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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 
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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 
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