 
istentagadók. Nagyon szerettek a falubeliek és hallgattak is ránk. 

1949 februárjában áthelyeztek két faluval arrébb, Liliecsbe. Ot t kellett megszerveznem a 
magyar iskolát és 1-4. osztályt tanítottam. Liliecsben akkor nem volt parókia, egy román 
taní tónő volt a faluban s én. Nagyon jól megértettük egymást, párhuzamosan tanítottunk, 
hol délelőtt, hol délután. Mert mindig a román mellett voltak a párhuzamos osztályok. Attól 
függően, hogy milyen volt az épület, lehetőleg egy épületben voltunk, ha nem fértünk, akkor 
a faluban működő Magyar Népi Szövetség gondoskodott teremről, padokat szerzett, táblát, 
s ot t tanítottunk. 

• Tudjuk, a soviniszta román politika nem nézte jó szemmel, hogy a moldvai magyar 

f yermekek anyanyelvükön tanulnak az iskolában, ha mégoly kevesen és mégoly egyszerű 
örülmények között is. Olyan híreket terjesztettek például a csángók között, hogy azért olyan 

súlyos a gabonabeszolgáltatás, mert a nép magyar iskolát akart. Vagy Forrófalván a román 
tanító beverte a magyar kollégája ablakait. Maguknak mivel volt a legnagyobb gondjuk f 

A legnehezebb az volt, hogy tartani tudjuk a létszámot, mert állandóan működöt t az 
ellenpropaganda. És nemcsak a p a p o k részéről, de a lakosságból is voltak akik ellenezték. 
Főként azok, akiket festetteknek neveztek. Olyanok, kik már nem beszéltek magyarul, de 
csángók voltak s a faluban éltek. Ezek voltak a legrosszabbak, mert elhagyták a magyarságu-
kat, a románokhoz törleszkedtek, s állandóan bizonyítani akarták, hogy ők jó románok. 
Ahol én tanítottam, egy magánlakás egyik helyiségében, ott is lakott egy Rotaru nevezetű. Ez 
a Rotaru valamikor Kerekes volt, de már nem szólalt meg magyarul. Az ilyenekre mondták, 
hogy festettek, mert átfestették magukat. Átvedlettek, elhagyták az anyanyelvüket. A többi 
falubelivel sem beszéltek magyarul. Ezek általában a módosabbak voltak, akiknek volt 
vesztenivalójuk. 

• A kommunista párt hogyan nézte a magyar iskolákat? 
A párt részéről nem sok támogatást kaptunk, de nem is ellenezték. Legalábbis amíg fent, 

Gheorghiu Dej-ék el nem határozták, hogy megszüntetik Moldvában a magyar oktatást. 
Azután természetesen végrehajtották a parancsot. 
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• A moldvai csángóknak soha nem volt korábban anyanyelvi iskolájuk, szüleik, nagyszü-
leik sem tudtak írni es olvasni magyarul, csak beszéltek és énekeltek ezen a nyelven. Okozott 
ez valamilyen sajátos pedagógiai problémát? 

Nehéz volt a gyermekeknek megtanítani az irodalmi nyelvet. Gátlásaik voltak, nem 
szívesen beszéltek, de aztán belejöttek, csak nehezen használták a szokatlan szavakat. 
Emlékszem, színjátszó csoportokat szerveztünk, s jártunk egyik faluból a másikba. Még 
Bukarestig is eljutott a lészpedi együttes. Persze olyan is volt, úgy emlékszem Lujzi 
Kalugarban, mikor a pap nem engedte ki a templomból az embereket, nogy ne jöhessenek el 
a színielőadásra. Autóval érkeztünk, vártuk az embereket, de nem jöttek, mert a pap nem 
engedte őket . De általában szívesen fogadtak. Lészpeden, a faluban is sokat szerepeltünk, az 
emberek nagyon szerették hallgatni az előadásokat. Szerepeltünk mondókákkal , versekkel, 
színdarabbal. Ez is nehéz volt, mert a gyermekek sok kifejezést nem ismertek, vagy nem 
tudták az értelmét. Kolléganőm az egyik fiúcskának megtanította Petőfi Sándor Szeget 
szeggel című versét. Nagyon ügyesen el is tudta mondani, de előtte le kellett ülni vele és szinte 
minden szót külön elmagyarázni. Hiszen a csángók sok száz esztendeje kerültek mai 
lakóhelyükre, így azokat a magyar szavakat, amelyek azóta, különösen a nyelvújításkor és 
most a XX. században keletkeztek, nem ismerik. Régi okleveleink, kódexeink nyelvét 
beszélik, ami a magyar nyelvtudomány szempontjából rendkívül érdekes és fontos, de 
nekünk pedagógusoknak sok többletmunkát okozot t . 

• Úgy érzem, az erdélyi pedagógusok színe-javának kellett Moldvába mennie, hogy 
megbirkózzanak az átlagosnál nehezebb feladatokkal. Valóban azok voltak ? 

Hát azt nem tudom, nogy milyen módszerrel válogatták ki őket, de azért a legtöbbjük 
igyekezett. Akinek pedig nem tetszett, az visszajött. Aki úgy érezte, hogy nem tud olyan 
lakáskörülmények közö t t élni, vagy nem tudja azokat az ételeket megenni, az fogta magát és 
eljött. De akik ottmaradtak, azok ügyesen dolgoztak. 

Volt Onyesten egy bennlakásos iskolánk. O t t is több tanító dolgozott és nagyon ügyesek 
voltak. Először ugyan nem tudtak olyan eredményt elérni, mint román kollegáik, niszen 
náluk a tanulók már az elsőtől anyanyelvükön tanulták a tananyagot. 

• Főként honnan érkeztek magyar tanítók Moldvába? 
Leginkább Maros megyéből és Háromszékből . De aztán Bákóban megszervezték a 

tanítóképző magyar tagozatát, hogy a csángó fiatalokból kerüljenek ki a tanítóik. Albu 
Zsigmond volt az igazgató. Amikor 1951-ben hazajöttem, akkor már - úgy emlékszem -
működöt t a tanítóképző első osztálya. De aztán mire az első tanítók kikerültek volna belőle, 
azt is megszüntették. 

Azóta sem tanulhatnak a moldvai magyar gyermekek anyanyelvükön. 
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Magányos öreg csángó (Arin, korábban Magyarfalu, 1988) 
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TARLAT 

A gyöngyösi Szent Bertalan-templom 
gyűjteményének kincseiből 

A Koronaház , ahol a kincstár helyet 
kapott 

A Szent Bertalan-templom kincstári gyűj temé-
nyét immár a nagyközönség számára is láthatóvá 
tették. Hazánk harmadik legnagyobb keresztény 
gyűjteményének az egykori Koronaház koronater-
me, a mai plébánia ad o t thont . Az avatóünnepségen 
dr. Nagy Lajos helyi apát-plébános köszöntöt te a 
vendégeket, majd dr. Bafás István köztársasági 
megbízott , a Heves Megyei Területi Hivatal veze-
tője és Cséfalvy Pál kanonok, az Esztergomi Ke-
resztény Múzeum igazgatója tartott megemléke-
zést, művészettörténeti értékelést. Mátyás korától 
láthatók itt a keresztény művészet reprezentánsai, 
egyedi remekművei: ötvösművek, kelyhek, kegy-
tárgyak, papi öltözékek, pásztorbotok, szobrok és 
könyvek. 

Ötvösremekek 



Szabó 
Sándor 
felvételei 

Templomi 
zászló 
és pásztorbot 

Könyvritkaságok 



TERMES 

A budaszentlőrinci pálosok 
királyi sójárandósága 
XIV. század vége - XVI. század eleje 

Mátyás király 1461. május 11-én nyílt parancsot intézett a Csepel-sziget ispánjához, illetve 
alispánjához (comiti vei vicecomiti aictae insulae nostrae Chepel), hogy parancsolják meg a 
bíróknak (iuaices), falunagyoknak (villici), esküdteknek Gyálán, Szentmártonban, Szent-
miklóson, Húgyén (Hwghye) és a Csepel-sziget más településein, tartsák be a budaszentlő-
rinci pálosok sószállítási kiváltságait. 

Az oklevél szerint a király értesült arról, hopy a nevezett települések sószállítói a 
pálosoknak szállított királyi sót bizonyos áron felvásárolták a szerzetesektől, de az árát nem 
adták meg nekik. Sőt, azt most sem haj landók megadni, azon ürüggyel, hogy a pálosok a 
sókamaráktól nem tudták kieszközölni részükre a minden kocsi után járó l - l köböl sót „de 
sale miliato" (őrölt sóban). De mint a király megtudta, a sókamarások a sót szállítóknak 
együttesen 30köböl sót adtak. Mivel a pálosoknak a pünkösd idején tartandó káptalan idejére 
nagy szükségük volt a sóért járó pénzre, a király szigorúan megparancsolta, hogy a nevezett 
települések elöljárói azonnal adják meg a só árát a szerzeteseknek, és a rendelet végrehajtásá-
ról a Csepel-szigeti ispán vagy alispán gondoskodjon. 1 

Az oklevelet 1752-ben másolták át, amikor a budaszentlőrinci templom helyéért pert 
indított Buda szabad királyi városa ellen a pálos rend. A per 1746. szeptember 15-től 1752. 
szeptember 25-ig tartott , melyben a pálosok pervesztesek lettek, bár igényjoguk bizonyítá-
sára számos oklevelet és kiváltságot soroltak fel. Ilyen volt például Zsigmond király 1391. 
április 22-i oklevele, mellyel a budai polgárok adójából (collecta) évi 300 aranyforintot utalt 
ki számukra, hogy évente a monostorban szokásos nagykáptalant megtarthassák.2 

A két oklevél alapján rögtön felmerül a kérdés: vajon a két királyi adomány között 
létezik-e valamilyen kapcsolat, és ha igen, hogyan illeszthető be a pálos rend középkori 
történetébe? 

A nyers kősó mint fizetési eszköz igen fontos szerepet játszott a középkori államháztartás-
ban. A korai középkor első századaiban királyaink egyházi alapítványokat is tettek sóban, a 
későbbi időkben pedig városok segélyezésére, várak, városfalak, építésére,3 országos és 
királyi főtisztviselők fizetésére („salláriumára"),4 katonaság zsoldjára, mindemellett nem 
feledkezve meg az egyházakról, templomokról és kórházakról sem. Ezek az adományok 
lettek az alapjai a tanító, betegápoló és más szerzetesek ún. „alamizsnasó"-jának.5 

Mátyás király idejében sem ritka eset, hogy egyházi intézmények sójárandóságáról 
hallunk. Beatrix királyné például egyik oklevelében a nuszti Szent Erzsébet-templom részére 
megerősítette azt a kétezer darab sót, amelyet a király már korábban kiutalt a máramarosi 
kamarából.6 Arról is van tudomásunk, hogy Beatrix királyné a máramarosi sóbányákból 50 

' M O L . D l . 15586. Buda, 1461. V. 11. Mátyás király. Csepel-sziget ispánja és alispánja. (Eredeti 
papír, töredezett vörös viaszpecséttel). 
M O L . D l . 7684. 

3 M O L . D l . 43778. Zsigmond király 1429-ben Eperjes város falainak megerősítésére vámmentes 
szállítást engedélyez. 
4 M O L . E 554. 13. csomó, 604/b. fólió. Lay Ferenc 12 havi sallariuma. 
5Iványi Béla: Két középkor i sóbányastatutum, 1-3. Századok, 1911.11-12. old. 
6 M O L . D l . 17804. A dátum feltehetően téves, mert Beatrix királyné 1476 decemberében érkezett 
meg Magyarországra, ezért az oklevelet nem adhatta ki Budán, 1476. június 9-én. A helyes dátum 
valószínűleg: 1477. június 9. 
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aranyfor in t ér tékű sót uta l ta tot t ki a máramaros i pálos monos to rnak . 7 Ez az érték azonban 
el törpül a budaszent lőr inc ieknek juttatott 300 aranyfor intos sójárandóság mellett . Ennek 
több oka is volt . 

Az 1400 és 1470 közö t t m ű k ö d ő 50-55 pálos monos to r közü l Budaszent lőr inc már a XIV. 
század elejétől kiemelkedett , hiszen itt volt a generális perjel és a káptalani gyűlés székhelye.8 

A m o n o s t o r vikáriusa alá t a r tozo t t Szentkereszt (Keresztúr) , Szentlélek és Szentlászló 
(Kékes) a Pilisben, valamint Veresmar t . ' A későbbiek során a m o n o s t o r nemcsak magyaror -
szági, hanem nemzetközi k ö z p o n t j a is lett a pálos rendnek, s méltán viselte a „Magyar 
Eskuriál" megtisztelő címet ."1 

Királyaink korán fel ismerték Budaszent lőr inc jelentőségét, és Károly Róber t tő l kezdve 
sok világi személlyel egye temben, egyre t ö b b adománnyal látták el. A monos to r életében 
dön tő fo rdu la to t jelentett, hogy N a g y Lajos velencei hadjára tának befejeztével a turini béke 
egyik pon t j a értelmében megszerez te Szent Pál ereklyéjét, mely 1381. november 14-én került 
Budaszent lőr incre . Remete Szent Pál ereklyéjének Magyarországra kerülése egyrészt azt 
jelentette, hogy a pálos rend pa t rónusának teste o t t nyugodot t , ahol a rend megszerveződöt t , 
azaz Magyarországon, másrészt pedig N a g y Lajos király által a szent oltalmába ajánlott 
ország saját földjén t isztelhette védőszen t jé t . " A z ereklye jelentőségéhez egyházi és világi 
kiváltságok, búcsúk, a d o m á n y o k is hozzá járu l tak . A za rándokok pedig sohasem üres kézzel 
érkeztek. IX. Gergely pápa 1371 -es bullájában a rend addigi privilégiumait foglalta össze.12 

Zsigmond király 1391 -es adománylevele pedig a világi kiváltságok sorába illeszKedik bele. A 
király 300 aranyfor in to t adot t az ereklye őrzésére és a káptalani gyűlések ellátására. Az 
összeget a budai polgároknak kellett beszolgáltatniuk Szent G y ö r g y napján, azaz április 
24-én. A nagykápta lanon a t isztségek betöltéséről és a r e fo rmok felől döntö t tek , valamint itt 
választották meg a generális perjelt is. 13 V. Már ton pápa 1417. december 25-i bullája 
ér telmében pedig csak az tek in the tő a pálos rend jogosan megválasztot t generálisának, akit a 
Magyarországon tar tot t nagykápta lanon választot tak meg.14 

A k ü l ö n b ö z ő pálos t a r t o m á n y o k kiküldöt te inek és a Budaszent lőr incre összesereglett 
magyar rendtagoknak az ellátása igen nagy tehertételt jelentett a pálosok számára. Zs igmond 
király adománya legalább a nagykáptalan költségeit fedezni próbál ta . Ez persze sokszor 
akadályokba ü tközö t t . Éppen ezért 1406. f ebruár 8-án feleségének, Borbálának beleegyezé-
sével és a királyi tanács meghallgatásával G y ö r g y generális kérésére átírta és megerősí tet te az 
1391-es oklevelet. Egyúttal ezt az intézkedését f igyelmébe ajánlot ta utódainak a t rónon . 1 5 

Zsigmond adománya azonban hamar sóra vál tozot t át, b i zonyára a kincstár pénzügyi 
nehézségei miatt . Albert király 1438-as oklevele már 300 a ranyfor in t értékű sóról tesz 
említést. 6 A z sem véletlen, hogy Gyöngyös i Gergely, mikor a generális teendőiről beszél, 
azt írja, hogy a nagykáptalan idejére nevezzen ki egy dispensator t (sáfárt), aki a királytól 
kapot t sót átveszi és értékesíti.11 . Tehát a 300 aranyfor in t p é n z a d o m á n y és az annak megfelelő 
értékű sóprivilégium esetében nyugod tan számolha tunk a királyi kegy jogfolytonosságával. 

De vajon mi tör tént a budai polgárok pénzösszegével? 

7Kisbán Emil: A magyar Pálosrend története I. (1225-1711). Bp., 1938. 125. old. 
gHervay Ferenc: A pálosrend elterjedése a középkori Magyarországon. In: Mályusz Elemér 
Emlékkönyv. Bp., Akadémia. 165, 168, 170. old. 
9Nagy Emese: A budaszentlőrinci pálos kolostor romjai. Magyarország műemléki topográfiája 
VI. Budapest műemlékei II. Szerk: Dercsényi Dezső. Bp., 1962. 183. old. 
i0Zolnay László: Budaszentlőrinc, a „Magyar Eskuriál". In: Az elátkozott Buda - Buda 
aranykora. Magvető, Bp., 1982. 399. old. 
" Knapp Éva: Remete Szent Pál csodái (A budaszentlőrinci ereklyéhez kapcsolódó mirákulum-
följegyzések elemzése). Századok, 1983. 512-514. old. 
nMályusz Elemér: A pálosrend a középkor végén. Egyháztörténet, 1945. 1-4 füzet 21. old. 
"Ugyanot t , 22. old.: Uő: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Akadémiai, Bp., 
1971.259. old. 
14Zákonyi Mihály: A Buda melletti Szent Lőrinc pálos kolostor története. Századok, 1911. 519. 
old. 
1 5MOL. D l . 8835. 
l 6 MOL. D l . 13158. 
"Zákonyi: i. m. 698. old. 
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Hunyadi János 1446. február 2-i leveléből kitűnik, hogy Ulászló király a budai polgárok 
adójából évenként 40 aranyforintot utalt ki a budaszentlőrinci pálosoknak addig, amíg az 
összeg el nem éri a kétezer forintot.1 8 H o g y a pénzadomány további sorsa miként alakult, 
arról semmit sem tudunk . 

Előkerült egy adat arról, hogy már Nagy Lajos király is adott a máramarosi sóbányákból 
100 aranyforint értékben sót a szentlőrinci pálosoknak.1 ' ' Ez feltehetően más természetű 
ajándék lehetett, mert a későbbi adományok nem szólnak róla, csak Zsigmondot említik a 
kiváltság forrásaként. 

Albert király 1438. július l - jén kelt okleveléből - melyben a szentlőrinci monostornak 
örök alamizsnául 300 aranyforint értékű sót adott - azt is megtudthat juk, hogy a sót 
Váradon, Szolnokon, Debrecenben, Szalárdon, Pesten, Abádon vagy bármely királyi 
sókamarából kiadhatták a pálosoknak, illetve az általuk megbízott embereknek. Á király a 
parancs végrehajtásának ellenőrizhetővé tétele végett meghagyta a sókamarák tisztviselőinek 
azt is, hogy a só kiszolgáltatásához saját igazolásukra kérjenek nyugtát a vicarius generális-
tól.20 1439. január 8-án ugyanezeket parancsolta meg Thalóczy Matkó szlavón-horvát-dal-
mát bánnak, a sókamarák ispánjának.21 1440. július 30-án Ulászló király hasonlóképpen 
megerősítette ezt az adományt."2 Egy másik oklevelében megengedte, nogy a pálosoK a 
királyi sót saját házaikban vagy azokon kívül, magán- és nyilvános piacokon, különösen 
Budán és Pesten árusíthassák. Egyúttal újból meghagyta a sókamarák tisztviselőinek, hogy a 
300 aranyforint értékű sót adják ki a pálosoknak, és ne akadályozzák őket annak 
értékesítésében.23 1440. augusztus 3-án parancsot adott a magánvámszedőknek, hogy a 300 
aranyforint értékű királyi só után szállítás közben semmiféle adót vagy vámot ne szedjenek a 
pálosoktól.24 

V. László is folytatta elődei adományozó-megerősí tő tevékenységét. 1450-ben a szerzete-
sek ruházatára 100 aranyforint értékű sót juttatott.25 1 4 5 4. december 18-án kelt oklevelében, 
melyet Hunyadi János besztercei grófhoz , a királyi jövedelmek kezelőjéhez és a sókamarák 
tisztjeihez intézett, megerősítette Zsigmond és Albert király 300 aranyforint értékű 
sóadományát, valamint Albert kiváltságait a só szabad árusításáról.26 

A sok oklevélkiadás hátterében nemcsak királyaink pálosok iránti szimpátiáját kell 
meglátnunk, hanem azt a tényt is, hogy a papíron szereplő kiváltságok a gyakorlatban nem 
mindig érvényesültek. Ilyenkor királyaink gyakran siettek a pálosok segítségére. Ezt 
bizonyítja V. László 1456. április 24-i sürgető levele a szolnoki sókamarások számára, 
amelyben megparancsolta, hogy haladéktalanul szolgáltassák ki a rendnek járó sóado-
mányt.2 De úgy látszik, a rendeletnek nem sok foganatja volt. Ezért a király 1457. augusztus 
26-án De Wagio Miklós olasz sókamarásnak parancsolta meg, hogy az eddig elmaradt sót, 
700 aranyforint árát, tüstént utalja ki a pálosoknak.28 

Mátyás király neve sem utolsóként szerepel az adományozók sorában, hiszen utódai a 
királyi trónon folytatták a privilégiumok adományozását , többek közö t t azért is, mert a 
monostor kiadásai fokozatosan növekedtek. 1468-ban Péter rendfőnök elrendelte, hogy a 
szentlőrinci monos tor szentelési ünnepének körmenete a nagykáptalan idején legyen.2 így 
nemcsak a nagykáptalan jelentősége nőt t meg, hanem a kiadások is szaporodtak. 

, s M O L . D l . 13936. 
19Zákonyi: i. m. 699. old. 
2 0 MOL. D l . 13158. 
2 1 MOL. D l . 13288. 
2 2 MOL. D l . 13563. 
2 3 MOL. D l . 13562. 
2 4 MOL. D l . 13572. 
2 3Documenta artis Paul inorum. 2. füzet . A magyar tar tomány kolostorai. N - S z . Főszerk.: Aradi 
Nóra. Gyű j t . : Gyéressy Béla. Sajtó alá rend.: Tóth Melinda, i f j . Entz Géza, Széphelyi Franki 
György. Bev. és előszó: Hervay Ferenc. Bp., 1976. (II) 430. old. (A M T A Művészettörténeti 
Kutatócsoport jának Forráskiadványai XIII.) 
: 6 MOL. D l . 14892. 
2 7 M O L . D l . 15059. 
2 8 M O L . D l . 15181. 
29Gyöngyössy Gergely: Arcok a magyar középkorból . Szépirodalmi, Bp., 1983. 150-151. old. 
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II. Ulászló 1505. december 21-én erősítette meg Zsigmond király adományát.3" II. Lajostól 
nem került elő ilyen oklevél. A pálosok iránti rokonszenve azonban bizonyítható, hiszen a 
IV. Károly által Prágába vitt Szent Pál-fejet ő szerezte vissza a rend részére. Az ereklye 1523 
pünkösdjén érkezett meg Budára.31 

Az eddig felsorolt adatokból kitűnt, hogy 1391 és 1523 között eltelt időszakban királyaink 
nemcsak megerősítették Zsigmond sóadományát, hanem újabb és újabb kiváltságokkal 
látták el a pálos rendet. Különösen a vámmentes sószállítás lehetősége jelentett nagy előnyt. 
A középkori Magyarországon ugyanis 1521-ig a sót nem lehetett szabadon, minden akadály 
nélkül - például vámmentesen - szállítani, nanem ehhez még külön engedély is kellett. 
1487-ben Beatrix királyné adott ilyen mentességet a diósgyőri,"" 1491-ben pedig Máté pesti 
sókamarás a (pilis)szentlászlói pálosoknak.3 . 

Ebbe az adományozási folyamatba illeszkedik Mátyás király 1461-es oklevele, mely 
különösen érdekes a pálosok sójárandósága szempontjából . A királyi rendeletből kiderül, 
hogy a sót a Csepel-szigetiek szállították a pálosoknak. Bár név szerint csak 4 település 
szerepel, a bíró (iudex) kétségtelenül Ráckevére vonatkozik, hiszen a sziget többi helysége a 
Hunyadiak korában is falu volt, élükön a villicusszal, a falunaggyal.34 

Az okiratban szereplő kereskedők személyük és áruik biztonsága érdekében csoportosan 
közlekedtek. Feltehetően egyik út juk alkalmával a pálosoknak járó sómennyiséget átvették a 
királyi sószállító cellerektől és ők maguk szállították Budaszentlőrincre. Mivel Albert 1438. 
július 1-jei oklevele értelmében a pálosok bármely királyi sókamarától megkaphatták a 300 
aranyforint értékű sót, az 1461-es rendelet alapján a szállítás útvonala nem rekonstruálható. 
A só érkezhetett Máramarosból, hiszen Ransanus is megemlíti, hogy „.. .a Tisza mellett lakók 
a kősót Máramarosból, ahol sok sóbánya van, onnan a Dunára viszik, onnan Magyarország 
többi vidékére".31 De érkezhetett Erdélyből, illetve az ország bármely sókamarájaDÓl is. 

Két sóbányastatutum alapján meghatározható a só ára és darabszáma is. 1937-ben 100 
darab só ára 1000 dénár, 1521-ben pedig 3 aranyforint volt. így 300 aranyforint értékű só 
minimum 10 000 darab szállítását jelentette, ami kocsikon, illetve szekereken szállítva 
tekintélyes mennyiséget jelentett. Mellesleg az sem elhanyagolható tényező, hogy a 
szárazföldi szállítás drágább volt.36 

Összegzésül e lmondható, hogy a sójuttatás királyi (világi) adomány volt, melyet a pálosok 
rendszeresen kaptak, vám nélkül szállíthatták és bárhol eladhatták. Az így befolyt pénzösz-
szeg a pünkösdi nagykáptalan költségeinek egy részét fedezte. Mivel 1461-ben a pünkösd 
má|us 24-ére esett, ezért a május 11-én kiadott királyi rendelet még időben szólította fel 
cselekvésre a Csepel-sziget ispánját, illetve alispánját. Ez a típusú világi adomány is 
nagymértékben hozzájárult Budaszentlőrinc, a „magyar Esconal" anyagi-gazdasági és 
kulturális virágzásának kibontakozásához a török uralmat megelőző másfél évszázad 
folyamán. 

Miskei Antal 

Tovább i i roda lom: Garády Sándor: A Szent Lőrincről elnevezett budamelléki pálos 
kolostor . Tanulmányok Budapest múlt jából III. Bp., 1934. 145-157. old. — Hervay Ferenc: 
Szerzetesrendek Magyarországon 1600-ig. Katolikus Egyháztörténeti Konferencia, Kesz-
thely 1987. (Szerk.: Hölvényi György) Bp., 1987. TIT, 5-11. old. - Kelényi B. Ottó: A Buda 
melletti Szent Lőrinc pálos kolostor történetének első irodalmi forrása (1511). Tanulmányok 
Budapest múltjából IV. Bp., 1936. 87-1 10. old. - Kubinyi András: A Mátyás kori 
államszervezet - Hunyadi Mátyás Emlékkönyv. Mátyás király halálának 500. évfordulójára. 
1990. Zrínyi K. Bp., 53-149. old. 

3 0 MOL. D l . 21816. 
31 Knapp: i. m. 515. old. 
3 2 MOL. D l . 19269. 
3 3 MOL. D l . 19725. 
1APesty Frigyes: Az eltűnt régi vármegyék I. Bp., 1880. 80. old. 
Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyad iak korában III. Bp., 1897. passim 
31Ransanus, Petrus: A magyarok történetének rövid foglalata. Ford., bev., jegyz.: Blazovich 
László és Galántai Erzsébet. Európa, Bp., 1985. 72. old. 
>6Iványi: i. m. 108-111. old. 
}7Szentpctery Imre: A kronológia kézikönyve. Sajtó alá rend: Gazda István. Kieg. Érszegi Géza, 
Raj Tamás, Szögi László. Könyvértékesítő, Bp., 1985. 211. old. 
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Gróf Széchenyi István és Heves megye 
1820-ban Széchenyi már túl volt a lipcsei csatán, itáliai, franciaországi, angliai és balkáni 

útjain. Kapitánya a 4. sz. Hessen-Hornburg huszárezrednek, ám a katonaélet egyre inkább 
tener neki, gyakran kér szabadságot a szolgálat alól.1 Gyarapodnak ismerősei, bár kevés az 
igaz barátja. A pesti baráti körben találhatjuk br. Brundern Józsefet, akinek a Heves és 
Külső-Szolnok vármegyei Gyöngyösön is volt birtoka. Brudernnek nem nehéz Széchenyit 
rávennie, hogy december elején vidékre induljanak. Pe s t -Gödö l lő -Ha tvan -Hor t útvonalon 
utaztak. Széchenyi új, üveges hintóban. Naplóiában így írt az útról : „Az emberek bizonyára 
azt gondolják, azért van üveges kocsim, mert kényeskedem, pedig csak... amikor szakad az 
eső, ... szárazon maradva olvasgathatok.. ."2 1820. december 8-án érkeztek Brüdern 
gyöngyösi kastélyába. 

Széchenyi mindenre kíváncsi volt és naplójába jegyezte, amit tapasztalt. Érdeklődve 
hallgatta barátja aznapi és másnapi, főleg a gazdálkodásával kapcsolatos közléseit. A 
beszélgetés könnyen ment , nemcsak azért, mer t barátok közöt t zajlott, hanem a vendéget 
Brundern gazdaságának minden ága érdekelte. Széchenyi véleménye azonnal kész, de 
jellemző, hogy nem a barátját bírálta vagy szólta meg, hanem a hibáin keresztül a bir tokosok 
elavult gazdálkodását. Ugyanakkor elismerte, vendéglátója a borait jól kezelteti, ellenben a 
ménesével mostohán bánik. „Szerettem volna tőle néhány akó bort és egy kétesztendős 
tenyészcsikót vásárolni, de ezt már nem volt haj landó áruba bocsátani - jegyezte naplójába. 
- Ilyen ostobák a bir tokosaink, ha nagy ritkán sikerül a gazdaságukban valami, a világért el 
nem adnák."3 Széchenyi keményen fogalmazott : „Ahogy a legtöbb birtokos nemes, Brüdern 
is képes lenne terményeivel becsapni, s bizonyára rossz visontait (visontai bort , M. L.) adna 
el még nekem is, ha pincemesterét külön meg nem jutalmaznám.. . Bizonyára hiába 
mondanám neki: Nézd , barátom, add el ezt a ho rdó bort amennyiért akarod, és küldd el haza, 
C e n k r e - én bizony nem bíznék benne. Ennyire süllyedt még a nemesség is!"4 

Amennyire ostorozta Brudernben a rossz gazdát, annyira elismerően szólt ízléséről, szép 
kastélyáról, annak berendezéseiről, lakályosságáról. „Brüdern háza aranyos - írta - , ilyet 
szeretnék én Cenken, amit kürtőkkel fűtenek. A ház kandallói felejthetetlenek.. . , és 
közvetlenül az ablakok mellett épültek. Hasas ablakok ezek, az ablaktáblák kettősek, 
egymáshoz közel levő üvegtáblákkal."5 T ö b b újdonság is megragadta a figyelmét. Kis, 
spiritusszal világító, éjjeli lámpát látott, valamint hőmérőt . Látta a kamrát is, anol hólyaggal 
fedett befőttesüvegeken akadt meg a szeme. (Addig befőttet még nemigen ismert a katonai 
konyhák étkeit fogyasztó Széchenyi.) 

Széchenyi naplójának a Gyöngyösön eltöltött időről szóló sorai nemcsak a nézelődő 
ember, hanem a tapasztalatokat gyűjtő reformer gondolatait is tükrözik. 

December 10-én Gyöngyösrő l továbbindult (Tarna)Örsre, br. Orczy Lászlóhoz, akit a 
napló tanúsága alapján szintén barátjának, de Brudernhez hasonlóan maradinak tartott .6 

Következő útja 1845-ben vezetett át Heves megyén. Amíg az 1820. évi útja egyéni, baráti 
látogatás volt, az 1845. évi hivatalos, nemzeti ügyet szolgáló. 

1845-ben Széchenyi már országosan ismert. Alkotásai közül a lóverseny és a selyemher-
nyó-tenyésztés meghonosítása, az Al-Duna-szabályozás, a Kaszinó, a Magyar Borismertető 
Társaság, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesülés és az Állattenyésztő Társaság számos 
résztvevővel működöt t . Már elhelyezte a Lánchíd pesti hídfőjének alapkövét is.7 Olvasták 
írásait, közö t tük a Hitelt . (A Hitel 1830. évi példánya még abban az évben bekerült a 

1Gazda István: Széchenyi István gróf élete és kora. Élet és Tudomány , 1990., 1515., 1558., 1588., 
1622. old. - Gazda István-Szentkuti Károly-Vértes László: Széchenyi-emlékek, emlékhelyek. 
T á j a k - K o r o k - M ú z e u m o k Egyesület és a Széchenyi Kör kiadványa, Bp., 1990. 107. old. 
2Idézi Visontai György: Széchenyi István Gyöngyösön . A gyöngyösi Magyar Kir. Állami Koháry 
István Gimnázium Értesítője az 1937/38. iskolai évről. Gyöngyös , 1938.27. old. Széchenyi István 
Rousseau Vallomások c. könyvét olvasta az úton. 
3Visontai György: i. m. 28. old. 
4 Oltványi Ambrus (szerk): Széchenyi István - N a p l ó . Gondola t Kiadó, Bp., 1978. 138. old. 
5 U o . 
6 U o . 
7Gazda István: 1991. 47., 76., 150., 278., 342., 440., 570., 792. old. 
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ferencesek gyöngyösi kolostorának könyvtárába.8) Széchenyi túl volt újabb franciaországi, 
angliai és kilencedik al-dunai útján is. Szerte Magyarországon és Erdélyben Kossuth Lajos 
mondásával emlegették: „a legnagyobb magyar." 

Példáján lelkesülve Egerben, 1833. január 6-án kaszinót, 1834-ben pedig Gyöngyösön 
fiókkaszinót alapítottak, amelyet 1836. december 26-án önálló kaszinóvá szerveztek át.'' Az 
utóbbi igazgatója, Kelemen István Széchenyihez írt levélben számolt be az alakulás 
körülményeiről és a kaszinó ünnepélyes m e g n y i t á s á r ó l . K ü l ö n b e n Gyöngyös azon kevés 
hazai város közé tartozott , ahol Széchenyi arcképét még életében, középületben (a kaszinó 
épületében) ünnepélyesen elhelyezték, illetve leleplezték. Ez 1837. augusztus 22-én tö r t én t . " 
Az arckép alatti feliratokról és Széchenyi alkotásait bemutató kisebb festményekről az egyik 
országos lap ekképpen tudósí tot t : „Középen. . . Széchenyi mellképe vala látható ily aláirattal: 
a nagy hazafi. Jobb oldalon a Vaskapu-szirtek közt egy iramló gőzös, s alatta: Vaskapu zárta 
Dunánk, jő Széchenyi, s felszabadítja, s két földrésszel nyit boldogulásra kaput. Balrul a 
buda-pesti állóhíd, jobbról a tiszt gróf katonai s írói pályája soknemű jelképei. Alat tuk: Szó, 
toll, tett által oktatsz. . . Végre a negyedik. . . a lóverseny ábrázolatát mutatá következő 
aláirattal: Hogy a magyar lova ma már becsesb vagyon, nagy férfiú, ez is csak általad 
vagyon."12 

1845. augusztus 17-én a király kinevezte a Helytar tó Tanács közlekedésügyi bizottságának 
elnökévé, és megkapta a titkos tanácsosi címet. Immár kiemelkedő politikus, de éppen azok 
támadták, „akik az ő tüzénél gyúltak lángra, azok kegyelik, akik eddig nem győzték 
gáncsolni.. . Régi hívei elhagyják, új urai címet, rangot, munkakedvet adnak ugyan neki, de 
egy cseppet sem bíznak benne, mint eddig.. . Mint a közlekedésügyi bizottság elnöke, egy 
régi tervét valósíthatja meg - a Tisza szabályozásának nagy munkájára nyílik lehetősége." 

Indulása előtt, 1845. szeptember 21-én a következőket írta naplójába a tervezett útról. 
„Elértem az 54. évemet! Rosszul aludtam.. . A legfurcsább á lmok. . . Félek a Tisza-hátra 
menni."14 Kételye egyaránt kijárt saját elképzeléseinek és a tervezett nagy munkának. 
Aggódott , vajon jól választott-e, és lesz-e ereje, hogy a célját elérje. Hiszen a szándéka és 
törekvése ismét az ország ügyével, nemzete életével kapcsolódott össze a polgári haladás 
szolgálatában. Kérdése nemcsak a nemzet jelenére, hanem a jövőjére is vonatkozott . Ezért is 
gyötrődött , és kétkedett nagy felelősségérzettel. Naplója elárulja fő aggályát: „Minek 
szabályozzam a Tiszát?... Hogy életet,... vagyis inkább egészséges mozgást plántáljak 
Magyarországba ?"'5 

Pestről 1845. szeptember 27-én indult. Délben Aszódon pihent meg, este pedig már az 
Orczy család vendége volt Gyöngyösön. ( O t t br. Orczyné gr. Batthyány Teréz fogadta, 
ahogyan Széchenyi írta, Resy.) 28-án továbbment Egerbe. (Egerben akkor járt először, noha 
már évekkel korábban levelezett Udvardi-Cserna János földmérnökkel , aki bizonyára meg is 
hívta magához.1 6) 

Heves megye székhelyén Lévay Sándor kanonok vendégelte meg. Kíséretében megnézte a 
líceumi könyvtárat , amelynek vendégkönyvébe beírta a nevét. Felment az épület tornyába, a 
csillagdába is. „Üdvözlő beszédek és pohárköszöntők - a városi tanács tiszteletét teszi. A 
líceum nagyszerű" — jegyezte be a naplójába.17 Az egri római katolikus érsek titkára 

"Bán Imre: A gyöngyösi tudományos könyvtár . Kézirat, Gyöngyös , 1951. 4. old. és Misóczki 
Lajos: Fejezetek Gyöngyös művelődéstörténetéből a közgyűj temények tükrében. In. Havassy 
Péter-Kecskés Péter (szerk): Tanulmányok Gyöngyösről . Miskolc, 1984. 609. old. 
''Breznay Imre: Az Egri Kaszinó százéves története 1833-1933. Eger, 1934., 13-16. és 24. old., 
valamint Bachó László: A Gyöngyösi Kaszinó Egyesület története 1836-1936. G Y K E kiadványa, 
Gyöngyös , 1938. 4., 6. old. 
10Molnár József: Adalékok Gyöngyös történetéből. Kézirat. Budapest, 1969. 6. old. 
"Apróságok . Gyöngyösi Kalendárium, 1937. VIII. évf. G Y Ö S Z kiadványa, Karcag, 1936. 99. 
old. 
l 2Jelenkor, 1837. 68. sz. 269. old. 
13Bóka László: A magyarság bölcsője. In. Tolnai Gábor (szerk): Gróf Széchenyi István naplói. 
Magyar Századok. Bp., é. n., 335. old. 
H U o . 1084-1085. old. 
l 5 Uo. 
íhBreznay Imre: i. m. 7-8 . old. 
17Napló,"1084-1085. old. 
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szemtanúként leírta még azt is, hogy Széchenyi a l íceumon kívül a templomot (ma a bazilika) 
és a várat is felkereste: „A lyceumban különösen a könyvtár ragadá meg figyelmét. Soha nem 
hittem - úgymond - , hogy hazám egyik provinciális városában ily szépen rendezett kincset 
találjak. Ezenkívül a könyvtár boltozatára festett krackeri freskót csodalta, miben Kazinczy 
Ferenc is elragadtatással gyönyörködöt t . Széchenyi most először volt Egerben, a jelenléte az 
egész város míveltebbjeit átrezzenté, és miután elment, ki őt hírből vagy műveiből ismeri, 
szívből sajnálta, hogy nem láthatta a most élő legnagyobb magyar hazafit ."1 8 Valóban. A 
város nagy tisztelettel üdvözölte Széchenyit. Eger nevében Brezovai József főispánhelyettes 
fogadta. Este a lakosság fáklyás zenével köszöntötte.1 9 

Szeptember 29-én továbbutazott Miskolcra. O t t , továbbá Szerencsen, Sárospatakon, 
Nagy kállón és Debrecenben tárgyalt a vármegyék küldötteivel a Tisza-szabályozás ügyében. 

