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Tisztelt Olvasóink! 
Jövőre huszonegyedik évfolyamába lép a Honismeret folyó-

irat. Több mint két évtizede szolgálja a maradék Magyarorszá-
gon és a Kárpát-medencében élő, valamint a világban szétszóró-
dott magyarság nemzeti azonosságtudatát, önszerveződését, tör-
ténelmi és kulturális hagyományait. A hazai honismeret nagy 
elődjeinek, Bél Mátyás, Pesty Frigyes, Fényes Elek, Herman 
Ottó, Orbán Balázs, Györffy István és mások szellemi örökségét 
vállaló honismereti mozgalom lapjaként a népi és a nemzeti 
értékeket igyekszik széles körben megismertetni. 

A Honismeret szerkesztőbizottsága arra törekszik, hogy a lap 
tartalma minél gazdagabb Ügyen, de kivitele lehetőleg szerény 
keretek között maradjon, és olcsó legyen, hiszen elsősorban 
azoknak szól, akik sokszor maguk is anyagi nehézségekkel 
küszködnek. A pénzromlás miatt azonban még ez a szerény — de 
nem igénytelen - kivitelezés is egyre többe kerül, a lapot kiadó 
Honismereti Szövetség szűkös anyagi forrásait pedig igen sok 
helyen: honismereti táborok, kiadványok, tanácskozások támo-
gatást kérve várják is igénylik. 

A folyóirat egy-egy példányának előállítási költsége jelenleg 
ötszöröse az árának, s ezt a különbözetet a Honismereti Szövet-
ség más, nem kevésbé fontos honismereti tevékenységek rovására 
tudja kiegyenlíteni. Ezért kényszerülünk arra, hogy a lap árát 
1993-tól példányonkénti 60 Ft-ra, éves előfizetési díját pedig 300 
Ft-ra emeljük. így az előfizetők továbbra is ingyen kapják meg 
egy-egy évfolyam hatodik lapszámát. 

Bízunk abban, hogy Tisztelt Olvasóink ezután is hűségesek 
maradnak a laphoz, amely 1993-tól megújult szerkesztőbizottsá-
gával még eredményesebben kívánja szolgálni a magyarság 
értékeinek, sorskérdéseinek, összetartozásának ügyét. 

Minden kedves olvasónknak kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új esztendőt kíván 

a Szerkesztőbizottság 

A Honismeret folyóirathoz legkönnyebben postai előfizetéssel lehet hozzájutni , a postai 
hírlapárusoknál sajnos csak elvétve kapható. Rendszeresen beszerezhető a következő 
helyeken: 

Gondos Béla könyvüzleteiben: Budapesten, a XIV., Thököly út 78. szám alatt, valamint 
a Deák téri könyvpavilonban, a metrópénztár mögött . Mindkét helyen munkanapokon 
10-18 óráig. 

A Magyar Művelődési Intézet könyvtárában, Bp. I., Corvin tér 8. Munkanapokon 9-16 
óráig. 
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Kanyar József 
megnyitó beszéde 

Kedves Barátaim! Nagy szeretettel köszöntöm a XX. Honismereti Akadémián kedves 
mindnyájukat. 250 esztendeje indította útjára kiadványaival korának legnagyobb tudósa, az 
egyik legtermékenyebb írója Bél Mátyás a Notitia Hungariae-val a hon ismeretét, azaz az 
ország történeti földrajzát. A sorozatot gondos adatgyűjtés és éles szemű kritika jellemezte. Az 
akció Hóman Bálint szerint tudományos történetírásunk megalapítása volt a XVIII. század-
ban, ám elindítója egy olyan hatalmas folyamatnak, amit mi honismereti mozgalomnak keresz-
teltünk el, s amelynek deltájában napjainkban már több tízezer kötet foglal nelyet közgyűjte-
ményeink polcain. A XX. Honismereti Akadémiánk így esik egybe a hazai honismereti mozga-
lom 250 esztendős múltjával abban a jelentős időszakban, amikor a közeli esztendőkben majd 
az évezred és az évszázad fordulója keresztezik egymást. 

Tisztelt Akadémia! 
A történelmi visszapillantás mellett Akadémiánk napirendjébe ezúttal is időszerű és korsze-

rű témát tűztünk: a civil társadalom problematikáját, annak megrontott ideológiai torzulásait 
felmutatva, keresve a megújulás lehetőségét. Rendszerváltozásunk idején, a pártállam és a 
sztálini diktatúra mozdulatlansága után, civil társadalmunk egészének önmagát s demokratikus 
arculatát kell megvalósítani, hiszen Közép-Európa eszméje nélkül még az e régióban élő nem-
zetek és államok egyenjogúsága is veszélybe kerülhetne. Ám keresnünk kell nemzetünk tuda-
tának új karakterjegyeit is, hiszen köztudott , hogy az elmúlt negyven év alatt társadalmunk és 
benne ifjúságunk e tekintetben sérült meg a leginkább. Ezért is szeretném, ha Akadémiánk 
megfogalmazhatná nemzeti tudatunk új tartalmát. A nemzetnek szüksége van az új nemzet-
képre és a nemzet egységére. A nemzetnek önmagát kell tisztáznia, ez pedig elsősorban a 
nemzet értelmiségének a felelőssége. Csak az tudja kivezetni a népet ideológiai farkasvakságá-
ból, ahogy nemrég kitűnő írónk Csoóri Sándor mondta: vigyázva arra is, hogy a Közép-Euró-
pába beszivárgott történelmi hamisítások ne válhassanak a régióban rafinált genocídiummá. A 
szellemi Közép-Európában, az itt élő népek és nemzetek közös otthonában sok mindent elkö-
vettek és elkövetnek még ma is a nagyhatalmak, a kultúrát, a szellemiséget, az etnikumot, a lel-
kiséget azonban ne lehessen megsemmisíteni. A nemzetnek Kelet-Európában nincs alternatí-
vája. Ez az egyetlen átfogó, koordináló eszme, s ez lesz majd történelmünk új kovásza is. A 
kétezredik év felé lépdelő magyarság folytonosan építi önmagát, egyszerre lépve új évezredébe, 
új évszázadába. Itt adhat feleletet a nemzettudat és a magyarságtudomány jelentőségére és 
szerepére, jövőt mutató világképére e nagy korszak fordulóján, a honismereti mozgalom. 

Tisztelt Akadémia! 
Akadémiánk harmadik feladata lesz a három évre szóló tisztújítás végrehajtása, alkalmas sze-

mélyiségek jelölése és választása. Keresve Szövetségünk új struktúráját, benne az új mondani-
valót. Szeretnénk divattá tenni a magyarságtudományt, azaz honismeretünk ismeretrendszeré-
nek tanítását, az egyetemek és a főiskolák katedráin is. Szeretnénk új szellemi reformmozgal-
munkkal a magyarság vitalitás korszakát visszahozni, a nemzet lámpás szép fejeinek eszméit 
elevenné tenni, és a nemzet sorskérdéseivel szembenézni. Szeretnénk hazánkban újra szent 
tárggyá tenni az igaz és gyógyító magyar történelemtanítást. Nemzeti és népi kultúránk 
minden kincsét visszaszerezni. A magyarság ne szégyellje semmiféle liberális eszme hatására a 
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múltjával való törődést. Ezért érzem én modernnek, hasznosnak és szükségesnek a magyar 
honismereti mozgalom tevékenységét, amely nem kap allergiát, mint i t thon egyesek, a 
magyarság, a haza, a nemzet, a honismeret, a hazaszeretet fogalmától. 

Tisztelt Hallgatóim! 
Ehhez a szép programhoz kívánok a XX. Honismereti Akadémiánknak nagyon hasz-

nos és jó foglalatosságot, megköszönve az idei rendezőknek, Baranya és Pécs városának, 
hogy egy hétre e szép régió és nagy múltú város falai közöt t tar tózkodhatunk, és a 250 
esztendős Notit ia Hungáriáé mai gondolataival és tennivalóival ismerkedhetünk. Az 
Akadémia minden hallgatóját és előadóját szívből köszöntve, hasznos és eredményes 
tanácskozást kívánok. 

A XX. Honismereti Akadémiát ezekkel a gondolatokkal megnyitom. 

A Honismereti Szövetség közgyűléséről 
A szövetség közgyűlésére 1992. július 2-án került sor. Kanyar József elnök kiosztotta a 

Honismereti Szövetség 1992-ben alapított emléklapjait. 
Az 57 szavazati joggal rendelkező küldöt tből álló közgyűlés a következő napirendi 

tárgyakat tárgyalta meg: 1. A Szövetség éves tevékenységéről készült beszámoló, 2. az 
ellenőrző és a számvizsgáló bizottság beszámolója, 3. az alapszabály módosítása, 4. a 
jelölőbizottság jelentése és az új tisztségviselők megválasztása. 

Szikossy Ferenc megállapította a közgyűlés Határozatképességét és javasolta, hogy 
a szavazatszámláló bizottságba válasszák meg Juhász Sándornét (Pest m.), Szegedi Já-
nosnét (Komárom m.), Madarász Ot tó t (Fejér m.), Hidasné Szabó Máriát (Jász-Nagykun-
Szolnok m.), és Beregnyei Miklóst (Tolna m.), akiket a résztvevők egyhangúlag elfogad-
tak. 

Szikossy Ferenc szóbeli kiegészítésként 4493 főben pontosít ja a Honismereti Szövetség 
taglétszámát és szólt a honismereti-helytörténeti pályázatra érkezett 130 felnőtt- és 50 
ifjúsági dolgozatról. Ismerteti a parlamenti bizottság döntését, amely a Honismereti 
Szövetség pályázatára 1 millió forintos támogatást szavazott meg. Ez jóval kevesebb, mint az 
általunk kért összeg, ami fokozot t takarékosságra szorít. Tájékoztat ta a közgyűlést azokról 
a folyamatban lévő pályázatainkról, amelyektől további támogatást remélünk. 

A beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt - két tartózkodással - elfogadta. 
Az ellenőrző bizottság írásban megküldött jelentését, valamint a számvizsgáló bizottság 

írásos jelentését és a hozzácsatolt szóbeli kiegészítést a közgyűlés - három tartózkodással -
elfogadta. 

Az alapszabály módosításának vitáját Szikossy Ferenc vezette. Az elfogadott módosítot t 
alapszabály szövegét a Honismeret 1993. l-es számában közöljük. 

Ezt követően az 1990-ben megválasztott elnökség testületileg lemondott és a közgyűlés 
vezetését Töltési Imre vette át. 

Töltési Imre a háromtagú jelölőbizottság nevében ismerteti azokat a szempontokat , 
amelyek figyelembevételével összeállították a javaslatokat. 1. Minden megyéből legyen 
tisztségviselő, 2. a honismereti mozgalom minden ágazata képviseletet kapjon, 3. olyan 
emberek is kerüljenek az elnökségbe és a kü lönböző testületekbe, akik egy-egy intézményt 
képviselnek. A jelölőbizottság javaslatához a közgyűlés további személyeket javasolt a 
szavazólapra. 

A beérkezett szavazatok száma 57 volt, ebből érvénytelen 3, érvényes 54. Az elnökségbe 
megválasztott személyek a következők. Elnök: Kanyar József. Elnökhelyettes: Halász Péter, 
Szikossy Ferenc. Titkár: Bartha Éva. Tagok: Filep Antal, Horváth Csaba, Laczkovits 
Emőke, Mándli Gyula, Selmeczi Kovács Attila, Szauter Lajos, Székely András Bertalan. 

Az ellenőrző bizottság tagjai: Bolla Dezső (elnök), Derzsi O t tó , Karacs Zsigmond, Perics 
Péter, Rémiás Tibor. 

A számvizsgáló bizottság tagjai: Ha jdú Jánosné (elnök), Janek Éva, Vajda Ferencné. 
Az elnökség további 20 tagját a megyei egyesületek, illetve a fővárosi egyesület választják 

meg. 
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A NOTITIA HUNGÁRIÁÉ EMLÉKÉREM 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

A Honismereti Szövetség a történelmi Magyarország első honismereti 
összefoglalásának, Bél Mátyás pozsonyi evangélikus lelkész és polihisztor 
Notitia Hungáriáé Novae história geographica című műve utolsó kötete 
megjelenésének 250. évfordulóján, 1992-ben, Notitia Hungáriáé névvel emlék-
érmet alapít a honismereti munkában kiemelkedő teljesítményt nyúj tó szemé-
lyek és közösségek számára. Az emlékérmet Buza Barna szobrászművész 
készítette. A bronzból öntöt t szobor 95 mm átmérőjű, 6 mm vastagságú. Egyik 
oldalán Bél Mátyás arcmása látható, körirata: N O T I T I A H U N G Á R I Á É + 
B É L M Á T Y Á S 1684-1749. Másik oldalán a Duna , a Tisza, a Körösök, a 
Dráva és a Maros folyók láthatók stilizált vonalvezetéssel. Körirata: HONIS-
M E R E T I M U N K Á É R T . Középen az adományozás éve és az adományozot t 
neve olvasható. 

Az emlékérmet a Honismereti Szövetség, illetve a honismereti egyesületek 
tagja i kaphat ják a honismereti munkában elért k iemelkedő tel jesí tményü-
kért . 

Az emlékérem odaítéléséről a Honismereti Szövetség elnöksége dönt és 
évente 2 -3 emlékérem átadására kerül sor a szövetség küldöttgyűlésén, illetve 
a Honismeret i Akadémián . Az elnökség az emlékérem odaítélését írásban 
indokol ja , amit nyilvánosan fel kell olvasni és a Honismeret i Szövetség 
lap jában , a Honismeretben közzé kell tenni. Az írásbeli laudációk a Notitia 
Hungár iáé Emlékérem tulajdonosai c ímű kemény kötésű könyvbe beveze-
tésre kerülnek. A könyv őrzése a Honismeret i Szövetség mindenkori t i tkárá-
nak feladata. 

Budapes t , 1992. május 

Kanyar József B a r t h a É v a 
elnök titkár 

A Noti t ia Hungáriáé Emlékérmet első alkalommal, 1992. június 29-én a következő hat 
személy kapta meg. 

DR. K A N Y A R JÓZSEF 
1916-ban született a Somogy megyei Kaposújlakon. Fiatalon elkötelezte magát a honismereti 
mozgalommal, amikor 1943-ban részt vett Balatonszárszón a Soli Deo Gloria szervezte 
ifjúsági táborban. Ez az elkötelezettség vezette aztán a Nemzet i Parasztpárt soraiba, lett 
Németh László, Illyés Gyula munkatársa, s innen eredeztethető, hogy később, már 
levéltár-igazgatóként nemcsak szakterületének tekintette a történelmet, de a magyar nép 
sorskérdéseit is kutatta az elmúlt századokban. Tanulmányai, tanulmánykötetei elsősorban 
szűkebb szülőföldje, Somogy és a Dél-Dunántúl agrártörténetével és művelődéstörténetével 
foglalkoznak, különösen nagy figyelmet szentelt az iskolaügy hagyományainak. Tudomá-
nyos munkája mellett nagy súlyt helyezett a történelmi ismeretek közkinccsé tételére, 
elsősorban a diákokhoz való eljuttatását tartotta fontosnak. Talán ez a törekvés, a történelem 
minél többekbe való beoltásának vágya vitte őt a honismereti mozgalomba, annak is az élére. 
Az 1990-ben újjászerveződő Honismereti Szövetség elnökeként is fáradhatatlanul szolgálja 
Szárszó és a népi-nemzeti gondolat eszméjét. 



DR. M O R V A Y P É T E R 
1909-ben született az irodalmi és néprajzi hagyományokban egyaránt gazdag Szatmárban, a 
jelenleg Romániához tartozó Szatmárnémetiben. Teleki Pál, Györ f fy István közelében 
telítődött azzal a tudással és érzelemmel, amely egész életére meghatározta munkásságát. A 
Regös-cserkészet egyik megszervezőjeként ráirányította a nagy múltú ifjúsági szervezet 
figyelmét a népi kultúra értékeire és a nép sorsáért való felelősség jelentőségére. Szervező-
készségére jellemző, hogy még az orosz hadifogságban is irodalmi műsorokat , szavalóesteket 
rendezett, ezzel enyhítette a fogolytábor lélekölő hatását. Az 1950-es években a Néprajzi 
Múzeumban megszervezte az önkéntes néprajzi gyűjtők pályázati rendszerét, s tudományos 
ambícióit is feláldozva ennek a mozgalomnak lett szellemi motorja . Felkutatta és munkára 
serkentette azokat a néptanítókat, lelkészeket, kétkezi munkájuk után élő embereket, 
akikben élt a szülőföld népének szolgálata iránti vágy. Olyan mozgalmat hozot t létre, amely 
immár 40 esztendeje néprajzi és nyelvészeti dolgozatok tízezreivel gazdagította a tudományt 
s tette lehetővé a legnehezebb években is, hogy tagjai ne csak szóval, de cselekedettel is 
megvallhassák magyarságukat. Jórészt ebből a néprajzi gyűj tőmozgalomból terebélyesedett 
ki az 1960-as években a szervezett honismereti mozgalom. Az 1970-es évek elején Morvay 
Péter volt az első szerkesztője a Honismereti Híradónak, a XX. évfolyamában járó 
Honismeret elődjének, s azóta is lelkes támogatója minden, a hagyomány értékein alapuló és 
a magyarság ügyét szolgáló kezdeményezésnek. 

PAP M I K L Ó S 
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei honismereti munka egyik legtekintélyesebb kezdeménye-
zője és támogatója 1912-ben született. Általános iskolai tanárként, igazgatóként ismerte fel a 
helyi értékek számbavételének, feltárásának, védelmének és gyarapításának jelentőségét. 
Gyűj tőmunkája eredményeként jött létre a Tokaji Múzeum, amely a tokaj-hegyaljai 
szőlőművelés és borászat kiemelkedő értékű gyűjteménye. Alapító tagja a Tokaji Művészet-
barát Körnek, a Kazinczy Ferenc Társaságnak, hosszú éveken át tevékeny tagja a megyei 
honismereti munkabizottságnak. A tokaji című könyve összegezése annak a hatalmas 
ismeretanyagnak, amit a szőlő fajtáiról, műveléséről, az eszközökről, a bor kezeléséről és 
kereskedelméről a hazai és külfölai forrásokból gyűjtött egybe. Figyelme kiterjed a pincékre, 
a Hegyalja történetére, földrajzi neveire, irodalmi hagyományaira. Publikációk sorával járult 
hozzá Tokaj és a tokaji bor alaposabb megismeréséhez. Ennél is jelentősebb az a 
szervezőmunka, az az emberi hatás, amellyel a környezetét mozgósítani tudja. A Tokaji 
Múzeum nyugalmazott igazgatójaként nem vonult vissza a közélettől, ma is fáradhatatlanul 
munkálkodik múl tunk jobb megismertetése, jelenünk gyarapítása érdekében. 

DR. SZAMOSUTVÁRI S Á N D O R 
Ö r m é n y családok leszármazottja, olyan örményeké, akik annak idején jelentős összeggel 
támogatták a Magyar Tudományos Akadémia felállítását. Szamosujvári Sándor nem 
aranyakkal, hanem annál sokkal többel, ifjú emberekben kicsírázó, továbbélő munkával és 
lelkesedéssel támogatta, szolgálta a magyar szellemi életet. Az 1950-es évek közepén 
megszervezte Debrecenben az ország egyik első honismereti szakkörét, s 1957. oktÓDer 
23-án avatták első emléktáblájukat, amely Arany János és Petőfi Sándor debreceni 
színészkedésének állít emléket. Azóta sok-sok emléktábla hirdeti Debrecen utcáin és 
Hajdú-Bihar megye más településén is Szamosujvári Sándor és szakköre hagyományőrző 
tevékenységét. Honismereti , helytörténeti , szakkörvezetői tapasztalatait kötetben is össze-
foglalta, s e lmondhat juk róla, nogy tollal, szóval és cselekedettel egyaránt szolgálja a 
mozgalmat. Szakköréből, diákjaiból nemcsak történelemmel, néprajzzal foglalkozó szak-
emberek kerültek ki, de - s talán ez a fontosabb - ezerszámra lettek olyan mérnökök, 
orvosok, szakmunkások, vállalkozók, akik többet tudnak népükről és érzelmileg jobban 
kötődnek a hazájukhoz, mintha nem Szamosujvári tanár úr diákjai, szakkörének tagjai let-
tek volna. 

T Ö L T É S I IMRE 
1917-ben született Szatmárnémetiben, de 5 esztendős korában Budapestre, Angyalföldre 
került, s ott nevelkedett, bizonyítván ezzel, hogy a magyar népi kultúra elkötelezettjei nem 
csak faluról, vidékről érkezhetnek. A Nemzet i Parasztpárt keretei közöt t kezdte meg népe és 
nemzete szolgálatát, s ezekhez az eszmékhez való ragaszkodását mutatja, hogy azok közöt t 
volt, akik az 1956-os forradalom verőfényes napjaiban megpróbálták újjászervezni a 
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parasztpártot. Töltési Imre neve elválaszthatatlan a honismereti mozgalomtól. Hiszen egy 
mozgalom kibontakozásához három feltétel szükséges: a széles körű társadalmi igény, a 
befogadó intézmény, és az ügy szolgálatát vállaló személyiség. Ez a személyiség lett Töltési 
Imre, aki a Hazafias Népf ron t adta, hol szűkebb, hol pedig tágabb keretek közöt t , Erdei 
Ferenc, O r t u t a y Gyula, Pozsgay Imre munkatársaként, nagy munkabírással, ki tűnő 
diplomáciai érzékkel és a mozgalom munkásai iránti nagy-nagy szeretettel gondozta, 
segítette a honismereti mozgalom minden ágát, területét. De segíti és szolgálja a mozgalmat 
mind a mai napig is, hiszen aki elkötelezte magát a magyarság e nemes ügye mellett, az soha 
nem mehet nyugalomba. 

DR. V A R G H A K Á R O L Y 
Ennek a megyének a szülötte, a baranyai Szentlászló községben ringott a bölcsője. 
Tanszékvezető főiskolai tanárként nemcsak a hazai német nemzetiség történelmének és 
műveltségének lett országos hírű és rangú szakembere, de azzal is szolgálta hivatását, hogy 
diákok ezreit, talán tízezreit töltötte föl tudással, elkötelezettséggel. 1960-ban egyik fő 
szervezője volt a megyében a kibontakozó honismereti munkának, s mint a Baranya 
Honismereti Egyesület tiszteletbeli örökös elnöke betegágyából is segíti a mozgalmat. A 
baranyai élénk nonismereti élet az ő vezetői képességének, tanító, szervező- és irányító-
munkájának köszönhető. 

Honismereti Emléklap 
A Honismereti Szövetség elnöksége emléklapok átnyújtásával ismerte el elsősorban azok 

munkáját , akik eredményesen tevéKenykedteK a honismereti mozgalom újjászervezése 
során. Az emlélapokat dr. Kanyar József elnök a következő személyeknek adta át. 
Antal Gyiiláné dr. (Baranya m.), Barsi Ernő dr. (Győr-Sopron m.), Bartba Éva (Bp.), 
Bársony István dr. (Hajdú-Bihar m.), Bereczki Ibolya T. Í jász-Nagykun-Szolnok m.), Bolla 
Dezső dr. (Bp.), Bóta Piroska (Bp.), Csiffáry Gergely dr. (Heves m.), Derzsi Ottó (Bp.), 
Dukrét Géza (Nagyvárad), Fabulya Lászlóné (Békés m.), Gábor Imréné (Baranya m.), 
Gyimesi Endre (Zala m.), Gyuszi László (Esztergom-Komárom m.), Hadnagy László 
(Veszprém m.), Hajdú Jánosné dr. (Heves m.), Havas Gáborné dr. (Bp.), Jároli József dr. 
(Békés m.), Jászberényi Ferencné dr. (Győr-Sopron m.), Kaczián János (Tolna m.), Kocsis 
Márta (Veszprém m.), Koltai László (Tolna), Kovács József László dr. (Pest m.), Kovácsné 
Paulovics Teréz (Pest m.), Kováts Dániel dr. (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), Kövesdi Tiborné 
(Somogy m.), Lackovits Emőke dr. (Veszprém m.), Lábadt Károly (Horváto.) , Lukács László 
dr. (Fejér m.), Mándli Gyula (Pest m.), Mina László (Brassó), Misóczky Lajos dr. (Heves m.), 
Nagy Éva (Fejér m.), Nagy Károly dr. (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), Oroszlánné Mészáros 
Ágnes (Nógrád m.), Perics Péter (Baranya m.), Rémiás Tibor (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 
Sarai László (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), Sáray Szabó Éva dr. (Esztergom-Komárom m.), 
Szabó László (Vas m.), Szegedi Jánosné (Esztergom-Komárom m.), Székely András Berta-
lan dr. (Bp.), Timaffy László dr. (Győr-Sopron m.), Timár Irma (Baranya m.), Tövissi Jó-
zsef dr. (Kolozsvár), Turóczi Istvánné (Jász-Nagykun-Szolnok m.), Vecsernyés János 
(Csongrád m.). 

A honismereti fotópályázat eredményhirdetése 

A Honismeret szerkesztőbizottsága 1992. elején fotópályázatot hirdetett a honismereti 
mozgalom amatőr fényképészei számára a szülőföld tárgyi és szellemi értékeinek doku-
mentálására, a folyóirat képanyagának gazdagítása, változatosabbá tétele érdekében. A 
felhívásra 18 pályázó küldött anyagot, amit a Honismereti Szövetség elnökségi tagjaiból és 
fotóművészekből álló zsűri bírált el. A bizottság egy első, két második és három harmadik 
díjat adott ki. 

Első díjat (5000 Ft) nyert Szarnák Mihály (Somorja), második díjat (4000 Ft) kapott 
Barabás László (Marosvásárhely) és Horváth József (Kolozsvár), harmadik díjban (3000 Ft) 
részesült Jankus Gyula (Kéménd), Pósfai Krisztina (Buzsák). 

A fotópályázatra érkezett alkotásokból a Honismeretben válogatásokat fogunk közölni, 
melyekért a szokásos tiszteletdíjat fizetjük. 

(Szerk). 

7 



Beszámolók a szekciók üléseiről 

Tóth József: 

Az ifjúsági szekcióban 15 hozzászólás hangzott el. Főbb megállapításaik: 
1. Igyekezzünk minél több gyereket bevonni a honismereti munkába. Ez azért is fontos, 

mert korábban a KISZ és az út törőmozgalom úgy-ahogy befogta a gyerekeket, most azonban 
az új ifjúsági szerveződések igen gyér számúak. A pedagógusok körében akiken áll vagy 
bukik ez a kérdés, egyfajta riadalom, visszahúzódás van, ezért a honismereti tevékenység is 
visszaszorulóban van. Ezt kellene megfordítani. 

2. A megyék honismereti munkásai segítsék és hangolják össze a területükön m ű k ö d ő 
gyermek- és ifjúsági szervezetek munkáját . Felvetődött , hogy a Honismereti Szövetség 
mellett a Tájak, korok, múzeumok, A Magyar Természetbarátok Szövetsége, a Kossuth 
Szövetség és egyéb helyi baráti körök, klubok lényegében ugyanezért dolgoznak, ezeket 
kellene összefogni. 

3. A Honismereti Szövetség ősszel hozzon létre egy ifjúsági tagozatot. Hívja össze azokat, 
akik kimondottan gyermek- és ifjúsági szervezetekkel foglalkoznak. 

4. Módszertani segítséget kell adni minden klubnak, szervezetnek, de az ifjúságinak 
kiemelten. A vezetőképzésbe be kell vonni a pedagógusokat is, továbbá az ifikorosztályt. 

5. Pályázatokat kell kiírni, ahol a fő célkitűzés a helyi értékek felkutatása és begyűjtése, s 
ebbe vonjuk be a határon túli ifjúsági és gyermekszervezeteket is. 

6. A nemzeti alaptantervben markánsabban fogalmazódjék meg a honismeret, ezzel 
kapcsolatban a Honismeret i Szövetség juttasson el javaslatot a minisztériumba. 

Halász Péter: 

A népművészeti szekcióban 22 fő vett részt. Az aktivitásra jellemző, hogy 18-an 
felszólaltak. Négy pontban foglalom össze azokat a gondolatokat, amelyek a szekció baráti 
eszmecseréjéből az Akadémia nyilvánossága elé kívánkoznak. 

1. Minden felkért hozzászóló hangsúlyozta, hogy a népművészeti közösségeknek 
milyen jelentős a közösségformáló szerepük. Elhangzott , hogy amikor ez még nem volt 
divat, de még támogatot t sem, miként kovácsolta össze a kü lönböző közösségeket. Két-
féle emberi tulajdonság tartja össze ezeket az énekkarokat , népdalköröket , táncdalcsopor-
tokat : az egyik a jó értelemben vett szereplési vágy, a másik pedig a hagyomány és a 
művészet iránti elkötelezettség, az együtt éneklés, együtt táncolás, szövés, fonás ö röme. 
Persze nagyon fontos , hogy minél többet felléphessenek, kiállíthassanak. Arra kell 
törekedni, nogy minél több együttesnek, kórusnak, pávakörnek, tánccsoportnak, faragó-
és h ímzőszakkörnek legyen a határon kívül és a natáron belül egy-két-három olyan 
testvérközössége, amellyel egy évben legalább egyszer kölcsönösen meghívják egymást, 
szereplési alkalmat teremtenek, és elmélyítik a közösségi összetartozás érzését és gyakor-
latát. 

2. Nagyon fontos minden népművészeti együttesnél, hogy a helyi hagyományt őrizze. 
Helyes, na megtanulják és elsajátítják a magyar népi hímző-, faragóművészet, a népdalkincs, 
a táncvilág legszebb és legismertebb, leglátványosabb táncait, énekeit és motívumait, de még 
fontosabb, hogy helyben minél több olyan mélyfúrásszerű gyűjtést végezzenek, ami a helyi 
értékeket hozza elő és juttatja vissza az ott élő közösségnek. A helyi honismereti 
szervezeteknek rendkívül fontos szerepük van abban, hogy ez a helyi gyűjtéseken, helyi 
népdal-, népszokás-, díszítőművészeti kincsen alapuló szakköri, pávaköri, énekkari tevé-
kenység minél hatékonyabb legyen. 

3. Nagyon fontos, hogv a pedagógusképzésben helyet kapjanak a néphagyományon 
alapuló művészetek. Úgy, Hogy a tananyagba épüljön az óvónőképzőben például a játék, a 
tanítóképzőben a dramatikus népszokás, a népdal, a néptánc; a magasabb szintű képzésben 
pedig a néphagyomány tudományosan megalapozott oktatása. Nemcsak a tudásszint 
növelése érdekében, hanem azzal a szándékkal, hogy a leendő pedagógusok érzelmileg 
elkötelezettek legyenek a néphagyomány iránt. Mert hozhat a minisztérium akármilyen 
törvényt, ha a pedagógusok elszabotálják, nem tartják fontosnak, úgy gondolják, hogy 
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emiatt még senkit nem vontak felelősségre. Akkor a nemzeti tanterv elképzelése nem fog 
megvalósulni. De ha ismét olyan tanítóink és tanáraink lesznek, akik azt mondják: mi ezt 
akkor is csináljuk, ha megtiltják nekünk, akkor lesz nemzeti értékeken nevelkedett generáció. 

4. Majdnem minden felszólaló szájából elhangzott, hogy a hazai televízióban, a magyar-
országi rádióban a néphagyomány nem kapja meg a megfelelő helyet, a népdalt egyre inkább 
olyan hullámokra teszik, ahol kevesen tudják fogni. A honismereti mozgalom e tekintetben 
nem először, és sajnos, úgy látszik, nem is utoljára kénytelen hallatni a szavát. Javaslom, 
kerüljön be az Akadémia állásfoglalásába, milyen fontosnak tartjuk, hogy a Magyarországon 
működő és az éter hullámain sugárzó médiákban a magyar néphagyomány, magyar népdal, 
néptánc rendszeresen és magas színvonalon megkapja az őt megillető helyet. 

Gábori Imréné: 

Az egyházi szerveződések szekciójában 55 résztvevő volt jelen. 
1. A hallgatóság javaslatára a szekcióülést énekléssel kezdték, mégpedig katolikus, 

református és evangélikus énekkel. Ezután Szalay Lajos lelkész úr köszöntöt te az egybegyűl-
teket. Történelmi áttekintésében szólt a református egyházon belüli civil szerveződésekről, 
nevezetesen a református diakóniáról, amely fajra és vallásra való tekintet nélkül Debrecen-
ben az 1500-as években indult. Beszélt továbbá a Szeretetintézményről, amelyből 15 
működik Magyarországon, s az elhagyott csecsemőket karolja fel. A református egyház 
keretében tevékenykedik az Egészségügyi Intézmény az idióták szolgálatára, az Idősek 
Szeretetintézménye, az Albert Schweizerről elnevezett 100 ágyas kórház, s a fiatalok évente 
600 alkalommal végeznek kis közösségben szeretetmunkát. 

A református társadalmi missziók több évtizede gondozzák az alkoholistákat. Dömsödön 
kéthetes kurzusokban meggyőzéssel és családmentéssel együttesen gondozzák azokat, akik 
már kigyógyultak az alkoholizmusból és segítik őket, hogy bekapcsolódhassanak a 
társadalomba. Külön terület a kallódó és narkós fiatalok missziója. Az aluljárókban 
segítségre szorulókat összegyűjtik az erre szerveződő csoportok. Budapesten a „fasori" 
református templomban minden héten egyszer bibliaórát tartanak. Baranyában Zsibrik 
községben végeznek „elvonószolgálatot", aki akar a gyógyultak közül is közreműködhet a 
misszió munkájában. Budapest-központtal működik a Vakok és Siketek Missziója. A 
cigánymisszió nem különíti el őket az etnikumuktól - az Igével segítik erkölcsi erejüket. 
T ö b b csoport kórház- és börtönmissziót lát el. Más csoportok telefonos segítőszolgálatban 
működnek közre. Szerveződnek a tv-n és a rádión keresztüli hitoktatásra is, valamint az 
iskolai hitoktatásban való közreműködésre. 

Bíró László kanonok-plébános a katolikus hívők körében működő szerveződésekről 
beszélt. Szólt a Karitasz Segélyszolgálat sokirányú működéséről, beszélt a Kolping családse-
gítő és -nevelő mozgalomról, az egyházi énekkarok tradicionális munkájáról , valamint a 
felnőtt és ifjúsági kiscsoportok ima- és segítőszolgálatáról. 

Balikó Zoltán evangélikus lelkész korreferátuma az egyházában tapasztalható civil 
szerveződésekkel egészítette ki az elhangzottakat. Karacs Zsigmond elsősorban a földesi 
zsidóság köréből ismeretes szerveződésekről szólt. 

A felszólalásokból kitűnt, hogy nagy szükség van az ilyen ökumenikus szemlélettől áthatott 
találkozókra és tanácskozásokra. Javasolták, hogy a Pécsett megkezdett ökumenikus szekció-
nak a Veszprémben rendezendő következő akadémián legyen folytatása. A résztvevők közösen 
elimádkozták a Miatyánkat, Szalay lelkész úr idézte Máté evangéliumának 7. fejezetéből a 12. 
verset: „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük!" 

Gyivicsán Anna: 

A nemzetiségi szekció vezetői Várnagy Elemér (Pécs) és Gyivicsán Anna (Budapest). 
Gyivicsán Anna vitaindító előadásának első részében történeti áttekintést adott arról, hogy a 
polgári fejlődés 1867 után milyen lehetőséget nyúj tot t a magyarországi nemzetiségek 
számára civil szerveződések terén. Kezdetben elsősorban olvasókörök és egyházak kezde-
ményezte egyletek alakultak a nemzetiségi lakosság körében. A speciális magyarországi 
nemzetiségi modellen belül - hiszen a nemzetiségek az ország egész területén szétszórtan 
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élnek — a kisközösségi szerveződések - legtöbbször úgy, hogy állami intézményi támogatást 
egyáltalán nem kaptak - a nemzetiségi lét fenntartását jelentették. Az előadás második része 
elemezte az 1948 utáni próbálkozásokat , azok kudarcait, majd ismertette az 1989-1992 
közöt t létrejött új típusú nemzetiségi szerveződéseket, amelyek különböző - kulturális, 
szociális, vallási, politikai - alapon jöttek létre. Legtöbbjük léte, tevékenysége még nem 
stabilizálódott. 

Várnagy Elemér nagy érdeklődéssel kísért, hasznos vitát kiváltó előadást tartott a 
cigányközösségekről, vajúdó alakulásukról, s alakulásukat kísérő sok-sok konfliktusról, de 
feloldásuk lehetőségeiről is. Többek közöt t olyan problémák vetődtek fel, mint az erős 
családi kötődés pozitív ereje a közösségek további fenntartásában; szó volt a gyermekközös-
ségekről, a cigányságnak a szekták felé való irányultságáról stb. 

A szekcióban két német témájú, gazdag adatokkal alátámasztott előadással ismerkedtünk 
meg. Mindket tő a múlttal, illetve a közelmúlttal, a két világháború közötti időszakkal 
foglalkozott. Országos rálátással közeledett a témához dr. Galambos Ferenc főtisztelendő, 
aki - kritikai szemléletet sem mellőzve - mutat ta be elsősorban a katolikus egyházon belüli 
civil közösségi életet, annak tartalmi, de nyelvi problémáit is. 

A Baranya megyei német település, Bóly egyesületeiről, vallásos társulásairól k i tűnő 
mikroelemzés segítségével tar tot t előadást a téma avatott ismerője, Lantosné dr. Imre 
Mária. Szuggesztív előadását azzal a - nemcsak a szekció résztvevői, hanem a széthullóban 
lévő, s az ú j szerveződési formákat bizonytalanul kereső nemzetiségi közösségeink 
számára is tanulságul szolgáló - bólyi véleménnyel zárta, hogy „Bolyban mindenki 
tar tozot t valahová". 

A szekció résztvevői a vita során úgy ítélték meg, éppen a bemutatot t „bólyi modellből" 
kiindulva, hogy a téma feltárását, a nemzetiségi közösségek összetartó erejének a megismeré-
sét a honismereti mozgalmon belül támogatni kellene, eredményeit pedig puLlikálni. 
Fölvetődött az is, hogy miképpen tudná ez a mozgalom a mai civil szerződéseket támogatni, 
miképpen tudna hasznos tevékenységgel hozzájárulni a négy évtizede felbomlott nemzeti-
ségi közösségek új tartalmú és keretű újjáéledéséhez. A Honismereti Szövetség nemzetiségi 
albizottsága e témáról és feladatról konkrét elképzeléseket dolgozzon ki. 

A Honismereti Akadémia szabad fóruma 
A szekcióvezetők beszámolóit különböző témájú felszólalások követték. Ezekből kirajzo-

lódnak a mozgalmat érdeklő legfontosabb gondolatkörök. 
1. Viszonylag kevesebben foglalkoztak érdemben az Akadémia fő témájával, a civil 

társadalom szerveződésével. Bíró László, a pécsi székesegyház kanonokja beszélt a láncaitól 
megszabaduló egyház és a társadalom új kapcsolatainak kialakulásával kapcsolatban a 
horizontális strukturálódás jelentőségéről. Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az egyház 
ne csak a templomban legyen jelen, hanem a társadalom különböző területein is. Elmondta, 
hogy a Kolping mozgalom máris számos szociális feladatot tud vállalni, de színjátszó 
csoportok, éneklőközösségek és más kulturális klubok is szerveződnek az egyházi keretek 
között . 

Ugyancsak a civil társadalom egyik formájával, a hagyományápoló körökkel foglalkozott 
Huszár János. Mint a pápa i Jóka i -kör fő t i tkára e lmond ta , hogy a kör tagjai Jókai 
emlékhelyeket kerestet; föl, s jó ízű kapcsolatokat alakítottak ki más hon ismere t i 
közösségekkel. Felhívta a figyelmet az azonos elkötelezettségű egyesületek közti kapcso-
lat tartás je len tőségére . 

2. Számos felszólaló foglalkozott a honismereti mozgalom és az ifjúság kapcsolatával. 
Kövesdi Tiborné az ifjúsági táborok jelentőségéről szólt. Ö Mesztegnyőn nárom tábort is 
szervez ebben az évben, köz tük szomszédos országokbeli magyar fiatalok számára „nemzet-
közi" tábort , amelynek elsősorban az a célja, hogy a szlovákiai, kárpátaljai, vajdasági magyar 
gyerekek megismerkedjenek egymás életével. N e m kevésbé jelentős és végső soron ugyan-
csak a fiataloKnak a honismerethez való kötődését erősíti az a tábor, amit határon kívüli 
magyar szakkörvezetők számára rendeznek ugyancsak Mesztegnyőn, hiszen itt igen sokat 
tanulhatnak egymástól és a hazai szakkörvezetőktől. 
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Mándli Gyula felvétele 

A tudományos diákköri munkáról beszélt Hegedűs Zoltán s elmondta, hogy a Budapesti 
Műszaki Egyetemen 26 egyetem 200 hallgatója számára rendezett diákköri konferenciára 
készült dolgozatok közül 37 honismereti jellegű munka volt. Javasolta, hogy a Honismeret i 
Szövetség képviseltesse magát a tudományos diákköri konferenciákon és ajánljon fel 
pályadíjat. 

Turóczy Istvánná, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Honismereti Egyesület képviseleté-
ben örömének adott hangot azért, hogy a honismereti és a népfőiskolai mozgalom 
lényegében azonos tőről fakadt, nem véletlen tehát, hogy „népfőisKoláink nagy része a 
nemzeti kultúra értékeire támaszkodva szervezi programjait". Dr. Morvay Péter a reform-
kori diáktársaságok, az önképzőkörök hagyományaira utalt, mint olyan eszmékre, melyeket 
a honismereti mozgalomnak is vállalnia kell. 

3. Tulajdonképpen az ifjúsággal kapcsolatos kérdéskörhöz tartoztak azok a hozzászólá-
sok is, amelyek a népi és nemzeti hagyománynak az oktatásban való szerepével 
foglalkoztak. A népművészeti szekció állásfoglalásához kapcsolódva Kövesdi Tiborné 
megállapította, hogy nem a közoktatási törvényen múlik a néphagyomány tanításának a 
sorsa, hanem a pedagóguson. Hiszen az eddigi tantervben is volt énekóra, rajzóra, ahol 
népdalt és a hagyományos népi kultúra más elemeit is taníthatta aki akarta. Ezzel szemben 
Pleskonics András fontosnak tartotta, hogy a honismeret különböző területei szerepeljenek a 
nemzeti alaptantervben, s elégedetten állapította meg, hogy - pontosan kigyűjtötte - 6 
oldalnyi terjedelemben fordul elő a hon megismerésére és szeretetére való nevelés ügye a 
készülő tantervben. A Békés Megyei Honismereti Egyesület nevében felajánlotta, nogy 
kidolgoznak egy olyan rövid ú tmuta tó segédletet, amit a honismeretet oktatni akaró, de a 
témában kevésbé jártas pedagógusok hasznosítani tudnak. Huszár János saját tapasztalatára 
hivatkozva sajnálattal állapította meg, hogy a pedagógusok jó része „kivonult a honismereti 
mozgalomból". Vagyis az ifjabb pedagógusnemzeaékből már hiányzik az a belső feltöltött-
ség és elkötelezettség, ami a korábbi generációban megvolt, s ami a honismereti mozgalmat 
sokáig éltette. Pápán ezen úgy igyekeznek segíteni, hogy Szűkebb pátriánk címmel 
honismereti tanfolyamot indítottak a tanév idejére, ahol a diákok a legjobb előadóktól 
ismerkedhetnek meg városuk, iskolájuk történetével. A hagyomány ifjúsághoz való eljuttatá-
sának számos módja , lehetősége van. 
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4. A szabad fórum negyedik fontos témája a határokon kívüli magyarságnak a 
honismereti mozgalomban való részvétele, s e törekvésnek a szomszédos országok 
magyarsága körében megvalósuló formája volt. Az Akadémia résztvevői Dukrét Gézától 
megismerhették a romániai Biharban folyó honismereti munkát , amit az 1991 májusában 
alakult Erdélyi Kárpát Egyesület megyei csoportja végez. Ez év tavaszán létrehozták az 
egyesület ifjúsági csoportját, s Nagyváradon nemrég megalapították a Bihar Megyei 
Műemlékvédő Tarsaságot is. A Bihari Naplóban állandó rovatuk van helytörténeti, néprajzi , 
műemlékvédelmi témákra, s egy gyermekmagazinban is népszerűsítik a honismeretet. 
Április 14-én az egész Partium számára honismereti találkozót hívtak össze Váradon, 
közreműködtek a varadinumi ünnepségek szervezésében. Jelenleg olyan állandó helyet 
keresnek, ahol összejöveteleiket tarthatnák, s múzeumot is létesíthetnének. 

Az Erdélyi Kárpát Egyesület Királyhágón túli munkájáról Tövissi József számolt be. 
Fontosnak tart ják, hogy az egyesület munkáját a honismereti tartalommal töltsék meg, s 
hogy „a kirándulások alkalmával ne csak az legyen a cél, hogy elérjük a dombtetőt , hanem az 
is, hogy tudjam mit látok a táj, annak hagyománya tekintetében". Nagy jelentőségű 
találkozóra készülnek: az Aranyos mentére hívták össze az EKE első vándorgyűlését, 
melynek alaptétele a honismeret lesz. 

5. Végezetül egy nem először szóba kerülő téma merült fel a szabad fó rumon: az 
újszülöttek anyakönyvezésének, a manapság születő emberek születési helyének kérdése. 
A magyarság hajszálgyökereit vágták el azzal is, hogy nem a szülők lakóhelyét, nem a 
gyermeket fölnevelő szülőfalut vagy várost írják be az anyakönyvekbe, hanem azt a helyet, 
amelynek kórházában az újszülöt t a világra jött. Hadavás János javasolta: kezdeményezze a 
Honismereti Szövetség, hogy az anyakönyvezés a helyi önkormányzaton történjen, abba a 
szülők lakóhelyét jegyezzék be, s csak a megjegyzés rovatban szerepeljen, hogy ténylegesen 
hol történt a szülés. 

A szabad fó rumon felvetődő témák mennyisége és súlya alapján kirajzolódott az az igény 
és szükséglet, hogy megfontol juk: a következő Honismeret i Akadémia témájául talán az 
ifjúság és a honismeret kapcsolatát, kölcsönhatását kellene kitűzni. 

A szabad fó rum utolsó eseményeként dr. Kanyar József, a Honismereti Szövetség elnöke 
tézisszerűen megfogalmazta az elhangzott legfontosabb gondolatokat. 

Nagyon fontos a mozgalom számára, hogy kidolgozzuk a magyarság új eszmerendszerét, 
ú j nemzetképét, meghirdetve a Kárpát-medence honismereti találkozóiának gondolatát. 
Szép programmal kell készülnünk a magyarok világtalálkozójára, a honfoglalás 1100. 
évfordulójára, úgy, hogy esztendőnként honfoglalási témájú honismereti táborokat szervez-
zünk. 

Fontos, hogy nézzünk szembe sorskérdéseinkkel, s ezeket tűzzük a honismereti táborok, 
a népfőiskolák, szabadegyetemek programjába. 

Készülünk Kossuth eszmerendszerének ünnepségére, ezt más egyesületekkel karöltve kell 
elvégeznünk. 

Javaslom, készítsük el a honismeret és a közművelődés elméleti és gyakorlati ismeretrend-
szerét és azokat próbáljuk egyetemeink, főiskoláink katedráira bízni. Nemzet i tudatunk és 
természeti világunk környezetvédelmének komplex honismeret és szülőföldszeretet p rog -
ramját meghirdetve szólítsuk fel az egész társadalmunkat, hogy ne pusztítsák tovább se a 
magyarság tudatát , se az élővilágot. 

Legújabbkori tör ténelmünk és a honismeret tanításához szorgalmaznunk kell az 1945 
utáni időszak történeti olvasókönyveinek megjelenését és azok tanítását. Posztgraduális 
képzésünk eszközeivé kell tennünk legújabbkori történelmünk irodalmi emlékiratait és 
egyéb kiadványait, ezzel erősítve népünk identitástudatát. 

Fontos, hogy a Honismereti Szövetség a következő esztendőkben hasznos pályázatokat 
írjon ki, amellyel nemes ügyeken tudunk segíteni. Fokoznunk kell a nemzet csűrjeibe 
begyűjtő, tehát a gyűjtő és kutató, a feldolgozó és publikáló tevékenységünket. 

Erősítse a mozgalom a szellemi védernyő kiépítését szülőföldünk történelme felet ' 
Emeljünk gátat a nemzeti tudat és erkölcs roncsolása ellen, felszámolva az elmúlt évtizede 
morális és szellemi fertőzöttségét. 

Vigyázni kell a nemzeti jövőt építő szellem egységére. Tervezzük meg a honismer& 
mozgalom szellemi vetélkedőjét, helyi, megyei, regionális és országos szinten. Ki kell építei 
mozgalmunkban az ifjúsági tagozatot. 
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Programunkba kell venni, és ki kell dolgoznunk: háborús veszteségeink történetét, 
nagyon sok fehér folt van e tekintetben. A községfényképezések után, a települések 
jelképeinek és címereinek felkutatását elvégezve figyelmünket a puszták házainak szocioló-
giai felmérésére kellene fordítani. Nagyon sok megyében kastélyprogram is van. 

Szervezzünk tanácskozásokat a kisebbségi státus kérdéseiről. Keressük a lehetőségeket 
nem az elválasztó határoknak, hanem az összekötő kapcsoknak erősítésére. Tudatosí tanunk 
kell Európa eszméjét a honismereti mozgalomban, mert ha ezt az egyensúlyt nem tudjuk 
kialakítani, nagy veszélybe kerülhetnek az itt élő nemzetek, még a demokrácia is. 

Mindent megteszünk, hogy védekezzünk a történelmi hamisítások ellen, mert ezek 
önismeretünket, történetképünket , nemzettudatunkat roncsolják és erkölcsi világrendünket 
is pusztí t ják. 

Javasoljuk a nemzeti alaptanterv beágyazását a honismereti mozgalomba. 
Támogassuk a hazai és határainkon túli népfőiskolai kezdeményezéseket, az 1100. 

évfordulóra szervezzünk honismereti népfőiskoláKat. 
Az egyetemi élet tudományos szervezeteiben szervesen működjék közre a mozgalom. 
Hogyan lehet átvinni a honismeret tüzét a túlsó partra? Fontos dolog. Anol olyan 

honismereti energiaközpont működik és feszül, mint éppen Mesztegnyőn, ott nem féltem a 
honismereti mozgalmat. 

Az Akadémia záróaktusaként Gábori Imréné és Antal Gyuláné a Baranya Honismereti 
Egyesület képviseletében átadták a honismereti „vándorzászlót" Gészné Kocsis Máriának és 
Huszár Jánosnak, akik a következő Akadémia házigazdáiként, a Veszprém megyei Honis-
mereti Egyesület nevében vették át. Kanyar József zárszavában kiemelte, hogy a Honismereti 
Akadémia a nagy történelmi gyökérzettel rendelkező Baranya megyé bői egy másik, 
ugyancsak hatalmas történelmi gyökerekkel rendelkező megyébe, Veszprémbe kerül. 
Javasolta, hogy 1993-ban, a honfoglalás közelgő évfordulójára is készülve, a középkori 
magyarság gondolatkörét tegyük a XXE Honismereti Akadémia fő témájává. 

Összeállította: Halász Péter 
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ÉVFORDULÓK 

Drégely után - Eger előtt: 
az 1552-es palásti csata 

„Kezdődik az az esztendő, melyet veszteségeink örök időkre emlékezetessé tettek: a Szűz 
szülése utáni ezerötszázötvenkettedik" - indítja Emlékiratának IL könyvét a humanista 
történetíró, Forgách Ferenc1. Valóban! Kevés olyan éve van történelmünknek, melyet 
szépirodalmunk, festészetünk, sőt filmművészetünk jelesei is „emlékezetessé" tettek. Arany 
Szondi két apródja vagy Gárdonyi Egri csillagok regénye révén a legszélesebb tömegekig 
juthatott el az „el felej tet t évtized" tizenegyedik évének2 örömmel-ürömmel vegyes emlékezete. 

Ez az „emlékezet" elsősorban a várostromokhoz kötődik3 ami nem meglepő, hiszen 
Mohácsot követően a magyarság nem volt olyan helyzetben, hogy nagyobb nyílt csatába 
bocsátkozzon a hódítóval. A török kiűzéséhez nem volt reális ereje, további hódítását pedig 
csak a végvárak láncolata tudta úgy-ahogy feltartóztatni.4 Ez a végvárrendszerre támaszKodó 
hadászati védelem jellemzi a 150 éves török hódoltság korát, s a 15 éves török elleni 
háborúkig (1593-1606) csak két alkalommal történik kísérlet nyílt csatában, mozgó harccal 
az ellenfél erejét m e g t ö r n i / Az első alkalom az 1552-es palásti csata volt, a Mohács utáni első 
nagyobb mezei ü tközet a magyarok és a törökök között. ' ' 

Az 1552 augusztusában lezajlott csata körülményeinek megértéséhez idézzünk fel két 
korábbi augusztusi napot. Az első dátum, 1526. augusztus 29-e, jól ismert: a mohácsi vész 
napja. A szinte még gyermek II. Lajos nagy nehezen összeverbuvált hadseregét Nagy 
Szulejmán (II. Szolimán) számbeli és tüzérségi fölényben lévő serege megfutamította - a 
menekülő király is odaveszett. A király nélkül maradt magyar trónra a Dózsát 1514-ben 
kegyetlenül leverő Szapolyai János illetve az elesett Lajos király rokona, Habsburg 
Ferdinánd tart igényt. Ferdinánd zsoldos hadai megszállják a török által még szabadon 
hagyott északi részeket. Amikor 1540-ben a „nemzeti" király, Szapolyai halála után 
Ferdinánd Budát is elfoglalni készül, az özvegy Izabella királynő s a csecsemő trónörökös, 
János Zsigmond segítségére a török siet. A másik emlékezetes augusztusi napon, a mohácsi 
vész évfordulóján, 1541. augusztus 29-én a török csellel, kardcsapás nélkül birtokába veszi 
Buda várát s vele együtt az ország középső részét. A nyugati és északi területek Ferdinánd 
fennhatósága alatt maradnak; a keleti részek, a Tiszántúl és Erdély pedig a gyermek János 
Zsigmondot ismeri el uralkodójának. A gyermek király nevében Mohács századának nagy 
formátumú politikusa, az országegyesítő koncepció következetes képviselője, Fráter 
György kormányozza Erdélyt.7 A század közepére a helyzet stabilizálódik: a Habsburg-te-
rületek és a török hódoltság érintkezési vonalán Kiépül a végvári rendszer, amely ellen a török 
a már emlegetett 1552-es esztendőben indít nagyszabású hadjáratot. 

'Forgách Ferenc: Emlékirat Magyarország állapotáról. Ford . : Borzsák István. Bp., 1982. 37. old. 
2Nemeskürty István: Önfia vágta sebét. Bratislava, 1975., 669. old. 
3Barta Gábor: A z Erdélyi Fejedelemség születése. Bp., 1979., 113. o l d , \ N e m e s k ü r t y István: i. m. 
669-670. old. 
4Gergely András: Magyarország története. In.: Kósa László (szerk.): A magyarságtudomány 
kézikönyve. Bp., 1991. 214. old. 
5Erdélyi Gyula: A magyarok hadi szervezete és hadvezetési művészete ezer éven át. IV. kiadás. 
Bp., 1944. 188. old. 
bHóma.n Bálint és Szekfü Gyula: Magyar történet. III., 7. kiadás, Bp., 1943. 60. old. 
7Szántó Imre: Küzdelem a török terjeszkedés ellen Magyarországon. Az 1551-52. évi várhábo-
rúk. Akadémiai, Bp., 1985. 74. old. 
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Hont Q 

Q kozseg 
mezőváros 
község 

Drégelyvár 

kilómé ter 
A „casus belli"-1 a két magyar országrész egyesítése szolgáltatta. Fráter György 

közvetítésével Izabella királyné — fia, János Zsigmond nevében — és Castaldo, Fercfinánd 
zsoldosvezére 1551. július 19-én Szászsebesen Békejobbot nyújtanak egymásnak. Erdély 
Habsburg-fennhatóság alá kerül. A török elleni harcvonal így jelentősen meghosszabbodik, 
s Sztambul nyugtalanul figyeli a hódoltsági terület körül kialakuló ellenséges „félholdat". S 
hogy letörje e félhold keleti szarvát, támadást indít Erdély ellen. György barát, látva, hogy 
Ferdinánd a szászsebesi egyezmény ellenére sem lép fel határozottan a török ellen, igyekszik 
a törökkel szemben a korábbi „baráti" viszony látszatát megőrizni, ö viszont az Erdélyben 
telelő zsoldosvezérek szemében válik gyanússá — december 17-én Castaldo és Francesco 
Sforza-Pallavicini emberei meggyilkoljál^ őt. 
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1552 tavaszán már nyilvánvaló, hogy Szulejmán hadjárattal kívánja megbosszulni „az ő 
szolgáját", a gyermek János Zsigmondot ért „sérelmet". A hadjárat valódi célja: minél 
északabbra kiterjeszteni a hódoltsági területet - Tinódi szavaival: „Mind lengyel határig ez 
országot elnyerje",8 felszámolni a végvárak láncolatát és ostrom alá venni Bécset.9 A tél 
folyamán a török hadmozdulatok hagyományosan szüneteltek, ám a nyár közeledtével 
Szulejmán nagy sereget indít meg Magyarország s Erdély ellen. Az A h m e d pasa fővezérlete 
alatt Magyarország ellen vonuló sereg első célpontja a Ferdinánd zsoldosai által ellenőrzött 
Temes-vidék, s annak központ ja Temesvár. S hogy az északi végeken állomásozó Habsburg-
csapatok ne siethessenek Castaldo megsegítésére, Hadim Ali, a csak nemrégiben kinevezett 
budai helytartó a Hon t -Nógrád megyei végvárak ellen készülődik. Július 27-én, egyhavi 
hősies védekezés után török kézre kerül Dél-Magyarország kulcsa, Temesvár. A török 
ígéreteknek hívő Losonczi István kapitányt a várból való kivonulása során az ellenség 
felkoncolja. Ahmed előtt nyitva az út észak felé. 