Első tiszai szervezőútján, 1845. október 11-én érkezett vissza Szolnokra. Még szeptember 
6-án levelet írt a szabályozás ügyében érdekelt vármegyék és a Jász-Kun kerület vezetőihez, 
hogy küldjék el képviselőiket az október 11-12-re tervezett szolnoki tanácskozásra.20 (Ezen 
Heves megye küldöt te Almássy Pál első alispán volt.) Széchenyi a megbeszélésen éppen a 
körút ján szerzett tapasztalatai alapján hangsúlyozta: „(A) Tiszával összefüggésben levő 
egyéb folyók is tárgyai lesznek a szabályozásnak."2 1 

Az úti tapasztalatok és a küldöttek hozzáállása, valamint Vásárhelyi Pál tervei megerősítet-
ték Széchenyit elgondolásainak helyességéről. Mindezek alapján az 1846. január 19-én, 
Pesten, az elnökletével megalakult Tiszavölgyi Társulat az egesz Tisza-völgyre vonatkozó 
átfogó szabályozási tervét elfogadta.22 

Gr. Széchenyi István a kettős megyében utoljára 1846 nyarán járt , a második tiszai 
tanulmányútján. Miután augusztus 27-én (Tisza)Dobnál ünnepélyesen megnyitotta a 
Tisza-szabályozási munkálatokat, Tiszafüreden, (Kun)Madarason és Tiszabőn is megfor-
dult. Még elment a Pest-Szolnok között i vasútvonal szolnoki ünnepi megnyitójára, de erre a 
vidékre többé már nem tért vissza. 

A forradalom és szabadságharc leverése után Széchenyi alkotásai tovább buzdítot tak 
Heves megyében is. A Gyöngyösi Kaszinó (GYK) kezdeményezésére 1858. április 8-án 
tartott közgyűlésen a kettős megye birtokosai megalapították a Heves Megyei Gazdasági 
Egyesületet ( H M G E ) , hogy ebben is „az 0 (azaz Széchenyi, M. L.) cselekvési élénkítendjék 
tetteinket" - amint arra az egyesületi titkár is utalt visszaemlékezésében.2 ' 

Az 1860. április 8-i döblingi tragédia híre két nap múlva már Egerbe is eljutott. Itt és a 
vármegye minden településén emlékező gyászünnepséget rendeztek. Az egri gyászistentisz-
teletet Bartakovics Béla róm. kat. érsek főpásztor tartotta.24 Az Egri Kaszinó és a G Y K , 
valamint a gyöngyösi székhelyű H M G E tagjai egy hónapon át gyászoltak. Egyesületi 
székházukra ki tűzték a fekete zászlót.25 A GYK április 19-i közgyűlésén egyhangúlag 
elfogadták: 1. N é g y hétre az egylet helyiségeiből minden zajos mulatságot és zenét kitiltanak. 
2. Halála évfordulóján gyászmisét mondatnak (ezt 1872-ig minden évben meg is tartották, M. 
L.). 3. Második arcképét is megfestetik, és a kaszinó olvasószobájában kifüggesztik. 4. 
Bármely, Gyöngyösön élő vallásfelekezet által rendezendő Széchenyi-gyászünnepélyen a 
tagok megjelennek. 5. Részvétlevelet írnak Széchenyi özvegyének. 6. Széchenyi emlékére 
alapítványt tesznek, amelynek kamatait a gyöngyösi gimnázium egyik szegény sorsú, a 
magyar nyelvet és történelmet kimagasló szorgalommal tanuló diákjának adják. 6 A G Y K 

nBenkóczy Emil: Tarkányi Béla élete és költészete. Egri Egyházmegyei Irodalmi Egyesület 
kiadványa, Eger, 1910. 42. old. 
"Széchenyi naplói, 336. old. 
J0Szolnok Megyei Levéltár, Jász-Kun Kerület Levéltára, Nádori kegyes leírások, Hivatalos 
levelezések, 3. kötet , 1655/1845. sz., Pest, 1845. szept. 6. 
"'Heves Megyei Levéltár, Heves és Külső Szolnok Vármegye Nemesi Közgyűlése iratai, 
Lajs t romozot t iratok, I V - l / b . , 1845. okt. 12., br. O r c z y Béla főjegyző jegyzőkönyve ( H M L ) 
22Sugár István: A Közép-Tiszavidék két kéziratos térképe 1790., 1845. Tiszai Téka, 1. D o b ó 
István Vármúzeum kiadványa, Balassagyarmat, 1989. 93. old. 
23 Molnár József: i. m. 7. old. 
24Lukács Lajos: A Vatikán és Magyarország 1846-1878. A bécsi apostoli nunciusok jelentései és 
levelezése Magyarországról. Bp., 1981. 130. old. A nuncius 1860. május 7-i jelentése alapján 
25Breznay Imre: i. m. 75. old. és Bachó László: i. m. 22. old., valamint Csomor Kálmán: A 
Hevesvármegyei Gazdasági Egyesület története 1858-1895. év végéig. Gyöngyös , 1896. 18. old. 
~hBachó László: i. m. 22. old. 
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előterjesztésére a gyöngyösi képviselő-testület az Orczy-kastély előtti sétateret Széchenyiről 
nevezte el. 

A vármegye június 27-i jegyzőkönyve ezt rögzítette: „(A közgyűlés) emlékezetbe hozni 
kíváná a magyar haza legnagyobb fiának és polgárának, gróf Széchenyi Istvánnak halálát, kit 
az összes magyar hon a legmélyebb közfájdalom könnyeivel sirat és gyászol, kinek halhatat-
lan érdemei dicsőítésében, nagy nevének, emlékezetének örökítésében - úgy az összes hon, 
mint annak minden hatóságai, intézetei, testületei s községei buzgólkodva vetélkednek, hogy 
a képviselő-testületek az elhunyt nagy polgár árnyékába legbuzgóbb tiszteletének, ö rök 
hálájának kedves adóiát csak némiképp kitüntethesse ennek jegyzőkönyvbe iktatása."~s 

Ugyanakkor döntöt tek arról, hogy Eger főutcáját Széchenyiről nevezik el." 
1861. január l - jén a Magyar Tudományos Akadémia elnöke levélben kérte a városokat, 

adakozzanak Széchenyi pesti fémszobrának felállításához. Válaszként Eger és Gyöngyös is 
elküldte pénzadományát .3 0 

A későbbi évtizedekben kevesebb szó volt Széchenyiről Heves megyében is. Jószerint csak 
helytörténészeink emlékeztek rá az u tóbbi évekig. Az idei megemlékezések megalapozhat-
nák megyénkben is a Széchenyi-kultusz reneszánszát. w - i , bJ ' Dr. Misoczki Lajos 

Bölcsőhelyünk, az Ung-vidéki Mátyóc1 

Bármerre járjunk a környékünkön, ha dél-
időben megszólalnak a környező falvak ha-
rangjai, a sok közül ki tudjuk választani a 
szülőfalunkét, harangunk hazahívó szavát. 

A Nagykapost Ungvárral összekötő út bal oldalán található községünk, Mátyóc. A II. 
világháború után meghúzot t államhatár elválasztotta a szomszédos Palló községtől, így ma 
Kelet-Szlovákia terebesi járásában élünk. A faluban 150 ház és 419 lélek található, 96%-ban 
magyarok. Szülőfalunknak nagy történelmi múltja van, a következőkben ebből adunk rövid 
áttekintést. 

1290-ben Terra megjelöléssel szerepelt, de 1333-ban a pápai adótizedlajstromon már 
előfordult . 

Az ungi Sztáray-oklevelek említik, a Mattinc - később Mathenc, Mátyóczi családok ősi 
bölcsője. Mátyóczy Imre (Emericus filius Ladislai de Matheuc) az egyik hosszan tartó 
ürugethnagymihályi bir tokperben a szertartásos perdöntő esküt tizenhatod magával teszi le. 
Öveiket megoldva, saruikat levetve a vitás földterület felett állva és abból maroknyit fejük 
fölé emelve esküdtek. 

A radicsi dűlőn a XVIII . században adófizető község volt Lukaháza, de elpusztult. A volt 
falu rommaradvánnyai még fellelhetők. A reformáció idején a dobóruszkai ref. egyházköz-
séghez tartozott . 

Az Ung másik ága községünkön keresztül folyt, ez volt a Pataksor. Nagykapost érintve 
önmagát vezette a Latorcába. A nagykaposiak holt medrét ma is Ungocskának hívják. 

2 Uo. A Széchenyi tér 1898-ig megvolt, akkor építették rá a gimnáziumot. Ma a Zöld-híd utca egy 
része. 
2 8 HML, V-42/1. Eger Város Képviselői Gyűlésének iratai, Ülésjegyzőkönyvek, az 1860. június 
27-i jegyzőkönyv, 111. 
2 , Uo. Az utca azóta is Széchenyi nevét viseli. Az Egri Kaszinó épülete ebben az utcában volt, a 
mai Ifjúsági Ház . 
' H M L , V.101/b-45. Gyöngyös Város Levéltára, Vegyes ügyek, L1I/21. fasciculus, az M T A 
elnökének Pozsonyban, 1861. január 1 -jén kelt levele és Molnár, 9. 

'Községünk történelmi feljegyzéseit és az egyházi iratokat a II. világháború után összeszedték és 
ismeretlen helyre vitték, így sajnos a dokumentumoknak hiányában vagyunk. Magángyűjtemé-
nyekben azonban néhány darab megtalálható. Mi elsősorban anyai nagyapánk, Bodnár Lajos 
gyűjteményéből található anyagokat használtuk. 



Községünk határának további dűlőnevei: Rétalja, Középszer, Nagylegelő, Krivulya, Pántli-
kás, Borsószer, Kenderes, Kertekalja, Berek, Alsósor, Horog, Templomsor, Temetősor, 
Cikkelysor, Folyás, Farkasrét, Galagó. 

A XVIII . század elején mozgalmas volt az élet ezen a vidéken. A kuruc harcok Beregből, 
Ungból indultak. A közeli Borsiban született II. Rákóczi Ferenc sokat járt Sárospatakra. Egy 
teljes évig pedig Ungváron is lakott. Ungtarnócon, a Horváth-féle uradalomban volt 
elszállásolva a kuruc lovasság. A volt öreg temetőt, melyben ez időkben temetkeztek, a 
kollektivizáláskor buldózerrel tönkretették. 1850-ben volt az utolsó temetkezés benne, Filip 
Máriát helyezték örök nyugalomra. Községünknek nagynevű emberei és harcosai nyugodtak 
benne. Sajnos, még csak egy fényképfelvétel sem maraat meg róla. 

Az ungi rengeteg mocsárvilága terjesztette a betegségeket, főleg a maláriát, s gyakran 
fellépett a kolera is, amely megtizedelte a lakosságot. Szájhagyomány őrzi, hogy a kolerában 
megbetegedettek háza elé zsúpszalmaköteget helyeztek, ami jelezte, hogy ot t kolerabeteg 
van. 

„Ránknehezedett a koldusbot átka, az egerek rettenetes sokaságával támadták a rozsot, 
egészen megették, azután rájővén a hideg, a gabonavetésnek nagyobb része virágjában 
megfagyott , amit fűgyanánt lekaszáltak. Aratás után meg a sáskák sokasága érkezett . . . , 
melyek miatt ezen vármegyében Ungban, nagy drágaság volt. Egy köböl kassai búza tíz 
forint, rozs 8 forint, az árpa 6 forint ." (A ref. egyh.-történet feljegyzéséből.) Csáji Márton 
püspök 1779. évi egyik currensében így ír a veszedelemről: „Az Istennek fö ldünkön lévő 
terhes idején, melyben földünknek gyümölcsét pusztító, emésztő seregei, a sáskák által, 
búsulással járó haragjának igaz ítéletében sok helyen gyakorolja a mi t isztünk az Isten 
haragját böjtöléssel, sírással és könyörgéssel engesztelni. . ." 

A XVIII . században jobbágyokat telepítettek az elpusztultak helyébe, főleg ruténokat . A 
helybeli uradalmak földbirtokosai, Fincicky, Berzoviczy a görög katolikusoknak fatemplo-
mot építtettek vallásuk gyakorlására. 

A visszaemlékezések szerint a XIX. század elején érkezett községünkbe két cigány család 
(Sinyák nevezetűek). A község elöljárói is támogatták a letelepedésÜKet, hogy kovácsmester-
séget folytathassanak és a rétaljai nádas területekről gyékényfonatokat, szakajtókat , tojástar-
tókat, evőkészlettartókat készítsenek és kemencét tapasszanak stb. 

Kossuth Lajos szabadságharcában falunkból nyolcan vettek részt, név szerint Vékási 
János, Bodnár István, Rapács János, Szűcs Péter, Szőts Károly, Tóth János, Cap József, 
valamint Megela András honvéd zászlós, aki a helybeli temetőben van eltemetve. Közülük az 
első há rom Komáromban, Klapka György tábornok seregében szolgált, menlevelük is volt. 
Nagyon szegények voltak, nem voltak hozzátar tozóik. Mint idős polgárokat kb. 1880-ban 
mind a hármukat elvitték a budapesti agg honvédek házába. Minden évben egyszer 
hazajöttek szabadságra egypár napra. Rapács György, aki 1889-ben született Mátyócon, 
1900-ban, tizenegy évesen látta őket honvédruhában, amikor az emberekkel beszélgettek a 
falu közepén.2 

1841 -ben született falunk j eles személyisége, a szegény zsellércsaládból származó Banovits 
Kajetán. Mérnökként a MÁV-vasútnál kezdte, később a gépészeti főosztály igazgatója, majd 
a Közlekedési Múzeum megszervezője és igazgatója. A közlekedés fejlesztéséért és a vasúti 
berendezés újításáért számos kitüntetést és nemességet nyert . 

Mátvócon 1886-ban lecsapolási társulat alakult. Mátyóc, Vajkóc, Bátfa és Palló község 
határában lecsapoltak 1700 kat. hold vadvizes területet, amelynek befejezési munkálatainak 
emlékére a mokcsa-csicseri hídnál 1907-ben Kende Péter, Ungvármegye alispánja emlékmű-
vet állíttatott. 

Az 1908. évben épült az Ungvár -Nagykapos-Vaján i vasútvonal, községünket is érintve. 
Az átadás napján az érdekelt községek iskolás gyermekeit díjmentesen utaztat ták. 

A vízlecsapolás és a vasútépítés számos munkaalkalmat teremtett , nemcsak az ittenieknek, 
hanem messzi vidékről is jöttek fö ldmunkások. A radicsi őserdő maradványa, ami az ungi 
rengeteghez tartozott , áldozatul esett a vasút építésének. A fakereskedők letarolták, vasúti 
talpfákat (slippereket) faragtattak belőlük. 

A foglalkoztatás azonban nem tartott sokáig, s a századforduló után már tömegesen 
vándoroltak el a tengerentúlra, Amerikába. Csökkent a falunknak életerős lakossága, majd 

2Rapács György, a falu pásztordinasztiájának matuzsálemi kor t megért tagja századik életévében, 
1989-ben halálozott el. Visszaemlékezéseit anyai nagyapánk őrzi magnószalagokon. 
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Tájházunk Mátyócon 

1930 körül egy újabb hullám követte. Községünkből az említett időkben 95 személy 
vándorolt ki a tengerentúlra, közülük 28-an jöttek vissza, 67-en kinn maradtak.3 

Emlékek maradtak még falunkban 1908-ból, amikor Nagykaposon az utolsó követválasz-
tásra került sor. A Kossuth-párti ellenzékiek és a kormánypárt iak közöt t dúlt a versengés. 
Csúfos, gúnyos énekeket énekeltek egymásra. A gyűjtésből rövid kivonat ízelítőül: 

A kormánypárt iak énekelték követjelöltjüket éltetve. 

Már minálunk Kende Péter a követ, 
Nála nélkül országgyűlés nem lehet, 
Kende Péter Kaposjárás jelöltje 
éljen, éljen, az Úristen éltesse! 

Éljen, éljen azt kívánom 
Budapesten prédikáljon, 
Megírja ő a levelet 
Elintézni nem lehetett, 

Éljen Kende Péter! 

A kormánypárt iak csúfolták az 1848-asokat, a Kossuth-pártiakat, akiknek jelöltjük volt 
Buttler Gábor és Bernát Zoltán. 

Buttler Gábor nem hazafi, 
Bajorból jött ide lakni, 
Menjen haza országába, 
Ottan járjon diétára, 

le Buttler Gáborral! 

3AZ adatok hitelessége érdekében hivatkozunk Bodnár Lajos nagyapánk Az amerikai kivándor-
lók néprajzi vizsgálata című dolgozatára, amellyel 1985-ben díjat nyer t a magyarországi 
Országos Néprajz i és Nyelvjárási Gyűj tőpályázaton. 



Bernáth Zoltán kortesei, 
Mind az Isten rongyosai, 
Tíz forintért szavaz neki, 
Négy ember az toiok neki 

le Bernát Zoltánnal! 

A Kossuth-pártiak is résen vannak, így énekeltek vissza a kormánypárt iaknak. 

Megy Felföldi a nagyhasával, 
Kende Péter zászlajával, 
Sok ígéret a zsákjába 
Menne az országházába, 

le Kende Péterrel! 

Kende Péter seggre esett, 
A fenekiből vér csepegett, 
Kortessának talut festett, 
Igér-hazud csillagos eget, 

Éljen Bernát Zoltán! 

(Felföldi mátyóci földbir tokos, aki Kende Péter kortese volt. A kormánypárt iak kalapjuk-
nál pirosra festett tollat viseltek. A kossuthiak fehéret.) 

Aztán újra sötét felhők Európa egén. 1914-ben kitört az I. világháború. Megtörtént az 
általános mozgósítás, a katonaköteleseket hadba szólították. A katonáink megiárják Szerbiát, 
Oroszországot , Tirolt, Olaszországot , főleg a Piavéről voltak szomorú emlékek, melyekről 
sokan emlékeznek a mátyóciak. Az első világháborúban azonban csak ketten vesztették 
életüket: Cap István gazdálkodó és Filip István huszár, földbir tokos. 

1920-ban megalakult az első Csehszlovák Köztársaság. A kezdeti baiokat főleg a 
bizalmatlanság okozta. Katonafoglyok, -szökevények, betegek, üldözöt tek, új o t thont 
keresők és elvándorlók vál tot ták egymást, sokan koldusbotra jutva. Fő bűnük volt, hogy 
magyarnak születtek. Később konszol idálódot t a helyzet, a községbeliek kezdtek ön-
magukra találni. Megalakítot ták az önkéntes tűzoltó-egyesületet , mert az időben majd-
nem minden második ház zsúppal volt befedve, ami tűzveszélyes volt. Kötelezték a 
gazdákat, hogy a házak, pa j ták körül lombos fákat ültessenek, a „piros kakas" megféke-
zésére. 

1934-ben a gazdák megalakították a helybeli fogyasztási szövetkezetet. Kölcsönöket is 
tudtak folyósítani az arra rászorulóknak. 

Aztán ú jabb szenvedés érte a nemzetünket: kitört a II. világháború. 1944 őszén mintegy 
két hónapig állóharcok dúltak környékünkön, kétszer cserélték fel községünket a harcoló 
csapatok. 1944 karácsonyán az orosz katonák összeszedték községünk civil lakosait 
„háromnapi munkára", aztán elhurcolták fogolytáborokba, ahol a 36 elhurcoltból 18 
elpusztult. Községünknek az időben 102 házszáma volt. Mint katonák a f ron ton 16-an 
vesztették életüket, két személy bombatámadáskor halt meg, három zsidó pedig a munkatá-
borokban. Az elhurcoltak közö t t négyen 15 évesek voltak. Az elhurcoltaknak 1990-ben 
állítottak emlékoszlopot, közadakozásból. 

A II. világháború után jöttek a megpróbáltatások: kohol t vádak és retorziók. A 
magyarságot kollektív bűnösnek kimondva jogfosztottak lettünk, ártatlan embereket vontak 
felel ősségre, megvonva tőlük az állampolgárságot. Az 1946-ban elkezdett „reszlovákizáció" 
erős törekvés volt a magyarság beolvasztására. Arra kötelezték, megtagadja anyanyelvét, 
nemzetét. Akik ezt nem tették, azok a kitelepítési listára kerültek vagy deportálták őket a 
cseh határvidékekre. Az anyai nagyapámat és testvérét is, Svatavára. (Okr . Falaknov. 

Pradelnaa vlna) a Smiger cégnez vitték, ahol két évig szenet lapátolt a gyár kazánházában. . . 
Községünkben 11 család nem „reszlovákizált". Név szerint: Kropog János, Turcsik Péter, 
Hava Albert, Bodnár G y ö r g y (szépnagyapám), Czap Mária, Jáger Miklósné, Filip Vince, 
Stefán Jánosné, Kondás Péterné, Jáger János, Persely István. Reszlovákizáláskor a szlovák 
katona, aki felvigyázott a nagyszüleinkre, mondta : „Poturceny je chorsi ako turek." (Az 
el törökösödött rosszabb, mint a török.) A szököt t katonát sehol sem szeretik. A felvigyázó 
szlovák katona nagyon becsületes, velünk érző ember volt, mondot ta a nagyapám. Sok 
kellene az ilyen szlovák emberekből. 
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1950-ben megszűnt a nemzetiségi üldözés, enyhült a légkör... Megalakult a Csemadok 
kulturális szervezet. Megindult az élet, feléledt az ifjúság. Később, 1970-ben a falu 
összefogásával szép művelődési helyiséget építettek, sajnos azonban ez a jelenben nem tölti 
be hivatását: lakodalmakra, gyűlésekre, temetkezési alkalmakra használják fel. Ingázik a falu 
fiatalsága, messze vidékre járnak dolgozni, hetente vagy havonta egyszer jönnek haza 
látogatóba. 

Ez időben összevonták a járási székhelyet: a nagykaposi járást a tőketerebesi járáshoz 
csatolták. Megszűnt a helybeli állami iskola is. A kisiskolások is a körzeti iskolába jártak 
naponta oda-vissza 20 km-re utazva télvíz idején és nagy hidegekben. Elárvult a falu: 
elmentek a pedagógusok is, megszűnt az egyházi élet. 

1954-ben erőszakkal megalakították az Egységes Földműves Szövetkezetet, ami sohasem 
volt egységes! A vezetőség nincs a követelmények magaslatán, hiányzott a helytállás. 
Kialakult a rokonizmus, a sógorság, komaság gazdálkodott . A vezetők napirenden italoztak. 
A meggyomrozot t nép bosszúból, t i tokban, humoros verseket írt a vezetőségre, amit 
közszemlére kitettek a központ i helyekre, mint az EFSZ miatyánkját: 

Miatyánk Isten, kivagy a mennyekben, 
Mi meg vagyunk az EFSZ-kezetben, 
Sógor es koma, após a raktárban, 
Vezetőség az elnökkel a korcsmában, 
Uram bocsásd meg, ha lopunk 
De másképp mi itt nem boldogulunk! 

Falunkban a már többször említett anyai nagyapánk gyűjti a régi paraszti élet emlékeit. 
Szerelmese az ungi tájnak. Önerőbő l összeszedte a helyi és a szomszédos faluból való régi 
eszközöket, bútorokat , tárgyakat, leírta a szokásokat . Öreg lakásunk öt szobája van 
megtömve gyűjteményével, amely minden érdeklődő számára ingyenesen nyitva áll. 

Árgyelán Henrietta-Árgyelán Gábor 

A szerzők 1986-ban, várják 
az országos kerékpártúrázókat, 
akik tájházuk megtekintésére 
érkeznek 
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Téli népszokások Magyarország 
északkeleti részén 

Európa szívében a magyar nép távol él nyelvrokonaitól, de a szláv népekkel való, 
évszázadokon át tartó kapcsolata - amennyiben a népek között i szabad elhatározáson alapult 
— néphagyományokban, szokásokban gazdag eredményt hozott . 

Az ország északkeleti részén, Borsod, Abaúj , Torna , Zemplén, U n g és a többi vármegyék 
lakosai nemcsak szoros kapcsolatban éltek egymással, hanem a ruszin lakosság egy része be 
is telepedett a magyar falvakba. A szlovák lakosság közül is sokan a Bódva-, a Sajó- vagy a 
Száraz-völgyben leltek ot thonra . Még lengyel telepesekről is vannak adatok. 

A helyi, népi hagyomány szerint, több mint kétszáz évvel ezelőtt az ukrán favágók 
elindultak délnyugati irányba. Ahogy haladtak a munkájukkal , úgy szedték fel a faházaikat, 
mentek tovább. Amikor a Bódva és a Száraz völgyébe értek, megtelepedtek. Az Abaúj 
megyei Gadna községet még a század elején is Orosz-Gadnának nívták. Máig élő szláv 
szavak is e tényről árulkodnak. így : ulica, dzsado, dűlőnevek: Krizsova, Popova, Klin stb. 

A szájhagyomány adatait megerősítik a kutatási eredmények: a XVII . századi törökdúlást 
követően ezen a környéken a lakosság meggyérült, sok falu elnéptelenedett. A XVIII . század 
második harmadában ukrán lakosok húzódtak le a hegyekből és telepedtek meg az 
elnéptelenedett falvakban. Erre az időre estek a nagyméretű telepítések is. A szendrői 
járásDan az 1836-40-es összeírások adatai szerint hat község, így: Irota, Múcsony, 
Sajópálfalva, Rakaca, Viszló, Barakony lakói ukránoknak vallották magukat. A felmérés 
szerinti másik hat község is vegyes lakosságúnak jelölte magát.1 

A szláv hatások a görög katolikus vallás népi hagyományaival ötvözve a népi szokásokban 
tükröződnek. E vidék lakossága a falvak zárt közösségében, befelé fordulva élt. Ez is 
hozzájárult ahhoz, hogy szokásaik nagy részét mint nemzeti értékeiket, kincsként őrzik. 

Az őszi munkák befejeztével, a tél beálltával felpezsdült az ot thoni esték hangulata és a falu 
közösségi élete. A novemberi estéken megindultak a fonóházak. András-nap előtti este a 
lányok orsói nem peregtek a fonóban , az ólomöntéssel voltak elfoglalva. Felforrósították az 
ólomdarabkát, utána hideg vízbe csurgatták. Amilyen formát vett fel a fém, amilyen 
figurához hasonlított a kirajzolódot t alak, olyan foglalkozású lesz a lány ura - úgy mondták . 
Aztán következett a derelyefőzés. A tészta közepibe, a lekvár helyére papírcetlikére írt 
legényneveket tettek. Megfőzték a derelyét. Amelyik először jött fel a víz színére, azt vette ki 
a lány. Amilyen nevet talált benne, olyan nevű lesz a lány ura — így szólt a játék. A legények 
más játékot találtak ki: elmentek zörgetni. Búza-, árpa-, zabszemet és kukoricát tettek a 
tarisznyájukba. Végig a falun, házról házra jártak, minden udvarba betértek. A csendes ablak 
alá álltak. Váratlanul, hirtelen néhány marok szemet szórtak az ablaküvegre. Ezzel olyan 
zörgést csaptak, hogy benn a háziak felrezzentek. De nem sérődtek meg. Ezen az estén még 
a kutyát is bezárták. Voltak legények, gyerekek, akik hamut szórtak az ablakra. Az t nem 
szerették az asszonyok, mert másnap ablakot kellett pucolni. Volt még zörgősebb eszköz is: 
a fejfok (erre a karikára csörlik a fonalat), vagy a spullni két végét cakkosra bevagdosták. 
Cérnát csavartak rá, a fejfokot pedig vesszőre húzták. Aztán a fe j fokot az ablaküvegre tették 
és meghúzták a cérnát. Ahogy a cakkozott fejfok vagy a spullni elkezdett pörögni , úgy 
zörgött az ablak, hogy rossz volt hallgatni. I lyenkor kiszóltak a háziak: elmégy, el! A 
legények elkezdtek szaladni, mire kijött a gazda, már messze jártak. Amikor az úton mentek, 
ismételgették a mondókát : 

András-napja ma vagyon, 
Eldöcögtem a fagyon... 

A szokás eredetét nem ismerik, magyarázat sem fűződik hozzá. 
A karácsonyvárás a b ö j t t e l - a m i november 14-ével i ndu l t - e lkezdődö t t . A görög katolikus 

vallásban nincs olyan jelentősége az adventnek, mint a római katolikusoknál. Annál 

1 Paládi-Kovács Attila: U k r á n szórványok a X V I I I - X I X . században a mai Magyarország 
északkeleti részén. Akadémiai, Bp., 1973. 
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kiemelkedőbb ünnep Szent Miklós napia. ö a keleti egyház nagy védőszentje. Az 
ajándékozás különös szokása fűződik ehhez a naphoz: az ünnepi misébe indulva a 
gazdasszony visz magával babot , mákot, tojást vagy baromfit . A szárnyast a harangláb alá 
teszi, a többi ajándékot a prédikációs szék melletti asztalra helyezi. O t t gyűlik az egész falu 
ajándéka. Mise után a pap megáldja, megszenteli az adományokat és imát mo.id az 
adakozókért . Az adományokat a hívek a papnak, a kántornak szánják, akik elosztoznak rajta. 
A sógornőm, Kisida Imréné mondja, ha tojást visz Szent Miklóskor adományként a 
templomba, abban az évben, még télen is olyan szépen tojnak a tyúkjai. 

A Luca-szék készítése, mint az ország legtöbb részén, itt is szokásban volt, de már régen 
elhagyták. 

Egy igen szép vallási szokást őriz ez a görög katolikusok lakta vidék: a Szállást keres a szent 
család imakilenceddel készül az ünnepre. A vigíliát megelőző kilenc estén át mint egy 
betlehemi játékot végezték az asszonyok, a lányok ezt az ájtatos szertartást. Az esti 
harangszó után elhozták a templomból a szent család képét. A bibliai történettel ellentétben 
ezek a családok várták és szeretettel befogadták Máriát és Józsefet . A várakozó családok 
felkészültek a vendégek befogadására. Az asztalon kis házioltárt emeltek: díszes terítővel 
letakarták, szentképekkel, szobrocskákkal, gyertyákkal, zöld növényekkel ékesítették. A 
szent család képét az asztal közepére helyezték. Körbetérdepelték, elimádkozták az 
imakilenced megfelelelő napjára előírt imádságokat. A főimát a háziasszony végezte. Utána a 
rózsafüzért mondták el, majd végül Mária-énekeket énekeltek. Mielőtt hazamentek, 
megbeszélték, másnap hová viszik, melyik családhoz megy a szent család. Következő este a 
szent család képe előtt gyülekeztek. Elimádkozták az elköszönő imát, utána útra keltek. A 
szentképet az az asszony vette magához, akinek a házába vitték. Előreindult, a csoport 
követte. Kettesével, hármasával, égő gyertyákkal a kezükben, énekelve haladtak. Az új család 
is méltóképpen fogadta a szállást Keresőket. Az utolsó, a vigília előtti estén a képet 
visszavitték a templomba. Az utóbbi években annyit módosult az imakilenced, hogy nem 
járnak házról házra, hanem minden este, harangszó után a templomba mennek el, ott végzik 
el az imát. 

Hangulatában, lelkületében az év legnagyobb ünnepe a karácsony. Ezért is, ez az ünnep 
hagyományokban a leggazdagabb, ehhez az ünnepkörhöz kapcsolódik a legtöbb népszo-
kás. Vigília hajnalán a gazdasszonyok éjfél után 2-3 ó rakor felkeltek. Bekovászolták a 
böitös aoboskatésztát. H á r o m - n é g y órai kelés után, vízzel dagasztották a tésztát. Mire 
felkelt a család, kisült a doboska . Az eladó lányok szokása volt, nogy a kemencéből kivett 
első tepsi doboskából még for rón kikaptak egy szálat, kiszaladtak vele az udvarra. 
Figyeltek. . . Amilyen nevű legény ment el elsőként az ú ton , vagy amilyen nevű legényt 
láttak meg először, olyan nevű lesz a lány ura — úgy tartották. A doboskatésztából kohantot 
is sütöt tek: a tésztát lángosnak sikálták el, a kemence alján kisütöt ték. A teknő faláról 
lekapart tésztát a gazdasszony a gyerekeknek adta, akik k inyúj to t ták , megsodorták, 
csombékot kötöt tek rá, megsütöt ték a pipisi. A kohanto t a család a vacsoránál a 
gombaleveshez ette. A pipist a gazdasszony a tarisznyába rakta, az ajtó mögött i szögre 
akasztotta. Este a kántáló gyerekeknek adta. A vízzel dagasztott doboskatésztán kívül tejjel 
dagasztott kalácsot, lángost, mákos patkót is sütöttek. A negyvenes évekig sütemény 
helyett tették az asztalra. 

Az ünnep előtti időszakban a gyerekek szalmaszálakból gyűj töt ték a jó cselekedeteket. A 
lányok a jó cselekedeteikből selyempapír láncszemeket ragasztottak össze, a hosszú 
láncsorokat pedig a karácsonyfára akasztották. Egyéb díszeket is vágtak, sodortak. Az 
angyalkák a karácsonyfát az asztal mögötti, a fal melletti karosláda sarkába állították, vagy -
ha szűk volt a pitvar - a mennyezetgerendába vert szögre akasztották. 

Vigília napja szigorú böjt. Viszlón is szárazböjtöt tartottak: csak kenyeret és vizet vettek 
magukhoz. Voltak asszonyok, akik vacsoráig sem ettek. A vacsora is böjtös, de ünnepi, a 
hagyományokat tisztelve, mind a mai napig ugyanazt főzik, mint száz évvel ezelőtt: mákos 
doboskát meg gombalevest. A Jézuska megérkezése után a család asztalhoz ül. A családfő 
elmondja a karácsony esti, étkezési imát: 

Adjon az Úristen sok karácsony estét, 
Ne ilyen szomorút, de örvendetesebbet, 
Adjon bort, búzát, békességet, 
Holtunk után örök üdvösségét. 
Ámen - felelte rá a család. 
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Az ima után koccintottak, majd a vacsorához láttak. Tótosan ettek: előbb a doboskát , 
utána a gombalevest. Ma már megfordítot ták a sorrendet. A doboskát ma is úgy készítik, 
mint hajdan: a hosszúra vágott, vékonyra sodort ún. gúnárnyakat kisütötték. Apróra vágják, 
kifőzik, leszűrik, mákkal, cukorral leöntik. Egész ünnepen át, minden étkezéshez feltálaíja a 
gazdasszony a tál doboskát . 

Szenteste a gazda behozot t egy marék szemet: búzát , árpát, zabot meg egy kis kukoricát, 
napraforgót, kendermagot. Tányérra rakta, a karácsonyfa alá vagy az asztalra tette. Úgy 
tartották, ha karácsony este termény van az asztalon, a következő évben bőséges lesz a 
termés. Még az első világháború után is élt az a szokás, hogy a gazda szenteste zsúpot (kivert 
gabonakévét) hozot t be, a pitvar földjére szétterítette. Ennek a szokásnak az alapja, hogy a 
Kisjézus istállóban született, szalmán feküdt. A család erre a szétterített zsúpra feküdt, ot t 
töl töt te az éjszakát. A zsúp ott maradt egész ünnepen át. Korábban ez a szokás babonás 
elemekkel keveredett: a zsúpba fejszét tettek. Még vacsora előtt, egy kis időre ide, a zsúpra 
ültek. Úgy telepedtek le, hogy a családfő, a gazda üljön a fejsze fokára. Olyasmi babona 
fűződik nozzá, nogy ezzel elhárítják a gazdaságról a jövő évben a villámot. Még régebben, a 
múlt század derekán előfordult, nogy a Kárpátokon túlról, Kamenkáról érkezett drótostó-
tok, házalók itt, a faluban rekedtek. N e m értek volna vissza az ünnepre az ot thonukba. Ezér t 
kerestek és kaptak szállást a családoknál ezek az idegenek. Itt, a pitvar földjén, a zsúpon ülve 
ünnepeltek. Az első világháború után a zsúphoz fűződő szokások megváltoztak. Csak 
szentestére terítették szét, csak egy kis ideig üldögélt rajta a család. A második világháború 
idején teljesen kihalt ez a szokás. 

Ezen az estén - a szokásokkal ellentétben - a gazdasszony nem elsőként, hanem utolsónak 
állt fel az asztaltól. Gondosan ügyelt arra, hogy amikor a család asztalt bontott , ő még 
maradjon egy kicsit. Úgy tartották, akkor a kotlós is jól fog költeni a következő évben. Míg 
a gazdasszony az asztalnál ült, az eladósorban lévő lány a ciisznóólkába sietett. Háromszor -
négyszer megrugdosta az anyakocát. Ahányat röffent a disznó, annyi év múlva fog fér jhez 
menni a lány — úgy tartották. 

A karácsony este kántálással telt el. Először a cigánygyerekek érkeztek. Utána elindultak a 
gazdák gyerekei is. Később a lányok, legények csoportokban, együtt mentek kántálni. 
Haladtak végig a falun, mindegyikükhöz betértek. Az ablak alá álltak, énekelték a karácsonyi 
énekeket. Míg a gyerekeknek pénzt adtak, addig a felnőtteket behívták. A gazdasszony 
kikiáltott: gyertek be! Asztalhoz ültette őket, doboskával, borral kínálta. A komák, 
szomszédok, sógorok, mindenki kántált, csak az öreg gazdasszony maradt otthon, hogy 
fogadja a vendégeket. így ment ez éjfélig. Amikor a harangszó megszólalt, mindenki a 
templomba ment. Az emberek egymással találkozva: „Krisztus született" üdvözléssel 
köszöntöt ték egymást. 

Mind a legutóbbi időkig élt az a szokás is, hogy karácsony és vízkereszt között nem 
engedték a tüzet kialudni. Mostanában már csak arra ügyelnek, hogy karácsony éjjel ne 
aludjon ki a tűz. Az öregek vigyázzák ezt a tüzet. A kántálás szokása az Í970-es évekig eleven 
volt. Ma már csak a rokonok mennek el egymáshoz. A betlehemes játékosok viszont még ma 
is járják ünnep alatt a falvakat. Ház ró l házra bekopognak, megkérdezik: Szabad a Betlehem? 
- Szabad! - válaszolja a gazda vagy a gazdasszony. 

A görög katolikus vallás szertartása szerint a karácsony háromnapos ünnep. Az ünnep első 
napja a legnagyobb ünnep. Az első harangszót is három haranggal húzzák. A nép a falu 
minden irányából indul a templom felé. A legszebb ruháikat öltik fel. A második 
világháborúig a lányok, a gyermeklánykák fehér ruhában, fehér pántlikával a hajukban 
indultak. A fiatalasszonyok fehér szövetkendőt kötöt tek. Ezen a napon az emberek 
őrizkedtek minden „szolgai munkátó l" . Még csak nem is főztek. Hideg sülteket, töl töt t 
káposztát ebédeltek. Az ünnep második napja a vendégjárás ideje. I lyenkor mennek a 
családok látogatóba. A harmadik nap egészen szerény ünnep. Az ezt követő nap - az egyházi 
szertartás szerint - aprószentek napja. Nem ünnep, egy szokás azonban fűződik hozzá : az 
asszonyok nem fontak ezen a napon. Annak emlékére „tartották meg" ezt a napot, hogy a 
Heródes által meggyilkolt gyermekeket gyászolják az anyák, az asszonyok. 

A karácsonytól a vízkeresztig ter jedő időszakot, a karácsonyi ünnepkör t lélekben ülték 
meg ezek a csendes életű, szunnyadó téli falvak lakói. Vízkereszt ünnepét ezen a vidéken 
orosz karácsonynak, vagy népiesen: kiskarácsonynak is nevezik. Az öregek azt tartották, ha 
a két karácsony közöt t zúzmarásak a fák, bő gyümölcstermés lesz a következő évben. Az t is 
mondták: ha karácsony és vízkereszt vigíliáján ködös az idő, akkor nem lesz szerencse az 
aprólékra, a baromfira a következő évben. 
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Vízkereszt vigíliáján - karácsonyhoz hasonlóan - böj töt tartottak, ünnepi estét, vacsorát 
ültek. Egészen az 1950-es évekig vesszővel mentek ezen az estén kántálni. A kántáló, amikor 
belépett a másik gazda udvarába, a magával hozott vesszővel a négy égtáj felé suhintott és a 
következő mondókát mondta : 

Kiskarácsony, Nagykarácsony, 
Gazdag Újesztenaőt, 
Bő bort, búzát, békességet, 
Atyafias szeretetet. 

Vízkereszt napján, az ünnepi nagymisét követően a parókia udvarán tartották meg a 
vízszentelést. Előzetesen a kúthoz rakott kádakat a kurátor megtöltötte vízzel. Minden 
család gazdája vagy gazdasszonya - misére menet - korsót vagy vedret vitt magával, a 
vízszentelésre váró kádakhoz tette. Mise végén a pap processziovai érkezett a kúthoz: elöl 
haladt egy legényke a vezérkere.' zttel, mögötte, kétoldalt két legény a lámpákat vitte. Utánuk 
lépdelt négy legény a lobogó .kai. ő k e t követte a pap, a ministránsokkal, kántorral, 
kurátorral. A pap köré csoportosult a nép. Ö p e d i g imájában arra kérte az Istent, hogy áldja 
meg a folyók, patakok, kutak vizét. A főima alatt a legények karbiddal vagy puskával nagyot 
lőttek. Mint a vesszős kántálásnak, úgy ennek a szokásnak sem ismeri ma már senki az 
eredetét. A második világháború idején a lövés elmaradt. Manapság a templomban szentelik 
a vizet. A szertartás végén mindenki merít edényével a megszentelt vízből, hazaviszi. 
Vízkereszt ünnepének délutánján a házszentelést végzik. Időszakonként változóan, hol a 
pap, hol a gazda márt ja a szentelt vízbe az ujját, formál vele keresztet, az Atya, a Fiú és a 
Szentléleknek nevében, Ámen! - kíséretében megszenteli a házat, az udvart, az istállót, a 
kamrát , a kertet, a csűrt, az egész portát . 

A hagyomány szerint a vízszentelés által minden víz megszentelődik: a folyók, a patakok, 
a kutak vize. Ezért vízkereszt után - a szokás szerint - kilencedet tartottak: kilenc napig nem 
mostak, nem szapultak a gazdasszonyok - természetesen a kisgyerekes családok kivételével. 

A két karácsony között i időszakot olyan áhítattal ünnepelték, hogy a „földi hívságoknak" 
nem adtak helyt. I lyenkor nem rendeztek lakodalmat, nem rendeztek bált. Az 1960-as évekig 
tartott ez a szokás. 

A szentelt vizet a háztartásokban szentelvényként őrizték, használták. Az üveget a 
vakablakban, lezárva tartották, és időnként feltöltötték a falra helyezett szenteltvíztartót. 
Reggel, amikor felkelt a család, mindenki először a szenteltvíztartóhoz lépett, belemártotta 
az ujját, keresztet vetett - így kezdte a napot. Egész évben a legkülönfélébb alkalmakkor 
használták: az újszülött bölcsőjének a meghintésétől a kazal aljának megszenteléséig, minden 
alkalomra. 

Hogy mennyire mély ez a különböző népeket összekötő, azonos valláson alapuló kapocs, 
azt akkor éreztem át, amikor 1980-ban, Amerikában, a miami Szent Bazil görög katolikus 
tempómban jártam. Az ott élő öregek azzal fogadtak, hogy földiek vagyunk, mert az ő 
szüleik is Kassán, Eperjesen stb. éltek, s a századfordulón kivándoroltak Pennsylvaniába. 
Nyugdí jas korukban leköltöztek a napfényes Floridába. Hogy a nép összetartson, a 
közösség együtt maradion, építettek maguknak templomot . Karácsony előtt doboskát 
sütnek, szenteste gombalevest főznek, akárcsak az én szülőfalumban. De ők még így - ahogy 
mi már nem - énekelnek: Nebo is zeml'a, nebo i zeml 'a/ , Nyn i torzestyujut ' . . . (Az Ég és a 
Föld, az Ég és a Föld, Mostan ünnepeljen. . . ) 

Kisida Erzsébet 
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A székely harisnyáról 
Ki ne emlékezne Tamási Áron remekbe szabott novellájára, a Sóvidéki társasjátékra? A 

hazafelé tartó székely szekerére fölkérezkedik egy úrféle, aki a fuvaros előtt nagy urat akar 
játszani, de emberében mókamesterre akad. S az éppen csípős kedvében van, meghordozza 
és megfüröszti észjárásának csillogó patakjában, megtáncoltatja csúfolódó, kanyargós 
ösvényeken. Egyszer-kétszer az úrféle is eltalálja a hangot, sőt visszavág, s a szópárbajból így 
lesz országúti társasjáték, hogy a végére kiderüljön, a mókás legény és az úr nemcsak 
szomszédfalusi, hanem szegről-végről rokon is.. . 

Ahogy az országúton megjelenik a szekérrel, az író röviden, de annál találóbban jellemzi a 
társasjáték főszereplőjét. „Fent egy keresztbevetett deszkán tömöt t székely ült, derűsen, 
mókára született arccal. Inge messzire fehérlett. Harisnyáján zöldeskék színben játszott a 
sokat tekergő zsinór..." H m ! Álljunk meg az olvasásban egy pillanatra. Tömörség ide, találó 
jelző oda, a viseletnél nincs valami tévedés? Esetleg írói túlzás, megszépítő messzeség? Az ing 
fehérségére mindenki rábólint. De a harisnya zsinórja zöldeskék színben játszik? A mi 
harisnyánk zsinórja sem messziről, sem közelről nem ilyen színben játszik, tanúsíthatják a 
felcsíki, a gyergyói, a háromszéki és az Udvarhely környéki harisnyások. És kérhették volna 
számon méginkább a hitelességet a Tamási korabeli székelyek. De ne siessünk a számonké-
réssel, az író még nem fejezte be a mondatot . Olvassuk tovább, mert most jön a csattanója: 
„...és büszkén hirdette, hogy: Én sófalvi vagyok". 

Nem akárhová valósi székely ül tehát a szekéren „átlagharisnyában", hanem sóvidéki, 
sófalvi székely. És a székely sófalvi - pontosan felsősóíalvi - harisnyában van. Bárki 
ellenőrizheti a helyszínen, megnézheti a Korabeli felsősófalvi harisnyákon, mert van még 
belőlük a szekrények mélyén. Tamási Áron leírása néprajzilag is hiteles és pontos. A 
felsősófalvi harisnya zsinórozása messziről valóban zöldeskék színben játszik. Abból adódik 
ez, hogy a zseben fu tó szegőszövet kék, a vitézkötés pedig zöld, vagy az ellenző alatti 
vitézkötés zöld, a zseb alatti pedig kék színű zsinórból készült. „Elegyített" díszítésű 
harisnyának mondják az ilyent a relsősófalviak, mert eredetileg az volt a rend, hogy a 
legényekét zöld, a középkorúakét kék, az idősebbekét pedig fekete zsinórral díszítették. 
Tamási a farkaslaki ember szemével láttatja a szekerező sófalvit, azt emeli ki jellemzésül, ami 
harisnyáját megkülönböztet i a más falusiakétól, akár egy olyan kistájon belül is, mint 
Nyikómente vagy a Sóvidék. A farkaslaki és a korondi harisnya zsinórozása fekete, a parajdié 
és az alsófalvié kék, a siklódin és sóváradin nincsen zsinóros vitézkötés. Egyik sem tudna -
még írói segédlettel sem - zöldeskék színben játszani. Szót érdemel a „sokat tekergő" 
zsinór is. Tamási találó jelzője hiteles néprajzi adatnak is felfogható a zsinórdíszes harisnya 
sóvidéki térhódításáról, mert a zsinórozás még nem volt általános a század eleji harisnyákon. 
Az egyik faluban, aki ilyen harisnyában járt, abban élt a lófő származás tudata, esetleg módos 
gazda, de semmiképpen sem tartozott a szegényrendűek közé. A másik faluban azonban 
lehetett szűkösen élő kisbirtokos, fuvaros, aki ünneplő harisnyáját vette fel. 

Tamási egyetlen mondatából egész világ tárul elénk, bizonyságául annak - ha ezt még 
bizonygatni kellene - , hogy a nagy író mennyire mélyen és aprólékosan ismerte népének 
kultúráját. És hogyne ismerte volna a székely harisnyát, hiszen harisnyában (is) járt, mint 
akármelyik farkasíaki legény. A viseletváltásra évtizedek múltán így emlékezik vissza: „S 
ahogy ott állok, egy régi núsvét jut eszembe, a háború első húsvétja, t izenötben. Az ötödik 
gimnáziumban jártam éppen, s a székely harisnya viseletét akkor tettem le, húsvét napján, 
reggel. Szép barna öl tönyt kaptam a helyébe, zöld pontokkal volt telehímezve" (Szülőföl-
dem). A viseletváltással a falu szemében a diák is az úrfélék, az urak seregébe lépett - a 
harisnyásokéból a nadrágosok társadalmába - mint csattanós novellájának másik szereplője. 
Az írónak elég a székely harisnyáját felvillantania, hogy egyediségében láttassa alakját. A 
szekérre fölkérezkedő úrféle öltözetében viszont nem talál semmi egyedi vonást. Csak azt, 
ami megkülönbözteti a harisnyástól. Az úr egyszerűen: „nadrágos". De a szót, hogy 
nadrágos, meg azt, hogy úr, úrféle, hivatalbéli, tíznél többször is leírja a viszonylag rövid 
novellaban. A harisnya és a nadrág így válik tollán egy-egy életforma, egy-egy emberi világ 
szimbólumává. 

Bár a Sóvidék egészére túlzó az a közszájon forgó vélemény, hogy a két világháború 
közötti időben mindenki harisnyában járt, „aki nem úr vagy nem cigány" visszaemlékezé-
sekkel és fényképekkel igazolható, hogy a népviselet leggyakoribb hétköznapi és ünnepi 
nadrágféléje volt. Felsősófalvára a harmincas években egy Dobra János nevű szabó költözött , 
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emlékezet szerint ő húzott először pantallónadrágot. Nem telt bele sok idő és mindenki 
„dobra-nadrágnak" hívta a pantallót, s ez az elnevezés évtizedekig megmaradt, míg 
általánossá nem vált a pantalló. „Az urak, az úrfélék dobra-nadrágosok. A tejesek mindig 
dobra-nadrágban jöttek." A parajdi besorozott legények fényképe az 1920-as, 1930-as évek 
fordulójáról az akkori ünnepi viseletről tudósít. Ha t legény közül négyen harisnya, a jobb 
szélsőn gyári posztóból készült priccses nadrág, a bal szélső legényen kivehetően pantalló. 
Az előbbi öt katonalegény bokrétás kalapot hord a fején, a hatodik ellenzős sapkát visel. 
Ünnepi öl tözetük eltéréseihez és a képen való beállításukhoz foglalkozásuk, társadalmi 
helyzetük adja meg a kulcsot. Sikerült a személyeket azonosítani; a harisnyás legények mind 
gazdálkodók, a priccses nadrágú félig iparos, félig földműves, az ellenzős sapkáiú, pantalló-
nadrágos pedig iparoslegény, gépész volt. A másik fénykép a felsősófalvi zsindelyfaragókról 
készült az 1920-as években. A tizenkét alak közül kettőnek eltakarják alsótestét a többiek, de 
tíz közül heten harisnyában vannak, s többúké fol tozot t . 

A sóvidéki felnőtteknek egyszerre általában három rend harisnyájuk volt. Első a hófehér 
új, az ünneplő, ezt csak vasárnapokon és ünnepnapokon vették fel. Ügy vigyáztak rá, mint a 
szemük fényére. Ha megkopott , befogták viselni. A két rend viselő, viseltes közül a jobbik, a 
folt nélküli, „még ember elejébe való", kapun kívülre. Ebben mentek hétköznap a faluba 
ügyes-bajos dolgaikat intézni és könnyebb munkákra is felvették. Mikor a használatban 
kigyérült, megfoldozták. Leggyakrabban a térdét vagy ületjét. Kívülről megborították vagy 
belülről kibélelték. Ebben a harmadik rend harisnyában szántottak-vetettek, erdőlteK, 
fazekaltak. Viselték télen-nyáron, tűző napon, fagyban, esőben. „Nem eresztett bé se 
hideget, se meleget." Úgy tartották, hogy a harisnya megborítva, kibélelve többet kell hogy 
tartson, mint folt nélküli állapotában. Mindenik harisnya átmehetett a fenti három 
fokozaton, de akinek mindig tiszta volt a harisnyája és fényes a csizmája vagy aki mindig 
megborított harisnyában és bocskorban járt, messziről elárulta hovatartozását. A korondi 
fazekasok viselő harisnyájuk szárát feltűrték vagy szárközéptől levágták, hogy ne akadá-
lyozza őket a korongolásban. így lettek a fazekasok „kurtaharisnyások". A felszegi 
gazdálkodók a két világháború közöt t , sőt még később sem „vegyültek" a fazekaló tószegi, 
szegényebb rendű kurtaharisnyásokkal. Azóta nagy változás állt be az életmódjukban, de az 
öregek napjainkban is emlegetik a kurtaharisnyát. A jobbföldű, polgárosultabb Sóváradon a 
szintén posztóból készülő priccses nadrág már századunk elején kezdte háttérbe szorítani a 
harisnyát. Itt különben nemcsak fehér, hanem szürke posztóból is csináltatták, ellentétben 
Parajddal, ahol csak a cigánykovácsok dolgoztak szürke harisnyában. 

Ha már ennyiféle harisnyában jártunk, érdemesnek mutatkozik rokonságát és múltját is 
szemügyre vennünk. A mai magyar köztudat általában a székelyek által viselt harisnya-nad-
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Hajnalozók (Parajd, 1982) 

rágot tekinti, tartia harisnyának. E háziposztóból készült ruhaféle különböző változatait 
viszont az elmúlt századokban a székelységen kívül Kalotaszegen, Szilágyságban, a 
Fekete-Körös völgyében, a Mezőségen és az erdélyi szászok körében is viselték. A románok 
cioareci néven ismerték. Népviseletük állandó ruhadarabja volt és napjainkban is az a domb-
és hegyvidékeken, így például Arge§ és Mu$cel, Hátszeg, a Felső-Marosmente, Avas és 
Naszód néprajzi tájain. 

A székely harisnya viszont — amint erre többen rámutattak - szerkezetében, szabásában 
több ponton is különbözik más vidékek hasonló nadrágféléjétől. Szűkebb, lábszárra, combra 
feszülő. Fenékrészét betoldások alkotják, illetve kötik össze a szárakkal. Elöl elmaradhatat-
lan a két hasíték az ellenzővel. A szárakat a külső oldalukon varrják össze, s a varratba 
posztó- vagy szövetcsíkot illesztenek, ezzel szegik be a hasítékot is. Méternyi hosszú 
posztócsíkkal, kengyellel tekerik a szárakat szorosan a lábra. A harisnyának ez a formája 
hosszas fejlődés eredménye. Alakulásának történetét dr. Nagy Jenő kutatásai alapián elég jól 
ismerjük. A legrégebbi okleveles adatok szerint a harisnya szó jelentése: posztó lábszárvédő. 
Nadrág értelemben csak a XVIII . századtól használatos. A posztó lábszárvédő a középkor -
ban Európa-szerte elterjedt ruhadarab volt. Combtő ig ért, szárait nem varrták össze. 
Nadrágként hozzá a mai fürdőnadrághoz hasonlító berhét viselték. Ez a lábszárvédő 
feltehetően egyként őse a későbbi női és férfiharisnyának. A XV. század végéig a magyar 
harisnya szárait sem varrták össze, vagyis nem volt fenékrésze, ületje. Úletül alatta a 
vászongatya szolgált, az egészet pedig eltakarta a kieresztett ing. Ilyenféle harisnyát (is) 
viseltek a közelmúltig a moldvai csángók. Nadrág formáját úgy nyerte el, hogy a szárakhoz 
- több változatban - fenékrészt kezdtek varrni. A nadrág-harisnya vagy a harisnya-nadrág a 
használatnak sokkal inkább megfelel. (Ez a prakt ikus átalakulás a női harisnya esetében csak 
a közelmúltban ment végbe.) A z így kialakult harisnya-nadrág bő szárú és ületű, eleje és 
fenékrésze egyforma, felváltva hordható . A harisnyának ezt a régebbi, bővebb, lazább típusát 
viselték az említett vidékeken és ilyen lehetett a székelyek harisnyája is a XVIII. század 
végéig. A Mária Terézia osztrák császárnő által véres erőszakkal felállított székely határőr-
ség, a katonai szolgálat az addig viselt harisnyát lényegesen módosította. A határőrség 
rendelkezéseiben olvasható, hogy a székely határőrök egyenruhája a népi öltözethez minél 
inkább alkalmazkodjék és minél olcsóbb legyen, vagyis tartsák meg a viselni szokott fehér 
harisnyát (ti. nadrágot), a zekét (rövid posztókabát) stb. Az addigi bő és eléggé nyitott felső 
részű harisnya viszont az ing betűrésével, illetőleg a rövidebb és szűkebb ing viselésével 
célszerűtlenné vált. így a székely határőrök harisnyája szabásában mindinkább a huszárság-
nál régóta viselt szűkebb, testhezállóbb, menetelésre és lovaglásra alkalmasabb nadrág 
formájához igazodott. Ennek mintájára a harisnya szűkebbé, far- és combrészi betoldásokkal 
teljesen zárttá és csak egyféleképpen viselhetővé vált. Kiegészült szártekerővel és talpallóval. 
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Ekkortól kezdve vált megkülönböztető jellegűvé a szárak külső összevarrásába illesztett 
posztóbetét , a „sinór" is. Ez eredetileg az összevarrás tartósítására szolgált és ugyanolyan 
posztó, mint a harisnya anyaga. A határőrség felállításakor a posztócsík az ezredi 
hovatartozás kifejezője lett. Színe a katonakabát (zeke) gallérhajtókájára varrt posztó 
színével egyezett meg és mutatta, hogy a harisnya viselője melyik határőri ezredben szolgál. 
Legalábbis ennek nyomai t vélik felfedezni a néprajzkutatók abban, hogy vidékenként 
változott az oldalbetoldáshoz használt posztócsík vagy zsinór színe. így Felcsíkban és 
Gyergyóban a piros vagy fekete-piros-fekete vagy fekete-zöld-fekete, Középcsíkban a 
zöld-fehér-piros, Udvarhelyszéken a széles fekete, Kászonban és Háromszéken a keskeny 
fekete oldalzsinórozás járta. Mára mindenüt t a fekete posztóbetoldás vált általánossá Felcsík 
kivételével, ahol megmaradt a piros - olvasom dr. Nagy Jenő tanulmányában. És a Sóvidék 
néhány falujának kivételével: Alsó- és Felsősófalván, valamint Parajdon és Sóváradon kék az 
oldalvarrat szegőjének színe. 

A katonai egyenruha hatására módosult harisnyán nincsen sem zseb, sem zsinórdíszítés-
vitézkötés, ez a „sima harisnya". Ennek változataival találkozhatunk napjainkban is a 
marosszéki falvak székely népviseletében. A harisnya itt is szűkebbé, testhezállóbbá vált, bár 
nem olyan mértékben, mint a keleti székelységében. A nyugati , marosszéki székelyeket 
ugyanis nem sorozták be az állandó határőrszolgálatba. A harisnya szerkezetének módosu-
lása a katonai életmód kényszere nélkül itt lassabban, félmegoldásokkal ment végbe. 

A napjainkbeli zsebes és zsinórdíszes-vitézkötéses székely harisnya jóval későbbi felje-
mény, de valószínűleg ugyancsak a katonáskodás korának emléke. A katonaságnál - írja dr. 
Nagy Jenő - elsősorban a rangot viselő nemesi ivadékok egyenruháját illette meg a 
zsinórdísz. Rangjelző szerepe volt kezdettől fogva. Ennek példájára zsebes, vitézkötéses 
harisnyát - rangjelzést - a székely társadalomben csak a lófők viselhettek. Az idők során 
veszített rangjelző funkciójából, illetve nem kötötték ennyire szigorú szabályok a zseb- és 
zsinórdísz megjelenését. Ámbár egy-egy falu öltözködési szokásrendjében sokáig megma-
radhatott eredeti, rangjelző szerepkörében is. így például Parajdon fennmaradt az emlékeze-
te, hogy az első zsebes-zsinóros harisnyát a falu legmódosabb gazdája csináltatta. Ha viszont 
szegényebb rendű gazda merészelte kizsinóroztatni a harisnyáját, így beszéltek a háta 
mögöt t : „Hát az meg ki? Mennyi a füst joga (birtoka)? Tán eladó DŰzája van?" Vagy 
egyenesen a szemébe mondták : „Na, neked es takonyfolyás (t. i. vitézkötés B. L.) kelt a 
harisnyádra?" 

Lovasok a szüreti bálon (Pánit, 1988) 
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Húsvéti szokás (Csíkfalva, 1990) 

A zsebes-vitézkötés változat keletről, a Székelyföld belsejéből terjedt nyugat felé és 
századunk elején ért el Sóvidékre, általánossá viszont nem vált. Némely falvakban, így 
Siklódon is megmaradt a sima, zseb nélküli harisnya, Sóváradon és Szovátán is inkább ezt 
viselték. Korabeli parajdi fényképeken n y o m o n lehet követni hogyan jelent meg először csak 
egy zseb, a jobb oldali, aztán kettő, először kisebb zsinórdísz - például a katonalegények 
harisnyáján - , aztán mind nagyobb. A zsebes-zsinóros harisnyának a Sóvidéken két szín- és 
formaváltozata alakult ki. Az egyik a korondi . Zsinórja és a szegője fekete, a zseb karimáján 
gépvarrás fut , a „zsebdíszek" szilvamag alakú szövet rátétek. A zseb közepe alatt áll a „kicsi 
vitézkötés", a hasítékok alatt a „nagy vitézkötés". A másik a parajdi-sófalvi: oldalszegője kék 
és ugyanilyen színű a zseb szövet rátétje és a zsinór is. A zseb alsó peremét borító szövet 
rátétet fehér cérnájú gépvarrás díszíti. A zseb és a hasítékok alatti zsinórkötéseket 
virágozásnak, virágmintának is nevezik. A korondi t ípus a szomszédos nyikómenti 
harisnyához áll közel, s a Székelyföld belseje felé mutat. A parajdi-sófalvi t ípus a bekecsalji 
kék rátétes és zsinórdíszítéssel mutat rokonságot . 

A zsebes és zsinórdíszítéses változatok megjelenésében és elterjedésében a harisnyakészítő 
kismesterek tudásának növekedésével is számolnunk kell. Míg Siklódon napjainkig házilag 
szabják-varrják a harisnyát, varrógép nélkül, Parajdon már az 1920-as években varrógépet 
kezdtek használni. Cseresznyés Dénes „szűrszabó" készítette ekkor a harisnyákat, egy vagy 
két zsebbel, de még nem zsinórozott . Tanítványai, Horvá th Dénes és Duka József kezdtek 
először zsinórozni, vitézkötést mintázni. Ez utóbbi Farkas András alsófalvi szabótól vette át 
az újítást. Először házi, lapos zsinórral dolgozott , aztán rátért a gyári kerek „gombolyagzsi-
nórra." 

Az újítás - mint általában a divat - elsősorban a fiatalok, a legények viseletében hódított 
teret. A zsebek és vitézkötések az ő harisnyájukon váltak kötelezővé és mind nagyobbakká, 
„sokat tekergővé". Nek ik kellett, így vagy úgy, cifrázni a harisnyát. Parajdon jobbára csak 
őket illette vitézkötés. Felsősófalván - mint fentebb szó volt róla - a zsinór színének alakult 
ki korjelző szerepe; a fiataloknak zöld, a középkorúaknak kék, az idősebbeknek fekete 
zsinór járt. 
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Később vegyítették ugyanazon a harisnyán a kék és zöld zsinórt. Sóváradon a legényharis-
nyákon sem terjedt el altalánosan a vitézkötés, itt a legények harisnyáját az olaalvarratba 
illesztett háromszínű , fekete-kék-zöld csík különbözte t te meg az idősebbekétől, amelybe 
csak egy (kék vagy fekete) csík jár t . A katonáskodó székelyek harisnyájának egykori , az 
ezredi hovatartozást jelölő oldalcsíkja századunk harmincas éveiben a sóváradi legények 
harisnyáján tehát korcsoport jelölő és esztétikai funkc ió jú díszítés. 

Az egész vidékre érvényes, hogy hét-nyolc éves korában kapot t először harisnyát a 
gyermek. A gyermekharisnya nem követte a divatot , a két világháború közöt t nem 
zsebes-zsinóros, az öregekéhez hasonlóan nem olyan „dufla", hanem ráncos-trot tyos, hadd 
nőjön belé a gyermek. A z elmúlt évtizedekben viszont minden faluban zsebessé és zsinórossá 
vált. Megkülönbözte tő jele a parajdi-sófalvi t ípusban a vékonyabb zsinór, a korondiban 
pedig az, hogy a zsebdísz rátétje piros színű szövet. Az idős emberek harisnyája egyszerű. 
Parajdon úgy tart ják, hogy a zsinórozás „az öregembert nem találja, az a legényeknek való". 
Ezzel ellentétben Alsósófalván és Korondon az öregekét is zsinórozzák. 

Századunk első felében a Sóvidéken tehát kiteljesedett a népművészet szabályszerűségei-
hez és a helyi közösségek igényeihez igazodó, a társadalmi hovatartozást , de jobbára 
korcsoportot jelölő és esztétikai funkciójú harisnyadíszítési és viselési szokás. Késői 
kivirágzásnak nevezhető, mert ezzel párhuzamosan történik a harisnya elhagyása, illetve 
felcserélése más nadrágfélékkel, városi-polgári ruhadarabokkal és öltözködési móddal . A 
kényszerű életformaváltás nyomában a posztóharisnya kikopott , el tűnt vagy eltűnőfélben 
van a sóvidékiek hétköznapi viseletéből. A kivetkőzés a kivirágozással ellentétes folyamat . 
Legutoljára az idősek vetik le a harisnyát vagy viszik magukkal a sírba. Napja inkban ők 
viselik még megszakítatlanul „a régi módi" szerint; vastag gyapjúposztóból , té len-nyáron, 
viselőként, ünneplőként egyaránt. N e m változtattak életformát, a harisnyaviselők mind 
földművesek, gazdálkodók, akik azt tartják, hogy „a maga szőttesibe meg kell lenni". A 
napjainkbeli hétköznapi , munkaruha harisnya így „a föld mellett kitartó idős ember" 
jelentésssel tel í tődött , annak szimbóluma. Ez eléggé kétértelmű; sokak szemében jelentheti a 
korszerűtlenséget, az elmaradottságot, az öregkori szegénységet is. A harisnyaviselők 
viszont jobban ragaszkodnak harisnyájukhoz, mint bármilyen más személyes ho lmi jukhoz . 
Aki egész életében harisnyát hordot t , abbban temetik el. Az egyik idős felsősófalvi ember 
betegsége idejére levetette, majd kórházba került. Egy napon üzent a hozzátar tozóinak, hogy 
vigyék a harisnyát, mert „ütött az óra" . Harisnyában szeretne megpihenni. Parajdi feleség 
pedig így jellemezte férje harisnyáját: „ha ezt húzza fel az uram, egész más ember benne, 
ügyel arra, nehogy sokat igyék, nehogy lődörögjön az ú ton" . Az ötvenen felüliek 
nemzedékének is van harisnyája, de már nem a hagyományos három rend egyszerre, hanem 
csak egy: az ünneplő. N e m válik viselővé, eltart évekig, évtizedekig. N e m is akármilyen 
ünneplő, hanem lakodalomba, temetésre, korosztályi találkozókra és más nagyobb esemé-
nyekre való. A harisnyaviselés - legalábbis Parajdon - ennél a nemzedéknél megszakadt, a 
mostani középkorúak a legénykori harisnyát kinőtték, újabbat pedig már nem csináltattak. A 
viselési hullámvölgyet az 1960-as, 1970-es évek jelentették. Úgy látszott: végleg elbúcsúzunk 
a harisnyánktól és könnyen válunk meg tőle. 

De nem telt el egy emberöltőnyi idő és az 1980-as évektől egyre többen kezdték újból 
felvenni mint ünnepi , alkalmi, sőt rituális öl tözetdarabot . A legények és a gyermekek ünnepi 
viseletében jelent meg - elsőáldozáskor, konf i rmációkor , a pünkösdi hesspávázáskor, 
lakodalmakon, színpadi szerepléskor. A harisnya reneszánszában az értelmiségieknek, 
papoknak, tanároknak is ösz tönző szerepe van. A siklódi, parajdi, alsósófalvi és Korondi 
legények napjainkban általában akkor készíttetnek harisnyát, amikor szüreti bálra vagy 
húsvéti hajnalozásra készülnek. Lá t tuk: mindig is övék a legszebb harisnya. Körükben így a 
nagylegény státus egyik jelzése. Ugyanez az újrafelfedezési, újraértékelési folyamat megy 
végbe a marosszéki (Kis-Kúküllő menti , Nyárád menti és Maroson túli) harisnyaviselésben 
is; a legöregebbek harisnyáját kölcsönzik szüreti bálokra, farsangi szokásbemutatóra és 
egyéb ünnepi alkalmakra a fiatalok. Többen éppen a sóvidéki mesterekhez fordulnak, hogy 
varrjanak nekik új harisnyát. 

A napjainkbeli sóvidéki legény- és gyermekharisnya a klasszikusnak nevezhető t ípushoz 
képest újból változik mind anyagában, mind készítési módjában. A háziipar visszaszorulásá-
val egyre ri tkábban készül „egészbe üttetet t" vastag háziposztóból . A fiataloknak géppel font 
és géppel ványolt , „félig üt tetet t" vékony posz tóból varrják a harisnyát; „az mégis 
f inomabb". Korondon pedig gyakran már nem házilag szőtt, hanem gyári, ún. kovásznai 
posztóból . De hiába lenne is vastag posztó, mert „kiment a divatból", a fiatalok nem szeretik, 



a derekuk „nem bírja". így mond ják a harisnyakészítő kismesterek. A harisnya hosszmérete 
régebb a „csonttól csontig" (bokacsonttól csípőcsontig) szabályához igazodott, a mai 
harisnya ennél magasabb derekú. „Úriason fel van húzva, nem lehetne benne szántani, fát 
vágni." A már említett, általánosan elterjedt díszítések mellett egyéni kombinációk is 
meg-megjelennek. A napjainkbeli harisnyaviselést is nagyban befolyásolják egyéni stílusuk-
kal a készítő kismesterek. Jelenleg négyen-öten varrnak harisnyát - Parajdon Duka József, 
Korondon Fábián Imre és Tófalvi Ágoston, Siklódon Gáspár József és mind hetvenen 
felüliek. Ö k készítették több városi tánccsoport harisnyáit Székelyudvarhelyre, Marosvásár-
helyre, Szovátára. A mesterség továbbhagyományozódása nagy gond, mert az „úr iszabók" 
nem tanulták meg a harisnyavarrást és a zsinórozást. 

Búcsút vehetünk-e Tamási Á r o n sófalvi mókamesterének harisnyájától, zöldeskék színben 
játszó, sokat tekergő zsinóriától? Búcsút vet tünk egy időre, egy történelmileg rövid, de 
„kizökkentő" időre, mint ahogy apáinknak is búcsút kellett venniük a sófuvarozástól, a 
szekerességtől, majd az önálló paraszti gazdálkodástól. Viselő harisnyánktól talán végérvé-
nyesen elbúcsúztunk. Az ünnepi t féltő gonddal a szekrények mélyére zárták anyáink, onnan 
veszik elő most mintának a fiatalok. Újból szépnek látják és hozzájuk tar tozónak. A 
középkori eredetű, sok változáson és szabályozáson átment harisnyánk úgyszólván végigkí-
sért i t t létünkben. Összeköt bennünket a környező vidékekkel és népekkel, ugyanakkor 
érezzük, tud juk: ez a miénk. Napjainkbeli reneszánszában nyilvánvaló: székely harisnyánk 
magyar etnikus szimbólumaink közé tartozik. N e m búcsúzunk, nem búcsúzhatunk el tőle. 

Barabás László 

„Emberséges emberek előtt"-i 
áldomásozás szokása 

Az áldomás ivására számtalan lehetőség adódot t , a mindennapi élet kísérője volt . A 
szokásrend egyik olyan eleme, amely jogi megpecsétlő erővel bírt. Az áldomásivások 
különösen az adásvételek alkalmával érvényesültek olyan jogi erővel, hogy elmaradása 
lehetőséget adhatott a vásár semmisnek nyilvánítására. Tehát az adásvételt csak akkor 
tartották megkötöttnek, ha azt az áldomás követte, melyet rendszerint a vevő fizetett . Az 
adásvétel tanúja felemelte a pohara t , miközben a vevő fizette a megalkudott összeget, majd 
áldást és szerencsét kívánva kiitták a poharat és üresen lefordították.1 

A megkárosítás akadályozását célozza az 1662. november 24-i sepsiszentgyörgyi gyűlés 
határozata: „valakik marhákot vágnak mészárszékre pénzre, emberséges emberek előtt 
áldomásitallal igaz marhát vegyenek" 2 „A csíkjenőfalviak - 1782. június elsején - úgy 
döntenek, hogy Bíró Márton nem köteles átadni a bárányokat Vizi Péternek, mivel bár azt 
megalkudta, de sem „pénzt nem adott, sem áldomást".3 Tehát az eladást áldomásnak kellett 
követnie. Az árkosi invalidus Gyulai László - 1791. január 4-én, miután Bíró Sámuelnek 
eladott egy ökröt , áldomással pecsétli meg a vásárt, akárcsak a csíktapolcai Vas András és 
Gergely Lajos - 1787. december 5-i - ökörcserét.4 Az adásvétel és csere mellett — talán a 
legrendszeresebben - a pásztorfogadásokat követték áldomásozások. A közügyeket követő 
álaomásital költségeit a számadáskönyvekbe vezették be és a falu közpénztárából fizették. 
1789-ben az illyefalviak a „communitás 4 tsordája mellé pásztorokat fogadván áldomásra 1 
Rft"-ot fizettek.5 A bodosi communitás - 1795-ben - „Mikor mindenféle pásztorokat 
fogadott", akkor áldomásra 54 krajcárt költött .6 1803. november 30-i elszámolási jegyző-

1Tárkány Szűcs Ernő: Magyar jogi népszokások. Bp, 1981. 51. old.: vö: Szendrey Ákos: A magyar 
áldomás. Etnográfia 1942. 124. old. 
2Cs. Bogáts Dénes: Sepsiszentgyörgy története (Különlenyomat a Székelyföld írásban és képben 
c. műből, Bp, 1941.) 
iImreh István: A rendtartó székely falu. Bukarest, 1973. 280 old. 
4Uo., 98. old. 
5Allami Levéltár Sepsiszentgyörgy. Alap 1., fo lyószám 19., levéltári szám 5., 26. old. 
blmreh i. m. 296., 297. old. 

84 



könyvben - a falu pásztora inak a fogadása alkalmával fizettek áldomásra - 2 Rf t és 18 krajcárt . 
Ugyancsak a bodosiak - a nevezett évben - még köl töt tek 2 Rf t -o t és 6 kra jcár t e célra: 
„Mikor kétrendbeli makkos sertés pásztorokat fogadtunk és a csíki kezesek is megjelenvén 
communitásunk számára sertéseket szerezni. "7 

A mészárosok , vámosok fogadását szintén áldomás követte . A z illyefalviak 1789-ben 28 
krajcárt ,8 1800-ban a „Mészárosok fogadáskor áldomásba 49 krajcárt" f izettek. ' 1789-ben a 
vámosfogadás 24 krajcárba, 10 1796-ban „Az Vámos Hídhoz vámost fogadván áldomásra 1 
Rft. 14 krajcárt"", 1798-ban az 1799-es évre 1 Rft -ot 1 2 , 1801-ben szintén 1 R f t - o t f izettek.1 3 

A számvételt , számadást követő áldomás ugyancsak pénzbe kerül t . Barokk Mihály illyefalvi 
bíró - az 1801. évi kö l t ségve tésében- fe l j egyz i , hogy „Gál Pál uram számadásakor költöttem 
3 Rft 26 krajcárt" a „papilak számvételkor 44 krajcárt", míg a „communitás jövedelme 
számvételkor két szemelyre 24 krajcárt",14 Rendszer in t a falugyűlések is áldomással zárultak. 
Csíkjenőfa lván - 1822. március 14-én - a T é r k ő havasának 220 Rf t -ér t való árendába adása 
alkalmával, közös akaratból 5 Rf t -o t köl tö t tek a közös á ldomásra . „Minthogy az egész falu 
egyben lévén gyűlve, megegyezés akaratból",'5 

Az erdő, a makk, a legelő stb. árendálását, bérbeadását is e szép szokás követ te . 1801-ben 
az illyefalviak „A makk áldomásba 2 Rft. 20 krajcárt"'6, a bodosiak az 1817. február 20-i 
kiadási j egyzőkönyv szerint „Mikor a baróti bebírósok beszegődtek fizettek, bérbevették a 
makkra, áldomásra költ 3 Rft. 12 krajcár. "'7 

Az áldomásivásnak bérbeadási értelme is van, ez tűnik ki az alábbiakból. Az aranyos-
széki Felvinc bir tokol ta Likatelek, Medgyestelek és a sidóvári szénaterületeket , amelyet a 
polgárok k ö z t osz to t tak ki: „(...) ha fia nem volt, a városra szállt, s ez áldomásért másnak 
adta" n Megtör tén t az is, hogy a büntetést italban egyenlítet ték ki. így például az árkosi 
Rofa j Ferenc udvarbí rója kérelmére - 1786. november 4-én — a communi tás beleegyezik, 
hogy a béresekkel a tilalmas erdőben való erdőlésért egy fél magyar for in to t fizessen „és a 
falunak is ejtel (11,30 liter) pálinkát", de második esetben az említett „erdő bírságán 
maradjon".' 