Eközben a budai pasa, Ali —Tinódi „herélt"-nek, Decsy Sámuel „kappan basá"-nak nevezi 
őt10 - váratlanul és meglepetésszerűen észak helyett délnyugaton csap le: június elsején 
elfoglalja Veszprém várát. Mivel a bécsi hadvezetés észak felé irányuló támadásra számított , 
a veszprémi kitérő után fellélegzett. Úgy vélte: Ali Veszprém után Szolnok vagy Eger alá 
vonul, hogy egyesüljön a temesvári győzővel ." Ám a „kappan basa" nem bécsi fejjel 
gondolkozik: Szolnok helyett a H o n t megyei Drégely várát zárja körül 1552. július 6-án. A 
Drégelytől csupán mintegy 40 km-re, a szomszédos Bars megyei Léván veszteglő császári 
sereg főparancsnoka, Erasmus Teufell - Tinódi „Ördög Mátyása" - még aznap értesül az 
eseményről Jakosich Ferenc ipolysági kapitánytól.1 2 Teufell, aki későn vette észre, merre tart 
Ali Veszprém után, kétségbeesetten sürgeti Miksa főherceget, Ferdinánd magyarországi 
helytartóját, küldjön erősítést Lévára. Am mire Teufell sürgető leveleire biztató válasz 
érkezik, a török négynapi harc után elfoglalja Drégelyt, az esztergomi érsekség kedvelt 
vadászkastélyát. Kapitánya, Szondi György hősként esett el a rommá lőtt vár kapujában. A 
többi honti s nógrádi erődítmény, vár szinte ellenállás nélkül jut török kézre. Szécsény, 
Gyarmat , Salgó, Hollókő, Buják és Ipolyság tornyain lófarkas zászló lobog, Ali pedig 
győzelemittasan, foglyokkal és rablott kincsekkel megrakodva július végén visszatér Budára. 

Teufell ezalatt Léva alatt „gyűjtögeti" seregét. Július 19-én megérkezik Sforza-Pallavicini 
Itáliában toborzot t zsoldosaival. Az eredetileg 4500 főből álló csapat fő küldetése az 
Erdélybe szorult Castaldo megsegítése lett volna, ha Ahmed Temesvár elfoglalása után 
továbbnyomulna Erdélybe. A Drégely elleni ostrom idején a már Pápán állomásozó Sforza 
utasítást kap, hogy Győr érintésével siessen Lévára Teufell seregéhez. 1 Az elmaradozó zsold 
és a táborban dúló pestis miatt az olasz zsoldosok nemcsak számban, de harci kedvben is 
megfogyatkozva érnek a lévai vár alá. Folyamatosan érkeznek a többi kiegészítő csapatok is: 
Keglevich György , Rátkay Pál, Dessewffy Ferenc, Dombai Mihály és Sandri Ferenc 
lovasszázadai Győrből , 500 könnyűfegyverzetű lovas a lévai várőrség kötelékéből. A közeli 
városok - Korpona, Zólyom, Végles - szintén egy-két lovasszázaddal erősíti a sereget. A 
zömmel idegen - olasz, német, morva, cseh - zsoldosokból álló királyi haderőt a korabeli 
szerzők 8000-10 000 főnyire becsülik.14 Ezt a számot lényegesen megemelte volna az a 
mintegy 7000 főből álló nemesi felkelő sereg, amely a király parancsára a felvidéki 
megyékben verbuválódott és a Nógrád megyei Füleknél gyülekezett. 

Közben Bécsben tovább folyik a tétovázás: Erdélybe menjen-e Teufell felduzzasztott 
serege Castaldo megsegítésére avagy forduljon Ali ellen, s vívja vissza a júliusban elvesztett 
honti-nógrádi végvárakat. Mint láttuk, e tétovázásnak (is) köszönhetően szinte Teufell szeme 
láttára vérzett el Drégely várőrsége, s került az Ipoly mente török kézre. Augusztus elején 
végre döntés születik: meg kell akadályozni, hogy Ali budai beglerbég csapata egyesüljön 

sTinódi Lantos Sebestyén: Ö r d ö g Mátyás veszödelme. 168. verssor. 
'Szántó Imre: i. m. 76, 12. jegyzet. 
l0Tinódi Lantos Sebestyén: i. m.; Decsy Sámuel: Osmanografia, azaz: A Török Birodalom.. . 
Summás leírása. Bécs, 1788. 399. old. 
"Szántó Imre: i. m. 142. old. 
nSzántó Imre: i. m. 143. old. 
13Szántó Imre: i. m. 143. old. 
14Szántó Imre: i. m. 150. old. 

16 



Ahmed pasa seregével, amely eközben átkelt a Maroson s megindult Szolnok s Eger 
irányába. 5 Teufell serege felkerekedik tehát Léváról s megindul délkeletnek, Drégely irányába. 
Drégely helyett azonban csak az északról dél felé, az Ipolyba siető Selmec patak völgyéig )ut el, 
ahoÍEgeg község határában üt tábort. (E patak völgyében utaznak ma azok a magyar turisták, 
akik Parassapusztánál lépik át a magyar-csehszlovak határt és úti céljuk a tátrai síparadicsom). 
Sforza augusztus 3-án már „Egegh"-ről küld levelet Miksa főhercegnek."' 

A további fejlemények jobb megértése érdekében - a mellékelt térképvázlat segítségével -
érdemes áttekintenünk a csata színhelyének s környékének út- s vízrajzát. A selmec 
völgyében, Ipolyságot Selmecbányával összekötő útvonal H o n t megye legrégibb útjai közé 
tartozik - Egeg s Gyerk közti szakaszáról már 1277-ben történik írásos említés.1 Egeg a 
XVI. század elejére elnyerte az „oppidum" (mezőváros) rangot, ami arra utal, hogy nagyobb 
település lehetett, nagy forgalmú vásárokkal és vámmal. Az egegi vámról már 1337-ből 
maradt fenn említés, ekkor a közeli ipolysági prépostság tartott rá igényt. I s A másik jelentős 
honti útvonal szintén Ipolyságról inault ki s a Korpona völgyén vezetett észak, azaz Korpona 
városa felé. Paláston ágazott le belőle a Csábrág íLitva) vára felé vezető mezei út. A két 
párhuzamosan futó völgyet sűrű lomblevelű erdőkkel borított dombvidék választja el 
egymástól, illetve Szalatnya községet érintve erdei-mezei út köti össze. 

Ali kémjei útján hamarosan értesül Teufell megmozdulásáról és mintegy 8-10 ezer 
emberével megindul észak felé. Teufell gyönge hadvezéri képességei már a lévai tétlen 
várakozás alatt megmutatkoztak, ám most az egyre közeledő török veszély árnyékában még 
tragikusabb kihatású stratégiai és taktikai baklövések sorozatához vezetnek. Egegi táboro-
zása alatt sem a tábort, sem a hozzá vezető utakat nem őrizteti elégségesen, így Ali előőrsei 
elfoglalják az összes utánpótlási vonalát" s valószínűleg a Szemeréd-Gyerk- Ipolyság-Dré-
gely felé vezető utat is. Az előőrsökkel szemben jelentős fölényben lévő Teufell könnyedén 
széttörhette volna a köréje fonódó gyűrűt, időt nyerhetett volna a füleki sereg, illetve a 
bányavárosok által küldött s már - Egegtől mintegy 28-30 km-re fekvő - Bozóknál tartó 
ágyúk megérkeztéig. Az ágyúkkal könnyebben ostromolhatta volna Drégelyt is. 

Ehelyett, alkalmatlan helyen s időben összeütközésbe bocsátkozik a törökkel. Felmerül-
het a kérdés: mennyire saját s mennyire a török akaratából sodródott Teufell a csatába? 
Tinódi szerint, Teufell a bányavárosok ágyúi elé menesztett embereit úgy utasította, hogy 
„Kékkő váránál ők találjanak egybe".20 Kékkő nagyjából félúton fekszik Egeg és Fülek 
között . Teufell elképzelése talán az lehetett, hogy kelet felé haladva, Kékkő táján egyesül a 
tüzérséggel, illetve - az augusztus 7-i királyi paranccsal összhangban - a közben feléje 
Fülekről meginduló nemesi felkelőkkel. 

Teufell hadrendbe fejleszti seregét s megindul - valószínűleg - Kékkő irányába, ám csak a 
palásti mezőkig jut el. A budai pasa, akit kémei Teufell mozgásáról értesítenek, felméri a 
helyzetet, s úgy dönt, hogy csatát kényszerít ki még mielőtt a császáriak s a nemesi felkelők 
egyesülhetnének. Hőke Lajos, Hon t megye levéltárosa a múlt század hatvanas éveiben s a 
megye történetének kutatója szintén úgy véli, hogy „Ali a csatlakozást megelőzendő, az Egeg 
felől érkező Teufellnek Palástnál útját állja, s akarja vagy nem, ütközetre kényszeríti".1' A 
palásti mezőn p ihenő , s m á s n a p valószínűleg továbbindulni készülő sereget Ali mintegy 
ezer lovasból álló fe lder í tőcsapata m e g t á m a d j a . A magyarok a támadást visszaverik, sőt 
foglyot is e j tenek . A fogságba esett töröktő l Teufe l l m e g t u d h a t j a , hogy Ali erőltetet t 
m e n e t b e n siet feléje s ü tköze t r e készül. A magabiztos T e u f e l l , ki „vélé magá t basa ellen 
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Vannak az Bozóknál álgyúkkal, meghallak, 
Egegrőlaz hadat ők es kiszállíták.2' 

3Szántó Imre: i. m. 176. old. 
6Szántó Imre: i. m. 148., 510. jegyzet. 
7Bakács István. H o n t vármegye Mohács előtt. Akadémiai, Bp., 1971. 23. old. 
* Bakács István: i. m. 23. old. 
'Mátírnák Mihály: A palásti csata. Adatok az 1552-es honti hadjárat történetéhez. Történelmi 

I"ár. 1907., 452^177. old. 
"Tinódi Lantos Sebestyén: i. m. 68. verssor. 
1Tinódi Lantos Sebestyén: i. m. 69-70. verssor. 
'Höke Lajos: Palást. Vasárnapi Újság. 1868. 347. old. 



elígnek"23 , nem ismeri fel a veszély realitását s közelségét: „az ellenség távolságát és útját 
a maguk előrehaladásával mérvén"2 4 nem tartja valószínűleg Ali közeli támadását. így 
magyarázható csak, hogy csatába keveredhetett egy számára hadászatilag rendkívül előnytelen 
terepen. Teufell ugyanis Egegről kiindulva, Szalatnya községet érintve, a Nagy- és Kiskemence 
dombjain át a Korpona völgyébe jutot t . A völgy közepe táján, bal oldalról, a csábrági várnál ere-
dő Csábrág (Litva) vize torkollik a Korponába. A két patak által bezárt területen fekszik Palást 
község, mely ez idő tájt, 1544-től 1552-ig a megye székhelyének számít - H o n t megye itt tar tot-
ta közgyűléseit .2 ' Az észak-déli irányban fu tó völgynek, a Korpona folyásával párhuzamosan, 
északi s déli kijárata van. Mindkét kijárat, de különösen a déli erősen beszűkül . Ez a völgy dél, 
azaz Drégely felé alkalmatlan volt egy többezres sereg felfejlődéséhez, észak, vagyis Korpona 
városa fele pedig - vereség esetén - a menekülést tette szinte lehetetlenné.26 A terep csatára való 
alkalmatlanságát még fokozta az a tény, hogy a völgy déli kijárata közelében a Korpona mindkét 
oldalán mocsár terült el - csupán századunk hatvanas éveiben került sor lecsapolására - , amely 
az augusztusi idő ellenére bizonyára nem lehetett ideális terep a lovasság számára. 

A terep tehát semmiképpen sem m u t a t k o z o t t alkalmasnak egy esetleges ü tköze t elfogadá-
sára. Teufell , ennek ellenére, s mintegy hadvezéri ballépéseinek bete tőzéseként , megismétli 
az Egegen elkövetett mulasztást . A völgy körüli magaslatokat nem szállja meg, s nem állít 
kellő őrséget tábora köré. így tö r ténhe t ik meg, hogy a tö rök , Arszlán székesfehérvári bég 
vezetésével már augusztus 10-ére virradóra"7 elfoglalja a völgy körül i d o m b o k a t , s há rom 
ágyúja tüzével nyugtalanítani kezdi a királyi sereget.28 

Teufel l lovassága kitöréssel válaszol, s rövidesen ádáz harc alakul ki. Mindké t oldalon 
nagyok a veszteségek, Teufell elveszti lovassága legjobb tisztjeit: Dessewffy t , Sándrit és 
D o m b a y t . Az olasz zsoldosokat a tö rök - menekülés t színlelve - egy útszűkületbe , 
„mesdecskébe" (Tinódi) csalja. A túlerővel szemben hősiesen k ü z d ő olaszok a teljes 
felszámolást a későbbi híres t ö rökve rő - Léva, Palota majd Kanizsa kapitánya - , a 
szomszédos Közép -Túr ró l szá rmazó T h u r y G y ö r g y lovasainak köszönhe tően kerülik csak 
el.29 Délfelé megérkezik Ali teljes seregével: 

Lön az basának délbe elérközése, 
Tizenkétezör nép, tizennégy taraszk véle.i0 

A csata most már elkerülhetetlen, hiszen a völgyet környező d o m b o k o n mindenüt t 
t ö r ö k ö k állnak, s a völgyből kivezető utakat is Ali emberei szállták meg. H ő k e szerint az 
olasz s német gyalogosok egész estig harcol tak „s az éj választá el a verekedőket" . 3 1 Másnap 
Teufell hada a fa lunak s a Litva (Csábrág) pataknak „veté hátát".3 2 Teufell mos t már igyekszik 
hadrendbe állítani népét : a K o r p o n a Dal part ján elterülő széles mezőn a német és olasz 
gyalogság alkotja serege közepét . A balszárny védelmét a német vértesek, míg a mocsarasabb 
jobb oldal védelmét a győri k ö n n y ű lovasság látja el.33 A harcot a két tüzérség párbaja nyi t ja 
meg, majd heves küzdelem bon takoz ik ki: „Mars dühöngve pusztí t" .3 4 A csata kimenetelét 
T inódi szerint egy „gonosz szerencse" dön t i el: 

Mely gonosz szerencse ott nékik adaték, 
Csudaképpen álgyúpor ám felgyútaték.. ,35 

23Tinódi Lantos Sebestyén: i. m. 60. verssor. 
2*Forgách Ferenc: i. m. 58. old. 
^ Borovszky Samu (szerk.): Hon t vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város. Bp., (1907), 64. old. 
lb Matunák Mihály: i. m. 
2 A csata napját illetően a legilletékesebbek, a két honti helytörténész véleménye eltér: Hőke 
Lajos a csatát 1552. augusztus 10-re és 1 l -re teszi, míg Matunák Mihály - s rá hivatkozva Szántó 
Imre - augusztus 9-ét és 10-ét tekinti az ütközet napjainak. A Hőke-féle változat tűnik 
reálisabbnak, hiszen Tinódi is az augusztus 10-iki Lőrinc napot adja meg a csata kezdeteként. 

Matunák Mihály: i. m. 
"'Istvánffy Miklós: Magyarország története 1490-1606. Ford.: Vidovich György. I—II. Debrecen, 
1867,379-380. old. 
^"Tinódi Lantos Sebestyén: i. m. 117-118. verssor. 
MHöke Lajos: i. m. 
,2Hőke Lajos: i. m. 
33Istvánffy Miklós: i. m. 380. old. 
'4Istvánffy Miklós: i. m. 380. old. 
^Tinódi Lantos Sebestyén: i. m. 137-138. verssor. 
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A lőpor felrobbanása akár deus ex machinának is tekinthető, ám ez esetben a „deust" 
Allahnak hívják. A török kihasználva a robbanás utáni zűrzavart , új rohamra indul: 

... Alid kiáltat ék, 
Az királ szép hada azzal megrémölteték.Ml 

Előbb a német gyalogosok, majd a teljes balszárny hátrálni kezd. Teufell igyekszik 
honfitársait visszatartani, sikertelenül, sőt jómaga is fogságba esik. A magyar seregrészek 
tovább harcolnak, ám amikor sorra elvesztik vezéreiket, hátrálni kezdenek. Az olasz 
zsoldosok egy közeli erdőbe menekülnek, de a török túlerőtől körülvéve, rövidesen feladják 
a harcot - vezérük, Sforza szintén fogságba kerül. A vert királyi had egy része, a hagyomány 
szerint a palásti templomig hátrált, s annak kerítése mögé menekült. Ám a török tüzes 
nyilaival a templomot felgyújtotta s az odamenekültek mind elvesztek/ ' 

Mire a nap a szalatnyai dombok mögé lenyugodott , Teufell serege szinte teljesen 
megsemmisült. Mintegy 4000 embere - köztük a két fővezér, Teufell és Sforza - rabláncon 
menetel Buda felé. A csatatéren holtan fekszik Borcsán Miklós, Rozsnyai Kristóf, Suli 
Farkas, Sbardelatti váci püspök38 , a Fráter György esztergomi érsek halálával megüresedett 
érsekség adminisztrátora, az utolsó magyar főpap, ki karddal a kezében hősileg küzdve 
vérzett el a hazáért39s több száz névtelen magyar, olasz, német. A töröknek is nagyok a 
veszteségei - Ali nem is tudja kiaknázni a palásti győzelmet, lemond a bányavárosok elleni 
hadjáratról.4 0 Martalócai azonban - részben üldözve a csatából észak felé menekülőket -
mélyen behatolnak H o n t megyébe: több falut felégetnek, sarcolnak, rabokat ejtenek. Az 
őrség nélkül maradt Korpona és a bányavárosok lakói szívszorító napokat élnek át; Léva és 
Csábrág várőrsége a közeli ostromra készülődik. 

Ali végül is nem a bányavárosok, hanem Eger felé indul, ahol egyesül a temesvári s szolnoki 
győző, Ahmed seregével. A többi - Gárdonyi Egri csillagok regénye jóvoltából - közismert. 
Á nagy siker, a török megszégyenítése egy számára sikeres hadjárat végén, méltán tart igényt 
a késői utódok emlékezetére. Ám legalább ilyenkor, egy-egy jelentősebb évforduló kapcsán, 
idézzük fel a kevésbé dicsőséges palásti csata emlékezetét is. 

Dr. Kiss László 

Magyar-szlovák helységnévtár 
Bozók - Bzovík 
Csábrág - Cabrad 
Egeg - Hokovce 
F e l s ő t ú r - H o r n é Túrovce 
Fülek - Fil 'akovo 
Gyerk - Hrkovce 
Gyügy - Dudince 
Horváti - Chorvatice 
Ipolyság - Sahy 
Kékkő - Modry Kamen 
Kistúr - Dőlné Túrovce 

Korpona - Krupina 
Korpona (patak) - Krupinica 
K ö z é p t ú r - Stredné Túrovce 
Léva — Levice 
Palást - Pl'ast 'ovce 
Selmecbánya - Banská Stiavnica 
Selmec (patak) - Stiavnica 
Sza la tnya- Slatina 
Szemeréd - Horné Semerovce 
T o m p a - T u p á 
Végles-Vígl 'as 
Zólyom - Zvolen 

''"Tinódi Sebestyén: i. m. 139-140. verssor. 
>7Hőke Lajos: i. m. 
3 SOtt, ahol a hagyomány szerint a püspök elesett, a Palásthi család még a múlt század elején 
kiskápolnát állíttatott (Hőke). E kápolna, felújítva, ma is áll, s 1968-tól falán a következő szövegű 
emléktábla található: „Ezen a helyen dúlt a török elleni utolsó nagy csata 1552. aug. 10-én. Ez a 
hely 2000 bátor harcos és Sbardellati Ágoston váci püspök síremlékét őrzi. Ha erre jársz, egy 
percre állj meg, és gondolj szeretettel az itt pihenő magyar, olasz és német hősökre. Palást 1968. 
ápr. 21. - A palásti magyar dolgozók és a Vöröskereszt ." 
1 Istvánffy Miklós: i. m. 
,uSzántó Imre: i. m. 152. old. 
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Móricz Zsigmond útjai Sárospatakra 
Halálának 50. évfordulóján 

Móricz Zsigmondot, „az ország vándorát" (ahogy Szabó Lőrinc egyik írásában nevezte) 
sajátos vonzalom fűzte a zempléni tájhoz, noha a szép emlékek mellett kínzó élményeket is 
hordozot t magában sárospataki diákéveiből. Családja 1892 és 1899 között élt a „Bodrog-
parti Athén"-ben, ő maga 1894 ősze és 1897 karácsonya közöt t volt a református kollégium 
növendéke. A „nevezetes" három szekundaután 1897 januárjától a kisújszállási gimnázium-
ban folytatta a VI. osztályt, s ott tanult az érettségiig. Amíg a család Sárospatakon élt, a nyári 
szünidőkre haza-hazatért. Öccse, Móricz Miklós ezt írja a hatodik utáni vakációról: „A 
nyara, amelyet ot thon töltött , Sárospatakon, most már az új házban és a nyár nagy 
csendjében, amikor kiürültek a diákszobák, s ott is magában maradhatott , egy különszobá-
ban; amikor már mindenestül a művészet tölti be, mert most jár ki a határba rajzolótömbjé-
vel, s most igyekszik lerajzolni a cigánypurdét, aki kifog rajta. A pataki osztálytársak közül 
kevesen vannak itt - a fiúk zöme nem pataki, a régi önképzőkör t nem lehet feltámasztani a 
nyárra . . ." 1 A magányos ifjú képe rajzolódik ki előttünk. 

Valamelyik nyári vakációban készülhetett a sátoraljaújhelyi családi csoportkép; ez az első 
fénykép, amely Zsigmondról ismeretes. Készítésének ideje bizonytalan: Móricz Zsigmond 
az 1896-os évszámot írta rá, de öccse szerint talán 1899 a helyes dátum.2 1899 a Móricz család 
utolsó sárospataki nyara, ekkor Zsigmond már túl van az érettségin. A következő nyáron 
azonban minden bizonnyal eljutott Patakra, hiszen itt élt egyik anyai nagybátyja, Pallagi 

Íózsef, s itt töltötte szabadsága egy részét másik nagybátyja, a szeretett Pallagi Gyula, a 
isújszállási gimnázium igazgatója is. Móricz Miklós feltevése szerint esetleg lehetett 

bátyjának rövid életű pataki gyakornoksága, s erről szólhat Ügyvéd című novellája (1933).3 

Ezután hosszabb ideig nem járt Patak felé Móricz Zsigmond. A már nevet szerzett író 
1913-ban, február elején látogatott el oda, hogy anyagot gyűjtsön tervezett diáktárgyú 
színdarabjához. „Itt este beült a Kürt-vendéglőbe, ahol néhány diák iszogatott. Jegyezgette 
beszélgetésüket, és távozása előtt 10 üveg bort rendelt nekik. Amikor a diákok megkapták a 
bort, és megtudták, ki rendelte, felkerekedtek és visszahozták Móriczot, s vele töltötték az 
este további részét."4 A színdarab nem készült el, Az Est 1913. február 6-i számában azonban 
megjelent a riportja Pataki diákok közt címmel. A jóízű anekdoták mellett keserű emlékek is 
felébredtek benne, amikor egyik professzorát említi, aki meggyűlöltette vele a tanári létet. 
Ilyen tanulságra jut: „Ez az ember talán többet adott nekem, mint akik jók voltak hozzám: ő 
szította fel haragra, dühre, bosszúra olyan nehezen feltüzelhető lelkemet legelőször s 
legjobban, hogy az ostoba gőgöt, az impotens fölényességet, a karaktertelen, gyatra pózt 
máig, holtomig, belülről hirtelen kitörő indulattal rohanjam meg . ' 0 Szavai fontos mot ívumo-
kat tárnak fel Patakhoz való ellentmondásos viszonyáról. 

Egy évvel később a pataki diákok megbízásából Hegyaljai Kiss Géza meghívta Móriczot, 
hogy tartson Patakon felolvasást.'' Móricz így válaszolt: „Kedves Ifjú Barátaim! A szíves 
meghívást köszönöm. Egyelőre nem megyek felolvasni. Nem, mert még nem elég hosszú és 
nem elée fehér a szakállam ahhoz, hogy Patakon büszkén mutassanak rám ujjal: - Ez is a mi 
f iúnk!" Harsányi István úgy tudja : „Az íróval, irodalmi sikerei után, az iskola szeretett volna 
kibékülni. Ügy volt, hogy 1919-ben, negyvenéves korában, meg is valósul a békülés. Erre 
azért nem került sor, mert Móricz fontosabbnak tartotta a somogyi földosztásban való 
r é s z v é t e l t . M ó r i c z kiadott levelezésében nincs nyoma e közeledésnek. 

1 Móricz Miklós: Móricz Zsigmond indulása. Bp., 1959. 205. old. 
'Móricz Miklós i. m. 187. és 210. old. 
3Móricz Miklós i. m. 238-239. old. Az Ügyvéd c. elbeszélés megjelent Móricz Zsigmond 
Elbeszélések III. Bp., 1974. 719-722. old. 
4F. Csanak Dóra jegyzete. In: Móricz Zsigmond levelei I. Bp., 1963. 357. old. 
5Móricz Zsigmond: Ripor tok I. Bp., 1989.37. old. 
6V. ö.: Hegyaljai Kiss Géza: Hat kiadatlan Móricz-levél. I rodalomtörténet , 1957. 342-345. old.; 
Móricz Zsigmond levelei I. Bp., 1963. 120. old. 
Móricz Zsigmond levelei I. 120. old. 

sMóriczra emlékezik Patak. Magyar Nemze t , 1979. július 27. 
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Arról is Harsányi István tudósít ugyanabban az írásában, hogy 1929-ben a Sárospatakról 
az Eötvös kollégiumba Budapestre került egyetemisták kezdeményezték újra a pataki utat. 
Ekkor Móricz többször levelet váltott Mátyás Ernővel, a kollégium akkori közigazgatójával. 
1929. november 21-én azt írja neki: „Örömmel és szeretettel megyek haza Sárospatakra dec. 
8-án, felolvasást tartani az ős Kollégiumban."' ' December 2-án azonban az utat betegsége 
miatt lemondta, s bár Mátyás Ernő Pesten személyesen is fölkereste, az előadás időpontjában 
még nem tudtak megállapodni. 1930 februárjában és márciusában újabb leveleket váltottak, 
majd áprilisban megegyeztek a végleges dá tumban: „Május 11-én, vasárnap Sárospatakon 
lehetek, 12-én Sátoraljaújhelyben. . . .Nagy öröm, hogy oly hosszú idő után Patakra 
mehetek."10 

1930. május 11-én a délelőtti gyorsvonattal érkezett az író Sárospatakra. A kollégium 
közigazgatói naplója részletesen beszámol az itt töltött órákról ." Fél t izenkettőkor 
küldöttség várta az állomáson, Gergely János szénior üdvözölte ott, a kollégium imatermé-
ben pedig Mátyás Ernő közigazgató. Ezután Móricz megtekintette a főkönyvtárat , a 
gimnáziumot, délután az egykori szülői hajlékot. Hat órakor kezdődöt t az irodalmi délután, 
amelyet Szabó Zoltán vezetett be Móricz Zsigmond írói egyénisége címmel. Móricz először 
az erre az alkalomra írt előadását olvasta fel,1 ' mely „örök bizonyságtétel lesz főiskolánk 
iránti fiúi szeretete, főiskolánk örök értékei mellett", ahogy Mátyás Ernő a közigazgatói 
naplóban megfogalmazta. Ezután Bornemissza Péter Elektrájának átdolgozásáról szólt az 
író, majd az est második részében a Kivilágos kivirradtig című regényéből olvasott fel. 
„Óráról órára növekedett a csekély számú közönségnek a lelkesedése ezen a pompás irodalmi 
délutánon, ami tetőpontját érte el az utána rendezett közös vacsorán, amikor igen 
bensőségesen ünnepeltük Móricz Zsigmondot. Különös jelentősége ennek az ünneplésnek 
az, hogy Móricz Zsigmondot fájó emlékek fűz ték a pataki iskolához és ezek teljesen eltűntek 
a látogatás alkalmával." Móricz, Mátyás Ernőnél szállt meg, fényképfelvételek is készültek, 
amelyeket 31-én az író rövid levélben köszönt meg. 

Az irodalmi délutánt a tápintézet helyiségében szervezték belépti díj mellett, s a tiszta 
jövedelmet Kazinczy Ferenc és Kazinczy Lajos iskolakertbe szánt szobrai javára fordítot-
t ák . " Érdekes adalékként említjük meg, nogy egy jó esztendővel korábban (1929 februárjá-
ban) a sátoraljaújhelyi izraelita népkonyha műsoros estién szerepelt a zempléni megyeszék-
helyen, a Városi Színházban.14 Az 1930. május 1 l - i pataki felolvasást is követte sátoraljaújhe-
lyi fellépés, mégpedig a református leányegylet műkedvelő előadásának keretében. A 
korabeli újság a következőképpen számolt be az eseményről: „A szokatlanul nagy 
érdeklődésre, mely a város közönsége részéről ilyen felemelő módon megnyilvánult, főként 
a magyar irodalom kiváló reprezentánsának, a legszélesebb körben olvasott, közkedvelt 
regényírónak, Móricz Zsigmondnak szereplése szolgáltatott alkalmat. A színház nézőterét 
színültig megtöltő közönség kivételes figyelemmel és igaz élvezettel hallgatta a nagynevű író 
előadását. . . .Az illusztris írónak mind a két e lőadása" a lelkekhez simuló szellemességével és 
f inom humorával oly visszhangot keltett a hallgatóságban, mely bizonyára hosszú időn 
keresztül kitörölhetetlen marad a lelkekben. Valósággal éreztük azt a lelki kapcsolatot, mely 
a kivételes élvezetet nyúj tó előadás tartama alatt az előadó és köz tünk támadt. Az ő közismert 
kedves, közvetlen egyéniségének igaz érzéssel telített, lelkeket átfogó előadói készsége 

'Móricz Zsigmond levelei 1. Bp., 1963. 306. old. Ezt a levelezést először Román János tette közzé: 
Móricz Zsigmond sárospataki látogatásai. Egyháztörténet , 1958. 1. sz. 
"Mór i cz Zsigmond levelei II. Bp., 1963. 15. old. 
1 'Közli F. Csanak Dóra: Móricz Zsigmond levelei II. 449-450. old. Innen való az idézet is. 
"Kézirata a Református Egyházkerület Tudományos Gyűj teményeiben. Legutóbb megjelent: 
Móricz Zsigmond: Erkölcsi sarkantyú. Tanulmányok II. Bp., 1982. 744-748. old. 
L'A Zemplén c. sátoraljaújhelyi hírlap 1930. május 11-i számában ad róla előzetesen hírt. 
l 4 Nem tudjuk, akkor miért nem látogatott el a szomszédos Sárospatakra. A Zemplén c. hírlap 
1929. február 13-i számából idézünk: „És akit legelöl kellett volna említenünk, Móricz Zsigmond 
az illusztris pataki származású(!) író - nagyon sok szimpátiát vitt el magával Üjhelyből . Kétszer 
szerepelt a műsoron a nagy író, bepillantást engedve lelkivilágába az őt frenetikusán ünneplő 
közönségnek." (60. évf. 12. sz. 3. old.) 
" i t t is Bornemissza Elektrájáról beszélt, s a Kivilágos kivirradtig c. regényének részletét olvas-
ta fel. 
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valóban fénypont ja volt a kiválóan sikerült estnek. Általános tetszéssel fogadott előadását 
kitüntető tapssal honorálta a közönség."1 6 

A következő évben, 1931-ben ünnepelték a pataki kollégium fennállásának 400. évforduló-
ját. A rendezőség felkérte Móriczot ünnepi óda megírására, ő azonban betegségére hivatkozva 
elhárította ezt.' N e m is jelent meg az ünnepségen. A Nyugatban ez alkalomból adta közre 
Pataki diákok (A hatvanas évek levegőjében) című elbeszélését a „Must-puccs" történetéről.18 

A következő pataki útra csak éveK múltán, 1939 nyarán került sor. Június 27-én tartották 
volt osztálytársai, 40. érettségi találkozójukat. Ennek a látogatásnak is vannak írásos emlékei: 
bizonyára ez késztette a Pesti Naplóban cikksorozat közlésére.'1 ' Benne többször utal az 
érettségi találkozóra. Az első írás a többinek is megadja az alaphangulatát: „Bennem 
Sárospatakról csak vizuális és szentimentális emlékek lappanganak. Bár hiszen csak meg kell 
karcolni a bőrt, s az ember nem is hinné, milyen könnyen fakad ki a vér."20 A hetedik, az 
utolsó cikk pedig így zárul: „Isten veled Sárospatak, szép ifjúság, keserű napok. H a 
megszívlelnéd, adnék búcsúra egy jó tanácsot. Vásárolja meg a pataki kollégium a pataki 
Rákóczi-várat. Az most eladó. Vegye vissza nemzeti tulajdonba, s ott rendezzen be igazi 
mintaiskolát. Egy csapásra szolgálhatja a nemzetet és a világkultúrát."21 

Az ezt követő évben, 1940 januárjában újra Sárospatakra látogat Móricz, s ez lett az utolsó 
pataki útja. A népfőiskola negyedik tanfolyamának megnyitására ment el, öccsével, 
Miklóssal együtt. Lapjában, a Kelet Népében ekkor már rendszeres szószólója volt a 
népfőiskolai mozgalomnak. Látogatásáról beszámolt a pataki református népfőiskola 
kiadványa, a Kerékvágás IV. évfolyamának 3. száma, amely 1940. január 23-án kelt. A hírek 
közöt t ezt olvassuk: „Kedves meglepetés, hogy a népfőiskola első napján megjelent 
közöt tünk Móricz Zsigmond, a kiváló magyar író és azonnal bele is kapcsolódott a 
népfőiskola munkájába. Kedves közvetlenséggel szólott az írói munkáról és felolvasta 
Barbárok című novelláját, melyet lélegzet-visszafojtva hallgatott Szeretetfalva és a látogatást 
tevő VII. és VIII. osztály. Móricz Zsigmond mesteri mintát adott arra, hogyan kell szépen 
olvasni.""2 Közli e kőnyomatos újság az író előadását is. Czegle Imre szíves közléséből 
tudjuk, hogy gyorsírással ő jegyezte le Móricz bevezetőjét. E bevezető előadásban elmondott 
gondolatait több alkalommal publikálta is az író.23 

A Kelet Népe 1940. februrár 15-i számában Népfőiskola címmel közölte vezető cikkét 
Móricz. Ebben szól a pataki kezdeményezésről is, megjegyezve: „Ezen a télen magam húsz 
népfőiskola működéséről szereztem hírt, részben láttam is őket." Leírta azt is, hogy „a 
sárospataki elgondolás ugyanis az, hogy a falu legjobb fiait, minden faluból egyet, legfeljebb 
kettőt, minden télen behívnak nyolc napra s a híres ősi kollégiumban, a tudománynak szentelt 
falak között, az elemista csizmásoknak lélek- és jellemképző tanfolyamokat tartanak".24 

Sárospatakot ezután is figyelte az író, személyes megjelenésére azonban többször nem 
kerülhetett sor. A látogatások belső visszhangja mindig érzelemteli, s többnyire írásos 
formában jelenik meg, mint a példákból láthattuk is. Tapasztalhatta még életében, hogy 
Sárospatak és iskolája a négy évtized alatt engedett konzervativizmusából, s a pozitív 
hagyományokra építve a harmincas évektől kezdve abban a sorban állott, amelyben a Kelet 
Népé t szerkesztő, az országot aggódva járó Móricz Zsigmond is.-' 

"'L. Zemplén c. hírlap, 1930. május 14. 61. évf. 35. sz. 2. old. Érdekes és magyarázatra váró 
jelenség, hogy Patakon csekély számú közönsége volt az írónak, Újhelyben viszont telt ház volt 
a színházban tiszteletére. 
' Móricz Zsigmond levelei II. 73-74., 469. old. Elekes Imréhez írott levelei Sárospatakon a 
Tudományos Gyűj teményekben , Analekta 5376-5386. sz. 
'"Elbeszélések III . Bp., 1974. 345-352. old. 
" Ú j r a megjelentek: Móricz Zsigmond: Riportok IV. Bp., 1958. 
20Pesti Napló , 1939. június 25. Ripor tok IV. 197. old. 
' 'Pesti Napló , 1939. augusztus 6. Ripor tok IV. 242. old. 
"Stencilezett szöveg a Tudományos Gyűj temények bir tokában Sárospatakon. 4. old. 
' 'Közzétet te Hegyi József is: Napjaink 1967. 8. sz., illetve A sárospataki Rákóczi gimnázium 
jubileumi évkönyve, Sárospatak, 1981. 180-181. old. 
"4Kelet Népe , VI. évf. 4. sz. 1 -2 . old. Újabban: Móricztól Móriczról. Bp., 1980. 300-301. old. 
25A két világháború közöt t az iskola több figyelemreméltó kezdeményezéssel bizonyít ja 
megújulási készségét (néphagyományok kutatása, faluszeminárium, népfőiskola, angol interná-
tus, tehetséggondozás stb.) V. ö.: Kováts Dániel: Schola Patakina. Miskolc, 1981. 106-110. old. 
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Megmutatkozik ez a változás abban is, ahogyan Móriezot mint írót Patakon megítélték. Ez 
valószínűleg csak közvetve befolyásolta Móricz Patak-képét, de nem maradhatott nyom-
talan. 

Abban hogy az író 1930-ig nem érezte szükségét, hogy Patakon a nyilvánosság elé álljon, 
szerepe lehetett az onnan érkező kritikai hangoknak. Konzervatív körökben az ellenérzések 
az író naturalista korszakának egyes írásai nyomán fakadtak, nemtetszést keltett A fáklya 
világa. Sárospatakon megjelent kritikájában (1918-ban) Trócsányi Dezső többek közöt t ezt 
írja: „. . . ref. egyházi szempontból az elítélés teljesen jogosult. A regényhős, a Fáklya, aki 
híveinek világossága akart lenni, tehetetlenségével, félszegségével csakugyan megcsúfolása 
volna a református papnak, ha típusul tekintenénk. Ez alakot azonban típusnak tekinteni 
nem szabad." Majd: „...végtelen sivár az egész regény: először hiányzik belőle a jóság (mint 
eszme), azután a szépség és végül az igazság. Ezért nem tetszik nekem ez a könyv, melynél 
sivárabbat még nem olvastam."26 Hasonló Kritikát kap Móricz 1925-ben (az őt egyébként 
becsülő Hegyaljai Kiss Gézától), amikor a Sárospataki Ifjúsági Közlöny 40. évfordulója 
alkalmából jubileumi számot adtak ki. A Patak íróiból a nemzet írói című cikkben 
olvashatjuk: „Az élők közül Móricz Zsigmondot kellene elsőnek vennem, akit Kemény 
Zsigmondra emlékeztető erejű regényírónak neveznek könyveinek komoly ismertetői is. De 
Móriczban éppen az nincs meg, ami leginkább tette a pataki diákot pataki diákká: az 
eszményiség. .. .Politikai felfogása kommunizmusba sodorta és legutóbb is pör alatt áll, mert 
Mikszáth Kálmánról érthetetlenül kegyeletsértő hangon írt. Ki tűnő tolla zsidó aranyak 
s z o l g á l a t á b a n , a t é k o z l ó f iú m o s l é k j á r a K á r h o z t a t j a o l v a s ó i t . " 2 7 

Az efféle jelekben akkor még a mozdulásra képtelen bezárkózás meglétét fedezhette 
fel az író. Forradalmak alatti magatartása, a szlovákiai útjairól írott cikkei rosszallást 
váltottak ki egyesekből Patakon is. Hiszen egy évvel a sikeres sárospataki és sátoraljaújhelyi 
szereplése után a Zemplén című lap arról tudósítja olvasóit első oldalán: „Zemplénvármegye 
Törvényhatósági Bizottsága csütörtöki közgyűlésében egyhangú határozatban elítélte 
Móricz Zsigmondnak a magyar nemzeti kultúra és a magyar nemzet ellen intézett haza-
fiatlan támadását."28 Ellenérzést kelthetett Móricznak Az irodalom és a faji jelleg cím-
mel a Nyugatban Ady érdekében közzétett írása, hazafiatlannak bélyegezték a cseh-
szlovákiai magyar ifjúságról írott mondatai t : „egy új magyarságot kellett kitermel-
niök magukból. Egy szociálisabb és kulturáltabb magyarságot. Európaibb magyar-
ságot." ...„MagyaroK ezek, magyarabbak, mint itthon szegény, sötétségben és fel nem 
világosítottságban tartott gyermekeink." Sokaknak fájhatott az a kijelentése: „A nemzeti 
érzés nem azt jelenti, hogy elmúlt életek kihalt formáihoz ragaszkodjunk, hanem azt, hogy a 
mai élet, az egyre fejlődő élet ura legyen az ember ."" ' A nagy sajtóvihar is közrejátszhatott 
abban, hogy Móricz nem kívánt szerepelni a pataki kollégium négyszáz éves jubileumának 
ünnepségein. 

A népi írók mozgalmának Sárospatakon is érződő hatása, az itt is kiterebélyesedő 
falumunka hozta azután közelebb a sárospataki református kollégiumot Móriczhoz. 
Felismerték közben, hogy A fáklya mondanivalója mennyire reális. N e feledjük: a pataki 
faluszemináriumi munka egyik indítéka éppen az volt, hogy a teológusokat a falun, a 
parasztság körében végzendő munkára felkészítsék. 

Móricz Zsigmond sárospataki útjai megtermékenyítőleg hatottak mind az íróra, aki bíráló 
megjegyzéseit fenntartva határozottan megfogalmazta az onnan sugárzó szellemiséget, mind 
pedig a város szellemi életére, amely egyre nyitottabbá vált a népi gondolat előtt. Móricz 

" Sárospataki Hír lap , 1918. aug. 10. Új ra kiadva: Kortársak Mór icz Zs igmondró l 1. T a n u l m á n y o k 
és kr i t ikák (1909-1919). Bp., 1958. 434-435. o ld . 
" H e g y a l j a i Kiss Géza írására a Világ c. napi lap 1925. július 5-i számában a l l . o ldalon Rab 
Gusztáv reagált „A sárospataki diákság megtagadja Móricz Z s i g m o n d o t , a volt pataki d iáko t" 
című c ikkében. Megvédi az í rót , s a pataki t anu lmányró l azt állítja: erős b izonyí ték amellett , fiogy 
i rányí tók és vezetők hí ján az egykori híres diákváros i f júságának szellemi nívója siralmasan 
alászál lot t . . . " 
2 s Zemplén c. hírlap, 1931. márc . 29. I. o. Ezzel kapcsolatban lásd még: Kubinyi András: A 
vármegyék támadása Mór icz Zs igmond ellen. It. 1957. 337-342. o ld . ; Vargha Kálmán: Ada lékok 
Mór icz Zs igmond csehszlovákiai ú t ja ihoz és kapcsolataihoz. It. 1957. 313-336. old. 
" 'Eredeti leg a N y u g a t 1931. március 1-jei számában. Legújabban : Móricz Zsigmond: Tanu lmá-
nyok I. Bp., 1978. 662-665. o ld . Az idézet a 663. 664. és a 665. oldalról . 
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utolsó életszakaszát Sárospatakon Németh Lászlóval egyetértésben értékelték: „Móricz 
Zsigmond, az egyén, most lesz egészen a közösség embere, aki a nemzet helyett emlékszik, 
vágyik, korhol és megbocsát. . . .Mintha a mindenfelől szorongatott nemzet helyett kellett 
volna megmutatnia egy öreg embernek, hogy mit fenyeget a világ a magyarban."3 

Kováts Dániel 

Kilencven éve született Hevesy Sándor 
1902. július 23-án született Hevesy Sándor, aki e században a legtöbbet tette Eger 

műemlékeinek védelméért. Régi egri, német eredetű értelmiségi családból származott. Apja 
bankigazgató volt. Gimnáziumi tanulmányait a helybeli Dobó főreáliskolában végezte. 
Érettségi után a József nádor Műegyetem építészeti karára i ratkozott be, ahol 1926-ban 
kapott mérnöki diplomát. 

Pályakezdésére döntő hatással volt Wälder Gyula, korának neves építésze, akinek nevéhez 
Egerben is több neobarokk stílusban épített középület fűződik. (Például a K o r o n a - m a Park 
Szálló, a Pénzügyi Igazgatóság épülete stb.) Miután mesterét 1928-ban egyetemi tanárnak 
nevezték ki, visszatért Egerbe, ahol augusztus l- jétől alkalmazták a Városi Mérnöki 
Hivatalban. 1929 december végén városi főmérnökké nevezték ki. Ilyen minőségben nagy 
érdemeket szerzett szülőhelye építésében, műemlékeinek védelmében. 

Egerbe kerülésekor nagy építkezések folytak a városban. A Klebelsberg-féle akció 
keretében több iskola épült. Megindult a vezetékes ivóvízhálózat kialakítása és az aszfaltút-
építés is. 

Mint városi főmérnök több építkezésnél közreműködöt t . A háborút követő években 
fontos szerepe volt a romos épületek helyreállításában, a telkek és a házhelyek rendezésében. 

1950. május 1 -jétől az Egri Magasépítő Nemzet i Vállalat főmérnöke lett. Hivatali munkája 
mellett a város rendezésére is forc lított időt. Kedvenc témája volt az idegenforgalom 
támogatása. Szorgalmazta Eger üdülőhellyé nyilvánítását. 

Fiatal korától kezdve szerelmese volt a város műemlékeinek. Már 1945 előtt segítette a 
várásatásokat. 1956. május 31-én kezdeményezésére létrehozták a Városi Tanács Műemléki 
Albizottságát, amelynek ő lett az elnöke. A bizottság felmérte a város műemléki és műemléki 
jellegű épületeit. 1958-ban ezeket táblával látták el. Ezt követően meggyorsult , s ebben neki 
nagy része volt, a műemléki épületek restaurálása. Szorgalmazta, hogy a műemlék épületek 
funkciót kapjanak. így a várba került a múzeum, a Buttler-házba a Turista Szálló, az egykori 
trinitárius templomba kamaraszínházat rendeztek be. 

Az 1960-as évek közepén része volt Eger védett belvárosa rekonstrukciójának kidolgozá-
sában. Számos műemlék épület történetét tárta fel, s kutatási eredményeit cikké formálva, 
főként a Népújságban publikálta. Társszerzője volt a Heves Megyei Idegenforgalmi Hivatal 
által több kiadásban megjelentetett Eger című munkának. 

1970 februárjában a Hazafias N é p f r o n t Egri Városi Bizottsága elnöksége mellett működő 
Honismereti és Helytörténeti Bizottság tagjaként hat pontból álló tervet dolgozott ki a város 
színvonalas megismertetésére. Javaslatai a következők voltak: tizenkét füzetből álló soroza-
tot kell kiadni Ismerd meg városodat címmel, a Népújság vasárnapi számában rovatot kell 
nyitni helytörténeti cikkek közlésére, honismereti és hel [ytörténeti klubot kell szervezni, 
előadásokat kell tartani a város történetéről, műemlékeiről különböző helyeken; törődni kell 
az utcanevekkel, a Hevesi Szemle folyóirat folyamatosan közöljön helytörténeti jellegű 
anyagokat is. Javaslatainak többsége megvalósult. 

1985. április 11-én, több évtizedes munkálkodás után halt meg. Halálával a város 
szegényebb lett egy érte oly sokat munkálkodó, a múltat, a műemlékeket szerető polgárával. 
A műemléki kutatásokra és mérnöki tevékenységére vonatkozó hagyatékának legértékesebb 
darabjai a Dobó István Vármúzeumba kerültek. 

Szecskó Károly 

}0Németh László: Homályból homályba II. Bp., 1977. 428. old. 
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( HAGYOMÁNY 
Ormánsági nők 
a XIX. században 

Menyecske ümögben 

Fél évszázaddal ezelőtt Felvilágosodás és a jobbágykérdés Magyarországon című diploma-
munkával indított el Szabó István debreceni professzor a XVIÍ I -XIX. századi társadalom 
kutatásának útján. Az 1959 óta növekvő gyakorisággal megjelenő írásaim célja hosszú időn át 
a történeti folyamatok feltárása, esetenkénti szembeállítása volt és nem a múló pillanat 
megragadása. Ennek megfelelően vizsgálataim tengelyében egy-egy vidék vagy település 
társadalma állott és néhány életrajzi vonatkozású írástól eltekintve, sohasem az egyén. 

Ormánsági emberek című munkám, amelyen jelenleg is dolgozom, nem jeles emberek 
panteonja, nanem korba helyezett, név szerint is ismert férfiak és nők cselekedeteinek, 
szerepeinek, vágyainak gyűjteménye, pillanatképek sorozata. Létrehozója a késő feudális 
kori Ormánság történetét tárgyaló könyvem1 anyagának összeállítása után keletkezett 
egyetlen kérdés: kinek volt kedve, lehetősége és módja, hogy a késő feudalizmus korában is 
Isten áldásának tekintse még a népes családot? Az egyéni véleményekre kíváncsi kérdés azt is 
megköveteli, hogy a hagyományos etnikai csoport helyett a korabeli ormánsági társadalom 
teljességére koncentrálva, foglalkozásra - vagyoni helyzetre - , és vallásra való tekintet nélkül 
mindenkit meghallgassak, aki kuta tóhálómon fennakad. Ezúttal azonban csak a XIX. századi 
női társadalom egy részét tudom bemutatni és megszólaltatni, három megközelítésben. 

Ormánsági nő a köztudatban 

Mindenkinek vannak kapott - öröklöt t - vagy szerzett, megdönthetetlen sztereotípiái, 
amelyek támaszai ugyan a gondolatformálásnak, de rendszerint kegyetlen akadályai az új 
tudományos eredmények elfogadtatásának. 

'Kiss Z. Géza: Ormánsági változások. Fejezetek a 18-19. századi társadalom történetéből. Bp., 
Akadémia, 1991. 
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Az ormánsági nő viseletéről szólva mindenki tudja, hogy az fehér biklából és ingvállból 
áll, amelyet színes kötény és indiszkrét korjelző, a vér hűlésével sápadó főkötő egészít ki. 
Bikla szerepel a nyugat-ormánsági szóhasználatban, s az ott gyűjtöt t néprajzi adatokban, de 
helyette a hivatalos iratok (hagyatéki leltárak, házassági szerződések, tűzkárjegyzékek stb.) 
mindig a kebél szót használják. Gond van a túlhangsúlyozott fehér színnel is, mert az 
ünneplő ruha a kender- és lenfonal természetes színének megfelelően sárga, sárgás színű, s 
fehér színét nem a megnedvesített vászon napon történő fehérítésének, hanem a fonal közé 
vegyített gyapotszálak arányának köszönheti . A hétköznapi ruhát pedig viselői Is füstösnek 
nevezték, mert a levetett ruhát ősztől tavaszig a kémény nélküli padláson gyűjtöt ték, hogy az 
idő melegedtével, megfelelő áztatás után, a mosóhel szabad vizében tisztára mossák.2 

A sztereotípiák világában a ruházat színe, de viselője is makulátlan, akár munkálkodásról, 
akár ünneplésről van szó. 

A szüle (az ormánsági nagycsalád gazdasszonya) a főzőkanál, élelem és ruhának való 
készletek birtokosa; az udvaron található aprójószág és puruntya gyerökök gondviselője, 
minden t i tkok tudója, szívek, vágyak ismerőie. . . 

A menyecske tavasztól őszig a mezőn robotol , ősztől tavaszig megszállott „Penelopé", 
azaz fon-sző-varr . . . Engedelmes szolgálója apósának, urának, hűséges követője tapasztalt 
anyósának. 

A nagylány erejéhez képest együtt dolgozik a menyecskékkel. Szórakozásai a szüle szoros 
felügyelete mellett, tisztös formák között fonóban , fosztókában, a falu közepén lévő pázsiton 
történnek. 

A három korosztály életét tudatunkban illendőség, méltóság, testi-lelki tisztaság jellemzi. 
Ünnepnapon templomba megy, lehajtott fővel imádkozik vagy teljes szívvel énekli a zsoltárt: 
szüle - menyecske - nagyleány. Ezt a magatartást várta el a gyülekezetek nőitől 1576-tól, a 
hercegszőllősi kánonok elfogadásától kezdve a kálvini egyházfegyelem, s a szellemében 
hozott számos egyházkerületi és egyházmegyei határozat. Báthory Gábor és Szász Károly 
Duna melléki püspökök 1817-ben, majd 1886-ban történt látogatásának iratai azonban arról 
vallanak, hogy hús-vér emberek éltek az Ormánságban is. Vonatkozó sztereotípiáink nagy 
része olyan tapasztalt adatközlőktől származik, akik mindenkor tudták, kinek, mikor, mit 
mondjanak testi-lelki állapotuk korral tör ténő változásairól, környezetükről , közösségük-
ről. A kutatónak azonban nem szabad megfeledkeznie arról, hogy ők is változtak a múló 
idővel: a sikeres és a sikertelen élet emlékanyagát végtelen számú tényező motiválhatta. 

Kortársak vallomásai 

A kortársi írók véleményét ugyan nem befolyásolják (kálvinista) etikai normák, sem az 
érett kor tapasztalatai, de a maguk módján ők is szelektáltak. 

Első informátorunk, a „Szavai Névtelen"3 a XIX. század elején még a naturális világ 
nőjéről ad hírt, aki saját termelésű kenderből - lenből maga fonja-szövi-varrja ruháját, de 
egyszerű üveggyöngyből-pántlikából álló dekorációval is elegáns tud lenni. Alakját, 
természetét nem ismerjük még, de azt már tud juk róla, hogy „. . .szépen ejti a szót, hordozza 
a hangot" . Ruha és beszéd között teljes a harmónia: mindket tő ünnepi!4 

A háztűznézés, leánykérés, jegyen való alkudozás és a keddtől péntekig tartó lakodalom 
realista leírását tartalmazta Jeremiás Sámuel vajszlói lelkész remek tanulmánya5 , amelynek 
megállapításait társadalomtörténeti kutatásaim mindenben igazolják. Beadása idején, az 
1820-as évek végén azonban még annyi archaikus vonást tartalmazott, hogy Horvá th István, 
a Tudományos Gyűj temény szerkesztője nem vállalta közlését. Itt már olyan valós 

a Vö: Ormánysági Szótár. Kiss Géza hagyatékából szerk.: Keresztes Kálmán. Bp., Akadémia, 
1952. 384. old.: mosat, azaz nagymosás. 
3 Hazai Tudósítások, (Pest) 1806. július 9. 
Sajnálatos, hogy Lukácsy Imre: Ormánság népe. Pécs, 1907. c. munkája nyomán a huszadik 

századi kutatók többsége nem tekinti az Ormánsághoz tar tozónak azt a Szavát, ahonnan a viselet 
és tájnyelv első említése származik. Vö Zentai János: Adatok az Ormánság néprajzi határainak 
megállapításához. Janus Pannonius M ú z e u m Évk. Pécs, 1966. 77-129. old. 
5A köznép házasodásának módja Baranyában, 1828 (?) Jeremiás Sámuel kéziratát közzétette 
Hoffmann Tamás, Ethnographia, 1954, 517-529. old. 
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Menyecske ünneplőben Biklas öregasszony 

(A képek a Janus Pannonius M úzeum fény képtárából valók) 

parasztfigurákkal találkozhatunk, mint a németalföldi Peter Brueghel képein. A lelkésszel 
együtt a vajszlói parókia ablakából, vagy (mint vendég) a lakodalom forgatagából szemlélhet-
jük a házasságkötésben fontos szerepet játszó szorzót, az örömanyát és anyóst, az ételek 
készítésében és a vendégfogadás megszervezésében szereplő rokon és szomszédasszonyokat, 
láthatjuk az ünnepség minden mozzanatában a menyasszonyt, a vele kapcsolatos babonákat, 
szokásokat stb. 