Az áldomásivás alól a kézművesiparosok sem mentesül tek. Pontosan meg volt határozva, 
hogy mikor , milyen a lkalmakkor és mennyi italt kell á ldomásba adniuk. A legfontosabb a 
céhbe állás volt , amikor „köszöntőpoharat" kellett adni. A z előírt ételek, hús és gyümölcs 
mellett - a marosvásárhelyi borbélymesterek 1628. április 16-i szabályzata szer int - „négy 
veder (kb. 10-12 liter)" bor t , később egy harmadik étkezésnél „az ifiúmester hat veder 
borral" t a r tozo t t . Az inasnak állás alkalmával két veder bor t , a borbélylegényi avatáskor 
„társpohárt" (ismét á ldomást) kellett szolgáltatni.2 0 A megtisztelés, vendéglés, tartás - mint 
áldomás - kötelező és más céhekre is Jel lemző. Az udvarhelyi t ímár és cserzővargák 
céhszabályzata - a mes tereknek - a céhbelépőnek 6 veder borra l való megtisztelését írja elő. 
Az ugyancsak udvarhelyi lakatosok és csiszárok 1613. má jus 5-én megerősí tet t céhlevele 
k imondja , hogy az if jú mesternek kötelessége borral jól eltartani a mestereket.2 1 A 
kézdivásárhelyi szűcscéh szabályzata, melyet II. Rákóczi G y ö r g y - 1649. január 19-én -
erősített meg, az áldomásivást a köve tkezőképp szabályozta : „Ha idegen mester ember 
másunnét jeöne, s — az Cehben bé akar az emberek közé keövetkezni, flór. 14 tartozzék a 

7Uo., 299-300. old. 
^Levéltár ismert helyen. 
9 U o „ 50. old. 
10Uo., 26. old. 
" U o . , 40. old. 
1 2Uo. 45. old. 
l 3 Uo. 52. old. 
H U o . 
15Imrehi. m. 97, 100. old. 
"'Levéltár ismert helyen, 52. 
17Imreh, i. m. 302. old. 
18Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. V. kötet, Pest, 1877, 96. old. 
19Imreh, i. m. 98. old. 
20A céhes élet Erdélyben: Bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Kovách Géza és Binder Pál. 
Bukarest, 1981. 204-205. old. 
2'Szabó Károly-dr. Szádeczky Lajos: Udvarhely vármegye története. Bp. 1901. 327. old. 
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Céhben adni, s kétszer tisztelien: egyszer magáért, s - másszor a feleségiért, hogy ha 
Feleségestől áll be. Ha penigh nőtlen csak egy tisztelettel tartozik, de a pinzel ugyan éppen 
tartozik".22 

A céhbírságok egy részét szintén bo rban állapították meg. Az említett marosvásárhelyi 
bo rbé lyok szabályzata előírja, ha valaki más betegéhez, „sebeséhez" nyúl , akkor főbírságot , 
azaz 12 veder bor t f izet . H a pedig „ Valamely ester a táblára (gyűlésre hívása) és órára bé nem 
megyen, két veder bor a bírsága". A z italaaás a kö lcsönös segélynyújtás alapja is lehetett. A 
székelyudvarhelyi s zabók és szűcsök (1631. április elsején Nagyszebenben kiadott) céhsza-
bályzatának tizedik cikkelye elrendeli: ha valamely mes terember meghal, akkor mestertársai 
nemcsak ételt, de italt is kötelesek adni24 A házasság ugyancsak alkalmat szolgáltatott az 
italadásra. A megkérés vagy kézadás alkalmával á ldomást ittak. A göcsejiek ezt „elivásnak 
vagy áldomásitalnak " nevezték, melynek az volt a jogi hát tere, hogy a két család ugyanannyi 
bor t volt köteles adni.2 5 

Nyi lván az áldomásivás k ü l ö n b ö z ő formái és alkalmai széles skálán m o z o g n a k és így a 
felsorolást folytatni lehetne, de ez nem szükséges, hisz eleink rendre tö rekvő és az életet 
kellemessé tenni akarása, valamint az á ldomásnak jogi, megpecsétlő áldásába vetett hite így is 
b izonyí to t t . Az áldomásivás - nyilván — mértékletes italfogyasztás, a barátságkötés, 
megtisztelés szép fo rmá ja , melytől távol állt a részegség. 

Kádár Gyula 

HÍREK 

1991. október 4-én a Honismeret szer-
keztőbizottsága k ihelyezet t ülést tar tot t 
Ipolyságon. A lapszerkesztési munká la tok 
elvégzése után a b izot t ság tagjai ta lálkoztak 
dr. C s á k y Károllyal, az egykori H o n t vár-
megye helytörténészével , aki megismertet te 
a vendégekkel Ipolyság történelmi neveze-
tességeit. A szerkesztőbizot tság tagjait fo-
gadta a város polgármestere is. Másnap meg-
látogatták az Ipolysági mezőgazdasági szak-
iskola értékes he ly tör téne t i és agrártörténeti 
múzeumá t , valamint Ipolybalog Árpád -ko r i 
t emplomát , melynek egyik érdekessége a 
t emp lomot kerítő fal 1896-ban készült re-
m e k m ű v ű faragott kapuja , rajta Magyaror -
szág és H o n t vá rmegye címerével. A b izo t t -
ság tagjai nevében köszöne te t mond a ven-
déglátóknak a szívélyes fogadtatásért 

a szerkesztő 

Havas Gáborné felvétele 

"Incze László: Kézdivásárhely (monográfia, 1970) Múzeumi kiadvány 
"Céhes élet, 207-208. old. 
24Uo., 204. old. 
2iTárkány Szűcs Ernő, i. m. 335. old. 
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P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 

A XX. évfolyamába lépett Honismeret folyóirat szerkesztőbizottsága 

honismereti fotópályázatot 

hirdet, elsősorban a honismereti mozgalom amatőr fényképészei számára a 
szülőföld tárgyi és szellemi értékeinek dokumentálására és a folyóirat képanya-
gának gazdagabbá, változatosabbá tétele érdekében. 

A szerkesztőbizottság tagjaiból és felkért szakemberekből álló bírálóbizott-
ság olyan, 13x18 cm-es méretű, pályázaton még nem szerepelt, fekete-fehér 
felvételeket vár, amelyek a világban élő 15 milliós magyarság és a hazánkban élő 
nemzetiségek kulturális értékeit, helytörténeti, néprajzi, műemlékvédelmi, táji, 
természeti szempontból jelentős emlékeit mutatják be. Előnyben részesülnek 
azok a felvételek, amelyek ebben a körben kevésbé ismert témákról készültek, 
továbbá amelyek a tartalmat illetően részletes, 8-10 soros magyarázószöveget is 
közölnek. A bírálóbizottság természetesen nemcsak a képek dokumentációs 
értékét, hanem megjelenítésük esztétikai színvonalát is mérlegeli. 

Egy személy vagy kollektíva több (de legfeljebb 3) képpel is pályázhat. 
Kérjük, hogy a képek hátára írják rá nevüket és címüket, s külön lapon közöljék 
a felvétellel kapcsolatos tudnivalókat. A képeket a következő címre küldjék: 

Honismeret ügyintézés H-1250 Bp. Pf. 23. 

Beküldési határidő: 1992. május 30. 

Eredményhirdetés: 1992. július elején Pécsett, az Országos Honismereti 
Akadémián, ahol a legjobb képeket kiállításon mutatjuk be. 

Pályadíjak: 1. díj 5000 Ft, 2. díj (2 db) 4000 Ft, 3. díj (3 db) 3000 Ft. Ezenkívül 
Emléklapot és különböző szervezetektől különdíjat is kapnak az arra 
érdemes képek alkotói. 

A Honismeret szerkesztőbizottsága fenntartja a képek közlési jogát, s a 
képeket megőrzi a szerkesztőség archívumában. A pályázat nyerteseinek 
nevét a Honismeret 1992. 4. számában közzétesszük, az érdemes felvételeket 
folyamatosan közölni fogjuk, értük a szokásos tiszteletdíjat fizetjük. 

a szerkesztőbizottság 



KRÓNIKA 

Európa-díj a népművészetért 
Újra hazánkat érte a megtiszteltetés, amikor a hamburgi F. V. S. Alapítvány az 

Európa-Preis fü r Volkskunst 1991. kitüntetést az érdi Bukovinai Székely Népdalkörnek 
ítélte. 

A nagy hírű alapítványt Alfred Toepfer alapította 1931-ben, azzal a céllal, hogy az európai 
kultúra sokszínűségét támogassa, és az e téren elért eredményeket jutalmazza. A népművé-
szet ápolásáért, a hagyomány megmentéséért létrehozott Európa-dí j 1973 óta kerül 
kiosztásra. Magyarországon először a Bartók-együttes kapta ezt a kitüntetést 1975-ben, 
majd a debreceni Építők Ha jdú Táncegyüttese 1979-ben. Egyéni díjban részesült 1983-ban 
Erdélyi Zsuzsanna az archaikus népi imák gyűjtéséért. Most ismét magyar együttest 
választott a kuratór ium, melynek elnöke Rolf W. Brednich, tagjai Alexander Fenton, 
Reimund Kvideland, Zmaga Kumer és Wolfgang Suppan. A 12 500 D M díj átadására 
személyesen érkezett hazánkba a kuratórium elnÖKe, Brednich úr és a hamburgi F. V. S. 
Alapítvány ügyvivő igazgatója, Helmut Schmidt, Alfred Toepfer személyes megbízottja. Az 
ünnepségre családias környezetben Érden, a bukovinai székelyek körében került sor, anol az 
elnök úr méltatta az énekkar és vezetőjük érdemét, utána a Székely Népdalkör énekes 
repertoárjából muta tot t be egy csokorra valót, majd előadták a hadikfalvi betlehemezést. 

A rangos kitüntetést sokévi munka, a néphagyomány megmentéséért tett sokirányú 
tevékenység előzte meg. N e m véletlen az sem, nogy az érdi népdalkör felé fordult az 
érdeklődés. 

A bukovinai székelyek ebben az évben kettős évfordulót ünnepeltek. Éppen ötven éve 
annak, hogy a hazájukból kiűzetett , szétszóródott közösség 1941 májusában visszatelepült 
az akkori Magyarország területére, Bácskába, hogy onnan rövid néhány év elteltével ú jabb 
otthonkereső ú t ra térjenek. Ennek az évfordulónak tiszteletére csaknem hétszáz ember jött 
el Érdre nemcsak az ország különböző helyeiről, hanem mindazon vidékről, ahová 
hányattatott sorsuk révén eljutottak. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Antall József 
miniszterelnök úr , Andrásfalvy Bertalan kulturális és művelődésügyi miniszter, akinek sok 
személyes kapcsolata volt ezzel a népcsoporttal, valamint Für Lajos honvédelmi miniszter, 
továbbá sok író, költő, művész, tudós.1 

Az 1991-es év fontos évforduló a Bukovinai Székely Népdalkör életében más oldalról is, 
mert éppen húsz évvel ezelőtt léptek először föl együttesként, és vállalták föl a tudatos 
hagyományőrzést , kezdték összegyűjteni a már-már elfeledett hagyományt és annak tárgyi 
emlékeit. Ezt a két évfordulót tette még teljesebbé az Európa-díj , ami mind erkölcsi 
elismerést, további biztatást ad a csoportnak, mind pedig jelentős anyagi támogatással segíti 
a hagyományőrzőket munkájukban. 

Az együttes Kóka Rozália kezdeményezésére 1971-ben alakult 11 fővel, Érden élő 
bukovinai székely lányokból, asszonyokból. A későbbi évek során mások, nem székely 
születésűek, de a székely hagyományok megismerésére, őrzésére vállalkozók is bekapcso-
lódtak az együttes munkájába. 

Az együttes megalakításakor a bukovinai székely hagyományok széles körben való 
megismertetését, őrzését tűzték ki célul. Különösképpen a bukovinai székely népdalok 
gyűjtését, tanulását, terjesztését tartotta feladatának. Á megalakulást követően négy hónap 
múlva már szerepelt a szomszéd faluban, Sóskúton, az ottani szlovák népdalkörrel együtt. 
Ezt követően egyre szaporodtak a szereplések. Előkerült a 30-40 éve szekrényekbe zárt 
székely népviselet, és a műsorban előadták a népcsoport viszontagságos történetét, mondá-
kat, meséket, bujdosódalokat , keserveseket és balladákat. A hallgatóság zöme bukovinai 
székelyből állt. A székelyek boldog örömmel ismerték fel az együttesben „képviselőjüket", 

'Az elhangzott előadásokból összeállítást közöl tünk a Honismeret 1991. 5. számában (Szerk.) 



Káka Rozália és az érdi Bukovinai Székely Népdalkör (Hajdú D. Dénes felvétele) 

szeretetükbe fogadták őket és rokonszenvükkel támogatták. A híres Röpül j páva vetélkedőn 
nagy sikerrel szerepeltek 1972. augusztus 19-én Budapest legnagyobb színpadán, az Erkel 
Színházban. Az előadást közvetítette a televízió is. Egyszerre ismertté lett az egész 
országban. Ettől kezdve tíz éven át, évente 50-60 előadást is tartottak és eljutottak az ország 
minden tájára. 

Érd Budapesttel szinte egybeépült város, így a közvetlen kapcsolat kiépítése kézenfekvő 
volt. Több egyetemi diákklubbal tartottak kapcsolatot, szoros barátságot. Érden a Művelő-
dési Központban évente rendeztek találkozót a Tolna megyei, Baranya megyei székely 
együttesek részvételével, ahol mindenki a maga tudásával gazdagította a szétszórtan élő 
bukovinaiaknak hagyományára vonatkozó ismereteket. Ezek az alkalmak érzelmileg sokat 
jelentettek nemcsak a székelyeknek, hanem a hozzájuk közelállóknak is. 

A néphagyomány tudatos megőrzésére 1975-ben, a felnőtt énekesek mellett alapítottak 
egy ún. nótafaiskolát is, ahol 6-8 éves gyermekek tanultak énekelni. Alkalom nyílt arra is, 
hogy a népcsoport nehéz történelmi sorsát megismerjék. 

A népdalkör repertoárja kettős jellegű. Egyrészt a dalokat az idősebb nótafáktól tanulták, 
másrészt a Zenetudományi Intézetből Kodály Zoltán bukovinai gyűjtéseit elevenítették fel. 
így az eredeti forrásból tanulták újra azokat a régi népdalokat, balladákat, amelyeknek 
szövegei, dallamai a két háború és a menekülések viszontagságai között kihulltak a most élő 
bukovinai székelyek emlékezetéből. T ö b b mint 200 népdalból áll a repertoár. A népdalokat 
mesékkel, mondákkal , levél-, olykor versrészletekkel, apokrif imádságokkal felváltva adják 
elő. Önálló estjeiken a bukovinai székelység egész története megelevenedik, az a nehéz és 
viszontagságos sors, amely mindenkit gondolkodásra késztet. Jólreprezentál ja tevékenysé-
güket a népdalkör hanglemeze, amit 1986-ban készített a Hungaroton Hanglemezgyártó 
Vállalat. A hanglemez egyik oldalán legszebb népdalaik szerepelnek, másik oldalán a 
hadikfalvi betlehemes. A betlehemezésben van több olyan szereplő is, aki 50 esztendeje 
Bukovinában játszott. A lemezfelvétel után felelevenítették a betlehemes játékot teljes, régi 
pompájában. Tolnában, Baranyában faluról falura járva gyűjtötték össze a szükséges, eredeti 
bukovinai székely jelmezeket. 
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1986-tól minden évben betlehemeztek karácsony táján, a televízió játékfilmeket is készített 
belőle, amit december 24-én este be is mutatot t . 17 újságban írtak lemezükről, filmjükről, 
egyetemi színpadi előadásukról. A műsort Csehszlovákiába, Jugoszláviába is elvitték, hogy 
az ottani magyar falvakban erősítsék a hagyomány iránti tiszteletet, szeretetet. Az idős 
szereplők megfáradása, elvesztése miatt több fiatal kapcsolódott az együttesbe, ami biztosítja 
a hagyomány továbbélését. Mindebben a tevékenységben a helyi szerveken kívül a 
Soros-alapítvány is komoly támogatással segítette a népdalkört . A hányattatás után 
megmaradt tárgyi emlékeket is a népdalkör tagjai gyűjtötték össze a helyi múzeum számára, 
ami keretet és hátteret ad a szétszóródott bukovinai székely kultúrának. Érd így lett 
központ ja a sok menekülést túlélt népcsoportnak. 

Ebben a munkában mindig kiemelkedő szerepe volt Kóka Rozáliának, a csoport 
életrehívójának, vezetőjének. Kóka Rozália 1943-ban született Bajmokon (Jugoszlávia). Az 
ő élete és családjának minden állomása egybefonódik a nehéz sorsú bukovinaiak zaklatott 
életével. Kicsiny gyerekkorában, 1945-ben telepítették át családját Tolna megyébe, ahol 
Felsőnánán kapott o t thont egy kitelepített sváb házában. Svábok, felvidéki magyarok, 
bukovinai székelyek etnikailag vegyes lakossága tette színessé a falu életét. 

A kü lönböző szokású, életvitelű népcsoportok között természetesen fordult érdeklődése 
a népi hagyományok felé, de legfontosabb élménye középiskolás korában az Andrásfalvy 
Bertalan által vezetett néptánccsoport volt. Az ő szakismerete irányította figyelmét a 
bukovinai székely kultúra felé, tudatosította, hogy a környezete által lenézett, nagy múltú 
kultúra milyen értékeket rejt magában. Az ő tanácsára figyelt fel saját községének, 
népcsoportjának hagyományaira. 

Andrásfalvy és Várkonyi Imre nyelvész tudatosította benne a bukovinai székely hagyo-
mány értékeit, és gyűj tőmunkára buzdí tot ták őt. Pályamunkák készítésével ismerte meg a 
szétszórtságban élő bukovinaiak életét, figyelt fel arra, hogy milyen elszántsággal akarják 
kiszakítani magukat a tradicionális kötelékekből, alkalmazkodva az új környezethez, a városi 
élethez. 

A bukovinai székelyek hátat fordítottak múlt juknak. Ezért a jellegzetes népviseletüket 
szekrénybe zárták, gyerekeiket iskoláztatták, a városba küldték dolgozni. Megindult a teljes 
asszimilálódás. Ebben a helyzetben tudatosult egy-egy hagyományőrzésre fogékony ember-
ben, Sebestyén Ádámban, Éőrincz Imrében és másokban, nogy milyen sok értéktől fosztják 
meg magukat . A következő generáció tagjai közöt t sokan vannak, akik korábban kiváltak a 
régi közösségből, s most ú jból keresni kezdték a gyökereket, az idősebbektől tanulták meg a 
régi énekeket, könyvekből ismerték meg az elfelejtett szájhagyományt. Kóka Rozália is így 
kezdte gyűj tőmunkáját . 1969-ben indult először Erdélybe, Moldvába, Bukovinába, hogy 
felkeresse a ki indulópontokat , megtalálja a gyökereket. Éőként hiedelmet, népdalt , meséket, 
mondákat gyűjtött , és olyan apokrif imákat, amelyek a legidősebbek emlékezetében éltek 
csak. Az idősebbekkel beszélgetve döbbent rá arra, hogy a sokszori telepítés után, az 
asszimilálódásnak olyan fokán él népe, hogy a hagyományok megmentése-újraélesztése 
hivatásszerű feladatává kell váljon. Ebben a munkában segítségére volt néhány néprajzi 
szakember, művész, hagyomány iránt fogékony újságíró, meg a támogató székelyek sora. 

Az általa alapított népdalkört és a lelkes munkát sok elismerés, kitüntetés kísérte, 
különösen azért az új hangért , ami a fellépésekre jellemző volt. Ö k ugyanis nem csupán 
bukovinai dalokat énekeltek, hanem egy kis műsor keretében előadták, újra meg újra 
felelevenítették a nép sorsát. Ettől vált az ő programjuk különössé, egyedivé. Á kiűzetésről, 
vándorlásról, bujdosásról szóló énekek, történetek, mondák, visszaemlékezések sajátos 
atmoszférát kölcsönöztek az előadásnak, és vonzot ták mindazokat , akik érzékenyek voltak 
a magyar nép története iránt. 

Kóka Rozália kiváló előadó, mesemondását sok gyerek ismeri, lemezeit szívesen hallgatják 
kicsinyek és nagyok. A tájnyelv természetes használata, az élő beszéd egyéni ízt adot t mindig 
változatosan formált mondanivalójának. Ezért figyelt fel rá a tv, és készített egy monodrámát 
Csiki Veró élete címmel. 

Mindemellett tovább gyűj töt t az idősebbek körében, és ennek alapján írta meg az Egy 
asszony két vétkecskéje című mesegyűjteményt, Mátyás király rózsát nyitó ostornyele című, 
mondákat feldolgozó kötetét. Az ő közreműködésével jelent meg Lőrincz Imre bukovinai 
fafaragó önéletírása A bukovinai Istensegítstől a völgységi Majosig címmel 1987-ben. 

Ennek a sokirányú tevékenységnek jutalmát vehette át Kóka Rozália, a Bukovinai Székely 
Népdalkör vezetője a hamburgi F. V. S. Alapítvány által létrehozott Európa-dí j a 
népművészetért 1991. évi oklevelével és az emlékéremmel együtt . Nagy megtiszteltetés ez, 
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hiszen a Kelet-Európában oly divatos hagyományápoló népdal- és néptáncegyüttesek közül 
évente egy-egy csoport részesülhet benne. A kitüntetés a magyar népre figyelést is jelenti, azt 
a törekvést becsüli meg, ami a civilizált Európában a hagyományok továbbéltetésére irányult. 
Az Európa-dí jhoz a magyar népra jz tudomány művelőinek nevében is melegen gratulálok, 
további eredményes munkát , szép sikereket kívánva. 

Kriza Ildikó 

II. Rákóczi Ferenc 
rodostói emlékháza Kassán 

T ö b b történész- és muzeológus-generáció majd kilenc évtizedes álma vált valóra 1991. 
június 21-én. Ekkor nyitot ta r. eg a kassai Kelet-Szlovákiai Múzeum II. Rákóczi Ferenc 
rodostói emlékházát. 

A századforduló előttiek azok a javaslatok, melyek szerint meg kell találni és Magyaror-
szágra szállítani a bujdosó fejedelem és társai hamvait Törökországból . Ezzel a feladattal 
Thaly Kálmánt bízták meg, aki két törökországi útja során valóban megtalálta a fejedelem 
hamvait. 

1903-ban a szabadságharc kezdetének kétszázadik évfordulóiára rendezte meg az akkori 
Felsőmagyarországi Múzeum azt az ereklyekiállítást, amelyen először láthatta a nagyközön-
ség a többnyire magánkézben lévő, Rákóczihoz és korához kapcsolódó gyűjteményeket. 

1904-ben Edvi-Ill és Aladárt bízták meg azzal, hogy mérje fel, mely részeket érdemes a 
rodostói magyarok házaiból hazaszállítani és itt felál (ítani. Ennek a feladatnak eleget téve 
elkészítette ezek akvarelljeit és grafikáit minden részletre ki terjedő figyelemmel. 

1905-ben - mint ezt a korabeli számlák is igazolják - érkezett meg Kassára az a 29 láda, 
melyekben főleg II. Rákóczi Ferenc ebédlőszobájának belső díszítése volt taláható. 1906. 
október 29-én országos ünnepélysorozat keretében érkezett meg a hamvakat szállító 
különvonat a kassai pályaudvarra. A nagy fejedelem koporsóját egy kü lön e célra felállított 
díszsátorban ravatalozták fel, majd a gyászszertartás után innen indult útjára a díszes menet. 
Az útvonal érdekessége a két hatalmas díszkapu volt, melyek a fejedelem sárosi és zborói 
várainak erődítéseit jelképezték. A fejedelem és társai, valamint édesanyja Zrínyi Ilona és fia 
József hamvait két díszes gyászkocsi vitte. A hamvakat tartalmazó koporsókat a Szent 
Erzsébet-székesegyház kriptájában helyezték el. 

1908-ban hagyták jóvá véglegesen azt a tervet, mely szerint II. Rákóczi Ferenc rodostói 
házának a mását a Hóhér bástyához csatolván fogják felépíteni. Mint több más tervbe, ebbe 
is beleszóltak az első világháború évei. A 29 láda a Fő utca egyik házának a pincéjébe lett 
elrejtve, és csak 1937-ben találták meg őket. Hogy kik és milyen okból rejtették el a ládákat, 
azt mind a mai napig nem tudtuk hitelesen tisztázni. A ládák felnyitásáról fennmaradt 
jegyzőkönyv tudósít arról, hogy ezek milyen rossz és korhadt állapotban voltak. 

A rodostói ház felállítása Kassa Magyarországhoz való visszacsatolása után vált - több 
mint harminc év után - ismét időszerűvé. Ennek az ügynek ekkor legfőbb szószólója lett 
Mihalik Sándor, Mihalik József fia, a Kassai Felsőmagyarországi Rákóczi Múzeum igazgató-
ja. 1941-ben fogtak hozzá az eredeti elképzelés szerint az építkezéshez, a munkálatokat a 
kassai Kladek fivérek cége végezte. Lebontot ták az itt álló földszintes ház tetőszerkezetét és 
a megmaradt részekre építették fel a rodostói ház másolatát. Az építészeti munkákat 
1944-Den fejezték be, de a ház csak kívülről lett teljesen rendbehozva, mert az ebédlő 
díszítésének csak egy része került a helyére. Azt a föltevést, hogy a nyilvánosság számára is 
megnyitották volna ezt a házat, vagy hogy kiállítás lett volna itt, cáfolja az a tény hogy a 
Kelet-Szlovákiai Múzeum levéltárában semmiféle erre utaló adat nem található. 

A rodostói ház - nevezzük így az egyszerűség kedvéért - hosszú évekig muzeológiai 
szempontból kihasználatlanul állt. 

A törökországi rodostói-tekirdagi Rákóczi-ház sorsa is érdekesen alakult. Az első 
világháború alatt súlyosan megrongálódott és a tulajdonképpeni újjáépítést 1933-ban végezte 
el a magyar kormány. Ma itt ugyancsak Rákóczi-emlékmúzeum működik, melynek 
ebédlőiét teljes szépségében csak azután lehetett megnyitni, miután 1981-ben az Országos 
Műemlékvédelmi Hivatal szakrestaurátorai a Kassán elhelyezett eredetikről pontos másola-
tokat készítettek, és a helyiséget ezekkel rendezték be. 
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A csehszlovákiai 1989-es „bársonyos forradalom" előidézte változások tették lehetővé, 
hogy a kassai Kelet-szlovákiai Múzeum munkatársai komolyan foglalkozhattak az emlékház 
megnyitásának gondolatával. Ennek az előfeltétele volt az ebédlő berendezésének konzervá-
lása, restaurálása és beépítése. Tisztázván tehát a két „rodostói" ház viszonyát megállapíthat-
juk, hogy Rodostóban-Tekirdagban áll az eredeti helyen az 1933-ban restaurált ház, melynek 
legdíszesebb terme másolatokat tartalmaz. Kassán pedig a középkori H ó h é r bástyához 
építve áll a törökországi ház másolata, melyben az ebédlő Berendezése eredeti. 

Maga a kiállítás több témát dolgoz fel. Az első II. Rákóczi Ferenc és korának rövid 
ismertetése. Ebben a teremben található az a nagymértű olajfestmény — Éder Gyula alkotása 
- a fejedelem lovas képe Kassa városa előtt, amely egykor a Városházán állt. 

A második terem az 1906-os eseményeknek, valamint Thaly Kálmánnak állít emléket. 
Rodostóval és a törökországi tájakkal Eavi-Illés Aladár műveinek segítségével ismerkedhe-
tünk meg. Itt látható az első eredeti darab, egy famennyezet. 

Levéltári, fotó- és képanyag, valamint a rodostói ház és a Hóhér bástya makettje 
dokumentál ja a kassai Rodostó sorsát a század első felében. 

Az emeleten Mikes Kelemennek szentelt helyiséget pillantjuk meg - egy tö rök bútorokkal 
berendezett piciny dolgozószobát . 

A kiállítás gyöngyszeme maga az ebédlő, amelynek díszítésén Rákóczi is dolgozott. A 
színes üvegablakok, gyümölcskosaras stukkódíszek, az ablakok melletti dús virágdíszek, a 
csodálatosan díszített szekrénysor és a pipatórium teremtik meg az igazi rodostói hangulatot. 
Az ebédlőteremben vannak kiállítva a szabadságharc alatt kiadott pénzek és az országgyűlé-
sek alkalmából veretett érmék. Itt látható két kis szentkép Péter és Pál apostolról, melyek a 
fejedelem gyerekkorához fűződnek - Munkács várából származnak - , valamint az a lepel, 
mellyel halála után, 1735-ben volt letakarva, továbbá a halotti ruhájának díszes foszlányai, 
melyeket Thaly Kálmán talált meg. 

A kassai Kelet-Szlovákiai Múzeum terveihez tartozik, hogy a H ó h é r bástyán majd a 
jövőben egy Kassa haditörténetével és erődítményeinek fejlődésével foglalkozó állandó 
kiállítást hoz létre, mely összekapcsolódik majd a most megnyitott emlékházzal. 

Végül engedtessék meg nekem, hogy mind a kassai Kelet-szlovákiai Múzeum, mind a saját 
nevemben köszönetemet fejezzem ki dr. Bánkuti Imrének, Gyulai Évának, dr. Németh 
Gábornak, Zana Istvánnak, valamint a Magyar Nemzet i Múzeumnak, a miskolci Herman 
O t t ó Múzeumnak és a magyar Filmarchívumnak a nekünk nyúj tot t segítségért. 

Dr. Pollák Róbert 

Széchenyi István első emlékszobrának 
felújítása Pusztacsaládon 

Pusztacsalád - egykori, i f júkori lakóhelyem - most már harmadszor is kiérdemelte a 
legnagyobb magyar iránti tiszteletével a közmegbecsülés háláját. 

Az első: Pusztacsaládról indult el 1860. május l - jén Széchenyi István halála évében, a 
temetéssel szinte egy időben a felhívás: „Igen tisztelt hazafiak!. . . a boldogult Gróf Széchenyi 
István eránti hálánk jeléül egy örök emlékszobrot, melyen a Szent István magyar király képe, 
magyar és Széchenyi czímerek, illendő versek és a hozzájárulandó igaz hazafiak nevek 
feljegyzése által kiékesítve felállítani szíves engedelmük által készen lennének." A szobor 
Szent István király ünnepén -r Széchenyi névnapján - 1860. augusztus 20-án már készen állt. 
Politikai okok miatt nyíltan nem ábrázolhatta Széchenyit, de azt jobban szemügyre véve 
megállapítható, hogy a szoboralak öltözetétől függetlenül - tulajdonképpen a legnagyobb 
magyart ábrázolja. A Szent István „jelmez" csak azért van rajta, hogy ne váljék mindenki 
számára azonnal felismerhetővé. Ez a szobor Széchenyit megviselt arccal, öregnek ábrázolja, 
s akik még a daliás huszárkapitányra emlékeztek nem vagy csak alig ismernek rá vonásaira. 

A közmegbecsülés második alkalma 1938, a szobor felújításának éve. Ekkor már fel 
lehetett volna tüntetni , hogy a szobrot Széchenyi István tiszteletére emelték, de talán 
hagyománytiszteletből és a Szent István-i évforduló miatt volt olvasható az új emléktáblán: 
„Szent István. Készült a XIX. században. Halálának 900 éves évfordulója alkalmából 

92 



megújította a vármegye közönségének közreműködésével a Pusztacsaládi Szent István 
Levente Egyesület 1938. évben." 

Ma már a falubéliek is tudják , hogy a volt iskola előtt ékeskedő Szent István-emlékszobor 
mikor és milyen körülmények közöt t került a kis falu szívébe. A példakép Szent István király 
jelmezében Széchenyi Istvánnak emelte a soha el nem évülő hódolat és kegyelet. A s:.obor 
131 éve áll Pusztacsalád főterén. Az idő megviselte a gyenge homokkövet . Különösen a 
szobor hátsó, északi része mállékony a ráülepedett moha miatt is. Jobb kézfejét pedig vandál 
módon letörték. 

Ma, Széchenyi István születésének 200. évfordulóján jött el a közmegbecsülés kiérdemlé-
sének harmadik alkalma. Bár a szobor felújítása sem a Szent István király-ünnepre -
Széchenyi névnapja - , sem Széchenyi István születése napjának 200. évfordulójára - a 
szobrász lehetőségei miatt - nem készült el, mégis, ha kissé késve, de még Széchenyi István 
születésének évében Pusztacsaládon is megtartható lett a Széchenyi-emlékszobor felújításá-
nak megünneplése. Fennkölt lélekkel, örömteli szívvel és hálával gyűltünk össze a felújított 
szobor köré. 

Az anyagi kiadások zömét a falu vállalta és ehhez adott segítséget a Széchenyi Társaság. 

Varga Gyula 

Megalakult a Honti Honismereti Társaság 
A honismereti munkának a történelmi H o n t megye területén jelentős hagyományai voltak. 

Már a múlt század elején olyan egyesületek, intézmények alakultak itt, mint a Hont i 
Régészeti Társulat, a Hon t i Kaszinó vagy a Szondi Emlékbizottság. Később létrejött a H o n t 
megyei Múzeum Egyesület, majd megnyílt a Hon t i Múzeum. Olyan kiváló gyűj tők, kutatók 
indultak erről a tájról, mint Szeder Fábián, Ipolyi Arnold, Csaplovics János, Mocsáry Antal, 
Nyáry Albert és mások. 

A kutató- és gyűj tőmunka eredményeként több száz tárgy, festmény, lelet és okirat gyűlt 
össze, melyek a budapesti múzeumokba, később pedig a Hon t i Múzeumba kerültek. A 
honismeretet pártoló hontiaknak köszönhető az is, nogy emléktáblát állítottak Ipolyi 
Arnoldnak, Szondi György tiszteletére pedig emlékkápolnát építettek. Többször ülésezett a 
megyében a Magyar Történelmi Társulat, ellátogattak ide a jó nevű archeológusok, s nem egy 
alkalommal rendeztek a megye székhelyén rangos történelmi és néprajzi kiállítást. 

1918 után a honismereti tevékenység szinte teljesen megbénult a megyei közpon t rangját 
vesztett városban. Megszüntették a Hont i Múzeumot , nem jelentek meg a régi lapok, s a 
kaszinó munkája is visszaesett. A két háború közti időben az Ipolysági Magyar Gimnázium 
tanárai és cserkészei végeztek eredményesebb helytörténeti-honismereti munkát . Mindenek-
előtt a dr. Horváth István vezette régészeti kör érdemelt különösebb figyelmet. Több 
néprajzi tárgyú írás, honismereti munka jelent meg ebben az időben a dr. Salkovszky Jenő 
indította ipoíysági lapban, az A Hétben. Ezek legtöbbjét Manga János, a vidék szülötte, az 
ismert néprajzkutató írta. 

1938 után volt néhány sikeres kezdeményezés. 1943-ban rendezték meg az első Hont i 
Napot Ipolyságon. A Manga János rendezte szép néprajzi kiállításnak nyomtatot t katalógusa 
is volt. A vidék folklórcsoportjai gyakran felléptek a falunapokon és a Gyöngyösbokréta-
rendezvényeken. 

Az újabb államfordulat után megint csak hosszú hallgatás következett. 1968-tól 1981-ig 
aztán évente megrendezték a Hont i Napokat . Á m később ezekre is erősen rányomta bélyegét 
a kommunista parancsuralom, s a rendezvények inkább politikai manifesztációkká váltak. 

1978-tól tíz éven át a H o n t i Közművelődési Klub végzett - egyéb programja mellett -
amolyan szabadegyetem jellegű honismereti munkát. A szűk egy évtized alatt csaknem 
huszonöt helytörténeti-honismereti , illetve néprajzi jellegű rendezvénye volt. Négy magyar-
országi és hét hazai magyar néprajzkutató tar tot t előadást a klubban. Ezenkívül régészek, 
helytörténészek, népdalénekesek és népzenekutatók jártak Ipolyságon. A klub rendezte meg 
a fiatal szlovákiai magyar néprajzkutatók találkozóját, s bemutatták Palást község néprajzi 
anyagát is. Az összejövetelekre a környező falvakból is többen eljártak. 

A nonismereti tevékenység a felsoroltak ellenére sem vált rendszeressé, tartóssá. A 
kisvárosnak, illetve körzetének máig sincs helytörténeti gyűjteménye, nem jelent meg ez 
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idáig egyetlen helyi honismereti kiadvány sem. Csupán Palást községben van egy értékesebb 
néprajzi gyűjtemény. 

H o g y a honismereti munka meglévő fehér foltjait eltüntessék, az idei H o n t i Napokkal egy 
időben, szeptember 28-án megalapították Ipolyságon a Hon t i Honismereti Társaságot. Az 
önkéntes néprajzgyűjtők, helytörténeti kutatók, s a honismeret barátainak társasköre azért 
jött létre, hogy összefogja mindazokat , akiket érdekel a történelmi múlt, népi kultúránk, 
művelődéstörténeti hagyományaink, akiknek szívügye ezek feltárása és megőrzése, a 
műemlékek számbavétele és ápolása. 

A társaság célja, hogy összefogja azokat is, akik szűkebb pátriánk hagyományaival 
behatóbban foglalkoznak, alaposabb kutatásokat végeznek. Továbbá, hogy gyűjtse az 
Ipolyság városra és a környező településekre vonatkozó emlékeket, dokumentumanyagokat ; 
ügyeljen a műemlékek, történelmi emlékhelyek karbantartására, hívja fel a figyelmet azok 
áldatlan állapotára; hogy a jeles szülötteknek s mindazoknak, akiket szorosabb kapcsolatok 
fűz ték e tájhoz, emléktáblát állíttasson. Feladatának tartja továbbá a társaság, nogy egy 
létesítendő múzeum anyagának összegyűjtésében, illetve az egykori H o n t i Múzeum 
tárgyainak Selmecbányáról való visszaszerzésében közreműködjék . Ezenkívül szeretne több 
kiállítást, előadást, sz impóziumot szervezni, néhány kiadványt megjelentetni stb. 

Munka , tennivaló akadna tehát bőven Ipolyságon és környékén. A társaságnak eddig 
(október 20.) 15 tagja van. Még csak az első lépéseket tette meg. Az idei Hon t i Napokra 
például kezdeményezésére és közös összefogással jelent meg húszfajta régi képeslap 4000 
példányban, elkészült egy videofilm a város és környéke műemlékeiről. Az előbbiért a 
szerencsi múzeumnak és a szobi könyvtárnak, az utóbbiért pedig a váci Madách Imre 
Művelődési Központnak is köszönet jár. 

A jövőben a társaságnak szüksége lenne egy helyiségre, ahol az eddigi szerény gyűjteményt 
s azt a több tucat honismereti kiadványt és folyóiratot, melyet a nemrég Ipolyságon ülésező 
budapesti Honismereti Szövetségtől kapott ajándékul, elhelyezhetné. Reméljük, a város-
atyák méltányolják majd a kezdeményezést , s a nehézségek leküzdésében közreműködnek. 
Mint ahogyan abban is bízunk, hogy újra feléled Ipolyságon az egészséges lokálpatriotizmus, 
és sikerül egyre több rendes és pártoló tagot szereznünk. 