A többé-kevésbé ismerős képsorok közül csak a temperamentumos menyecskét emeljük 
ki, amint férfiakból és nőkből álló „...tipegve táncoló kör közepén" kelleti magát a kedvelt 
vánkostánc kavargásában, majd vánkosát a neki tetsző férfi lábai elé rakva várja, hogy a vele 
szembe térdeplő férfival megcsókolhassák egymást. „így megy ez hosszasan - panaszolja a 
puritán lelkész - míg a musikások bele nem fáradnak." 

A lakodalmat általában a vőlegény szülei rendezik, de annak lánytestvérein kívül más eladó 
lány nincs a lakodalomban, hogy „...a leánysereg ne gyaláztassák". Távol tartásuk a lelkész 
szerint azonban formális. „Elvitték már (őket) kitsiny korukban, s az undok , trágár 
lakodalmi szokások megszeplősítették az ártatlanokat." 

Munkácsy Dániel Bőköz című kis remekében6 a mai Ormánság keleti oldaláról való kitűnő 
életképek sorozatát kínálja. A fiatal lelkész valamelyik tolnai káplánszoba magányában idézi 
fel az egészséges, szép, bőközi nő karcsú termetét, „amelyen bizonyos kerekdedség ömlik 
el". A bőre „bámulásig fehér", arcát, homlokát , nyakát a N a p hevétől három kendő is 
védelmezi és a zöld mezőben „csak a szeme látszik". 

'•Munkácsy Dániel: Bőköz. Regélő, Pesti Divatlap, 1842. 567-570., 583-584. old. (Bőköz az 
Ormánság keleti részének régi neve.) 
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Ruhájának alkotórészei változatlanok még, de a „kényös bőközi fehérnépek" már 
f inomabb anyagokat vásárolnak. Érdekes, hogy a gazda és kanásza viseletének művészi 
leírása után azt állítja, hogy a női viselet „képzeletig lefestésére erőtelen". Ugyanakkor 
azonban írás közben is kísérti egy „csillogó szemekkel kirakott" bőközi mellény emléke, 
amely „...az egyedül tsak ing által fedeztetett mellet szabadon hagyja". 

Hölbling Miksa megyei tiszti főorvos7 aki az 1930-as évek elején még a szentlőrinci járás or-
vosa volt, a satnya férfiakkal összehasonlítva különös szépségűnek tartja a Dráva menti nőt. 
Megállapítása azonban nem melengető emlék, mert az ő tollával orvos méri fel a kezdődő pipe-
rézéstől az egykés magatartásig vezető utat. „Sok menyecske - írja - szépségének fenntartása 
végett akadályozza titkos és bűnös módon a szülést..." Feltűnik nála a születésszabályozásra 
konkrét tanítást adó, tapasztalt szüle, de a művi vetélést megindító „profi" nő alakja is. 

Csukás Elek, fiatalon elhunyt vátyi tanító szerint „Azórmány i nép" legszebb a világon. Az 
ő nőalakjai „ . . .gömbölyű tagúak, nemes és bájoló vonásüak; égszínkék, vagy fekete 
szemükkel kiégetik az emberből a lelket". Szerinte ez az oka „a tiltott szerelem elharapódzá-
sának", amelyről nem beszéltek a századforduló adatközlői, s talán illendőbb lenne még ma 
is hallgatni. 

Csultás Elek tudja, hogy a szegényebb nyugati Ormánság - korabeli nyelven még Órmány 
- leányainak, asszonyainak „.. . nem tetszik (többé) a saját szőtte ing, f inom, fehér szövetet 
kezdenek vásárolni és a szalaggal is jobban czifrálkodni.". Bőközben már ő szerinte 
„.. .selyem s bársonyból áll" az ünnepi öltözet. „Minden ünnepre újat vesznek!!" A 
lemaradást azzal méri, hogy a nyugati oldalon még évenként csak egyszer esik vásárlás. 

A visszaemlékező és a kortársi szinteket bejárva ellentmondásokat tapasztalunk. Forrása-
ink amott „javakorabeli, bűnevesztett, kegyös, zsoltáros" asszonyok és férfiak, itt az él-
ményszerzés idején 30 évet meg nem haladó értelmiségiek: két lelkész, egy orvos és egy 
taní tó. . . „Juventus, ventus" - mondhat juk az utóbbiakról, de talán éppen ez garantálja, hogy 
azt írták le, amit fiatal szemükkel láttak.. . 

Rendes feleség, szorgalmas asszony emlékét egy emberöltőn túl ritkán őrzik az u tódok, 
áldozatos életük írott nyomot is csak elvétve hagy maga után. Ezért tart juk raritásnak, 
ritkaságnak a sokat hányódot t vajszlói polgár Kis Tóth Dániel III. Kis Tó th János feleségét 
megörökítő klapanciáját:' ' 

Különös jósággal bíró párja Sára 
Könnyít az eletén, hogy nints terhe s ára 

Szerezgetnek arra, holnapra és mára 
Jó segítő Sára, szorgalmatos már a' 

N ő k önmagukról 

Ormánsági emberek című gyűjteményemben 143 iraton játszanak főszerepet a nők, de a 
mellékszereplők száma ennek többszöröse. Ebben az anyagban nem ifjúságukat idézik • 
tisztes öregek és nem nőismerőseikről vallanak tüzes ifjak. Itt a nők maguk játsszák önként 
vállalt, vagy rájuk erőltetett szerepüket és kimondott szavukat visszavonhatatlanul őrzi az 
írás ereje. Énnek köszönhető , hogy cselekedeteik - akárcsak Homérosz embereié - „az idő 
által színűket nem veszítik"; gyűlölnek-szeretnek, harcolnak jogaikért, gyermekeikért, 
egy-egy esetben boldogságukért . Csak a fejfára szegezett kötényüket s tevékenységük 
kortársi tanúit puszt í tot ta el az idő. O k már nem büszkélkedhetnek és nem szégyenkeznek, 
hanem hallgatagon vállalják az ifjúság botlásait, a felnőtt kor esetleges komiszkodásait-raga-
dozásait, vagy éppen a magárahagyottság, öregség nyomorúságát , kiszolgáltatottságát. 

Az úrbéres népesség asszonyai közöt t ne keressünk tisztes öregszüléket, kemény sorsukat 
némán hordozó, gyakran agyonhajszolt menyecskéket, mert írás csak azok életéről maradt, 
akiket valami törvény- vagy szokásjog ellenes ügy emelt ki kortársai közül. 

Hölbling Miksa: Baranya vármegyének orvosi helyiratai. Pécs, 1845. 64. old. 
8Csukás Elek: Kalauz (Pest) II. 1858. 138-139. és 156-158. old. 
'Vajszlói Krónika, 1830. In: A Kiss Géza Ormánsági Múzeum állandó kiállításának és szabadtéri 
bemutatójának vezetője. Sellye, 1978. 49-70. old. 
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A patriarchális világ egyetemes gyakorlata, hogy csak a munkabíró ember érték a család 
számára. Ennek a felfogásnak női változatát tükrözi Luginya Jánosné esete, aki ózvegyasz-
szonyként, egy kislánnyal ment bele új házasságba, de egy héttel az esküvő után megbete-
gedett. A férj kérvénye szerint „22 hétig nyavalygott undorító erőtlenségben" és hozzátar to-
zói már-már azt latolgatták, hogy kivetik a karó ^kerítés) alá, ahova a dögöt szokták, mert 
nem érdemes arra, hogy annyit szenvedjenek vele. 

A Hidvégen özvegyen maradt Szőke Samuné azon álmodozott , hogy a régi szokásnak 
megfelelően, míg ereje lesz, sút - főz majd két fia családjára, azok pedig dolgoznak. Bánatára 
az idősebbik menye lett a gazdasszony, ő pedig megtűrtként vergődött két marakodó fia és 
menye k ö z t . " 

A patriarchális családok nőideáljának egy cseppet sem felelt meg a drávapalkonyai Dömös 
Judit, aki talán kényeztetett egykéből lett ormánsági asszony, mert szerdahelyi apósa szerint 
„nyelves, penyhe és lusta volt". A község vezetői szerint jól tette apósa, hogy „annyiszor, 
amennyiszer" visszafeleselt, alaposan elverte.1' Dömös Judit végül, megbékélve sorsával, 
visszament férjéhez, de szerencsétlenebb sorstársát, vejti Botos Istvánnét addig mocskolta 
„kurva nevezetekkel" féltékeny férje, amíg öngyilkosságba menekült.11 Nem tudjuk, a halál 
hozott-e számára nyugalmat, mert a tényállást felettesével közlő lelkész szerint, az elöljáróság a 
temetőbe sem akarta beengedni a szerencsétlen asszonyt, aki „ő maga gyilkossá volt". 

A sok némán tűrő, megalázott asszony közül kiemelkedett hiricsi Geri Péter hitvese, aki 
megrázó kérvényben írta le, hogy jó ideig szerelemmel szerette férjét, bár az kezdettől fogva 
csalta, verte, megalázta, míg végül tehetetlen dühében, templomból jövet megleste riválisát és 
egy bottal alaposan elverte. 4 A pécsi Káptalan fiskálisának kellett eldöntenie, hogy a csábító 
asszony volt-e a bűnös, vagy a kérvény írója, akinek a sorozatos megszégyenítés fájdalma 
adta a fát a kezébe? 

Akadnak olyan nők is, akik az úrbéres világ keretei között maradva is megállnak a saját 
lábukon. Páprádi Tavali Istókné elhalt férje telkét visszakérve, 18 éves fiával kíván önálló 
életet kezdeni. Besencei Futó Istvánné Gyenis Susa elvett egynegyed telkének visszaadását 
kéri, hogy mint féltelkes asszony, „.. .magára vőt szállíthasson". Keményen csendül kémesi 
Kis Kovács Józsefné vádja férje, fia, menye ellen. A vita tárgya ezúttal 3/8 telek, amelyről 
Kovácsné igen határozottan vallja: „. . . a telkiállomány nékem ősiségem, a férjem tsak veő 
abban". Örökségéhez ragaszkodva végül ezt íratja: „. . .nem akarom, hogy az én tulajdon 
gyermeköm légyen nékem uram a saját, ősi vagyonomba" .^ 

Merőben külön világ hírét hozzák a modern értelemben dolgozó nők: Halász Márton 
özvegye, a besencei csordás, aki tilosba ment ökreit keresi; az ormánsági falvakban fontos 
szerepet játszó bába, akinek munkakörét 1770-ből származó Eskükormány rögzíti; sámodi 
Hosszúfalusi Júliánna, aki 10 esztendeig volt egy obsitos asztalos élettársa, és hűséges 
szolgálatait az örökösödési perben az úriszék is elismerte. N e m érdektelen szembenézni 
Wint Éva sellyei „téglahányóné"-val, aki öt gyermeke számára Vajszlón akar o t thont 
teremteni; méltó társa Király Pál árokmetsző igen öntudatos felesége, Takács Rozália, 
valamint Benczéné Vörös Panni, a 63 éves sásszedő.16 

Nehéz találni olyan kutatót, aki valaha is lehajolt volna a most következő hervadt és sáros 
levelekért, pedig ezek is részei a női társadalomról rajzolt képnek. 

Az egyiken édesanya panaszkodik az esperesnek részeges vejére, aki lányát „kemény 
tsipésekkel és öklözésekkel sanyargatta" italra való pénzért. A másodikon „véletlen halállal 
kimúlt fiát" sirató anya panaszolja, hogy új házasságba induló menyéért |ött muzsikusok 
egyike, minthogy a még gyászoló házba nem akarta beengedni a kérőket, úgy megütötte, 

'°Baranya Megyei Levéltár (BML) Pécsváradi Alapítványi Kerület (PAK) Vajszlói Uradalom 
(VU) Úriszéki ir. 15/1821. A haldoklótól kicsikart végrendelet magyarázza, hogy a komisz 
szándék nem teljesült. 
" B M L PAK VU. Fiskális iratai, 96/1835. 
| : B M L Siklósi Uradalom (SU) Úriszéki ir. 136/1834. 
"Ráday Levéltár Felsőbaranyai Egyházmegye iratai (RL FEI) Vejti, 1823. július 11. 
l4Pécsi Káptalan Magánlevéltára F. 804. 2. sz. 
" B M L SU. Úriszéki ir. 99/1844. 
"'BML PAK VU. Úriszéki ir. 8/1796.; uo. Közgyűlési ir. 250/1804.; uo. PAK VU. Úriszéki ir. 
12/1823.; Bat thyány-Montenuovo Lt. (B-M Lt) Beadványok Protocol luma, 267/1841.; BML 
SU. Úriszéki ir. 226/1845. uo. PAK VU. Úriszéki ir. 178/1846. 
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hogy a szeme felett a csont is eltört.17 Egy további levélen özvegy édesanya kér segedelmet 
„örökös sinlődővé" tett fia számára, akit egy úri vadász „ficzkóval" ágyékon lőtt.1 s 

Az asszonysorsok végtelen kavargásából emeljük még ki Mojs Katalin gyermektartási 
ügyét, akinek Tóth Ferkó „ . . . többször i ólálkodásai és ingerkedései által" három gyermeke 
született házasságon kívül. A férfi se el nem vette, se el nem engedte a kákicsi elöljáróság 
minősítése szerint „parázna" nőt , hanem a panaszos asszony szavai szerint számtalanszor 
mocskolta, ütötte, verte, mintha „esküdt felesége lett volna". Elgondolkodtató, hogy a mai 
fogalmaink szerint talán még élettársnak sem mondha tó nő, dehonesztálónak tartja a maga 
számára az ormánsági feleségek sorsát. 

Egy másik gyermektartási ügyben olyan nő panaszkodik, aki a törvényes feleség 
„közbenjárásával és megegyezésével" két gyermeket is szül a gyermektelen házasságban élt 
férj től azzal az ígérettel, nogy akárhány gyermeke születnék is a férfitől „.. .mindenkor 
vagyonjaikba jussosítani fogják és eltartják".19 A gyermekek örökbefogadása elmaradt, a 
vagyon oldalágon öröklődött tovább. 

A női társadalom egésze a XIX. század derekán még nem beteg, de olyan mennyiségű 
elégedetlenség, sérelem, panasz emlékét őrizték meg a források, hogy a század utolsó 
negyedére már általános erkölcsi válságról számol be a Felső- és Alsóbaranyai Egyházmegyé-
ben végzett látogatásairól hazatért Szász Károly Duna melléki református püspök.2" A jeles 
moralista tudta, hogy a modern igényekhez alkalmazkodni kívánó ember számára csak a 
termelés növelése, vagy a fogyasztók számának következetes csökkentése kínálhat megol-
dást. Az életerő elpusztítójának tartotta a kocsmában vagy ot thon mérték nélkül fogyasztot t 
pálinkát, amelynek sem a férfiak, sem a nők nem tudtak ellenállni. Leírta „a trágár dalok, 
fajtalan beszédek és mozdulatok között mula tozó" fiatalokat, s megbélyegezte azt a 
közerkölcsöt is, amely „göbének" (anyakocának) nevezte a több gyermeket vállalt fiatal 
anyát. Szemével látta, nogy miközben a társadalom ősi civilizációját félresöpörve újjáterem-
tette házát, bútorát , ruházatát, magakészítette egyszerű eszközeit, elindult pusztító út ján 
ezernyi népbetegség. A lelkészek kimutatásaiból azt is megértette, hogy a „modernizáció"-
ért kegyetlen árat fizettek a megfelelő mennyiségű csereeszközzel nem rendelkező O r m á n -
ságban is. A fogyasztók számát csökkentő stratégiát kimunkáló, egykor kívánatos nők 
lányai-unokái közöt t egyre több pusztult el fiatal anyaként, vagy vált örökké beteges, élő 
koporsóvá. A „terv" teljesüléséről beszélt viszont a püspöknek az a szomorú tény, hogy 
1885-ben már csak feleannyi iskolás gyermek volt az Ormánságban, mint 7 évtizeddel 
korábban, az előző püspöklátogatás idején.21 

Kiss 2. Géza 

Babonás gyógyítások a régi Héregen 
Kis falum a Gerecse déli lejtőjén terül el, szinte odalapulva a hegyhez. 1935-ig el volt zárva 

a világtól, akkor kaptunk bekötőutat . A hosszú téli estéken a petróleumlámpa gyér világánál 
gyakran hallgattam a múlt babonáit . Gyógyításokról meséltek, amiket alkalmaztak i f júko-
romban is. Jobban bíztak a javasasszonyokban, mint az akkori orvosi tudományban. 

Még a harmincas évek elején is, ha valaki sárgaságba esett elvitték Tarján községbe, dr. 
Deutsch Dávid körzeti orvoshoz. Az ránézett a Detegre és hazaküldte, mondván: vigyék el 
oda, ahol ezt tudják gyógyítani. Tudják azt maguk! Ekkor elhívták Dékány Sándorné, Zsófi 
nénit. Este ment megnézni a beteget. Ránézett, majd elmondta a hozzátar tozóknak, hogy mit 
csináljanak. Hajnalban hozzanak hét kútról vizet, hét favágítóról forgácsdarabokat, hét 
tüskeboronáról tüskét, hét ház elől szemetet. Majd ő hajnalban jön és aduigra melegedjen az 
a hozot t víz. Mindenkit elküldött mellőle, és elkészítette a fürdővizet . Hogy ő még milyen 

17RL FEI Vajszló, 1796. február 26.; BML PAK VU. Úriszéki ir. 1796. aug. 17. 
" B M L P A K VU. Úriszéki ir. 49/1821. 
' 'RL FEI Kákics. 1839. febr. 23., és uo. Zaláta, 1842. jún. 19. 
2"Szász Károly: Népünk és társadalmunk némely uralkodó bűnéről. In: Protestáns Egyházi- és 
Iskolai Lap (Bp.) 1888. febr. 26. 257-270. old. 
' ' A z 1992. június 30-án Pécsett, a XX. Honismeret i Akadémián elhangzott előadás szerkesztett 
változata. (Szerk.) 
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orvosságos füvet hozot t a köténye alatt, az örök titok maradt. Tény az, hogy minden 
sárgaságban szenvedőt meggyógyított . Még lányai sem tudták titkát ellesni. Magával vitte a 
másvilágra. 

Előfordult , hogy valakinek a keze tele lett sömörrel . Azt mondták: tyúkvályúban mosot t 
kezet. Száz daraD is jött a kézfejen. Ha a tenyérben volt a szerszám, fogásnál fájt is. 
Asszonynál, lánynál még visszataszítóbb volt. Ezt többen is el tudták küldeni. 

Módszerük különböző volt. Pékár Lászlóné, Lujza néni azt kívánta, hogy napfelkelte előtt 
menjen el az illető hozzá. Megnézte a sömörös kezet, valamit mormolt , majd azt mondot ta , 
menj csak haza, majd el fog múlni. Pár nap után eltűntek a sömörök. Bachel Imre bácsinak 
más módszere volt. Hozzá is napfelkelte előtt kellett menni. Megnézte a sömörös kezet, majd 
azt mondotta , olvasd meg hány sömör van a kezeden. Majd annyi zsúpszálat húzzál ki az 
óltetőből. Törd el olyan hat centi hosszúakra, de minden szálon legyen egy íz elválasztó 
csomó. És ezeket hozd el holdfogyatkozáskor, de napfelkelte előtt. Elvittem. Minden sömört 
balról jobbra körülkerített . Maja a zsúpszálakat cérnával összekötötte. Azt a kis csomagot az 
ereszcsorgó alatt a földbe takarta. A betegnek szembe kellett fordulni a felkelő nappal és ezt 
a kis versikét mondani : Új hold napkirály / engem hívnak vendégségbe / de én nem megyek 
/ elküldöm a sömörtyüimet. Pár nap múlva eltűntek a sömörök. Én is voltam médium. Hova, 
hogyan, mikor tűntek el, számomra is érthetetlen még ma is. 

Szemmel verés. Gyermeken fordult elő leggyakrabban. Különösen a szép tiszta arcú 
gyermeken. Amikor valaki nagyon megcsodálta, hamarosan elhagyta magát a gyermek. N e m 
evett, nem szopott , csak sírt vagy állandóan aludt. Három szem parazsat vettek ki a 
sparhertból. Vizet öntöttek rá és abban a vízben elszenesedett. Majd ezzel a vízzel 
megmosdatták a beteget és uramfia, jobban lett a beteg. 

Kálmán Zsigmond bácsi a saját gazdaságában sem nézhette meg az újszülött malacokat. 
Mindjárt a hátsó lábai közé csapta a malac a farkát. Szenes vizes seprővel spriccelték be és újra 
szoptak, ettek a malacok. Egyébként szinte követelmény volt, nogy az újszülött jószágot 
mindig meg kellett köpködni. E szavak kíséretében : phű, phű de csúnya vagy. 

A ráolvasásos gyógyítást egyszer láttam alkalmazni. Egy tehén péráját beköpte a légy. 
Pintér János bácsit hívták el. Körüljárta a tehenet és fogai közt elkezdett visszafelé számolni. 
Ám alig értettem belőle valamit. Ám kitisztult a tehén a férgektől minden más beavatkozás 
nélkül. 

Rontásnak is neveztek némely betegséget, azt mindig a boszorkányra fogták. Gyermekko-
romból emlékszem olyan asszonyokra, akiket suttogva boszorkánynak neveztek. Mesélték, 
hogy az egyik béreslegényt megrontot ták. Megetették. Egyszer behívták egy lányos házhoz 
és többet nem tudot t attól a háztól elmaradni. Úgy mondták, hogy az eladó lány nemi 
szőréből sütöttek a pogácsába, és ha azt a pogácsát egy legény megette, annak a lánynak rabja 
lett. Ha meg akart szabadulni a rontástól, akkor kitanították, hogy a legény menjen cl újra 
ahhoz a bizonyos házhoz este. Amikor kínálják ennivalóval vagy ülőhellyel, ne fogadja el, 
hanem fordul jon ki a konyhából és sietősen induljon haza. De vissza ne nézzen. Bárhogy 
hívják, kérlelik, vissza ne fordul jon, csak sietve, ha kell futva egyenesen haza és be a 
lakásukba. Mert a boszorka még utána is fut, ám ha vissza tudja fordítani, sikerült a rontás. 

Ügy mesélték, hogy az egyik béreslegényt megrontot ták a szomszéd falu szélén, amikor 
ott szántottak az uraságnak. Bement és attól fogva minden este menni kellett neki. Bármilyen 
rossz idő volt is. Fogyott a legény, mint a holdvilág, és akkor kapta ezt a tanácsot. Ügy 
mesélték, sikerült neki elmaradni attól a háztól. 

Rontásnak nevezték azt is, amikor a tehén egyik tőgynegyede véres tejet adott. A mi 
házunknál is történt ilyen eset. Mondták öreg szülémék: megrontotta a boszorkány. Akkor 
találgatták, kinek is adtak tejet azokban a napokban. Persze mindjárt kiszűrték, ki lehet a rontó 
asszony. Na megállj, többet itt nem kapsz tejet - mondották. Fejtek attól a beteg tőgyű tehéntől 
tejet és vékonyan csorgatva öntötték a föld felé, közben ollóval nyirkálták a folyó tejet. 

Már a születésünk előtt kísértett a babona. Terhes anyának vigyázni kellett, hogy valami 
gyümölcs az arcára ne essen, vagy valami ütés ne érje, mert maradandó jelet szerzett 
gyermekének. Úgy tartották, a terhes anya valami eltorzult csúnya férfit vagy nőt nagyon 
meg ne nézzen, mert gyermeke olyannak születhet. A megszületett gyermeket nem szabad az 
anyának átvinni a kocsiúton, amíg a templomban be nem mutatta. Úgy mondták, avatóra 
kellett vinni. Olyankor az arcát, ha eső volt, el kellett takarni, mert szeplős marad. Ha az 
egyik vagy másik szülő korán elhalt, ottmaradt a sok apróság, a pólyás gyereket adták-vették 
a koporsó alatt, mondván: hadd menjen a szegényke szülője után, hisz úgyis marad elég éhes 
száj. Mégis megmaradtam. 
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Ha a gyermek foga nehezen jött, a macska farka végével törülték meg a szájpadlását, 
mondván most már könnyebben fog fogadzani a gyermek. 

Kisgyermek pelenkáját napnyugta után tilos kint hagyni a szárítókötélen, vagy valahol 
elhagyni, mert rosszul alszik a gyerek. Ha a gyermek ágyba vizelős volt, elküldték fakanállal 
sóért valamelyik szomszédba. O t t már tudtak mit kell tenni. Elvették a kanalat és elverték a 
fenekét. Közben pirongatták, bevizeltél te disznó, nem szégyenled magad? Sírva futot t 
hazáig. Persze idővel csak elmúlt ez a betegség is róla. 

Luca napján, december 13-án nem volt szabad varrni, pénzt költeni. Ha varrtak, akkor 
rosszul tojtak a tyúkok, mond ták : bevarrták a feneküket. Aznap reggel a gazdasszony a 
piszkafával megkotorta a tyúkjai t az ólban, közben mondogat ta : tojjatok, kotoliatok. Ha 
aznap asszony jött elsőnek a házhoz, csendben szidták. Ha ferfivendég jött, annak örültek, 
mert a férfi szerencsét hoz, a nő pedig visz. 

Karácsony estéjén a gazdasszony legkésőbb kelhetett fel a vacsoraasztaltól, mert akkor jól 
megülték kotlóstyúkjai a tojást, vagyis nem hagyták el időnap előtt a fészket. De még arra is 
vigyáztak, hogy repkedő légy is maradjon karácsonykor a szobában, mert akkor sok 
aprópénz lesz. Mondták: ha van légy, van pénz. 

Karácsony estéién jöttek a pásztorok: gulyás, kondás. Illően köszönve, majd egy kis 
versikével Isten áldását kérve a gazdára, családjára, jószágjára. H ó n u k alatt egy kötetnyi 
vesszővel, amiből a gazdasszony köténye sarkával egyet k ihúzo t t és azt az ajtó mögött i 
sarokba állította. Majd a pásztoroknak sütött cipókenyérből mindegyik kapott egyet, 
valamint egy liter bort a kannájukba. Boldog karácsonyt köszöntve távoztak. Amikor az 
éjféli miséről megjöttünk, azzal a vesszővel az istállóban lévő állatokat felkeltettük, úgy, 
hogy mindet érintse a vessző. A sertéseket pedig másnap reggel pöcögtette meg a 
gazdasszony az óljukban. Majd tavasszal, amikor az állatokat kihajtot tuk a legelőre, ezekkel 
a vesszőkkel terelgettük, amíg nyárára el nem töredeztek végképp. Hit tünk a karácsonyi 
vessző betegséget megelőző erejében. 

December 27-én János-napkor tilos volt erdőre menni, fát vágni vagy hordani. Ezen a 
napon ütött halálra egy embert favágás közben a fa, ezért a mi falunkban tartották is magukat 
ehhez az emberek sokáig. 

Szilveszter estjén lencsét főz tek levesnek jó bőven, hogy a maradékot újév regge-
lén kiszórhassák a tyúkoknak abban a reményben, hogy sok aprópénzük lesz az új év-
ben. 

A Mátyás-napi tojásból mindig hibás baromfi kelt. Ezt magam is megfigyeltem. Ugyanis a 
ludak tojása számozva, dátumozva volt nálunk, és valóban mindig torz liba kelt a 
Mátyás-napi tojásból. 

A tyúkot mindig este ültették, páratlan tojásra. De amíg a kotlós három hétig a fészkén ült, 
tilos volt a fazekak fedőjét fogójával lefelé tenni a konyhában. Mondták: akkor elhagyja 
fészkét a kotlós. 

Virágvasárnapi fűz barkáját , amit a templomból hoztunk, tilos volt a házba bevinni, mert 
akkor rosszul kel a baromfi. Nagypénteken reggel lehetőleg napfelkelte előtt mentünk a kert 
alatti folyóra mosakodni. Mond ták : akkor szép lesz az arcunk. H a az első fecskét megláttuk 
tavasszal, mond tuk a versikét: Fecskét látok, szeplőt hányok, fecském, fecském, vidd el a 
szép lőcském. 

A tavaszi vetésnek is volt babonája. Mákvetés közben nem volt szabad szólni egymáshoz 
és akkor nagygubójú mákok teremtek. Tökvetéskor fenekünket a földhöz ütögettük, hogy 
ne fusson az indája és nagy tökök teremjenek. Amikor a választott malacokat a csordára 
tereltük először, a kosárkában megmaradt csalogató gabonát nem volt szabad hazavinni, 
hanem a csorda közé kellett szórni, mert akkor könnyen haza fog találni a kismalac. A hízót 
mindig Egyed napján, szeptember 1 -jén fogták hizlalásra. Az első reggel visszkézből gabonát 
szórtak a vályújába és akkor jó hízó vált belőle. Amikor a kisborjút el kellett választani 
hathetes korában, mindig reggel választották és farral tolták a helyéig, mert akkor 
könnyebben elfelejti a csecset. 

Vásárra menetelkor e lő t tünk senki ne keresztezze az utat, főleg asszonyféle ne, mert 
akkor nem lesz jó vásározás. H a tehenet vet tünk, amikor vezet tük be az istállóba keresztbe 
tettük a vesszőseprőt a küszöbnél és azon kellett neki átlépni, mer t akkor a boszorka nem 
tudja megrontani . Tej felett késsel kenyeret nem volt szabad aprítani csak tördelni , mert 
elromolhat a tehén teje. Harangszókor elindulni hazulról nem szabad. Befogott jószággal 
vártuk a harangszó végét és csak akkor indul tunk el. H o r d ó s káposztát mindenszentek 
után következő héten tilos volt eltenni. Tehát , ha a halottak napja a hét bármely napjára 
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esett, azon a héten nem tapostak ho rdóba káposztát , mert biztos, hogy meglágyult és 
romlot t illata lett. 

Mennyi babona és hozzáfűződő hiedelemmel éltünk valaha, abban a petróleumlámpás 
világban. 

id. Csík Rezső 

Régi patikusok 
és seborvosok 
Dunaalmáson1 

Őry Dániel gyógyszerész és felesége, 
Tbar Julianna síremléke 

az almási temetőből 

Dunaalmásnak, mint egykori fürdőhelynek történelmi leírásával sokan foglalkoztak, így 
Istvánffy, Zeiler, Kreckovitz, Bruckmann, Hübner , Edvard Browne, akik leírták, hogy 
Dunaalmás kedvelt fürdőhely volt már a rómaiak korában is. Feljegyezték, hogy az egykori 
Brigetiumban (Szőnyben) tar tózkodó római katonák is szívesen töltötték idejük egy részét 
az almási gyógyfürdőben. Sőt Pannónia egykori kormányzója , L. Laurelius Gallus egy 
feliratos követ készíttetett a nimfáknak, a gyógyforrások jó szellemének, hálából, hogy az 
almási hévíz gyógyuláshoz segítette. A feliratos kő teljes szövege így hangzik: N Y M P H IS / 
S A C R U M / L. AVRELIVS / GALLVS / LEG. AVG. 

Az 1930-as években a fürdőzők római pénzeket találtak a forrás környékén. Az adatok 
tehát hitelesek. Valószínű, hogy Almás egykori gyógyfürdő jellege vonzotta ide —a gyógyítás 
és a megélhetés miatt is - a patikusokat és a seborvosokat. Ezzel kapcsolatosan ritka adatok 
kerültek elő a községi levéltár gyűjteményéből. Megtudtuk, hogy Almást 1639-ben Almási 
Ferenc nevű királyi orvosdoktor vette bérbe 4 márkáért. 1715. december 27-29. közötti 
időben az itt átvonuló svéd katonák táboroztak a gőzölgő kénes fü rdő mellett. 1751. 
szeptember 4-én a hajón utazó Mária Terézia Almáson kiszállt, „bőrös csézán" végigment a 
falun és megtekintette a kénes forrást is, amelyről megyei orvosa, Torkos Justus János már 

1 Részlet a szerző Dunaalmási Ref. Egyház 400 éves története című készülőben lévő munkájából . 
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előzőleg tájékoztatta. Torkos Justus Thermae Almasiensis címmel latin nyelven könyvet írt a 
kénes fü rdő áldásos valóságáról, amely Pozsonyban jelent meg 1746-ban. 

Az első „patikarius" Almáson Wáli Mihály volt, aki Í781-ben működöt t Almáson és 
kiváló adakozó hírében állott. 1807-ben Szalai Mihály seborvos érkezett Győrbő l Almásra, 
aki 10 éven át ellátta a fürdőorvosi teendőket is. Sírköve ma is látható a református temetőben. 

Egy neves és tudós gyógyszerészről kell még említést tennünk, őry Dániel személyéről, 
aki a szabadságharc idején érkezett Dunaalmásra. Itt kötöt t házasságot Thar Julianna 
„leányasszonnyal", aki Vajda Julianna (Lilla) társaságához tartozott , őry Dániel alapítványt 
létesített az almási iskolás gyermekek megsegítésére, őry-család alapítványa címmel. 
Valószínű az Öry-pat ikából maradt fenn egy öreg rézmozsár gyógyszerkeverő kanállal, 
amely e sorok írójának tulajdonában van. 

1884. június 8-án Hamary Dániel honvéd törzsorvos, aki Almáson végezte iskoláit, 
felfigyelt az almási gyógyfürdő jelentőségére, és ő is alapítványt létesített az almási iskolás 
gyermekek megsegítésére. A jegyzőkönyvben így emlékeztek meg róla: „az almási ref. 
egyház vezetősége hálás szívvel mond köszönetet a jótékony alapítványért, mellyel ezen 
egyh. iskolájáról megemlékezni szíves volt ." 

A Hamary család kapcsolata szoros lehetett Almással, mert az orvos szülei itt vannak 
eltemetve a református temetőben. Az idő múlásával Almás(neszmély)-en az egészségügyi 
ellátás sokat fejlődött. Ú j orvosi rendelő és új gyógyszertár található a községben. A kénes 
vizű fürdőhely a fénykorát az 1930-as években élte. Hajókikötő és szálloda volt a községben. 
Hivatalosan gyógyfürdőhelynek nevezték és ilyen rangot viselt 1970-ig. Ezután a fürdő 
többször gazdát cserélt, tönkrement, elpusztult. Itt lenne az ideie, hogy Dunaalmás önállóvá 
válásával visszanyerje a fü rdő régi hírét és rangját a fürödni kívánó emberek legnagyobb 
örömére. Reméljük, így lesz. . . 

Dr. Ferenczy Miklós 

A pálosok budapesti Sziklatemploma II.1 

A Sziklatemplom 

A sziklabarlangban létrehozott templom két részből állt: egy felső, ún. Lourdes-i-barlang-
ból és egy alsó, sziklába vájt templomrészből. 

A felső templom is kétrészes. A külső, a szabad ég alatt álló templomhajó. A hegy felőli 
oldalán állott a külső szószék és itt voltak elhelyezve a lócaszerű ülőpadok a hívők részére. A 
belső barlangszerű hely a tulajdonképpeni szentély volt. A barlangrészt a mintegy 2,5 m 
magas vasrács választotta el a hajótól. A szentélyben állott Lux Kálmán műépítész tervezte 
fehér mészkőből faragott ókeresztény motívumokkal díszített kegyoltára. A tabernákulum 
felett Trux Jenő kongreganista testvér által Jeruzsálemből hozot t díszes vasalású olajfa 
kereszt állott. 

A szentély északi sziklafalából ajtó nyílott a sekrestyébe. A sekrestye egy teljesen zárt 
barlang, amelynek nehéz vasajtaja és keskeny üvegfestéses ablaka a szentelyre nyílott. A 
sekrestyével átellenben lépcső vezetett a kórusra. Alóla, az északi sziklafalból indul az alagút 
az alsó sziklatemplomba. Őskeresztény stílusú, faragott kőmellvéddel ellátott kórusról 
tartották a szentbeszédeket, amelyeket hangszórók közvetítettek az altemplomban és a külső 
hajóban helyet foglaló híveknek. A kórus felett volt a kőbe faragott főoltárkép, amelyen 
Szent István felajánlja a koronát a Boldogságos Szűznek. 

A szentély keleti oldalán, mintegy 4 m magasságban látható a sziklák közé benyúló kis 
barlang, amelyben a Lourdes-i Szűzanya ruszkicai márványból faragott szobra állt, Vastagh 
György szobrászművész alkotása. A szobor előtt magas, kovácsoltvas gyertyaállvány 
helyezkedett el az áldozati gyertyák számára. A szentélyből vagy a kórusról kifelé a Dunára 
nézve, a boltozat déli kapuzata a történelmi Magyarország sziluettjét imitálta. 

'A tanulmány első része az előző számban olvasható. (Szerk.) 
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A hideg idő beálltával az istentiszteleteket az alsó barlangtemplomban tartották. Három, a 
Dunára nyíló kis ablaka a bennük elhelyezett üvegfestményektől misztikus fényt árasztott. 
Az első üvegfestmény a feldebrői föld alatti templom Krisztust ábrázoló falfestményét adta 
vissza, míg a másodikon Jézus Szívét és a négy evangélistát lehetett látni. A harmadik üvegkép 
Friedlinger egyházi témájú festő Patrona Hungáriáé című arcképe. 

Az alsó barlangtemplomnak két hajója van, amelyet helyenként 2,5 m vastag sziklafal 
választ el. Az alagútból kiérve a kisebbik, háromszög alakú hajóba lépünk. Középen három 
sziklapillér között magyarországi Szent Erzsébet faragott műkő oltára állott, feldebrői 
oszlopokkal. Az oltár fölött Weichinger Károly műépítész tervezte kovácsoltvas Jesse-fája 
állott. Tőle jobbra, az ablak mellett Szent Imre herceg haraszti mészkő oltára, mellette fehér 
műkő, életnagyságú szobra állott. 

A hátsó oldalfala mellett faragott kőpadkákra fektetett fenyőpadok álltak. Az egyik pillér 
előtt Lysieui Szent Teréz szobra állott. 

Az alsó barlangtemplom főhajójába három sziklanyíláson is be lehet jutni. Az első 
boltnyíláson, amely valamikor háromajtós kovácsoltvas ráccsal volt elzárva, a Szent Margit-
kápolnába lehetett jutni, amelyben Árpád-házi Szent Margit oltára állott. Az oltár felett 
pedig a szent színes kerámiaszobrát helyezték el. Az oltár alsó része nyitható volt, Krisztus 
sírjának volt kialakítva, mely előtt a nagyheti szertartás szent három napján kispálosok adtak 
felváltva díszőrséget. A kápolnából két boltíves nyíláson közvetlenül a főhajó szentélyébe 
lehetett bejutni. 

Az altemplom kisebbik hajójából egy sziklaboltozatú folyóson át a Szűz Mária-kápolnába 
léphettünk. Ez egyben az altemplom kórusát is magába foglalta. A kápolna és a kórus 
tulajdonképpen egy sziklabarlang, amely négy lépcsőfoknyi magasságban emelkedett a 
templom padlószintje fölé, attól egy ókeresztény stílusú vasajtó választotta el. A kápolnában 
műkő oltár állott a Patrona Hungáriáé tiszteletére. Dunára néző ablakát Magyarok Nagyasszo-
nya gyönyörű üvegfestménye fedte. Az ablakmélyedésben az imameghallgatások hálatáblái 
fehérlettek. A kórus mellvédje mellett Szent Antal fából faragottt szobrát helyezték el. 

A Szent László-oltár a főhajó sziklafalába volt bemélyítve. A főhajóból rövid sziklakijára-
ton a kolostor előterébe jutot tunk. Ez volt a Szent István-kápolna, az oltár felett a szent 
márványszobra állott. A kápolna mennyezete - emlékezetem szerint - égszínkékre volt 
festve, rajta arany színű csillagokkal. Ebben a kápolnában helyezték el a zárt, háromajtós 
gyóntatószékeket. A kápolna ajtaján a pálos kolostorba lehetett bejutni. 

Az alsó templom főoltára hatalmas sziklapillérre támaszkodik. A főoltár a szentélyben állt 
és kovácsoltvas korláttal választották el a főhajótól . A főoltártól jobbra a stallum, balra a 
szószék állott, amelyet a négy evangélista szobra díszített. A főoltár haraszti mészkőből, 
illetve részben budakalászi homokkőből , ókeresztény stílusban készült Szabó Lóránt építész 
tervei szerint. 

A főoltár felett a Mária Kongregáció 1925. évi spanyolországi limpiasi zarándokútjának 
emlékére készített, és a limpiasi feszület fából faragott mását állították fel. A feszületnek 
külön is érdekes története van. 

A limpiasi feszület elkészítése sok gondot okozott , mivel a kereszten elhelyezett 
korpuszhoz még a spanyol nagykövet közbenjárására sem lehetett másolatot szerezni, lévén 
az eredetije védett, csodatevő kegytárgy. Szerencsére az 1925-ös zarándoklaton sikerült két, 
meglehetősen jó minőségű fényképre szert tenni, amelyik egyike limpiasi tövissel koronázot t 
szenvedő Krisztus életnagyságú fejét, a másik viszont az egész csodatevő keresztet ábrázolta. 
A fényképek után kétévi próbálkozást követően sikerült Grandtner Jenő fiatal szobrásznak 
elkészítenie a korpuszt , amelyet fából való kifaragása után Ramold Lajos tanársegéd festett 
ki. A feszület jól sikerűit és meglehetősen jól közelítette az eredeti limpiasi feszületet. 

A limpiasi feszület mindenkire nagy hatást gyakorolt. N e m az általában halott arccal 
ábrázolt Krisztust jelenítette meg, hanem a szenvedő Krisztust, akinek szeme és arcvonásai a 
kínt tükrözték. A feljegyzések szerint a feszület nyomán számos megtérés és imameghallga-
tás történt. Az egykori feszület felejthetetlen élményként maradt meg bennem. 

A pálosok Sziklatemplomának első tizenhét éve 

A pálos rend hazaköltözését (1934-et) követően az indulás első öt esztendeje nehézségek-
kel telt el. A szerzetesi pályára alkalmas papi utánpótlás és megfelelő anyagiak hiánya kemény 
próbák elé állította a lelkes, Czenstochowából idetelepült kezdőket . Sokan azt jósolták, hogy 
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ez a visszatelepítési kísérlet is kudarcba fullad, mint a korábbi három próbálkozás. Hiszen — 
mint mondták - „a magyar földből kitépett ősi fát nem lehet többé visszapalántálni". A 
kishitű jóslatok ellenére a pálos rend az 1930-as évek végére megerősödött hazai földön is. 

A pálosok - ősi hagyományoknak megfelelően - főleg a hívek lelki gondozásában vettek 
részt. Közösségi életüket, szellemiségüket a Szűz Mária-tisztelet ápolása hatotta át. 
Szerzetesi életüket, napirendjüket át- meg átszőtték a Boldogságos Szüzet Köszöntő, dicsőítő 
imádságok, zsolozsmák, himnuszok, miseszekvenciák. A Máriás lelkület a pálos liturgia 
része. Külön Mária-ünnepek is gazdagították a liturgiájukat. Ezekhez csatlakoztak a 
Mária-ünnepségek és körmenetek. 

A Sziklatemplom búcsúját minden évben október 8-án Magyarok Nagyasszonyának 
ünnepén tartották. Az ünnepet megelőző engesztelő kilenced lelkigyakorlatos szentbeszé-
dein minden este zsúfolásig megtelt a templom. Az ünnepen általában a tar tományfőnök 
illetve a rendfőnök magyarországi megbízottja celebrálta díszes papi segédlettel a szentmisét. 
A mise homiliáján a szónok méltatta a Patrona Hungariae-kultusz jelentőségét. A fatimai 
jelenés emlékére minden évben május és október közöt t a hónap első szombatján énekes 
szentmiséket tartottak. A Borostyános (más néven Lorettói) Szentszűzről minden év 
december 10-én ünnepélyes litánián emlékeztek meg. 

A rend védőszentjének, Remete Szent Pálnak ünnepét ősidők óta az egyetemes egyházzal 
ellentétben nem január 15-én, hanem öt nappal korábban, január 10-én ülték meg a pálosok. 
(A vízkereszt nyolcada miatt áthelyezett ünnep egyházi szempontból ún. duplex ünnep, de a 
rendben első osztályú ünnepnek számított.) Az ünnep fényét emelte egy érdekes, speciálisan 
pálos esemény. Többnyire ezen a napon tartották a Sziklakápolnában az új ministránsgyere-
kek, a „kispálosok" beöltöztetését. 

A kispálosok intézménye egy szép régi pálos szertartásból, a gyermekek felajánlásából 
fejlődött ki. Ez az ősrégi intézmény valószínűleg még a XVI. század elejéről eredeztethető. 
Ugyanis a XV. s z á z a i végén vált a rend védőszentje, Remete Szent Pál, a gyermekek 
patrónusává. Se szeri, se száma a szent csodáit megörökí tő legendáknak. A pálos szerzetesek, 
akik hűséges szeretettel őrizték védőszentjúk hagyományait , védőszárnyaik alá fogadták a 
gyermekeket. Ennek a szép tradíciónak szemléletes megnyilvánulása a kispálosok „avatása". 
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Magyarok Nagyasszonya-üvegkép A Limpiasi-feszület 
(Feszty Masa alkotása) 

A kispálosok ruházata szakasztott mása volt a pálos szerzetes viseletének. A kisfiúk nagy 
komolysággal hordták a szép fehér ruhákat és mozdulataikkal utánozni igyekeztek a 
papokat, misék alatti méltóságteljes viselkedésükre és jámborságukra nemigen lehetett 
panasz. A kispálosok rendszeres résztvevői voltak a főváros nagyobb egyházi rendezvényei-
nek, körmeneteinek (pl. Űrnapja, Szent István-nap). A korabeli feljegyzések szerint az 1938. 
évi budapesti Eucharisztikus Kongresszus egyik üde foltja volt a fehér ruháikban felvonuló 
kispálosok csoportja. 

A pálosok ősi jelszava: „Istenért, hazáért". Ennek jegyében a vallásos és hazafias 
nevelésben tevékenyen részt vevő pálosok másik gyermekintézménye az 1940. év virágvasár-
napján (Temesy Győző parancsnoksága alatt) megalakult 1001. számú Virág Benedek 
Cserkészcsapat volt. A csapat lelkésze P. Gyéressy Ágoston pálos atya volt, aki e 
kispálosok szervezője és lelki irányítója. 

A pécsi újoncházban történt (és máig is ott történik) a rend utánpótlásának, a novíciusok-
nak a képzése. Mint már említettük 1934-1938 k özött nehézségek és érdektelenség 
mutatkozot t a pálosok új generációjának megszervezésében, létrehozásában. 1938-ra is-
mertté és országszerte népszerűvé vált a pátos rend, s a Sziklatemplom ismertsége és 
látogatottsága is sokban hozzájárult az érdeklődés növekedéséhez. Az 1938 decemberében a 
Sziklatemplom kiadásában megjelentetett negyedéves, majd havi értesítő, A Fehér Barát 
cikkei sokakat megismertetett nemcsak a pálos kultúra számtalan korábbi emlékével, 
dokumentumával , hanem bemutatta, emberközelbe hozta a pálosok életét, missziós tevé-
kenységét. A Fehér Barát 1938. decembertől 1944. decemberig rendszeresen megjelenő, majd 
1948. év februárjában és júniusában kiadott számai érdekes kordokumentumok a pálos rend 
XX. századi történetével foglalkozók számára. 

A Fehér Barátban 1939. szeptember 3-án található az első utalás arra, hogy hat új pálos 
novícius beöltöztetése történt a „rend ősi és szép szertartása keretében". A beöltözést 
tíznapos lelkigyakorlat előzte meg. A beöltöztetést végző P. Besnyő Gyula perjel beszédében 
a nemzeti gondolat szolgálatára figyelmeztetett, amikor ezt mondta : „Ne felejtsétek soha, 

gyben a 
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hogy a pálos barát a magyar népé, és ti a magyar haza boldogságának, kultúrájának és szebb 
jövőjének zálogai vagytok". Még ebben az évben augusztus 13-án szentelték áldozópappá P. 
Mosonyi Alfonzot , az első itthon nevelt újmisés papot , akit ezután a Sziklatemplomba 
helyeztek. 

A pécsi ú joncházban 1940-ben két alkalommal tör tént új rendtag beöltöztetése. P. 
Zembrzuszky Mihály pálos perjel április 8-án három, szeptember 8-án pedig egy új 
novíciusra adta fel a rend fehér ruháját. 1940. január 28-án Virág Ferenc pécsi megyés püspök 
áldozópappá szentelte P. Borsos Ignác, P. Bolyos Ákos, P. Csellár Jenő és P. Vezér Ferenc 
pálos teológusokat. Borsos pátert elöljárói Szentkútra, Bolyós atyát Pécsre, Csellár Jenőt és 
Vezér Ferencet a Sziklatemplomba helyezték papi szolgálatra. 

1941. augusztus 31-én volt az első papszentelés a pálosok pécsi templomában. A megyés 
püspök P. Ács István teológust áldozópappá szentelte, aki szeptember 7-én tartotta új miséjét 
ünnepélyes keretek közöt t a Sziklatemplomban. Szeptember 7-én kispap- és segítőtestvér-je-
löltek beöltözésére került sor a pécsi novíciusházban. Az előző évben beöltözöttek pedig két 
nap múlva tettek fogadalmat a rendi előírások szerint. 

Két teológust, H o m o n n a y Miklóst és Rába (Röhry) Lukácsot 1942. július 14-én szentelte 
Virág Ferenc pécsi megyés püspök áldozópappá. Beöltözés, illetve fogadalomtétel 1942 
nagycsütörtökén illetve fehérvasárnapján volt Pécsett. A megyés püspök három pálos 
teológusnak adta fel az egyházi hajkoronát , illetve a kisebb rendeket. 

Virág Ferenc pécsi megyés püspök 1943. június 20-án miséző pappá szentelte Bihar Tádé 
fogadalmas kispap testvért. A pécsi templom búcsúján november 5-én Szent Imre napján P. 
Csellár Jenő újoncmester három új pálostestvért öltöztetett be. 

1943. augusztus elején Pécsett különös beöltözésre és fogadalomtételre került sor. P. 
Besnyő Gyula perjel rendfőnöki megbízott ez alkalommal egy „fekete" vagyis ún. világi 
papot , Szabó Sándor plébánost, rendi nevén Szabó Lászlót öltöztette be a pálosok renai 
ruhájába. 1944. május 27-én pedig az addig ugyancsak világi papként működő P. Tóth 
Szabolcs tehette le szerzetesi fogadalmát P. Besnyő Gyula helyettes tar tományfőnök kezébe. 
Ezután mindketten a Sziklatemplomba kerültek. 

A pálos szerzetesek a rendi szolgálatot elöljáróik akaratától függően, illetve a célszerűség-
nek (pl. egészségi állapotnak) megfelelően váltakozva a három kolostor valamelyikében 
töltötték. Ä rend törvénykönyve azt is előírta, hogy a rendben betöltött hivatalt (pl. perjelét, 

ondnoki t stb.) 3 év letelte után, át kell adnia másik rendtársának. Ez a magyarázata annak, 
ogy szinte évenként változott a pálos atyák szolgálati helye. 
Ä pálosok első generációjának sorából okvetlenül meg kell említeni egy nevet: P. 

Galambos Kálmánt. Ö volt az, aki a rend magyarországi visszatelepülésének egyik buzgó 
munkatársa volt. A k k o r még kispapként a Mecsekben, a Szent Jakab-hegyen várta a 
hazatelepülőket, majd a budapesti kolostor perjele lett. 

A Fehér Barát tanulmányozása után arra a következtetésre jutottam, hogy a rend gazdasági 
helyzete az 1940-es évek elejére stabilizálódott. Az egyházi szolgálatokért kapott összegek-
ről, a lap rendszeres „felülfizetésé"-ről, tehetősebb családoktól kapott pénzbeli és egyéb 
támogatásokról (pl. miseruhák, oltárterítők, miséző- és áldoztatókelyhek stb.) névvel, vagy 
anélkül rendszeresen közlemények jelentek meg a kiadvány Pálos krónika rovatában. Á 
Sziklatemplom fenntartására, restaurálási és fejlesztési költségeinek fedezésére évenként 
rendeztek jótékonysági hangversenyeket a Zeneakadémián, rangos operaházi művészek 
közreműködésével. 

Az 1940-es évek első felében a pálosok gazdasági helyzetének stabilizálásához nagyban 
hozzájárult , hogy az eddig vagyontalan rend örökség révén megkapta a soltvadkerti ún. 
Krémer-féle és a budapesti Schmidt-féle örökséget. Ezek révén a legszükségesebb anyagi 
alapokhoz hozzájutot t , amelyek további zavartalan fejlődésének előfeltételeit biztosították. 

Röviden szólnunk kell a pálos rend hagyománytiszteletéről is. A főváros áldozatkészségé-
nek köszönhetően rendbe nozták Boldog Báthory László ( t l484), hárshegyi pálos remete 
barlangját és annak környékét . A sziklatemplomi pálos atyák - együttműködve a remetekert-
városi hívekkel - évenként május vagy június hónapban körmenetet szerveztek a barlanghoz, 
ahol tábori misét mondtak az első katolikus magyar bibliafordító, a szent életű pálos 
szerzetes Boldog Báthory László tiszteletére. 

A pilisi pálos emlékek után kutatva zarándoklat jellegű kirándulást szerveztek a Pomáz 
környéki ásatások színhelyére. A résztvevők bebarangolhatták a gyönyörű pilisi hegyeket. 

A Fehér Barát 1940-es évfolyamaiban sorozatot indítottak a középkori pálos kolostorok 
ismertetésével, a rend művészeti értékeinek bemutatásával a tudós művészettörténész és író 
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P. Gyéressy Ágoston tollából. A sorozatnak 1944 decemberében a lap megjelenésével együtt 
vége szakadt, mert közbeszólt a történelem: Budapest bombázása és a főváros os t roma. . . 

Á légitámadások megindulása után egyre többen keresték fel a Sziklatemplomot a 
bombázások ellen biztos védelmet remélve. Szakértőkből álló bizottság azonban a templom-
nak csak egy igen kicsi belső részét találta bombabiztosnak, mivel a Gellért-hegy vegyes 
kőzetből áll, ismeretlen veszedelmes üregekkel. Az esetleges bombatalálat légnyomása 
tömegszerencsétlenséget okozhatot t volna, ezért ki kellett üríteni és le kellett zárni a 
templomot már riadó előtt. A sűrűsödő délelőtti légitámadások miatt vasárnap és ünnepna-
pokon csak délután tartottak szentmisét. 

A főváros ostrománál hullottak a bombák és az aknák a Sziklatemplom környékére, 
magára a rendházra 64 lövedék csapódott be. Csodával határos módon a templom nem sérült 
meg, még a Lourdes-i Szűz Mária-szobor is épségben vészelte át a háborút . 

Ä háború nemcsak védtelen és ártatlan embereket pusztított el, de szétdúlta a családokat és 
az egyének lelkében soha ki nem törölhető sebeket okozott . Ezeknek a lelki sebeknek a 
gyógyításába, a pasztorizációs munkába kapcsolódtak be a pálosok. 

Az 1946. év kimagasló egyházi eseménye volt Szent Gellért püspök vértanúhalálának 900 
éves évfordulójáról való megemlékezés. Országszerte emlékünnepségeket tartottak. A 
budapesti megemlékezésre október 12-13. közöt t került sor. Erre az alkalomra díszes 
kísérettel felhozták Szegedről Szent Gellért ereklyéjét és ünnepélyes keretek közöt t a 
Sziklatemplomban helyezték el. Witz Béla budapesti általános érseki helytartó a papság és a 
Actio Catbolica elnökének jelenlétében ideiglenes megőrzésre Rába Lukács pálos perjelnek 
adta át a vértanú püspök karcsont ereklyéjét. Az ünnepség második napján Mindszenty 
József hercegprímás kb. 50 ezer fiatal jelenlétében a hegy oldalában elhelyezett tábori oltáron 
a szabad ég alatt szentmisét pontifikált, amelyen kemény hangú, az elmúlt háború „bűnös 
népére" utaló, politikai célzásokat is tartalmazó beszédet mondot t . 