Csáky Károly 
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Az alberti szlovák telepesek 
leszármazottjainak jubileuma 

Alberti íAlbertirsa) a török kivonulása után négy telepesrajjal népesült be. Közvetlen a 
felszabadulás után egy spontán népesség ülte meg a pusztafalut, 1702-ben már működöt t a 
falu vezetősége, s mint adó- és egyéb kedvezményesekről így határozott Pest vármegye 
alispánja: „Alberti, Irsa és Maiosháza, mivel újonnan felépült helységek, két évig mentesek a 
forspont alól (előfogat)." Ehhez a már működő közösséghez jöttek a zólyomi és a honti 
szlovákok. Az 1711-ben való megtelepedésük történetét szlovák nyelven 1728-ban írták meg 
és azóta minden esztendőben a megülés napján felolvassák a templomban szlovákul és 
magyarul. 1991-ben megtelepedésük 180. évfordulóján, szeptember 29-én egész napos 
ünnepséget rendeztek példamutató renddel és komolysággal. 

Istentisztelettel kezdték, három pap mondta az igét magyarul is, szlovákul is. Dr . Ján 
Dubiny besztercebányai esperes az anyavármegyék népeinek üdvözletét hozta. Időnként 
fölbúgott az orgona, zsoltárok szárnyaltak, s az ősi dallamokat a gyülekezet magyarul 
énekelte, az esperes szlovákul, együtt kérvén ide szakadt népével az egek urát békességre és 
boldogságra. E sorok írója megindultan figyelte ezt az egymásra találó kétórai szertartást, és 
ha evangélikus lett volna, részt vett volna az úrvacsorán, mely áldozatban az egész templom 
háromszáz híve részesült. 

Szólnom kell a szlovák nyelv használatáról. A spontán telepesek anyanyelvét nem 
ismerjük, ellenben jól tudjuk, hogy az 1720-as években tizenöt magyar család jött 
Nagykőrösről , katolikusok, reformátusok. A reformátusok evangélikussá lettek és fölvették 
a magyar mellé a szlovák nyelvet. A körösiekkel egy időben tizennyolc boconádi jobbágy 
fejezte be Alberti benépesítését. Szinte ők is megtanultak szlovákul úgyannyira, hogy a 
ceglédiek még a közelmúltban is szlovák falunak ismerték Albertit. Ellentétben a hontiakkal, 
akik kezdettől fogva ápolták származástudatukat, az utóbbi két jövevénycsoport utódai 
csupán annyit tudnak őseikről, hogy azok Nagykőrösről , illetve Boconádról származtak. 

A szlovákosodást az iskola segítette. A földesúri iskolát Szeleczky Már ton birtokos, a falu 
egyetlen ura alapította 1731-ben. Ebben az iskolában száz évig kizárólag szlovákul folyt a 
tanítás, 1830-tól pedig két nyelven. Figyelemre méltó az iskolaalapító oklevél szövege: 
„Megparancsolom a jelenleg szolgáló Apostoli István lelkésznek, Polionisz János ispánnak, 
Dobrodinszky János bírónak, Cbowán Mihály jegyzőnek, Havram Pál esküttnek és Kovács 
Tamás árvagyámnak: írásban is hirdessék ki minden alberti lakosnak tizenkét aranynak vagy 
ötven botütésnek terhe alatt, hogy saját gyermekeiket ifjúságuktól kezdve istenfélelemben 
neveljék. A fiúkat és leányokat egyaránt hat-hét éves koruktól tizenkét éves korukig járassák 
iskolába, ahol megtanítják őket olvasni, írni és számolni. A tanító fizetést kap tőlem, a 
községtől és a gyülekezettől. Ezért a fizetésért köteles az összes szegény és gazdag gyermeket 
ellenszolgáltatás nélkül szorgalmasan gondozni és hűségesen tanítani." Ez a földesúri parancs 
százharminc évvel megelőzte a nagyon korszerű, európai színvonalú 1868. évi XXXVIII . 
törvényt a kötelező iskolába járásról. 

Szeleczky Márton akarva-akaratlan a falu szlovákosodásának lett előidézője. Becslés 
szerint a XVIII. század közepén a lakosságnak jó egyharmada katolikus magyar volt, így a 
magyar növendékek is a szlovák tanító elé jártak, mert ha nem: „Amelyik gyermek az iskolát 
kerülné avagy önkényesen késnék, ahány késés, annyi botütést szenvedje" - folytatódik 
tovább a földesúr iskolatörvénye. Amelyik szülő ragaszkodott a magyar iskolához, az Irsára 
adta gyermekét a harminc évvel később, 1764-ben létrehozott katolikus tanodába. Időköz-
ben a magyar nyelv is általánossá vált, így lett kétnyelvű Alberti, s így tanítottak egészen 
1914-ig. Az evangélikus gyermekek csak ot thon hallottak szlovák beszédet és a templomban, 
ahol váltakozva, egyik vasárnap magyarul, a másikon szlovákul hallgatták az istentiszteletet. 
Akik ma is igénylik őseik nyelvén az Isten igéjét, azok hetente szerdán és pénteken 
hallgathatják szlovákul, s aki kívánja, a keresztelést és az úrvacsorát is. 1945 után bevezették 
a szlovák nyelv fakultatív oktatását. 

A délutáni ünnepségen a kassai evangélikus püspök, dr. Julius Filo szólt a díszközgyűlés-
hez, amelyet dr. Bod Péter Ákos miniszter is köszöntött . 

Hídvégi Lajos 
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Cserkésztáborok Gömörben 
Rimaszombat és a rimaszombati járás - hosszú kényszerszünet után folyta tódó -

cserkésztörténelmének újabb állomása volt Szilistye falu környéke, pontosabban egy 
erdőszéli, festői helyen álló barlangászház, amely mellett nyáron egy időre cserkészek vertek 
tanyát. A gyönyörű erdőkkel övezett nagy tisztáson sok-sok sátor tarkállott, s a magas 
zászlórúd és a kereszt sem hiányzott a rétről. Cserkészénekeket, csatakiáltásokat visszhan-
goztak a hegyek, több mint két héten keresztül. 

Az első táborozás, a r imaszombati 4. számú Hatvani István Cserkészcsapat, vagyis a 
legifjabb korosztály számára szervezett csapattábor egy hétig tar tot t , s ebbe a táborba két 
szomszédváros, Fülek és Losonc, valamint a távolabb levő Szepsi cserkészeit is meghívtuk. A 
második t íznapos cserkésztábornak ugyancsak az említett kies tisztás volt a színhelye. Ennek 
keretében a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség szervezésében az 1991. évi őrsvezetőkép-
zés zajlott le, s ebbe az ún. nagytáborba egész Szlovákia déli részéből, Várkonytól Kisráskáig 
úgyszólván minden szegletből jöt tek a már idősebb, 14-18 éves életkorú jelöltek. 

A táborokat igazi cserkésznangulat jellemezte. Az első, azaz a csapattáborban láttuk 
vendégül a Külföldi Magyar Cserkészszövetség I. kerületének, Európának a képviselőit, 
többek köz t Rottár Viktort és az első kerület vezetőjét, Gémesi Rékát. Számos országból 
(például Németországból , Svédországból, Angliából) érkeztek cserkésztestvéreink. Magyar-
országiak is időztek Körünkben, éspedig a Csongrádon m ű k ö d ő 553. számú Szent Imre 
Cserkészcsapat egyik őrsének tagjai, vezetőjükkel, dr. Vekerdi Sándorral, továbbá a 
Székesfehérváron tevékenykedő 85. számú, Zrínyi Miklósról elnevezett ciszterci cserkész-
csapat őrse, élén Helesfai Marcell csapatvezetővel. Táborunkban természetesen jelen volt 
Hodossy Gyula, az SZMCS ügyvezető elnöke és Ajpek Gabriella, szövetségünk elnöke is. 

A cserkészek derekasan jeleskedtek mind a forgószínpadi foglalkozásokban (térképészet, 
tűzrakás, tájolás, népdaltanulás, apostolkodás stb.), mind a por tyán , mely a török hódoltság 
koráig vitte el az öt fiú- és hat lányőrsbe tömörül t , mintegy nyolcvan cserkészjelöltet. A 
portyán őrsönként vettek részt fiataljaink, s főleg ügyességi és fizikai p róbákon kellett 
átesniük. Volt sebesültkötözés, tájékozódás, útjelismeret, bátorságpróba, kötélen való 
kúszás szakadék fölött, csomózás, zászlójelek gyakorlása, átlendülés patakon, főzéshez való 
felkészülés. Cserkészeink szellemi képességeit a tábor területén vizsgák keretében mértük le. 
A vizsgáztatók segédtisztjeink voltak, akik az idén szerezték rangjukat Paláston, a segédtiszti 
táborban. N é v szerint Varjú Katalin, Hojsza Zoltán, Takács Ena re és Vitéz László végezték 
a vizsgáztatást, sorukat dr. Kálmán László, a rimaszombati körzeti tanács elnöke egészítette 
ki. N e m hagyhatjuk említés nélkül Ritter Józsit sem, a tábortüzek „ifjú lantosát", aki 
színesebbé, vidámabbá varázsolta estéinket. 

Szilistye '91. A rimaszombati Hatvani István csapat cserkészei szalonnasütés közben 
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Cserkészek a portya egyik állomásán „sebesült kuruc vitézt" kötöznek 

ő s z i n t e köszönet illeti azokat a becses vendégeinket is, akik avégett jöttek el Szilistyére, 
hogy a táborozók ismereteit bővítsék, általános műveltségüket gyarapítsák. Szőke István 
bácsi (Kassáról érkezett) cserkészjátékokat és -dalokat tanított be, Veres János köl tő 
(Rimaszombatból jött ki) helytörténeti és művelődéstörténeti előadásokat tartott, s igen 
hasznosnak bizonyult dr. Danis Tamás és Vörös Zoltánné tanárok, Nagyferenc Katalin 
fafaragó képzőművész és Ádám Lajos néptánctanító fáradozása is. Á gyermekek hálásan 

f ondolnak vissza szakácsainkra és a faházukat átengedő barlangászokra is, akik nagymérték-
en hozzájárultak a jó közérzet fenntartásához. 

Szép és megható élményt jelentettek a rögtönzött tábori misék és istentiszteletek. Az esti 
tábortüzek pedig méltán nevezhetők a tábori élet tetőpontjának. 

A második tábor végén az avatás szertartása koronázta meg együttlétünket. Ez este az 
erdőben történt, tűz és fáklyák fényénél, s aki körülnézett , mindenhol megilletődöttséget 
olvashatott le az arcokról. A résztvevők égetett agyagból készített kis cserkészkalapokat 
kaptak emlékül, s akik sikerrel letették az őrsvezetői vizsgát, azok igazolványok tulajdonosai 
lettek. Persze, azok sem búsultak nagyon, akiknek ezúttal nem sikerült a vizsgázásuk, hiszen 
jövőre újra kísérletet tehetnek. Addig szorgalmasan munkálkodniuk kell a cserkészcsapatuk-
ban. 

Az idő repül, s máris örömmel vehettük hírét, hogy nem egy újdonsült őrsvezető nyomban 
elkezdte a munkát odahaza, ahol pedig nincs még csapat, ott hozzáfogtak a megalakításhoz. 
A táborban valamennyien magukévá tették a cserkészet lényegét, s a nyert tudást az 
„emberebb emberként , magyarabb magyarként" mot tó jegyében kamatoztatni fogják a 
jövőben. 

Vörös Attila 
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Lengyel néptáncosok Tiszakécskén 
Magyar, lengyel két jó barát, 

együtt harcol, s issza borát. 

így szól a régi, szép mondás a kéí nép ezeréves, legendás barátságáról. Az utóbbi évtizedek 
- mint minden emberi értéket - rombolni kezdték ezt a barátságot is, de a két nép kiállta a 
nehéz évek próbáját is. Ennek egyik szép bizonyítéka a poznani Piroska néptáncegyüttes és 
a tiszakécskei citerások kapcsolata. 

Poznanban, a hozzávetőleg 700 ezer lakosú nagyvárosban egy panelházak rengetegéből 
álló lakótelepen, a Maria Konopnickáról elnevezett általános iskolápan egy lengyel tanárnő, 
Halina Pacanowska-Wisniewska több mint 10 éve magyar népi táncokra tanítja tanítványait. 
A táncegyüttes a Piroska nevet viseli, egyszerre 60—65 tagja van. Ebből 40 olyan táncos, akik 
bármikor képesek kb. egyórás színvonalas előadást nyújtani magyar népi táncokból, s 20—25 
fő az utánpótlás. Az együttes tagjai 10-14 éves tanulók, akik heti 4 órában tanulják a magyar 
táncokat. Mivel csoportokra bontva gyakorolnak, a tanárnő heti 12—16 órát is foglalkozik 
velük, természetesen a kötelező óraszámain túl, a szabad idejében. Különösen figyelemre-
méltó az együttes tánctudása, ha tekintetbe vesszük, hogy a gyerekek négyévente teljesen 
kicserélődnek, a nagyok más iskolákban folytat ják tanulmányaikat, s nincs m ó d j u k az 
együttesben maradni. A „Piroskának" így is gazdag a repertoárja: zempléni karikázó, 
szatmári és mezőségi táncok, rábaközi és széki verbunk, öreges csárdás, kanásztánc, ugrósok 
stb. A gyerekek o l j k o r éneklik is a tánchoz illő dalokat. 

Poznan és környéke (Lednogora, Gnieznó) a lengyel nép bölcsője. Olyan gazdag 
hagyományú helyek ezek a lengyel nép történetében, mint a miénkben Pusztaszer, 
Esztergom, Székesfehérvár, Visegrád. Poznan ma is a lengyel kultúra egyik jelentős 
központja . 

Lengyelországban három országos jelentőségű, a mi Állami Népi Együt tesünkhöz 
hasonló szerepű népitánc-együttes van. Egyikük a poznani Wielkopolska (Nagy-Lengyel-
ország) néptáncegyüttes. Ennek a híres együttesnek gyermektagozata is van, ők csak lengyel 
tanco kkal szerepelnek, s ők a legjelentősebb vetélytársai a Piroskának. A Piroska táncegyüt-
tes csak magyar táncokat táncol, s ebben egyedülálló egész Lengyelországban. 

Kétévente rendezik meg azt a néptáncfesztivált, amelyen Poznan és a poznani vajdaság 
táncosai vesznek részt. 1983-ban a Wielkopolska gyermekegyüttes lett az első, a Piroska a 2. 
helyet kapta. Hasonlóképpen zajlottak a versenyek 1990-ig, amikor a Piroska nagy sikert 
aratott: a vajdasági néptáncversenyen végre az első helyet szerezte meg, maga mögöt t hagyva 
a nagyon színvonalas Wielkopolska gyermekegyüttesét is. 

Számos egyéb fesztiválon, seregszemlén is sikeresen szerepeltek. Halina Pacanowska-Wis-
niewska négy színdarabot vagy inkább táncjátékot is írt Magyarországról: Mese a Balatonról, 
Beszélgetések a Dunával, Téli este a Dunánál és Utazás a Hor tobágyon . Ezeket is a Piroska 
adta elő, nagy sikerrel. Az együttesnek évente 20-30 fellépése van. Tíz év alatt több tízezer 
ember látta a műsoraikat, s ismerkedett meg általuk a magyar népi kultúrával. A magyar- len-
gyel barátság csodálatos apostolai ők, s ezért tőlünk is nagy tiszteletet érdemelnek. 

Tiszakécskén 1988-ban járt először a Piroska együttes. 1989-ben a kécskei citerások 
vendégszerepeltek Poznanban és a lengyel tengerparton: Lebában és Ustkában. A lengyel és 
magyar fiatalok és tanáraik is megismerkedtek, megbarátkoztak egymással. 

Szerettük volna 1990-ben újra meghívni a lengyel gyerekeket, de az országos és helyi 
gazdasági és politikai v iszonyok rendezetlensége miatt ez nem sikerült. Ezér t 1991 
januárjában tiszakécskei székhellyel létrehoztuk A magyar-lengyel barátságért alapítványt, 
amelynek célja, hogy 

1. Ápolja a két nép, s ezen belül a poznani és kécskei fiatalok barátságát. 
2. Kécskei és környékbeli vállalatok és magánszemélyek adakoztak e nemes cél érdekében. 
3. így 1991. június l - jé től 10-ig újra vendégül láthattuk a Piroska néptáncegyüttest 

Tiszakécskén és környékén. 
Az alapítók és a későbbi támogatók közöt t kiemelten meg kell említenünk a Kecskemét-

Szikrai Állami Gazdaságot és a Vegyépszer Rt . budapesti központ já t . Az előbbi 2 nap teljes 
ellátást, az utóbbi 8 nap ingyenes szállást biztosított lakitelki, illetve tiszakécskei üdülőjében 
a 35 fős lengyel csapatnak. Jelentősebb összeggel és természetbeni segítséggel is támogatták 
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az ügyet a Lakitelek Alapítvány, a tiszakécskei Arany János Művelődési Központ , a BULIV 
tiszakécskei gyáregységének ifjúsági szervezete, a Hungária Biztosító kecskeméti kirendelt-
sége, a lakitelki iskola és a magánszemélyek közül Kovács Miklós kécskei kékfestőmester, 
Szabó Tamás vendéglős és Szabó István, a tiszakécskei termálfürdő bérlője. A felsoroltakon 
kívül munkával és apróbb-nagyobb figyelmességgel igen sok kécskei felnőtt és gyerek 
iparkodott azon, hogy lengyel vendégeink jól érezzék magukat nálunk. 

A Piroska együttes megismerkedett Kecskemét, Lakitelek, Tiszakécske és környéke 
nevezetességeivel és megtekintette Szarvason a gyermek szólótáncosok néptáncfesztiválját. 
Magyar néptánctudásukat Tiszakécskén és Lakitelken volt alkalmuk bemutatni. 

Egy nép megbecsülésének legfőbb jele, ha megismerjük nyelvét, kultúráját. A lengyel 
gyerekek és természetesen tanáraik a magyar népitánc-kultúra magas fokú ismeretéről, s 
ezáltal népünk iránt érzett tiszteletükről tettek tanúbizonyságot. Ez mélyen meghatotta 
mind a tiszakécskei, mind a lakitelki közönséget. 

A kécskeiek és a poznaniak sikeres találkozása is bizonyítja, hogy a barátságot gazdaságilag 
nehéz időkben is meg lehet és meg is kell őrizni. 

Tajti Erzsébet 

A bonyhádi Honismereti Kör jubileuma 
A művelődési központban kilenc év óta működik a Honismereti Kör, s 1991 novemberé-

ben tartotta a 200. foglalkozását. A programokat eddig összesen 4200-an látogatták. Az 
előadók legtöbbször a kö r tagjai, de gyakran szerepelnek a szekszárdi levéltár, a múzeum és 
a főiskola szakemberei is. A klubszerű találkozókon a kollektíva valamennyi tagja aktívan 
részt vesz gyűjtemények bemutatásával, emlékek felidézésével. 

A kör tevékenysége többirányú. Tagjai rendszeresen megemlékeznek a magyar történe-
lem, irodalom és művészet jeles évfordulóiról. Az Ismerd meg hazádat! sorozat a hazai 
tájakkal, műemlékekkel, történelmi emlékhelyekkel foglalkozik. A legfőbb cél a helytörté-
neti értékek népszerűsítése: a Völgység múlt ja, az Apponyi , a Perczel és a Dőry család 
szerepe, Bonyhád újkori története, a műemlék- és természetvédelem, a magyar-német-szé-
kely népi hagyományok kölcsönös megismerése és megbecsülése. A kör tagjai minden évben 
más-más helyi intézményt, templomot, üzemet látogatnak meg. Az évad mindig egész napos 
kirándulással zárul: eddig 16 tolnai és 16 baranyai településen jártak „azonkívül meglátogat-
tak több múzeumot , tájnázat, helytörténeti gyűjteményt, természetvédelmi körzetet So-
mogy, Fejér és Bács megyében is. 

A bonyhádi Honismereti Kör a 200. foglalkozásán a város legnagyobb fiára, Perczel Mórra 
emlékezett, születésének 180. évfordulóján. Most a Bonjmáuról elinduló Hűséggel a 
hazához! mozgalom zászlóbontásának 50. évfordulójára készül. 1992. január 25-én több 
előadás, dokumentumfi lm idézi fel az antifasiszta kezdeményezés valós értékeit. Erre az 
alkalomra a kör meghívja és várja a mozgalom veteránjait. 

Kolta László 

A KÖVETKEZŐ SZÁM TARTALMÁBÓL: 
Arany János Nagykőrösön - Érsekújvár 300 éve - A székelykeresztúri Orbán 
Balázs Gimnázium - Vallomás a Pilvax-közről - Válogatás a Lakitelek Alapítvány 
paraszti önéletíró pályázatából - Német nemzetiségű kulák voltam - Parasztsors-
magyarsors a Drávaszögben - Magyarként és „osztályidegenként" Romániában -
Az Erdélyi Fejedelemség kezdetei - A bonyhádi Hűséggel a Hazához mozgalom 
gyökerei - Áruló volt-e a Székely Hadosztály - Gyimesiek Csíksomlyón, a 

f 'ünkösdi búcsún - Újjáalakult a tordai dalárda - Magyar cserkészek a szöuli 
amboree-n. 
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Mátyusföldi este 
A Népművészeti Baráti Kör és a Rákóczi 

Szövetség meghívására dalosok, táncosok, 
mesemondók, szavalók, citerások érkeztek a 
mátyusföldi Magyardiószegről a fővárosba 
és bemutatkoztak a II. kerületi Petőfi Műve-
lődési Központban. Vezetőjük, Karsay Ti-
bor ismertette a tájat és a települést ahonnan 

jöttek, s bemutatta az Ú j Haj tás Együttest. A 
műsor legfőbb értéke, hogy nagyrészt fiata-
lok, gyermekek léptek föl, ami bizakodással 
tölthet el mindenkit: vannak, akik tovább-
örökítik és olyanok is, akik átveszik a hagyo-
mányt. 

(H. P.) 

Böhm Katalin felvételei 
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FORUM 

A „Nagy Iván" és a földesi családnevek 
Ö r ö m m e l és bo ldog várakozással vettem b i r tokba a reprint kiadásban megjelent N a g y 

Iván Magyarország családai c ímerekkel és nemzedékrendi táblákkal c ímű munka kötetei t . 
Ö r ö m m e l , mer t a könyvtárak olvasótermeiben mindig csak fu tó találkozásra jutott a lkalom 
az éppen időszerű téma érdekében. Lakva ismeri meg egymást az ember , a könyv lapjait 
forgatva mé lyedhe tünk el t anulmányozásában , szeretetében. Menny i re hagyja hát magát 
„Nagy Iván " megismeri? 

A he ly tör téne te t kuta tó nem élhet meg mélyreható családtörténeti búvárkodás nélkül. A 
legjobban elérhető, XVII . század vége és XIX. század közepe közt i másfélszáz év nemesi 
összeírásai és nemességigazolásai Földesről száznyolcvan Különböző eredetű családdal 
ismertet tek meg. A z előbbi, illetve későbbi korok még mintegy harminc famíliával bővítet ték 
a repertoár t , s elébem tárult szülőfa lum nemesi társadalma. Semmi sem akadályozhato t t mos t 
már meg abban, hogy a szinte királyi könyv(Liber Regius)-ként tisztelt kö te tekben 
azonosí tsam e famíliákat, hiszen talán nincs is olyan nemes család Magyarországon (a teljeset 
értve alatta), aki a „Nagy Iván"-ban benne ne volna. így tartotta a századfordu ló kö rnyékén 
a közhiedelem, bár maga a szerző sem osztot ta e vélekedést, teljes joggal , hiszen szerzőként 
ismerte munká ja erényeit és hibáit , legfeljebb mai bemuta tó ja kelthet hasonló reményeket a 
kü lön füze tkén t mellékelt t anu lmány iban . 

1. A száznyolcvan nevet végigfutva hangalakját tekintve huszonnégye t egyáltalán nem 
sikerült megtalá lnom. N é h á n y k ö z ü l ü k : 

Barcsa - 1666. szeptember 29-én kelt címeres nemeslevele, amit a következő esz tendő-
ben Szabolcs vármegye közgyűlésén kihirdet tek. E család tagja a tetétleni születésű 
neves debreceni kollégiumi professzor Barcsa János, számos és becses tör ténet i 
munkával örvendezte t te meg az u tókor t a századfordulón . 
Karacs - 1654. augusztus 18-án kelt címeres levele, amit a köve tkező évben Heves és 
Külső-Szolnok vármegye közgyűlése hirdetet t ki. E família tagja a re formkor i té rkép-
metsző, a püspökladányi születésű Karacs Ferenc, akiről N a g y Iván a Századokban 
megemlékezik . Karacs Imre pedig a századforduló után alakult N e w York-i magyar 
színtársulat igazgatója. 
Karmazsin - a família nem szerzett címeres levelet, de a nemesi összeírásokban 
rendszeresen megtaláljuk őket . Ezek az oklevelek, amelyek a Habsburg -ház i ká ro lyok 
alatt váltak általánossá, nem vol tak a nemesség kri tériumai, csak a későbbi köz tuda tban . 
Ebből a családból való Karmazs in László, aki a köze lmúl tban volt a Debreceni 
O r v o s t u d o m á n y i Egyetem rektora . 

2. Mintegy nyolcvan családot ölel fel a következő csopor t , akiknek a nevét megtalál juk 
ugyan a „Nagy Iván"-ban, de a fel tüntetet t adatok kétségtelenné teszik, hogy semmiféle 
kapcsolat nem áll fenn köz tük , tehát csak névalakban egyeznek. K ö z ü l ü k is bemuta tok 
néhány családot. 

Boross, másként Borissza - mezővéggyantai , címeres levele 1649. augusztus 6-án kelt. 
Boross Lász ló az erdélyi fejedelem lovaskapitánya, t öbb falu b i r tokosa . 
Farkas - bogdányi , több száz éves szabolcsi illetőséggel, két földesi tagja részt vett a 
Kossuth Lajos által is bírált nagykállói véres választáson, címeres levéllel nem 
rendelkeztek. 
Földesi - a XIV. századtól b izonyí tha tóan a község bi r tokos családja. Címeres levelet is 
kapot t H u n y a d i Jánostól 1449-ben. 
Karácsony - a família 1606. november 14-én kapot t címeres levelet. E családból 
származik Karácsony Sándor egyetemi tanár, pedagógiai és f i lozófiai író. 
Széles - 1666. február 8-án nyer tek címeres levelet. A c ímerszerző Széles Péter a XVII . 
század közepén Debrecen legmódosabb kereskedői közé ta r tozo t t . 
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Zöld - 1651. szeptember 23-án kelt a címeres levele. A családhoz tartozik Zöld Marci 
hírhedett betyár és Zöld Sándor, a tragikus véget ért orvos és miniszter. 

3. A következő nagyobb csoportnál már feltételezhető a kapcsolat, még ha biztosra nem is 
mehetünk az adatainkkal. Mer t vagy azt látjuk, hogy Nagy Iván több megye mellett 
Szabolcsot is felsorolja a családok lakóhelyei közöt t , közelebbi helységmegjelolés nélkül 
vagy Fényes Elek Geográfiáját jelöli meg forrásul, miszerint a famíliát Szabolcs vármegye 
nemessége sorában találjuk. Sajnos, Nagy Iván következetlenül használta megjelölt forrását, 
hiszen akkor az első és második csoportban lévő családok neveinek egy részét feltételenül a 
Magyarország családai... lapjain kellene találnunk. Fényes Elek: Magyarország geográphiai 
szótára . . .Pest, 1851. szabolcsi adatai Szabolcs vármegye 1833. évi nemesi összeírása 
felhasználása útján, tehát hiteles adatok alapján kerültek be a munkájába, bár elírások 
találhatók benne. Lássunk azonban ebből a csoportból is néhány famíliát. 

Domokos - címeres levelük elveszett, de 1674. évi kihirdetését bizonyítani tudják. 
D o m o n k o s János, Jókai Aranyemberének egyik mintája, állítólag ebből a csalácfból 
származott . 
Kun - az 1649. június 8-án nyert címeres levelet Kun Mihály téeszelnök családja együtt 
őrzi Rákosi által a beadásban való élenjárásként adott új „nemeslevéllel". 
Mata - a Rákóczi György adományozta és Bihar megyében kihirdetett nemes levelük 
elveszett, a famíliához tar tozik Mata János neves grafikus. 
M edgy esi - 1642. május 10-én kapta a címeres levelet Medgyesi Pál Rákóczi György 
udvari papja III. Ferdinándtól. A család tagja Medgyessy Ferenc orvos-szobrász-mű-
vész. 

4. Az újabb csoportnál N a g y Iván már egyértelműen Szabolcs megyére utal, ami 
majdnemhogy kétségtelenné teszi, hogy földesi családokról van szó. E jellegzetes nevű 
famíliákból a megyében aligha fordul elő más eredetű család. A Boldogh, Habokai, Harangi, 
Harmati, Jámbor, Nagyidai és Zsidai családok ide számíthatók. 

5. Kétségtelen, hogy a következő családok Földesen éltek, bár helységre utalással náluk 
sem találkozunk, sőt névelírás - Koronkai a Koroknai helyett - is található. Balásházy, 
Budaházi, ecsedi Csapó, Héti, Koroknai, Ritók, Sápi, Ványi, Zákány, Zoltai. 

6. Végül is csak két famíliánál van feltüntetve az, hogy Földesen él, a Nyirő és a Pércsi 
család ismertetésénél. Ez u tóbbi tagja Pércsi Lajos 1958-ban kivégzett vértanú. 

Gondolom más települések esetében hasonló eredménnyel találkozunk. 
Van ugyan egy másik lezárt és megjelent életmű a magyar családtörténeti irodalomban 

(Kempelen Béla: Magyarország nemesi családai), mely a „Nagy Iván"-hoz képest a családok 
többszöröséről tájékoztat és a ku ta tó is jobban hasznosíthatja, mivel a különböző családok-
ról pontosabb adatokat és forrásjelölést találunk, de hát a kiadók útjai kifürkészhetetlenek, 
talán reprezentálni akart a színes mellékletekkel. Pedig színes címereket Kempelennél is 
lehetett volna hozni , mégis Nagy Ivánra esett a választásuk. Vajon rövid idő elteltével 
Kempelen életművével is találkozhatunk reprint kiadásban? 

Karacs Zsigmond 
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A Jókai-kódex nevéről 
Hangulatos és élvezetes írásban mutat ja be Motesíky Árpád A nyitrai Ehrenfeld-Jókai-kó-

dex címmel első magyar nyelvű könyvünk megtalálásának regényes históriáját a Honismeret-
ben (1991/5). írásában töí>bek közöt t ezt olvassuk: „A kódexet Toldy Ferenc még 1862-ben 
a megtaláló tiszteletére Ehrenfeld-kódexnek nevezte el, mígnem jóval később, 1925-ben 
nevezték el Jókai-kódexnek, az író születésének centenáriuma alkalmából. Nincs szándé-
komban Jókait, a nagy mesemondót , a remek magyar írót bántani, de nagyon vitathatónak 
tartom a kódex róla való elnevezését." 

Sajnálom, hogy az írásához csatolt irodalomjegyzékben a szerző nem említette meg 
édesapám, P. Balázs János 1981-ben megjelent betűhű olvasatát és latin megfelelőinek 
szövegkiadását (Jókai-kódex. X I V - X V . század. Akadémiai Kiadó, Bp. 1981). Ennek 
bevezetőjében ugyancsak megtalálható a regényes megtalálási történet a további kiegészítés-
sel: „A magyar művelődés akkori irányítói több ízben megkísérelték a kódex megvételét, de 
Ehrenfeld semmiképpen sem akart megválni tőle. Ehrenfeld halála után örökösei már 
felkínálták a könyvet a Magyar Nemzet i Múzeumnak, de olyan magas áron, hogy az 
örökösökkel való többszöri tárgyalás sem vezetett eredményre. Az örökösök végül 
Londonban árverésre bocsátották a kódexet. Ekkor a magyar országgyűlés, attól félve, hogy 
így örökre elveszhet ez a jelentős kincsünk, megszavazta az 1000 angol font kikiáltási árat, és 
az egyéb kiadásokra szükséges 450 angol fontot társadalmi úton gyűjtöt ték össze. így került 
hosszú távollét után haza a kódex, és az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában 
helyezték el.. . Az 1925-ben a Jókai-centenárium alkalmával hazatért, sok viszontagságot 
átéít könyvünket azóta hivatalosan Jókai-kódexnek nevezzük." 

A felfedező, megtaláló Ehrenfeld Adolf szerepét tehát sohasem felejthetjük el első magyar 
nyelven írott könyvünk említésekor. Az örökösök anyagi haszonlesése azonban majdnem a 
könyv elvesztéséhez vezetett, ezért került sor a könyv hazatérésekor a névcserére. A magyar 
nyelvészeti szakirodalom ettől az időponttól fogva folyamatosan ezen a néven jelöli. Igaz, 
hogy Jókai Mórnak közvetlenül nem sok köze van ehhez a nyelvemlékünkhöz, de a róla való 
elnevezést mégsem tarthatjuk szerencsétlennek, s egyáltalán nem érdemtelennek. 

Balázs Géza 

KEIIU 

MEWtA 

rsCTORTOK 

PP.NTKK 

P A T A K I - F E L E K É P E S 

T A N Ó R A R E N D 
Haza és szabadság 

IHM. július 1MB Kouuth n x y i u r ű bestéd, 
aiággvűlésen. I»mertette a veaiedelmet ami hazánkat fenyegette a 
nemzetiségek lázadása mls t t Aa országgyűléstől azt kérte, hogy a 
honvédaég létszámát !MtM fóré emelhesse s a azükséges költsége-
ket la előteremtse A képviselőtestület egy pillanatig némán várt, 
dr Nyári Pál lelkesen felugrott a kezét esküre emelre kiáltotta: 
„Megadjuk!" Erre kitört a képviselőkből Is a lelkesedés és siái és 
száa kiáltás hangzott el: „Megadjuk!" 

Kossuth meghatva, könnyei izemmel telelt, hogy Onttk felál-
lottak mint egyetlea férflá és éa leborulok a nemzet nagyiága •Mur 

Hihetetlen lelkesedés ragadta el a hallgató közönséget la! Ex 
volt Kossuthnak talán legnagyobb sxónokl alkere. 

Kossuth remek ceglédi beaiédében megindította a toborxáat, vagyia 
rábeszélte a flaUlaágot. hogy Ónként lépjenek be a magyar hadaeregbe. 
A felszólításra aionnal aokan, később még többen álltak be katonának, 
nemeaak a fiatalok, hanem még föllelkesUlt «regek la! A toborzás meg-
indult aa orsiágban s bámulatos rövid Idő alatt öaaaegyUlt a lelkea had-
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KONYVESPOLC 

N A G Y O L G A : 
A törvény szorításában1 

A kolozsvári néprajztudós, Nagy Olga 
neve Magyarországon jól ismert, s nem csu-
pán a szigorúan vett szaktudományos kö-
rökben: a többkötetes szerző Romániában 
és Magyarországon kiadott népmesegyűjté-
sei, meseszociologiai írásai, széki tréfákból 
és elbeszélésekből válogatott (sőt, színre 
vitt) Paraszt Dekameronja, sok más munkája 
népszerűvé tette őt a széles olvasóközönség 
soraiban is. Évtizedeken (pontosabban: 
amint önmagáról írja, harminc éven) át — 
ebből körülbelül nyolc évig országjáró új-
ságíróként - kutató szenvedéllyel baran-
golta-járta be az erdélyi magyar falvakat. 
Gyűj tő és megfigyelő tevékenysége a szakte-
rületen belül sokoldalú érdeklődésről árul-
kodik. 

A paraszti értékrend és magatartásformák 
vizsgálata, amely különböző vidékek, táj-
egységek, falutípusok helytől és időtől, és 
egyéb változóktól - mint például a vallástól -
függően eltérő jellemzőinek feltárásán ala-
pul, s e többéves kuta tómunka és több száz 
oldalon rögzített beszélgetések tartalom-
elemzéséből indul ki, olyan megfigyelések 
eredménye, amelyek csak évek múltán szer-
veződtek egységbe. A nemrég megjelent kö-
tet, A törvény szorításában, egyfajta szub-
jektív módszerekkel megvalósított véle-
ménykutatásnak tekinthető, s a szerző - az 
értékrend vizsgálata kényes módszertani 
kérdéseinek tudatában - meggyőződéssel 
vállalja indoklásainak szubjektív voltát. 

Miként alakul ki egy-egy falu értéktudata, 
a helyi közösség ál talkövetendő eszmény, és 
miként irányította-irányítja ez az értéktudat 
a falu életét, a közvéleményét, a magatartás-
formákat? Hogyan változik a paraszti er-
kölcs? Ilyen és nasonló kérdések foglalkoz-
tatták a néprajztudóst akkor, amikor beszél-
getőpartnereinek, a kutatot t falvak lakosai-
nak Konkrétra „lefordította" ezeket és fel-
tette nekik: „milyen a tisztességes élet?", 
„miért kell jónak, egymást segítőnek len-

ni?", „melyek az erkölcsi értékek?" és így 
tovább. Hogyan alakul ki már gyermekkor-
tól, a családon belül, a nevelés, gondozás 
folyamán, később az élet különböző szaka-
szaiban, helyzeteiben - ünnepek alkalmával, 
élet-halál viszonylatában, szokások során - a 
követendő viselkedés, melyre a faluközösség 
valósággal íratlan törvény erejével szorítja rá 
tagjait? Miként torzulhat el, torzul el ez az 
értékrend a közösségek esetében (például az 
egykézéssel) vagy egyéneknek a falu normái-
tól eltérő, „deviáns" viselkedésében, miként 
reagál ezekre a közösség? 

A kérdésfelsorolás rövidnek tűnik azon 
kérdések sokasága mellett, amelyeket felvet 
egy ilyen átfogó kutatási terület. A könyv 
esszécímeknek is beillő fejezet- és alfejezet-
címei izgalmasnak ígérkező etnológiai, filo-
zófiai fejtegetéseket sejtetnek. A 16 alfejezet 
tartalmából idézve, például ilyeneket: Az 
átkozódás, mint vallasi tényező; A menny-
ország, mint kompenzációs lehetőség; 
Gyermeki lelkület a játékokban; Az ösztöni-
ség szerepe; Ér tékrend és csoporteszmény; 
A közvélemény természete és mechanizmu-
sa, és másokat. Valóban, felépítésükben élve-
zetes, olvasmányos elmélkedésekre bukka-
nunk, melyeket a szakma szabályaihoz híven 
alátámasztó példák, esetek, információs bi-
zonyí tó anyag, adatközlők véleményének 
felidézése követnek. 