A pálosok is bekapcsolódtak az 1946-1947. évben szerveződött országos katolikus 
mozgalomba az Engeszteles Műve Hitbuzgalmi Egyesület munkájába. Az engesztelés 
teológiai alapjait még XI. Pius pápa hirdette meg 1928-ban kiadott enciklikájában, de az 
elmúlt világháborúban átélt borzalmak időszerűvé tették az elvek mozgalommá szélesítését. 
Az Engesztelés Műve Egyesületnek egyházközségi kereten kívül m ű k ö d ő önálló csoportja 
alakult a Sziklatcmplomban a pálos atyák vezetésével. 

1947-ben a rend visszakapta ősi kolostorának romjait a Pécs mellett fekvő Szent 
akab-hegyen. A földreform keretében jutottak pálosok az egykori romokhoz és i körülöt te 
evő mintegy hétholdnyi erdős területhez. P. Bihar Tádé atya vezetésével három pálos 

szerzetes nekilátott az útépítés, erdőirtás munkájának. Hamarosan megmozdult a környező 
falvak népe, a pálosok segítségére sietett. Az építkezés hírére még a fővárosból is odautaztak 
diákok, hogy segítsenek a rend új novíciusbázának felépítésében. A Fehér Barát 1948 
februári szama beszámolt arról, hogy 1947. július 27-én P. Bolvós Ákos perjel különös 
zarándoklatot vezetett Pécsről az új kolostor helyszínére, minden túcsús három-négy teglái 
vitt a Szent Jakab-hegyre, az építkezéshez. A misealapítványok forintjait és jótékonysági 
adományokat (pl. a Pécsre visszatért hadifoglyok, hazatérésük örömére száz-száz forintnyi 
felajánlásukat) is elfogadta a rend az építés költségeinek fedezésére. Pécs városa, Baranya 
vármegye különböző társadalmi rétegeinek összefogása és támogatása meghozta eredmé-
nyét. Felépült a rend novíciusháza. 1948-ban a pálos rend már felvételt hirdetett a rendbe 
belépni szándékozó fiatalemberek számára. Az újoncház megépítése a pálosok további 
fejlődéséhez elengedhetetlenül fontos volt. 

1947. augusztus 10-én papszentelésre került sor. Pétery József váci megyés püspök 
áldozópappá szentelte Kozári Vendel és Bolvári Pál testvéreket. 

A Sziklatemplom II. világháború utáni történetének egyik legfontosabb eseménye volt 
1947-ben a Fatimai üzenet harmincadik évfordulójának megünneplése. Az ünnepségsorozat 
május 13-án, a Szűzanya első alkalommal történt fatimai megjelenésének évfordulóján 
kezdődött a Sziklatemplomban rendezett engesztelő ájtatossággal. 

A Fatimai üzenet évfordulóján májustól októberig hat hónapon át minden hónap 13-án 
délután engesztelő ájtatosságot tartottak a pálos rendi atyák a Szűzanya tiszteletére. Ez a hat 
hónap alkalmas volt arra, hogy a pálosok felhívják a hívők figyelmét az üzenet lényegére. 
Amikor ugyanis 1917-ben a kis portugáliai hegyi falu, Fatima közelében a három paraszt-
gyereknek hat alkalommal megjelent a Szent Szűz, a rózsafüzér naponkénti imádkozására és 
a Szeplőtelen Szív engesztelésére buzdította őket, rajtuk keresztül a világot, és jövendölése-
ket közölt az emberiség jövőjéről. Az üzenet lényege tehát az imádság és az engesztelés. 

39 



A fatimai évforduló zárórendezvényére október 13-án, a Sziklatemplomban tartott 
ünnepélyes szentóra és gyertyás felvonulás keretében került sor. Délután 5 órakor az 
Engesztelés Műve Társaság új tagjainak fogadalomtétele kezdődött . A Sziklatemplom csak a 
töredékét volt képes befogadni az összegyűlt hívők sokaságának. A Szűz Mária-tisztelők 
tömege lepte el a templom környékét , a hegyoldalt és az utcákat. Az esti szürkületben a 
barlangnyílás felett világító kereszt, és a templomi zászlók alatt égő gyertyákkal gyülekező 
férfiak és nők ezreinek jelenléte a hit melletti demonstráció is volt. Teljes óra hosszat tartott 
az esti Mária-ájtatosság a szabad ég alatt, a tábori oltárnál. Pontosan 6 órakor megérkezett az 
ájtatosság színhelyére Mindszenty József bíboros-hercegprímás és kísérete, hogy jelenlétével 
hangsúlyt adjon a jubileumnak. A hercegprímás beszédében az égi anya mérhetetlen 
fájdalmáról beszélve 1947 magyar anyáinak fájdalmát is megemlítette, áldozatos szeretetü-
ket, amelyet magukra vállaltak napjaink tobzódó gyűlölködése, szeretetlenséee és nyakas 
hitetlensége ellenében. „Az égi és a földi anyánk — emelte ki szentbeszédében a kardinális — a 
mi kizárólagos ú t törőnk az engesztelés felé vezető úton. Másokat nem követhetünk. . . " (Új 
Ember, 1947. október 19. 7.) 

„A szentbeszéd végeztével felolvasták XII. Pius pápa felajánlási imádságát, majd rendben 
felsorakoztak a nagyszabású gyertyás körmenethez. A budapestieknek kevés ehhez fogható 
impozáns látványosságban lenetett részük. A menet éle a Bartók Béla úton keresztül már 
régen elérte a Nagyboldogasszony útját [mai Ménesi utat N . K.], amikor a Sziklatemplom 
körüli térség még egyre ontot ta az újabb felsorakozókat . . ." - írta az Ú j Ember. 

A fatimai évforduló megünneplése az 1947-1948-as Mária-év rendezvénysorozatának 
csúcseseménye volt. A Mária-év második esztendeje a pálosok számára az utolsó még 
nyugodt évnek indult. 

Április 24-25-én - A Fehér Barát beszámolója szerint - a Mária-kongregációk országos 
kongresszusra gyűltek össze, a sziklatemplomi kongregáció rendezésében P. Szabó László 
pálos atya vezetésével. A kongresszuson a budapesti és vidéki kongregációk mintegy másfél 
ezer küldötte vett részt, köztük sok fiatal. 

1948. május 2-án ünnepelte a márianosztrai templom fennállásának 600. éves jubileumát. 
Az ünnepélyes szentmisét Mindszenty József hercegprímás koncelebrálta. Szentbeszédében 
a családi élet tiszteletére utalva a következőket mondta : „ . . .Ahogyan a pálosok védték 
Márianosztrát a pogány áradat ellenében, úgy védjük mi is Isten rendelte várunkat, a családi 
szentélyt!. . ." 

Az 1948-as Mária-év harmadik fontos pálos eseménye a május 12-i fatimai ájtatosságok 
nyitó ünnepsége volt, amelyen Mindszenty hercegprímás is részt vett. Az ájtatosságon 
résztvevők száma meghaladta a százezret. A főpásztor este 6 órakor érkezett a Szikla-
templomhoz. A barlangtemplom oltáránál rövid imát mondot t , majd felment a szabadtéri 
szószékre. Beszédében Mária tiszteletére és a katolikus családokban az együtt imádkozásra 
szólított fel. Idézte a bányászból lett pap, az amerikai Peyton atya jelmondatát: „A család, 
amelyik együtt imádkozik, együtt is marad." 

Az eseményekről tájékoztató korabeli Ú j Ember azt már nem említette, hogy a beszéd 
elhangzása után rendőrök támadtak a hívő tömegre és brutális módon véget vetettek az 
ájtatosságnak. Ez az esti engesztelő ájtatosság volt a hercegprímás utolsó találkozása a 
Sziklatemplommal és a pálos hívekkel, mielőtt 1948. december 26-án elindult a mártíromság 
felé vezető ú ton. 

A későbbiekben a pálosokról csupán két rövid hírt, illetve tájékoztatót találtam az Ú j Ember 
című katolikus hetilapban ; Az egyik azt adta hírül, hogy a pálos rend 1950. április 23-án tartotta 
regulaszerzőjének, Szent Ágostonnak rendi ünnepét a Sziklatemplomban. A másik cikk Kálmán 
atya címmel jelent meg az U j Ember az évi szeptember 17-i számában. A szerző Galambos Kál-
mán pálos szerzetes életét méltatta, aki fiatalon otthagyta pályáját, hogy „nevelője és vezetője 
lehessen az újraszületett fácskának". És valóban, ő nevelte fel az 1930-as években újraéledt rend 
első generációját, mint novíciusmester. Kálmán atya a riport idején elaggottan, élőhalottként, 
súlyos érelmeszesedéstől szinte magatehetetlenül viselte sorsát a pécsi pálos kolostorban. 

Majd beköszöntöt t az 1951. esztendő, megnyitva a pálos rend és a Sziklatemplom 
történetének szomorú és tragikus fejezetét. 

A pálosok keresztútja 

A pálosok ellen 1951. húsvéthétfőjén végrehajtott államvédelmis akció, a pálos atyák 
letartóztatása, elhurcolása, perbe fogása és elítélése a kommunista diktatúra összehangolt 
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egyházellenes politikájának részeként értelmezhető. Rákosiék taktikája az volt, hogy a 
katolikus egyház ellen hozot t ún. „adminisztratív intézkedéseket" rendszerint letartóztatá-
sok, koncepciós perek vagy internálások vezették be, illetve kísérték. 

Az egyházi iskolák államosítását előkészítendő, 1948 őszén megrendezték a hírhedt 
Pócspetri-pert, amely végén halálos ítélet is született. A perrel az iskolák államosítását 
ellenző katolikus híveket igyekeztek megfélemlíteni és megtörni. A hatalom szerint 
1949-50-ben a mezőgazdaság kollektivizálásának útját állta a falusi birtokos parasztságra 
támaszkodó egyház ellenállása. Ugyanakkor a Rákosi-féle „szalámitaktika", ami sok 
politikussal szemben bevált, a hercegprímás esetében nem sikerült. A kemény, következetes 
és megalkuvásra képtelen Mindszenty József ellen tehát „adminisztratív intézkedéseket" 
foganatosítottak. A bíborost 1948 karácsonyán koholt vádak alapján letartóztatták, perbe 
fogták és 1949. február 8-án munkatársaival együtt elítélték. 

A főpásztor eltávolítása után a hatalom megpróbálta kiterjeszteni ellenőrzését az egyház 
egész szervezetére, és a hívők „lelkére". A beke eszméje mögé bújt propagandisztikus ún. 
„békemozgalom" terjedését azonban akadályozta a katolikus püspöki kar nyílt vagy burkolt 
ellenállása. Ugyanakkor a szerzetesrendek zárt közösségei alkalmatlanok voltak arra, hogy a 
hatalom kiépítse bennük megosztó szervezetét és kiterjessze befolyását. A szerzetesren< lek 
ellen folytatott politika kialakításában ott volt a történelmi példa: a jozefinista egyházpoli-
tika. 

A püspöki kar tárgyalóasztalhoz kényszerítése érdekében Rákosi ismét elővette az 
„adminisztratív eszközöket" . 1950. június 7-én és 9-én éjszaka az államvédelmi emberei 320 
férfi szerzetest és 600-700 apácát hurcoltak el a jugoszláv határ közeli városok rendházaiból 
és kitelepítették őket. A püspöki kar tiltakozott és tárgyalni kényszerült. Az 1950. június 
20-án megindult tárgyalássorozat augusztus 30-án aláírt és a katolikus egyház számára 
egyértelműen megalázó, szégyenletes megállapodással zárult . A megállapodás legfontosabb 
következménye a szerzetesrendek többségének felszámolása lett. A források szerint 23 férfi 
szerzetesrend került feloszlatásra 182 rendházában 2582 szerzetessel. Ugyanakkor 40 
apácarend 450 kolostorában mintegy 10 000 szerzetest „bocsátottak el". 

1951. március 26-án húsvéthétfőn éjféltájban az Államvédelmi Hatóság emberei szinte 
betörték a budapesti pálos kolostor ajtaját. Ezzel kezdetét vette a pálosok keresztútja és a 
Sziklatemplom pusztulása. 

Vandái kezek összetörtek mindent, ami törhető: ol tárokat , szobrokat, templomi berende-
zési tárgyakat. A fosztogatók az ezüst kegytárgyak egy részét is magukkal vitték. A 
Lourdes-i Szűz Mária márványszobrát lelökték a barlangüregből, ezer darabra tört. A 
templom híres harangjátékát elvitték, maid szobornak beolvasztották. A barlangbejárat 
vasrácsát úgyszintén. A többi berendezés hová került? Nagyon kis részükről maradt fenn 
levéltári feljegyzés. A megmaradt berendezési tárgyak szétosztására és elhelyezésére Magas 
Miklós az akkori tabáni káplán kapott megbízást az érsektől. Már ami megmaradt a nagy 
betörési hullám után. A megmaradt kegytárgyakat az ország legkülönbözőbb szegény 
plébániái között osztot ták szét. P. Árva Vince pálos atya tudomása szerint a Feszty Masa által 
készített, a Magyarok Nagyasszonyát ábrázoló színes üvegablak P. Magas Miklós szobájá-
ban volt egész haláláig. Azóta nyoma veszett. 

A templom a pálosok elhurcolása után még egy jó ideig nyitva volt, és hamarosan a 
bűnözők tanyájává válhatott volna. így aztán célszerűnek látták befalazni. A Szent Iván-
barlang bejáratát egy „pokoli betonmonstrummal" , csaknem két méter vastag fallal 
torlaszolták el és zárták le. 

Az elhurcolt pálos szerzetesek közül P. Csellár Jenő tar tományfőnököt és P. Vezér Ferenc 
perjelt a sebtiben összehozott Grösz-perben helyezték vád alá. A volt szerzetesrendek 
vezetőinek megfélemlítését szolgáló kirakatperben P. Csellár Jenőt ún. „népellenes" 
bűnökér t , fegyverrejtegetés, valutaüzérkedés, külföldre szöktetés és közirat-hamisítás hazug 
vádjával 10 évi bör tönre ítélték. P. Vezér Ferencet népellenes összeesküvéssel és gyilkosság-
gal vádolták és halálra ítélték. 1952. március 28-án a kisfogházban felakasztották. Sírját a 
Rákoskeresztúri temetőben máig sem találták meg. Az állítólagos „gyilkosság" vádpontjáról 
rendtársa, P. Máté Péter utóbb így emlékezett vissza a Szerzetesvallomások című r iportkö-
tetben: 

„1944-ben, amikor jött az orosz invázió, a tartomány főnökünk kissé megijedt és minden 
atyát, minden testvért fölrendelt Pestre, de mivel a híveknek szükségük volt lelki ellátásra, 
Páter Vezér Ferencet otthagyta Szentkúton, hogy a hívekkel törődjön. A tanyavilág lakói 
kénytelenek voltak egy ún. nemzetőrséget alapítani, mert nehéz volt az orosz vagy nem orosz 
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szabadon garázdálkodó katonák rendben tartása. A nemzetőrség parancsnokának Páter 
Vezér Ferencet választották. 

Még ebből nem lett volna talán komolyabb probléma, hanem az egyik tanyára betörtek az 
oroszok és akkor három vagy négy oroszt agyonlőttek a nemzetőrök. Elásták őket 
becsülettel, szépen, de jött a tavasz, és annak a parasztembernek a birtokán, aki nem tudott 
semmiről, kezek és lábak búj tak elő a föld alól. Sietett hát az orosz parancsnokságra és 
jelentette az egészet. Ebből aztán nagy felfordulás lett, az összes nemzetőrt elvitték. Több 
ember örökre eltűnt. Jól megverték a Ferenc atyát is, de pár hét után kiengedték." Ezt a rég 
lezárt és t isztázott ügyet „frissítették fel" a Grösz-perben. A „vádlottól" erőszakkal kicsikart 
beismerő vallomás alapján ítélték halálra a pálos rend legújabb kori vértanúját: P. Vezér 
Ferencet. 

A Grösz-per után megrendezett külön pálos perekben valamennyi pálos szerzetest 
rövidebb-hosszabb idejű bör tönre ítélték. A z elítélt, majd kiszabadult pálos atyák további 
sorsáról P. Árva Vince pálos szerzetes 1992. február 16-án történt beszélgetésünk alkalmával 
a következőket mondta: 

„A Grösz-per után legtöbben 1955-ben vagy 1956 tavaszán szabadultak. A munkában való 
elhelyezkedésük nehézséget jelentett. N e m akárhol kaptak munkahelyet. Végül is villamos-, 
vagy buszkalauztól kezdve fűtőig tudtak csak elhelyezkedni. Azok közül, akik 1956-ig 
itthon voltak tulajdonképpen mindenki eltávozott '56-ban, abban a reményben, hogy 
Amerikában egy lengyel Kolostorban folytatni tudják a pálos szerzetesi életüket. Sajnos 
ebben csalódniok keltett. . . 

P. Csellár Jenő volt az egyik legtöbb reményre jogosító egyéniség. Ő kint élt Amerikában 
a »második Czenstochowában« abban a nagy lengyel objektumban, amelyet szintén az a 
Mihály atya épített, aki az itteni pécsi kolostort rendbe hozta. P. Csellár Jenő sajnos 
hamarosan autóbaleset áldozata lett. Ma szokás feltenni a kérdést: hogyan tör tént és miért? 
Abban az időben az a hír jött be, hogy tudatos karambolt csináltak, hogy meghaljon. Az 
igazsághoz tartozik, hogy Páter Mihály ezt tagadta és azt mondta : a kocsi kerekei annyira 
kopottak voltak, hogy ez bárkivel előfordulhatott volna. 

Á másik a Tihamér atya, aki Svájcban maradt és a svájci magyarok lelkésze lett. Róla 
szintén eléggé gyanús halálhírek jöttek a mai napig is. Állítólag lelkigyakorlatot tartott 
sorozatban, ahol igencsak kitért a kommunizmus „áldásaira". Egyik alkalommal, amikor 
hazafelé ment , a taxis, amelyik hazavitte, megkínálta csokoládéval. Másnap reggel az ágyán 
halva találták. Le se volt vetkőzve, kezében édesanyja fényképét szorongatta. 

P. Lauch Attila pálos atya Csellár Jenővel ment Amerikába. Kázmér testvér lengyel 
származású lévén a mai napig Amerikában él. Mint lengyelt befogadták. 

Lehel testvér nem volt felszentelve. A bör tön elől hogy elmeneküljön, jelentkezett 
hajóslegénynek. Egész életét ott élte le, talán 4—5 évvel ezelőtt ment nyugdíjba. A nyugdíjazás 
előtti estén nagy ünnepséget tartottak a tiszteletére, hiszen szerették. Reggelre halva találták. 
Hajóshoz méltóan a tengerbe temették.. . Valószínűleg szívgörcs vagy infarktus végzett vele. 
Az izgalom, hogy többé nem mehet a tengerre vagy, hogy a megszokott életét egy 
bizonytalanra kell felcserélnie, ez okozhatta végzetét. 

A bör tönből kiszabadult P. Homonnay Miklós atya is, aki Pálosszentkúton volt házfőnök. 
Ö Márianosztrán él, túl van a 70. évén. P. Bihar Tádé atya félig bénán a Pannonhalmi Szociális 
Ot thon lakója. 

A fiatalabb pálosok közül szót érdemel Bolvári Pál. Nagy magyar pálos lélek. Ö az 1970-es 
években kapott nagy nehezen útlevelet Jugoszláviába. A belgrádi nunciatúrán kapott 
átutazási lehetőséget Rómába. Majd Rómából ő is Amerikába sietett, hogy az ottani 
kolostorban élje tovább pálos életét. Azonban ő is úgy járt, mint a többi. A lengyelekkel való 
együttélés lehetetlenné vált számára. Az ott élő magyar pálosok külön kolostort - egy magyar 
rendházat - akartak alapítani, de a lengyelek megakadályozták. 

P. Bolyós Ákos atya, aki szintén börtönben volt, most Pécsett van és 78 éves. T u d lengyelül 
és ő közvetít ma a lengyelek és a magyarok közöt t . 

P. Máté Péter atya idetartozik őmellé. Mint teológus menekült el az elhurcoltatás elől, de 
mint pécsi egyházmegyést szentelték pappá. Ö most a magyarországi pálosok rendfőnöki 
megbízottja. Pécs Kertvárosban plébános, natalmas egyházközség tartozik a plébániájához. 

P. Gyéressy Ágoston atya börtönévei után remeteéletet élt, kántorkodott . 1986-87 körül 
halt meg. 0 volt az, aki rendkívüli nehézségek közepette is a rend tudományos életét 
irányította. Végül is teljesen megvakult a sok olvasástól és egyedülléttől. A villanyfény 
tönkretette a szemét. 
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Zürichben él P. Rába Lukács atya. Ö a zürichi magyarság lelki vezetője. Most kell 
eldöntenie, nyugdíjba menetelekor, 1992 nyarán, hogy hazatér-e. Most mérlegel, hogy 
hazajöjjön vagy továbbra is kint maradjon. P. Ács István atyát még 1951-ben menekülés 
közben lőtték agyon. Majd Abaligetnél a vonat elé dobták, öngyilkosság látszatát keltve. Ö 
Pécsett van eltemetve. P. Szabó László atyát is ismertem. Sekrestyés volt a Belvárosi 
templomban. Majd a Bakáts téri templomba került és ott halt meg. Már régebben meghalt, 
van annak tizenöt éve is talán. . ." 

P. Árva Vince - a Szerzetesvallomások című riportkötetben leírtak szerint — fiatal 
teológusként az 1950-es években titokban folytatta a narcot a pálos rend fennmaradásáért. 
Elkezdte az újoncok szervezését az ismeretségi köréhez tartozó kispapok között. Problémát 
jelentett azonban, hogyan tegyék egyházilag jogszerűvé, érvényessé ezt a novíciusformát. 
Keresték a kapcsolatot a lengyelországi pálos generálissal. 

P. Árva Vince, már mint endrefalvi Káplán, egy IBUSZ-út alkalmával titokban találkozott 
és tárgyalt a lengyelországi pálosok megbízottjával, P. Ferdinánddal és felhatalmazást kapott , 
hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel kolostor és vezetőség nélkül is egyházjogilag 
érvényes fogadalmat tegyenek le. Ez egyébként megfelelt XII. Pius pápa azon intézkedésé-
nek, amelyben a kommunista uralom alá került egyháznak és szerzetesrendi vezetőknek 
engedélyt adott több egyházjogi előírás alól való felmentésre. Vince atya és paptársai 1957-től 
rendszeresen ún. Fehér napokat szerveztek az ország különböző pontjain, többnyire 
erdőkben vagy erdőközeli házakban. 

1961-ben nagy letartóztatási hullám vonult végig az országon. Az államrend állítólagos 
megdöntésére irányuló szervezkedés címén sok papot és vallási vezetőt tartóztattak le és 
állítottak bíróság elé. Ez volt a „Regnum Marianum-per" . Több mint félszáz papot ítéltek 
börtönbüntetésre, köztük az illegális pálos rend két vezetőjét is. Míg a többiek bör tönben 
voltak, a rend magyarországi vezetését P. Árva Vince vette át. 1988-ban az akkori generális 
P. Mihállyal, mint delegátussal üzente: „fogadalmaitok érvénytelenek, mehettek ahová 
akartok". P . Á rva Vince fellebezése nyomán végül is Rómából megérkezett a jogorvoslat. P. 
Árva Vince jelenleg a pálos rend országos gondnoka és a Sziklatemplom újjáépítője. 

A Sziklatemplom újjáépítése 

Az 1951-ben bezárt, feldúlt, kifosztott, majd befalazott barlangtemplomot csaknem 
negyven évig valójában senki nem tartotta karban. A barlangot az 1970-es évek végén a 
Fővárosi Fürdőigazgatóság kezelésébe adták. Hasznosításáról több elképzelés is született. 
Kezdetben ivócsarnokot akartak létesíteni benne, de pénz hiányában a javaslatot elvetették. 
Az 1980-as évek közepén turisztikai-vendéglátóipari egységet terveztek ide. A kivitelezés 
azonban meghiúsult, mert a barlangrendszer — hátsó, kolostor felőli kijárat nélkül — tűz- és 
katasztrófaveszélyes. Dr. Tardy János államtitkár - akkor még mint a KVM Barlangtani 
Intézet vezetője - az 1980-as évek második felében javaslatot tett az akkori minisztériumi 
vezetésnek, hogy a Sziklatemplomot adják vissza a pálos rendnek. Erre azonban csak a 
rendszerváltás hajnalán, 1989 nyarán kerülhetett sor. 

A Sziklatemplom sorsáról folytatott tárgyalásokon megállapodás született a katolikus 
egyház, a Fővárosi Tanács, és a Fővárosi Fürdőigazgatóság vezetői között , hogy a 
barlangtemplom használati jogát az Esztergomi Főegyházmegye veszi át, hogy alkalmas 
időben a pálos rendnek adja vissza. 

A Sziklatemplom történetének nevezetes dátuma lett 1989. augusztus 27-e. vasárnap 
délután, amikor a barlang bejárata előtti kis teraszon felállított tábori oltáron P. Árva Vince 
pálos atya, tnárianosztrai plébános az első szentmisét celebrálta. 

A rendszerváltás után lehetőség nyílott az Európai Közösségtől kapott pénzből , a 
PHARE-program keretében öt budapesti termál-karsztbarlang és -forrás - közöt tük a 
világörökségként számon tartott Szent Iván-barlang - rehabilitációjára és rekonstrukciójára. 
1990. július 23-án Manherz Károly államtitkár utasítására az Állami Balettintézet átadta a 
kolostort. 

A Sziklatemplom felújításáról P. Árva Vince atya a már említett 1992. február 16-i 
riport-beszélgetésben a következőket mondta: „A felújítás első fázisa az alsó templom 
rendbetétele volt, amelyet 3 millió forintért alakítottak újjá. Ez az összeg csak a falakra 
vonatkozik. Nagyon-nagyon sok társadalmi kézi munkának köszönhető, hogy ez így 
helyreállt. Jó néhány vállalat, gyár, üzem adta a szükséges felszerelést, természetesen 
ajándékba. 
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A felső kápolna vagy lourdes-i barlang helyreállítása most folyik, arra a P H A R E - p r o g -
ramból 16 millió forint összegű segélyt kaptunk. Ebből a programból azonban semmilyen 
egyházi berendezést, szobrot stb.-t nem lehet készíttetni, nem is futna rá. A többit a hívek 
adományaiból fedezem, pótolom. Lassan, sorban, ahogy tudjuk. 

A belső berendezésekből szinte semmi nem maradt meg. A harangjáték sorsát, amelyet 
igen jelentős összegért lehetne újjáöntetni, végig tudtam kísérni. Beöntötték az öntödében. 
Talán valamelyik Lenin- vagy Sztálin-szoborba került. Ezen az elven kértem a főpolgármes-
tert, dr. Demszky Gábort , hogy ilyen célra adjon nekem vissza néhány olyan köztéri 
szobrot, amelyet most elmozdítanak, de nem tudják máshol felállítani. Tulajdonképpen azt 
kérem vissza, amit elvettek. 

A többi berendezést csak lassan tudom majd helyreállítani. Sajnos, semmi adat nincs a 
Limpiasi-feszületről. Talán a fénykép alapján valahol felismernék. Tudniillik az a helyzet, 
hogy azok a papok, akik annak idején átvették, már rég meghaltak. Az utódaik pedig nem is 
ismerik fel, hogy honnan való. A legjobb szándék mellett is hallgatnak. 

A lourdes-i Szűz Mária-szobor újrafaragtatása félmillió forintba került. Tudniillik az 
eredeti szobor egyik előtanulmánya az Ulászló utcai kápolnában kb. 80 cm-es nagyságban 
megmaradt. Tehát erről vissza tudták másolni az eredeti nagyságúra. 

A magyar szentek panteonjában - ha ezt szó szerint veszem - csak nagyon kevés magyar szent 
volt eredetileg is. Elgondolásom az, hogy egy zártkörű pályázati kiírással ezt bővítem, és az 
egészet egységes koncepció alapján újjáépítem, berendezem. Mert az a legrosszabb megoldás, ha 
csak úgy vaktában egy-egy oltárt vagy szobrot beteszünk valahová. Ha elkészülnek a tervek, 
remélem az ország legjobb templombelső építészei a legjobbat fogják nyújtani. Akkor tényleg 
ki tudjuk alakítani szó szerint a magyar szentek panteonját elsősorban az alsó templomban. 
Hiszen a felső templomban a lourdes-i-barlang van, annak is készül." 

A „pokoli betonfal" elbontása és a felső templom helyreállítása után végre elérkezhetett 
1992. június 6-a, amikor Gyulay Endre szeged-csanádi püspök fölszentelte az újjáépült 
sziklatemplomi lourdes-i-barlangot. 

A pálos rend és a Sziklatemplom történelmi naplója sok aranyozott , de még több fekete 
oldallal van tele. Végre itt lenne az ideje, hogy az első magyar alapítású szerzetesrend nyugodt 
és szerencsésebb körülmények közöt t éljen, fej lődjön, végezze missziós küldetését. 

Nagy Kálmán 

Petrás Incze János-emlék Nagypatakon 
Petrás Incze Jánosról (1813-1886), a Klézsén meggyilkolt minorita lelkészről és az első 

magyar népdalgyűjtőről sokat tud a népra jz tudomány Domokos Pál Péter áldozatos 
munkája eredményeként. Petrás édesapjáról, a kántor Ferencről is említés történik D o m o k o s 
Pál Péter könyvében. „Egészen pontos adatom van édesapjáról Petrás Ferencről, kinek 
imakönyve saját kezű bejegyzésével tulajdonom. Az imakönyv szakadozott bőrkötésben 
van. Pázmány Péter Imádságos Könyv című munkája 1631-ből. Első bőrbehúzot t fatáblája 
belső oldalán szépen írt betűkkel ez áll: Anno 1724 Die 23-tia Novembris Natus : Joannes 
Udvarheyensis filius Joannis Szebeni Patrini ejus Stephanus Zsendelyes & Anna Szopos. 
(babtizavit A R D P) Joannes Gyalogi. 

A kötési első lap a) oldalán: Joannes Szebeni Csíkszentgyörgy Anno 1781. Alább olvashatat-
lan német írás. A kötési lap b) oldalán: Nunc vero Francisci Pétrás Cantoris hujutis Forrófalven-
sis ab Anno (1793) post mortem ejus quae contigit 5 Maii 1843 obtinuit filio suo Innocentio 
Petrás Minoritáé Conventuali e Provincia Hunganae nunc Missionarius in Moldavia. 

Ezek szerint Petrás Incze János édesapja Petrás Ferenc forrófalvi kántor, kinek kántorsága 
1793-tól kezdődik és aki 1843. máj. 5-én hal meg." 

Kevesen tudják, hogy Petrás Ferenc emlékét egy gyönyörű, kétszázhúsz centiméter magas 
megszürkült tölgyfakereszt is őrzi Nagypatakon. A falu híres temetőjében - Nagypatak , 
Forrófalva és Bogdánfalva lakói úgy beszélik, hogy ötszáz esztendővel ezelőtt egész 

'Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság. Csíksomlyó, 1931. 70. old. 
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Moldvából ide temetkeztek a katolikusok, Szabófalváról napokon át szekérrel hozva le az 
elhunytakat - található egy régi fakápolna. A helyiek emlékezete szerint több száz éves lehet. 
A faszegekkel összefogott , fazsindelyes kápolna még Stefan eel Mare moldvai fejedelem 
(1457-1504) idejéből maradhatott - a falusiak szerint. Tornyában egy kicsi, felirat és jelzés 
nélküli harang látható 1856-os évszám jelöléssel. A belső famunka újabbkori készítőre vall. 
A kápolnát örökké lezárva tartják, csak búcsú napján léphetnek be a hívők. Az oltárral 
szemben a bejárattól balra, a másik kétszárnyú ajtó mellett látható Petrás Ferenc kántor 
sírkeresztje. A mélyített betűkkel vésett kereszt feliratán még látható a hajdani fekete 
festéknyom is. A kereszt közepét faragott facsap fogja össze, köré napmot ívumot véstek. 
Felirata magyar nyelvű, cáfolván újkeletű román történészek buzgólkodását. Szövege: 

Itt az 
Urnák 

Sz 
Ne 
vé 

ben 
Petrás Ferencz megpihen 

Míg a trombita szavára a nagy napon felserken 
Elhunyt 
Életének 

68. ik 
Esztende 

jében 
Forrófalvi 

Kántorságának 
50 

Május 5 
1843 
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a Halálát 
Kesergik 
hitvese 

magzati 
vérei 

jóakarói 
Sajnos a kereszttel kapcsolatos helyi emlékeknek még nem sikerült nyomára b u k k a n n o m . 

Remélhetőleg a köve tkező u tam során előkerülő adatok választ adnak majd a Petrás-kereszt 
megmaradásának rej télyére is. 

Csorna Gergely 

Kétszáz esztendeje jelent meg a Kassai Magyar Museum 

M A G Y A R 

M U S E U M . 
K I - A D T A 

N E G Y E D E N K É N T 

56 
Bítrodpyál: a* Virti mez&í, a' Zstrai Xtaíik 

taekidet várják : éled madaraikul £2 en£ä : 

A' ViíTz'-hang múlatni magát kíráairya dalcddal — 

Moadta ; 's leg ott el-túat fzem eímffl., '1 magaa-ia 

fed - ouódtaro. 

SZABÓ D. 

KASSAI MAGYAR TÁRSASÁG. 

M Á S O D I K K Ö T E T . 

K A S S,A N 

E L L 1 >• G E R J Á N O S - B I T Í J I T » ! 

i ' 7 9 -

X I ! . 

A' F R A N T Z I A - O R S Z A G l 

V Á L T O Z Á S O K R A . 

7 8 0 . 

M , «EMZCTEKt Orfzágo1-. ! kik rút kcleplzében 

F j ö j t ö k a' rabságnak kínoi kőtelében ; 
*s g r á ü o j koporsóba düntu vas - i-gátok' 
Nyakatokról eddig le nem rázhattátok : 
T l - i s , kiknek Terét a* Terméfzet kéri. 
Hír Jobbágyitoknak fel - fzenteltt Hóhéri ! 
Jertek ! 's hogy sorsotok' elóre nézzétek , 
Vigyázó temetek ' P a r i s r a vess«ek ! 

B. J. 
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EMLÉKEZZÜNK 

„A Nép sírt... ivott és sírt" 
Szóbeli történelem a csíkszentdomokosi kollektivizálásról 

Fog-e tudni az u tókor parasztságunk legnagyobb drámájáról, amit a háború után élt át és 
amelynek lelki-testi sebei, sérelmei ma sem gyógyultak be? Egyet-mást, a szépirodalomból 
talán igen. Talán az agrártörténet is megírja egyszer a kollektivizálás igazi lefolyását, szemben 
a korabeli hivatalos dokumentumokkal , melyek a parasztság határtalan lelkesedéséről, a 
szocialista mezőgazdaság önkéntes vállalásáról, példátlan rekordtermésekről, boldogságról, 
jólétről stb. fognak az unokáknak vallani. Ügy vélem, a valós kép rögzítéséhez a 
társadalomnéprajz, a szóbéli történelemkutatásnak eredményeit mellőzni nem lehet. 

Az alábbiakban a csíkszentdomokosi földművesek vallomásaiból válogatok, amiket 
1987-1989-ben gyűjtöt tem. Kis metszete csupán annak a történelemnek, amelyet hősei és 
szenvedő alanyai mondanak el. Jobban, mint ők, senki nem tudja, nem tudhatja. 

Az adatközlők nevét kezdőbetűvel jelzem: így egyeztünk beszélgetéseink során, amik a 
legtöbbször óvatosan körülnézve, hangot lehalkítva indultak és folytak, nemegyszer 
összerezzenve és talán kételkedve, hogy vajon ki is ez a magát tanárnak valló „idegen". A 
múlt utánunk nyúi(hat) - éreztem egyfelől a vibráló félelmet, másfelől az igazság megvallásá-
nak elégtételét is. 

Már a hírektől is féltünk.. . 

„Csak a beszédből jöttek a hangok, úgy lehetett hallani lassan, hogy kollektivizálnak. 
Hogy az Isten megver, ha ide is eljő. S eljött. Tényleg megértük, hogy elvették künn a 
f ő d e t et, esszeszedték az állatokat. N e k ü n k ló es vót csitkóval, felszerelésvel: szekér, lánc; 
aztán, hogy adjunk zsákot, vetőmagot. Mindent adtunk, s most, hogy öreg lettem, nekünk 
nem jár semmi." (K. F.) 

„Nem tudom, hogy honnat jött a hír, de jómagam is eleget sírtam. Féltünk. Már a hírektől 
is féltünk. Azt mondták, Lenin találta ki." (K. F.-né) 

„Jött, olyan szél módra jött a hír. Ennek a D. F.-nek az apja beteges vót, s olyan nagy 
kosárszékbe ült kint a kapu előtt, s az mintha jövendőit vóna, s jósolt vóna, mondta : 
»Eredjetek még most , s dolgojzatok! Met most még van amibe. Eljő az idő, amikor 
dolgoznátok, s nem lesz hol!« - S hát hogy nem, s hogy nem? - kérdejztük. Odagyűl tünk, 
kucurodtunk melléje. S hát maga honnat tudja? Azt mondta , »Olvasok, fiam!« Mondták neki 
a szomszédok, olvas, olvas, de biztosan nem jól értelmezi. Na, de aztán jött a társulás híre, s 
hát eccer a kollektívé." (T. I.-né). 

„A Szovjetből hazajött foglyokat kézrevették, s megmondták nekik, hogy a pufátokot 
fogjátok bé, hogy ott , ami vót, s amit láttak, avval hallgassanak. De azért csak elmondtak 
ezt-azt. Például K. G. annyira fel vót lázadva arra fel, hogy ott mit látott, s hát eccer bé van 
állva a pártba. Met béállították." (T. I.) 

„Jaj, igen erőst féltünk. Mindenki a faluban, s le itt a csíki medencében mindenki. Tudom, 
hogy annyit sírtunk, s annyit búsultunk, nem akartunk semmit dolgozni." (Sz. A.) 

„Itt vót egy bőcs komonista. Sz. D. vót a neve. Arra es visszaemlékszem, hogy szedett 
essze minket, s énekeltetett az úton. Mit tudom én, az ők éneküköt. Felvonulásokot 
szerveztek örömikbe, hogy ők kerültek a polcra. Felvonultattak oda, a néptanács elé, s 
mentünk, met hajtottak. Küldték B. A.-t a gyárból. N e m hagyott békit az embernek. Menni 
kellett minél többen, hogy lássák, hogy teccik nekünk. Biza, mi nem énekeltünk, hanem belül 
jól keseregtünk." (K. F.) 
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Aztán meges eljött az Isten verése... 

„Minket az a remény táplált, hogy hegyes vidék a miénk, mint Gyímes völgye, hát 
kimaradunk. De biza kollektivizáltak. Pedig Domokos nem volt a plánba [tervben] a földjei 
miatt. De érdeke volt Balánbányának, met kellett a hely a meddűnek [ülepítő állomás a rézérc 
steril homokjának], s úgy könnyebb volt elvenni a földjeinket. Mekkora drága területeket 
lefoglaltak, Istenem! Két termés lett örökké rajta: széna, sarjú." (K. F.) 

„Ezek a párttagok... esszecsoportosultak vagy heten, s kérték, hogy csinálják meg itt is a 
kollektívát. Akik elébb beálltak mint gazdák, gyengék, gyengébbek voltak. Mindenben 
kotnyelesek vótak, de egyik se törte le a nyelit a dolognak. Esetleg egy-egy kenderfődjük ha vót. 
Ezért lett aztán a morgás, hogy például »Szerencsétlen Bőjte, semmije se vót, s most meg van 
gazdagodva munka nélkül.« A miénkből meggazdagodott. 

Ezek a kapzsiak mind meggazdagodtak, s aki ott dolgozott, s kinek vót, mind leszegényedett. A 
hús béadásból bezzeg annak idején nem vették ki a részt, se adót nem fizettek, s mi mdyen adókot 
fizettünk! Jaj! S aztán semmibe vettek. »Fogd bé a pufádot, mocskos kulák!« - így szidtak le. Pe-
dig nem es vótam az. Csak gúnyolódtak velünk, de azt se tudták, a pártnak milyen irányelve van! 

Na, ezek álltak essze elsőnek a kollektívába!" (T. I.) 
„Aztán vették az alkalmazottakot kézbe, s utána a földműveseket. Egyből nem csaptak rea a 

népre. De nagy ellenállás vót. Engem es kiadtak a gyárból. Négy és fél évet vótam Balánon. Ott 
kezdték el velünk. Béhívtak az irodába, de NEM-e l válaszoltam. A többiek es olyan kíváncsiak 
vótak, kint vártak, hogy mivel jövök ki. 

Aztán átjöttem ide, a helyi gyárhoz, met én úgy születtem, hogy dolgozni szerettem. S akkor 
itt es ugyanaz következett. Egy hármas bizottság elé hivattak, s azt mondták, meg kell adjam az 
utolsó választ. S én egyből azt kérdejztem, mehetek-e el. 

Három nap múlva a munkaszerződésemet felbontották. így két évet itthon vótam, a tehén 
helyett lovat vettem, úgy es megéltem. A fiamot is elcsapták, nemcsak engemet." (K. F.) 

„Eccer egy éjjel halljuk, hogy jő egy kocsi, Előttünk megáll. 
- J a j , mondom, Ignác, jőnek motoíni! [házkutatni] 
Azt mondja, ejsze nem, éjjel! 
Kopognak, s »Ignác!« 
Ignác felkelt, kinyitsa az ajtót, s hát B. D. S azt mondja »Gyere beszéljek a fejeddel egy kicsit. 

Az asszonyt hagyjuk bent.« 
Ügy gagyáson ment vót ki, s jő bé eccer, egy idő múlva, s azt mondja, nézd meg te, hínak, hogy 

legyek párttag. S ő azt mondta neki, mikor itt a tízest bészervezed, akkor én es leszek, de addig nem. 
- »Hadd el, aszongya, megbánod, met az ujjod bészorul, vagy az izéd.« Ne tessék haragunni, 

tanár úr, de megmondta parasztoson, hogy mije szorul bé. 
- Nem baj, monta Ignác, akkor a másé es bészorul. 
- »Elveszted a birtokod!« - fenyegette. 
- Ha elvesz, vesszen. Úgy se állok bé, azt mondta Ignác. 
A kollektivizálás előtt párttagot akartak csinálni az uramból. Éjszaka. Hogy így indítsák a 

kollektív felé. De aztán olyan csúf dolgokot mondott el az a B. D., hogy jaj!" (T. I.-né) 

Szervezők és módszerek 

„Jöttek segítségek szervezni máshonnan. N e m tudom, hítták-e, küldték-e? A szervezőköt 
esszecerélték: a domokosit küldték Karcfalvára, s a karcfalvit Domokosra , s így. 

Ide jött egy Szentes nevezetű Madéfalváról. Jó szeges orcája vót. Mondta egyvégbe, me 
jó dumája vót, hogy így lesz s úgy lesz, s ígérte, hogy adnak egy napra 3 kiló gabonát, s 
hogy a fődet nem viszik el. Há t ebbe igaza vót. Dehogy vitték el a fődet, csak a hasznát. Azt 
vitték el. 

Nem mondom, az első évben még adtak. De aztán gabonából a másodikot, pityókából, ami 
megfagyott, s amit a szélekről esszehordtak. Eredj vele, ha kellett." (Sz. A.) 

„Vót egy Erős nevezetű es. Aztán azt megfuttattuk. Vótunk tisztítani az erdőbe, s oda jött 
szervezni. S mondták a fiatal menyecskék, Erzsi, fogjuk meg Erős eltársat! Me úgy csináltak, 
hogy megfogták, s kivették az övét [a falloszát], s ott . . . letöpdösték. Aztán mondom eccer, 
Mariska, most! De aztán Erős eltárs megfutamodott bé az oldalon, s úgy elment, azóta se 
láttuk." (T. I.-né) 

„Eccer hívatták édesanyámot. Ugye rajta vót a több birtok. Hít ták édesapámot is, de őt nem 
engedték bé vele. S akkor, »Nyomja ide, Boris néni az ujját!« S odanyomta. Jaj! 
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Édesapám ment bé utána, s majdnem esszevertek ott az ajtóba, hogy »Mét nyomtad oda az 
ujjodot?« S akkor édesapámnak es mondták, hogy ha nem, akkor bészoriccsák az ujját az ajtó 
közi." (T. I.-né) 

„Ott lent, Dánfalván s Karcfalván es borzasztó dolgokot csináltak. Rúgták ott szembe a 
férfiakot ágyékba, s az asszonyokat elülről s hátulról. Ilyen dolgokot . De aztán csúfokot 
mondtak rejok. Aztán azt mondta az egyik karcfalvi: nem baj B. úr, met te ezt kiszarod! így 
mondta cigányoson." (Sz. A.) 

„Kezdték hívatni bé a népet az iskolába. 
- Na , mennyi birtoka van? 
- Ennyi. 
- Na , írja alá! 
- N e m írok alaia! 
Akkor , amelyik nem írt alaja, bétették a lesetétített motorba [autóba], s a faluközt órák 

hosszát úristennesen meghordojzták. S akkor kiszállították. 
- Alaja ír, vagy nem? 
Az azt gondolta, hogy elhordozták a világból. S vót, aki aláírta. Nem bírta tovább." (Sz. A.] 
„Akik nem álltak bé szépszerivel, megverték. Kit, hol. Az hallgatott vele. Az ablakok le 

vótak setétítve. Nem lehetett tudni, hogy bent mi történik. Egyenként hittak bé mindenkit . 
S az ettől lefelé levő községekben még a háznál es megverték az embert . Gorombán bántak az 
ilyenekkel. Az emberekkel." (K. F.) 

„A tűt, a gombostűt beléverték az ujjuk begyibe, s úgy kényszerítették bé. S az övékit, a 
férfiakét csiptették bé az aj tóhoz. A nemi szervit. Ot t csinálták Karcfalván. A férfinak 
mondták, hogy vegye ki, s tegye oda, s a másik szorította rea az ajtót. Úgy vallottak, mint az 
úrangyal, s amit nem kellett vóna, még azt is e lmondták." (T. I.-né) 

„Volt nálunk egy B. D. Ide le az alsó kösségekbe még a szivarat es bényomta az ember 
szájába. Az égő szivarat. S pufon verte a jenőfaliakot, s a szenttamásiakot. Irtó disznyó vót! 
Azok erőst vették a lábikot. N e m akartak levetkezni. De eccer, amikor má fejárt a 
kollektivizálás, kint vót Terkőbe. S jött bé a Bocson. S hogy kik vótak, azt csak a Jóisten 
tudja, de úgy meggyomrozták, hogy beléhót. Csak annyit tudok, annyi kiszivárgott, hogy ha 
egy szekér nem jött vóna akkor, úgy akarták, hogy elégessék. Élve. O t t a Bocson. Biztoson 
azok vótak, akikkel odalenn durván, mocskoson elbánt." (Sz. A.) 

„Az emberek bujkáltak. Volt egy, aki egy évet Temesváron vót, hogy megmeneküljön, de 
mikor hazajött , csak bé kellett álljon." (K. F.-né) 

„Mindenki sajnálta az övét, pedig annyit kellett fizetni utána, hogy jaj, fél vagyont kellett 
fizetni az adóba. S méges ragaszkodtunk héza. Dimény Laji a t raktor elejibe es lefeküdt, 
mikor a földjébe belément szántani. Na dehát félrevitték, s csak odaszántották a többihez." 
(B.A.) 

Sírtam úgy, hogy azt hittem, az ég reám szakad.. . 

„Aztán mikor láttuk, hogy nincs merre menekülni , ha a főd színén felül van az ember, 
akkor ennek alá kell vesse magát. S akkor az uram es beállt. De sírtam úgy, hogy azt hittem, 
az ég reám szakad." (K. F.-né) 

„Itt vót Cs. J. Jó, ügyes, dolgos ember. Ugye mindenüköt elvették, s bánatába addig bú-
sult, addig gondolkozott , hogy olyan zavaros lett. S akkor eljött, ide az átjáróhoz, ott vót neki 
egy szép födje, a vasút mentén. Pont oda jött, s ott vette magát a vonat elé, ahol a födje vót." 
( K . I . ) , , . . , . , . , 

„Az én apámot es annak a bánata vitte el. Reggeliztünk, s ő csak az asztal mellé leült, 
reáborult a kezire, s sírt. »Hát én azért dolgoztam? Két karból létesítettünk mindent. Mit 
dolgoztunk szent istenem! - mondta . Mennyit eheztünk, spóroltunk. Palotát vehettem vóna 
a fődek árából!« 

Ugye a bir tokot le kellett adni, az állatokot le, a szekereket, szerszomokot le. Ez a nagy 
gond, s bánat vitte el." (Sz. A.) 

„Éd esapám abba halt belé. Mikor megtudta, hogy kollektivizálnak, eccerre csak kezdett 
jőni az. orra vére. . . Mikor annak tíz napja vót, eltemettük. Bánatába beléhalt. Még az utolsó 
szava es az vót: Mi lesz veletek? Sokan haltak meg emián. A legtöbb felakasztotta megát. 
Inkább a férfiak közül." (T. I.-né) 

„Nagy bánatba vótunk. Jobban búsult a nép, mint háborúkor . Ügy meg vótunk ölődve, 
hogy borzasztó. Sok áldozatul esett, felkötték magikot, megbolondultak." (F. D.-né) 
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„Olyant es beszéltünk, hogy csoportosuljunk essze, s menjünk el valamerre világul, s ne 
ül jünk itt, met ugye, itt a legtöbb szikla. Azt a kicsi fődet es úgy csináltuk, teraszosítottuk, 
hogy teremjen, met gyenge termő vidék ez a miénk, itt Domokoson . 

A nép sírt, s aztán ivott, ivott és sírt. Mü sírtunk, asszonyokul. Voltak gyenge öregembe-
rek, azok es sírtak. A férfiak ittak. Akkor haza. Veszedelem, verekedés. Pláne, na az asszony 
írt alaja. Hogy mét mentél oda? S ha megvertek es, az csak egy verés, de nem a vagyon! Mét 
írtál alaja? Ez így ment. így éltünk egy darabig. Aztán csak ide kellett szorulni." (T. E-né) 

Olyan igazságos vöt ez a nép.. . 

„.. .s most úgy alakult, hogy gyere velem! Ki mit meg tud fogni, viszi. O lyan pityókatermés 
lett, hogy kívántuk, bár egyet-egyet hazavinni, hogy mérjük meg. Jaj, nem lehet, mondták, s 
őrt állítottak melléje. S egy éjjel egy egész csomó méges eltűnt. S még az őr kérdejzte, hogy 
hova lett. 

De aztán megtudtuk, hogy elment oda. . . a fejeseknek. S nekünk egy szemet nem volt 
szabad elvinni. A nép annyit kap, hogy a zsebibe elfér, vagy amennyit naza tud lopni. Ez 
menyen a legjobban most. Ha nem fizetik ki rendesen, akkor a nép ellopja. Akárhogy 
őrijzék! A markolás nagy divat lett. Pedig az a legcsúnyább." (T. L-né) 

„Higgye meg, úgy szerettem a fődet dolgozni, s az uram es. S úgy örvendtünk, mikor 
nekünk szép termésünk vót. Mi abba születtünk. Én a rozsot kapával ültettem, s meg es 
kapáltam. Vetőmagnak. Olvastuk mezőgazdasági lapokból, s egymásnak e lmondtuk, 
egymást szemmel követtük, hogy ki milyen termést vesz be. 

Szerettük a fődet megdolgozni, megművelni, met tudtuk, hogy termésünk lesz." (K. F.-né) 
„Hogy szerettük a fődet! Pedig mennyivel többet dolgoztunk, mint a mostani kollektivis-

ta. De a mü javunkért dolgoztunk, s nem számított a munka. Én ott szerettem lenni ö rökké a 
növények közöt t ." (K. F.) 

„Szebb munka, mint a miénk volt, nincs a világon. Mü szerettük erősen. Valahogy mikor 
láttuk, hogy sokat dolgoztunk, de szép a termény, s abból lesz valami, olyan boldogok 
vótunk. Tudtunk tartani disznót, még úgy es vót, hogy hat vót. Eladtunk belőle. Levágtuk. 
Akkor városról zsírért jöttek, szalonnáért jöttek. S vót miből adni. S akkor tehenünk vót : 
tejünk vót, édes es savnyó es; saj tunk vót, ordánk vót. S azt én dolgoztam meg, a szüleimvel. 
S vót, mit vinni a mezőre, s eladni. 

Olyan hombáraink vannak ott fent, hogy jaj, s az mind teli vót. S akkor vittünk őrletni, de 
milyen szép gabonát! S milyen gyönyörűkenyere t süttem! 

S most semmink sincs! Egész délelőtt elállunk egy fekete cipóért, a falu közepibe, a 
kenyérbót előtt." (T. L-né) 

Balázs Lajos 

Aki nem szereti a magyar népet, leghamarabb a gyermeken át fogja megszeretni, 
amint e játékok varázslatos kaleidoszkópjából felé sugárzó, s a pajkos hetykeségtől 
gyengéd ellágyulásig váltakozó száz arcát figyeli és megismeri. Ézér t a nevelő nem 
lehet el e játékok beható ismerete nélkül. Szomorú gyermekkora nyomait holtáig 
viseli, aki úgy nőtt föl, hogy nem volt része bennük. Annak nincs sürgősebb teendője, 
mint utólag megtanulni, beleélni magát, mert enélkül nem férkőzik a gyermek 
lelkéhez. Csak itt látja, hogyan tükröződik a világ a magyar gyermekek lelkében. 
(Kodály, 1951) 

A néprajz leginkább a kis nemzeteknél virágzik, mert azok korán felfedezték benne 
a nemzeti önismeret forrását és a létért való küzdelem hatalmas fegyverét. A XIX. 
század második felében nálunk is érdeklődéssel követte a nagyközönség a néprajz 
kezdő lépéseit. (Kodály, 1933) 
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Tisztelt Olvasó! 

Valószínűleg már ön is ismeri, vagy ha még nem, reményeink szerint mielőbb megismeri az 
1988-ban alapított építészeti/művészeti/történeti tárgyú írásokat tartalmazó lapunkat, a 

PAVILON-T. 

Lapunk neveként e francia eredetű szót választottuk, melynek jelentése: szabadon álló, 
könnyed, áttört szerkezetű, dekoratív építmény. Elmúlt korok, s korunk építészetéről 
kívánunk szólni úgy, hogy szellemében kiadványunk ehhez az épúlettípushoz „hasonlít-
son". Az építészetnek és társtudományainak, társművészeteinek eredményeit, környezetünk 
kulturális értékeit kutatva szeretnénk kitekinteni határainkon túlra, elsősorban Európába, s 
különösen arra a történeti-földrajzi tájra, melyhez mi is tar tozunk, Kelet-Közép-Európára. 
Régiónk és benne Magyarország a válság és a megújulás korát éli. Eközben mi - nemritkán 
saját múltunk „tükörcserepeitől" is megfosztva - nem ismerjük e történeti táj népeinek 
tradícióit, sőt jelenét sem. A Pavilon ennek a szerintünk egészségtelen helyzetnek a 
megváltoztatásához kíván hozzájárulni. Ezért szívesen veszünk - sőt várunk - mindenféle 
támogatást - szellemit és anyagit egyaránt - , mely kiadványaink színvonalát forma és 
tartalom tekintetében emelheti. Várjuk tehát olvasóink és leendő szerzőink észrevételeit, 
javaslatait, nem utolsósorban írásait és természetesen - megrendeléseit. 
Lapunk megrendelhető a szerkesztőség (1036 Budapest, III., Mókus u. 20.), továbbá a lapot 
kiadó S Z O L O R G (Szolgáltatási Kutató és Szervező Vállalat, 1136 Budapest, XIII., Hegedűs 
Gy . u. 13.) címén. Lapunk előfizethető a szerkesztőség vagy a S Z O L O R G címére küldött 
megrendelés útján. Az 1991-ben megjelent/megjelenő 3 szám előfizetési díja 450 Ft. 

A szerkesztőség 

A képviselni kívánt szellemiség ápolása, terjesztése, lapunk további megjelenése, a szerkesz-
tés-kiadás anyagi megszilárdítása érdekében létrehoztuk a 

P A V I L O N ALAPÍTVÁNY-t . 