Nagy Olga modellértékű közösségeken 
keresztül elemzi a szokásokat, a babonák-
hoz, a meséhez, dalhoz, sorshoz, halálhoz, 
erkölcsös, illetve erkölcstelen élethez fűződő 
viszonyukat. E viszonyok szerinte rendszert 
alkotnak, amely „mindent megmagyaráz", 
mely szerint „minden mindennel össze-
függ". Elmélkedésre késztető megállapítá-
sain túl az erdélyi falvak sajátos közösségi 
élete iránt érdeklődő olvasó számára talán 
azok a falutípus-identitástípus elemzések, 
jellemzések, végezetül pedig összehasonlítá-
sok a legizgalmasabbak, amelyek erősen ha-
gyományőrző, zárt, jellemző életformájú, 
népművészetük és háziipari termékeik révén 
több ország határain túl is ismert és elismert 

1Nagy Olga: A törvény szorításában. Paraszti értékrend és magatartásformák. Gondola t , 
Budapest, 1989, 391. oldal 
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falvakra vonatkoznak. Mi a közös és mi az 
eltérő az olyan erdélyi magyar falvak identi-
tástudatában, mint például a mezőségi Szék, 
a kalotaszegi falvak - ezek közül itt főleg 
Inaktelke és Kispetri - vagy Havad és Me-
zőpanit? Első látásra a közös vonások a 
szembetűnőek: a hagyományokhoz való 
erőteljes ragaszkodás, a zártság, sokáig az 
egymás közöt t i házasodás, az endogámia, a 
városhoz fűződő kereseti lehetőségeik meg-
léte. Ez például ugyanannyira jellemző 
Székre is, mint a kalotaszegi falvakra. De a 
kívülálló számára nem mindig nyilvánvaló a 
motivációban rejlő lényeges különbség: míg 
a székiek a városban nyomorúságuk színhe-
lyét látják - hiszen a megélhetési források 
szegénysége miatt voltak kénytelenek városi 
(mindig ideiglenes) munkahely után nézni, s 
leginkább napszámosnak, illetve cselédnek 
szegődtek el —, addig a jobb gazdasági hely-
zetű kalotaszegi falvakból a jómód megőrzé-
se, a költséges viselet és a gazdag berendezés 
igénye motiválta a városi kereseti források 
felkutatását, s a városban - ahol egyébként 
megbecsült szakmunkásként érvényesültek-
érvényesülnek - elismert háziipari termékeik 
értékesítési lehetőségeit, a piacot látják. 

Másfajta viszony fűzi a havadiakat és a 
mezőpanitiakat a városhoz; a „havadi és a 
mezőpaniti modell" értékrendjét törté-
nelmi-származási tudati tényezők alapozták 
meg. Lakosai egykori szabad székelyek le-
származottai. Erőteljes közösségtudatuk 
megőrizte ennek jelentőségét: büszkék erre, 
magukat különbnek tartják, szigorú erköl-
csös magatartásukat, az erős közösségi őrkö-
dést e felett ez határozza meg, hiszen példa-
mutatónak kell lenniük - meglátásuk szerint 
- más falvak számára. Mivel igen nyitottak 
voltak a korszerű mezőgazdasági ismeretek 
és a gazdálkodás felé, kialakult itt az alkotó 
típusú gazdaember, aki egykor maga ter-
vezte meg a gazdálkodást. A két világháború 
között az Erdélyi Magyar Gazdasági Egye-

sület munkásságának legszebb, legsikere-
sebb példáját jelentették. Ez a falutípus a 
várost nem tekintette ellenségének, de köve-
tendő modellnek sem. Nagy Olga meghatá-
rozásában esetükre az „egymásmellettiség" a 
jellemző. O k egyszerűen elfogadták a várost, 
annak „másságát". 

A városiasodás folyamata könnyebben 
csábította-vonzotta-szippantotta fel azon 
községek, falvak lakóit, amelyeknél törté-
nelmileg nem alakultak ki erős hagyomá-
nyok , vagy ahol a zsellérsors miatt lakosai 
közömbösek maradtak a mezőgazdasági 
munka , az állattenyésztés örömei iránt. A 
városba özönlés, a migráció más meghatáro-
zóit is számon tartják például a szociológu-
sok; e tényezők közül a szerző a „felbomlás 
modelljének" elemzésekor figyelembe veszi 
a városhoz való közelséget, a földrajzi távol-
ságot. A kötetben példaként vizsgált Udvar-
falva Marosvásárhely peremén van. 

Nagy Olga vizsgálatai nagyobbrészt pro-
testáns falvakkal kapcsolatos értékrendről és 
annak változatairól és változásairól szólnak. 
E szinte kizárólag kálvinista típusú közössé-
gek különbségeik ellenére is valamilyen erő-
teljes hasonlóságot mutat tak: mértéktartást, 
józanságot, fokozot t racionális beállítottsá-
got az élet dolgaival szemben. A vallás - egy 
sajátos népi vallásosság, mely nem azonos az 
egyház dogmáival - aon tő szerepet játszott 
értékrendjük, egész életvitelük szempontjá-
ból. Érdekes lett volna egy, a szerző mese-
szociológiai vizsgálataihoz hasonló összeve-
tés, ahol összehasonlította a katolikus és a 
református falvak közösségi lelkületét. 

A kötet „emléket kíván allítani a falunak, a 
parasztságnak, amely évszázadok során 
megőrizte anyanyelvünket és azt a szellemi-
séget, amelyet anyanyelvünk képvisel. ...a 
munkát pedig magasrendű indítékkal ru-
házta fel. 

Demeter Zayzon Mária 
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Székelyföldi honismereti füzetsorozatok 

N e m lehet megindultság nélkül kezünkbe 
venni annak a két székelvföldi honismereti 
füzetsorozatnak a darabjait, amelyek az 
utóbbi időben rendkívüli módon megszapo-
rodot t - sok esetben tiszavirág-életű - romá-
niai magyar újságok, folyóiratok és egyéb 
periodikák közt valamelyes állandóságot, 
hosszabb életet ígérnek. Akkor is örülnünk 
kell ezeknek a kiadványoknak, ha véko-
nyocskák, ha az elképzelhető leggyatrább 
tipográfiával készültek is. Mindezt és még 
sok mást is feledtet velünk az a lelkesedés, 
ami szemmel láthatóan maidnem fél évszá-
zad mulasztását akarja mindjárt , most , azon-
nal pótolni. Erre a lelkesedésre tekintettel 
nem szólunk a füzetecskék közleményeinek 
színvonaláról, következetlenségeiről; általá-
ban nem azt kér jük tőlük számon, ami 
nincsen bennük, vagy nem úgy van bennük, 
ahogy jobb volna, hanem arról beszélünk, az 
előtt hajt juk meg a fejünket, amik bennük 
vannak; a kétségtelen pozitív, minden eset-
ben valamilyen szempontból értékes dolgok 
és a közlési törekvés előtt. 

Az első füzetsorozat , amelyről szólni kí-
vánunk, az Útravaló címet viseli. Csíkszere-
dán adja ki az E N B Design és Reklám Rt. 
Egy-egy szám 16 oldal és sokszorosítással 
készülnek. Minden szám tematikus, a kérdé-
ses tárgykör történetére, alakulására, jelen-
tőségére legszívesebben régebbi szerzők sza-
vait, véleményét idézik. A kérdés jelenlegi 
állapotáról, aktualitásáról, jelentőségéről né-
hány rövid, de lényegre törő, olvasmányosan 
megírt cikkecske ad számot. Az Útravaló 1. 
száma Mária-harangszó Csíksomlyón cím-
mel számos idézetteiismerteti a csíksomlyói 
kegytemplom, a búcsúk történetét , jelentő-
ségét. A 2. szám Hiétszer árvább címmel, 
ugyancsak szemelvények idézésével fest ké-
pet a moldvai csángó magyarokról . A 3. 
szám Régi fürdőházak a Hargitán innen és 
túl címmel, ugyancsak idézetekkel mutatja 
be a híres székelyföldi fürdőket , a fürdőéle-
tet. A 4. szám Gyalog és lóháton Erdélyben, 
főleg irodalmi szemelvények sorával pótol 
egyfajta, nagyon is hiányzó művelődéstörté-
neti, kulturális „útikönyvet". Az 5. szám, A 
madéfalvi veszedelem, számos idézettel is-
merteti az 1764. évi császári vérengzés - a 
madéfalvi veszedelem - történetét , hatását és 
a rá való emlékezést. A 6. szám egyetlen 
tanulmányt közöl : Fodor Sándor: A csiksom-
lyói ferences könyvtár kincseiről címmel. 

A másik sorozat, k imondot tan folyóirat 
jellegű és az igények, az önmeghatározás 
szerint is az. A Sepsiszentgyörgyön megjele-
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nő, de a székelyudvarhelyi nyomdában ké-
szült Tulipán Füzetek alcímként büszkén 
viselik a címoldalon: Székelyföldi Ismeretter-
jesztő Folyóirat. A címoldalt minden esetben 
egy-egy idézet - Sütő Andrástól, Kós Károly-
tól, Benedek Elektől, Márton Árontól, Ta-
mási Árontól - teszi teljesebbé. Ha átnézzük 
a hozzánk eljutott öt számot, nyugodtan 
elmondhatjuk, hogy egy kimondottan honis-
mereti folyóiratocskáról van szó. Bár a Tuli-

Í án Füzetek is gyakran él az idézetek adta 
özlési móddal, a hangsúly itt az önálló, 

rövid, sőt igen rövid ismeretterjesztő cikke-
ken, apró tanulmányokon van. Furcsa, hogy 
számos cikk vagy teljesen névtelen, vagy csak 
egész, de sokszor csak fél monogrammal 
jelzett. Az 1. szám (1990. december) jelentős 
írása Albert Ernőé (A Kőműves Kelemen 
balladájának változatai Háromszéken), Kó-
nya Ádámé (A Székely Nemzeti Múzeum 
főépülete), Benkő Emőkéé (Benkő József 
élete és munkássága születésének 250. évfor-
dulójára). A 2. szám (1991. január) írásai 
közül kiemeljük a Velenczei M.-Egyed /.-
Hermann I. szerzői közösség tanulmányát 
(A Baróti Szabó Dávid középiskola történe-
te), N R cikkét (Baróti Szabó Dávid 1739— 
1819). A 3. szám közleményei közül (1991. 
február) több más mellett számon kell tartani 
Kiss László tanulmányát (A magyarhermányi 
általános iskola története), Göari-Oláh Anna 
írását (Vargyas unitárius műemléktemplo-
ma). A 4. szám kiemelkedő írásai (1991. 
március) a következők: Seres András: Hús -
véti szokások a Barcaságon; Buna István: A 
kézdivásárhelyi Bod Péter tanítóképző törté-
nete; Incze László: Háromszék Párizsa (Kéz-
divásárhely). Az 5. szám (1991. április) közle-
ményei közül Balogh András (Berecki hely-
történet), Kiss László (Bartalis Ferenc), Szabó 
József (Áz uzoni református templom törté-
netéből) írásaira hívjuk fel a figyelmet. 

A Tulipán Füzeteknek kialakult néhány 
állandó rovata is. Minden számban van Szé-
pen magyarul, szépen emberül címen nyelv-
művelő rész. Bizonyára olvasott a Cserkész-
élet rovat is. Minden számban székely honis-
mereti keresztrejvényt is találhatunk. Sok 
rajzot , térkitöltő humoros írásocskát, emb-
lémát is találunk bennük. Ezek csak elmélyí-
tik a tartalmat, hangsúlyozzák a fő tartalmat, 
a legfontosabb közleményeket. 

Mindkét füzetsorozat , de különösen a 
Tulipán Füzetek forgatása eszünkbe juttatja 
az egykori, hasonló indítású Művelődés pél-
damutató kiteljesedését. Ó h , bár ezekben az 
esetekben is a Művelődéséhez hasonló ki-
bontakozás tanúi lehetnénk! 

Dankó Imre 



ÚJVÁRY Z O L T Á N : 

Szülőföldön hontalanul 

Igazi gyöngyszem jelent meg a debreceni 
Piremon Kisvállalat nyomdájaban, Újváry 
Zoltán népra jz tudós professzor tollából. 
Műfaját nehéz lenne meghatározni, egy kis 
terjedelmű regény, amely paraszti visszaem-
lékezés alapján, elsősorban szépirodalmi 
eszközökkel , hiteles adatok alapján készült. 
A szerző töménytelen tudományos könyve 
után ez a szépirodalmi igényű írás is elsőren-
dűen sikerült, mind tartalmi, mind formai 
szempontból . Természetes, hogy ez a 
munka is szűkebb hazájának, Gömörnek 
életéről készült. A szerző így foglalta össze 
könyve tartalmát rövid előszavában. 

„Á Felvidék magyar falvaiból 1946/47 
telén a csehszlovák kormány több mint het-
venezer embert deportált Nyuga t -Csehor -
szág területére, az egykori Szudéta-vidékre. 
Azokat , akik nem vallották magukat szlo-
váknak. Akik nem tagadták meg magyarsá-
gukat. Akik szolgasorban is hűek maradtak 
őseikhez, a magyar nyelvhez és a magyar 
múlthoz. A kálvária útján a megaláztatás, a 
szenvedés minden stációját megjárták. Tes-
tüket megtör ték, de hitükben nem tudták 
megnyomorí tani őket. A deportál t magya-
rok kálváriáját családja sorsán egy földműves 
mondja el. Másfél évtizedes kapcsolatunk 
alatt beszélgetéseink vissza-visszatérő té-
mája volt az elhurcolás. Élete végéig nyomta 
a megaláztatás emléke. Évek óta megbékélve 
nyugszik a temetőben." 

Aki e könyvet kezébe veszi, aligha tudja 
letenni, míg végig nem olvasta. Nemcsak 
izgalmas cselekménye, a sodró események 
miatt, hanem tömörsége, szép stílusa és hatá-
rozott állásfoglalása miatt sem. 

A második világháború után a békességre 
szomjazó emberek óriási várakozással néz-
tek az események elé, nem is sejtve, hogy a 
valóság az emberek némely csoport ja szá-
mára nem a várva várt demokráciát , hanem a 
kegyetlen elnyomást hozza magával. Egy 
ilyen csoport életét eleveníti meg a könyv 
egy talpraesett, okos, tekintélyes, dolgos, 
istenfélő és merész magyar ember életén 
keresztül. 

A Turóc völgyében meghúzódó magyar 
falvak közül a lévártiak kálváriáját eleveníti 
fel. A nehéz körülmények közöt t élő lévárti 
magyarok emberfeletti erőfeszítéssel, becsü-
letes, jó megélhetést teremtettek maguknak. 
Erdőt irtottak, földet műveltek, cserepet 
készítettek, s járták az Alföld megyéit , váro-
sait áruikkal. S amikor nehéz munkával tisz-

tességes megélhetési körülmények közé ju-
tot tak, akkor kellett mindent ot thagyniuk. 
Háza t , földet, jószágot, rokonokat , Daráto-
kat, ismerősöket. Mindezeken túl templo-
muka t is, meg a temetőt , ahol őseik ny tgod-
tak. Lett volna menekvés: megtagadni ma-
gyarságukat, szlováknak vallani magukat , de 
erre képtelenek voltak. Nemcsak azért, mert 
nem is tudtak szlovákul, hiszen emberemlé-
kezet óta magyarul beszéltek e tájon, hanem 
dacból, hűek akartak maradni a magyarsá-
gukhoz , a nyelvükhöz, a hi tükhöz. 

A kálvária stációi egész Csehszlovákián 
végigvezettek, föl Prágáig, s onnan délre, az 
osztrák határ közelébe. Ä hivatalos indok a 
kormányza t részéről a munkavállalás volt. 
D e milyen munkavállalás? Ú j munkahelyü-
kön szolgaságra jutot tak, cselédsorba süly-
lyedtek, ám mindig élt bennük a remény, 
hogy megszabadulnak ebből a nyomorúság-
ból. Hiába riasztotta el őket a Prágában 
székelő „lélekgyilkos", „magyar" ügyvivő, 
akihez pedig segítségért folyamodtak volna. 
Ilyen magyarokkal máskor is találkoztak. 
Egy-egy hivatalnokká avanzsált renegát ma-
gyar, vagy a szlovákok szolgálatába lépett 
csendőr és mások képében. De a csenek 
közö t t is találtak sajnálkozó, megértő vagy 
segítő embereket: hivatalnokot, egyszerű 
vasutast, még csendőrt is. 

A cselekmények sorát nem ismertethet-
jük, ugyanígy a szolgasors részleteit sem. D e 
az elszántságot, amely mindvégig bennük 
élt, hogy a szolgasorsból megszabadulnak, 
röviden érintjük. 

Az amerikai követségre járva - ahol a 
kivándorlás felől érdeklődtek - kapták az 
első biztatást, amelyből arra következtet tek, 
hogy a változás közel van. Úgy is lett. A 
megtévesztett nemzetközi vélemény nyo-
mására a csehszlovák kormány beszüntet te a 
deportálást, felcsillant a remény a mi embe-
reink számára is, hogy hazamehetnek. Az 
események gyorsan pörögtek. A könyv fő-
szereplője is felbátorodva az eseményeken, 
e lőbb egyedül hazament terepszemlére, az-
tán hazamenekítette édesanyját, családját, 
megmaradt ingóságait, s végül maga is neki-
vágott a nem egészen biztos útnak. A hazaté-
rők láttán megszeppentek a falujukba betele-
pült kolonista szlovákok is, s lassan-lassan 
elszeleltek a bir tokba vett magyar por tákról . 
Lévárton az öreg Blaskó volt az egyetlen, aki 
a magyarok ellenségei közül a falubeli teme-
tőben nyugszik. így írja a szerző: „Rajta a jó 
Isten könyörül t meg, elküldte érte a halált. 
Sírját a lévárti temetőben ásták meg. A z o k -
kal nyugossza örök álmát, akiket gyűlölt 
életében." 
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A hazatérőkre nehéz munka várt. Elölről 
kellett mindent kezdeni, építeni, vetni, arat-
ni, ha kellett munkába járni útépítéshez stb. 
Úgy látszott, s az események is azt igazolták, 
a kolonisták — a „kis kutyák" — csak addig 
mertek ugatni, míg a „nagy ku tyák" mögöt-
tük voltak. Ezt mutatta a legtovább kitartó 
esete is. Pupala, a leggyűlöítebb kolonista, 
végül szégyenében nyomtalanul eltűnt a fa-
luból. 

Ez a kis könyv remekmű más szempont-
ból is. Olyan kérdésekhez nyúl t a szerző, 
amely napjainknak is legfájóbb, legégetőbb 
témája. Mert hiába vannak a nemzetközi 
szervezetek által is garantált elvek az emberi 
jogok, a nemzetiségek, a nemzeti kisebbsé-
gek dolgában, Európa egyik legnagyobb 
rákfenéje ma is a nacionalizmus, a nemzeti 
kisebbségek elnyomása, a nemzeti identitás 
feltételeinek hiánya. Ezt mutat ják napjaink 
eseményei is Jugoszláviában, Romániában, 
Szlovákiában, de Európa más nagyobb or-
szágaiban is. A garantált j ogok ellenére a 
nacionalista körök által felheccelt tömegek 
durva dorongokkal válaszolnak. 

A könyv szépségén kívül ezt a bátorságát 
kell a szerzőnek elismerni, mert ezzel gon-
dolkodásra, állásfoglalásra késztet. Külön 
meg kell említenünk a részletekben rejlő 
szépséget, mikor a könyv hőseinek bátorsá-
gát, leleményességét és elszántságát, vala-
mint igazi emberségét írja le. Ezekkel az 
emberekkel csak együttérezni lehet. (Pire-
mon, Debrecen. 1991.) 

Kurucz Albert 

N É M E T H A D É L : 

Kárpátalja 

Napjainkban több kellemes hírrel örven-
deztet meg Kárpátalja. A határainkon túli, 
kisebbségben élo magyarság életében a poli-
tikai viharokat követően leginkább Kárpát-
alján kezdődnek reményt keltő változások. 
Kulturális szövetség, irodalmi folyóirat ala-
kult. Emlékműveket , szobrokat , emléktáb-
lákat, sőt magyar konzulátust avattak. Az 
iskolai okatatásban, az anyanyelvhasználat-
ban is jelentős lépések történtek. Az ott élő 
magyarok életét kevésbé keserítik türelmet-
len nacionalista indulatok. 

A szerényen bővülő utazási ismeretter-
jesztés, út ikönyv-irodalom hézagpótló a Pa-
noráma „mini" útikönyvek sorozatában 
megjelent új kötet. A szerző történeti átte-
kintésében felvázolja, hogy Árpád fejedelem 
a magyar fősereggel 895 tavaszán kelt át a 

Vereckei-hágón és megkezdte a honfogla-
lást. így Kárpátalja története kezdettől fogva 
elidegeníthetetlen része a történelmi Ma-
gyarországnak, hiszen a honfoglalás révén ez 
a terület fontos szerepet játszott, mint az 
országszerzés hadműveleteinek kiinduló-
pont ja . A Kárpátok láncolata természetes 
védőövként, gyepűvonalként övezte körül 
az ú j hazát. Kárpátalja szervezésével eleinte 
kevésbé foglalkozott a magyarság, mivel a 
terület védelmi szerepét a természet nyú j to t -
ta. A terület 1918-ig a magyar királyság 
szerves része volt. A trianoni békeszerződé-
sek Csehszlovákiához csatolták, majd 1939-
ben visszatért Magyarországhoz. 1944. ok-
tóber 29-én a szovjet csapatok elfogatták 
Csapot , ezzel egész Kárpátalja a fennhatósá-
guk alá került. A kárpátaljai 18-55 éves 
magyar férfiak és nők közül kényszermun-
kára hurcoltak el több mint 40 ezer embert , s 
legtöbbjük nem tért vissza. Tény, hogy az 
első és a második világháború együttesen 
nem okozot t akkora veszteséget a kárpátaljai 
magyarságnak, mint ez az akció. 

A legfrissebb hivatalos statisztikai adatok 
szerint a magyarok számát (kétharmaduk 
református, egyharmaduk katolikus) 200-
220 ezerre becsülik Kárpátalján. 

A könyv értékét gyakorlatiassága adja. 
N é m e t h Adél olvasmányos, könnyen kezel-
hető útikalauzt állított össze, amit az utazá-
sokat kedvelők, de az ott élők is haszonnal 
vehetnek kézbe. A kárpátaljai magyar 
nyelvű lakossággal való kapcsolatteremtés-
nek ki tűnő eszköze. Az anyaországi magya-
rokat pedig olyan területekre kalauzolja, 
ahol eddig ritkán járhattak. N e m csupán 
nekünk fontos, hanem - életkörülményeik-
nél fogva - a kárpátaljai magyaroknak is, 
hisz minden Magyarországról feléjük áradó 
jó szándékot, közeledést tárt karokkal vár-
nak. 

A könyvből megtudhat juk, hogy élete 
utolsó éveit Ungváron töltötte Dayka G á b o r 
köl tő (1768-1796). Munkács neves szülöttei 
közül néhány: Báthori Zsófia (1629-1680), 
Csor tos Gyula (1883-1945) színész, Munká -
csy Mihály (1844-1900) festő, Uray Tivadar 
(1895-1962) színész. Beregszászé pedig: Fe-
dák Sári (1879-1955) színésznő, Reichard 
Piroska (1884-1943) költő, műfordí tó . Járt 
H u s z t o n többek közöt t Balassi Bálint, Köl-
csey Ferenc; a város szülötte Szép Ernő 
(1894-1953) író. 

A kötet az általános tudnivalók után gya-
korlati tudnivalókat ad (szálláslehetőségek, 
közlekedés és más hasznos ismeretek). Rész-
letes útikalauza hét fejezetben északról déli 
irányba haladva mutat ja be a területet. 
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Összefogla ló térképek, átnézeti térkép, vala-
mint be tű- és számsor rendben köve tkező 
rész térképek teszik teljessé az út ikalauzt ; az 
u tóbb i akhoz a lapok szélén számok és be tűk 
társulnak, utalva a té rképen látható neveze-
tességek helyére. A szerző ió minőségű szí-
nes fényképei illusztrálják a k iadványt , 
amely a felhasznált i rodalom jegyzékével s a 
t á jékozódás t könny í tő helynévmutatóval 
zárul . A könyv mindenki t segíthet megis-
merni a szép Kárpátal ját , hagyományai t , 
műemlékei t és ápolja a népek , vallások köz t i 
gyümölcsöző , békés kapcsolatokat . (Medi -
cina, Bp. 1. 1991.) 

Dr. Don onkos János 

K O S T Y A S Á N D O R : 

A Felvidék 

E tör ténet i mű szerzője a Felvidéken szü-
letett, o t t végezte alsó- és középfokú tanul -
mányai t és csak a második világháború u tán 
került el - a magyar lakosságot sújtó, k é n y -
szerű áttelepítés következtében - szü lőfö ld-
jéről. 

E lsősorban személyes tapasztalatai és él-
ményei alapján kezdet t foglalkozni a Felvi-
dék témájával, de mint t udományos ku ta tó is 
— más irányú érdeklődése mellett - t ö b b 
évtizeden át készült rá, hogy szülőföld je 
tör téneté t megírja. 

E témát t öbb oldalról közelíti meg. Tanu l -
mányában történelmi áttekintést aa a felvi-
déki kérdés e lőzményeiről , a Felvidék és 
kapcsolt részeinek a Csehszlovák Köztársa-
ság keretei közé kerüléséről , a területen élő 
lakosság összetételéről, a szlovák nép erede-
téről és nemzet té válásáról, e területen élő 
magyarság kisebbségbe jutásáról és he lyze-
téről. 

Kos tya Sándor a Felvidék kérdését f ő k é n t 
polit ikai és nemzetiségi szempontbó l vizs-
gálja, és ennek kapcsán kitér a romániai és 
jugoszláviai nemzetiségi kérdés taglalására 
is. 

A tör ténelmi Magyarország nemzetiségi 
törvényei t ismertetve, a Szemere Bertalan 
által javasolt és a független magyar k o r m á n y 
által 1849. július 28-án a szegedi országgyű-
lésben szentesített , de a bekövetkezet t ked-
vezőt len történelmi események miatt végre 
nem haj to t t nemzetiségi törvényből in dul t 
ki. E törvény szövegét teljes ter jedelmében 
idézi és kommentá l ja . Továbbá behatóan 
foglalkozik az Eötvös József alkotta 1868. 
évi nemzetiségi törvénnyel , amely példaké-
pül szolgált a maga idejében a nyugati népek 

számára is. E törvény két paragrafusa - az 
57-es és az 58-as - kifejezetten a nemzet i -
ségi kérdéssel foglalkozik: világosan ki-
mond ja az anyanyelvi oktatás feltétlen szük-
ségességét. 

A szerző rámutat hazánk nemzetiségi 
poli t ikájának az 1867. évi kiegyezés után 
bekövetkezet t fokozatos elferdüíésére, ami-
nek a szűk lá tókörű pol i t ikusok voltak az 
okozói . F ő k é n t ez vezetett a történelmi 
Magyarország első vi lágháború után bekö-
vetkezett feldarabolására, illetve az utódálla-
mok létrehozására. A szerző könyve e részé-
ben tényekre és d o k u m e n t u m o k r a hivat-
kozva elemzi az u tódál lamok és ezek sorá-
ban e lsősorban Csehszlovákia létrejöttének 
előzményei t , a cseh pol i t ikusok - Masaryk 
és Benes - szerepét ez ügyben , valamint a 
döntést h o z ó nyugati pol i t ikusok nagyfokú 
tájékozatlanságát és elfogultságát az első és 
második vi lágháborút követő béketárgyalá-
sokon. 

A tárgyilagosan megírt tör ténet i tanul-
mányban zavarólag hat, h o g y a cseh és 
szlovák tör ténelmi személyek neve, továbbá 
a csehszlovákiai földrajzi nevek javarészt 
hibásan, torz í tva szerepelnek. E két kifeje-
zést: tót , szlovák - felváltva használja a 
szerző. N e m tudományos m ű r e jellemzően 
hatnak ilyen általánosítások: „az ateista cse-
hek" , „a szupersoviniszta sz lovákok" , a cse-
hek voltak „Közép -Európa elárulói és spio-
nok, deze r tő rök , ők csapták be a felvidéki 
szlovákokat és szították a gyűlöletet a ma-
gyarok el len." Az ilyen szubjekt ív megálla-
pítások és megfogalmázások csökkentik a 
mű hitelét, meggyőző erejét. Mindez t kellő 
odafigyeléssel, körül tek in tő szerkesztői 
munkával ki lehetett volna küszöbölni . 
(Montázs , Bp. 1990.) 

Sándor László 

D E I N H O F E R , E L I S A B E T H 
- H O R V Á T H , T R A U D E : (szerk.) 

Grenzfal l -Burgenland, 1921-1991. 

A magyar -osz t r ák kapcsolatok történeté-
ben a régi Nyuga t -Magya ro r szág hovatar to-
zása a századfordu ló t követően merül t fel. A 
mintegy 4350 km2 nagyságrendű területen 
élt a P o z s o n y , Moson , Vas és Sopron várme-
gyei németek zöme. Benépesítet ték az Al-
pok keleti nyúlványait a Rábától északra és 
egy határ ment i szegélyen a Rábától délre, a 
Lajta hegységét , a Fertő mellékét a Dunáig, 
kis részben a Duna bal par t já t . A német 
nyelv egy sajátos, o sz t r ák -ba jo r , f rank ere-
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detű dialektusát beszélő lakosság foglalko-
zása nagyobbrészt a mezőgazdasághoz kö-
tődött . Az 1910-es népszámlálás idején a 
területen több mint egymillió lakos élt (ma-
gyar nemzetiségű volt 48,5%, német 27,5, 
egyéb 24%). E terület utolsó hetven évének 
történetét mutatja be majdnem teljességében 
ez az új kiadvány. 

Maga a terület hovatartozása sokáig nem 
került szóba. A századfordulón, a dualizmus 
válságának éveiben jelentek meg nagyné-
met-nagyosztrák törekvések, amelyek a te-
rület felségjogát Ausztr iának kívánták. A 
bécsi Alldeutsche Tagblatt 1905. február 
25-én foglalkozott azzal, hogy perszonálu-
nió esetén Ausztria jogot formál a Hienzen-
landra. E lap különkiadásában (Josef Patry: 
Westungarn zu Deutschösterreich) azt java-
solták, hogy Magyarország, Bosznia és Dal-
mácia ellenében engedje át Nyugat-Magyar-
országot Ausztriának. A kérdést a magyar 
parlament és az Alsó-ausztriai Tartományi 
Gyűlés is megvitatta, majd a téma bekerült a 
Ferenc Ferdinánd-féle Gross-Österreich 
kombinációba. Aurél Popovici Lipcsében 
megjelent könyvében jegyzi meg, hogy a 
Magyarország nyugati határán élő németek-
nek Ausztr iához kell tar tozniuk (1906). Az 
első világháború alatt a cseh és délszláv 
politikusok terveiben szereplő ún. „korri-
dor" gondolata ismételten felmerült (Kra-
marz 1914. július 7-i tervezete egyik elsőként 
vetette fel a tervet). Az Osz t rák Köztársaság 
Ideiglenes Alkotmánvozó Nemzetgyűlése -
a Monarchia széthullását követően - 1918. 
novemberi ülésein foglalkozott a terület 
Ausztr iához csatolásával. Erős agitációt 
folytatott a terület elcsatolásáért az ausztriai 
nagynémet párt Westungarische Kanzlei 
(később Burgenlandi Liga) irodája. A nyu-
gati határvidék hovatartozásának sokrétű 
gazdasági, politikai, társadalmi hátterét tük-
röző események felsorolása túlnő e recenzió 
keretein - a terület sorsát az 1919. szeptem-
ber 10-én aláírt Saint Germain-i békeszerző-
dés döntö t te el, amit az 1921. október 13-i, 
Velencei Egyezmény zárt le azzal, hogy 
Ausztr iához került 3967 km2 , 287 ezer la-
kossal, Sopronról pedig népszavazás dön-
tött. A kialakult új tar tomány nevét az első 
tar tományfőnök, dr. Alfred Waldheim adta 
(Burgenland), mert a magyar megyék né-
met nevében a burg szó mindenütt előfor-
dul (Moson-Wieselburg, Sopron-Ödenburg 
és Vas-Eisenburg). A hajdani magyar köz-
igazgatási beosztás napjainkig alig válto-
zott. 

A Grenzfall-Burgenland 1921-1991. írói 
nagy szakmai tájékozottsággal, széleskörűen 

mutatják be az elmúlt hetven év összefüggő 
jelenségeit. Cél juk az objektív bemutatás, és 
a helyzetből adódó gazdasági, társadalmi, 
nyelvi-kulturális meg vallási különbségek-
ből eredő meghatározottság, ami nemcsak az 
asszimilációs folyamatokra, de a gazdasági 
fejlődés sajátos alakulására is felhívja a fi-
gyelmet. A 19 szerző a keretek adta lehetősé-
geket kihasználva, a történeti kitekintésre 
vállalkozva elsősorban a mai képét adja en-
nek a számunkra is fontos területnek, amely 
összekötő és integráló szerepet játszott és 
játszik ma is. A kötet szerzői és tanulmányai: 
Norber t Darabos: A tradíciók és az asszimi-
láció közt ; Elisabeth Deinhofer : Szociálpoli-
tika Burgenlandban; Christiane Gruber : A 
nyugat-magyarországi németektől Burgen-
landig; Susanne Fuchs-Nebel : Cigányok, 
akiket embernek neveznek; Ulrike Har -
mat: Búcsú Magyarországtól; Traude H o r -
váth: In ter júk; Wolfgang Jandris i ts-Kurt 
Pratscher: Tendencia: a visszaesés...; Gün-
ter Karner: Népmozgalom - mobilitás; Al-
fred Lang: Képzés, tudomány, fejlődés; Fer-
dinand Mühlgassner: Határmegállapítás 
1921-ben; Eva Müllner: Az ember nemcsak 
kenyérrel él - kultúrpolitika Burgenland-
ban; Erwin Nemeth : Táj és környezetvéde-
lem, meg a burgenlandi gazdaság, mezőgaz-
daság; Eva Nicki : Hitélet (evangélikusok és 
katolikusok); Ulrike Pröll: A nők élet- és 
munkakörülményei Burgenlandban; Matt-
hias Schmelzer-Harald Wendel in: Magyarul 
beszélünk. . . ; Johann Temmel: A Pinka vi-
dék Ausztr iában; Gert Tschögl: Mi maradt, 
mire emlékezünk (a zsidóságról); Wolfgang 
andrisits: Nyi tás Keletre. Burgenlandi táv-
atok. 

A kötetet fejezetenként gazdag irodalom 
egészíti ki. Az irodalom örvendetesen friss, 
benne magyar kiadványok is szerepelnek. A 
Grenzfall Burgenland 1921-1991. kötet 
egyik hajdani előzménye volt Heinrich 
Kumme: Vohr zehn Janren. Burgenland. 
1929. januárjában megjelent tanumánya. Ér-
dekes szemléleti és feldolgozási különbsége-
ket találunk a mai kötettelösszehasonlítva az 
akkor leírtakkal. Mindegyikből kitűnik a 
burgenlandiak lokális kötődése, az együtt-
működés készsége nemzetiségeikkel és a ma 
már nyitot t határokon át minden kapcsolatra 
kész néppel. A közép-európaiság szellemét 
is erősítő könyv méltán illeszkedik az 
együttműködésre építő Európa olvasmá-
nyai, kívánatos tudnivalói közé. (Konica-
Eisenstadt, 1991.) 

Dr. Krisztián Béla 
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F O D O R A N D R Á S : 

A kollégium 
Napló, 1947-1950 

Talán soha akkora érdeklődéssel nem for-
dultunk még a nemzeti múlt valamely perió-
dusa felé, mint amekkora figyelem és vára-
kozás kíséri napjainkban a legutóbbi negy-
ven év történéseiről, fehér foltjairól számot 
adó írásokat - legyenek azok dokumentum-
gyűjtemények, memoárok, naplók vagy ér-
tékelő-elemző tudományos igényű munkák. 
Olyan témák kerülnek most napirendre a 
tömegkommunikációs eszközök, az írott 
sajtó és a könyvkiadás jóvoltából, amik 
hosszú éveken keresztül tabunak számítot-
tak, amikről egy politikai kurzus akaratából 
(és érdekében) hallgatni kellett, vagy csak 
félinformációk láthattak napvilágot. Ezért 
érthető az a fajta információéhség, ami a 
közvéleményt napjainkban jellemzi. Tudni 
és érteni akarja a múltat, megismerni a moz-
gatórugókat. Voltaképpen A h e z a „megis-
meréshez" nyújt újabb segítséget Fodor 
András naplója. 

Ma, amikor az említett okok miatt újra 
reneszánszukat élik a memoárok, a törté-
nelmi visszapillantások, üde színfoltként hat 
a könyvrengetegben ez a munka - már csak 
azért is, mert a napló műfaji sajátosságánál 
fogva sokkal hitelesebb, mint egy visszaem-
lékező írás, hiszen — elvileg - utólagos szépí-
tés nélkül tükrözi íróiának élményeit, be-
nyomásait, gondolkodásának, viselkedésé-
nek azon fázisát, amely az adott történelmi 
szituációban jellemezte. 

A hallatlan előny mellett - tehát, hogy a 
napló leírt mondatait nem befolyásolják a 
később bekövetkező események, nem tor-
zítja az idő, hanem egy adott pillanatot 
ábrázol filmszerű hitelességgel - nem sza-
bad azonban elfeledni, hogy miként a ka-
mera optikája is csak bizonyos mértékig 
képes visszaadni a történéseket, a napló is 
csupán írójának akkori információit, s az 
azokból kialakított véleményét tükrözheti . 
Ekként azonban az olvasó tökéletesen átél-
heti azokat az eseményeket, melyeknek a 
szerző részese. Különös szerencse, ha a 
napló készítője - miként esetünkben is -
irodalomban élő személy, mert ez az ábrázo-
lásban, a megformálásban bizonyos igényes-
séget, olvasmányosságot eredményez. 

Fodor András munkája (mely voltakép-
pen előzménye a korábban megjelent Ezer 
este Fülep Lajossal című gyűjteménynek), 
nemcsak bemutatja kronologikus pontos-
sággal a szerző mindennapjait , élményeit, 

benyomásait, hanem azon túlmenően meg-
örökíti az Eötvös Kollégium fennállásának 
utolsó három évét, bemutatja erőszakos 
megszüntetésének körülményeit; sőt, még 
ennél is többet nyúj t : keresztmetszetét adja a 
Rákosi-éra politikai közgondolkodásának, 
az akkor születő új értelmiség, a „fényes 
szelek nemzedéke" magatartásának. A 
napló lapjain a későbbi elit ismert személyi-
ségei szembesülhetnek akkori önmagukkal . 
Az olvasó pedig szinte mindennapi kapcso-
latba kerül Szász Imrével, Hankiss Elemér-
rel, Takáts Gyulával, Kormos Istvánnal, Fü-
lep Lajossal, Keresztúri Dezsővel, Sárközi 
Mártával, Vas Istvánnal, Weöres Sándorral, 
Falus Róberttel, Pándi Pállal, Óvári Miklós-
sal stb. Sorsok villannak elénk, karrierek és 
bukások, napi ö römök és emberi tragédiák, 
mintegy jelzésszerűen ábrázolva a korszak 
bonyolultságát, összetettségét. 

Dráma ez a javából. Hogyan szembesül 
egy elkábított vagy legalábbis elkábítani 
szándékolt nemzedék a valósággal. Láthat-
juk az agyonpolitizált tanórákat, a hosszúra 
nyúló „önkrit ikus" kollégiumi gyűléseket, 
tanúi lehetünk a korszak nagy irodalmi és 
művészeti vitáinak (Bartók Béla vagy Lukács 
György megítélése), az első koncepciós pe-
reknek, melyeket a mindent behálózni akaró 
rendszer önmaga védelmére provokált . 

Ezek azok az elemek, amelyek emberi 
sorsokba ágyazva felidézik a Rákosi-kor-
szak atmoszféráját, s amelyek újabb és újabb 
adalékkal járulnak hozzá e vitatott törté-
nelmi kor jobb megismeréséhez. 

Összességében rendkívül olvasmányos 
könyv Fodor András naplója. Nemcsak iro-
dalmi értékként maradandó, hanem kitűnő 
segédanyag lehet a korszak iránt érdeklődők 
számára. (Magvető, 1991.) 

Oláh András 

ALMÁSI T I B O R - P U S Z T A I R E Z S Ó : 

A m o s o n m a g y a r ó v á r i Cselley-ház 

Magyaróvár barokk Fő utcájának leg-
szebb, s egyben a városnak legrégibb épülete 
a kőkeretes ablakokkal és vasrácsos erké-
lyekkel ellátott Cselley-ház. 1975-ben kez-
dődöt t az eklektikus stílusú épület műemléki 
feltárása, amelynek során kiderült, hogy az 
épület helyén már a XIII. század végén 
építkeztek, s a XIV. században készült az a 
kaputól jobbra és balra eső lakóház, amely-
nek falrészei ma is láthatók. E két részt a XV. 
században kapcsolták egybe, ekkor emelték 

111 



az udvari szárnyat, az emeletet és az erkélye-
ket. 1730 körül ú jabb átalakítás volt, amelyet 
1885 körül követett az utolsó jelentős átépí-
tés eklektikus stílusban. A ház nagyságából 
és igényes kialakításából arra következtethe-
tünk, nogy nem közönséges városi polgár-
házról van szó. N e m igazolt föltevések sze-
rint az épület kezdetben Károly Róbert 
özvegyéé, Erzsébet királynéé volt, aki a 
tulajdonában lévő Magyaróvárt fölszabadí-
totta, és 1354-ben a királynéi városok jogai-
val ruházta föl. 1983-ban köl tözöt t a szépen 
helyreállított épületbe a Hansági Múzeum 
római kőtára, iparművészeti kiállítása és a 
Gyurkovich-gyűitemény. Ez utóbbi a Csel-
ley-házzal összekapcsolt Bástya utcai épü-
letrészben folytatódik. 

Félköríves ajtón juthatunk le a kapubeiá-
rat alatt a fehérre meszelt gótikus pincébe, 
amelyben a múzeum első igazgatója, dr. 
Sőtér Ágoston által Moson megyében (Ki-
rályhida, Nezsider, Körtvélyes) kiásott IV. 
századi római temetők megrongált sírköveit 
helyezték el. Még így csonkán is szépek a 
kétezer éves halottak belső békét és nyugal-
mat árasztó arcmásai. Két szép kovácsoltvas 
ajtón juthatunk be a Cselley-ház emeleti 
nagytermébe és szobáiba, ahol felvidéki fő-
úri reneszánsz és barokk, valamint empire és 
biedermeier polgári bútorok fogadják a láto-
gatót. Bécsben, Pozsonyban és Nyuga t -Ma-
gyarországon készültek a csavart oszlopos 
födeles ágy, az olasz lábas ebédlőasztal, a 
párnázott székek és kanapék, asztalok, vitri-
nek és komódok. Barokk órák, üveg- és 
kerámiatárgyak, osztrák mesterek vallásos 
tárgyú képei és a magyaróvári Szálé János 
romantikus festményei teszik változatossá és 
bensőségessé a tereket. 

Az udvari szárnyban kapott helyet dr. 
Gyurkovich Tibor és felesége, dr. Mika Irén 
budapesti orvosok képtára és porcelángyűj-
teménye, amely néhány éve került a város 
tulajdonába. Dr . Gyurkovich Tibor (maga is 
ügyes kezű amatőr festo) tudatos és szak-
szerű gyűj tőmunka eredményeként hozta 
létre ezt a 160 festményből, tus- és ceruza-
rajzból álló ritka értékű kollekciót, amely-
ben nyomon követhető a magyar festészet 
útja a reformkortól , a múlt század első 
harmadától a II. világháborúig. Alig van 

Íelentős alkotó, aki arcképpel, történelmi 
Lompozícióval, zsánerjelenettel, tájképpel 

vagy tanulmánnyal ne lenne jelen. Minden-
nél meggyőzőbbek a gyűiteményben képvi-
selt alkotók nevei: Barabás Miki ós, Zichy 
Mihály, Mészöly Géza, Székely Bertalan, 
Benczúr Gyula, Gyárfás Jenő, Munkácsy 
Mihály, Szinyei Merse Pál, Mednyánszky 
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László, Ferenczy Károly, Glatz Oszká r , 
Rudnay Gyula, Koszta József, Csók István, 
Aba-Novák Vilmos, Rippl-Rónai József és 
mások. 

Bécsi, berlini, meisseni, koppenhágai és 
herendi porcelánokból áll a szemet gyönyör-
ködte tő iparművészeti gyűjtemény. G y u r -
kovich Tibornak, a gyűjtő-mecénásnak állít 
emléket az utolsó szoba, bemutatva néhány 
saját keze által festett képét. 

Aki e szép kiállításra kíváncsi, szakszerű 
és tömör kalauzra tehet szert a zsebben 
hordozha tó magyar és német nyelvű füze t -
tel. (Tá j ak -Korok-Múzeumok kiskönyvtá-
ra, 403.) 

7uba László 

Körösök Vidéke1 

Ez már a harmadik kötete a főleg a Békés 
Megyei Levéltárra alapozott Békés megyei 
honismereti sorozatnak. Ahogy már az 
előző két szám ismertetésénél megállapítot-
tuk : ezek a kiadványok elsősorban a gyakor-
lati honismeret, az ismeretterjesztés céljait 
szolgálják. Ami persze nem zárja ki, hogy a 
közlemények közé ne csússzon be egy-egy 
szigorúan vett tudományos publikáció is. 
Ügy tűnik, hogy ez a „becsúszás" erre a 
kötetre jobban jellemző, mint az előzőekre. 
Ezzel a jelenséggel kapcsolatosan vetődik fel 
bennünk a kérdés, nogy hogyan van az, 
honnan van az, mivel magyarázható, hogy az 
elvándorlásról híres, az értelmiséget közis-
merten nem nagyon becsülő Békés megyé-
ben szököt t legerősebben és legmagasabban 
szárba a helytörténeti kutatás, feltárás, és 
ami talán a legfontosabb: a megjelentetés, a 
kiadás is. N e m új keletű jelenséggel állunk 
szemben, hiszen Haan Lajos, Karácsonyi 
János, Zsilinszky Mihály, Márki Sándor, 
Göndöcs Benedek, Scherer Ferenc, Veress 
Endre, Neumann (Nádor) Jenő, Durkó An-
tal, Implom József, Banner János és még 
sokan mások, pl. Hanzó Lajos, Tóth Lajos, 

'Honismeret i füzet 1990. Szerk: Erdmann 
Gyula. Gyula, 1990. 226. oldal. 
2Dankó Imre: H a n z ó Lajos emlékezete halálá-
nak tizedik évfordulóján. Múzeumi Kurír 16. 
Debrecen, 1974. 59-61. old. 
' A feudalizmus kori árutermelés és iparfejlő-
dés Békés megyében. G y E F M K 5. Gyula 
1959. 40. old. és A földkérdés alakulása Békés 
megyében a XIX. század második felében. 
G y E F M K 51-52. Gyula, 1964. 80. old. 



Nagy Gyula, Szabó Ferenc, Elek László, 
Takács László, Czeglédi Imre, Virágh Fe-
renc, Szilágyi Miklós, Banner József, Miklya 
Jenő jelzik ezt a nagyszerű vonula to t . Ennek 
az ú jabb vonula tnak nagyszerű teljesítmé-
nyei közé kell so ro lnunk azt, hogy felkutat-
ták, számon ta r to t ták és a megyében fo lyó 
helytör ténet i -honismeret i m u n k á b a bevon-
ták a megyéből e lszármazot t vezető társada-
lomtudósoka t (Kósa Lászlót például) , illető-
leg számos neves ku ta tó f igyelmét felhívták 
Békés megyére, a békési városok , falvak 
életére (Bácskai Veráét, Haiman Györgyét, 
Káldy-Nagy Gyuláét, Benda Kálmánét, 
Oltvai Ferencét, Szabolcsi Miklósét, Ember 
Győzőét és még ugyancsak sokan másokét) . 

Egy ilyen ismertetésnél nem lehet cél a 
múl t vagy éppen a jelen leltárbavétele. Felso-
rolásunkkal csupán arra szere t tünk volna 
rámutatni , hogy a Békésben jelenleg folyó 
nagyszerű, többré tegű helytör ténet i -honis-
mereti tevékenységnek nagyon értékes előz-
ményei vannak mind a távolabbi, mind pedig 
a közeli múl tban . 

A Körösök Vidéke 1990. jól szerkesztet t , 
nagyvonalúan szerény, n y o m t a t o t t kiad-
vány. N é g y fe jezetbe osztva 22 köz leményt 
tartalmaz. A fejezetcímek eligazítanak a tar-
talmat illetően: Megyei és települési évfordu-
lók - A Körös-viaék szülöttei, országos és 
helyi jelentőségű kiválóságai. Jubileumi gon-
dolatok - Gyula első ismertetői, történetírói-
Honismereti, helytörténeti írások. A 22 köz-
lemény közül hármat mu ta tunk be bőveb-
ben. 

Elek László: Emlékezés Ballagi M ó r szar-
vasi tanári munkásságára születésének 175. 
évfordulóján című tanulmánya vol taképpen 
az első érdemleges Ballagi Mór-é le t ra jz . Szé-
les körű áttekintéssel készült , nagyszerűen 
helyezi el Ballagit kora magyar művelődés-
tör ténetében. Hason lóan fon tos Kereské-
nyiné Cseh Edit: H a n z ó Lajos: 75 éve szüle-
tett a szarvasi tö r ténész-pedagógus című 
tanulmánya. Valóban, H a n z ó Lajos többet 
érdemelne tő lünk , hiszen k o r u n k egyik na-
gyon jól induló, országosan is számon tar-
tot t tá rsadalomtör ténésze volt. A tanulmány 
bibliográfiát is közö l , s min thogy az első 
komoly H a n z ó - t a n u l m á n y n a k ta r t juk , hiá-
nyo lunk néhány adatot . H a n z ó Lajos életé-
ről, munkásságáról - egy 25 tételből álló 
publ ikációjegyzék csatolásával - elsőnek a 
Múzeumi Kur í rban jelent meg tanulmány. 2 

A Gyulai Erkel Ferenc M ú z e u m Kiadványai 
című soroza tban H a n z ó Lajosnak nem egy, 
hanem két könyvecskéje jelent meg.3 Mint-
hogy ez a két könyvecske tartalmilag szoro-
san összefügg, mindke t tő re u ta lnunk kell. A 

köte t t udományos szempon tbó l legjelentő-
sebb, legkiérleltebb, ugyanakkor aktuális ta-
nu lmányá t Oltvai Ferenc írta: A ba t tonyai 
szerbek optálása 1923-1930. címmel. G o n -
dos levéltári ku ta tásokon alapuló névsoro-
kat, statisztikai k imuta tásokat közlő tanul-
mány első a maga nemében . 

Összegezve az e lmondot taka t , le kell szö-
geznünk , a szerkesztő , Erdmann Gyula, 
kiváló, nagy gyakorlatra muta tó , koncepcio-
nális szerkesztői munká já t . Maga is két k ö z -
leménnyel szerepel a köte tben. E r d m a n n 
szerkesztői tevékenysége e redményezte a jól 
felkészült , a helytör ténet i -honismeret i kuta-
tás-feldolgozás terén jó névvel rendelkező 
munkatársai (levéltári munkatársak) nagy-
arányú köz reműködésé t : Draskovich József 
3, Elek László 1, Erdész Ádám 1, G o m b o s 
János 1, Jároli József 2, Kereskényiné Cseh 
Edi t 2 közleménnyel . 

Min t m o n d t u k , a Körösök Vidéke békési 
honismeret i fe ladatokat ellátó kiadvány. 
A z o n b a n általánosságban a szerkesztés 
módszer taná t , valamint a közlemények di-
daktikusságát , valamint néhány t anu lmány 
t u d o m á n y o s színvonalát és a lokális é rdeklő-
dést messze túlhaladó voltát tekintve széles 
körben is érdeklődésre tarthat számot . Min t 
ilyen kiadványt, a jánl juk a t udományos ku-
ta tók : tör ténészek, e tnográfusok , i roda lom-
tör ténészek stb., valamint a honismeret i 
mozga lom munkatársai figyelmébe. 

Dankó Imre 

É. K O V Á C S L Á S Z L Ó : 

Favágók, cserhántók, szénégetők 
és fuvarosok a magyarországi Gömörben 1 

É. Kovács László neve fogalom Borsod-
Abaúj -Zemplén megyében , méginkább az 
ide ta r tozó , de a nevevesztet t s zegmen tum-
ban, C s o n k a - G ö m ö r b e n . A kb. 300-as lélek-
számú Gömörsző l lő sön (azelőtt: Poszoba) 
lakik. 

E. Kovács ifjú éveiben, parasz tgyermek-
ként , a sárospataki, a veszprémi, majd a 
szatmári népfőiskolák neveltje volt . A z 
1960-as években megszervezte a szomszédos 
Keleméren a T o m p a Mihály Emlékmúzeu -
mot . Saját falujában is múzeumalapí tó . Mos t 
a falu polgármestere. 

Ismertetet t könyvében így ír: „Néha i 
édesapám mellett jómagam is vágtam fát , 

'Gömör néprajza, XXII. Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, 
1990. 80 old. 
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hántottam a csert és fuvaroztam is, több éven 
keresztül. Ö a századforduló idején csepere-
dett uradalmi cselédlegénnyé, később al-
kalmi favágóvá, majd amerikás magyarrá. 
Kint jó néhány bányát és gyárat megjárt. 
Haszna, hogy holdnyi örökségéhez még 
hetet ragasztott. Falunkban és a környező 
községekben sok volt az „Amerikát járt" 
ember. E községek társadalmi változására 
azonban mindez kevés hatással volt. Jelentős 
uradalmi földterületek felvásárlásával nincs-
telenek kerülhettek kisparaszti kategóriába. 
A kisparaszti életforma azonban megköve-
telte, nogy minden elérhető jövedelem ki-
egészítéseként szolgáló kereseti formát fel-
kutassunk. Velem együtt sok más hasonló 
korú legényke bújta az erdőt , falumbeli, 
közel- és távolvidéki." 

Amit leír: néprajz a javából. A munkamű-
veletek, a fogások, a küzdelmek, megpróbál-
tatások. De több is annál: szociográfia. O l -
vastán mintha a régi nagy nemzedék (Szabó 
Zoltán, Erdei Ferenc) írásainak atmoszférája 
érintene meg bennünket . 

„Ha úgy esett, kutyatarisznyával is útra 
kelt a favágó. Hitelbe vett az e rdőhöz legkö-
zelebb eső faluban kenyeret és szalonnát. A 
kontót fizetéskor egyenlítették ki. Favá-
góiért a cég kezeskedett." 

„A pálinka megdrágult, a favágókat pedig 
rosszul fizették ... még élelemre se jutott 
úgy, ahogy kellett volna." 

„Nagyobb kitermelés alkalmával a favá-
gók zöme kunyhóban lakott . . . szenvedtek a 

szeles, ködös vagy esős időben. I lyenkor 
bevert a füst és a tüzelő sem égett kellőkép-
pen." 

„A versengés és az előnyszerzés egyetlen 
méltányolt formája a szorgalmas munka 
volt; korán kelni, az étkezési, pihenési időt 
megrövidíteni, későn feküdni; ez volt, amit 
mások károsítása nélkül tenni lehetett." 

A II. világháború időszakában „. . .a zsidó 
cégek likvidálásával majdnem egy időben 
életbe léptették a maximált favágói bérrend-
szert. A munkaerő-szükségletet pedig úgy 
biztosították, hogy számba vettéK a vidék 
szegényeit, alkalmi erdőmunkásait és elhaj-
tották fát vágni ... katonaságot állítottak 
mellénk. O t t állt felettünk egész nap, szuro-
nyos puskával. H a valakinek nem tetszett a 
hely, na önkényesen elszökött; gyött érte a 
kakastollas. Vitte Miskolcra. Magam is abba 
a helyzetbe kerültem. Katonai bíróság; alez-
redes hallgatott ki. Fenyegetett: Elő ne for-
dul jon többet! O t t dolgoztunk, akár az állat. 
Két hét után elengedtek, de hétfőn már meg 
kellett jelenni." 

„1945 gyors változást hozott a fakiterme-
lők életkörülményeiben. Csak a technikai 
fejlődéssel párhuzamosan változhatott 
meg." 

A könyvecskét a szerző negyven rajza 
illusztrálja, a munkaműveleteket ábrázolva. 

Kitűnő, szellemes, aprólékosan pontos 
munka. 

Jakab Sándor 

e> 
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A honismeret a hazai sajtóban 
A következőkben összeállítást közlünk a sajtóban - az elmúlt év nyolc hónapjában -

megjelent honismereti eseményekről. Mivel a mozgalom több szervezet, intézmény, 
szövetség életében jelen van, ezért nemcsak a Honismeret i Szövetség és a honismereti 
egyesületek rendezvényeiről, akcióiról olvashatnak itt. A szélesebb körű áttekintés jobb 
eligazodást s tapasztalatcserét nyújthat az érdeklődőknek. 

Teljességre nem törekedhet tünk. A közölt krónika kizárólag a „Sajtófigyelő" lapkivágá-
sainak tömör kivonatát tartalmazza. Azok közül is kihagytuk a honismereti kiadványokkal 
kapcsolatos híradásokat, mert azokat a Honismereti Bibliográfia rendszeresen közli, s a nyári 
táborokról szóló tudósításokat, mert azokról a Honismeret 1992. 2. számában részletes 
összefoglalást adunk. 

Szándékunk, hogy következő számainkban rendszeresen közreadjuk e szövetség és az 
egyesületek tevékenységével kapcsolatos sajtóhíreket, hogy segítsük a honismereti mozga-
lomban részt vevők informálódását és tájékozódását. 

í A HONISMERETI SZÖVETSÉG HÍREl) 
V / 

F e b r u á r 
1. Az Elszármazott Győriek Baráti Köre 

januári közgyűlésén kezdeményezte, hogy a 
városban 1991-től legyen ünnep Szent 
László napja. (KA) 

5. Tízéves a pécsváradi Várbarát Kör, 
amely 200-nál több tagot számlál, s két 
tagjuk bekerült a helyi önkormányzatba . 
( U D N ) 

6. Honismerettel foglalkozó glindei (Né-
metország) egyesület a kaposváriakkal 
együttműködési megállapodást kötöt t , 
amely többek közöt t kézművesek, amatőr 
filmesek, fotósok s gyerekcsoportok honis-
mereti tábori cseréjét tartalmazza. (SN) 

8. Csete Balázs neves jászsági néprajzku-
tató nevét viselő honismereti szakkör ünnepi 
összejövetelen emlékezett meg Jászkísér 600 
éves alapításáról. (N) 

14. Az ecsegi Hagyományőrző Baráti Kör 
a Szuha patak völgyében sátortáborozó he-
lyet épít KÍ. ( N O ) — Jászapátiban, az immár 
t izenöt éves múltra visszatekintő honisme-
reti szakkör a tsz-majorban tanyamúzeumot 
létesített. (SzMN) 

19. A csepregi honismereti kör elkezdte 
feltárni az 1951-Den helyi lakos ellen lefolyta-
tott koncepciós per hátterét, indítékait. (VN) 

21. Kiállítás nyílt a besnyői általános iskola 
honismereti szakkörének anyagából. (FMH) 

23. Megalakult a Degré Alajos Honisme-
reti Alapítvány, amellyel megyetörténeti ku-
tatásokat kívánnak támogatni. (ZH) 

D. O. 

26. A csornai múzeumban Vásárok és 
mesterségek címmel új helytörténeti gyűjte-
mény nyílott , többek közöt t a Kugler család 
hagyatékából. (KA) 

Március 
6. A Lenau Egyesület kiadásában megje-

lent a Tolna megyei Mágocs monográfiája, 
amelyet nemzetiségi folklórműsor keretében 
mutattak be. (DN) 

9. A pomázi 2. Sz. Általános Iskolát Sas-
hegyi Sándorról nevezték el, aki mint amatőr 
régész, helytörténeti kutató, a Holdvilág-
árok történetét tárta fel. (PMH) 

12. A pápai helyőrség történetének újabb, 
eddig ismeretlen részleteiről tartottak beszá-
molót a helyi Pedagógus Művelődési Ház 
honismereti közösségében. (NaV) - A pécsi 
Városszépítő és Városvédő Egyesület máso-
dik alkalommal rendezte meg a Sopianae 
Országos Városismereti Versenyt amelyen 
az ország különböző részéről csaknem há-
romszázan vettek részt. ( D N ) - A Borsodiak 
Budapesti Baráti Köre évenként megyéjébe 
látogat. Idén Tállya nevezetességeivel ismer-
kedtek. (ÉM) - A magyarnándori kisközség 
önkormányzata kalendáriumot jelentetett 
meg. (No) 

13. A Hagyományőrző Gyermekszövet-
ség a Kerepesi temetőben a Kossuth-mauzó-
leum közelében a szabadságharc gyermek-
hősei tettét megörökítő kopjafánál tartott 
megemlékezést. (PN) 
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14. Nagydém önállósága óta nemcsak a 
két világháború áldozatainak emlékművét 
állították fel, hanem a község szülöttjének, 
az 1848-as honvédtisztnek, Ihász Dániel-
nek is emeltek emlékoszlopot. (NaV) 

18. Immár t izenötödik alkalommal ren-
dezte meg az egri Dobó István Gimnázium a 
város első osztályos középiskolásai részére a 
Ki tud többet Egerről című helytörténeti 
vetélkedőt. ( N É H ) — Az 1848-as tavaszi 
hadjárat útján harmadik alkalommal kerül 
sor történelmi emléktúrára 5-10-27 km-es 
útvonalakon. (SzMN) - A monostorpályi 
általános iskola új névadója az 1848-as non-
véd hadnagy, Thuolt István, aki a turini 
emigrációból visszatérve e faluban telepedett 
le. ( H B N ) 

25. Szekszárdon háromnapos Bogár Ist-
ván-emlékműsort tartottak, mely során a 
környék szinte valamennyi hagyományőrző 
nepi együttese fellépett. ( N É T ) 

26. Tizenegy általános iskolai csapat vett 
részt a várpalotai helytörténeti vetélkedőn, 
ahol népi gyerekjáték-készítésből is próbát 
kellett állniuk. (DN) 

27. A néhai Nóvák László nyomdász, az 
amatőr művészet pártfogója szenvedélyes 
fotós volt. Fia a körmendi házuk padlásán 
csaknem 200 értékes várostörténeti fény-
képre és 80 celluloidnegatívra bukkant . 
(VN) 

28. Rákóczifalván többnapos megemléke-
zést tartottak a fejedelem tiszteletére s ennek 
keretében néprajzi és helytörténeti kiállítást 
is rendeztek a Rákóczi nevét viselő iskolá-
ban. (SzMN) 

29. Együd Árpád emlékére nyolcadszor 
rendezték meg a Somogy megyei gyermek-
tánccsoportok és hagyományőrző együtte-
sek szemléjét. (SN) - A Monor i Helytörté-
neti Egyesület legutóbbi összejövetelén az 
utcanévváltozásokról és egy városi múzeum 
létrehozásáról folytattak eszmecserét. 
(PMH) 

30. A hétszáz lelkes kis faluban, Somogy-
vámoson, Hanzel László „tojáspatkoló" 
polgármester legnagyobb szabadidős ered-
ménye az a tyúktojás, amelyre 212 patkót 
varázsolt. (N) 

Április 
2. Történelmi lovastúrát szerveztek a ta-

vaszi hadjárat útvonalán. Amerre a lovasme-
net elhaladt, gazdag néprajzi programról is 
gondoskodtak a helyi szervezők. (PMH) -
Nagykáta Baráti Köre sokszínű programmal 
emlekezett meg az 1848-as tavaszi hadjárat-
ról. (PMH) 

4. A Makói Honismereti Kör havonta tart 
összejövetelt s helytörténeti újdonságokkal 
ismerkednek meg. Makói Honismeret i Hí r -
adó elnevezéssel időszaki kiadványt is meg-
jelentetnek. (CsMH) 

5. Megalakult a Petőfi Művelődési Egye-
sület Segesváron. Feladatuk a Petőfi-hagyo-
mányok ápolása, felkutatása. Rendezvényei-
ken kívánják megszólaltatni a köl tő műveit. 
(BMN) 

6. A dunaújvárosi múzeumban Magyar 
patikai emlékek címmel kiállítás nyílt meg, 
amihez dr. Tatár János gyógyszerész bocsá-
totta rendelkezésre a magángyűjteményét . 
(FMH) - A Pécsi Városszépítő és Városvédő 
Egyesület gondozásában utcanév-ismertető 
táblákat helyeztek az utcák elejére s végére. 
( D N ) 

9. Az egri főiskola honismereti szakköre 
felkereste a nyugat-mátraaljai közsségeket, 
maid köri foglalkozásokon értékelték a ta-
nulmányi út tapasztalatait. ( N é H ) - Az al-
földi megyék „Alföld" elnevezéssel alapít-
vány létrehozását kezdeményezik, amely 
többek közöt t a tájkutatást is támogatni 
fogja. ( H B N ) 

12. A somogyi honismereti szakkörök s a 
honismerettel foglalkozó szakemberek 
Honismereti Alap létrehozását kezdemé-
nyezik, hogy a Somogyi Honismere t című 
kiadvány a továbbiakban is megjelenjék. 
(SH) 

18. Kisújszálláson az úgynevezett Morgó 
csárda épületében őrzik a nagykunsági pa-
raszti élet tárgyi emlékeit. E gyűjtemény 
fejlesztésére alapítványt hoztak letre a hely-
történészek. (SzMN) 

20. Réde-Lesaljapusztán, a volt Eszter-
házy-birtok cselédlakásai körül szabadtéri 
kiállítást alakítottak ki s bemutat ják a haj-
dani munkaeszközöket . (DL) 

23. Baktalórándházán a Mezőgazdasági 
Szakmunkásképző Intézet rendezésében 
„Szűkebb hazánk, Szabolcs-Szatmár-Bereg" 
elnevezéssel műveltségi-honismereti vetél-
kedő megyei döntőjét tartották. (KM) -
Méltó emlékművet állítottak az I. és II. 
világháború áldozatainak s megkezdték a 
község múlt jának felkutatását a Dákai Baráti 
Kör szervezésében. (NaV) - A lenti Pro Arte 
Kulturális Egyesület megkezdte Kerkafalva 
helytörténetének feldolgozását, amelyet ki-
adványban kívánnak közreadni. (ZH) - A 
zalaszántói Darnay Kálmán Honismeret i és 
Faluvédő Egyesület kezdeményezésére 
megkezdődött a vindornyalaki Herte lendy-
kúna felújítása. (ZH) 

26. Kőszegen tovább él a Szent György-
napi hagyomány. Az új szőlőhajtásokat le-
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rajzolják a „szőlőjövések könyvébe". A régi 
rajzos könyv betelt, most új könyvet kezd-
tek rajzolni. (PH) 

29. Jákon a Szent György-napi hagyomá-
nyos búcsún énekkari találkozót szerveztek, 
amelyen részt vett a balogunyomi, szentpé-
terfai, vassurányi, toronyi , táplánszentke-
reszti, vépi, rumi és a szombathelyi Váci 
Mihály iskola kórusa. (SN) 

30. 75 éves Kanyar József, a Honismeret i 
Szövetség elnöke. A kiváló történészt, tudo-
mánypolit ikust K a p o s v á r o t t - a taní tóképző 
főiskolán - tudományos ülésen köszöntöt -
ték. (SN) 

Május 
3. A lázi plébánia egyik helyiségében ál-

landó jellegű kiállítás nyílik Tibold Attila 
plébános harminc éve tartó gyűj tőmunkájá-
ból. Figyelemre méltó a többezres szentkép-
gyűjteménye. (NaV) 

4. A Móra Ferenc Múzeumban megnyílt 
A külföldi magyar cserkészet 1945-1990. 
című kiállítás. A múzeum kezdeményez egy 
pusztaszeri cserkész-világtalálkozót is. 
(DM) - Túrkeve város önkormányzatának 
tagjai féléves tiszteletdíjukat ajánlották fel a 
nagy múltú helyi néptáncegyüttes támogatá-
sára. (EH) 

7. A szolnoki rákészítelepi általános isko-
lában német nemzetiségű helytörténeti kiál-
lítás nyílt, ahol a bányászat helyi emlékei is 
láthatók. (DL) - Jászok napjává nyilvánítot-
ták május 6-át Jászjákóhalmán. Mária Teré-
zia ezen a napon engedélyezte, hogy a jászok 
visszaválthatták földjeiket, kiváltságai-
k a t ^ P N ) 

8. A Szombathelyi Megyei Művelődési és 
Ifjúsági Központ helytörténeti pályázatán az 
1870-es törvénytől 1949. megszűnéséig mű-
ködő helyi önkormányzatokat , vagy a tele-
pülésen működő egyesületeket kellett bemu-
tatni. (VN) 

9. A Mindszenti Honismereti Egyesület 
három éve gyűjti a II. világháború katonai és 
polgári áldozatainak adatait. Eddig 350 sze-
mélyt regisztráltak. (CsMH) - Családkuta-
tók köre alakult a Lenau-házban. A foglal-
kozásokat Hengl N á n d o r vezeti, aki eddig 
hat kötetben tette közzé a XVIII . századi 
baranyai, tolnai, somogyi német betelepülők 
névsorát. ( D N ) - Februárban alakult meg a 
Penci Faluvédő Egyesület s május negyedi-
kén már egész napos majálist tudtak szervez-
ni, ahol többek közöt t felelevenítették a 
hajdani lakodalmast gazdag népszokásaival. 
( P M H ) 

10. A kőszegi Mezőgazdasági Szakközép-
iskola honismereti szakköre magyar néptör-

téneti kiállítást rendezett a városi könyvtár-
ban. (VN) 

13. Kétéves szünet után újjáalakult afelső-
tárkányi Rozmaring Hagyományőrző Cso-
port , a helyi önkormányzat anyagi támoga-
tásával. ( N é H ) - Hatszáz éves születésnap-
jára emlékezett Jászkísér. A nagyszabású 
jubileumi rendezvénysorozaton emléktáb-
lát, kopjafát állítottak s megnyitották a fel-
újí tott tájházat. (SzMN) - Régi hagyomány 
szerint május első vasárnapján a budapesti 
szlovák gimnázium népviseletbe öl tözöt t 
ének- és tánccsoportja Felső-Mátra közsé-
geit keresi fel. Idén Mátraszentimrén jártak a 
fiatalok. (NéH) 

14. Felsőgallán megtartották az I. Német 
Nemzetiségi Színjátszó Fesztivált. A helyiek 
mellett a szomoriak, tarjániak és vértessom-
lóiak vettek részt. (DL) - Az agostyáni 
német nemzetiségű kórusnak jó kapcsolata 
van Gerigennel (NSZK). Tervezik, hogy 
dalaikat kazettán jelentetik meg s kiadják az 
agostyáni népdalokat egy daloskönyvecské-
ben. (DL) - Csepinszky Mária, a szennai 
fa lumúzeum egykori vezetője Kötsén, a ki-
használatlanul álló Kazay-kúriában helytör-
téneti kiállítást rendezett be, ahol nyáron 
honismereti tábort is tartanak. Kós Károly 
Emlékéremmel tüntették ki. (SN) 

16. A mindszenti honismereti egyesület 
programba vette a régi temető sírjainak 
számbavételét. (CsMH) - A somorjai (szlo-
vákiai) honismereti ház megkezdte a nemze-
tiségi Bibliotheca Hungarica létrehozását. A 
gyűjtemény magába foglalná az összes szlo-
vákiai magyar vonatkozású könyvet. (KA) 

20. Az ormánsági napok keretében Sely-
lyén öt együttes a vidék folklórkincsét eleve-
nítette meg. (DN) - A füzesabonyi helyis-
mereti baráti kör a polgármesteri hivatal 
közreműködésével megvitatta a város fej-
lesztési tervét. (NéH) - Edelényben meg-
nyílt a Borsodi Tájház, amelyet többek kö-
zött a helyi városszépítő egyesület hozot t 
létre. (ÉM) 

23. A győrsági általános iskolában az or-
szágban elsőként és egyedülállóan ez évtől 
önálló tantárgy lett a néprajz. (KA) 

28. A helyi honismereti szakkör kezde-
ményezésére 45 év után ismét megtartották a 
hősök napját Sásdon az 1929-ben épült világ-
háborús emlékműnél. ( D N ) - A komlói 
Honismereti és Városszépítő Egyesület „Vi-
rágos városért" elnevezéssel akciót hirdetett 
meg. ( D N ) 

31. Hagyományteremtő juniálist szervez-
tek Kővágószőlősön egész napos program-
mal, amely bállal ért véget. (DN) - Debre-
cenben, a Medgyessy Ferenc Gimnázium-
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ban napvilágot látott a III. Medgyessy Füzet , 
amely a diákok néprajzi tanulmányait tartal-
mazza. ( H B N ) 

Június 
1. A csengeri Ady Endre Gimnázium és 

Óvónői Szakközépiskola harmincéves his-
tóriáját tartalmazza a nemrég megjelentetett 
évkönyv, amely a majdan megírandó iskola-
történet forrásaként fog szolgálni. (KM) 

3. Bodrogkisfalu visszanyerte önállóságát 
s közös összefogásként, a helység névtábla-
avatási ünnepségén helytörténeti kiállítás is 
nyílott. (ÉM) 

4. Szomoron, az iskola ebédlőjében, a fa-
lunap keretében helytörténeti kiállítást ren-
deztek, s a hagyományőrző szakkör tagjai a 
régi sváb szokásokat elevenítették fel a felvo-
nuláson. (DL) 

5. A Fejér Megyei Honismeret i Egyesület 
Bodajkon tartott összejövetelt, ahol a helyi 
helytörténeti gyűjteménnyel ismerkedett 
meg. ( F M H ) - A szarvasi Petőfi Sándor 
Általános Iskola öt évvel ezelőtt kezdte el a 
helytörténeti és neveléstörténeti emlékek 
gyűjtését, s ma már közel ezer tárgyat tarta-
nak nyilván, egy részét kiállították. (BMN) 

6. Hagyományőrző rendezvénysorozatot 
tartottak Csornán és környékén hivatásos és 
amatőr művészek, lelkes lokálpatrióták köz-
reműködésével. (KA) - A szabadszállási 
óvoda százéves alapításáról emlékeztek meg 
a helyi Petőfi Baráti Körben. (PN) - A 
bonyhádi Völgységi Múzeumban bemutat-
ták Sióagárd népművészetét. A kiállítás al-
kalmából a sióagárdi iskola citerazenekara és 
bábcsoportja műsort adott. (NéT) 

8. A jászberényi Jász Múzeum kiállította 
Csete Balázs néprajzkutató 56 darabból álló 
kalotaszegi kollekcióját. (SzMN) - Püspök-
ladányban diáktalálkozóval és iskolatörté-
neti kiállítással ünnepelték meg a Karacs 
Ferenc Gimnázium 40. tanévzárását. Év-
könyvet is kiadtak. (HBN) 

9. Kárpátalján, Szalánkon újjáélesztették s 
emlékoszloppal, emléktáblával látták el az 
elmúlt évtizedekben betemetett Mikes-ku-
tat. Innen hordot t vizet Rákóczinak hűséges 
kamarása. (VH) - Ópusztaszer önkormány-
zata június 16-át Árpád-nappá nyilvánítja, s 
ezen a napon évről évre a Nemze t i Történeti 
Emlékparkban megemlékezést tartanak. 
(VH) - A Söptey Péter Mester Társasága 
nyugat-magyarországi családok történetét 
kutatja. A Velemben megalakult egyesület-
nek gazdag irat- és levéltára van. (VN) 

14. A Komárom-Esztergom Megyei 
Honismeret i Egyesületben a mozgalom, a 

helytörténeti kutatás és a közgyűj temények 
kapcsolatát vitatták meg. (DL) - 300 oldalas 
zalai helytörténeti olvasókönyvet szerkesz-
tenek általános és középiskolai tanulók ré-
szére. A segédkönyv 1992 nyarán jelenik 
meg. (NéH) — Nagy Sándor neves cukrász-
mester emlékére a kunszentmártoni helytör-
téneti múzeumban cukrászkiállítást rendez-
tek, bemutatták a korabeli szerszámokat, 
süteménykészítő formákat . (SzMN) 

15. A marosvásárhelyi amatőr fotóklub 
tagjai műveiket Szolnokon a művelődési 
központ galériájában állították ki. (SzMN) 

17. Országos Hagyományőrző Találko-
zót rendeztek Nyíregyházán, s ennek kere-
tében a megyeházán a polgármester Pro 
Patria kitüntetéseket adott át a hagyomány-
őrző gyerekeknek. (KM) - 84 éves korában 
Müncnenben elhunyt Flach Pál, Bácska 
helytörténetének kiváló kutatója. Többmé-
ternyi polcot betöl tő kézirat- és oklevélgyűj-
teményét a bajai múzeumnak adományoz-
ta.(PN) 

19. Több szervezet és a megyei Honisme-
reti Egyesület közös emlékülésen emlékezett 
meg a veszprémi ménállomás létesítésének 
centenáriumáról, s egyben tisztelegtek Szé-
chenyi emléke előtt. (MM) 

20. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye etni-
kai kisebbségeit kívánja segíteni a megyei 
önkormányzat pályázata, amely a kulturális, 
hagyományőrző tevékenység felkarolására 
irányul. (KM) 

22. Szombathelyen honismereti szakkö-
rök, történelemtanárok részére honismereti 
népfőiskolát szerveztek. A résztvevők egy-
részt az 1956-os forradalom történeti feltárá-
sáról, kutatásának módszereiről, másrészt a 
néprajzi kutatás több területének időszerű 
kérdéseiről hallhattak előadásokat. (VN) 

23. Galgamácsán felelevenítették a hagyo-
mányos Szent Iván-napi tűzugrást. (PN) 

27. Egy évvel ezelőtt alakult meg Mátra-
keresztesen a Szabadidős Társaság és máris 
megnyitották a fa lumúzeumot . (No) 

Július 
1. Békéscsabán rendezték meg a XIX. Or -

szágos Honismereti Akadémiát. Központi 
témája az önkormányzatok múltja és jelene 
volt. Az ötnapos rendezvény állásfoglalá-
sokkal és nyilatkozat közreadásával ért vé-
get. (BMH) - A zsámbéki Taní tóképző Fő-
iskola Bálint Sándor Honismereti Szak-
kollégiuma július 1-8. között tartotta meg 
VI. Országos Szakkörvezető-képző táborát. 
(•••) 

2. Bensőséges baráti megemlékezésen ün-
nepelték meg a neves székely tudós, Domo-
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kos Pál Péter 90. születésnapját a Lakatos 
Demeter Egyesület, a Népművészet i Baráti 
Kör és az Erdélyi Művészetért Alapítvány 
szervezésében. (PH) 

5. A szegvári Falumúzeumban a helytör-
téneti, néprajzi gyűjtemény mellett kiállítot-
ták Fodor József szegvári lakos lámpagyűj-
teményét is. ( C s M H ) 

9. Ezeréves alapítását ünnepli Balatonke-
nese. A nyári rendezvénysorozaton a lokál-
patrióták, a helytörténészek jelentős szere-
pet vállalnak. 