Az alapítvány célja olyan építészettörténeti kutatások támogatása, amelyek a Kárpát-meden-
cében élő népek építészeti, környezeti kultúráját, művészeti kapcsolatait, történeti hagyomá-
nyait vizsgálják, hozzájárulván ezzel a térség szellemi és tárgyi ismeretanyagának gyarapítá-
sához, kulturális örökségének minél árnyaltabb megismertetéséhez, elősegítve ezáltal 
egyszersmind az itt élő népek egymás iránti megértését, megbecsülését is. Az alapítvány az 
alapítók szándéka szerint segíteni kívánja a határainkon túl, a Kárpát-medencében élő 
külföldi szakemberek magyarországi tanulmányútjait , kutatási eredményeik publikálását a 
Pavilon, vagy más egyéb kiadványok megjelentetésének támogatásával. Alapítványunk 
nyitott , ahnoz bárki (hazai, vagy külföldi állampolgár) pénzzel vagy a cél szerinti 
tevékenység előmozdításához szükséges eszközzel csatlakozhat. Az alapítvány javára 
befizetett összeg, így az előfizetési díj is, alapítványi hozzájárulásnak számít és az adóalapból 
levonható. Az alapítvány bankszámlájának száma: A G R O B A N K Rt. 219-93552/753-50066. 
A Pavilon c. kiadványunkat nagyobb pénzadománnyal támogató magánszemélyek, illetve 
közintézmények nevét természetesen folyamatosan minden lapszámunkban közzétesszük. 

Segítségüket előre is köszönjük! 

Budapest, 1991. október 
Az alapító 
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TARLAT I 

A honismereti fotópályázatra 
érkezett képekből 

Szénégető cigányok (Kovács Endre, Doroszló) 

Szlovén ház Felsőszölnökön, Boronafalu óllal (Pósfay Krisztina, Szombathely) 
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Részlet a ghymesi Forgách-kastélyból (Szarnák Mihály, Somorja) 

•.ölnöki ház kemencés füstös konyhája 
V Krisztina, Szombathely) 

A ghymesi Forgách-kastély, 1991. 
(Szarnák Mihály, Somorja) 



SORSKÉRDÉSEK 

Egy salgótarjáni garzonház lakói 
1. Az 1820-as évek elején 711 lakosú, gabonatermesztésre alkalmas kevés szántóföldje 

miatt „kenyeretlen" Salgó-Tariánynak nevezett kisközség az azóta eltelt 170 év alatt főleg a 
környező falvak - Baglyasalja, Zagyvapálfalva, Somoskőújfalu, Zagyvaróna — és más, kisebb 
települések hozzácsatolásával mára mintegy tizenöt kilométer hosszúra és ötvenezres 
lélekszámúra növekedett. 1922 óta rendezett tanácsú város és az 1950-es évek elején lett 
felkészületlenül, adottságok nélkül koraszült megyeszékhely. 

Házunk , a két tömbből álló tizenöt, illetve tizennyolc emeletes garzonház az Erzsébet té-
ren - azelőtt Palócz tér - a tulajdonképpeni városmagban, a 2 l -es műút és a vasút közé 
szorulva az 1970-es évek elején épült. Közvetlen szomszédságát a déli katolikus templom, és 
a Pécskő utcai házak, az O T P , a Centrum és Lakberendezési Áruházak, a Pécskő üzletház, a 
városháza, a múzeum, a vasútállomás, a sajtószékház, az Apolló filmszínház és a főposta 
jelentik, közeli a város főtere is. Ez maga a VÁROS, a mag. Á kiemelése némi magyarázatra 
szorul. A régebben - lényegében különálló — kisebb településeken (Bánya, Acélgyár, 
Tűzhely- és Üveggyár, Forgácstelep stb.) élők ezt a részt nevezték városnak, hiszen már 
régebben is itt volt a főposta, itt állt meg a vonat , itt volt az üzletsor, a régi városháza, patika, 
a piac. A régebbi városrészek a köztudatban — s még inkább a szóhasználatban - máig 
megmaradtak Bányának, Acélgyárnak, Vásártérnek, Forgácsnak, Somosnak, Pálfalvának, 
Baglyasnak. 

Ä garzonház lakásainak és lakóinak számát tekintve nagyságrendben megfelelne egy 
kisebb falunak is. Földszintjén van a porta, a lakók postaláda-rekeszei, két telefon és a 
kaputelefonok. (Az önkormányza t a közelmúltban a nehezen mozgó, vagy járásképtelen, 
arra rászoruló lakók számára forintos ráfordítással oda-vissza hívható kaputelefont szerelte-
tett be.) A földszinti részt folyosó köti - kötné - össze a Nógrád Megyei Vendéglátó Vállalat 
88. számú, Kővár nevű éttermével és presszójával, a folyosó azonban évek óta lezárt. Az 
épületben két-két felvonó működik s a legutóbbi - 1988-as - telefonkönyv tanúsága szerint a 
házban három nyilvános és tizenhét magántelefon van. 

A lakások száma 264, egy-egy emeleten nyolc található belőlük. Közös folyosóról nyílik a 
kapcsolókamra, a tárolóhelyiség, a szemétledobók. A lakások a villanyáram, a távfűtés, a 
hideg-melegvíz szolgáltatással összkomfort - fokozatúnak vannak minősítve. A lakás egy 
lakószobából áll beépített bútorokkal , nyitott erkéllyel. A főzőtérből nyílik a f ü r d ő - W C -
helyiség. A lakószoba egyik falát jelentő nagy ablakot - talán a több fény kedvéért - olyan 
nagyra tervezték, hogy tisztítása terjedelmessége és súlyossága miatt két embert igényel. A 
volt Ingatlankezelő Vállalat annak idején a lakás méreteit 29 négyzetméterben és 71 
légköbméterben adta meg. (Ezt vitatja - saját mérései alapján - egy lakó, mivel e 
légköbméterbe a nyitott erkély légterét is beleszámolták.) 

Ebbe a házba, illetve egy itteni lakásba való beköltözéshez - ideköltözésem évében, 
1987-ben - 28 000 forint „beugró" szükségeltetett, amibe az esetleg leadott tanácsi lakás árát 
betudták. Az 1987. augusztus 28-án kiállított lakásbérleti szerződésben egy havi lakbéremet 
377, tv-antenna díjamat 12, a lifthasználati díjat 15, a beépített bútor díját 23, a fűtési díjat 341, 
a meleg víz díját 54, összesen tehát 822 forintban állapították meg. 1988. július 1 -jétől a lakbér 
413 forintra nőtt. Ez az összeg lakásonként nagyjából ugyanaz, de áramfogyasztástól 
függően a villanyszámlák eltérőek lehettek. Mellőzve itt és most az időközbeni lakbér, víz-
és csatornadíj, távfűtés, melegvíz- és áramszolgáltatás árának többszöri emelését, 1987 
augusztusa óta a lakásrezsi a következő változást mutatja: 
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1991. március 1991. augusztus 

lakbér 
villany 
fűtés 
melegvíz 
összesen 

1157 
561 
850 
214 

2782 

1157 
1050 
214 
214 

2635 

Költségeimet O T P útján egyenlítettem ki, kiadásaim tehát nyomon követhetők. 
A lakónyilvántartó könyvek megszüntetése óta az itt lakók számáról a földszinti 

portásfülkében elhelyezett névtáblákról lehet többé-kevésbé tájékozódni. Ezeken 1991. 
szeptember-október havában 200 nő és 100 férfi neve volt olvasható, közöttük hónapokkal 
azelőtt elhunytaké is. Nincs minden főbérlőnél kiírva a házas- vagy élettárs neve, nem 
szerepelnek az esetleges albérlők és gyerekeik. 

A lakók nagy többsége öregségi, özvegyi vagy rokkantsági nyugdíjas, sok az egyedül 
élő, magányos ember. Fő- vagy albérlőként találhatók itt pedagógusok, orvosok, még ak-
tív gyári munkások, angolnyelv-tanárnők, vietnami orvos és külföldről hazatelepült 
nyugdíjas is. Házfelügyelőnk tájékoztatása szerint az itt lakó, még munkaviszonyban állók 
számaránya t íz-t izenöt százalék lehet, de a munkanélküliek számának növekedése itt is 
érezhető. 

2. A garzonház megépülte után az 1970-es években beköl tözők a város különböző 
területeiről részben még aktív dolgozóként, részben már nyugdíjasként kerültek ide. 
Vasutasok, volánosok, bánya- és gyári munkások, kereskedelmi eladók, egészségügyiek, 
kocsisok, kazánfűtök, szakácsok, rendőrök stb., vagy „csak" feleségek, háztartásbeliek. 
Háborút és hadifogságot jártak, egykori ország-újjáépítők, a három- és ötéves tervek 
teljesítői, a mill- meg billpengős „gazdagok", a terv- és békekölcsönjegyzők, a városépítők, 
de „fejesek" nemigen. A szegényebbek háza volt ez már kezdettől fogva. Ahogy városiaso-
don a város - 1970-ig 5600 lakás épült - a tehetősebbek inkább a Pécskő utcában, a Fő tér 
környékén vagy az úgynevezett csillagházakban - rossz nyelvek szerint a „kádergettóban" -
jutottak lakáshoz. 

Mára az itteni valamikori különböző foglalkozású, című, beosztású, felkészültségű és 
igényű lakosok is a két és fél milliós nyugdíjas „szürke" tömegébe, a sokak által 
szemrehányásként hangoztatott „eltartottak" közé soroltattak. Többségükben megőszülve, 
ráncosodva, rosszul látva-hallva, nehezen mozogva, betegeskedve és elkopva élik magányos 
életüket. A hosszú őszi-téli estéken - sokszor éjszakákon - gyermek- és fiatalkorukra, első 
(és utolsó) szerelmükre, a családra, lakodalmakra és temetésekre emlékeznek. Koruknál, 
állapotuknál fogva is félnek bizonytalan jövőjüktől és egyre inkább elszegényednek. 
Nyugdíjasaink sok mindenről lemondtak már, így többek közöt t napi-, heti- és képeslapok, 
folyóiratok előfizetéséről. Újságkihordónktól tudom, hogy 1991 szeptemberében a garzon-
házban 1 Népszavára, 1 Népszabadságra és 1 Magyar Nemzet re fizettek elő 97 Ú j Nógrád 
mellett. A megyei lapban sem a szenzációt, a sportrovatot, hanem a halottakról szóló 
híradásokat keresik. Gondolataikban a temető, a temetőbe járás egyre több helyet foglal el. 
Sorsukba, helyzetükbe többségük beletörődött már, de a maguk módján ők is lázadoznak a 
gyakori lakbér-, fűtés-, víz- és csatornadíj- stb. emelések ellen. Az ittlakók többsége restelli 
szegénységét, szemérmesebb annál, hogy kitegye magát egy-egy eseti segélykérés visszauta-
sításának. Életmódjukat úgy alakítják, hogy ha el is szegényedtek már, a felszínen 
maradhassanak és ne süllyedjenek a nincstelenségbe. Mi mást tehetnének: helyzetükből és 
tehetetlenségükből eredően csak vitatkoznak a mások által állítólag kapott magas nyugdíjak-
ról, szociális segélyekről, ingyenes gyógyszerellátásban részesülőkről, a szociális étkeztetés 
térítési díjainak különbözéséről. 

Hetvenhárom éves, harminchárom év elismert munkaviszonnyal saját jogán nyugdíjas, itt 
lakó, egyedül élő özvegyasszony - kérésemre - 1991. július haváról rendszeresen vezetett 
naplója alapján kiadásait az alábbiakban részletezte. Lakásrezsi: 2522, élelmezés: 2432, 
mosó-, tisztítószerek: 520, nagytakarításra (segéderővel): 900, gyógyszer: 180, virág (több 
sírra): 350, kozmetika (fodrász): 150, újság (közösen egy szomszéddal): 50, telefon, 
totó- lot tó: 500, összesen 7684 Ft. Nyugdíja 1991 szeptemberében: 7763 Ft. 

1991 szeptemberében a garzonban lakók számára - hgyelmen kívül hagyva a családi, 
házas- vagy élettársi pótlékot, valamint különböző járadékokat - a helyi postás által 
kikézbesített, egy főre eső legkisebb nyugdíj összege 5200, a legnagyobb 13 000 Ft. 
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Az ittlakók - nyugdíjasok és nem nyugdíjasok - egy része egészségi állapota és lehetőségei 
szerint igyekszik jövedelmét kiegészíteni. Tavasztól őszig többen állami gazdaságokba és 
szövetkezetekbe járnak (jártak) idénymunkásként, őket főleg terményekben fizetik. „Ezer-
mester" helyben lakók apróbb javításokat végeznek. Mások totóznak, lot tóznak oly kevés 
sikerrel. Vannak, akik külföldi rokonoktól kapott „cuccok" árusításával tesznek szert egy kis 
mellékesre. A közelmúltig még jövedelempótlási lehetőség volt az úgynevezett KGST-piac 
lengyel árusainak - éjjelenként 2-300 forintért - szállás biztosítása. Albérlők itt is vannak, de 
az ezek által fizetett összegek az esetek többségében a nem itt, hanem tartósan máshol lakó 
főbérlők jövedelmét növelik. 

3. Salgótarjánban 25 hivatásos és átlagosan 150 tiszteletdíjas nő lát el gondozási feladato-
kat. A gondozási díjat nyugdíjuktól függően 400 forint körüli felső határral havonta fizetik. 
A garzonban lakó nyugdíjas gondozottak közül hárman kapnak rendszeres szociális segélyt, 
közgyógyszer-ellátási igazolványa kilenc főnek van. 

A z életvitelükben házi szociális gondozónők által segítettek számára létkérdés a segí-
tés eme formája. Elvesztett hozzá ta r tozók , távol élő rokonok , netán gyermekeik által 
magukra hagyottak számára ők jelentik a segítséget, pó to lnak gyereket, unoká t . Kölcsönös 
megismerés után kialakul közö t tük a nélkülözhetet len bizalom. Bevásárolnak helyet-
tük, ebédet visznek, gyógyszereket váltanak ki, mosdatnak, takarítanak, intézik ügyes-
bajos dolgaikat. G o n d o z ó n ő k t ő l t udom, hogy szükség és igény esetén egy-egy gondozot t -
nál a mindennapi munkán túl más feladatokat is el tudnának végezni, de az esetleg 
érintettek - félve a gondozási díj megemelésétől - nem veszik igénybe a felajánlott 
többle tmunkát . 

A Tarjáni T ü k ö r - a szociális és egészségügyi osztály adatainak felhasználásával - 1991. 
szeptember 12-i számában közli, hogy a városban 639 fő részesül szociális étkeztetés-
ben. (Közülük 59 lakik a garzonban.) Az ebédet negyvennégy forintos önköltségi áron a 
helyi áfész és a vendéglátó vállalat, huszonöt for intos egységáron pedig az óvodák ké-
szítik. 

A garzonban gondozot tak a Nógrád Megyei Vendéglátó Vállalat 88. számú (Kővár) 
étteremből, gondozónők által elszállítva 1991. szeptember 23-27. közöt t - térítési díjtól 
függetlenül - a következő ebédeket kapták: 
Hétfő: lebbencsleves, töltött paprika, sütemény. 
Kedd: sárgaborsóleves kolbásszal, mákos metélt. 
Szerda: tavaszi zöldségleves, pirított sertésmáj, petrezselymes burgonya, uborkasaláta. 
Csütörtök: karfiolleves, rántott sertésborda, párolt rizs, vegyes befőtt. 
Péntek: tarhonyaleves, sóskafőzelék, sertéssült. 

Hétvégeken az itt lakó, szociális étkeztetésben részesülő gondozot tak vagy rokoni 
ellátásra szorulnak, vagy önmaguk főznek, ha tudnak. Öregjeink sokat panaszkodnak 
testi-lelki bajaikra, magas vérnyomásukra, fájdalmaikra. Ezért szociális étkeztetésen, segé-
lyezésen, házi gondozáson túl - tekintettel korukra és a nehéz mozgásúakra - a volt városi 
tanács illetékesei a betegellátás olyan formáját vezették be, hogy naponta-kétnaponta egy-két 
délutáni órában körzeti ápolónő áll az ellátásra szorulók rendelkezésére. A „rendelés" helye 
egy kapcsolókamra. A betegforgalom 1991 szeptemberében lakáson 55, a rendelőben 125 fő 
volt. 1991 májusa óta ez a szolgálat bővült, mert naponta 22 és reggel 6 óra közöt t ügyeletes 
nővér is teljesít már szolgálatot. Legújabban olyan feladatok ellátására, melyek több időt 
igényelnek, a házi gondozást a délutáni-esti órákra is kiterjesztették. 

4. A lakók közérzetét sok kisebb-nagyobb tényező zavarja, befolyásolja. A régebben és 
közelmúltban végzett felújítások egy-egy lakásban hónapokig eltartottak, miközben a 
munkások a folyosón hevertek - anyaghiányra és más egyebekre nivatkozva. A folyosó végi 
lakások hidegebbek a többinél s gyakori a panasz a fűtés és melegvíz-szolgáltatásra. A 
folyosókról „virágszerető" valakik gyakran lopkodják a virágokat, zöld növényeket, 
cserepeket. Régebben az itt lakó közösség mindennapjairól inkább csak a csótányinvázióval 
kapcsolatos hírek jelentek meg a sajtóban. Mostanában irtják már hívatlan „vendégeinket", 
már ahol a szakemberek bejutnak a lakásba. A be nem permetezett o t thonokban vészelik át a 
nehéz időket és szaporodhatnak tovább az állítólag nem létező rusnya bogarak. Ez pedig már 
nem magánügy. . . 

N e m szeretik a lakók a hosszú ideig lakatlan, vagy üres lakásokat, félnek az önkényes 
beköltözőktől. Megszokták már az utca, a vasút zaját, de esténként - hat és nyolc óra közöt t 
- a gyomruk is beleremeg egy-egy, a Pécskő utca felől a Rákóczi útra kiforduló, nagy 
teljesítményű motorkerékpár felbőgetett motorú „magahangoztatásába". 
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Ahogyan már illik és természetes is, a lakók érdeklődnek egymás hol- és hogyléte iránt, 
mégis előfordul, hogy másod-, harmadnapra derül ki: valaki karosszékében ülve, ágyán, 
padlón fekve, vagy a fürdőkádban örökre elment. A jó szomszédot megsiratják, de az elhunyt 
haragosra is rámondják, nyugodjék békében. Egy-egy haláleset után még inkább elnéptele-
nednek az amúgy is csendes folyosók. Az it tmaradottak lakásukba húzódva elmélkednek az 
élet múlandóságán és azon, lesz-e aki eltemettesse őket. A lakások az öregek halálával 
ürülnek leginkább, helyükre az esetek nagy részében idősek kerülnek szociális indíttatásból, 
emberi megfontolásból, így viszont kevés a fiatal. Ebből a házból, sok folyosóról hiányzik az 
élet megújulását, a jövőt jelentő, másokat is mosolyra fakasztó gyermekzsivaj, nevetés.. . 

A garzonház idős lakói ma megélhetésüket, jövőjüket látják veszélyeztetve az infláció 
miatt, hiszen nyugdíjuk értéke csökken, elestek már minden más kereseti lehetőségtől, s 
ritkán - és késve - kapott kisebb nyugdíjkiegészítések nem alkalmasak sem a kis-, sem a 
nagynyugdíjasok gondjainak enyhítésére. N e m szokták, nem szokhatták még meg azt, hogy 
árudákban, boltokban, üzletekben más-más árakkal kell szembenézniük. Rosszul tűrik a 
rádióban és televízióban reggelenként oly gyakran hallható riogatásokat, s emiatt egyre 
inkább válnak apolitikussá. Legjobb esetben átkapcsolnak a Bartók rádióra, mert ott sok a 
zene és kevés a szöveg. Sajnálatos ugyanakkor, hogy az üzletekben szinte már reggelenként 
tapasztalható átárazásokat látva a kormányt hibáztatják akkor is, ha az új - magasabb - árak 
bevezetése helyi kezdeményezés. 

Vegyes érzelmekkel fogadták a taxissztrájkról - blokádról - szóló híreket, mondván, hogy 
a kenyér, tej, hús árának emelésénél bezzeg nem sztrájkoltak. Az ez év augusztusi - talán jó 
szándékkal bevezetett - olcsóbb hús akció heteiben fölháborodtak egy-egy vevő kapzsiságán 
és telhetetlenségén, akik t íz-húsz kiló számra vitték el előlük a húst. A házi gondozot taknak 
meg ekkor két húsmentes hetet kellett kiböjtölniük, mert nem kívánhatták, hogy a számukra 
vásárlandó huszonöt-harminc deka húsért órákat álljanak sorba gondozónőik . . . 1956. 
december 8-ra emlékezve, tartva az esetleges összetűzésektől, utcai harcoktól, már eleve 
félelmet keltett bennük a Munkáspárt Salgótarjánban tartandó tizenötödik kongresszusa 
körüli felfokozott vita, a sok mellette és ellene szóló megnyilatkozás. A kongresszus napján 
kihaltnak tűnt a város és ennek nem csak a szakadó eső volt az oka. Aki tehette, elutazott, 
vagy ot thon maradt. Késő délután már nem annyira félelmet, mint inkább megrökönyödést 
válthatott ki az esőverte utcáról felhallatszó bor ízű, magányos hangon többször elismételt 
versike, hogy „. . .Gyertek vissza oroszok, szabadságot hozza tok . . . " . 

Az öregek nem csodavárók. Nem sokat remélhetnek már esetleges hátralévő éveiktől, de 
szeretnék nem lehetetlenül, békésen leélni azokat. 

Habonyi Zoltán 

D e a m a g y a r z e n é s z n e k , h o g y a v i l á g b a n h e l y t á l l j o n , a z á t l a g o s e u r ó p a i z e n é s z n é l 
k ü l ö n b n e k Kell l e n n i e ! 

A népzene a mi számunkra mást, mérhetetlenül többet jelent, mint a német, francia, 
olasz zenész számára a maga népzenéje. Ezekben az országokban a műzene jórészt már 
felszívta a népzene lényegét. Ezeknek a népeknek a szelleme már műzenéjükben él. A 
magyar nép szelleme, mivel a magyar műzene még csak a kezdetén tart, jóformán 
csakis a népzenében él. (Kodály, 1925) 
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TERMES I 

Néphagyomány és vallás 
a civil társadalomban 

A kultúra, ha a hagyományt el akarjuk helyezni benne - Hünerman megfogalmazását véve 
alapul - az a történelemben gyökerező forma, amelyben egy nép a bölcsőtő la koporsóig él. 
Ugyanakkor ez ismereteink összessége is, amely eligazodást ad az életben, de annak, hogy 
eligazodjunk benne, feltétele a társadalom megismerése. Kultúránk két forrásból táplálkozik: 
az egyik az írott, vagy literátus műveltség, a másik a szájhagyomány. A szájhagyomány 
hordozója az anyanyelv. A két forrásból származó kultúra kiegészíti egymást, de nálunk az 
utóbbi háttérbe szorult, ma inkább az írásban rögzített formáját ismerjük jobban. A 
szájhagyományos kultúrát illetően inkább halódó kultúráról beszélhetünk, amely külön-
böző műveltségi és történeti rétegeket őrzött meg. Ez nemzeti műveltségünk fontos és 
nélkülözhetetlen összetevője, ugyanakkor nemzeti összetartozásunk erősítője és ébren 
tartója. 

H a a falusi társadalmat vizsgáljuk, akkor ezt a kötődést, ezt a szigorú szép rendet 
hiányoljuk. Az öregek ennek hiányát vetik fel elsősorban, és azt, hogy megváltozott az 
értékrend. Ezt a hagyomány eltűnésére, a hagyományos életforma felbomlására vezetik 
vissza. Hiszen a néphagyomány érzelmi kötődés is. Hagyományaink nélkül üressé válik 
életünk. Formát teremt ez a néphagyomány, és ugyanakkor példát ad. Történelmi forrás is 
egyszersmind, és ismeretgyarapító. Ha a néphagyománnyal foglalkozunk, sokkal jobban 
megismerjük önmagunkat . 

A néphagyomány egyik legjelentősebb és az élet egész területét átszövő tartománya a 
vallási hagyomány. Ezeknek a mai napig nagy jelentőségük van a falusi társadalomban. 

1910-ben Magyarország népének vallási hovatartozása a következő volt: 51,5% római 
katolikus, 14,6% görögkeleti, 12,7% református, 9,1% görög katolikus, 6,7% evangélikus, 
4,4% izraelita, 0 ,7% unitárius és 0,1% egyéb. A történelmi országrészek és nagytájak szerint 
természetes arányeltolódásokat figyelhetünk meg. így beszélhetünk tisztán vagy dön tő 
többségében római katolikus, vagy protestáns vidékekről. Az utolsó vallásstatisztika 
1949-ben készült, és akkor a csonka országban így mutatkozot t : római katolikus 70,5%, 
református 21,9%, evangélikus 5,2%, izraelita 1,5%, ortodox 0,4%, baptista 0,2%, unitárius 
0,1% és vallástalan 0,1%. 

Visszatekintve a történelmi gyökerekre, elmondható, hogy Géza fejedelem idején 
megkezdődve és Szent István király uralkodása alatt befejeződve, a magyarság keresztény 
hitre térítése nem volt zökkenőmentes, ugyanakkor nem semmisítette meg teljesen sem a 
keleti pogány, sem a misztikus hagyományokat . A népi vallásosság sokszínűsége a mai napig 
abban rejlik, hogy ezek a kereszténység előtti hagyományok ötvöződtek vele, a frissen 
kereszténnyé lettek tudatában és gyakorlatában a korábbi elemeknek is helyük volt, s nagy 
részüket keresztény tartalommal töltötték meg. Erre nemcsak a magyarországi keresztény-
ség felvételétől számított időszakban, hanem az európai kereszténység történetében is 
megtaláljuk a nyomokat . Az ünnepek kialakulásakor sok esetben pogány ünnepeket 
kereszteltek meg, akár a karácsonyra gondolunk, akár a gyertyaszentelőre, a különDÖző 
határkerülésekre, a szentek névünnepére. Számtalan ünnep előzményei a pogány időszakra 
nyúlnak vissza. Az egyház bölcsességét és türelmét példázza ez. Ebben különösen élen jártak 
a kora középkorban a bencések. Tudjuk , hogy például a magyarok Boldogasszonyának, Szűz 
Máriának tisztelete nagyon is gyökeret vert népünk életében. Különösen a török hódoltság 
időszakában, amikor a török elleni küzdelem jelképévé vált. 

Az Anjou-királyok alatt új hangsúlyokkal fejlesztették tovább a Magyarországon talált 
kultikus hagyományokat . Az egyén és a közösség életének részévé vált a szentek kultusza, a 
különböző áldások és ördögűzések gyakorlata. 
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A török hódoltság többféle változást eredményezett , ugyanakkor konzervált is, amelyhez 
többirányú befolyásoltsággal kapcsolódott a reformáció. Ebben az időszakban olyan 
jelenségek figyelhetők meg, amelyek az újkorig éreztetik hatásukat. Kialakultak a laikus 
apostolság jellegzetes magyar megnyilatkozásai, a licenciátusok, vagyis félpapok intézmé-
nye. Fő feladatuk volt a pap nélkül maradt hívek irányítása. Ö k őrizték a középkori kollektív 
megnyilatkozásokat és az élőszavas hagyományt. Ez a típus tovább él a barokkban, de 
megmaradt a XX. században is, mégpedig az előimádkozók, az előéneklők, a búcsúvezetők, 
az énekszervezők, a szent emberek, szent asszonyok személyében. Ha a szükség úgy hozta, 
ők kereszteltek, eskettek, imádkoztak, oktattak, körmeneteket vezettek, hirdették a böj töt , 
temettek. Utódaik őrizték és tartották ébren napjainkig a kultikus hagyományokat . Nagy 
jelentősége volt ennek az intézménynek, például a madéfalvi veszedelem után a menekülő 
székelyek életében, és ilyen a mai napig a deákok szerepe a moldvai csángóknál. A lelkész 
nélkül maradt protestáns gyülekezetek között is kisebb vallásos csoportok jöttek létre, s 
központi helyet foglalt el eletükben és vallásos hagyományaik ápolásában a Biblia olvasása. 
Ezekből a közösségekből is váltak ki szent emberek, szent asszonyok, csak a néprajztudo-
mány lényegesen kevesebbet foglalkozott ezekkel a protestáns szent emberekkel. Ezek a 
közösségek lettek alapjai később az úgynevezett neoprotestáns egyházaknak. 

A török háborúkat követő időszak lett a hitélet kivirágzásának, a templomépítésnek 
évszázada. Ú j templomokat emelnek új stílusban, sok esetben típustervek alapján, a régi 
sövényfalú templomokat pedig átépítik és kőfalúra változtatják. Ez az időszak volt 
hazánkban a barokk térhódítása, amikor az emberek hite tettekben is megnyilatkozó 
valósággal párosult. Széleskörűen és maradandóan kiteljesedett a Mária-kultusz, a szentek és 
őrangyalok tisztelete, ismét előtérbe került a szentelmények használata, elmélyültté vált a 
családok és az egyén vallásossága. Az elvallástalanodás ellensúlyozására hangsúlyozták 
katolikus közösségekben megjelenő lelkipásztorok az életgyónások szükségességét. Jezsuita 
jegyzőkönyvek tanúskodnak arról, hogy milyen nagy területeken sikerült visszatérí-
teni egész közösségeket. Ugyanakkor jámbor társulatok jöttek létre, általánossá vált a közös 
imádkozás nemcsak a protestánsoknál, hanem a római katolikusoknál is. Nagy szerepet 
játszottak a különféle vallási ábrázolások, melyek nagy része a paraszti kultúrában is 
megfigyelhető. 

Ez az időszak együtt járt a kemény ellenreformációval, ami a protestáns közösségek 
háttérbe szorulását jelentette. Ugyanakkor ez állandó versengés is volt a protestánsok és a 
katolikusok között , ami a vallási hagyományok újjáélesztésének és a vallási élet kibontakoz-
tatásának jelentős tényezőjévé vált. 

Amikor a közösségek és az egyének vallásosságáról beszélünk, különbséget kell tennünk a 
hivatalos vallási liturgiái és a népi vallásosság között . Az utóbbi a tágabb, amelyben a zsinatok 
által megújított , a hivatalos egyház által irányított vallási élet, a középkori gyökereket 
megőrzött licenciátusi hagyomány, a laikus vallásosság, a paraliturgia és a pogány hitvilág 
elemeinek a vallásos világképbe ötvözöt t részecskéi egyaránt beletartoznak. Az egyház, az 
egyén és a társadalom életében a hivatalos liturgiával és intézményrendszereivel van jelen: a 
templommal, a lelkipásztorral, a különböző vallási egyesületekkel, a közösségekkel, 
iskolákkal, óvodákkal, szociális intézményekkel. Irányt mutat és keretet ad az egyén és a 
közösségek vallásos életének, befolyásolja azt, ugyanakkor szervezi is, kielégítve a vallásos 
igényeket. Ugy mondhatnánk, hogy részben kiegészítve, ápolva és ébren tartva a vallásos 
érzést, csak ő hivatott, hogy kiszolgáltassa a szentségeket. 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a közösségi életben a jó lelkipásztor jelentőségét. 
Munkálkodása eredményeként sok közösség vallásos élete a legnehezebb időkben is intenzív 
maradt, kiteljesedett és állandóan gazdagodott, kitermelve a közösségből, a közösség 
számára a vallási vezetői utánpótlást. Ha mindez megfelelő türelemmel párosult, akkor a népi 
vallásosság gazdag hagyományvilágának is éltetőjévé vált. Nagy általánosságban elmondha-
tó, hogy a római katolikus egyház jobban megtűrte a népi vallásosság jellegzetességeit, 
sokféle megnyilatkozását, amelyek mindig lelki igényeket elégítettek ki. Itt a különböző 
vallásos egyesületek szerepét kell kihangsúlyozni a XIX. századig visszanyúlóan, amelyek 
egészen a II. világháború végéig élő közösséget teremtettek nemcsak a vallásos hagyomá-
nyoknak, hanem általában a hagyományos kultúra ápolásában óriási jelentőségük volt. Ide 
tartozik a Katolikus Legényegylet, a Katolikus Leányszövetség, a Mária Kongregáció, a 
protestáns olvasó- és színjátszó körök, dalárdák. Az egyesületekben való tevékenység 
tartalommal töltötte meg az ifjúság életét, határozott célt adott, amelyért odaadással 
munkálkodtak. Erkölcsi tartást adtak, neveltségi színvonalat emeltek. A legnemesebb 
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értelemben vett népművelés színterei voltak ezek az egyesületek. Különösképpen nagy 
szerepet játszottak a népfőiskolák, amelyek széles körű ismereteket nyújtot tak. Szólni kell 
még a világi harmadrendek szerepéről, ami elsősorban a ferences harmadrendet jelenti, de 
helyenként a domonkosok és a karmeliták szerepe is megfigyelhető. 

A vallásos népéletnek, a vallásosságnak rendkívül színes, szerteágazó, összetett és nagy 
fontosságú szerepe a népi vallásosság. Bálint Sándorra kell hivatkozzak, 1979-ben mondot t 
megállapítására: „A klasszikus paraszttársadalomban az ember egész élete Isten színe előtt 
zajlott le." Ez a klasszikus paraszttársadalom a XVIII. század második felétől folyamatos-
ságot mutat a XIX. századon keresztül az I. világháborút követő évekig. Akkor mutatkoztak 
a bomlás első jelei, majd az 1950-es években felerősödött tsz-szervezés utáni időszakban 
pedig a vallásos élet erőteljesen háttérbe szorult . Amíg Nyugat -Európában 1789, a francia 
forradalom jelenti az első bomlást, az állam és az egynáz teljes szétválását, az egyház és a 
vallás teljes visszaszorulását, majd minőségileg és tartalmában egy másfajta vallásosság 
újjászületését, addig ez a folyamat nálunk csak az egyház és a vallás elleni totális harcot 
elindító XX. századi kommunizmus évtizedeiben következett be, amelyet napjainkban az 
egyház, de főleg a vallásos élet minőségi újjászületése jellemez. Ez elmondható a falusi 
vallásos közösségekről is. 

Mit is jelentett 1945-1989 között ez a vallási élet visszaszorulása? Először is az egyház 
elveszítette kiváltságait. A vallás elméletének meghalását fogalmazták meg, az egyház az 
állam ellenőrzése alá került. A kompromisszumot a bázisközösségek később elutasították. 
Veszprém megyében, ahol nem egy faluban megjelentek, a bomlasztás és zavarkeltés 
eszközeinek nevezték őket. 1978-ig a magukat kereszténynek nevezők és vallásgyakorlásuk-
ban az egyház felé fordulók számában emelkedés figyelhető meg. 

Van egyfajta szellemi nyugtalanság és közösségek utáni vágy, ami az egyház számára esélyt 
jelent és ezt az egyház igyekszik kihasználni. E tekintetben lényeges különbség van a városi 
és falusi egyház között. A falusi közösségben ennek az esélynek a felismerése most történik. 
A parasztság hagyományos világképében a mennyország körülöleli a földi életet. Isten 
angyalai és szentjei mindig készen álltak arra, hogy szolgálatukra legyenek, ügyes-bajos 
dolgaikat eligazítsák. A világ és az élet számukra nem volt szigorú előírások, törvényszerűsé-
gek rendszere. Istennek - előttük - minden szabadságában állott, felfogásuk szerint 
természetesek voltak a csodák, a szokatlan és az irracionális dolgok. Az égi hatalmak 
segítőkészségét minden esetben elvárták. így, ennek tudatában került teljes életük Isten színe 
elé, telve az Atya iránti gyermeki bizalommal. Az élet megőrzése, az egészség és a termés 
biztosítása, a betegség, a rossz távoltartása, valamint elűzése, ennek kérése, elérése, az értük 
való könyörgés egyaránt belefért ebbe az életbe, és része volt ennek a bizalomnak. A szent és 
profán, a szentelmény és mágia együtt éltek, egymást nem rekesztették ki tudatukban. 

Ha a különböző falusi nemzedékeknél vizsgáljuk a vallásos tudatot , a vallásos értékrendet, 
akkor lényeges különbséget figyelhetünk meg a legidősebb, a fiatal és a középnemzedék 
ismeretei és felfogása közöt t . A legidősebbek vallási hagyományait ma is ez a teljesség 
jellemzi, míg a fiatalok ezt már nem fogadják el. A középnemzedék ingadozó. 

A hitélet kiteljesedésében és aktívvá válásában felbecsülhetetlen szerepe van a családnak. 
Fülep Lajost idézem, aki a család jelentőségét 1920-ban így fogalmazta meg: „A nemzet 
létének alapja nem a föld, ipar, kereskedelem, nem a jó törvények, a jó közoktatás, hadsereg, 
hanem a család. A nemzet létében fontos és nélkülözhetetlen a többi is mind, de a család a 
fundamentum, amelyre minden épül, ott válik el, lesznek-e a nemzetnek polgárai, földműve-
sei, katonái, és milyenek lesznek." Ez ellen a család ellen, amely a vallási hagyományok 
éltetésének egyik legfontosabb területe, bölcsője volt, indult meg 1949 után az a támadás, 
amely a falusi társadalom családjait sem kímélte meg. Itt a rend helyreállása sokkal lassabban 
kezdődött meg és lassúbb, mint némely városi közösségben tapasztaljuk. A tsz-szervezéssel 
a falusi családok valósággal szétrobbantak, széthullott az a legkisebb közösség, amely éltetője 
és megtartója volt a hagyományoknak. Ennek ellenére a népi vallásosság ma is megfigyelhető, 
jelentkezési formái megfoghatók, s az egész népi kultúrában integráló szerepet tölt be . 

Azok a részterületek, ahol a hagyományos vallásos kultúra még megtalálható és 
megfogható: az otthon, az ot thonnak vallásos tárgyi világa, ami alatt a különböző 
ábrázolásokra, a protestáns közösségekben a feliratokra gondolok. A másik terület az egyén 
hitélete és a vallásos cselekmények, így az imádságok, ima- és éneklési alkalmak, paraliturgi-
kus cselekmények. A harmadik nagy terület a szentelményeké. Ezek a szentelmények 
részben áldások, védelmet, gyógyítást várnak tőlük, részben pedig gonoszűzésre, a rossz 
távoltartására szolgálnak. 

60 



Legfrissebb élmények: Szentgálon, Űrnapján, amikor vége volt a körmenetnek, az úrnapi 
sátorból mindenki vette ki a virágot és a zöld ágat; vitték haza, hogy a villámcsapástól 
megóvják a házat. Még a református presbiterek is vitték haza a zöld ágat és virágot, 
mondván, hogy az megóvja hajlékunkat. Előtte két nappal ugyanis rettenetes vihar tombolt , 
egy gömbvillám is bement az egyik házba, de a bennlévőknek semmi bajuk nem lett. Ez szinte 
felfok ózta a szentelmények iránti érdeklődést. 

A közösségi hitélet szerepét is hangsúlyoznám, amely változatlanul megfigyelhető a 
jámbor társulatok formájában, különösképpen a rózsafúzér-társulatok, s egyes közösségek-
ben még meglévő skapulárés társulatok összejöveteleiben, a búcsúban és búcsújárásokban. A 
református közösségekben tapasztalhatjuk ezt az újjáéledő vallásos estéken és bibliaórákon, 
amelyek több falusi közösségben már nemcsak az öregekre, hanem a fiatalokra is kiterjednek, 
van olyan közösség, ahol három „bibliacsoport" él: az időseké, a fiataloké és a gyermekeké. 
Feléledtek az egyház szervezésében a színjátszó csoportok, énekkarok, dalárdák. 

Az ötödik nagy terület az ünnepeké. Az egyházi év ünnepei, a liturgikus esztendő jeles 
napjainak megtartása, amely ugyancsak feltámad háttérbe szorultságából. 

A hatodik: a köznapok vallásossága. Ennek különböző részterületei vannak, melyben 
legfontosabb a napi imádság és imádkozás. 

A hetedik terület: az emberélet fordulóinak szakrális vonatkozásai. 
Milyen nagy szerepet játszik az egyház és a vallási hagyományok a kisebbségek életében! 

A határainkon belül élő kisebbségeknél megtartó ereje van. 
Nagy veszély a szekták megjelenése. A Nyuga t ró l jövő szekták szinte vadászterületnek 

tekintik ezeket a kelet-európai államokat. Falusi közösségekben is hódítanak, egyrészt mert 
a magányosokat felkarolják, abszolút hitbizonyosságot hirdetnek, az élethelyzetekre meg-
felelő recepteket kínálnak, a krisztusi kijelentés egyedüli hordozóinak tartják magukat, az 
érzelmekre hatnak, ugyanakkor vonzóak az ifjúság számára, mert bizonyos nyugati 
szemléletet hordoznak. Ezekkel a hagyományos, illetve az újfajta tartalommal megtöltött 
vallásoknak kell felvenniük a harcot és kell az értékek megőrzésében élenjáró szerepet 
játszaniuk. 

Lackovits Emőke 

Felhasznál t i roda lom: Bálint Sándor: A parasztélet rendje. In: A magyar nép. Szerk. Bartrucz L., 
Bp. 1943. - Uő . Sacra Hungaria . Szeged, 1943. - A hagyomány szolgálatában. Bp. 1981. - Benda 
Kálmán: A kálvinizmus és a magyarságtudat kölcsönhatása tör ténelmünkben. Confessio 1986/2. 
4-9. old. - Bartha Elek: A hitélet néprajzi vizsgálata egy zempléni faluban. Debrecen, 1980. -
Kása László: Hagyomány és közösség. Bp. 1584. - Kamarás István: Kultúraközvetítés 
keresztény kisközösségekben. Bp. 1991. - Klaniczay Gábor: Az Anjouk és a szent királyok 
(Fejetezek a középkori szenttisztelet köréből. In: „Mert ezt Isten hagyta . . ." Szerk.: Tüskés G. 
Bp. 1586. 65-88. old. - Lackovits Emőke: Vallásos ábrázolások és feliratok a közép-dunántúl i 
paraszti kultúrában. In: Népi valóság a Kárpát-medencében I. Bp. 1991. 44-66. o l d . - N a g y Olga: 
Vallásos élet Havadon. (A népi vallásosság mint integráló erő.) In: „Mert ezt Isten hagyta . . . " 
Szerk.: Tüskés G. Bp. 1986. 496-516. old. - Nagy Olga: A paraszti erkölcs természete. Confessio 
1987/1. 65-73. old. - Nyíri Tamás: Egyházak a falakon innen és túl. Mérleg 1992/1., - Tomka 
Miklós: Vallási változások Magyarországon. „Mert ezt Isten hagyta . . . " Szerk.: Tüskés G. Bp. 
1986. 572-603. - Tomka Miklós-Molnár Adrienn: A magyar ifjúság és a vallás. Bp. 1991. -
Ratzinger, Joseph: Amire Európa kötelez. Mérleg, 1989/4. 376-389. old. Sz. n. Európa 1992-ben. 
Az egyházak felelőssége. Mérleg, 1989/4. 452-454. old. 

A népet csak egészben lehet megismerni. A nép dalát is csak az érti igazán, aki ismeri 
szokásait, ruházatát, ételét, építkezését, egész életét. És viszont. Akármilyen alapos 
részlettanulmány csonka marad, ha nem terjed ki figyelme a nép életének minden 
jelenségére. 

Csak így jutunk el végre olyan fokú nemzeti önismeretre, amely egyrészt kielégíti a 
tudomány igényeit, másrészt gyakorlati életünk formálására is kihat. (Kodály, 1959) 
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Újabb adatok Hajdúböszörmény 
első óvodájának történetéből 

A magyar óvodák első negyven évének története meglehetősen ismert. Viszont rendkívül 
kevés adat maradt fenn az első óvonczok kilétéről, szüleik foglalkozásáról. Ezek a tények 
szociográfiailag nagyon érdekesek, éppen ezért fontosnak tűnik a Tiszántúli Református 
Egyházkerület Levéltárában rej tőző becses dokumentum közreadása. ' 

A hajdúböszörményi óvoda első növendékeinek összeírása a nyitás napján, 1868. május 
10-én készült Fodor Lajos kisdedóvó jóvoltából. Emlékirataiban színes beszámolót olvasha-
tunk a nagy eseményről. (Ez volt a mai Hajdú-Bihar megye területén a 4. kisgyermekintéz-
mény.) 

Fodor írja, hogy nem kis gondot jelentett a 61 hajdúcsemete beszoktatása, akik eddig „a 
város utcáin szabadon garázdálkodhattak".2 

A most előkerült iratok tanúsága szerint nem is 61, hanem 62 gyermeket vettek fel az 
induláskor: 

Sor- Az óvoncz neve és kora Vallása Az apa 
foglalkozása szám 
Az apa 
foglalkozása 

1. Cronoczky Mari 3 éves református szabó 
2. Lányi Géza 2 és fél református kereskedő 
3. Ferenczy Teréz 5 református kovács 
4. Ferenczy Lajos 3 református kovács 
5. Kiss Imre 4 és fél református kovács 
6. Moskovich Ida 3 izraelita kereskedő 
7. Popper Sára 4 izraelita kereskedő 
8. Munkácsy Ilka 3 református tanító 
9. Nagy Julika 4 és fél református lakatos 

10. Fórizs Mari 4 és fél református pék 
11. Fórisz Emma 3 református pék 

szűcs 12. Debretzeni József 5 református 
pék 
szűcs 

13. Debretzeni Imre 4 református szűcs 
14. Debretzeni Juli 3 református szűcs 
15. Hadházy Juli 4 és fél református ács 
16. Hadházy Mari 3 református szűcs 
17. Bujdosó Gyula 5 református asztalos 
18. Szabó Mari 3 és fél református kovács 
19. Szabó Zsuzsika 2 és fél református kovács 
20. T. Kiss Sándor 5 református földmíves 
21. Sóvágó Imre 4 és fél református csizmadia 
22. Brül lMenyhér t 2 és fél izraelita kereskedő 
23. Brüll Cilii 4 és fél izraelita kereskedő 
24. Kiss Mari 2 és fél református molnár 
25. Bíró Ilona 3 és fél református tanácsnok 
26. Ertsey Kálmán 3 református földbirtokos 
27. Kutassy Imre 2 és fél református asztalos 
28. Kovács Imre 3 és fél református földmíves 
29. Gacsó Imre 4 református kovács 

'Tiszáninneni Református Egyházkerület Levéltára I/166/h.sz. alatt, 1868-1871. évek, lapszámo-
zás nélküli iratok. 
2 Az óvoda megszervezéséről, megnyitásáról részben I-odor Lajos emlékiratai és más források 
alapján részletesebben Varga Gábor: Adatok megyénk óvodáinak történetéből (1841-1941), 
Múzeumi Kurír V. 7. sz. 20-53. old. 
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30. K. Oláh Imre 4 református földmíves 
31. Balogh Juli 4 református földmíves 
32. Szabó G. Imre 4 református földmíves 
33. Fodor Pál 5 református üveges 
34. Munkácsy Zsófia 5 református kerékgyártó 
35. Király Juli 4 református földmíves 
36. Kiss Juli 4 református földmíves 
37. Farkas Róza 3 református kovács 
38. Munkácsy Gábor 5 református kerékgyártó 
39. Vasas Minály 5 református földmíves 
40. Montlika Reymond 5 református suszter 
41. Gellman Róza 2 és fél izraelita csapláros 
42. Gellman Fanni 2 és fél izraelita csapláros 
43. Fehér András 5 és fél református lakatos 
44. Kiss Márton 5 és fél református föld míves 
45. Nyilas Ferenc 4 református szíjgyártó 
46. Sáfrány Imre 4 református ügyvéd 
47. Szabó Lajos 5 református cserepes 
48. 
49. 

Dermár Ilka 
Rózinger Fanni 

4 
5 

református 
izraelita 

gyógyszerész 
gazdálkodó 

50. Rózinger Gyula 4 izraelita gazdálkodó 
51. Kovács Klára 4 református kovács 
52. Bodnár Zsuzsa 5 református föld míves 
53. Grósz Róza 3 és fél izraelita kereskedő 
54. Deák Julcsa 4 és fél református földmíves 
55. Rósinger Lajos 2 és fél református mészáros 
56. Veisz Teréz 2 és fél r. katolikus suszter 
57. Grósz Teréz 4 r. katolikus szíjgyártó 
58. Veisz Gyula 4 és fél r. katolikus suszter 
59. Andirkó Zsuzsa 4 és fél református földmíves 
60. Kardos Klára 4 és fél református földmíves 
61. Fekete Klára 2 és fél református földmíves 
62. Kovács Mari 2 és fél református földmíves 

A város 2 és fél—6 éves lakosságának mintegy 8%-át Íratták be a szülők, ami a korabeli 
szokásoknak megfelelt, hiszen az édesanyák döntő többsége háztartásbeli volt, s a lakástól 
távol nem kényszerült dolgozni.1 

A szülők foglalkozás szerinti megoszlása a következő táblázatban foglalható össze: 

Gyermekek száma összlétszám %-a 

iparosok 35 56,4 
földmívesek 17 27,4 
kereskedők 6 9,7 
hivatalnok (értelmiségi) 4 6,5 
összesen: 62 100,0 

Gyermekeiket döntő többségben azok a szülők adták be, akik belátták a korabeli 
propaganda nyomán az iskola-előkészítés fontosságát, akik meg is tudták a tandíjat fizetni. 
Hiszen a szülők több mint kétharmada iparos, kereskedő és hivatalnok volt. Az iparosok 
családjaiból különösen sok gyermek került be a kovácsok, csizmadiák, szűcsök közül. (Az 
összes iparosgyermek 45,7%-a.) 

A város akkori népességének döntő többsége a földművelésből élt. Mégis, az ő számará-
nyuk messze elmarad a többi rétegekétől, jóllehet a feleségeik sokszor kényszerültek a háztól 

3V. ö. Szendrei István: Hajdúböszörmény népessége, Hajdúböszörmény története. Debrecen. 
1973. 277. old. 
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távolabbi határban munkát végezni. Felügyelet nélkül maradt gyermekeiknek indokolt lett 
volna az óvodába járás. 

Mai fogalmaink szerint a 62 gyermek elviselhetetlenül magas csoportlétszámnak tekinthe-
tő. Ez időben azonban nem volt ritka, hogy 100-120 fős gyermekcsoportot bíztak egy óvodai 
nevelőre. (1870. májusában már Hajdúböszörményben is 104 gyermeket Írattak be!) Kor 
szerinti megoszlásuk is nehezítette a velük való igényesebb foglalkozást, hiszen csaknem 
80%-uk volt 4 és fél évnél fiatalabb. 

Életkor, év Gyermekek száma, fő Az összes létszám %-a 

2 és fél 11 17,7 
3 4 6,5 

3 és fél 9 14,5 
4 9 14,5 

4 és fél 15 24,1 

77,3 

5 12 19,3 
5 és fél 2 31,3 

Az anyakönyvi bejegyzés fényt derít a gyermekek vallási hovatartozására is: református 52 
fő (83,8%), izraelita 7 fő (11,1%), r. katolikus 3 fő (4,9%). 

A református gyermekek döntő arányát magyarázza, hogy ez a város legnagyobb vallása, 
az óvodát a református egyház szervezte, és így a református szülők gyermekeinek kevesebb 
tandíjat kellett fizetniük. 

Tekintettel arra, hogy Pápai Imre esperes - az óvoda fő szervezője - az óvodát az emberiség 
felemelésének egyik legfontosabb eszközeként tekintette, ezért felekezeti hovatartozás 
nélkül engedélyezte a gyermekek felvételét. 

Reformkori népoktatás 
egy egyházlátogatási jegyzőkönyv tükrében 
Fényes Elek, a re formkor kiváló statisztikusa 1841-ben így jellemezte a népoktatás 

helyzetét Magyarországon: „A népiskolák általjában véve rosz karban vannak. Ugyanis 
ezekre nem fordíttatik annyi gond, mint a' deák oskolákra, s az országtól semmi fundus rájok 
nem lévén, az egész fentartása a' szegény parasztokra nehezül. Mi következik pedig innen? 
Az, hogy a' parasztok különben is meg levén terhelve, inkább oskolába sem küldik 
gyermekeiket, mint hogy fizessenek, s ez okból az oskola mesterek jövedelme is csekély 
levén, nem csuda, hogy ezek Rochow, Niemeyer , Salzmann, Pestalozzi neveit híréből sem 
ismerik. Ezekből magyarázhatni meg aztán azon közönséges tapasztalást, hogy ámbár 
olvasás, írás és vallás mindenik elemi oskolában taníttatik, még is milly kevesen vannak a' 
felnőtt emberek közt, kik folyvást olvasni, olvashatólag írni tudnának." 

Még néhány, összehasonlításra módot kínáló adat Fényes Elek munkájából : 1840-ben a 
váci egyházmegyében 17 lélekre esett egy iskolás, az egész országban pedig „100 oskolázható 
gyermek közül 40 járja az oskolát, 60 pedig anélkül nevelkedik fel, hogy tudná istenhez s 
embertársaihoz való viszonyát és kötelességeit".2 

Ezek után tegyük nagyítólencse alá az országos kép egy kis összetevőjének, Soroksár 
mezővárosnak a tanügyi nelyzetét az adott korban. 

1 Fényes Elek: Magyarország statisztikája, I—III. Pesten, 1842-1843. III. 101. old. 
2Fényes Elek: i. m.' III. 69., 100. old. 
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1841-ben, gróf Nádasdy Lenkei Ferencnek, a váci egyházmegye püspökének látogatása 
alkalmából Nell István plébános - egyúttal a népiskola igazgatója - , aki 1829-től 1859-ig 
működöt t Soroksáron, gondos jelentést készített egyházKÖzségéről, belefoglalva a római 
katolikus iskolának és gondjainak kor- és helytörténeti értékű, szemléletesen jellemző 
leírását. A jegyzőkönyv írója hét latin és egy magyar nyelvű fejezetben mutatja be az iskolát.1 

Először szól a templomra tekintő, annak jobb oldalán álló iskolaházról. Hogy melyik 
esztendőben épült? - teszi fel a kérdést. - Ezt a plébánia irataiból kikutatni nem tudta. 
Valószínűleg 1763 körül, a parochia építése után. Az előző század közepe óta változatlan, kő 
alapzatú, vályogból rakott, szalmatetős, minden részén omladozó iskolaházat a „helyi 
közönség" építette, most is javítgatja és gondját viseli, de többet nem tud tenni. Az épületnek 
a szomszéd házak közé fogott telke kicsiny: hossza 33, szélessége 9 öl. Rajta két tanterem, 
mellette a kántori lakás két szobájával, konyhájával épp hogy menedéket nyújt a családnak. 
A ház végén istálló két tehén számára és disznóól elhagyott állapotban. Kis, 8x9 D-öles 
konyhakert , amit az iskolaudvarral együtt léckerítés vesz körül. Az ódon épület alig tud 
céljának megfelelni. 

Az iskola, amely el van különítve az iskolamester lakásától, egyúttal a segédtanítók 
szállásául is szolgál. Két tanteremből áll: a nagyobbik az első osztályos fiúké és leányoké, a 
kisebb a második osztályosoké. Mindkettőben igen sok tanuló gyűlik össze, akik mégis 
külön padokon ülnek: mindazonáltal ezek a termek valamennyi iskolás korú gyermek 
befogadására nem alkalmasak. N e m több, mint 350 személy számára vannak padokkal és a 
tanításhoz szükségesekkel ellátva. A nagyobbik helyiség elég világos, a kisebbik sötét és 
hideg. Tisztaságukra ügyelnek. Télen mérsékelten fűthetők fel. Ehnez a helybeli közösség 
annyi nádról és szalmáról gondoskodik, amennyi szükséges. 

Az iskolamester (ludimagister), Haselmayer János 37 éves, nős, soroksári (más források 
szerint solymári) születésű, gyenge testalkatú, beteges. Német nemzetiségű, magyarul 
keveset tud. Tizenegy éve működik itt, mint tanító. Hübner Károly kántor nyugalomba 
vonulása után a helység lakosai erre a tisztségre is ajánlották; a plébános magáévá tette 
kérésüket, és a kegyuraság 1835-ben megerősítette őt a hivatalában azzal a feltétellel, hogy 
magyar segédtanítót (promagister hungaricus) kell tartania. Hozzáértése az ifjúság nevelésé-
hez megvizsgáltatott: noha nincs képesítve, tanítási módszere megfelelő, a vallásosság és 
erényesség példájaként nem áll az utolsó helyen. Hét éve szolgálja az egyházat mint kántor: 
feladatait híven ellátja. 1822 óta a harangozó teendőit a község mással végezteti, ezért a 
kántortanító jövedelmében változás állt be. Megsokszorozódot t iskolai munkájáért nyomo-
rúságos lakást és csekély javadalmazást kap, amiből megélni is nehéz, nemhogy harmadik 
segédtanítót tartani, akire pedig a sok iskolai dolog miatt elkerülhetetlenül szükség van. Az 
egyházlátogatás remélhetőleg segíteni fog sorsán. 