10. Vecsésen a Halmi-telepi iskola veze-
tője és az Andrássy-telepi római katolikus 
egyház plébánosának kezdeményezésére a 
tanulók a helyi templom történetével össze-
függő témakörökben vetélkedőn vesznek 
részt. (PMH) 

11. Brusznicki János 30 éve gyűjti Béren a 
település múltját idéző emlékeket. Gyűj te-
ményének bemutatására parasztházat vásá-
rolt. (No) 

15. A jászapáti honismereti szakkör tudo-
mányos ülésszakkal és más színes progra-
mokkal ünnepelte a település fennállásának 
hatszázadik évfordulóját. (MN) 

31. Az Abaúji Múzeum és Baráti Köre az 
idén ötödik alkalommal hirdette meg nép-
rajzi és helytörténeti pályázatát, amelyen 
abaúji témájú dolgozatokkal lehet pályázni. 

Augusz tu s 
2. A Helytörténeti Múzeum Baráti Köre 

megjelentette Balmazújváros turisztikai tér-
képét, amely sokoldalú, hasznos információt 
tartalmaz. ( H H B N ) 

8. Karancslapujtőn megszűnt a tájház, de 
a tárgyi emlékek a helyi községházba kerül-
tek az erre a célra kialakított helyiségbe. 
(No) 

18. A 750 éves Sajóhidvégén emlékparkot 
avattak azok emlékére, akik sokat tettek a 
községért, egyben felavatták fa lumúzeumu-
kat. (EM) 

24. Több száz vendég érkezett Németor-
szágból Ujpetrére, ahol az I. és II. világhábo-
rús emlékmű avatása mellett hagyomány-
őrző kiállítás, nemzetiségi fo lklórműsor sze-
repelt a programban. (DN) 

25. A BAZ megyei Szülőföldünk Honis-
mereti Egyesület felnőtt, ifjúsági és általános 
iskolai kategóriában hirdetett pályázatot. A 
beérkezett munkák közül 13 helytörténeti és 
8 néprajzi munkát értékeltek. (KA) 

Szeptember 
9. Széchenyi Istvánra emlékezve Vác is-

mert történelemkutatója, Dobai János sok-

éves gyűj tőmunkájának dokumentumait ál-
lították ki tizennyolc tárlatban. (VH) 

12. Erdélyből, Kézdiszentkeresztről 27 
tagú ifjúsági csoport látogatott Kerecsendre, 
ahol egyhetes program záróeseményeként a 
két falu barátságát jelképező kopjafát állítot-
tak fel a hamarosan megnyíló helytörténeti 
kiállítás épületének udvarán. (VH) - Kun-
szálláson tűzoltószertárt alakítottak át, hogy 
helyet adjanak a honismereti kör helytörté-
neti gyűjteményének. (PN) - A békéscsabai 
Haán Lajos Honismeret i Kör meghívására 
54 székelyudvarhelyi nyugdíjas érkezett 
vendégségbe. (BMN) 

13. Száz éve született Róheim Géza folk-
lorista. A tudós egykori budapesti lakásának 
falán elhelyezett emléktáblánál megemléke-
zésre került sor. ( M N ) 

14. Őskortól a napjainkig címmel gazdag 
helytörténeti kiállítás nyílott Sajóbábony-
ban. Az anyag többségét a helybeliek adták 
össze. (ÉM) 

16. Közgyűlést tartott a hagyományőrző 
diákegyesület Nagybajomban, és bemutat-
ták a most induló újságjukat, a Legendát. 
(SN) - Háromnapos ünnepséget tartottak 
Váralján abból az alkalomból, hogy 60 éves a 
szervezett hagyományőrzés és 15 éves a Vár-
aljai Hagyományőrző Népi Együttes. - A 
bátonyterenyei központ i könyvtárban hely-
ismereti gyűj teményt hoztak létre, hogy az 
érdeklődők megbízható tájékoztatást kapja-
nak a település múltjáról, jelenéről és a távlati 
tervekről. (No) 

17. Tárnok lakói hétszázötven éves múlt-
jukra emlékeztek helytörténeti kiállításuk-
kal, szüreti felvonulásukkal s egyéb népmű-
vészeti programjukkal . (PMH) - A komlói 
bányászat 100 éves története alatt szeren-
csétlenség miatt elhunyt bányászok emlé-
kére - lakossági kezdeményezésre - emlék-
oszlopot állítanak fel. 

19. A nyári régészeti tábor tapasztalatait 
felhasználva a szekszárdi múzeumban a diá-
kok őskori technikákkal (agyagozás, csont-
csiszolás, gabonaőrlés, kenyérsütés stb.) is-
merkedhetnek meg. (NÉT) 

20. Ünnepelt a 730 éves Kerecsend. Ki-
emelkedő eseménye volt a helytörténeti kiál-
lítás nyitása, amelyet a község 75 adományo-
zója tett lehetővé. ( N é H ) - Szeptember 28 -
29-én megrendezik a X. honti napokat 
Ipolyságon. A színes, gazdag programon 
magyarországi együttesek is részt vesznek. 
(PMH) - A Harkai Baráti Kör az eddig 
kihasználatlan egyházközségi épületben he-
lyezte el helytörténeti, iskolatörténeti tár-
gyait. Itt őrzik az Európa-hírű dalárda, a 
Goncordia egylet dokumentumait is. (KA) 
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21. A Hagyományőrző Gyermekszövet-
ség felhívta a fiatal hagyományőrzőket , hogy 
keressék fel szülőhelyükön az 1848^19-es 
emlékhelyeket, kutassák fel a helyi hagyo-
mányokat s felfedezéseikről 1992. január 
15-ig adjanak számot a szövetség központ já-
nak. (MN) - A magyar nép hagyományos 
kultúrája fél évszázad után állandó kiállítás 
keretében ismét látható a budapesti Néprajzi 
Múzeumban. (BMN) 

23. A szanyi volt püspöki kastélyban 
megnyílt helytörténeti gyűj temény nagy ré-
szét a XI. és XII . Nemzetköz i Honismereti 
Diáktábor résztvevői gyűjtöt ték. (KA) - Az 
inárcsi könyvtár munkatársai néprajzi és 
helytörténeti emlékek gyűjtésébe kezdtek. A 
gyűj tőmunkát a lakosok bevonásával kíván-
ják szélesíteni. (PMH) - Dunavarsány Kos-
suth Lajos cserkészcsapata októberi kezdés-
sel helyismereti és hagyományőrző tanfo-
lyamot szervez. (PMH) 

24. Kezdeményezik, hogy a nemrég el-
hunyt dr. Zákonyi Ferenc a Balaton, a megye 
kiváló ismerője, a helyi hagyományok feltá-

rója, aktív helytörténész emléktáblát kapjon. 
(NaV) 

25. A kiskunfélegyházi Honismeret i 
Klub, a helyi kulturális intézményekkel kar-
öltve megemlékezett a 20 éve elhunyt jeles 
történészről, Mezősi Károlyról, felavatták 
emléktábláját és átadták az évfordulóra meg-
hirdetett pályázat díjait. 

26. A mezőkovácsházi Helytörténeti 
Szakkör javasolja, hogy Bereczki Máté gyü-
mölcsnemesítő tudós halálának 100 éves év-
fordulója alkalmából emléktáblát avassanak 
fel. (BMN) 

28. A Hagyományőrző Gyermekszövet-
ség Sárospatakon felavatja kollégiumát. 
( M N ) - A bagi Helytörténeti Baráti Társaság 
„Bag 600 éves" elnevezéssel alapítványt ho-
zott létre, s a jubileumra emlékoszlop fel-
állítását kezdeményezik. (PMH) - A Tör -
ténelmi Hagyományokat Ő r z ő Európai 
Egyesületek vadászlovaglással egybekö-
tött magyarországi találkozót tartottak 
Veszprémben, Márkon, Bándon és Heren-
den. (NaV) 

A figyelt újságok: Békés Megyei Népújság (BMN), Csongrád Megyei Hír lap (CsMH) , Dolgozók Lapja 
(DL), Dunántúli Nap ló (DN) , Esti Hírlap (EH), Észak-Magyarország (EM), Fejér Megyei Hír lap 
(FMH), Hajdú-Bihari Napló ( H B N ) , Kelet-Magyarország (KM), Kisalföld (KA), Magyar Fórum (MF), 
Magvar Hírlap (MH), Magyar Mezőgazdaság (MM), Magyar Nemzet ( M N ) , Népszabadság (N), 
Napló-Veszprém (NaV), Népújság-Heves (NéH) , Népújság-Tolna (NéT), Nógrád (No), Pest Megyei 
Hír lap (PMH), Petőfi Népe (PN) , Pesti Hírlap (PH), Somogyi Néplap (SN), Szolnok Megyei Néplap 
(SzMN), Turista Magazin (TM), U j Magyarország (UM), Ú j Dunántúli Napló ( Ú D N ) , Vas Népe (VN), 
Vasárnapi Hírek (VH), Zalai Hír lap (ZH) . 



HÍREK HÍREK 

K a n d ó K á l m á n , v i l ágh í rű m a g y a r m é r n ö k , 
f e l t a l á ló , k o n s t r u k t ő r , a v i l l a n y m o z d o n y 
s z ü l ő a t y j a h a l á l á n a k 60. é v f o r d u l ó j á n M i s -
k o l c o n a T isza i p á l y a u d v a r e lő t t i t é r e n s z o b -
r o t e m e l t e k . A z e s e m é n y e n r é sz t v e t t a n a g y 
fe l t a l á ló u n o k a h ú g a , K a n d ó J u d i t is. (Kerek-
gyártó Mihály ) 

i K i i 
i l l 

A H O N I S M E R E T 1991/4. számának keresztrejtvényét helyesen fejtették meg: Benedck-Kováts 
Zsuzsanna (Fehérgyarmat), Csillag Bálint (Bp.), Gaál Zsigmond (Földes), Görcsös Ágnes (Kassa), 
Jenővári Imre (Bp.), Konrád László (Medina), özv. Lózsi Sándorné (Szigctszentmiklós), Molnár 
Emese (Magyarlapád), Nagy Gergely (Bp.), Rosta Ferencné (Bp.). Az 1991/5. szám nyertesei: 
Dudás Lajos (Csongrád), Jenővári Imre (Bp.), Kolta Kinga (Bonyhád), Nagy Imre (Vág), 
Petrányi Kálmánná (Győr) , Rosta Ferencné (Bp.), Szarvas László (Tura), Terék Györgyné (Bp.), 
dr. Varga György (Bp.). 

121 



HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 

Babócsa története. Tanulmányok a község törté-
netéből. Szerk.: Magyar Kálmán. Kiadja a polgár-
mesteri hivatal. Babócsa, 1990. 430 old. 

Göőz Lajos: Babócsa geográfiai képe, Magyar 
Kálmán: Babócsa tör ténete a honfoglalástól a 
mohácsi vészig, Szakály Ferenc: A babócsai vár-
uradalom a XVI. sz. közepén, Mérey Klára, T.: 
Babócsa története a szabadságharc leverésétől 
1918-ig, Henkey Gyula: Babócsa és Bolhó népes-
ségének etnikai embertani vizsgálata, Bernáth 
László: Iskolaügy Babócsán, Horváth Ferenc: 
Babócsa és településcsoportja természeti értékei-
ről, Laklia Tibor: Kőola)- és földgázkutatás Babó-
csa térségében, Nagy Gergely: A Basakert építé-
szeti öröksége, romhelyreallítás a Nárciszosban. 

Bánkiné Molnár Erzsébet: A Jászkun terület 
társadalma és önkormányzat i igazgatása, 1745-
1848: Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas feudális 
kori levéltára. Levéltári füzetek, 1. Bács-Kiskun 
Megyei Levéltár, Kecskemét, 1991. 184 old. 

Bánkuti Imre: D o k u m e n t u m o k a szatmári béke 
történetéhez. BTM Műhely 2. Np . , 1991. 90 old. 

Bánszky Pál: Kecskemét, Magyar Naiv Művészet 
Múzeuma. Tájak-Korok-Múzeumok kiskönyvtá-
ra, 406. Bp., 1991. 16 old. 

Bérci László: Ráckeve, szerb templom. Tájak-
Korok-Múzeumok kiskönyvtára, 402. Bp., 1991. 
16 old. 

Béres Csaba-Süli-Zakar István: Bihar. Térbeli 
hátrányok, társadalmi problémák. Kiadja a Kos-
suth Lajos Tudományegyetem. Debrecen, 1990. 
156 old. 

B. Kiss Albert püspökladányi pékmester közéle-
ti, családi naplója és krónikája, 1920-1990. Kiadja 
a polgármesteri hivatal. Püspökladány, 1991. 277 
old. 

Blaskovics József: Rimaszombat és vidéke a török 
hódoltság korában. Jegyzetek: Tálas Irén. Kiadja 
az Állami Gorkij Könyvtár . 1989. 406 old. 

Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában. Magvető, 
Bp., 1991. 275 old. 

Dercsényi Balázs: Budapesti műemlékek. Corvi-
na, Bp., 1991. 115 old. 

Egyházak és vallások a mai Magyarországon. 
Szerk.: Gesztelyi Tamás. Akadémiai, Bp., 1991. 
221 old. 

Előadások Vas megye történetéről. Szerk.: Til-
csik György. Vas megyei Levéltári füzetek, 3. 
Szombathely, 1990. 249 old. 

Wirth Zsuzsanna: A nemesi kisbirtok differen-
ciálódása Vas megyében a XVII I . sz. közepétől a 
polgári forradalomig, Tilcsik György: Az utolsó 
rendi országgyűlés egységes követjelentései, Szilá-
gyi István: Építészettörténeti kutatás és levéltár 
Szelestey László: Pásztorfaragók élete és munkás-
sága a levéltári kutatások tükrében, Feiszt 
György: Balogh Gyula, Vas vármegye főlevéltár-
noka, Somlyai Magda: A közigazgatási hivatalok 
feladata és politikai jelentősége a felszabadulás 
időszakában, Kövesdi László: Vas megye gazda-
sági fejlődésének fő vonásai 1945 után, Surján 
László: A Szombathelyi Népbíróság története, 
Varga ]. János: Nyugat-Magyarország a török 
elleni felszabadító háború első szakaszában 1683— 
1686, Tilcsik György: A liberális és a konzervatív 
erők küzdelme Vas megyében az 1843/1844. évi 
országgyűlésre szóló követutasítás kidolgozása 
kapcsán, Lasics Judit: Törekvések az önkormány-
zat visszaállítására Szombathelyen a neoabszolu-
tizmus második szakaszában, Vonyó József: Báró 
Roszner István politikai pályája a második világ-
háború kezdetéig, Bencze Géza: A mihályi szén-
vasüzem története az államosításig, Herényi Ist-
ván: Az Őrség és a Batthyányiak pere, Szigetváry 
Ferenc: H u m o r o s gyógyszerkönyv, Rácskay Jenő: 
Választási rigmusok Vas megyében a dualizmus 
korától a koalíciós időkig, Feiszt György: Sava-
nyú Jóska Vas megye törvényszéke előtt, Tilcsik 
György: A magyar nyelv iskolai oktatása Vas 
megye nemzetiségi vidékein a reformkorban, Mu-
kicsné Kozár Mária: Egy kéziratos kétnyelvű 
tankönyv 1833-ból. 

„Előre lelkesek". Széchenyi István és Zala megye 
kapcsolatának dokumentumai . Bevezető tanul-
mány: Kiss Gábor. Szerk.: GyimesiEndre. Polgár-
mesteri hivatal. Zalaegerszeg, 1991. 40 old. 

Erdei Ferenc: Levelezés köz- és magánügyben, 
1931-1944. Szerkesztette és a jegyzeteket készí-
tette H. Soós Mária, u tószó: Huszár Tibor. Mag-
vető, Bp., 1991.474 old. 

Erdélyi János: Nyelvészeti és népköltészeti, nép-
zenei írások. Jegyzetek, sajtó alá rend.: T. Erdélyi 
Ilona. Akadémiai, Bp., 1991. 390 old. 

Faggyas István: A keleméri Mohosok . Növény-
földrajz, történelem és néphagyomány. Ethnica. 
Debrecen, 1991. 77 old. 
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Falusi iskolák szerepe és arca. Esettanulmányok. 
Szerk.: Forray R. Katalin. Kutatás közben 48. 
Edukáció, Bp., 1991.92 old. 

Deáki Zsuzsa: Iskola Nyírbélteken és Penészle-
ken, Varga Éva: Az iskolázással kapcsolatos ma-
gatartások egy börzsönyi térségben. 

Fábián Károly: Nyírbogát története. A legrégibb 
időktől napjainkig. Kiadja a polgármesteri hivatal. 
Nyírbogát, 1991. 100 old. 

Fonay Tibor: Vallatom a történelmet. Tények, 
iskolák, emberek. Megyei pedagógiai körkép kis-
könyvtára, 35. MPI Veszprém, 1991. 205 old. 

Gyökér István: Képek a régi magya, vasutakról és 
vonatokról. Vasúthistóriai könyvek. Köz 'ok. Bp., 
1991. 159 old. 

Horváth Mihály: A Heves Megyei Állatforgalmi 
és Húsipari vállalat 40 éve. Kiadja a Vállalat, 
Gyöngyös, 1991. 153 old. 

Kapóstól a Donig. Összeállította: Papp Árpád, 
Szili Ferenc. Kráter, Bp., 1990. 135 old. 

Naplótöredékek, hangulatjelentések, tábori la-
pok. 

Kávási Klára: Kuláklista. Agóra, Bp., 1991. 151 
old. 

KéziratQk-Megyénkről. Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megye közgyűjteményeiben őrzött kéziratok 
katalógusa. Szerk.: Orosz Szilárd. Kiadja a Móricz 
Zsigmond Megyei Könyvtár. Nyíregyháza, 1990. 
452 old. 

Kilencven éves a Salgótarjáni Kohász Sport-
egyesület. Összeállította: Vertich József és Juhász 
László. Kiadja a sportegyesület, Salgótarján, 1991. 
53 old. 

Kiss Attila: A közoktatás története Prügyön a 
kezdetektől napjainkig. Kiadja a községi polgár-
mesteri hivatal. Prügy, 1991. 172 old. 

Kiss István: Simontornya krónikája. Babits, 
Szekszárd, 1990. 335 old. Az 1938. évi kiadás 
reprintje. 

Kolláth János: Tapolca,Tavasbarlang. Tájak-Ko-
rok-Múzeumok kiskönyvtára, 401. Bp., 1991. 16 
old. 

Koltai Mariann: Nagycenk, múzeumvasút. Tá-
jak-Korok-Múzeumok kiskönyvtára, 407. Bp., 
1991. 16 old. 

Kostya Sándor: A Felvidék. Történeti tanulmá-
nyok. Montázs, 1990. 238 old. 

Kovács József László: „Duna vizén lefelé úsz a 
ladik". Ráckevei füzetek, 14. Ráckeve, 1991. 256 
old. 

Ráckeve és a Csepel-sziget az irodalomban. 

Kovács Sándor: Érd, műemlékek. Tájak-Korok-
Múzeumok kiskönyvtára, 405. Bp., 1991. 16 old. 

Kovacsics József: Zala megye helytörténeti lexi-
kon. Statiqum, Bp., 1991. 154 old. 

Lengyel László: Micsoda év! Magyarország felfe-
dezese. Szépirodalmi, Bp., 1991. 224 old. 

Luthár Péter: A Balaton Fűszért 40 évéről. Kapos-
vár, 1991.40 old. 

Magyar kisebbségek a Kárpát-medencében. A 
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 
1990. május 4-5-i keszthelyi tanácskozásának 
anyaga. Szerk.: Pomogáts Béla. Kiadja a Berzsenyi 
Dániel Társaság és a Somogy Megyei Könyvtár, 
Kaposvár, 1991.112 old. 

Magyarország történeti helységnévtára, 5. Bihar 
megye és a Hajdúság, 1773-1808. Szerk.: Major 
Zoltán, Radics Kálmán, Szaszkóné Sin Aranka. 
KSH Bp., 1990. 332 old. 

A magyar ugar. A kiegyezéstől a II. világháborúig. 
Társadalomtörténeti háttérinformációk. Összeállí-
totta: Léderer Pál. Társadalomtudományi olvasó-
könyvek. T-Twins, Bp., 1991. 338 old. 

Makrai Sándor: Szülőfalum a második világhá-
ború viharában. Debrecen, 1991. 56 old. 

Márkus Mihály: Komáromi Csipkés Gvörgy. 
Egyháztörténeti értekezés. Kiadja a Ref. Zsinati 
Iroda, Bp., 1990.262 old. 

Nagy Olga: Cifra János mesél. Akadémiai, 1991. 
439 old. 

Nóvák László: Szabadszállás településnéprajzi vi-
szonyai a XVIII-XIX. sz.-ban. Folklór és etnográ-
fia, 54. KLTE Debrecen, 1991. 97 old. 

Orbán Ferenc: Magyarország zsidó emlékei, neve-
zetességei. Fotók: Hávorné TakáchÁgnes. Panorá-
ma, Bp., 1991. 155 old. 

Ötvös László: Károli Gáspár bibliafordítása a 
négyszáz, éves népkönyv. Jászkunság füzetek, 3. 
Szolnok, 1991. 67 old. 

Ök örökké fiatalok maradnak. A l i . világháború 
nagysénási áldozatai. Táncsics Diák-Peaagógus 
Egyesület. Orosháza, 1991. 91 old. 

Palotai Krónika. Kiadja a Művelődési Ház Hon-
ismereti Köre, Bp., 1993. 15 old. 

Bazsó Dénes: Neves palotai emberek. Rácz Sán-
dor: Csiga múltjára emlékezve, Pánczél Józsefné: 
Áru- és terménycsere módjai községenként, Aszta-
los P. Kálmán: Parasztos állattenyésztés, Németi 
Bálintné: Attila sírjai a szomszédban? Limpek 
Zoltán: Riport Csillik Lászlóval, Jelenünk furcsa-
ságai. 

Pongrácz Tiborné-S. Molnár Edit: Abortuszker-
dés Magyarországon, 1991. KSH Népességtudo-
mányi Intézet, Bp., 1991. 90 old. 
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Rostás-Farkas György-Karsai Ervin: ö s i ci-
gány mesterségek és foglalkozások. O M I K K , Bp., 
1991. 121 old. 

Rózsát ültettem a gyalogútra. . . Galga menti 
népdalok. Gyűj tö t te , válogatta, összeállította és 
közzétette Maczkó Mária és Rónai Lajos. Galga 
menti Műhely. Szerk.: Asztalos István. Kiadja a 
Petőfi Múzeum, Aszód, 1990. 195 old. 

Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv 22. 
Szerk.: Szili Ferenc, Kaposvár, 1991. 270 old. 

Borsa Iván: A gorbonoki, majd belosovci Ker-
hen család történetéhez, Dombi Péter-Mérey Klá-
ra: Dél -Dunántú l településhálózatának néhány 
gazdaságtörténeti jellemzője a XIX. sz. közepén, 
Knézy Judit: Fejezetek a Somogy megyei Nagybe-
rek négy községének anyagi kultúrájáról , Szili 
Ferenc: Kivándorlás Somogyból Horvátországba 
és Szlavóniába, Bősze Sándor: A z 1883-as somo-

fryi antiszemita zavargások, Szita László: A dua-
izmuskori népiskolák államosításának nemzeti-

ségpolitikai vonatkozásai Somogy megyében, Ki-
rály István: Nagyatádi Szabó István és a Kisgazda-
párt 1919. március 19. és 1919. november 30 
közöt t , Somssich Pongrác: Részletek Somssich 
László emlékirataiból. Lagzi István: A magyaror-
szági lengyel menekültek élet- és munkaviszonya-
inak néhány kérdése 1939-1945-ben, Bognár Ti-
bor: Adalékok a Somogy megyei németlakta tele-
pülések 1945-1950 között i helyzetéhez. 

A soproni tűzoltóság rövid története. 1866-
1948. Összeállí totta: Kovács János. Kiadja a tűzol-
tóparancsnokság, Sopron, 1991. 55 old. 

Süveg Zoltán: Földközelben Naszá lyon . Naszá-
ly i mesék, naszályi szemmel. Naszály , 1990. 99 
old. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg kortárs íróinak Kisle-
xikona. Szerk.: Bánszki István és Futaky László. 
Kiadja a Bessenyei György Irodalmi és Művelő-
dési Társaság, Nyíregyháza, 1991. 54 old. 

Szarkáné Bíró Piroska: Szeghalom, műemlékek. 
Tájak-Korok-Múzeumok kiskönyvtára, 404. Bp., 
1991. 16 old. 

Szántai Sándor: Gödöllői séták. Szerkesztette és 
előszót írt hozzá: Polonyi Péter h .n . ; é.n. (1991. 
147 old.) 

Gödöllő helytörténeti értékei, irodalmi, város-
történeti emlékhelyei. 

Százéves a MÁV Debreceni Igazgatósága, 1890-
1990. Szerk.: Gazdag István. Kiadja a MÁV 
Igazgatóság, Debrecen, 1990. 181 old. 

Takács Péter: Úrbéresek vallomása Szabolcsban, 
1772. Akadémia, Bp., 1991. 228 old. 

Tamás Károlyné-Sófalviné Tamás Márta: Vitéz 
Tamás Gábor szentgáli parasztember élete. Múze-
umbaráti Köri Dolgozatok 1. Szerk.: S. dr. Lacko-
vits Emőke. Veszprém, 56 old. 

Tanulmányok Pásztó történetéből, 1. Kiadja az 
önkormányzat , Salgótarján, 1991. 87 old. 

Soós Imre: Képek a pásztói egyházközség és 
művelődés történetéből 1848-ig, Lénárt Anaor: 
Pásztó mezőváros kézműves (céhes) iparosainak 
története 1872-ig. 

A tarjáni acél negyven éve. (1950-1990). Össze-
állította -. Juhász László. Kiadja a Salgótarjáni Ko-
hászati Üzemek Gyártör ténet i Gyűj teménye , Sal-
gótarján, 1990. 67 old. 

A tatai Eötvös József Gimnázium jubileumi 
évkönyve, 225 év. Bev. Mészáros András. Szerk.: 
Sándor György. Tata, 1990. 68 old. 

A tatai gimnázium öregdiákjainak évkönyve az 
iskola fennállásának 225. éves jubileuma alkalmá-
ból. Szerk.: Körmendi Géza. Tata, 1990. Kiadja a 
Tatai Öregdiákok Egyesülete, Tata, 1990. 32 old. 

Tax Imre: A bajai kosárlabdasport története. 
Gondola tok a sportról , a kosárlabdáról és egy 
városról. Babits. Szekszárd, 1990. 191 old. 

Tímár Lajos: Két debreceni értelmiségi család a 
X I X - X X . században. Szerzői kiadás, Bp., 1990. 
37 old. 

A Varga-De Vargas és a Rothschnek családok 
története. 

Trefort Ágost önéletírása. Ford. : Barsi János. 
Szerkesztette és az utószót írta: Csorba Csaba. 
Kiadja a Kazinczy Társaság, Miskolc, 1991. 116 
old. 

Udvari István: A Mária Terézia-féle úrbérrende-
zés szlovák nyelvű dokumentumai . Vasvári Pál 
Társaság füzetei 4. Nyíregyháza, 1991. 370 old. 

Általanos információk a Mária Terézia-féle úr-
bérrendezésről. Az úrbérrendezés nyelvi-nyelvé-
szeti vonatkozásai. 

Újváry Zoltán: Szülőföldön hontalanul. Magya-
rok deportálása Csehországba. Piremon, Debre-
cen, 1991. 133 old. 

„A Felvidék magyar falvaiból 1946/47 telén a 
csehszlovák kormány több mint hetvenezer em-
bert deportált Nyugat -Csehország területére, az 
egykori Szudéta-vidékre. Azokat , akik nem tagad-
ták meg magyarságukat, s magyar létükre nem 
vallották magukat szlováknak. Ákik szolgasors-
ban is hűek maradtak őseikhez, a magyar nyelv-
hez, a magyar múl thoz . A kálvária útján a meg-
aláztatás, a szenvedés minden stációját megjárták. 
Testüket megtörték, de hitükben nem tudták 
megnyomorítani őket . A deportált magyarok kál-
váriáját családja során egy földműves mond ja el." 

Új táborverés. A II. és a III. Országos Szakkörve-
zető-képző Tábor előadásai, 1987-1988. Szerk.: 
Kovács József László. Kiadja a főiskola, Zsámbék, 
1989.351 old. 

Németh András: A z iskolatörténeti kutatás 
módszerei, Gál József: Marcali iskolagondnok az 
1859-72-es tanácsi jegyzőkönyvekben. Morvay 
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Péter: A néprajzi gyűjtés kisiskolája, Barst Ernő: 
Népzenegyűj tésünk mai feladatai, Farkas Ferenc: 
A dűlőnevek gyűjtése, Uö: A tanulói ragadvány-
nevek szerepe a mindennapi munkában , Kovács 
József László: Tudományos diákkör tanítóképző 
főiskolán, Veresegyház Béla: Honismere t és föld-
rajz, Magyar Kálmán: A magyar falu és a múltku-
tatás, Pethő László: Szociológia és honismeret, 
Gedai István: Honismeret - numizmatika, Ráday 
Mihály: Unokáink sem fogják látni, Kerényi Já-
nos: Ráckeve, 1927-1950. 

Vasi Honismereti Közlemények, 1991/1. Kiadja 
a Vas Megyei Levéltár. Szombathely, 96 old. 

Ács László: Száz éve született Kocsis László, 
Tilkovszky Lóránd: Kiss János nyugalmazott altá-
bornagy tanulmánya Magyarország honvédel-
mi hefyzetéről 1942 novemberében, Horváth 
György: In tézményünk (Megyei Művelődési és 
Ifjúsági Központ ja) a honismeret szolgálatában, 
Feiszt György: A honismereti munká t kötelessé-
gemnek érzem. Beszélgetés (az azóta elhunyt) 
Dankovics Ferenccel, Pethő Gyula: Szentgotthár-
dot választotta: Bemutatjuk Wolf Jánost, Tóth 
József: A szelestei arborétum évelőskertje, Dan-
kovics Ferenc: Néprajz i gyűj temény Rábafüzesen, 
Dénes József: G o r középkori vára kutatásának 
kezdete, Hegedűs Ferenc: Kultság István szom-
bathelyi évei, Szabó László: A rontás Sorokpolány 
környékén, Szigetváry Ferenc: A kőszegi nason-
szenvi kórház, Aradi Péter: Tinódi sírjának hollé-
téről - új megvilágításban, Varga Gyuláné: Kán-
torválasztás Vépen (1923-ban), Könyvismerteté-
sek, Mayer László: A Vas Megyei Honismereti 
Egyesület megalakulása, A Vas Megyei Honisme-
reti Egyesület alapszabálya. 

Válogatott dokumentumok a győri egyházme-
gye eletéből, 1945-1966. Szerk.: Adonyi Sztancs 
János: a bevezetőt írta és válogatta: Bindes Ferenc 
és Német László. „Ha engem üdöztek...", 1. 
Mécs, Bp., 1991. 445 old. 

Várady Péter Pál-Borbély Anikó: Erdély ma-
gyar templomai 1. Kalotaszeg. Unikornis , Bp., 
1991. 106 old. 

Veress D. Csaba-Vízi László Tamás: A b?konyi 
végvárak története. A XVI. századi végvári szerve-
zet a Duna és a Balaton között . Kiadja a Videoton 

tózsef Attila Művelődési Háza és Könyvtár , Szé-
esfehérvár, 1991. 97 old. 

Veszprémi Történelmi Tár. 1989. 1. A Megyei 
Múzeumi Igazgatóság Kiadványa, Veszprém, 
1989. 108 old. 

Ács Anna: Szőlőművelő és'bortermelő gazdakö-
zösségek Tapolcafőn (1759-1943), V. Fodor Zsu-
zsa: A Veszprémi Ipartestület története (1892-
1900) II., S. Lackovits Emőke: XVI-XVII . századi 
kéttornyúlaki porták és párhuzamaik, K. Palágyi 
Sylvia: A kemenesszentpéteri római kori halom-
sír, Veress D. Csaba: A Kál-völgy története (1711-
1792) III., Makkay János: Pannónia vagy Dácia?, 

Jánoska Péter: Római kori lószerszám restaurálá-
sa, Terray Barnabás: Veszprém megyei utóvéd-
harcok a pákozdi csata előtt 1848-ban, Solymosi 
László: Guden magánoklevele másodlagos pecsét-
jének eredete, Mithay Sándor: Adatok a pápai 
római katolikus plébániatemplom történetéhez. 

Véghelyi József: A budapesti Madách Imre Gim-
názium: Iskolák a múltból. Tankönyvkiadó, Bp., 
1991. 131 old. 

Vég Gábor: Magyarország királyai és királynői. 
Maecenas, Bp., 1991. 159 old. 

Víz Péter: Szent Imre herceg, a magyar ifjúság 
védőszentje. Aggiornamento, 1991. 30 old. 

Voit Pál: Az egri főszékesegyház. Kiadja a Főegy-
házmegye Érseki Hivatala. Eger, 1991. 15 old. 

Zala Bútorgyár 40 éve. Szerk.: Ekkler Elemér és 
Szvitek Erzsébet. Zalaegerszeg, 1991. 143 old. 

Bugyi község pecsétje 1728-ból 
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Bethlen Gábor szobra Nyírbátorban 

Kiss György alkotása Szabó Sándor felvétele 
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Emlékműavatás a volt recski tábor helyén 
A Heves megyei Recsk község sokáig csak ércbányászatáról volt nevezetes. Még a 

település lakói sem tudták - tudhatták - , nogy a hegyekben a magyar „Gulág" létezik. Az 
„ezerháromszázak" a poklok poklát élték meg itt, koncepciós, politikai pereK elítélteként, 
vagy ítélet nélkül, az „átnevelőtáborban". A létezéséről csak egy halálhajszával végződött és 
egy sikeres fogolyszökés után tudhatott meg valamit a világ. Az egykori tábor lakóira és az 
elhunytakra emlékeztek október 25-én a helyszínen a kormány tagjai, politikai szervezetek, 
a volt internálótábor lakói, s a csaknem kétezres tömeg. A hegytetőn felállított emlékművet 
- Farkas Ádám szobrászművész alkotását — az egykori sorstárs, Tabódy István főesperes 
szentelte fel. 

Kéri Kálmán vezérezredes megindító szavai után Antall József miniszterelnök szólt az 
egybegyűltekhez. A kormány és a különböző szervezetek — köztük a Recski Szövetség -
képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit . 

Szabó Sándor felvétele 
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Ebben a kombinált kereszt re j tvényünkben egy ese-
mény van elrejtve, 1942. január 9-i. Ha megfejtette a 
keresztrej tvényt , akkor írja ki az ábrából a 17 betűt az alsó 
hálózatban. - Egy-egy betű többször is szerepel. 

V Í Z S Z I N T E S : 1. Ami döngöléssel készült. 6. Száz évvel 
ezelőtt itt született Sárdy Brutus festő, restaurátor. 1970. 
szeptember 28-án Budapesten halt meg. 12. Az i görög 
neve 14. Földet forgat. 15. Belgiumi és thaiföldi gépkocsik 
jelzései 17. Puskát süt el. 18. Gyep? 22. Dunántú l i 
csatorna 23. Ilyen vasút is van a Vidám Parkban. 26. 
Fordí tva: gyermeke. 27. Ford í to t t személyes névmás. 29. 
Egy prófé ta aki 850 körül halt meg. 31. Római számok. 
32. Szalad egyik fele. 34. Van ilyen evö is 35. Amerikai 
Egyesült Államok rövidítése. 37. Névelővel: ijedt. 40. 
Hitegető és hűtlen. 42. 200 évvel ezelőtt itt született 
Ot t inger Ferenc lovassági t ábo rnok , Bécsben, 1869. ápri-
lis 8-án halt meg. 43. Száz évvel ezelőtt itt született Csörsz 
Károly orvos, humángenetikus, aki Baján halt meg 1935. 
augusztus 29-én. 45. Összevissza: t inó. 47. Kérdőszó. 49. 
Kettős betű. 51. Rádium vegyjele. 52. Sósav igéje. 54. 
Kossuth Lajos névjele. 55. Szolmizációs skála. 56. Májusi 
névnap. 58. Kalocsa környéki helység. 59 Nehéz elem. 61. 
Spion. 63. Röviden iktató. 65. Tejtermék. 66. Sebes 
Gusztáv névjele. 67. E szent az ügyvédek védőszentje. 68. 
E városban van a volt Sina-kastély. 70. Ausztriai és 
norvég gépkocsik jelzései. 72. Becézett leánynév. 74. 
Elekt romos töltésű atom. 76. Van ilyen kert is. 77. Száz 
évvel ezelőtt született ez az író, gépészmérnök, 1973. 
augusztus 29-én halt meg Kolozsvárot t . 

F Ü G G Ő L E G E S : 1. Nyolcvan évvel ezelőtt itt született 
Ember Ervin köl tő , író, közgazdász, 1974. július 11-én 
Budapesten halt meg. 2. Nikkel vegyjele. 3. Labda a 
hálóban. 4. Iskolai osztályzat. 5. Szolmizációs skála. 7. 
Betű kimondva. 8. Magamra. 9. Hőemelkedés . 10. Földet 
túrja. 11. Becézett leánynév. 13. Száz évvel ezelőtt 
született Kesztler Lőrinc zeneszerző és pedagógus Buda-
pesten, 1978. február 27-én halt meg. 16. Cinke angolul. 
18. ... Irén színésznő (1883-1944). 19. N e m kell több. 21. 
Római számok. 24. Szív közepe. 25. K imondo t t betű. 28. 
Gyorsan sokasodó. 30. Öreg háziállat. 32. Dunántúl i 
csatornán. 33. Kőolajvezeték. 35. Spor tol . 36. Névelővel 
hőemelkedés. 38. Renato Salvatori névjele. 39. Volt nép. 
40. Csepel Művek rövidítése. 41. Franc ium vegyjele. 44. 
Gönczy G á b o r elbeszélő, kritikus 1917-ben itt született, 
1943-ban Budapesten halt meg. 46. 1892. január 16-án itt 
született Gor tvay György higiénikus, orvostörténész, 
Budapesten 1966. április 22-én halt meg. 48.1817. február 
6-án itt született Trefor t Ágoston művelődéspoli t ikus, 
reformer, publicista, miniszter, akadémikus . 50. N e m 
egyenes. 52. E napi. 53. Idegen vörös. 55. Radó Sándor 
álneve volt. 57. Azonos betűk. 60. Kínai hosszmérték: 
576 méter. 62. Férfinév ( R = N ) . 64. Félsziget. 67. Azonos 
a 71. vízszintessel. 69. Hají t . 71. Hatá r rag . 72. Kérdőszó. 
73. Rangjelző. 75. Asszonynévképző. 

- Beküldendő az alsó hálózatba írt szöveg. - Beküldési 
határidő: 1992. II . 29. A helyes megfe j tők közöt t a 
L A K I T E L E K A L A P Í T V Á N Y ajándékaként tíz értékes 
könyvet sorsolunk ki. 
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