Mivel a mezőváros iskolás gyermekei két osztályba vannak sorolva, két segédtanító 
(instructor vagy promagister) oktat: az elsőben a 21 éves Sonntagh Márton, a másodikban a 28 
éves Vinkler György. Mindketten nőtlenek, erősek, egészségesek. A magyar és német nyelvben 
egyformán jártasak. Képesítésüket Budán szerezték; dicséretes bizonyítványuk szerint több 
helyen dolgoztak segédtanítóként. A tanfelügyelő megállapította, hogy második éve eredmé-
nyesen működnek Soroksáron. Vallásosak, jó erkölcsűek, munkájukat pontosan végzik. 
Kötelességük a tanítás a két osztályban, azonkívül a gyászszertartásokban való közreműködés, 
néhány gyermek ének- és zeneoktatása. Fizetésüket, egyenként 80 forintot, szerződés szerint a 
községtől kapják. Mialatt a segédtanítók teljesen ellátják az iskolát, a kántor a gyászszertartá-
sokról gondoskodik. Őket a tanulóktól sohasem hívják el, a gyermekeket az iskolában nem 
hagyják magukra, hivatalukat nem vehetik át tanulók vagy az iskolamester felesége. Ezért a 
parasztemberek és a kézművesek közül kiválasztott énekesek működnek közre bizonyos 
egyházi szertartásokon. A segédtanítók az esztendő nagyobb ünnepein vagy a plébános tetszése 
szerinti alkalmakkor különösebb kötelezettség nélkül csatlakoznak a zenekarhoz, a polgárok 
kórusához. Nagyon régi szokás, hogy ezért az egyházközség pénztárából évente 9 forintot 
kapnak. Fáradozásukat néhány községi elöljáró is viszonozni szokta. 

Soroksáron csak triviális iskola (népiskola, kisiskola) van, amelynek eredményes munkájá-
hoz semmi sem kívánatosabb, mint egy alapjaitól új iskolaház építése. Az egyházközség 
iskolaköteles fiúgyermekeinek száma 307, a leányoké 285. Ezekből télen 290 (94,5%) fiú és 

'Soroksári róm. kat. plébánia: Visitatio Canonica Ecclesiae Parochialis Soroksár, 1841. 25-28., 
44., 78. old. 
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200 (70,1%) leány, nyáron pedig 100 (32,6%) fiú és kb. 70 (24,6%) leány jár iskolába, tehát 
592 tankötelesből télen összesen 82,8%, nyáron 28,9%. Ebből könnyű levonni a következte-
tést, hogy a szülők nem törődnek gyermekeik iskolába küldésével. A gyakori figyelmeztetés 
nem használ, mivel nyáron a gyermekeket a mezei munkákra veszik igénybe. A tanulók 
előmenetele a hittan tanulásában dicséretes, de a többi tantárgyból, az olvasás, írás, 
számolásból és — három év óta — a magyar írás és olvasásból csekély. A segédlelkész 
(cooperator), aki a hitoktató feladatait látja el, hetenként kétszer „elkerülhetetlenül" 
ellenőrzi az osztályokat, és katekizálva, kérdező-feleitető módszerrel jut közelebb az 
iskolások értelméhez.4 Félévenként jelentést küld az alesperesnek, az egyházkerületi 
népiskolák tanfelügyelőjének (vice-archidiaconus, inspector scholarum nationalium), az 
iskolák főigazgatójával (supremus scholarum director) azonban nem tart szoros kapcsolatot. 

A tanév - húsvét utáni feleződéssel - november elsején kezdődik, és szeptember 8-án 
fejeződik be. A tapasztalatok alapján nem szabnak neki más határokat. Váratlan látogatások 
többször érik az iskolát, a félévenkénti vizsgákon pedig a plébános mindig részt vesz. Az 
esperes elfoglaltsága miatt ritkán van ezeken jelen, de fontosabb alkalmakkor felülvizsgálja az 
egyházközség ügyeit. Soroksáron gimnázium nincs. Négy más vallású tanuló jár a katolikus 
iskolába a német nyelv tanulása kedvéért. Szentlőrincen, a soroksári egyházközség filiáléjá-
ban (leányegyházában) sem iskola, sem tanító nincsen, noha az igény meglenne rá. 

A kántortanító járandóságainak összeírását egészen csekély eltéréssel latin és magyar 
nyelven is megtaláljuk az egyházlátogatási jegyzőkönyvben. „A soroksári énekésznek s 
egyszersmind Oskolamesternek" hosszú ideje (jórészt az 1770-es évek óta) változatlan, a 
mezőváros által biztosított javadalmai a következők voltak: 

1. Fekvő és ingatlan telkekben: 
a) két eddig is bírt és külön helyheztetett szántóföldje a jobbágyok földjei között, egyéb földjeinek 

terméketlensége miatt kapta, 
b) ostyasütés fejeben egy negyedboldnyi szántóföldje az alsó temetőnél, 
c) egy negyedboldnyi kenderföldje a lőrinczi út közelében (a plébános és a jegyző földje mellett), 
d) egy negyedboldnyi káposztaföldje a jobbágyi káposztások között. 

Mindezen földecskéket a soroksári közönség tulajdon ajánlásánál fogva művelendi. Ezenkívül van egy 
kis házi kertecskéje. 

A kántori s egyszersmind oskolaházat, midőn kívántatik, kiigazítani és helyrehozni vagy éppen 
újonnan felépíteni és megbővíteni, különben pedig a melléképületekkel egy ütt illő állapotban fenntartani, 
annak udvarát és zöldségeskertjét kellőképpen körülkeríteni és magát a kerítést szükség esetében javítani 
a helybeli városi közönség tartozásához foglaltatik. 

2. Párbér megváltása fejében veend a soroksári Énekész a városi közönségnek az 1777. évi 
visitationalis határozat szerint esett ajánlásához képest még pedig évnegyedi illetményben összes 80 pengő 
forintokat. 

3. Stóla című illetményül veendi a hirdetési céduláktól 7 pengő krajcárt, a kisebbik és nagyobb 
temetésiül, úgy a requiem alatti énekléstül pedig veendi a plébánosi e című illetmények (1 forint) 
esetenként fele részét... Egyéb szolgálatokért, éneklésért évente 67 forint. 

4. Deputatum (természetbeni járandóság) fejében veendi 
a) a városi közönségtől 75 pozsonyi mérő rozs búzát (sic!), 
b) a toronyóra felhúzásáért 15 (vagy 12) pozsonyi mérő rozs búzát, 
c) 3 szekér szénát, 
d) 3 erdei öl tűzifát, 
e) 18 pozsonyi mérő zabot, 
f ) oskola fűtésére elegendő szalmát. 

Soroksári oskola két osztálybani segédtanítóinak a városi pénztárbul fizettetik külön-külön 24 pengő 
forint pénzben." 

Az ismertetett egyházlátogatási jegyzőkönyvet gróf Nádasdy Lenkei Ferenc váci püspök 
és Kriszter Antal t i toknok mint az egyházlátogatás jegyzője írta alá, és Sárközy Károly, r e s t 
vármegye főszolgabírája hitelesítette 1841. okt. 19-én. 

Ez az értékes dokumentum - közléseivel és hiányaival együtt - a mezővárosi iskola 
jelenének és közel százesztendős hagyományainak tükörképét adja. Reálisan feltárja a tanítás 
színhelyének, alanyainak és tárgyainak helyileg szűkös, de országos viszonylatban nem a 

4Vö. „. . . minor Cooperator , qui vices catechetae agit, scholas per hebdomadam inevitabiliter bis 
visitat et ad pubis scholasticae captum catechisat. . ." Ld. Canonica Visitatio 1841. 27. 1. - „A 
katekizálás a kérdezés módszere nemcsak a vallási dolgokra nézve, hanem minden dologra 
vonatkozólag. . ." Ld. Felbiger módszertani munkájából . In.: D o k u m e n t u m o k a magyar nevelés 
történetéből, 1100-1849. Szerk.: Ravasz János. Bp., 1966. 155. és 178-179. old. 1. jegyzet. 
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legrosszabb állapotát." Érzékelteti a két Ratio Educationis - különösen az első - lazán vett, 
mégis távlati irányt mutató rendelkezéseinek bő hatvan év múltán is jól körvonalazható 
hatását, amelyet a második nem annyira megújított , mint inkább megerősített. Egy, 
apróságában is jellemző példa: a tanév beosztása még az előző századi rendhez igazodott. 
1806-ban, a II. Ratio Educationisban megfogalmazódott az iskolakötelezettség kívánalma, 
ennek törvényes foganatosításáról, a 6-12 évesek névsorának vezetéséről azonban még 
1841-ben sem esett szó. A téli iskolalátogatottság azért nem nyújt egészen reménytelen 
képet a korabeli v iszonyokhoz képest, ha összevetjük Fényes Elek idézett adataival.s A 
tananyag látszólag megfelelt a kor és a nép igényeinek. Részben a két Ratio révén szilárdan 
tartották magukat a kisiskolában Johann Ignaz Felbigernek, a XVIII . század elismert osztrák 
iskolaszervezőjének az általános iskolai szabályzatban (Allgemeine Schulordnung, 1774), 
valamint a Módszerkönyvben (Methodenbuch, 1776) lefektetett, a magyarországi anya-
nyelvű iskolákban is ismert és alkalmazott elvei.'' Ezek hatását tartósították 1782-1852 
között a budai egyetemi nyomdából kikerülő tankönyvek - legyenek azok németek vagy 
kétnyelvűek —, amelyek szintén Felbiger munkái nyomán készültek.10 

Nell István, a jegyzőkönyv írója, aki a visitatio alkalmából elkészítette a plébánia és saját 
könyvtárának katalógusát is, ismerte korának reformeszméit ." N e m marasztalta el bíráló 
szóval a hibákat, a hiányosságokat, mégis módo t talált a véleménynyilvánításra. Hangsú-
lyozta a tanítás fontosságát, bemutatta az iskola megfelelően szabályozott , talán megmereve-
dettnek is mondható életét, közben pedig a tények tárgyilagos feltárásával már a reformkor 
előremutató szellemében értésünkre adja olyan gyökeresebb változtatások szükségességét, 
mint új, tágasabb, világosabb iskolaépület, több tanító megfelelő képesítéssel, lakással és 
jövedelemmel, mozgékonyabb tanfelügyelet, a tankötelezettség betartását sürgető és lehe-
tővé tevő társadalmi körülmények. A tanfelügyelet módjáról szólva sejtette a hitoktató, az 
egyházi felügyelők és a világi főhatóság közöt t i távolságtartást, ami nem segítette elő az 
oktatás ügyét. Nem foglalkozott behatóbban a segédtanítók helyzetével, akik a várostól 
kaptak fizetést, de a lakásukról és ellátásukról való gondoskodás a jómódúnak nem 
mondható iskolamestert terhelte. Viszont nem hagyta szó nélkül egy harmadik segédtanító 
alkalmazásának szükségességét, ugyanakkor jól látta az e körüli nehézségek forrását is. 
Hiányzik annak a részletezése, mi mindent takar a tanerők megsokszorozódott munkája. 
Nem lett volna érdektelen a tananyag és a módszer közelebbi ismertetése, utalás a 
taneszközökre s -könyvekre, ezek számára vagy hiányára, használatuk módjára. A „tanítás-
mód"-ra egy szintén Felbiger felfogását tükröző mondattal célzott, amely hangsúlyozza a 
hitoktatónak az ellenőrző, egyúttal didaktikai példát mutató szerepét az iskola munkájában, 
a katekizálással elért dicséretes eredményeit említve föl a többi tantárgy csekély sikere 
mellett. Ez a megállapítás mintegy intésnek fogható fel a kisiskola igazgatója részéről a 
tanítók felé, hogy a hittan tanításán kívül más tantárgyakban is alkalmazható az eredményes-
nek ítélt felbigeri metódus, a katekizálás, amely az osztályfoglalkoztatással és a karban való 
olvastatással együtt már a XVIII . század végétől országszerte terjedt az anyanvelvű (nemzeti) 
iskolákban, jóllehet szinte alkalmazásának kezdetétől fogva sok bírálat érte.'" A katekizálás 
csakugyan maradandó érvényű módszernek bizonyult. 

'Vö. Kanyar József: Népoktatás a Dél-Dunántúlon a feudalizmusból a kapitalizmusba való 
átmenet időszakában (1770-1868). Bp., 1989. 138-198. old. (II/2. Az egyházlátogatási jegyző-
könyvek mint iskolatörténeti források) 
''Ratio Educationis. Az 1777-i és 1806-i kiadás magyar nyelvű fordítása. Fordította és bevezette 
Mészáros István. Bp., 1981. 69. old. 
7 Uo. 234. old. 
sVö. Fényes Elek: i. m. III. 69., 100. old. - Kanyar József: i. m. 142., 158., 159. old. 
'Vö. Dokumen tumok ..., i. m. 151-152. I. 
'• Fleckenstein Sándorné: Kétnyelvű ábécés könyvek a reformkorban. In: Tanulmányok a magyar 
nevelésügy XVI I -XX. századi történetéből. Szerk.: Mészáros István. Bp., 1980. 119-121. old. 
' ' Visitatio Canonica 1841. 54-74.1. 
'"Vö. „Katekizálunk - írja Felbiger a Methodenbuchban: 1. Midőn valakihez kérdést intézünk, 
mert nem tudunk valamit, s megkapjuk reá a választ. 2. Midőn a tanító kérdést intéz a 
növendékekhez, hogy megtudja, hogyan értették meg az előadott dolgot, mit jegyeztek meg 
belőle. 3. Midőn a tanító kérdései segítségével új ismeretekre vezeti rá tanítványait." Idézi: Lajos 
Mária: Felbiger pedagógiája. Bp., 1917. 53. o ld., továbbá 1.28., 47., 48. old. 
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A nyitva maradt kérdések ellenére is sokoldalú betekintést kínál a reformkori népoktatás 
viszonyaiba a Pest melletti mezőváros népiskolájának múlt század közepi leírása. Érdekessé-
gét, a kort is jellemző ereiét fokozza, hogy Nell István plébános nemcsak az egy évszázada 
békésen döcögő, megszokott , látszólag szilárd kisiskolai rendet mutatta be, hanem kifeje-
zésre tudta juttatni a szűkké váló keretek közt bontakozó általános igényét a jobb, 
korszerűbb, tartalmasabb népoktatásnak."'' 

Dr. Papp Gézáné 

Kendermunka Sümegcsehiben 
A kender a mezőgazdasági kisüzemekben rendkívül fontos termék. A gazdálkodáshoz 

szükséges eszközök: — kötelek, zsinegek, ponyvák, zsákok, takarmányos lepedők (párföde-
lek), szerszámok, illetve ezek kiegészítő részei - készültek a kenderrostból, valamint a 
paraszti élet mindennapjaihoz tar tozó textíliák - férfi- és női ingek, munkanadrágok, kékre 
festett vagy természetes színben készült ünnepi gatyák, ágylepedők, abroszok, szalvéták, 
kenyérruhák, szakasztós ruhák stb. 

A faluban minden birtokosnak volt kenderföldje. E termék fontos voltát az államhatalom 
is tekintetbe vette, és az 1852-ben végrehajtott tagosztálykor a telkes gazdáknak és a házas 
zselléreknek kenderföld címén mértek ki néhány D-öles területet. A gazdák később a 
vetésforgó szabályai szerint 4-5 évenként bár, de váltogatták a kenderföldeket. 

A Farkas család (és az ősök iŝ ) két dűlőben váltogatták a kendertermelést. Az egyik a 
Döbiéri (népiesen: Dóbiréti) dűlŐDen volt, a másik a Bazsi hegyen, a szőlővel be nem ültetett 
területen. Mindkét rész 100-120 D-öl nagyságú volt. A kender mindkét helyen díszlett, vagy 
ahogy mondot ták „kedvelte a helyet". A falu határában sok dűlőben lehetett kendert 
termelni, mert a mezők hullámosak voltak, és azt délről északi irányban három patak is 
átszelte. A patakok mentén bő füvet termő rétek terültek el. Ezekhez közeli szántóföldeken 
vetették el a kendert a lakosok, mivel az áztatóhelyek (a mocsolák) a patakokhoz közel 
voltak. így a Döbiéri dűlő mellett, a Csapó rétek, a Tischler rét, a Cserháti dűlő, a 
Keszthelykuti rétek, az Árendás földek, a Kismező tele voltak mocsolákkal. Ezek a helyek a 
faluhoz közelebb estek, és ezért vették igénybe őket kenderáztatásra, míg a hasonló fekvésű 
Bekse-, Akóberek-réteken kenderáztatók nem voltak. 

A kenderfajták közül az úgynevezett közönséges kendert termelték. Ez az itteni 
talajviszonyoknak legjobban megfelelt. A lent ismerték, de nem is emlékeznek arra, hogy a 
faluban bárki ezt a növényt vetette volna. Azt is tudták, hogy létezik minőségileg jobb 
kenderfajta, pl. a kínai kenaer, de ennek meghonosítására itt sor nem került. A vidék ugyanis 
eléggé széljárásos; az északi szelek a Kisalföld felől a síkságon szabadon áramlanak és a Falutól 
délre eső hegyoldalba ütköznek. A szél pedig egyik ellensége a magas növésű kendernek. 
Szárát eltöri vagy összekuszálja. így a talaj megválasztásánál, művelésénél ezt a tényezőt 
figyelembe vették. Általában a mélyebb fekvésű helyeket választották ki e kendertermelési 
célra, sőt a múlt században ugarba vagy feltört gyepbe is vetették a kendert . Alkalmas 
helynek kínálkozott még az egykori tófenék vagy az iszappal telített völgy is. Nem lehetett 
vetni a kendert humuszgazdag földbe, vagy istállótrágyávaftelített területre sem, mert ebben 
a növény túl gyorsan nőtt és az a tápdús talajban megdőlt. Persze némi trágyázás mégis 
kellett. Általában vékonyan terített, szalmás trágyát hintettek a földre még ősszel, és ezt 
sekélyszántással juttatták a földbe. Tavasszal, hóolvadás után, márciusban ismét szántás 
következett, amit keverésnek neveztek. A harmadik szántás közvetlenül a vetés előtt történt. 
A három szántás, a boronálás - , s ha hantok is maradtak, akkor - a hengerlés a földet 
porhanyóssá tették. Tehát mélyen kellett a talajt művelni, mivel a kender gyökerei elég 
mélyen hatolnak le a talajba. (Más vidékeken 5-6 szántást is kívánt a kender.) A laza talajra a 
nyűvés miatt is szükség van, hiszen kemény talajból a növényt gyökerestől kihúzni nem is 
lehetett volna. 
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A vetési időt pontosan ki kellett választani, mert a mag földbe kerülésének ideje eldönti a 
növény sorsát. Szeszélyes éghajlatú vidéken később, akár május végén is lehet vetni. Nálunk 
általában a fagyosszentek utáni napokon, május 12-14 után szokták a kendert vetni. Tudni 
kell ugyanis, hogy a növény tenyészideje mindössze 12-13 hét, így akár még a június közepén 
vetett Kender is beérik és kimunkálható. Május eleje előtt azonban nem tanácsos a vetés, mert 
a kikelt kender még érzékeny a hidegre és még lehet dér is. A magot kézi szórással juttatták a 
földbe, és a vetést általában csendes, szél nélküli, napos időben végezték. Általában egy 
mercés véka magot vetettek el 100 D-öl földbe. A magot háromszor egymásután szórták ki, 
majd könnyű boronával bevonták a földbe. Az volt a cél, hogy a kender minél sűrűbben 
keljen ki, mert ezáltal szálai vékonyak lettek. Az így vetett kendernek a rostja kiváló volt, míg 
a ritka kender - amely magasra nőtt és vastag szárú lett - , durva rostot hozott . A növény 4-5 
nap alatt kikelt és igen gyorsan fejlődött. Ha kedvező időjárás volt, azaz napos és meleg, 
amely kiadós éjszakai esőkkel párosult, akkor a kender bírta akár a száraz időszakot is, de 
nem viselte meg a hűvösre fordult idő sem: pl. a Medárd körüli és utáni esős hét vagy hetek. 

A kendervetéssel a növés idején alig volt teendő. Gyom nem tudott közte nőni, betegség 
sem igen támadta meg. Az énekesmadarak viszont az elvetett magot kedvelték. Ellenük 
madárijesztőkkel küzdöt tek. A jégeső, esetleg a belvíz ellen védekezni nem tudtak, bár ezek 
ezen a tájon ritkán fordultak elő. Ugyancsak nem emlékeztek arra sem, hogy a lisztharmat 
nagyobb kárt okozot t volna a kenderben. A nagyobb gazdaságok az énekesmadarak 
kártevése ellen madárijesztőkkel (bábukkal) nem tudtak volna eredményt elérni, ezért 
szalmaszecskával terítették le a kenderföldet . Az ápoláshoz tartozik a fejtrágyázás. Ezt 
azonban ritkán alkalmazták. Szárnyasok alól kikerült trágyát szórtak a gyengén fejlett vagy 
a dér által fejlődésben visszavetett növényre. Alkalmazták még a trágyalevet is. Mivel a 
községben a kendert általában a lapályon termelték, így a vízzel való öntözést nem ismerték. 

Július végén, augusztus első felében a kétlaki növény egyedei elváltoznak. A virágos 
kender az, amely a virágport termi és a magos kenderre hordja. Sárga a virága és a szála is 
elválik a magostól. I lyenkor ezt ki kell nyűni. Igen fontos, hogy megfelelő időben 
kiválasszák, kivegyék a többi közül, mert ennek finom szála van. A magos növényt 4-5 hét 
múltán ugyancsak nyűni kell. Feldolgozási módja mindkét fajtának ugyanaz. 

A növényt gyökerestől kell kihúzni, azonos nagyságúakat és egyenlő szárúakat pedig 
egy-egy csomóba kötni. Két helyen kötik meg a csomókat és kupacba állítják őket. A magos 
kendert be is takarják és ezzel utóérlelik. Ezt páliásnak nevezik. Amikor a mag már hullani 
kezd a növényből, a pállás befejezet tnek tekinthető. I lyenkor még bizonyos száradásra van 
szükség, így a kenderfö ldön kiteregetik, de már viszi is a ponyvát magával a gazda, hogy a 
magot a legszebben nőtt kenderből k inyer je . Ezt rázással nyeri ki, míg a többi magot 
cséplés út ján. A rostálást is helyben végzi el. A rázással nyert magot elteszi a következő 
évre vetéshez, a többit e ladja vagy megeteti az állatokkal. 

A kendercsomók ezután az áztatóba (mocsolába) kerülnek. Mindig megszemlélték a 
mocsolában lévő víz mennyiségét és minőségét. Kevés vagy állott víz nem volt alkalmas a/ 
áztatáshoz. Ehhez tiszta és lágy vízre volt szÜKség, mert ez tette a kendert fehérré. A Döbiéri 
réteken lévő mocsolák tiszta vizűek voltak, mert a patakból egy ér ágazott ki, amely amellett, 
hogy tiszta vizet is hozot t , még le is vezette a mocsolákból a felesleges vagy állott vizet. A 
mocsolák tiszta vizére utal az is, hogy az áztatás előtti időkben gyakran gyermekek is 
fürödtek bennük. A mocsolába való helyezést körültekintően kellett végezni. Á víz tetejére 
sorba rakott - egy irányban fekvő - csomókból (kévék) csak annyit lehetett a mocsolába 
helyezni, hogy azok a lenyomtatás során sem az oldalhoz, sem pedig a fenékhez nem 
érhettek, de a legfelső csomókat legalább egyarasznyira el kellett a víznek lepni. Ezt azzal 
érték el, hogy a legfelső sor tetejére a mocsofa hosszát majdnem átérő dorongokat helyeztek, 
melyre még 2 vagy 3 fatuskót is tettek. Az áztatás általában 10 napig tartott, de ha hidegebb 
volt, akkor 2-3 nappal tovább. A kiázott kender fehér színű volt. A kimosást mindig 
megelőzte a mintavétel. Ezt látónak nevezték. Ha ez a látókéve (mintacsomó) jól törött , 
akkor kezdődött a kender kimosása. Ez úgy zajlott le, hogy a mosó személy a mocsolapartra 
állott, és egyenként vette ki a csomókat a vízből, miközben többször a vízbe mártotta, illetve 
csapkodta. A kimosott kévéket felállogatva a réten tartották, ahol 2-3 nap alatt megszáradt. 
Meg kell jegyeznem, hogy ha a bazsi hegyen termesztették a kendert, azt kinyűvés után 
ugyancsak a Döbiéri réten lévő mocsolához szállították és ott áztatták. 

A mocsolapartról a száraz kendert hazavitték, s ha száraz, napos idő volt, akkor az 
udvarban tovább szárították. Ez a szárítás már a törés előkészületeihez tar tozot t : 2 vagy 3 
nap múlva annyira beszáradt a növény, hogy törni lehetett. Éjszakára sohasem hagyták 
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szétteregetett állapotban, mert az éjszakai lehűlés során a kender visszagyengült. Ezért egy 
kupacba rakták és ponyvával le is takarták. A törést este holdvilág mellett végezték. Ez is az 
asszonyok feladata volt, hiszen a kendermunkákból a talaj-előkészítés és a vetés kivételével 
minden munkát az asszonyok végeztek. Általában egy este végeztek a kendertöréssel. Tehát 
annyi asszonyt hívtak, hogy elvégezzék. Ügy számították, hogy egy-egy törőre 15-16 kéve 
jusson. A törő asszony hozta magával a saját törőjét, mert egy háznál legfeljebb 2 db 
kender törő eszköz volt. A segítő asszonyok nem pénzért dolgoztak, hanem hasonló munkát 
kértek helyette. 

A kendertörő (-vágó) nyelve tompa volt. Az volt a cél, hogy a szárat széttördelje és a rostot 
kiválassza. Ezt eleinte erős ütésekkel, majd egyre f inomabb ütögetésekkel érték el. A 
kihullott szálat, a pozdor já t (pazdergyát) összeszedték, fészekbe rakták és gyújtósnak 
használták. A kendert pedig hamarosan megtilolták. Ezt már általában a ház népe végezte el. 
A tiloló éppen olyan szerkezet volt, mint a törő, csak a nyelve éles. Ezáltal a kenderben 
maradt pozdorját teljesen kiverte. Természetesen szükség volt még arra, hogy a tilolás 
közben rázogassák a munka alatt lévő (kézben tartott) kendert . Ezt a rázogatást egyébként 
börzölésnek nevezték. A tilolás - mivel általában csak egy személy végezte - , elég sokáig 
tartott , több napig, sőt hetekig is. A pozdor ja akkor hullott ki könnyebben a megtört 
kenderből, ha előtte kemencében felmelegítették. A tilolásra külön azért is szükség volt, mert 
ez a gerebenezésnek vagy másképpen gyaratásnak volt az élőmunkája. 

A gyaratást ugyancsak a ház népe végezte. A gyaratni vitt kenderben már nem lehetett 
pozdor ja , mert a gyarató (gereben) fogai a pozdorjával együt t a kenderszálakat is kitépték. 
A gereben: egy deszka közepén kör alakban helyezkedtek el a mintegy 15 cm hosszú 
vasfogak körkörösen. A gerebent (vagy gyaratót) a szapuszékre kötöt ték, és még követ is 
helyeztek az egyik végére, hogy az erőkifejtés következtében el ne mozdulhasson. A 
kendert addig gyaratták, amíg a kézben maradt rész meg nem tisztult. A gyarató által kivett 
rész vol t a kóc, (a kender egp ia rmada) ami a kézben maradt , azt szálakendernek nevezték 
(kétharmada). 

A fonást (fonyás) azzal kezdték, hogy a rokkaszékre felkötötték a kendert . Egyszerre 
öt-hat markot téptek meg a szálakenderből, azután egybefogták. Ez jelentett 1 felkötetet. (1 
marok az a szálakender-mennyiség, amely az egyszeri gyaratásnál a kézben maradt). A 
kócnál ezt nem lehet meghatározni, hisz abból egy felkötet annyi volt, amennyi a 
rokkaszékre ráfért. A kócot összegyömöszölték és úgy vitték fel a rokkaszékre. A fonásnál 
már nemigen segédkeztek mások, mert ez a művelet nem volt sürgős, és mindenki 
rendelkezett annyi fonnivaló kenderrel, hogy az a téli estéket is kitöltötte. Persze megtörtént, 
hogy vagyontalan asszonyok, akiknek volt rokkájuk és nagy tapasztalatuk a fonásban, 
segítettek. A munka ellenértékét terményben szolgáltatták vissza, esetleg fát hordtak nekik 
az erdőből. A fonásnál mégis többen voltak. Esténként néhány szomszédasszony, vagy az 
utcában közel lakó asszony, leány hozta a Farkas-féle házhoz rokkáját, a rokkaszékét, rajta a 
saját felkötött kenderrel. A fonás este 10-11 óráig is eltartott. Közben régi históriákat 
beszéltek, általában a falusi életről. Néha énekeltek is. 

Farkas Jánosné Csombó-Bálint Mária, (1856-1939) nagyon szeretett fonni . Már reggel 
elkezdte ezt a munkát , és azt akár éjfélig is végezte. Farkas Ignácné Kelemen Gizella, 
(1880-1943) csak délután tudta ezt a munkát végezni, mert a délelőttöket a házimunka, az 
aprójószág ellátása vette igénybe. Farkas Vilmosné Kulcsár Ilona (1908-1956) átvette (1930 
után) a házimunkát , így téli délelőttönként is két rokka pergett a hátulsó szobában, délután 
és este pedig három. Ä család minden évben sok kendert termelt. Kinyűvésnél általában volt 
300 csomó, ami 300 markot , illetve 60 felkötést jelentett. Nagyon serényen kellett dolgozni, 
reggeltől este 11 óráig, hogy egy felkötést megfonjanak. H a hárman fontak mindennap, 
akí ;or is 20 napot vett igénybe, szombaton és vasárnap ugyanis szünetelt a munka. A vasárnap 
érthető, hisz az ünnepnap volt, de a szombaton történő szünetelés okát megnyugtatóan nem 
tudtuk kideríteni. Tény, hogy ez régi hagyományokon alapult. Csombó-Bálint Mária szerint 
- akinek ebben a munkában haláláig irányító szerepe volt - azt mondta volna, „hogy az Isten 
anyja, a Boldogságos Szűz Mária, a szombati napokon nem font, így nekünk sem lehet ezt 
végezni". 

A fonás közben gyakran megtelt az orsó. Ezt le kellett róla áspálni (haspeln = gombolyíta-
ni) vagy tartalékorsót tettek fel. Ha például este nagy vigalommal fontak, azaz többen voltak, 
szó sem lehetett áspálásról, mert ez a munka ritmusát, a rokkák egyenletes pergését szakította 
volna meg. Ilyenkor alig várták, hogy a tartalékorsót feltegyék és visszajussanak a korábbi 
munkari tmusba. A leáspált fonalat láncszemre szedték, és a mestergerendákra vert szögekre 
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akasztották. Amikor a fonás elfogyott, és a láncszemszerű fonalak a szobában egybegyűltek, 
megkezdődött a fonál párolása. 

Ez a művelet tu la jdonképpen a fonál mosása, illetve szapulása volt. A fonalat 
szapusajtárba (hordódongákból készült edény) rakták, s minden részét megszórták 
hamuval (fahamuval), majd vízzel fe löntöt ték. Közben kézzel a fonalat nyomkod ták is, 
miközben a sajtár oldalán lévő nyílásból az akonát (dugót) kivették. A hamus lúg egy 
vödörbe folyt , melyet újra visszaöntöttek a fonálra. A párolás három napon át tartott , 
miközben a fonál edződöt t és fehéredett. Ezután már csak az volt hátra, hogy a hamutól 
megszabadítsák a fonalat. Ezt folyóvízben lehetett csak végezni, mivel ehhez a mosáshoz 
igen sok folyóvíz kellett. Ekkor a fonalat a Dobién patakra vitték. A Kálmán-hídnál 
(Mihályfai úton) voltak olyan részek, ahol a víz bővebben folyt . Itt mosták ki (csapkodva) 
a fonalat a hamuzsírból . Hazatérve az udvaron kötélre teregették, majd a száradás után a 
kamrába ugyancsak sorjába felaggatták. Végleges színe ekkor alakult ki a fonálnak, amely 
fehér vagy sárgás színű volt. 

A láncszem alakú fonál ezután a gombolyítóra került. Ez egy egyszerű kerékszerkezet, 
amely egy rúdon állott. A kerékre ráhúzták a láncszem alakú fonalat, melyet még faszögek is 
rögzítettek. A fonál végét keresztülhúzták egy hüvelyk nagyságú fa (bodzafa) belsejében, bal 
kézzel megfogták a fonál végét, jobbal pedig húzták le a gombolyítóról, amely ezzel 
körbejárt . A lyukasztott bodzafára azért volt szükség, mert a húzás során elég nagy erőt 
kellett kifejteni. Ha ez hiányzik, a gombolyítást végző kezét a fonál bevágta volna. A 
gombolyítás aztán gyorsan lezajlott: egy-egy gombolyag egy közepes nagyságú futball-lab-
dához hasonlított. 

A gombolyagokat ezután a takácshoz vitték. Takácsmester Sümegcsehiben nem volt, 
hanem a falutól 4 km-re eső Mihályfán lakott egy Pacsai nevű, aki évtizedeken át dolgozta fel 
a kenderfonalat. — „Miháljára menünk szütetnyi" - mondták ilyenkor, mivel ez is az 
asszonyok feladata volt. Szállítás előtt már tudták hány rőf (réf) vászon lesz a gombolyagok-
ból. Ezt egyébként a takács is megmondta a fonál átvételekor, aki rőfjét egy pint vörösborért 
szőtte. Pénzt soha nem fogadott el. Ismerte a család által termelt bort, és mindig ezt kért a 
pénz helyett. A szövéshez gyárilag készített fonalat, pamutot is lehetett vinni. Ebből 
f inomabb minőségű vászon készült, sőt piros fonalat is tettek hozzá. 

A szála kendert mind nem fonták meg, mert a gazdasági eszközökhöz kötelek is kellettek, 
így a kötélgyártóhoz évente nagyobb mennyiségben vittek kendert, aki marhaköteleket 
(évente 10-12-őt) ostorokat , zsákmadzagokat, ruhaszárító köteleket, rudazó kötelet vert 
belőle. A kötélgyártó minden alkalommal a vert cikk felét magának tartotta, tehát felesben 
készítette a köteleket. A kötélgyártó Sümegen élt, ahol kendertermelésre már kevesebb 
lehetőség volt, így a kötelet pénzért tudta értékesíteni. Ugyancsak szívesen vásárolta meg a 
kötélgyártó a kendert vagy a fonalat is, ha volt eladó. A takácstól hazahozott vászonból 
házilag készítették el a Különféle ruhadarabokat. Igen sok vászonnemű gyűlt össze a 
családnál, a szekrények szinte roskadoztak, mert polcaik tele voltak ezekkel a darabokkal. 
Sajnos 1945 tavaszán, a háborús események közepette ezek jó része elkallódott, de annyi 
maradt, hogy emlékbe egy-egy darabot eltehettünk. Férfiruha, női ruhadarabok azonban 
nem maradtak meg. Ennek oka az volt, hogy az első világháború óta lényegében már nem 
készítettek vászonból viselni való ruhát, kivétel csak a második világháború évei voltak. Ezek 
aztán részben elhasználódtak, másrészt elvesztek. 

A faluban a vászongatya-viselés az első világháborúig rendszeres volt. Ünnepi alkalmak-
kor, nyáron különösen viselték. A templom előtti tér i lyenkor fehérlett a sok fehérgatyás 
férfitől. Azok a férfiak azonban, akik a háborúból visszajöttek, az 1920-as években már nem 
vették fel a vászongatyát, inkább pantallóban jártak. Meg is szólták őket, fejcsóválva: „Hát 
ezeknek nincs gatyájuk, miféle ágrólszakadt népek"! Csak az idősebbek viselték a fehér, 
szeles gatyát, akik viszont az 1920, 1930-as évtizedekben meg is haltak. Kulcsár József anyai 
dédapám a húszas években még viselte az ünnepi vászongatyát, misére csakis fehér gatyában 
ment, amely 8 szeles volt. Mosás után maga redőlte, azaz szedte össze a ráncait. 

A kendermunka nagyobb részét az asszonyok végezték, de rájuk várt a vászonneműek 
mosása is. Ez ugyancsak nehéz munka volt, hiszen a parasztvászonból készített és a 
gazdaságban használt lepedőket, zsákokat évente egyszer ki kellett mosni. Ezek mosása 
azonban még a viselt ruháknál is „komiszabb munka" volt, és mosása csak szapulással volt 
lehetséges, melynek leírását a fonál párolásánál már megadtam. Azzal azonban nehezedett a 
munka, hogy „lapickával" még ki is kellett a vászonneműeket verni, mert a szennyeződés 
csak így távolodott el belőlük. A falusi asszonyok soha nem panaszkodtak a munkára. Amíg 

71 



erejük, egészségük volt, szinte szótlanul végezték azt. Sorsuk valóban nehéz volt. A férfiak 
és nők tevékenysége teljesen elkülönült. 

H a férfit láttak női munkát végezni, azt megszólták. (A hagyomány szerint élt a faluban 
egy „Baca Peti" nevű férfi, aki a házimunka mellett kendermunkát is végzett. Ezért a falu 
együgyűnek tartotta, mert csakis félbolond lehet az a férfi, akit kendert nyűni, áztatni, 
kendert mosni láttak az asszonyok a mocsolaparton, sőt látták, hogy télen a rokka mellett ült 
és font . Ezt a történetet még a XX. század közepén is mesélték, és ha férfi t láttak asszonyi 
munkát végezni, csakhamar megkapta a Baca Peti nevet.) 

A kendertermelést a mezőgazdasági kisüzemek létezésük végéig folytatták, mert szüksé-
gük volt a vászonra, azután a kötelekre is. Persze meghatározta a termelés nagyságrendjét a 
munkaerő is. A Farkas családnál apai ük dédanyám Farkas Ignácné (1943) és Farkas Jánosné 
halálával (1939) már kevesebbet lehetett feldolgozni, és Farkas Vilmosné Kulcsár Ilona 
halálával (1956) a kendertermelés és a kendermunka végleg meg is szűnt. A három rokka, 
rokkaszék, a gömbölyí tő, az áspa a padlásra került, s a ház eladása során (1975-ben) meg is 
semmisült. 

i f j . Farkas Gábor 

A gyergyói csebrezés 
A népi tudásanyag, a nép mindennapi tudatának vizsgálatakor nagy fontosságot kell 

tulajdonítanunk a már a honfoglaló magyarok által is ismert közösségi és egyéni jóslásfor-
máknak. A közvetlen tapasztalat és a népi képzelet olyan eljárásokat szült, mint a paraszti 
régulákként emlegetett, változatos időjóslási módozatok, az egyén jövendőjének megtuda-
kol ását célzó álomfejtések, kávémaradványokból, cseberből stb. történő jövendölések. 

Gyergyószentmiklóson és a városkát körülvevő falvakban a cseberből való jóslást 
tudakozó célzattal alkalmazzák. Maga a cseber mint edény, az áldozati üsttel való rokonsága 
révén válhatott egy ilyen összetett, a szín- és számmisztikát sem nélkülöző rituálé eszközévé, 
hiszen „a jelképes edény tartalmazta folyadék az élet és halál vize." (Jelképtár. 1990. 56. old.) 

A vízzel töltött cseberből próbáltak valami információt szerezni az eltűnt hozzátar tozóról . 
Gyergyószentmiklóson a következő történetet mesélték: egy asszonynak eltűnt a férje, ezért 
elment a jósasszonyhoz, hogy megtudja, mi történt vele. A jós elővett egy új csebret, megtört 
egy tojást, a sárgáját beletette a cseberbe, majd megtöltötte vízzel a csebret, és egy koszorút 
helyezett bele. A koszorúban látható volt az asszony férje, amint emelgette a lombokat és egy 
ágra kötelet erősített. 

A csebret a tolvaj megállapításakor is használják. Teljesen új cseberbe kilenc veder kútvizet 
töltenek, kilenc asszony imádkozik, három elsőálaozó leányka pedig fehér lepedővel 
letakarva térdel a cseber mellett. A cseberben megjelenik a tolvaj alakja. 

Egy másik változat a cselekvés időpontját is meghatározza: „A csebret éjszaka 12-kor 
megnordták vízzel, folyóvízzel, a Békényről. Egy szűz leánkát, egy t izenhárom éves leánkát 
odaültettek melléje, s a csebret és a leánkát letakarták, s azt mondták a leánkának, hogy 
mondjad, amit látsz a vízbe' és gyertyát gyújtottak a cseber fölé, s a leánka úgy kellett nézze 
a vizet. S akkor mondta , hogy ne, egy bácsi most ment ki a kapun, vagy most ment be, 
megfogta a tehenet, elhajtotta, a kutyák ugattak, körülbelül, hogy milyen forma a bácsi. Még 
úgy is történt, hogy a leánka reaismert a szomszéd emberre. De mindenesetre szűz leánka 
vót." (Gyergyószentmiklós) 

Csomafalván is csebrezéssel tudakolták meg a tolvaj kilétét: 
„Éjszaka hordták a vizet a cseberbe, s letakarták piros lepedővel a csebret. Ez nagyba' ment 

valamikor 48 előtt, s hajnalba' nyóc gyermek kellett legyen, de mindenesetre tiszták, fehér 
ruhába' mindenki, s a cseber fölé tartották a fejüköt, s letakarták [őket]. Akkor osztán 
napfeljötte előtt ültek össze s imádkoztak, s mondták: - ne, hol a tolvaj, ne, ki az! - s 
felismerték. Nagyon sokat csebreztek." 

Az egyéni jóslások közül egyedül a csebrezésnek van újdonságértéke. A Gyergyóban 
ismert és végzett egyéb jövendölések - paszulyszemekből, tenyérből, kávézaccból - nagyon 
kevés eltéréssel más területeken is fellelhetők. 

Enyedi Emese 
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Tyúkászok, tikászok 
Nyugat-Magyarországon 

A néprajzi irodalomban keveset beszélnek róluk. Igen jelentős jövedelmet nyújtott ez a 
régóta gyakorolt vándorkereskedelem. Ez a jellegzetes életmód a faluban eseménynek 
számított , a falusi élet velejárója, a gyerekeknek szórakozás, tevékenységük a háziasszo-
nyoknak jövedelmet jelentett. 

A nagyméretű baromfikivitel a XVIII . sz. utolsó éveiben széles körű felvásárlásra, a 
tyúkászok működésére épülhetett. 1838-ban Sopronban 3 házaspár kapott adó ellenében 
lúd- és szárnyaskereskedésre engedélyt. A hetipiacokon felvásárolták és továbbították Bécs, 
Baden és Kismarton piacaira. Nádasdon (Frankó-Nádasd) is voltak felvásárlók és csirkés 
szekerük alján sokszor hoztak vissza dohányt magukkal. A magyar nyelvet értették, 
gyermekeiket örömest adták magyar helyekre, cserébe magyar fiatalok is szívesen mentek 
„német szóra" Ausztriába. 

A baromfival és tojással való kereskedés a múlt század közepétől főleg Sopron és Vas 
megyei községekre volt jellemző, nagyrészt a mai Burgenland területén. A soproni 
kereskedelmi és iparkamara 1876-os jelentésében részletesen közli ezen kereskedők telep-
helyét. Nem ismeretes a felvásárlási területük. Azt tudjuk, hogy 5 -6 napos felvásárlási 
utakról beszéltek. A soproniak és a vasiak lejártak Zala, Veszprém, és Somogy megyébe is, 
gyakran Horvátországba is eljutottak. 

A soproni múzeum 1962-ben megvásárolta Pichler Piusnétól a tikászok összes felszerelé-
sét. Ö k négy nemzedéken át űzték mesterségüket Kópházán, ahol a falunak két vasútállo-
mása is volt. 

A tikászok kétfélék voltak: a nagytikászok jól felszerelt kocsikkal nagy távolságra is 
eljártak. A kosaras tikászok a környező falvakból szedték össze a tojást és a baromfit . A 
kosarakat vonattal szállították haza (Nagycenk, Pinnye, Kapuvár, Beled, Acsád). 

A legtöbb tikász a burgenlandi Borostyánkőn, Frankó-Nádasdon, Szombathelyen és 
Molnáriban (Rábamolnári) működöt t . Az ö r ségben Alsószölnökön és Kétvölgyön dolgo-
zott Majczán Ferenc, aki 80%-ban tojásbegyűjtő volt, azonkívül az igénylőknek naposcsibé-
ket szerzett be és térítésért piacra vitte a környék csibéit. Később Vépen telepedett le. 

A tikászok felszerelése igen jellegzetes volt. Hosszú szekérrre rakodtak, elöl és hátul 
leeresztett saroglyákkal. A kocsi két oldalán a szekér magasságában két erős láncra erősített 
hengeres rúd volt vízszintes helyzetben, amelyen jöttek-mentek előre-hátra rakodás közben. 
A kocsi első saroglyáján volt az ülés szalmapárnával és pokróccal leborítva. E mögött egy 
kisebb tojásosláda volt baromfiidényben is. Az első ketrec (katróc) - a csirkéké - szögletes, 
a következő bogárhátú, hátul ismét szögletes. Ezek tetejébe sokszor még vesszőkosarakat, 
kisebb ketreceket raktak. A hátsó saroglyában volt a szecskásláda a tojásgyűjtés idején, 
máskor meg az abrakosláda. Elmaradhatatlan kellék a gyékényponyva, mivel a baromfiak 
igen érzékenyek a hidegre, melegre, szélre és esőre. Baromfi-felvásárláskor több volt a ketrec 
a kocsin. Megrakodva 4-500 szárnyas fért el 4-5 rekeszes ketrecekben. Újévtől tavaszig a 
nagy ládák töltöt ték meg a kocsit, mivel ez volt a tojásgyűjtés fő időszaka. Egy-egy 
alkalommal 20-30 ezer tojást vittek haza. Karácsony előtt a fő cikk a pulyka, liba és a kacsa 
volt, aminek nagyobb részét Bécsben értékesítették. Ekkor már igen kevés volt a tojás, 
hetente csupán ezer-ezerkétszáz darab, ilyenkor dobták piacra a meszes tojást. 

Az 5-6 napos gyűjtőutakon a tikász egyedül, a feleségével, esetleg serdülő fiával járta a 
falvakat. Az elmaradhatatlan kutya helye a ládák tetején vagy a gazda mellett volt a szekéren. 
Menet közben sokszor szaladt a kocsi után, ha elfáradt felkéredzkedett az ülésre, ha megunta, 
leugrott. Rendszerint péntek délután, vagy szombat reggel indultak a kópházi tikászok, s 
csütörtökön értek haza, hogy másnap a soproni hetivásárra mehessenek. Itt kicsiben is 
árultak, vagy egész rakományukat eladták a bécsi kereskedőknek. A lövői tikászoknak Bécs 
belvárosában a Szent István-dóm mellett, később a Mariahilfer- és Schönnbrunnstrasse 
találkozásánál volt a standjuk. 

Gyűj téskor reggeltől estig járták a falvakat. Ismerős helyen vendéglőben étkeztek, 
istállóban aludtak, amikor még a kocsi üres volt. Ha már volt féltenivalójuk, akkor a szín alatt 
a kocsi mellett leterített pokrócon aludtak. Sokszor megtámadták őket, ezért pénzükre 
nagyon kellett vigyázni. A papírpénzt ruhába csavarták, a lábszárra kötötték, felhúzták a 
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hosszú alsónadrágot, csizmanadrágot és a csizmát. Az aprópénzt összehúzható vászon-
zacskóba rakták, ebből fizették ki az árut. A városban finom és szép bőrtárcát használtak. 

A lovakba a mesterség minden mozdulata beleidegződött, minden zajra kialakultak a 
feltételes reflexek. A falun kívül trappban mentek. A falu szélén, amikor a tikász elkezdettt 
kiabálni lelassultak lépésbe. Kiáltásuk jellegzetes volt: Ho-u -o -u -ozz csibe, (h /o-uzz, 
ho-u-o-uozz!) . Horvátországban hosszú versikét énekeltek, mely magyarul így szól: 
„Hozzál , fogiái tojást, csirkét nozzál, ha nincs sajátod, akkor fogd meg a szomszédét, fogjál, 
fogjál, hozzál tojást, csirkét hozzál." Ezt a kiáltást magnetofonra is felvették és meghallgat-
ható a soproni múzeumban. Amikor a faluba érkeztek, gyereksereg körülvette és utánozták 
a tikászt: „Csi-ba-u-szi, ba-u-szi". 

Egyes tikászok felraktak az egy- vagy kétlovas szekérre 2 -3 hordót , fél tucat ketrecet. 
Felöltötte nagy ólmos, néha ezüstgombos mellényét (leibli), felvette libatollas kalapját. 
Felállt a kocsi ülésére és harsányan kiáltotta: „Tikfiat! Tojást! Tik-a-usz Tik-a-usz!" 
Jelentése: „ha van eladó tojás, tikfi vagy tik, akkor ki vele, ki vele!" A kiabálásra kijöttek az 
asszonyok, hozták a csirkéket, zsomborban a tojást. Amikor a tikász az érte járó pénzt a 
zsomborba dobta, elindultak a lovak. H a az asszony kiabált, a lovak minden figyelmeztetés 
nélkül megálltak. 

A tojás számolása hatosával történt. Mindkét kézben 3-3 tojást fogtak, ez volt a „dobás". 
A kocsi hátsó saroglyájából szecskát merítettek rostával a tojásosládába, és beterítették 

vele a láda fenekét. Ebbe rakták a 3-3 darab tojást hegyére állítva. Egy réteg tojásra 2 - 3 cm 
vastag szecskát raktak és jól benyomkodták a tojás közé. Ha teli volt, vastagon leszecskázták, 
rászorították a fedelét és lelakatolták. Egy rakomány 20-30 ezer darabot tett ki a négy 
ládában. Ha hordót vittek magukkal, egy-egy hordó 10-12 hektós volt. Egy hordóba 5-6 
ezer tojást raktak. Előnye, hogy a hordóban kevesebb volt a törés. Hátránya a rosszabb 
helykihasználás. A három hordóba 18 ezer tojást raktak, egy kisebb és 3 nagyobb láda 
szorosan illeszkedett egymáshoz és a kocsioldalhoz, mert lefelé szűkültek. így elfért 25-30 
ezer tojás is. 

A csirkeszezon május végén, június elején kezdődött . Vették darabra, vagy párba, 
megegyezés szerint. Már a fogásról megállapították a súlyát és a minőségét. Mindig farnál 
fogták meg, hogy jó húsban van-e, de ugyanúgy rakták egyik kocsiról a másikra is. 

Csirkeidényben egy kisebb tojásosláda és két nagy ketrec került a szekérre, melybe 3-3,5 
ezer tojás és 300-350 csirke fért el. Ha csak ketrecet vittek, 700 darab is elfért. Kacsából, 
libából 350-500 darab fért el. A ládákat, ketreceket kötéllel rögzítették. A kocsit fékezni csak 
a kocsi faránál levő satufékkel lehetett. 

Az áru osztályozása már a vételkor történt . A ketrecek legalsó rekeszébe a libák és a 
kacsák, föléjük a tyúkok és a nagyobb csirkék. Legfelülre a rántani való kisebbek. Ha 
menetközben fúj t a szél, a ketreceket lefüggönyözték, mert ha az állatokat átfújja a szél, 
lesoványodnak. 

Ú tközben a baromfiakat etetni is kellett. A p r ó szemet, kölest vagy tört kukoricát szór-
tak a ketrecek rekeszeinek oldalába vésett vályúba, ugyanebből itattak is. N a g y o b b 
szárnyasokat este etették az istállóban, vagy a szín egyik sarkában. Kiszedték a ketrecből, 
hogy lábaikat kinyújtogathassák, a hosszú senyvedés után. Éjszakára szabadon hagyták 
őket. Reggel az etetés és itatás után rakták vissza a ketrecbe úgy, hogy a csomókban levő 
állatok közül 5-6-nak összefogták a nyakát , így adták fel a kocsira. A legfontosabb 
megállóhelyük a kópházi Csali-csárda, Cel ldömölk , Sárvár, Jánosháza, Somlóvásárhely, 
Devecser. H a a nagy melegben megfulladt egy állat, elvágták a nyakát , kifolyatták a vérét és 
megették. 

A tikászok gondoltak az áru tárolására is, és a tojást meszes vízbe rakták el. A tikász ráné-
zetre megállapítja, melyik a friss tojás, melyik az állott. A gyanús tojás fényes és könnyű. 
Mindig a tavaszi tojást rakták el mészbe és késő ősszel, karácsony előtt tudták jobb áron érté-
kesíteni. Volt egy tárolókamrájuk, melyben egy nagyobb, 2 x 3 m-es, két közepes 2,5 x 1,5 
m-es és egy kisebb 1,2 x 1,2 m-es medence. Mindegyik 1,5 m magas volt. A tárolók téglából 
épültek, belül jól kicementezték. A négy medencében 45 ezer tojás fért el. A medencét félig 
engedték vízzel, a jól elkevert oltott meszet beleöntötték. Csak egészséges, kikocogtatott 
tojást raktak a medencébe. A kikocogtatás ügyes, fürge ujjakat kívánt. Mindkét kézben 3-3 
tojást fogtak, kettőt összekocogtattak, figyelték, hogy nem repedt-e, majd ügyes mozdula-
tokkal cserélték a tojásokat a kézben úgy, hogy a már vizsgált tojás került hátra, a vizsgálandó 
előre. A harmadszori kocogtatás után egyszerre tették le mind a hat darabot. Alkalmazták a 
lámpázást is. A friss tojás sárgája középen van, a zápos összefolyt, amibe csibe van, az sötét. 
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A megvizsgált tojást teknőbe, ládába rakták. A meszes vízbe rakáshoz külön kis ládát 
használtak, melyben 50 dobás, azaz 300 tojás fért el. Ebből öntötték a meszes vízbe a tojást 
úgy, hogy a medencébe mindenhova jusson. Az egyenletes elterelgetést egy vesszőseprűvel 
végezték. Ha találtak úszó tojást, kiszedték. Ez már be volt száradva, mert bosszú ideig volt 
a tyúk alatt. Vékony mészhártyának kellett lenni a víz tetején. A mészből kivett tojás azonnal 
jól felhasználható, mint a friss tojás. Csak héjastól nem lehet megfőzni, mert felreped. A 
meszes tojás télen jobb, mint az akkori friss tojás, mert a tavaszi tojás zöldön élő tyúktól 
származik, ezért szebb a sárgája a télinél. Habot is éppúgy verhetünk belőle, mint a friss 
tojásból. 

Hihetet lenül hangzik, de a meszes medencéből egy vaskosárral merítik ki a tojásokat 
érzéssel, rázogatással. A kosár széle vastag vászonnal van körülszegve, hogy puhább 
legyen, ne törje a tojást. Merítés után egy nagy dézsába mártot ták a vaskosarat és fel-le 
mozgatással lemosták a tojásról a meszet. A meszes tojást jóval karácsony előtt kezdték 
értékesíteni. 

Sok felvásárló működöt t Rábamolnáriban, Vas megyében. Az összeszedett tojásokat 
átcsomagolták szabványos ládákba, melyben 1440 darab tojást raktak szijács közé. A fél 
ládába 720 darab tojás fért. A tojásokat h e t e n k é n t - 3 szekérrel 100 láda to já s t -v i t t ék Bécsbe. 

A felvásárolt baromfi egy részét feldolgozták, a többit nagyban értékesítették. A baromfi 
vágásának és tisztításának különleges technikája volt. Egy kézzel fogták a csirke, tyúk két 
szárnyát, csőrét ugyanezen kéz ujjai közé fogták, majd 30 cm hosszú és 5 cm vastag 
doronggal a csőrére ütöttek. Gyorsan elvágták a nyakát és már tolták le róla szárazon a tollat. 
Az ütéstől megijedt állat ezért eresztette könnyebben a tollát a levágás után. Azután kivették 
a belét, bögyét, hogy ne zöldüljön meg a bőre. Ez a tisztítási mód lehetővé tette a tartósabb 
tárolást és értékesítést, míg a forrázott áru csak gyorsfogyasztásra jó, hamar romlott. Igaz, 
ennél a belső részeket nem szedték ki. A pulykát is mindig szárazon tisztították le, hármat 
ütöttek rá. Az ütés, vágás olyan gyorsan ment , hogy sokszor még folyt a vére, még mozgott , 
de már a teste csupasz volt. A pulyka farkát dísznek hagyták, a hátán pedig két oldalt egy kis 
pihét. A kacsának és libának a lábuk közé szorítva vágták el a nyakát. Szárazon tisztítva 
értékesebb tollat nyertek. A tollat állatnemenként gyűjtve adták el a tollkereskedőknek. A 
tokos toll (nem érett) könnyen molyosodot t , ezért vagy elégették, vagy a lőporgyárnak adták 
el. 

A felvásárlónak teljes ellátás járt. Ebből fizették a vendéglőben a lovak abrakját, saját 
koszt jukat , szállásukat. Ebből vettek kölest, kukoricadarát. Hazulról nem vittek magukkal 
mást, csak pénzt, üres ládákat és ketreceket. 

A baromfi-kereskedők géppel végezték a tojás osztályozását. Súlyra, nagyságra válogatták 
szét az I., II. és III. osztályú árut. A főpiac Bécs volt 70 ládával, Baden és Wienerneustadt 
20-30 ládával kapott hetenként. Pestre csak a 111. osztályú apró tojást szállították. 

A tikászok emlékét a néphagyomány és emlékhely is őrzi. Falucsúfoló szól az ebergőcick-
ről: „harangoznak elibe, mint Ebergőcön a tikásznak". A monda szerint a püspököt várták 
bérmálásra, és amikor a toronyból a harangozó észrevett egy magas kocsit közeledni a falu 
felé, harangozott elibe, azt hívén, hogy a püspök üveges hintaja közeledik, holott az egy 
tikászkocsi volt magasra rakott ketrecekkel. 

Sárvár és Sótony közö t t az 1930-as években az első dombon túl egy emlékkő volt, melyet 
egy tikász emlékére állított a felesége. A másik emlékhely ma is áll Sárváron a várkert szélén. 
A sárváriak „tikászkép"-nek nevezik. Mai formájában egy neogót stílusú kápolna őrzi a 
tyúkász tragédia emlékét. Úgy tartják - Nógrády Géza múzeumigazgató szerint - „A soproni 
tyúkász ezen a helyen káromkodot t , és az Isten büntetése képpen lovastól, kocsistól 
elsüllyedt. Ezen építményt felesége állította volna férje bűneinek engeszteléséül." A Soproni 
Hírlap 1931-ben A sárvári tyúkászkereszt című cikkében azt írja, hogy a napokig tartó 
esőzés okozta vízmosás volt az okozója. A várból kivezető csatorna beszakadása késztette a 
tikászt, aki a Zöldfa-csárdában szállt meg, hogy a beszakadásra pallókat fektessen és 
megkísérelje rajta átvezetni a lovait és a kocsiját. A lovak már átmentek a rögtönzöt t hídon, 
de amikor a szekér első kerekei odaértek, akkor a vízmosás széle leomolva a kocsi feldőlt, 
maga alá temetve a lovakat és a tikászt is. Az. összeszedett állatok és lovak bőrének árából 
állították az emléket - írja az újság. 

Ma sok mindenben változott a tojás és a baromfi begyűjtése, tárolása és értékesítése. A 
tojásbegyűjtéssel az áfész foglalkozik, egyéni felvásárlók útján, mint Vépen Lipi Istvánné és 
Soós Lászlóné, akikhez hetenként jön az áfész gyűjtőkocsija. Ö k látják el a környék 
ABC-áruházait tojással, a többi a szombathelyi hűtőházba kerül. A Bábolnai Mezőgazdasági 
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Kombinát a hibrid tyúkokat tartó gazdaságokban termelt tojásokat - melyek 95%-os 
csíraképességűek - kikeltve látja el a lakosságot naposcsibével. Végül a Sárvári Barnevál 
vásárolja fel a baromfiakat, melyek feldolgozva kerülnek a hazai üzemekbe és exportra. 

Kiss Kálmán 

Irodalom: Tálasi István: Az anyagi kultúra néprajzi vizsgálatának tíz éve (1945-1955) 
Ethnographia, 1955. 23. old. - A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara statisztikai 
jelentése Sopron és Vas megye II. rész I. f ü z e t - D o m o n k o s Ottó: A nyugat-magyaror-
szági tyúkászatról. Néprajzi Értesítő, 1967. - Kiss Kálmán: Nyuga t -Dunántú l 
mikrotájkutatás: Vép község. 1988. - A sárvári tikászkereszt. Soproni Hír lap 1931. 

Népi imádságok Salánkon 
Salánk a volt Ugocsa vármegye (mai Kárpátalja nagyszőlősi járása) északnyugati sarkában 

fekszik.1 „Határa minden megyebeli faluk k ö z t legnagyobb és termékeny, erdeje igen nagy, 
szőlőhegye van, s a Borsova mentiben fekvő rétjei kétszer kaszáihatók."2 Népének 
főfoglalkozása évszázadokon keresztül a földművelés, állattenyésztés. A falu lélekszáma 
1989-es adatok szerint 3250 fő (ebből 2700 a magyar nemzetiségű, de mindenki beszéli a 
többség nyelvét).3 A lakosság kb. fele-fele arányban református (kálvinista), illetve görög 
katolikus. Egymás közöt t a reformátusokat magyaroknak, a görög katolikusokat oroszok-
nak mondják . 

Salánk plébániáját először a pápai tizedjegyzékek említik 1332-1337 közöt t . Ez a terület 
még a Gutkeled nemzetség Fel ;etepatak nevű birtokához tartozott .3 A falu neve magyar 
eredetű.6 A lakosság a XVI. sz.-beli névsorok idején színmagyar, a XVII -XVII I . sz.-ban 
telepednek be a ruszinok.7 Az 1647-es községi pecsét Sigillum oppidi Salánk 1647 azt 
bizonyít ja, hogy Salánk kiváltságokkal rendelkező mezőváros volt.s 

Salánk kezdetben egységesen a római katolikus hitet követte.9 A reformáció elterjedése, 
akárcsak a beregi és ugocsai részeken, az 1550 körüli időre tehető.1" A görög katolikus 
anyaegyház 1702-ben jött létre, azelőtt filiális szórvány volt.11 

xCsánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. I. sz. 434. old. 
2Fényes Elek: Magyarország mostani állapota IV. 417. oíd. 
y Dupka-Horváth-Móricz: Sorsközösség. 1990. 109. old. 
41949-1989 közöt t Kárpátalján a görög katolikus egyház a pravoszlávhoz (or todoxhoz) tartozott . 
1989 őszétől lett újra önálló. De Salánkon kivételesen a korábbi évtizedekben is a görög katolikus 
liturgia szerint magyarul folyt a szertartás. 
' A nemzetség szatmári-ugocsai ága a Gacsályi, Salánky, Atyai családok, majd tartósan a 
nemzetségbeli Rozsályi kun család birtokát képezte, s a Rozsályi kunok férfiágának kihaltával a 
leányági Barkóczyak, majd a Károlyiak és mások kezére került . In.: Szabó István: Ugocsa megye. 
1937.462. old. 
' 'Hrabár János komjáti g. kat. parochus szerint a falu Zalán-Szalán fejedelemtől kapta nevét 
(Pesty, 1865, Nagykomját ) . A név a Salamon származéka valóban éppúgy lehet, mint a „Salán"-é. 
Az utóbbiban nem szükséges a bolgár-szláv fejedelmet gondolni, mert lehet valami török 
személynév is, amely a magyar csalán szóval azonos. A Zalán ugyanis valóban s-sel olvasandó. 
Anonymus is mindig Salánt írt (Kniezsa). In. : Szabó István 1937. 462. old. 
71708-ban írja Károlyi Sándor: ,,'a Salánkon mostanában megtelepedett nyavalyás oroszok". 
Tör t . Tár. 1901. 408. A falu neve ruténul is Salánki (Pet rovMat . VI. 213.) In .-.Szabó István: 1937. 
462. old. 
sHorkay Lajos: Beszélő kövek. Rozsnyó, 1936. 11. old. 
'Bizonysága ennek az 1390-1405 táján épült templom. In.: Horkay Lajos 1936. 18. old. 
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A község történeti néphagyományaiban jelentős szerepet tölt be mind a mai napig II. 
Rákóczi Ferenc és Mikes Kelemen, utóbbiról kutat is neveztek el. Rákóczinak birtoka volt 
Salánkon, és 1711. február 11-18. között itt tartotta kormánytanácsosával utolsó országgyű-
lését, melynek emlékét a helyi református templom karzatán felirat őrzi. 

• 

A salánkiak istenfélő nép. A rendszeres vasárnapi templomba járás mellett, hétköznapi 
életük is vallásos tartalommal telített. A vallásgyakorlás legfőbb tevékenysége az imádkozás. 
Legtöbben a Miatyánkot, az Üdvözlégyet és a Hiszekegyet imádkozzák. Főleg az első kettőt 
a nap kü lönböző szakaszában többféle céllal, s ezek alkotják a reggeli és esti imák gerincét is. 
Sok „rózsafüzér" van a faluban, kik a szokásos ima mellett - a pap távozta után - mást is 
imádkoznak a templomban, olyanokat, amit a szakirodalom népi imádságok néven emleget. 
Nem kötődik liturgiához, sem más felekezeti szertartáshoz. Maguk az emberek helyezik napi 
imáik közé. Nagyobbrészt o t thonukban, reggeli-esti imáikhoz csatolva mondják el ezeket az 
egyház által épp csak megtűrt népi imákat, és megtanítják gyerekeiket, unokáikat, mint 
annak idején ŐKet tanították. Az imákat mondók életkora nagyon változatos: ötéves 
adatközlőm is volt. Az imádkozás helye nincs meghatározva, történhet a házban, az udvaron, 
munka közben a mezőn vagy bármikor. Az imák terjesztése imaponyvák alakjában történt, 
többnyire búcsújárásokon. A salánki görög katolikusok Nagyszőlősre, Máriapócsra jártak 
búcsúba, és onnan hozták olcsó imafüzeteiket, mit kézről kézre adva szakadtra olvastak. 

Gyűjtésem során görög katolikus és református1" adatközlőim egyaránt előfordultak, 
többnyire az utóbbiak tanulták meg az előbbiektől. A szóra bírással nem voltak nehézségeim, 
az első kérésre megnyíltak a szívek, előkerültek a megsárgult imafüzetek. „Legalább nem 
viszem maganva' a sírba" - mondták az öregek. 

A „Fehér rózsa Mária. . ." típusú archaikus imák több változatát is felleltem Salánkon. Ezen 
imák a legrégibb idők tudatállapotát konzerválták, mikor a kereszténység felvétele után a 
keresztény és pogány világkép elemei még évszázadokon át éltek őseink tudatában. 

A „Ma vala péntek, azon a napon. . . " típusú imák a kínhalálra való utalással kezdődnek, és 
a krisztusi kínszenvedést naturalista, néhol verista eszközökkel ábrázolják. Általában az égi 
személyek valamelyike - Jézus, a Szűzanya, a szentek - mondja el a szenvedéstörténetet, 
ezáltal hangsúlyozva az ima mennyei, hiteles eredetét. A t ö m ö r záradék tájékoztat, hogy a 
Megváltó halálának felidézése nemcsak emlékezés, hanem egyben az üdvözülés előfeltétele 
is. („Aki ezt az imát. . .") Ez megfelel a középkor vallásos szemléletének. Erdélyi Zsuzsanna 
szerint az apokrif népi imák eredete a késő középkorban gyökeredzik.1 3 

Az itt közölt saját gyűjtésű szövegekkel szeretném felhívni a figyelmet e műfaj kárpátaljai 
élő voltára is, és példát mutatni annak még időbeni gyűjtésére, nogy „öregjeink ne vigyék 
magukkal a sírba". 

FEHÉR RÓZSA MÁRIA 

Fehér rózsa Mária, mindet jézus 
találta Szent igéjével megigézte, 
Arany gyűrűjével meg pecsételte, 

l 01595-ben Shyrel Kornél feljegyzése szerint a beregi egyházmegye 38 anyaegyháza között ott 
található Salánk. In.: Horkay Lajos. 1936. 20. old. - 1593. A beregi egyházmegyéhez tartozó 
protestáns anyaegyházzal, iskolatanítóval. In.: Lehoczky: Bereg vm. monográfiája. II. 81. old. 
'Hívei számának növekedése a Barkóczy, Dessewffy és Károlyiak által uradalmukba hozott 

zsellérek letelepedésének következménye. In.: Horkay. 1936. 25. old. 
'"Előfordul, hogy a reformátusok a görög katolikus templomban pannichidát (gyászszertartást) 
rendelnek meghalt rokonaikért , halottak napján gyertyát gyújtanak szeretteik sírján, régebben a 
görög katolikusokkal együtt (többnyire t i tokban) eljártak búcsúba, egyesek ma is szentelt vizet, 
szentelt barkát tartanak ot thonukban. 
13Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok. Bp. 1976. 
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Piros hajnal hasadozik, Krisztus Urunk galérjába tette 
Szent Szűz Mária alszik, és elébe vitette. Krisztus Urunk 
Kelj fel Mária, kelj fel. Viszik a azt mondta: Aki ezt az 
te szent fiadat. Magass kereszt imádcságot naponta 
fára feszítik, három csepp háromszor elmondja, 
vérét elcseppentik. Három Héthalálos bűntől megbocsatatik, 
angyal meglátta, fölszedte. és a menyeknek ajtaja előtte megnyittatik. 

Ámen. 

Kósa Klára imádságos füzetéből. Salánk (ref.), sz. 1929. 9 éves korában tanulta egy 
koldustól. 

Fehér rózsa Mária, a Kálvária hegyére. 
Engem Jézus talála, Három csepp vérét elejtették 
Házunk négy szögletébe Az angyalok fölszedték 
Négy őrző angyal áll Aki ezt az imádságot reggel fölkeltébe, 
őrizz, anyám, őrizz, este lefektébe elmondja, megüdvözül, 
mert elvitték a te szerelmetes szent fiadat Ámen. 

Elmondta: Jana Vilma, Salánk (ref.), sz. 1932. „ . . .én mindig imátkozom, éty kódus járt a 
faluba, oszt attú tanútam. Lassan mon ' ta , oszt mektanútam. . . " 

Piros rózsa Mária, engem találványa 
Krisztusnak igézett, arany gyűrűt pecsételt, 
pecsételem ajtódba, boldogasszony házába, 
két szép angyal őrizz, 
Mária nyugszik, piros hajnal hasadék, 
teljes virág virágzék, 
kelj fel Mária, mert megfogták a te szentséges 
szent fiadat, a Jézus Krisztust, 
Magas keresztfára felfeszítették, 
három csepp vérét elejtették, 
az angyalok felszedték, 
Galiliába fölvitték, Krisztus elébe tették. 
Krisztus azt mondta, aki ezt az imádságot 
háromszor napjában elmondja, hét halálos bűne megbocsáttatik. 
Én Krisztusom szolgálód vagyok, 
Tőled minden jókat várok, 
Adj éltünkben egészséget, 
Holtom után lelkünknek örök üdvösséget, 
Ámen. 

Elmondta: Gecse Rozália, Salánk (ref.), sz. 1938. Anyjától , Sipos Rozáliától (1913-1991) 
tanulta. 

Ó hajnal, hajnal 
Szép piros hajnal 
Melyben Mária fekszik 
Pokol tőle törekszik. 
Amott van egy kápolna, 
Melyben két pap mongya 
Az ő szent miséit. 
Arra megy a boldogságos Szűz Mária 
mongya neki: „Hol jársz erre?" 
„Teljes harmadnapja járok, 
Elvesztettem a szent fiamat azt keresem." 
„Eredj fel a Sinai hegyre 

Ott meglátod. 
Szent üstökét rángassák, 
Szent szakállát tépásszák, 
Mély gödörbe taszigálják 
Gyenge ina elszakadván 
Piros vére folyván. 
Ó fehér Rózsa Mária 
Minket Krisztus tanálja, 
Kereszt az ajtóban, angyal a házadban." 
„Köjjfel, kőjj fel boldogságos Szűz Mária 
Viszik a te szent fiadat 
A nagy magas keresztfára, 

78 



Három csepp vére lecseppent. „Aki ezt az imádságot 
Az angyalok felszedték Este lefektébe, reggel felkeltébe elmondja, 
Arany csészébe tették, Hét halálos bűneinek 
A Szűz Mária elibe vitték. Bocsánatát várja. " 
A Szűz Mária azt mondta: Ámen. 

Csehély Aranka imádságos füzetéből, Salánk (gör. kat.), sz. 1939. Nagyanyjától , Lődár 
Emmától (1892-1975) tanulta gyermekkorában. 

Mavala péntek azon a napon 
Méne Jézus Krisztusnak kinheiére (-nek) színhelyére 
Megláták a zsidók fölfeszítetek 
magas Kereszt Fára Folya szent vére 
Hervad szent színe szól a 
Boldogságos szűz Máriám ó Fiam 
Fiam én aszt gondoltam te leszel 
bus látod Fiam én leszek bus 
aki eszt az imádságot el mondaná 
háromszor lefektében háromszor 
felkeltében Házáretben van egy 
mutromfa kívül aranyos beliil 
kegyelmes azalat mondanak el hétszer 
hét szent misét én aszt ot halgatom 
szerelmes szent Fiamai ártatlan 
Jézusommal ecer el kapják melőlem 
a kegyetlen zsidók keresem utcák-
ról utcákra sehol se találom 
...ő találom szent lukács Evangélistát 
látad e szerelmes szent Fiamat 
ártatlan Jézusomat O anyám 
anyám szép szűz Máriám mennyel mennyel a magas 
Kálvária hegyére ot vagyon egy 
szent kereszt fa azon vagyonföl 
Feszítve vas dárdákkal nyitoktasák 
arcul verik vérei verejtékezik 
ecetei epével itatják tövisei 
koronázzák ó anyám anyám 
szép szűz Máriám mennyel mennyel 
a fekete föld színe alá kiálsd 
hirdesd lefektedre felkeltedre hogy 
bizony bizony a paradicsomban 
velem lészen en mondom a teremtőm 
aki titeket szent vérével megváltotaki 
eszt az imádságot cl mondaná 
háromszor lefektében háromszor 
felkeltében meg üdvözíteném. 
Amen. 

Fanta Etelka imádságos füzetéből. Salánk, sz. 1921. (gör. kat.). „. . .az ídésapámtú tanútam, 
so'se láttam vón, hogy neki le lett vón írva, de so'se tanított, csak ahogy jött-mént az udvaron, 
feszt eszt imátkozta, én oszt beszedtem a fülembe, oszt mektanútam. Idésapám 1871-be 
született, 1950-be ha't meg. . . " 

Pilipko Erzsébet 
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Szent Flórián 
tisztelete Rakacán 

Az 1930-as évekig a falvak és váro-
sok többségében nagyon sokat szen-
vedtek a tűzvésztől. Szent Flóriánt 
tartották a tűz és víz ellen védőszent-
nek. Rakacán Búr Lajosné Tarbaj 
Anna beszélte el, hogy az 1916-os 
tűzvész idején, mint kislány ő szaladt 
a ház körül és imádkozta a fohászt : 
„Szent Flórián védd meg a tűztől a mi 
házunkat" . Akkor igen sok ház leégett 
és ő boldog volt, hogy Szent Flórián 
meghallgatta és megvédte a házukat a 
tűzvésztől. 

A k k o r még minden házban megvolt Szent Flórián képe. Kereskedők árulták ezeket a 
papír lenyomat-képeket és a hívek bekeretezve őrizték a házukban. Tűz esetén leakasztották 
a falról a képet és ha gyerek nem volt, az apa vagy az anya szaladt vele a ház körül és mondta 
az imádságot. 

Az 1930-as évekig sok faluban zsúpfedeles házak voltak. Ha egy meggyulladt, a szél vitte 
tovább a lángot és bizony a család minden portékája odaégett. 

Szent Flórián 304-ben szenvedett vértanúhalált. Dioklecián császár alatt magas rangú 
katonatiszt volt, t i tokban keresztény. Szokás szerint meg akarta látogatni a börtönben a 
keresztényeket az Enns folyó melletti Lorchban. Útközben egy csapat katonával találkozott, 
akik a keresztények felkutatására siettek. Sose fáradjatok, én is keresztény vagyok - mondta. 
Forduljatok vissza, vezessetek a kormányzó elé. Aquilinus elé vezették. Az csodálkozva 
fogadta bajtársát és rá akarta bírni, áldozzon a pogány isteneknek. Hiába volt minden. 
Először megbotoztat ta, utána nagy malomkővel a nyakában az Enns folyóba dobatta. 
Holttestét a víz egy kőszirthez hajtotta, ott egy Valéria nevű jámbor asszony levétette és 
eltemettette. 

Ereklyéit Rómába vitték, majd III. Ince pápa adományából Krakkóba került és a lengyelek 
védőszentje lett. Szent Flórián kultusza Lengyelországban, Árva megyében és Magyarország 
más részein, továbbá Alsó-Ausztriában és Felső-Bajorországban is elterjedt. 

Tűzveszélyben azért hívják, mert imádságára már gyermekkorában megmentett egy házat 
a lángok martalékától. Vízveszélynél meg azért, mert vízben halt meg. A tűzoltók és 
kéményseprők is védőszent jükként tisztelik. 

Rakacára az 1800-as évek végén Árva megyéből jöttek telepesek, valószínűleg ők hozták 
magukkal megkülönböztetet t tiszteletét. 

Ma már nincsenek szalmás, zsúpfedeles házak. A mai ember már nem fél úgy a tűztől, mint 
a régiek. A betonpadlások nem tűzveszélyesek. Az elmúlt 45 esztendő pedig nemcsak a 
szentek tiszteletét csorbította, de a szentképekét is kiölte. 

Rakacán ma már egy házban sem található Szent Flórián-kép és a tisztelete is kihalt, csak 
az öregek beszélik, nogy milyen veszedelmet jelentett egy-egy tűzvész és milyen nagy 
tisztelettel hordták körül a Szent Flórián-képet, hogy mentse meg őket a tűztől. Ez a 
hagyomány az 1930-as években megszűnt. 

Ä tűzoltók és a kéményseprők azonban még mindig védőszentjüknek tartják és hisszük, 
hogy nem is hagyja őket cserben sohasem. 

Kisfalusi János 
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KRÓNIKA 

Újszászy Kálmán kilencvenéves 
Milyen régen is volt az, amikor először találkoztam Újszászy Kálmánnal! T ö b b mint 70 

évvel ezelőtt, 1921 őszén. Én negyedikes gimnazista voltam Patakon. Ide toppant ő be akkor, 
a teológiára. Láttam én teológust ezelőtt is eleget, de azok általában jól megtermett , sötét 
ruhában járó, tekintélyt tartani igyekvő, leginkább bajuszos fiatal férfiak voltak. Kálmán 
viszont nagyon elütött ettől a típustól. Ná luk sokkal kisebb termetű, vékony dongájú, 
mozgékony, szemüveges, a budapesti aszfaltról szalasztott, rövidnadrágos, fehér tornacipős, 
világias kamasznak látszott. Az akkori „elekciós vers" emlékezetem szerint ezt a képet 
örökítette meg róla: 

Neuerschwabel Kálmán ideszakadt Pestről, 
Sohasem volt távol szülői tűzhelytől, 

De mióta ittvan, mindegyre azt hajtja, 
Hogy a kis ökörnek nagy ökör az anyja. 

Elképzelhető, hogy mit jelenthetett ennek az újdonsült pataki diáknak az óriási klíma-
változás! Ám Kálmán már ekkor is a beilleszkedés, az alkalmazkodás rugalmas szellemű 
sikerembere volt. Előző diákévei cserkésztapasztalatai révén nyitva állt előtte az éppen akkor 
alakuló cserkészcsapat, amelynek alapítói azok a pataki teológusok voltak, akikkel sorsa 
összehozta a tahi református diáktáborban: Vincze Károly, Szabó Zoltán, Zsíros József, 
Benke József. Ö k későb is nagy hatással voltak fejlődésére. 

Újszászy Kálmán életpályáját vizsgálva nehéz eltávolítanunk magunktól azt a Kerényi 
Károly és Thomas Mann által képviselt gondolatot , hogy minden ember életébe beleszólnak 
bizonyos „mitikus szerepet játszó emberek". Úgy gondolom, Újszászy Kálmán gondolko-
dásától sem esik messze ez a felfogás. Mert nézzük csak családi gyökereinek, első 
útrakelésének, pályaválasztásának körülményeit! 

Századunk legelején, 90 évvel ezelőtt, 1902. december 13-án Luca napján! - született 
Budapesten, a Lipótváros gazdag nagypolgárok lakta negyedében. így - területi jogon - a jó 
hírű Markó utcai gimnáziumba került, ahol az osztályban egyetlen református gyerek volt. 
Az ugyanott tanuló Németh Lászlóval és a később pataki tanárrá lett Szatmáry Lajossal 
együtt a Vörösmarty utcai skót misszió épületébe jártak vallásoktatásra. Az. itteni vallásórák 
döntő jelentőségű élményévé váltak a véletlen sodortatás vagy — ahogy Újszászy Kálmán 
minden bizonnyal átéli: az isteni gondviselés jóvoltából. Kitűnő vaUástanára ugyanis az 
egykori pataki teológus, Gombos Ferenc volt, aki később Simándy Pál néven lett íróvá, 
lapszerkesztővé. Pataki diákélményeiről regényt írt. Újszászyt Gombos Ferenc irányította 
az akkoriban rendszeresen működő tahi református diáktáborba. A tábor szelleme megtet-
szett neki, s bár ő azzal az elhatározással készült az érettségi után Pestre, hogy az egyetemen 
finnugor nyelvészetet fog tanulni, az említett „mitikus szerepet |átszó" új barátok ösztönzése 
a pataki teológiára irányította lépteit. 

A gondos szülők akarata szerint előbb külföldre ment „német szóra". Mikor szülei 
megtudták, hogy életpályául a teológiát választotta, azt szerették volna, hogy a garatnszent-

'Harsányi István: Sárospatak a magyar nevelésügy szolgálatában. Sárospatak, 1943. 4. old. 



yörgyi gyökerű család papjelölt fia a pápai kollégiumban tanuljon. Miért kell neki a messzi 
árospatakra mennie, ahol a családnak nincsenek gyökerei? Ekkorra azonban Kálmán már 

bekerült a „pataki szellem" vonzáskörébe, s nemcsak „bekukkant" Patakra, hanem ott is 
ragadt, s m a - i m m á r 71 év ó ta -egyvég t iben élte és éli most is a Patakhoz hűséges diák, tanár, 
tudós, közéleti ember életét. Erdélyi János, amikor 1851-ben Patakra került és megindította 
a szerkesztésében irodalomtörténeti jelentőségűvé vált Sárospataki füzeteket, ennek beveze-
tőjében azt írta, hogy „a szellem ott fú j , ahol akar". S akkoriban éppen úgy Sárospatakon 
akart fújni , mint később az 1920-as, '30-as és '40-es években, vagyis pontosan Újszászy 
teológus évei és fiatal tanársága évtizedeiben. 

• 

Bárkinek az életpályáját tanulmányozzuk is, szükséges, hogy a nagyszülők nemzedékére 
is vessünk néhány figyelmes pillantást. A nagyszülők ugyanis már eleven és jól körülírható 
emlékekben élnek az unokák emlékezetében. 

Újszászy apai nagyapja jómódú garamszentgyörgyi gazdálkodó volt, ám belekerült a 
dzsentrisedő életforma csapdájába. „Gyermekhaduk - négy gyermek - fu to t t elszéledve 
szerte a szomorú világba", s lett belőlük itt-ott valaki. Kálmán apjának Pestre kellett mennie 
szerencsét próbálni. Itt, többféle próbálkozás után, a postánál gyökeresedett meg, ahol 
postatiszti rangig vitte. Ebben is öregedett meg. 

Az anyai nagyapa földközelben élő váci volt, akinek lánya, a későbbi Újszászyné önálló 
munkavállalóként egy nagy lipótvárosi ház házmestere lett, s akinek már viceházmestere is 
volt. A családban örököl t szigorú kálvinista életfelfogás és értékrend, a nagyszülő feltétlen 
pontosságot követelő morálja még tapintható közelségben volt mindkét ágon. A konstruktív 
életvitel, a megélhetésért végzett kemény munka egyformán jellemezte Újszászy anyját is 
apját is. így szinte természetes, hogy az ő jellemének is fő tartópillérévé vált a szorgalom, a 
megbízhatóság, a kötelességteljesítés, a tekintélytisztelet, a fegyelmezett közösségi magatar-
tás. Mindezt később ő is feltétel nélkül vállalta és elvárta fiaitól, lányaitól is. Ezért aztán nem 
volt könnyű az o lykor már-már mereven következetes követelményrendszerhez idomulniuk 
a gyerekeknek. Ennek a nevelési rendszernek nyilvánvaló köze van ahhoz, hogy a 
nagycsaládot máig összetartó házaspár: a szigorú követelményű apa és a szelíd mosolyú 
tanárlány-feleség, Deák Ilona, sikeres életvezetésű gyermek- és unokahadat nevelt maga és az 
ünnepi „nagyasztal" köré. 

* 

Tanulmányi évei alatt, majd tanítóképző-intézeti és teológiai tanárkodása idején Kálmán 
számos ösztökélő területét találta meg sokoldalú tehetsége kibontakoztatásának. Végigjárta 
a pataki kollégiumi hierarchia minden lépcsőfokát, a szeniorságtói, a cserkészparancsnokság-
tól kezdve a kollégiumi közigazgatóságig, könyvtár- m a j d gyűjteményigazgatóságig. S 
közben elnyerte a legfontosabb egyházi tisztségeket, a zsinati tagságtól az egyházkerületi 
főgondnokságig. Mindehhez szilárd alapul szolgáltak glasgow-i, baseli, athéni tanulmányi 
évei, svédországi, amerikai tanulmányútjai . Szinte megszállottja volt a folyamatos önépítés-
nek, személyisége fejlesztésének. Arra mindig vigyázott, hogy túl ne lépje illetékessége 
határait, de szívesen dolgozott azért, hogy a képességei, produktumai alapján őt megillető 
munkaterületeket elfoglalja. 

Igazi neki való életforma volt a cserkészet. Egyik leglelkesebb cserkészparancsnok volt, 
akit ismertem. Emlékszem az 1926-os vajdácska! próbatáborra. Itt egy körletlátogatása 
alkalmával lendületes mozdulatokkal hajigálta ki a sátrakból a rendetlenül elhelyezett 
takarókat , párnákat, lepedőket, dobozokat . Akkortáj t adtuk neki a vérszívásra utaló 
„Szúnyog" vulgót. Egyéb vulgóit is hamiskás mosollyal tűrte, s némelyiket élvezte is, például 
a Gandhi nevet. O l y k or - szűkebb baráti körben — Gandhinak öltözve utánozta a cingár 
termetű nagy embert . Szellemes, csípős megjegyzései közszájon forogtak, s bekerültek a 
pataki diákvilág anekdotakincsének feljegyzett anyagába is. Egy ilyen szellemes megjegyzé-
sét már esperes korában mesélte el nekem Adorján József. Évfolyama több tagjának 
prédikálási stílusával nem volt Újszászy megelégedve. Évzárás alkalmával magához hívta 
őket rektori irodájába, s így minősítette őket : „Tiszteletes urak, maguk modorosak. Ezt le 
kell vetkőzniük". Amikor Józsefünkhöz érkezett, szúrósan ránézett, s csak ennyit mondot t : 
„Tiszteletes úr, maga nem modoros . . . Maga modortalan." 
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Próbálom most összeszedni azokat a személyiségvonásokat, amelyek segítségével Kálmán 
ércnél maradandóbb emlékművet - aere perennius monumentum! - faragott magának hosszú 
élete során. Törékenynek látszó, de öröklés és kemény kerti munka révén erős, edzett test, 
mozgékony szellem, kitűnő memória, szuggesztív, hatékony személyes nevelőhatás, földön 
járó realitásérzék, a jelentkező szükségletek felismerése, modellértékű korszerű feladatok 
végiggondolása, a szükséges munkák koncepciózus megtervezése, megszervezése és végigvi-
tele icllemzi őt. N e m hagy maga után félbe-szerbe hagyott feladatot, lett légyen szó akár 
faluszemináriumról, könyvtárról, adattárról, gyűjteményekről , népfőiskoláról. Szenvedé-
lyes rendteremtő, lomtalanító. Nagykönyvtári munkáját azzal kezdte, hogy az örökségül 
kapott impozáns nagytermet visszaadta eredeti rendeltetésének, megfelelő tárolóhelyisége-
ket hódítva vissza folyosókon, lépcsőterekben, majd végül a sok mindenre felhasználható 
„repozitóriumban". Mintha valami külön gyarapítási, megőrzési ösztön munkálkodna 
benne, olyan tárgyakból teremt páratlan értékű gyűjteményeket - lásd adattár, analekta, 
levelezőlap, gyászjelentés, meghívógyűjtemény - amelyek legtöbb muzeológusnak, levéltá-
rosnak, könyvtárosnak eszébe se jutnak. 

Nagy segítség számára pedagógiai tanulmányokon köszörült emberismerete és az 
emberekkel való bánni tudása. Kitűnő politikai szimata és páratlan hűsége kollégiumához 
érlelte meg benne azt a döntést, hogy 1945-ben több kisgyermekes családjával, terhes 
feleségével ritka kivételként nem mozdul t sehova Sárospatakról. Milyen igaza volt! Mint 
ahogy abban is igazat kell neki adnunk, hogy tudatosan vállalta azt a Bethlen Gábor-féle 
megtartó magatartást, amelynek jelképe a szél által meghajlásra kényszerített , ám a szélvihar 
elmúltán ismét fölegyenesedő fű. O l y k o r saját szűkebb körében is túlzónak minősített 
óvatossága is erénnvé minősült a sikeres megtartás eredménye révén. Amennyire nem volt 
része a kollégium feladásában, éppen annyira elismerendő, hogy magatartása segítségével 
mennyi mindent tudot t átmenteni a nyitva álló jövő számára. De ezért - a múlthoz méltó 
jövőért - már a nyomában következőknek kell, korszerű és hatékony eszközökkel, 
küz.deniük. 

Újszászy beteljesítette a maga „mitikus szerepét"! Mint ahogy beteljesítették mindazok az 
irányt mutató, útegyengető szereplők, akiknek összjátéka nélkül az Ujszászy-monumentum 
nem épülhetett volna fel. Nem hagyhatom kiemelés nélkül feleségét, Deák Ilonát, aki 
nemcsak családi környezetének volt türelmes és aktív védelmezője, hanem képzettsége 
alapián is egyenrangú élettársa - kollégiumi múzeumigazgató minőségében - gyarapító és 
értékmegőrző munkatársa. 

Emberi értékeinek számbavételekor különösen éles hangsúllyal kell kiemelnünk azt az 
építő, pozitív hatást, amely nélkül tizedét sem tudta volna megvalósítani mindannak, ami 
keze, szelleme nyomán termelődött . Arra a fantasztikus hatásra gondolok, amelyet a 
közvetlen, személyes találkozások alkalmával még teljesen ismeretlen emberekből is ki 
tudot t váltani. Akár egyszerűen berendezett munkahelyén, akár múzeumnak is beillő 
lakásában, a hagyományos, nagyméretű bőrhuzatos fotelekben vagy a terített asztal mellett 
ülve, jó király-hegyi borát hörpintgetve folyt a beszélgetés. Mindig óriási vendégjárás volt 
vendégszerető o t thonukban, s igen gyakran került a látogató táskájába, szatyorjába egy kis 
kóstoló a zamatos hegyaljai szamorodniból, a kerti dióból és gyümölcsökből készült 
kisüstiből vagy diópálinkából. Kedves „ünnepi követei" voltak ezek az ősi pataki kollégium-
nak. 

Kálmán közvetlen személyes hatását szervesen egészíti ki hallatlanul széles körű levelezése 
hazánk, Európa és Amerika mindazon területére ki ter jedően, ahol pataki diákok és egyéb 
reformátusok élnek. Ilyenek pedig, mint tudjuk és tapasztalhatjuk, mindenütt , újabban 
Afrikában, sőt Koreában is találhatók. Micsoda dokumentumanyaggá nőhetne az a számta-
lan levél, amely Patakról indult el bárhová, s érkezett Patakra, az ő címére. 

Persze, szép számmal vannak nyomtatot t dokumentumai is Újszászy szellemi alkotómun-
kájának is. Hozzám legközelebb állnak azok az írásai, amelyekben a magyar nép megerősíté-
sének gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. Ilyenek: A falu- Útmutatás a falu tanulmányozásá-
hoz 1936. - A sárospataki főiskola faluszemináriuma (1947) és Népfőiskolai tapasztalatok 
(1947). Ezek az írásai maradandóan épültek be a magyar falukutató és szabadművelődési 
mozgalomba. 

Azt hiszem, senki sem ismeri jobban Sárospatak múltját, s érzi jövő hivatását mint ő. 
Valamennyi pataki történelemformálóról tud minden fontosat. Történelmi séták a sárospa-
taki református temetőben címmel két füzetben emlékezett meg a pataki halottakról, s 
azokról a sárospataki szellemmel rokon emberekről, akik a vele kialakult szoros kapcsolat 
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révén kéredzkedtek a pataki temetőbe, mint Móricz Miklós és felesége, Cs. Szabó László, 
Várkonyi Hildebrand Dezső. 

De Újszászy Kálmán nem csupán a pataki szellem ébren tartója, hanem országos 
mozgalmak ösztönzője, nélkülözhetetlen harcosa is. A magyar anyanyelvi konferencia, a 
honismereti, az amatőr néprajzi gyűj tőmozgalom egyik szellemi vezére, számtalan, jelentős 
szerepet játszó hazai személyiség, és törekvő fiatalok bizalmasa, tanácsadója. Külföldi, főleg 
amerikai útjait mindig teljes bevetéssel használta fel arra, hogy minél több szellemi és anyagi 
értéket hozzon haza, és mindig kivétel nélkül csak a pataki kollégiumnak. Az ő személyének 
varázsán keresztül jelentős könyvtárak kerültek Patakra és találták meg végső helyüket a 
repozitóriumban, a múzeumokban, amelyek anyagából sorjában lehet igen értékes, változa-
tos tartalmú kiállításokat rendezni. S mi mindent lehetne még elmondani ünnepeltünk, 
életútjáról, pataki díszpolgárságáról, ami azt is bizonyítja, hogy nem minden szállóige 
fenékig igaz, például az sem, hogy senki sem lehet próféta a maga hazájában. Számos állami 
és egyéb kitüntetése közül csak azt említem meg, hogy nyolcvanadik születésnapja 
alkalmából a Magyar Népköztársaság Zászlórendjével tüntet ték ki, de neki mindennél 
fontosabb a számtalan, Sárospatakot és hazánkat szerető barát szeretete és tisztelete, amely 
szüntelenül körülveszi őt. Ez persze azzal is jár, hogy nem kerülheti el néhány kicsi és szürke 
emberke irigységét. Az életmű végső egyenlegének megvonása már nem a kor - és egykori 
munkatárs feladata. Ez a munka a maradandó tények későbbi feldolgozóira vár. 

• 

A rendelkezésre álló keretek kitöltését egy tűnődéssel fejezem be. Micsoda asszimiláló és 
mozgósító ereje lehet egy város, egy táj, egy intézmény, egy közösség szellemének! Az 
annyiszor emlegetett genius loci-nak, amely olyan mértékig magához tudja ragadni az 
egészen más környezetből ide került Újszászy Kálmánt, ahogy azt elvégezte, s tette másokkal 
is, akik ezzel a munkálkodó szellemmel közvetlen közelségből megismerkedhettek. El-
végezte annyira, hogy patakiság tekintetében , mondjuk ki oátran, megelőzte a legősibb 
patakiakat is. A szellem asszimiláló hatását senki másban nem ismerhetjük fel jobban, 
kitapinthatóbban, mint benne. S ha most az országban valaki azt mondja : Újszászy Kálmán, 
akkor aki hallja, Sárospatak jut eszébe. Ugyanígy a Sárospatak hívószóra az ő neve. Ennek az 
alakító pataki szellemnek a vonzáskörébe került a szombathelyi Káldi János költő is, amikor 
egyszer hosszabb időt Patakon töltött, s itt írt versét így fejezte be: 

Egy porfelleget sóhajtó falu is lehet 
akár a világ közepe is 

ha fiai után példa, 
ha magatartás, 

ha oly fényt ad az emberiségnek, akár 
a Nap. 

Az azonosulás alapja annak az értékrendnek a felismerése, amelyet az ember követésre 
érdemesnek tart. E nélkül a felismerés nélkül nem következik be hiteles azonosulás, 
asszimiláció. Tovább t űnődöm: vajon népünknek, nemzetünknek, társadalmunknak nem 
ugyanolyan hatékony vonzóerő-tartalékot kell-e feldúsítania, hogy szinte lehetetlen legyen 
kiszabadulnia magához rántó vonzó, érdemesnek, jónak tartott erőteréből. Ahogy a bolygók 
sem tudnak megszökni napjuk számukra megszabott pályáiról? 

* 

Most pedig hadd lehessek önzőén szerénytelen, s idézhessem pontosan fél évszázaddal 
ezelőtt Sárospatakon elhagzott előadásom néhány sorát: „ N e m elsősorban a talajban, a 
vízben, a táj képében, még nem is a sokszor emlegetett kövekben van a szellem, az éltető erő 
igazi kútforrása, hanem abban a tényben, hogy itt vagy ott valamikor csodás erők, isteni 
elrendelés következtében értékes emberi munka folyt, dinamikus szellem gondolkozott , 
összefüggéseket keresett, nemzeti értékeket termelt. Az emlegetett genius loci nem más, mint 
annak az emléke, élő emléke, hogy valamelyik helyen nagy nemzeti, politikai, vallási, 
nevelésügyi megmozdulások születtek, értek meg vagy robbantak ki, hozzáfűződtek a város, 
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a hely, az intézmények nevéhez, tőlük szinte elválaszthatatlanok lettek. Ügy egymáshoz 
tartoznak, mint a név és viselője.' 

Szeretettel és tisztelettel köszönt jük a 90 éves Ujszászy Kálmánt, a pataki szellem egyik 
leghitelesebb megtestesítőjét, s szívből kívánunk neki hátralévő földi, majd tartós szellemi 
utóéletében sok-sok megérdemelt elismerést. 

Harsányi István 

Csengeren ülésezett 
a Nemzeti Örökség Bizottsága 

Először tartotta vidéken soros ülését a Nemzet i Örökség Bizottsága, amely az ország 
építészeti örökségének védelmében a hivatásos műemlékvédők mellett társadalmi szervek 
képviselőiből áll. 

Augusztus 3-án és 4-én Csenger városában ültek össze, tiszteletadásként a város vezetői és 
polgárai előtt, akik sajátos városi arculat kialakításán fáradoznak. Jeles ez a törekvés az elmúlt 
évek elsivárosodást tükröző, sematikus építészeti gyakorlata után, amelynek hosszan 
húzódó hatása ma is tapasztalható. A jellegtelen ABC-k , a betonbunker küllemű posták és 
O T P helyett a városi közösségek otthonait teremtették meg a csengeriek: iskola, egészség-
ház, művelődési ház és sportcsarnok épült a polgármesteri nivatal, a templom és a parókia 
mellé. A bizottság határozatban ismerte el az építtetők teljesítményét, a szándékot, hogy a 
jövő nemzedéke számára o t thont adó, mással össze nem téveszthető építészeti környezetet 
teremtettek. 

A Nemzeti Örökség Bizottsága ezen az ülésen hozot t határozatot arról, hogy úi védettségi 
kategóriát állít fel, melyet Nemzeti Emlékhelynek nevez. Ez az elgondolás tükrözi azt a 
szándékot, hogy ne csak a szokásos műemléki kategóriákkal leírható és döntően építészeti 
erényeiknél fogva nemzeti örökségként megítélt építmények kapjanak figyelmet és védettsé-
get, hanem azok a helyszínek, területek, helyek, épületek is, melyek kiemelkedő jelentősé-
gűek nemzetünk életében. A Nemzet i Emlékhellyé nyilvánított területeket, épületeket a 
nemzet oltalma alá helyezi. A bizottság megbízta tisztségviselőit azzal, állítsák össze a 
Nemzeti Emlékhelyek jegyzékét. 

Ilyen helyeknek számítanak a jeles történeti személyiségek és események által felmagasz-
tosult színterek, vagy emlékezetes események jelképi értékű tanúi, melyek hozzájárulnak a 
nemzethez való tartozás érzésének kialakításához. A Nemzeti Emlékhelyek esetében -
hasonlóan a műemlékekhez az ártó, veszélyeztető szándékokat szigorúan el kell ítélni, és 
az ilyen szándékok ellen a bizottság tagjai fellépnek. 

A Nemzeti Emlékhellyé nyilvánítással kapcsolatban természetesen nemcsak a bizottság 
tagjai tehetnek előterjesztést, várják az ezzel kapcsolatos javaslatokat, előterjesztéseket. 

Elsőként a hajdani és remélhetőleg majdani Nagygéc község református templomát, és 
annak környezetét nyilvánították Nemzeti Emlékhellyé. Ez a templom jelenleg használaton 
kívüli, romos, és a falurombolás mementójaként helyeztetett a nemzet oltalmába. A 
templomot a 22 éve Szatmárban pusztító árvíz tette tönkre, amely elsodorta Nagygéc falu 
házainak egy részét is. Az 1970-es évek bürokrat ikus „központi akarata" tekintet nélkül az 
ottlakók ragaszkodására és maradási szándékaira, kívül rekesztette a falut a védő körgáton. 
Gyökereitől elszakított falusi lakosságát pedig a környék falvaiba telepítette. 

A használható házak jórészét is lerombolták, s így az elmúlt két évtizedben a falu temetőjét 
és néhány megmaradt épületét benőtte a bozót , temploma kifosztva, romosán állt. A 
gyökereket azonban nem lehet könnyen eltépni. N e m csaK az egyetlen, minden tiltás ellenére 
ittmaradó öreg házaspár ragaszkodott lakóhelyéhez. A falubeliek visszajártak művelni 
kertjeiket, a mezőgazdasági termelés részben megmaradt. Új betelepülő is érkezett, a falu 
hajdani lakosaiban is megerősödött a szándék a visszatérésre. Az építési tilalom feloldá-

'A Nemzet i Örökség Bizottságának célkitűzéseiről és a védelem alatt álló létesítményekről lásd 
Román András írását a Honismere t 1992. 5. számának 29. oldalán. (Szcrk.) 
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A nagygéci templom 



sát várják, s azt, hogy a gát továbbépítésével falujuk is védelmet kap hiszen itt szeretnének 
élni. 

Amikor a Nemzeti Örökség Bizottsága a templomot Nemzet i Emlékhellyé nyilvánította, 
egyben a nagygéci lakosok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzata és Csengersima 
község gondjába ajánlotta. 

Augusztus 3-án este 6 órakor 22 éve először tartottak a nagygéci romtemplomban 
istentiszteletet. Hogy ez megtörténhessen, nemcsak a református egyház törekvő igyekezete 
kellett, hanem egy példamutató, fiatalokból álló lelkes csapat munkája is. 

1989 novemberében alapította meg az Országos Műemléki Felügyelőség az Örökségünk 
Őrei műemlékvédő ifjúsági szervezetet. A fiatalok Komlódtótfaluban táborozták ezen a 
nyáron és a komlódtótfalui Becsky-kúria helyreállításán dolgozva a nagygéci templomot is 
előkészítették, így kezük munkája nyomán az istentisztelet valóságos közösségi ünneppé 
vált. A templom környezetét megtisztították az emeletmagas bozóttól , a hajdani templom-
kertet vesszőfonásos kerítéssel vették körül . Az ezen a területen talált szétszórt, meggyalá-
zott csontoknak fejfás nyugvóhelyet létesítettek, a templomot megtisztították, és alkalmassá 
tették arra, hogy látogatói beléphessenek. A visszatért nagygéciek áhítattal léptek be 
templomukba, anol fogadalmat tettek a templom helyreállításának segítésére. Úgy legyen! 

Aznap este az Örökségünk Őrei fiataljai a Becsky-kúriát is visszavarázsolták barokk 
szépségébe. Ez természetesen csak illékony varázs volt, melyet gyertyafénnyel, virágkoszo-
rúkkal és kedves, ünnepélyes fogadtatással értek el, a kúria ugyanis szintén romos, s mint 
első osztályú műemlék megmentésre vár. Ezek a fiatalok bíznak benne, hogy évek, vagy 
évtizedek alatt sikerül a helyreállítási munkát elvégezni, támogatókat és segítőket találni. 

A kedves esti ünnepség után másnap folytatta ülését a Nemzeti Örökség Bizottsága, 
melyen nemzeti örökségbe sorolt budapesti és dunántúli egyházi épületeket. Ezeknek listáját 
a következőkben közöljük. 

A bizottság tagjai ezután a megye néhány egyházi műemlékét látogatták meg, melyek a 
magyar egyházi építészetben is páratlanok. Mint Csengeren és Csengersimán, ezekben a fal-
vakban is szeretettel fogadták a N Ö B tagjait. Nyíregyházán a megyeházán találkoztak a me-
gye vezetőivel, akik szintén bizonyságát adták a már megismert szatmári vendégszeretetnek. 

Matyaczkó Olga 

A Nemze t i Ö r ö k s é g Bizottsága 1992. augusztus 3-i Csengeren megtartott ülésén az alábbi 
templomokat , egyházi épületeket sorolta a nemzeti örökségbe! 

Budapest, Deák téri evangélikus templom, Dohány utcai zsinagóga, Egyetemi templom, Fasori 
református templom, Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga, Szent Anna- templom, Budapest Szent 
István-plébániatemplom - Bazilika, Szent László-plébániatemplom, városmajori római katolikus 
templom. Dunántú l : Csempeszkopács - Szent Miklós-templom, Drávaiványi - református 
templom, Esztergom - Primási Székesegyház. Felsőörs - Bűnbánó Szent Mária Magdolna 
plébániatemplom. Grábóc - görög keleti templom. Győr - Loyolai Szent Ignác-templom, Cyőr 
- Karmelita templom, Egregy - római katolikus templom, Hidegség — római katolikus templom, 
Lébény - Szent Jakab apostol plébániatemplom, Ják - Szent György-plébániatemplom, Mánfa -
római katolikus templom, Nemeskér - evangélikus templom, Pannonhalma - Bencés Főapátság, 
Pápa - római katolikus plébániatemplom, Siklós - Ferences templom és kolostor, Sopron - Szent 
Mihály-plébániatemplom, Sopron - Bánfalva - Mária Magaolna-teplom, Sümeg - Urunk 
Mennybemenetele plébániatemplom, Szigetvár - Szent Rokus-plébaniatemplom, Tihany -
Bencés apátság és plébániatemplom, Velemér - Szentháromság templom, Zirc - római katolikus 
plébániatemplom. 

Gábor Áron-szobor Bereckben 
Az 1849-es tragikus kökösi csata időpontját , július 2-át követő szombaton, a Kovászna 

megyei Bereckben, a székely tüzérség megteremtőjének szülőfalujában szobrot avattak 
Gábor Áronnak. A kárpáti hágó erdélyi kapujában fekvő község népének régi óhaja 
teljesedett. 

Varga Mihály sepsiszentgyörgyi fiatal szobrászművész alkotását egész napos ünnepség-
sorozattal avatták fel. Reggel kiállítás nyílt a helyi iskolában Gábor Áron életéről, 
ágyúöntésről. Itt Khell Ö d ö n , a Gábor A ron Alapítvány elnöke beszélt, majd Sombori 
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Sándor író és Incze László, a kézdivásárhelyi múzeum vezetője tartott előadást, a budapesti 
Erdélyi Szövetség nevében pedig Teleki János dr., a koltói Teleki Sándor gróf dédunokája 
szólott . 

A római katolikus templomban tartott misét Csató Béla, gyulafehérvári római katolikus 
érseki helynök celebrálta. Ugyancsak ő avatta fel a szobrot a község főterén. 

Gábor Áron köztéri szobrának felavatásán Garai Lajos berecki polgármester vette át az 
emlékművet. Ünnepi beszédeket mondtak : Tőkés László nagyváradi református püspök, dr. 
Imreh István történész, akadémikus, Beke György író, az Erdélyi Szövetség elnöke és 
Magyari Lajos költő, a Háromszék főszerkesztője. Közreműködtek sepsiszentgyörgyi és 
marosvásárhelyi színművészek, és fellépett a Vox Humana kamarakórus. 

Beke György 

Áron-szobrok 

Ahogyan most visszaemlékezem, egykori kellemetlenségek eltűntek, s szándékom ellenére 
is a h u m o r puha takarójába kell bugyolálnom szavaimat, amikor a háromszéki Gábor 
Áron-szobroK meg -emléktáblák történetfoszlányait egymás mellé fűzöm. 

A sort a hatvanas évek végén a kézdivásárhelyi Turóczi Mózes-féle „ágyúgyár" helyére 
épített ház falára elhelyezendő emléktábla nyitotta. Az apró házacskába elhelyezett kiállítás 
megyei engedélyeztetése viszonylag simán ment. Úgy tűnt , a falra függesztendő márványlap 
körül sem kell bonyodalmat sejteni, mikor az avatóünnepség előtt a kiviteleztetést M. Á. 
akkori munkatársamra bíztam. Egyhetes távollét után hazaérkezvén, ügyintézőm feldúlt 
arccal fogadott : propagandati tkárunk határozottan megtiltotta az emléktábla elhelyezését. 
Nincs rá felsőbb engedély. Hiába szállítottuk ki a kézditamásfalvi Thury-kastélyból 
származó egykori asztallap törött márványát (hogy ne kerüljön pénzbe) az uzoni sírkőfaragó 
és betűvésőmesterhez, le kellett állítani a munkát . Dühömet visszafojtva ültem kocsiba.. . -
Szankció lesz a vége! - figyelmeztetett M. Á. - Hadd legyen - replikáztam. - Csak az 
emléktábla a falra kerü l jön . . . Nézd - mondtam ha S. C . intelligenciahányadosa elfogad-
ható, amikor az avatóünnepségen észreveszi az új táblát (hisz úgy tudja, a tiltásnak érvényt 
szerzett), lenyeli a békát, s úgy tesz, mintha észre sem vette volna. Ha botrányt csap, magát 
is kellemetlen helyzetbe kavarja. A tömeg előtt, felettesei előtt is... A felelősség az enyém, te 
közölted velem a tiltást. Én is veled megyek - vágta ki a rezet M. A. 

Uzonban az idős betűmetsző kortól és betegségtől párás, könnyező szemmel fogadott. -
N e m lehet, fiaim - hajtogatta - , ha 3 éjjel és 3 nap dolgozom, amennyi még hátravan, akkor 
sem tudnám márványba vésni a több mint ötszáz betű t . . . - Meg kéne azért próbálni a 
lehetetlent - így én - , tudom, hogy ez kegyetlen dolog. De nincs mit tenni. Tudom azt is, 
hogy az őrnagyot ideiglenesen az egyik uzoni kertbe hantolták el. Csak másnap vitték 
Eresztevénybe, végleges nyugvóhelyére. Ez az egyetlen éjszaka, kedves bátyám, még ha 
lehetetlent kérünk is, megérdemli, hogy a végletekig megerőltesse magát. . . - Megpróbálom 
- rebegte az öregúr, s a vésők után kotorászot t a szerszámok közöt t . 

A tábla elkészült - most is ott a helyén. S. C. soha nem emlegette az ügyet. Pedig az 
avatóünnepségen elvörösödött , amikor észrevette. 

Az őrnagy hazatér 

A kézdivásárhelyi Céhmúzeum létrehozásával már nagyobb fába vágtuk a fejszénket. A 
múzeumlétesítés viszonylag simán ment , nemcsak Kézdivásárhely bolydult meg, hogy a 
kallódó vagy kegyelettel őrzöt t negyvennyolcas emlékeket, a céhek tárgyi és írásos anyagát 
összegyűjtse, hanem az egész Felsőháromszék. A történetet megírtam már, most csak jelzem, 
hogy Kováts Lajos eeykori székelyudvarhelyi tanár, sepsiszentgyörgyi költő tanítványainak 
levélben jelezte (F. Á.-nak, M. L.-nek), hogy Gábor Áron hadapródiskola előtti tüzérszobra 
a múzeum hátsó udvarán áll nyakig a szemétben, eldobott múzeumi kacatok, kopott 
gumiabroncsok, rothadt fatuskók közöt t . Az őrnagyot háromszéki biztonságba kellene 
menekíteni. Dolgunkat megkönnyítette, hogy semmiféle leltárban nem szerepelt. Tehát nem 
volt értéke, nem kellett minisztériumi engedély, hogy egyik megyéből a másikba kerülhes-
sen. A színház magasított rakterű díszletszállító tehergépkocsiját küldtük el. Beavatott 
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barátaink munkájának gondos összehangolása révén, mire a kocsi megérkezett , már a váradi 
építőtelep autódaruja „tiszta véletlenül" a helyszínen volt és beemelte a kocsi rakterére. 
(Utólag is köszönet a váradi múzeum akkori vezetőségének.) Az ágyús, álló alakos szobrot 
természetesen éjjel szállították. Segesváron állították meg forgalmista milicisták a kocsit. A 
szokásos ellenőrzés után, felfedezvén a félhomályban a raktéren álló alakot, rászóltak a 
gépkocsivezetőre: — Legalább ültesse le! 

- Ültesse le maga - replikázott a sofőr. A történetet a kézdivásárhelyi szoboravatás után 
sz imbólumértékűvé próbáltam átjátszani egy U t u n k b a n közölt írásban (Az őrnagy 
hazatér). Megengedtem egy kis történelmi visszapillantót arra a témára hangolódva rá, 
hogy hányszor akarták az idők során az őrnagyot leültetni. Az Előre akkori mindenható 
főszerkesztője kihívásnak, gúnynak minősítette orcátlanságomat. Egyik akkor szolgálatos 
újságíró ócska giccsnek titulálta a szoborkompozíc ió t . A mű kálváriájával kapcsolatosan 
szava sem volt. Beke Györgynek , aki akkor munkatársi viszonyban volt az Előrénél, a mai 
napig sem köszöntem meg a nyilvánosság előtt, hogy a legerélyesebben tiltakozva állt ki a 
szoborügyben, fu ldokló dühének is szabad utat engedve a kegyeletsértés miatt. A 
szobor tör ténet apró mozzanataként másolom ide, hogy Váradról Sepsire érkezett a 
szállítmány. A daruval szándékosan helyeztettük a múzeumker t mellé, ahonnét , akárcsak 
a kocsi rakteréről, kiköszönt az arra járóknak. Számítot tunk arra, hogy a szó nemes 
értelmében lokálpatrióta kézdivásárhelyiek „kipiszkálják" onnét. Valljam be, hogy szor-
galmaztuk is ezt? 

N a g y f e j ű e k a t a l a p z a t o n 

A csernátoni Tájmúzeum avatóünnepségére kolozsvári képzőművészek is érkeztek, 
Arkossy István, Gergely István és mások. Szegény megboldogult Cseh Gusztáv hívta meg 
őket, lévén maga is, ősei révén, innen származó. Az ünnepség meghatotta őket, kolozsvári 
szorongattatásuk miatt (már akkor is!) ömlött belőlük apanasz. A múzeumavatás sikere talán 
el is kapatott egy kicsit, froclizni kezdtem őket, hogy na ott nem lehet semmit tenni, miért 
nem tesznek itt, ahol lehet? Gergely Pityu ideges, indulatos természetű férfiú, és fenyege-
tőzve replikázott: - Mondd, kinek a szobrát készítsem el? Ingyen is megteszem. De te 
vállalod, hogy fel is állítják! - Az alku állt, megszületett Bod Péter csernátoni szobra. 
Alkalmunk volt rá, s holmi kevéske pénzt fizettünk neki. Visszautasította, majd csak úgy 
fogadta el, ha ingyen készíthet egy másik szobrot . így született a csernáton Végh 
Antal-szobor. Végh Gábor Áron ágyúöntő műhelyének mestere volt. A konkrét ágyúöntést 
tulajdonképpen ő végezte, amíg Gát >or Áron Bodvajtól Erdőfüléig, Nagyváradig vagy éppen 
Debrecenig járt-kelt. Gergely ezért a szoborért is kapott némi pénzt, s kölcsönösen kaptuk 
egymástól a bizalom akkora értékeit, hogy a sepiszentgyörgyi Gábor Áron-szobor megalko-
tásával is őt bíztuk meg. Ikerszobor volt ez a Balcescuéval együtt. A bukaresti illetékesek 
ragaszkodtak ahhoz - ami bennünket egyáltalán nem zavart hogy Balcescu szobraként 
Izsák Márton már meglévő monumentális portréja állíttassák fet. Jelezték, hogy, igaz, 
szokatlanul nagy. A Gábor Áron portréját is ekkorára kell méretezni. 

Elutaztam Marosvásárhelyre, lejegyeztem a szobor pontos méreteit, s átmentem Kolozs-
várra Gergely Istvánhoz. Kísajtós, apró műhelye volt, akkora, mint egy sufni. Dühöngöt t , 
hogy ekkora mellszobrot nem lehet köztérre tenni. Győz tem: mégis vállalta. A két szobrot 
gipszben Bukarestbe, egyenesen az öntödébe kellett szállítani. Az évfordulós dátum 
sürgetett. A nyerges vontatóra először a Balcescu szobra került fel. Éjszaka érkeztek 
Kolozsvárra Áronér t , a műterem elé. S. C. megyei titkár is jött kiskocsival, hogy az őrnagyot 
megtekintse. Belépett az apró műterembe, amelyet a hatalmas szobor teljesen kitöltött, s a 
szűk hely térhatása miatt a valósnál is nagyobbnak tűnt . Felordított, hogy ismét becsaptam. 
- Ez a szobor nagyobb, mint a Balcescué! Ezt így nem lehet, ez botrányos! - Mérjük m e g -
érveltem. Megmértük. Centire talált. Csak az nem, hogy a Balcescu fejhosszába az ovális 
arcon lévő szakáll is beleméretett. Ez a szakáll nélküli Gábor Áron széles homlokú és 
járomcsontú, kerekded arcának tömegét valóban megnövelte. Erre a méretvételkor én sem 
gondoltam, s akaratlanul növeltük meg Áron koponyatérfogatát . Az Áron-fej kihozatala 
újabb válságos pillanatokat produkál t . Ä keskeny ajtón nem fért ki. Gergely István dühében 
szétverte az ajtókeretet. így állnak most is Csíki negyedi újabb állomáshelyükön. Mert egy 
idő után a várostervezők (fő)útjába kerültek, s ki kellett helyezni őket egy kevésbé látogatott, 
lezüllött negyedbe. 
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Fűrészes fővesztés 

Közben visszakerültek Sepsiszentgyörgyre, az 1848-49-es obeliszk mellé az oroszlánok, s 
„rám dőlt" a másik szabadságharcos emlékmű, a köpec-ágostonfalvi. Képletesen szólva. Az 
illegális emlékműállítás ellenem - ellenünk - megfogalmazott vádja a politikai vezetés alsóbb 
régióiba is begyűrűzött . A központi kivizsgálás napjaiban világos volt, régi rutin és 
beidegződések szerint is, hogy ezért bizony súlyos büntetés vár rám - ránk. És elkezdődött 
a szimatolás egyéb „illegális" cselekedeteim után. Csernátonban Bod Péterre és Végh Antalra 
húzták ki a cinkust. Azzal érveltem, hogy csak az utak mellett, utcákon, köztereken felállított 
emlékművekre kell központ i engedély. Ezek a múzeum belső terén állnak. Azért a sok ezer 
iskolaudvarokra, folyosókra stb., elhelyezett szoborért sem kért senki engedélyt, amelyeket 
az idők során felállítottak. A történelmi hősök garmadáját soroltam fel példaként. Igen ám, 
de Csernátonban néhány évig képzőművésztábor is működöt t . A marosvásárhelyi Dienes 
Attila, lévén makacs természetű férfiú, azt mondta , hogy eddig a mi Áronunknak mindenki 
hetykére, huszárosra pederte a bajuszát. Pedig kép sem maradt fenn róla, arcmását a rokonok 
vonásaiból alkották meg. Ö szakít ezzel a sablonnal. És készített egy magas homlokú, zömök 
testre képzelt tömött bajuszú portrét . A bajusz lefelé konyult . A megyei firtatok megbotrán-
kozva vették észre, hogy én elkészíttettem a saját portrészobromat s fel is állíttattam azt egy 
kőoszlopra, s a politikai vezetésnek és a köztudatnak be akarom adni, hogy az szakasztott az 
én fejem. És a szemtelenség netovábbja, hogy még élek, és már szobrom van. Nosza, 
eltakarítani! Ha Bod Péter uramékat nem lehet, legalább ezt. Egyfelől igen neves tudós húzta 
a harcsafűrészt (H, a másik végén Haszmann Palika. És levágták a fejemet. Most is ott van a 
múzeum eresze alatt egy bunkó kőfej. Vélt kőtestem pedig ülőhelyül szolgált a fenyőfák közé 
fektetve az arra járóknak. H a ott vagyok, mindig megnyugtat az, hogy valami hasznomat is 
veszik az emberek. Pihenésre alkalmat teremteni, nem hiábavaló dolog. 

Sylvester Lajo 

Técső visszaállítja 
történelmi címerét 

A Felső-Tisza-vidék öt koronavárosa: Husz t , Hosszúmező és Sziget (jelenleg Romániá-
hoz tartoznak), Visk és Técső Lipót császártól 1701. június 28-án címert kapot t és ettől 
kezdve lett Sziget címere bölényfő, Hosszúmezőé ökörfő, Viské szarvas, Husz té két nyíl, 
Técsőé sas. A későbbiek során egyesítve is használták a címereket, mint az öt koronaváros 
közös címerét. 
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Faragókiállítás 
Balatonlellén 

Huszonharmadik alkalommal rendezte meg az országos fafaragó 
pályázatot a Magyar Művelődési Intézet, a Somogy Megyei Köz-
gyűlés, a Balatonlelle Város Önkormányzata és a Balatonlellei 
Művelődési Ház. Az id. Kapoli Antal Kossuth-díjas fafaragó, a 
népművészet mestere emlékére meghirdetett pályázat felhívására 
108 faragótól 430 tárgy érkezett , melyekből a bírálóbizottság 174 
darabot fogadott el. A pályamunkákból augusztusban Balatonlel-
lén a Művelődési Házban országos fafaragó kiállítás nyílt. 

A népművészet tart meg bennünket magyarnak - idézte Györffy 
István ma is időszerű gondolatát Bánszky Pál művészettörténész a 
megnyitón. Mint mondta, az utóbbi években megélénkült a népművészet iránt az érdeklődés, 
ezt mutatja, hogy az idén a korábbiaknál lényegesen több pályázati tárgy érkezett. A 
hagyomány és korszerűség nem föltétlen ellentétpárok - hangsúlyozta - , feltételezheti is 
egyik a másikat. 

Az országos faragópályázat díjait Halász Péter, a Magyar Művelődési Intézet igazgatója 
adta át. Gosztonyi Zoltán népi iparművésznek Kapoli-emlékdíjat adományoztak egységes 
stílusban megfogalmazott, a Kapoli-motívumkincset ötletesen felhasználó kollekciójáért, 
melyben fűszertar tók, dobozok , ékszerek egyaránt megtalálhatók. Első díjjal jutalmazták 
Lukács Lajos népi iparművészt, az észak-magyarországi csontfaragó művesség hagyományát 
és gyakorlatát megvalósító kürt jéért , ivótülkeiért és Ambrus Józsefet szoborcsoport jáért , 
melyek a népművészeti hagyományokhoz kötődnek. 

Második díjat kapott Csehely István népi iparművész, az ősi csontfaragó mot ívumokat 
harmonikusan felhasználó faragott kürtjéért és fűszertartóiért; Horváth Béla, a népművészet 
mestere, parasztbarokk stílusban fogant asztali tükréért; Kohl János népi iparművész régi, 
stilizált motívumokat felhasználó lőportartójáért, illetve hagyományos díszítéssel faragott 
gyufatartójáért és Serényi László, a népművészet mestere, faliképéért. 

A bírálóbizottság harmadik díjjal illette Szentkereszti István népi iparművészt szép 
formájú evőeszközeiért, Freund Jánost bútoraiért és játékaiért, Nemes Ferencet igényesen 
megformált botjaiért és Répás Jánost szoborcsoportjáért . 

A Balatoni Intéző Bizottság különdíjjal jutalmazta Bátor Mihályt bútorgarnitúrájáért , a 
Balaton Alapítvány díját Szabó Ervin kürtjeiért és ivótülkeiért kapta. A Bethlen Alapítvány 
különdíjat adományozot t Cs. Kiss Ernőnek, a népművészet mesterének mívesen kialakított, 
csontbetétekkel díszített fűszertartójáért . A Földművelésügyi Minisztérium Jankovics Ta-
mást, a Siotour Mede Jánost és a Balatonföldvár Csepeli Istvánt részesítette különdíjban. A 
megnyitó után a jelenlévők megkoszorúzták id. Kapoli Antal szobrát. 

A bírálóbizottság megállapította: idén számos fiatal tehetség mutatkozot t be. Remélhető, 
Balatonlelle kulturális hagyományának eme szép példáját a következő években tovább őrzik. 

Frigyesy Ágnes 

Kecskés Péter felvételei 
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A Csehszlovákiai Magyar 
Néprajzi Társaságról 

A Honismeret olvasói a lap 1990/2-3. számából értesülhettek róla, hogy 1989. december 
9-én megalakult a Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság. Azóta három év telt el, így 
időszerűvé vált az eddig kifejtett tevékenység rövid összegzése. 

A C S M N T - jellegéből adódóan - elsősorban tudományos tevékenységet folytat . 
Különösen fontosnak tartja a térségben élő nemzetiségek kutatását, a kultúrák egymásra 
hatásának vizsgálatát. E célból tudományos konferencia megszervezésére is vállalkozott az 
elmúlt év folyamán, ahol neves cseh, szlovák és a Kárpát-medence kü lönböző területein élő 
magyar néprajzkutatók találkoztak és ismerhették meg egymás kutatási eredményeit. A 
tanácskozáson elhangzott előadások a közeljövőben - magyar, szlovák és német nyelven -
nyomtatásban is megjelennek. 

S ezzel már érintjük a társaság egy másik fontos tevékenységi körét — a publikációs 
tevékenységet. A Hírharang című negyedévenként megjelenő információs periodika mellett 
említést érdemel a Népismereti Könyvtár sorozat, aminek első kötete, a Vály-völgy1 már 
megjelent, s további két kötet megjelenése várható a közeljövőben. A társaság egy következő 
sorozata Utánpótlás címmel jelenik meg, ebben a füzetben a kezdő néprajzgyűjtők munkái 
látnak napvilágot. Ez azt igazolja, hogy a C S M N T a tudományos tevékenység mellett nagy 
súlyt fektet az utánpótlás nevelésére. E célból néprajzi gyerektáborokat szervez általános is-
kolás korú gyerekek részére, valamint néprajzi tanfolyamokat középiskolás diákok számára. 

1992. június 29—július 5-e közöt t került sor a III. néprajzi továbbképző tanfolyamra. Az 
eddigi hagyományoknak megfelelően zömében középiskolás diákok vettek rajta részt, akik 
az egykori Abaúj -Torna megyei Szepsiben voltak elszállásolva, s néhány Bódva-völgyi 
faluban (Áj, Somodi, Zsarnó, Jánok, Bodoló, Makranc) végeztek terepmunkát . A résztvevőig 
megismerkedtek a gyűjtött anyag feldolgozásának módszerével is. Munkájuk eredménye » 
C S M N T kiadásában nyomtatásban is megjelenik, az Utánpótlás egyik következő füzetét 
bódva-völgyi dolgozatok töltik meg. A tanfolyam hallgatói a terepgyakorlat mellett elmék 
előadásokat is hallgattak, s a tábor végén vetélkedőn mérték össze tudásukat. A jól sikerül 
ki tűnő hangulatú néprajzi tábor szakmai irányítását Ág Tibor, Bodnár Mónika, Fehérvái 
Magdolna és Liszka József végezték. Ö k négyen a jövő évi néprajzi tanfolyam szervezését é 
vezetését is vállalták, így biztatónak látszik a folytatás. 

Bodnár Mónik. 
X 

Búcsú dr. Volly Istvántól 
A közelmúltban vettünk búcsút dr. Volly István gyémántdiplomás tanár, népzenekutató-

tól, a Magyar Néprajz i Társaság, a Művészeti Alap, a P E N Club és a Fészek tagjától. Mi 
somogyiak a többi közöt t Vikár Béla életrajzát köszönhet jük neki. Volly végigjárta azokat a 
somogyi falvakat, ahol Vikár gyűjtöt t . Tanulmányozta Vikár gyűjtési módszereit és maga is 
végzett kiegészítő gyűjtéseket. Hamarosan meg is jelent aztán Vikár életrajza a Somogyi 
Almanachban. 

Volly István a kiskunsági Peregen született 1907-ben. Tanító apját később Budapestre 
helyezték és ő is ott élt, de a népdalokhoz kapcsolódó első emlékei szülőfalujához kötöt ték. 
Gimnáziumi tanulmányait Vácott végezte, majd Baján szerzett tanítói oklevelet. A zeneaka-
démián is tanult, Kodály Zoltán tanítványaként 1937-ben, zeneszerzést végzett. Az 1930-as 

l 
•i 

'A Vály-völgy megvásárolható, illetve megrendelhető Komáromban a Duna Menti Múzeumban, 
Rimaszombaton a Gömör i Múzeumban (ára 88 Kcs + postaköltség), valamint a pu tnok 
Gömöri Múzeumban (ára 250 Ft + postaköltség). 
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évektől a Néprajz i Múzeumban dolgozott Lajtha László mellett, Balla Péter társaságában. 
1948-ban Szegeden, Bálint Sándornál doktorált . 

1922-ben kezdte a népdalgyűjtést, s ebben a tárgykörben számos előadást tartott a 
Néprajzi Társaságban és a rádióban. 1951-ben megszervezte a Fővárosi Népi Zenekart, 
amelynek alapító igazgatója volt. Közben számos publikációja jelent meg a legkülönbözőbb 
helyeken. Elsősorban zenei vonatkozású tanulmányaival, köteteivel, újságcikkeivel, előadá-
saival szolgálta a magyar zene - népzene ügyét. Munkái címének teljes felsorolása szinte 
lehetetlen. Néhányró l azonban föltétlen szót kell ejtenünk. Peregi karácsonyi énekek 
(Ethnographia, 1931.); Betlehemező fővárosi gyermekek, 1935.; Erdélyi karácsonyi népi 
játékok, 1940.; Népi játékok I - I IE , Bp. 1938." 1939. 1945.; Ütik a rézdohot! (az 1848-as 
szabadságharc dalemlékei) Bp. 1948.; 101 Mária-ének (vallásos szöveggel élő régi népi 
dallamok) Bp. 1948.; Somogyi „Kalevala" - Vikár Béla Somogyban. Kaposvár, 1959.; Bajai 
tamburások Bp. 1964.; Karácsonyi és Mária-énekek-277 karácsonyi és 101 Mária-ének. Bp. 
1982. Több régi népszínműhöz és vígjátékhoz írt kísérőzenét. 

Nehéz bármiféle értékrendet tenni kisebb vagy nagyobb terjedelmű munkái közöt t , hiszen 
minden alkotói tevékenységében ott munkált a tudományos elhivatottság, népének szolgála-
ta. Fontosnak tartotta, hogy nem elég a nép dalait följegyezni, és megmenteni a pusztulástól, 
hanem oda kell figyelni szakrális hagyományaira is. 

Számos előadást tartott 1946-ban például a Molnár István táncművész vezette Balatoni 
Népfőiskolán, Siófokon. E nekrológ írójának felkérésére örömmel vállalta Együd Árpád 
Siófokon gyűj töt t szakrális énekeinek kottázását és kísérőtanulmányt is írt hozzájuk. 

Volly portréjához tartozik még, hogy 80 éves korában vállalkozott Siófokon egy 
előadásra, amelyet a kiliti bábos, betlehemes játékokról tartott. Ezt Balatonkiliti egykori 
mestere, Peterdi László gyűjtöt te - a Néprajzi Múzeum adattárába került - , aki felfigyelt a 
népszokások szépségére s nem hagyta feledésbe merülni. Előadásában arról is szólt, hogy a 
Bal aton-vidéki betlehemes játékokhoz hasonló népszokásokat folkloristák gyűjtöt ték Er-
délyben, Szabolcs-Szatmárban és Esztergom vidékén is. 

Dr. Volly István temetése július 3-án volt a Farkasréti temetőben. Sokezernyi tanítvány 
őle tanulta a népdalt és éneket, tisztességet és hazaszeretetet. 

Matyikó Sebestyén József 

HÍREK HÍREK 

,'ompa Mihály emléke Susán 

Tompa Mihály 1850-ben, az akkori Gö-
mör megyében lévő Susán élő sógorát láto-
gatta meg, s ekkor írta meg a Gólyához című 
híres versét, amelyben a szabadságharcot 
siratja el, egyben további ellenállásra buzdít 
benne. Az a fa, amelyen - ennek emlékére — 
az emléktáblát elhelyezték, kiszáradt, ezért 
kivágták. A táblát id. Tóth Béla őrzi ot tho-
nában. 

A közelmúltban a susai templomhegyen 
ültettek másik fát Tompa Mihály tiszteletére. 
Az emlékfát a 89 éves Léhi Dezső helyezte a 
gödörbe, nőjj nagyra szavak kíséretében. A 
.is csemetét különben az a hét diófa veszi 
törül, melyeket még 1918-ban ültettek annak 
a hét falubeli lakosnak az emlékére, akik az 
első világháborúban vesztették életüket. 

Kerékgyártó Mihály 
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Mihály a Gólyához című versét írta 



KÖNYVESPOLC 

Fekete Gyula 

Véreim, magyar kannibálok! 
Vádirat a jövő megrablásáról 

Ha a magyar sorskérdéseket 12 pontba 
tudnánk sűríteni, mint a magyar ifjúság tette 
azt annak idején márciusi követeléseivel, 
akkor Fekete Gyula ezekből legalább 12-t 
sűrített legújabb kötetébe, amelynek főcíme: 
Véreim, magyar kannibálok, súlyos alcíme 
pedig: Vádirat a jövő megrablásáról. 

A kortárs Fekete Gyula - noha most 
töltötte be 70. e sz tende jé t -kö te tében szinte 
„if jú" forradalmárként tűzte tollára a nemzet 
sorskérdéseinek a diagnózisait, nem egy 
esetben a megoldások módjait is közölve. 

A szerző, noha tiltakozott írásában az 
ellen a látszat ellen, mintha tudományos 
szempontból írta volna kötetét, én mégis 
tudományos munkának tartanám írását. Egy 
rendszerbe foglalt tanulmánykötetben vette 
sorra a nemzet sorskérdéseit, amelyekről 
társadalmunknak, főképp fiatalságunknak 
tudnia kell. Tudnia kell a születésszabályo-
zásról, a kivándorlásról, demográfiánk égető 
kérdéseiről, a pusztuló családról, önemésztő 
nyugdíjrendszerünkről , eladósodottságunk-
ról, nátrányos település- és lakáspolitikánk-
ról, rossz adózási rendszerünkről, a gyer-
mekről, a nemzet legfőbb gondjáról: a leér-
tékelt jövendőről, a vidéki Magyarország 
hátrányos helyzetéről, az alkoholizmusról, a 
sorsrontó öngyilkosságról stb., stb. 

Az író a kérdéseket a társadalom mikrosz-
kópja alá téve következetes empirizmussal és 
fegyelmezett logikával tárgyalta, úgy azon-
ban, hogy kötete egyszerre jelent tudomá-
nyos kiadványt, szociológiai esszét és iro-
dalmi publikációt. írását a Tudományos Mi-
nősítő Bizottság asztalára tenném a magyar-
ságtudomány témaköréből, de az irodalom-
szociológia asztalára is. Fekete Gyula előtt 
járó íróink modellértékű alkotásai sorában -
Szabó Dezsőtől Németh Lászlóig, Móricz 
Zsigmondtól Illyés Gyuláig, Veres Pétertől 
Kovács Imréig — valamennyien ilyesfajta 
súlyú sorskérdésköteteket tettek le annak 
idején a nemzet asztalára. 
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Tanítanám Fekete Gyula írását posztgra-
duális népképzésünk folyamatában, emelve 
általa a nemzet közértelmességét. Taníta-
nám mondanivalóit nemzeti tudatunk nagy 
hiánykorszakában. Tanítanám a szovjet hó-
doltság elmúltával annak erkölcsi szennye-
zettsége felszámolásának a folyamatában. 
Tanítanám a népfőiskolák, a szabadegyete-
mek, a honismereti táborok és akadémiák, az 
olvasóköri konferenciák tanrendjeiben és 
összejövetelein. 

Korszakunk új és régi sorskérdéseinek a 
kötetét a nemzet olvasókönyvévé tenném, 
méltatva benne azt a bátor írói magatartást, 
amellyel sokszor magányosként egyedül vitte 
el a „balhét" a nemzet sorskérdései miatt. 
Fekete Gyula évek óta járja magányosan ezt 
az utat, évek óta küszködik e kínzó problé-
mákkal és azoknak a társadalom elé vitelével, 
hiszen számolnia kellett azzal, hogy nyers 
őszinteségével, nemzete iránti kötelező és bá-
tor szókimondása miatt - sorstársai - több-
ször forrasztják torkára a szót. 1 

Fekete Gyula „vándorprófétai" öröksé- A 
gét, kötetének „parasztprófétai" dühét tar- . 
talmazó írásából még a nemzet vezető politi- 1 
kusait is levizsgáztatnám, miután a könyvé- j 
ben tárgyalt kérdéseket a nemzeti öntudat és 1 

önismeret alapvető mondanivalóinak tar-
tom. A sorskérdéseket, közös gondjainkat 
pedig, ha a nemzet élni akar, mielőbb meg 
kell oldani. Azokat - felelősségünkkel 
együtt - nem szabad a holnapra bíznunk! 
(Magvető, 1992.) 

Kanyar József 

Fővárosunk a XVIII-XIX. 
század fordulóján1 

Budapest a XVIII. század második és a 
XIX. század első felében még három, vegyes 
lakosságú, önálló életet élő kisváros volt. 

'Sziklay László: Pest-Buda szellemi élete a 
X V I I I - X I X . szd. fordulóján. Argumentum, Bp. 
1991. 191 old. 



Egy bő évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, 
hogy 1872-ben Pest, Buda és Ó b u d a Buda-
pestté egyesüljön. Ezt a fordulatot jelentő-
sen előmozdította a többi közöt t az 1867. évi 
kiegyezés Ausztria és Magyarország között 
és ezzel egyidejűen az Országgyűlés székhe-
lyének Pozsonyból Pestre való áthelyezése, 
így lett Budapest az ország gazdasági és 
politikai középpontja . Az ország szellemi 
életének gócpontjává azonban a magyar írók 
tették. Kármán József, Kisfaludy Károly és 
társaik irodalmi és művelődési törekvései 
révén fejlődött e három kisváros európai 
rangú szellemi középponttá . 

Ezt a fejlődési folyamatot mutatja be - e 
korszak gazdag dokumentumanyagára tá-
maszkodva, igen árnyaltan és sokoldalúan -
posztumusz könyvében Sziklay László. Ha-
zánknak azt az átmeneti korszakát világítja 
meg, amikor a 145 évig tartó török hódoltság 
után erősen megritkult magyar lakosságú 
országba betelepült nemzetiségek értelmisé-
gei saját népük számára akarták gazdasági és 
szellemi középpont tá alakítani Pestet és Bu-
dát. 

Ebben az időszakban igyekezett szláv kö-
zépponttá változtatni Pest-Budát a cseh 
nyelven író, szlovák nemzetiségű Ján Kollár, 
aki e helyről indította hódító útjára a szláv 
kölcsönösség gondolatát. Itt hívták életre a 
szerbek a maguk „Maticáját" és szerezte 
meg a románok „erdélyi iskolájának" három 
vezető személyisége - Samuil Micu-Klein, 
Gheorghe Sincai és Petru Maior - a maga 
latinos műveltségét. Ám rajtuk kívül főleg 
németek, azonkívül horvátok, örmények, 
görögök és más nemzetiségűek tarkították 
még a XIX. század elején a vegyes lakosságú 
város nemzetiségi képét. N e m kétséges, 
Pest-Budán a népek olyan közössége élt a 
XVIII. század második telében, amely Euró-
pának talán egyetlen másik városában sem 
volt tapasztalható. 

A három kisváros magyar íróinak iro-
dalmi törekvései mellett Pest-Buda és 
Óbuda magyarrá válásához nagymértékben 
hozzájárult az Egyetemi N y o m d a 1777-ben 
történt áttelepítése Nagyszombatból Budá-
ra, továbbá a nemesi táblák, a helytartóta-
nács és más intézmények Budára és Pestre 
helyezése. 

A soknemzetiségű Pest-Budán József ná-
dornak és a Széchényieknek - Ferencnek és 
fiának, Istvánnak - döntő szerepe volt a 
nemzetiségek megmagyarosításában. Ám 
még fontosabb szerepet töltöttek be Pest-
Buda és Ó b u d a várossá, illetve művelődési 
központtá emelésében. Hogy ez a folyamat 
milyen bonyolult és erőszakmentes volt, 

jellemző, hogy csaknem egyidőben a Ma-
gyar Tudományos Akadémia (1830) és a 
Kisfaludy Társaság (1836) megalakulásával 
jött létre Pest-Budán a szlovákok (1834) és a 
szerbek (1826) művelődési, tudományos, il-
letve irodalmi társasága is. 

Ennek következtében Pest-Budán számos 
szellemi érintkezés alakult ki a nemzetiségek 
írói, művészei és tudósai között . A népek 
együttélése nem maradt hatás nélkül az iro-
dalomra sem. Ugyanez áll Pest-Buda kora-
beli zenei, képző- és színművészeti stb. éle-
tére is. Sziklay László behatóan vizsgálja 
művében ezeket a szellemi kapcsolatokat, és 
konkrét példákon mutatja be e kapcsolatok 
hatását a létrejött műalkotások egész során. 

A legnagyobb nemzetiség a német volt, 
amely különösen a gazdasági életben uralta a 
terepet, de hatása sokáig érezhető volt az 
irodalom, a művészet és általában a művelő-
dés egész területén. , 

Ilyen körülmények között érkezett el 
Pest-Buda (és Óbuda) az ország életében 
nagy fontosságú kezdeményezéseket elin-
dító és megvalósító reformkorig (1825-
1848), amely időszak előkészítette az ország 
és a főváros XIX. század második felében 
bekövetkezett nagyszabású, gyors fejlő-
dését. 

Sándor László 

Kett inger-Nagy-Timár 

A magyaróvári nagybirtok 
története 

Sokak fülében ma gyanúsan cseng a nagy-
üzem szó, még akkor is, ha a megszokott 
szocialista jelző hiányzik előle. Talán vala-
mivel jobban hangzik a nagybirtok, mert 
föltételezhetően van „megfogható" birtoko-
sa, aki felelősséggel törődik a birtokkal. 
Közgazdászok a megmondhatói , hogy egy 
mezőgazdasági üzem nagysága önmagában 
soha nem határozta meg életképességét, ha-
tékonyságát, termelékenységét és gazdasá-
gosságát. E tételt bizonyítandó írta meg 
érdekes könyvét a Lajta-Hansági Állami 
Tangazdaság három vezetője - Kettinger 
Gyula, dr. Nagy Frigyes és dr. Timár Lajos. 
Az állami gazdaság nagyjából ma is azon 'a 
területen gazdálkodik, amely évszázadokon 
át koronauradalom, majd a Habsburgok 
családi birtoka volt a történeti Moson me-
gyében. Okkal , joggal és öntudattal vallja 
magát tehát a nagy múltú gazdaság örökösé-
nek a mai nagyüzem. 
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Az óvári uradalom első királyi birtokosa 
az utolsó Árpád-házi király, III. Endre öz-
vegye, Ágnes volt. Tragikus sorsú királyunk, 
II. Lajos 1522-ben feleségének, Máriának 
adományozta az akkor 20 ezer hektárt ki-
tevő területet. Azóta több évszázadon ke-
resztül folyamatosan Habsburg-bir tok volt. 
1766-ban Mária Terézia Krisztina nevű lá-
nyának adta jegyajándékul. Férje, Albert 
tescheni herceg nagyszerű gazda volt. N e m -
csak mert lelkiismeretesen foglalkozott az 
uradalom ügyeivel, és 1818-ban a hatalmas 
családi birtok szakembereinek képzésére 
megalapította a magyaróvári gazdasági tan-
intézetet, hanem mert kora egyik elméletileg 
jól képzett, és a gyakorlati szervezőmunká-
ban fáradhatatlan szakemberét, Wit tmann 
Antalt nyerte meg jószágigazgatónak. Witt-
mann megszervezte a szakemberképzést és a 
gyenge adottságú Moson megyei földeken 
virágzó üzemet nozot t létre. Vízrendezéssel 
hasznosította a hansági területeket, a mocsa-
ras rétek és legelők helyén belterjes gazdál-
kodású majorságokat létesített, ú t törő volt a 
rétek öntözésében, erdőket, Magyaróváron 
parkot telepített, és Svájcból, valamint Spa-
nyolországból hozot t szarvasmarhákkal és 
juhokkal megújította az állatállományt. Egy 
korabeli utazó így írt a látottakról: „Witt-
mann elsősorban Fél torony környékén hasí-
tott ki nagyobb gazdaságokat a beláthatatlan 
területekből, ezeket árkokkal kerítette kö-
rül, partjaiba fákat ültetett, széles utakat 
létesített járművek és marhahajtások számá-
ra. Magát a major t középre építette. . . A 
szolgák a nyereséget a gazdával megosztot-
ták, ebből adódott , hogy a föld jobb meg-
munkálására törekedtek. . . " 

Wit tmann oly alapos munkát végzett, 
hogy a nagybirtok egészen 1945-ig élenjáró 
gazdaság volt az országban. A XIX. század 
végére Európa legnagyobb tejgazdasága lett, 
s növénytermesztéssel, villamosított major-
ságaival, ipari üzemeivel és szociális intézke-
déseivel példát mutatot t . Utolsó birtokosai 
az idősebb óváriak által személyesen is is-
mert Frigyes főherceg és fia, Albrecht volt. 

1945 után az államosított és „elhagyott" 
javakon több kis állami gazdaság létesült, 
amelyekből többszöri átszervezés után 1959. 
január l-jén megalakult a Lajta-Hansági Ál-
lami Gazdaság, az ország legnagyobb terü-
letű mezőgazdasági nagyüzeme, amely ma 
többszöri Kudarc és a direkt irányítás túl-
élése után sikeresen gazdálkodik a 25 ezer 
hektáron, csaknem kétezer embernek ad 
kenyeret, sok-sok tejet, húst és gabonát az 
országnak, és az óvári egyetem hallgatóinak 
gyakorlóterepe. 

Nagy Frigyes az előszóban szabadkozik: 
„Az olvasó nézze el, hogy a könyvet nem 
történészek, hanem a gazdaság szakemberei 
írták, akik megpróbálták leküzdeni szoron-
gásaikat, hogy más szakmába kalandoztak." 
Nos , nincs szégyellnivalójuk, munkájuk a 
közgazdasági és agrárismereteket tekintve 
szakszerű és alapos, s agrártörténetnek sem 
utolsó. Széles körű szakirodalomra és levél-
tári forrásokra támaszkodva sokoldalúan 
körüljárták témájukat. Könyvük igényes 
nyomdai kivitelben, fotókkal és térképekkel 
illusztrálva jelent meg. (Bp. 1991.) 

Tuba László 
o 

A komáromi múzeum évkönyve 

A révkomáromi (Komárno) Duna Menti 
Múzeum 1979-től teszi közzé évkönyveit, a 
közelmúltban jelent meg a sorozat legújabb, 
9. kötete. A helytörténeti jellegű tanulmá-
nyok java részét a múzeum munkatársai 
írták. A kiadványt Mácza Mihály történész 
állította össze. 

Bevezető tanulmányában a múzeum tör-
ténésze, Sinka Beatrix Nemzetőrök Komá-
romban az 1848/49-es forradalom első évé-
ben címmel, közreadja a városban a forra-
dalmi időszakban szolgálatot teljesítő nem-
zetőrök névsorát, a múzeumban és a járási 
levéltárban található dokumentumok alap-
ján. Amint azt írásából megtudjuk, „ezek a 
testületek tulajdonképpen karhatalmi fel-
adatok ellátására szerveződtek, amelyekben 
az ország polgárai látták el saját személyes és 
vagyoni biztonságuk védelmét, biztosították 
a rendet és a fegyelmet". A következő tanul-
mány Mácza Mihály nevéhez fűződik, ő a 
komáromi temetőkről értekezett. A sok 
adattal alátámasztott írásában megismerteti 
az olvasót a komáromi temetők kialakulásá-
val, történetével. A város területén a XVII. 
század második feléig több magasabban 
fekvő helyen létesítettek temetőket, ezekről 
a régészeti leletmentésekkor a lakótelepek 
építkezései során előkerült csontvázleletek 
tanúskodnak. A város régi református teme-
tője a Kossuth téren volt, ide temették az 
1710-1711. évi nagy pestisjárvány halottait 
is. A napjainkig is használt komáromi teme-
tőket a XVIII. század végén nyitották (a 
katolikus temetőt 1785-ben), s a reformátu-
son kívül már a zsidó hitközségnek is volt 
ezen a területen az 1810-es évek végétől 
körülkerített temetője. Megtudhatjuk to-
vábbá azt is, hogy a görögkeleti temetőt az 
egyik lakótelep építésekor felszámolták, s 
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ezt követően kerültek az itt található sírkö-
vek a görögkeleti templom oldalfalához. E 
templom bejárata mellett találjuk Domon-
kos János síremlékét is; a gazdag komáromi 
gabonakereskedőről mintázta meg Jókai 
Mór Az aranyember Tímár Mihályát. A 
tanulmány további részében a temetők neves 
halottait és azok síremlékeit mutatja be a 
szerző (pl. Péczely József, Jókai szüleinek és 
testvérbátyjának sírkertje, az 1849-es sza-
badságharcos emlékmű stb.). Berényi Zsu-
zsanna Ágnes a komáromi szabadkőműves-
ség történetét vázolja fel, bemutatva az 1912-
ben létrehozott Klapka szabadkőműves kör 
megalakulási jegyzŐKÖnyvét. 

Ä város egyik kiváló helytörténészének, 
az azóta elhunyt Tóth Zoltánnak a komá-
romi Dosztál családról jelent meg tanulmá-
nya. A neves iparoscsalád alapító tagja Tatán 
született, s ácssegédként az 1840-es évek 
elején került Komáromba. Bádogosműhe-
lyét az a János fia nyitotta meg az 1870-es 
évek közepén, kinek utódai nagyban hozzá-
járultak a mesterség továbbfejlesztéséhez és 
az 1920-1930-as években a jó nevű Dosztál 
és Beck cég működtetéséhez. Főleg épület-
és díszműbádogos, vízvezeték- és csatorná-
zási munkákat végeztek. Mint a város jó-
módú polgárai, e család tagjai sem kerülhet-
ték el az államosítást és a második világhá-
ború befejezése után a csehszlovákiai ma-
gyarságot sújtó kitelepítést sem. A kötet 
befejező munkájában Fehérváry Magda nép-
rajzos ír Luca-napi szokások és hiedelmek 
Dunaradványon címmel. 

A múzeum Értesítőiének utolsó lapjain 
rövid összeállítást olvashatunk az intézmény 
1988-1990 közötti tevékenységéről. A szlo-
vák összefoglalókkal ellátott kiadványt érté-
kes fényképanyag egészíti ki. 

(Iuxta Danubium, 1991. 96 old.) 

Dr. Trugly Sándor 

Elszentült 
a nap az égről 

Tetszetős címlappal, igényes nyomdai 
gondozásban jelent meg Várkonyi Imre bu-
kovinai székely népdalokból összeállított 
gyűjteménye. A kaposvári tanítóképző nyu-
galmazott főigazgatója a szennai és a büsüi 
népdalgyűjteménye után most ismét a har-
minc évvel ezelőtti önmagát idézi. Azt a 

munkát folytatja, amit az 1960-as évek elején 
a dél-dunántúli néprajz értékmentéséért ta-
nítóképzős diákjaival megkezdett. 

Aki jól ismeri a bukovinai székelység 
XVIII. században kezdődő kényszerű ván-
dorlását, és kiváltképpen az 1944-től Zalá-
ban, Vasban, Veszprémben és Tolnában lete-
lepítettek hányatott sorsát, annak is tud újat, 
szívet-lelket melengetőt mondani a Várko-
nyi-tanítvány Fábián Margit népdalkötetet 
bevezető ajánlása. Ebből megtudhat juk, 
hogy a 26 régebbi stílusú népdal és a 22 újabb 
keletű, illetve népivé lett műdal az egykori 
tanítóképzős' diáklány gyűjtőmunkájának 
eredménye. 

A kötet első részében tizenhatodik, tizen-
hetedik, tizennyolcadik századi népdalokat 
találunk. Ezek a szomorúan szép parlandó 
dallamok az olyan sokszor megcsodált bu-
kovinai nyelvhasználattal és az archaikus 
vonásokat őrző szóalakokkal a magyar nép-
zene legértékesebb kincsei közé sorolhatÓK. 
A második részben közreadott dalok már 
vidámabbak, felszabadult érzésvilágról árul-
kodnak. Talán ennek a nyitottabb, remény-
kedőbb életérzésnek tulajdonítható, hogy 
néhány műdal is belekerült a bukovinai szé-
kelyek népdalkincsébe. 

É daloskönyv a bukovinai székelység 
iránti tisztelet és szeretet újabb megnyilvá-
nulása. S talán annak is bizonyítéka, hogy a 
Józseffalván, Istensegítsen, Hadikfalván, 
Andrásfalván, Fogadjistenben élő vagy on-
nan elszármazott testvéreink kultúrájáról 
akkor sem feledkezünk meg, amikor ugyan-
ezen országból érkező mai kopogtatóknak 
nyitunk ajtót. 

Kodály Zoltán, Balla Péter, D o m o k o s Pál 
Péter, Olsvai Imre, Andrásfalvy Bertalan és 
mások bukovinai székelység kultúráját val-
lató és feldolgozó munkájához hitelesen és 
szakmailag igényesen illeszkedik Fábián 
Margit és Várkonyi Imre közös dalgyűjte-
ménye. 

A kötet dalainak lejegyzése Ludmány Géza 
nevéhez fűződik, az ötletes, színes illusztrá-
ciók Takács Zoltán munkái. A kaposvári 
Tanítóképző Főiskola nyomdájában Készült 
népdalgyűjtemény kiadója a szekszárdi Ba-
bits Mihály Művelődési Központ. 

Szűkebb hazánk, Dél-Dunántúl ismét 
gazdagabb lett egy daloskönyvvel. Most már 
csak a jókedv hiányzik az esténkénti nótá-
záshoz. 

G.J. 
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A HONISMERETI SZÖVETSÉG HÍREI 

A Honismereti Szövetség elnökségének 
•• 1 / / // | uleserol 

(1992. szeptember 22.) 

Kanyar József elnök köszöntöt te az elnökség újonnan megválasztott tagjait és kérte, hogy tapasztala-
taikkal, munkájukkal segítsék a honismereti mozgalom további kibontakozását. 

Első napirendi pontként Bartba Éva a testület munkamódszerére , feladatainak meghatározására 
tett javaslatot. Célszerű lenne, ha az elnökség negyedévente, az alelnöki testület pedig kéthavonta, de 
szükség esetén havonta ülésezne. A korábbi alelnöki testületet ki kellene bővíteni úgy, hogy tagjai 
lennének: az elnök, az elnökhelyettesek, valamint a munkabizot tságok elnökei. Ez a testület a mozgalom 
szakmai, szervezési-módszertani kérdéseiben fogalmazná meg a tennivalókat a munkabizottságok 
javaslatai, véleménye alapján. A meglévő bizottságok mellett újak alakítására is kell gondolni a 
következők szerint. 

Meglévő bizottságok: 
- nemzetiségi munkabizot tság - elnöke: dr. Gyivicsán Anna, 
- határon túliak munkabizottsága - elnöke: dr. Székely András Bertalan, 
- tábori munkab izo t t s ág -e lnöke : Turóczy Istvánné. 
Újonnan létrehozandók: 
- néprajzi-anyanyelvi munkab izo t t ság- javaso l t elnöke: dr. Szatbmári István, 
- honismeret-helytörténeti munkabizo t t ság- javaso l t elnöke: dr. Havassy Péter, 
- ifjúsági-iskolai munkab izo t t ság - j avaso l t elnöke: Ghiczy Gabriella, 
- műemlék- és környezetvédelmi munkabizottság, melynek feladatait részben a csatlakozott Nemzet i 

Örökség Bizottság látná el dr. Román András elnökletével, társelnöki vagy titkári teendőkre pedig 
környezetvédelmi szakembert kellene felkérni. 

Szikossy Ferenc szerint létre kellene hozni egy olyan szakbizottságot, mely közvetlen kapcsolatot 
tartana az iskolákkal, mert úgy érzi, szervezetlenné vált az oktatásügy, a szakfelügyelet, így a szakköri 
felügyelet is megoldatlan. 

Flavassy Péter ezt a feladatot több bizottság összehangolt feladatának érzi, elsősorban az ifjúsági és a 
tábori bizottságra összpontosítva. 

Fabulya Lászlóné hangsúlyozta, hogy más a gyermek és más az ifjúsági honismereti mozgalom. A 
közvetlen kapcsolattartást a szövetséggel megoldhatatlannak tartja, mindenképpen a megyei egyesületek 
bevonásával kellene megvalósítani. 

Szabó László úgy érzi, az „iskolai" szóval kellene bővíteni az ifjúsági bizottság nevét és ennek 
megfelelően feladatkörét is. Erre olyan embereket kellene megnyerni és a megyei testületekbe bevonni, 
akiknek erre affinitásuk van. 

Szikossy Ferenc a javaslatokkal egyetértve kérte, hogy Szabó László és Fabulya Lászlóné irányításával 
a következő ülésre készüljön egy javaslat, amely az iskolákkal való kapcsolattartást, a szakköri munka 
segítését munkálja ki. 

Fabulya Lászlóné azt hangsúlyozta, hogy a helytörténeti területet ki kellene bővíteni a szociológiai 
témakörrel, hiszen az szervesen hozzátar tozik a munkához. 

Filep Antal véleménye szerint valamennyi felsőfokú intézményben fel kellene készíteni a jövő 
pedagógusait, mérnökeit stb. a honismeret-helytörténet művelésére, szakterületük történetének feltárá-
sára. 

Végül is a jelenlévők - az elhangzott javaslatok figyelembevételével - a munkabizot tságok, valamint az 
alelnöki testület létrehozását egyhangúlag, a javasolt személyeket 3 tartózkodás mellett elfogadták. 

Az 1992. évre szóló munkatervvel kapcsolatban Kanyar József értékelte az első fél évben megvalósulta-
kat, majd javasolta egy szolid emlékülés megszervezését Bél Mátyás emlékére. 

Halász Péter a javaslatot támogatta, egyúttal kérte, hogy a megyei egyesületek mérjék fel, hol, ki 
foglalkozott Bél Mátyással, és küldjenek meg minden vele kapcsolatban megjelent anyagot (ill. annak 
jegyzékét). Ez már egyfajta módszertani megközelítést is jelentene a megemlékezéshez. 

Kanyar József kérte, hogy azt is térképezzék fel a megyei egyesületek, hol vannak ilyen kéziratok, 
egyetemeken, főiskolákon kik foglalkoznak Bél Mátyással. 
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Havassy Péter felhívta a figyelmet az OSZK-ban lévő Gyurkovics-féle gyűj teményre, melyben 
mindezek az adatok nagyrészt megtalálhatók, de ha a megyék a helyi adatokat felderítik, érdemes lenne 
Pesty Frigyes helynévgyűjteményét is megnézni. 

Kaczián János a munkatervvel kapcsolatban elmondta, hogy nagy segítség lenne, ha kapnának 
tematikai javaslatot a tanító- és tanárképző főiskolákon javasolt honismeret-helytörténet tanításához. 

Halász Péter egyrészt javasolta a Zsámbéki Taní tóképző Főiskolán dr. Kovács József által összeállított 
és alkalmazott tematika hasznosítását, másrészt ígéretet tett a jelenleg b i r tokunkban lévő ilyen jellegű 
anyagok sokszorosítására és eljuttatására. 

Bartha Éva kérte az elnökség jóváhagyását a munkaterv módosításához a táborvezetők tanácskozásá-
val kapcsolatban. T ö b b táborvezető kérésére a továbbképzést a jövő év elejére kellene áthelyezni. A 
tanácskozás szervezéséhez a Művelődési és Közoktatási Minisztériumtól 60 000 Ft támogatást kaptunk 
pályázat útján. Szűkös anyagi helyzetünk miatt a táborok összegző értékelését írásban küldenénk meg a 
táborvezetőknek, a kapott támogatást pedig a többnapos továbbképzésre fordí tanánk. 

Turóczy Istvánné javasolta, hogy az összegzés alapján a megyék szervezzenek egész napos 
tanácskozást a táborok vezetőségének. Az elnökség a módos í tó javaslatokat elfogadta. 

Halász Péter javasolta a jövő évi Honismeret i Akadémia szervezésének elindítását, melynek központi 
témájául a középkori Magyarország témakört ajánlja. 

A második napirendi pontban Szikossy Ferenc röviden vázolta a szövetség pénzügyi helyzetét. Jelezte, 
hogy a kamatok drasztikus csökkenése miatt a várható bevétel 1-1,3 millió forint lesz, ami nagyon 
megfontolt gazdálkodást tesz szükségessé. A City Banknál lévő alaptőkét kedvezőbb kamatfeltételek 
miatt visszahelyeztük az OTP-hez . Amennyiben a TESZ-székházban megemelkednének a bérleti díjak, 
a szövetség elhelyezésére is más megoldást kell keresni. 

Bartha Eva ismertette azokat az egyesületi leveleket, amelyekben anyagi támogatást kérnek egy-egy 
akció megvalósításához. (Budapest: pályázat kiírásához, Ó z d : egyesület évfordulós rendezvényhez, 
Szolnok megye: volt táborosok tanácskozása.) Az elnökség - a szűkös anyagi helyzetre való tekintettel 
- amellett foglalt állást, hogy amennyiben lehetőség lesz rá, év végén a megyei egyesületek kapjanak ismét 
egyszeri támogatást. 

Harmadik napirendi pontként a Honismere t folyóirat szerkesztőbizottságának újjáalakítását vitatta 
meg a testület. 

Halász Péter elsőként azok nevét ismertette, akik munkájára a továbbiakban is számít az elnökség: 
Bartha Éva, Havas Gáborné, Halász Péter, Kováts Dániel, Székely András Bertalan, Székely György , 
Szikossy Ferenc. Ú j tagként javasolta felkérni Kanyar Józsefet , Mándli Gyulát , Sáray Szabó Évát és 
Selmeczi Kovács Attilát. Javasolta továbbá, hogy tanácsadói testületet kellene létrehozni, elsősorban 
azok közreműködésével, akik koruknál vagy egyéb elfoglaltságuknál fogva nem tudnak aktívan részt 
venni a szerkesztőbizottság munkájában. Tanácsukat, javaslataikat, tapasztalataikat a mozgalom 
egészére vonatkozóan hasznosítani kellene. Az elnökség a személyi javaslatokat elfogadta. 

Halász Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a folyóirat előállítási költsége példányszámonként 
háromszorosa az eladási árnak, ezért javasolja a lap árának felemelését. Az elnökség úgy foglalt állás;, 
hogy a lap példányonkénti árát 60 Ft-ra, az éves előiizetési díjat 300 Ft-ra emeljük. 

A továbbiakban az 1992-93-as évre szóló pályázati kiírást vitatta meg az elnökség. 
Halmi Lászlóné ismertette, hogy a meghirdetők kiemelt témaként a korábbi témakat javasolják, 

hozzátéve az átalakulás, a privatizáció témakörének feldolgozását. Felvetette, hogy a bírálóbizottság 
tagjai kevésnek tartják a díjazható dolgozatok számát, ezért javasolják egyrészt a pályadíjak emelését 
másrészt a résztémákon belül különdíjak alapítását. Ehhez meg kellene nyerni támogatóul olyan 
múzeumokat , országos intézményeket, melyek tevékenységéhez a pályázat témái kapcsolódnak. 
(Hadtörténeti , Országos Műszaki, Mezőgazdasági, Petőfi Irodalmi és Nemzeti Múzeum, Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium, Nemzetiségi Szövetségek stb.) 

Halász Péter szerint kúlön kellene megkeresni azokat, akiket a kiírt témák alap|án a kezdeteknél be 
lehetne vonni a támogatók körébe, másokat pedig akkor, ha a beérkezett dolgozatok témája kapcsolódik 
tevékenységükhöz. A továbbiakban Kovács József László honismereti tanszék alapítási szándékát 
ismertette. Ehhez megnyerte a zsámbéki főiskola főigazgatójának egyetértését, és kéri a Honismereti 
Szövetség egyetértő támogatását. A testület úgy foglalt állást, hogy - miután a kezdeményezés 
példaértékű lehet - , egyetértő állásfoglalásunkat juttassuk el a művelődési és közoktatási miniszterhez, 
kérve a kezdeményezés támogatását. 

Kaczián János emlékeztetett arra, hogy Pécsett a Honismeret i Akadémián felmerült a honismereti 
kiadványok árusításának megoldása. Ezzel kapcsolatban kérdezte, hogyan lehet csatlakozni, másrészt 
milyen módon volna megoldható a helyi kiadványokra való rálátás, hogyan szerezhetnének tudomást a 
megjelent kiadványokról. 

Mándli Gyula válaszul elmondta, hogy a Pest megyei egyesület titkára pályázati úton próbált 
támogatást szerezni az árusítás megoldásához. Az elnyert összeg igen kevés, de meg fogják oldani - erről 
a Honismeret folyóiratban is tájékoztatják az érdeklődőket. 

Szabó László egyetértett a folyamatos tájékoztatással, emellett azonban hasznos lenne, ha minden 
megye kapna egy-egy példányt a megjelent kiadványokból. A Vas megyei kiadványok megküldését 
címlista alapján vállalta. 

Bartha Eva 
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A honismeret 
a hazai sajtóban 

JÚLIUS 
1. A Fejér megyei Ifjúsági Honismeret i Tábor 

immár a t izenhetedik alkalommal nyitja meg 
idén kapujá t a középiskolások számára. A 
Velencei-tó környékén többek között gyűjtik 
a népi gyógymódokat , a különböző népszoká-
sokat. (FMH) 

3. Csintalan András, az egri vármúzeum munka-
társa népszerű helytörténeti ismertetőt szer-
kesztett Füzesabony tör ténete a régészeti lele-
tek tükrében címmel ( H M H ) . 

4. A Zala megyei Művelődési és Ifjúsági Központ 
másodszor rendezi meg Egerváron honisme-
reti táborát , ahol az általános iskolás gyerekek 
a hagyományápolástól a helytörténeti témákig 
sokoldalú képzésben részesülnek. (ZH) - A 
bajai ifjúsági ház a Petőfi-szigeten kézműves-
tábort szervezett, ahol a gyakorlati foglalkozá-
sok mellett a város és az ország népi hagyomá-
nyaival is megismerkednek a környékbeli gye-
rekek. (PN) 

6. Drégelyvár hősi csatájának 440. évfordulója 
alkalmából Szondy-emlékünnepséget tartot-
tak a helyi önkormányzat és a Börzsönyi Baráti 
Kör rendezésében (ÚN) 

8. Befejeződik Kaposfőn a honismereti tábor, 
melynek munkájában a helyi diákokon kívül 
budapesti és határainkon túli gyerekek is részt 
vesznek. A lányok szőni, fonni , a fiúk faragni 
tanulnak az elméleti ismeretszerzés mellett 
(SH) 

10. Hetedik alkalommal rendezték meg a zsám-
béki országos honismereti tábor t , azzal a visz-
szatérő céllal, hogy valóban otthonosan mo-
zogjanak a leendő pedagógusok lehetőleg min-
den helytörténeti, néprajzi s egyéb honisme-
reti kérdésekben (ÚM) 

13. A lőrinci tá jház udvarán fafaragó tábort mű-
ködtet Silkó Róbert nyugdíjas pedagógus s 
többek között húsz történelmi emlékoszlopot 
faragnak. (NéH) - A közelmúltban Veszp-
rémben ökumenikus néprajzi táborban pápai, 
győri, budapesti , kolozsvári, csíkszeredai, szc-
kelyudvarhelyi diákok a népi vallásosság emlé-
keivel ismerkedtek (Na) 

14. Hartán, a XVIII. Dunamenti Wünsch tánctá-
borban tíz magyar és külföldi együttes, öt 
utánpótláscsoport és négy zenekar táborozik 
együtt. (TN) - Somfai Tiborné immár a tizen-
ötödik honismereti táborát szervezi a parádi 
gyerekek számára. Most a helyszín Szilvásvá-
rad s a program a település népművészetének, 
falutörténetének megismerése. (HMH) 
Tegnap ötvenöt bábolnai, taszári, marcali és 
kaposvári gyermek érkezett Mesztegnyőre, ez-
zel kezdetét vette az a táborsorozat, mely 
során a hónap végén a Kárpát-medence ma-
gyarlakta területeiről gyerekeket , augusztus-
ban ugyaninnen felnőtt szakkörvezetőket fo-
gadnak a szervezők. (SH) 

17. A Nógrádi Történet i Múzeum a XVII. hon-

ismereti táborát tar t ja Szorospatakon. Ebben 
az esztendőben is folytatják a régió kutatását. 
(NMH) 

18. A bajai ifjúsági házban honismereti tábort 
rendeztek be a vajdasági gyerekek részére. A 
résztvevőket a szülőhelyükön történelmi vetél-
kedő során válogatták ki. (PM) 

20. A Győr-Sopron megyei Honismereti Egyesület 
és a Csemadok érsekújvári bizottsága az idén is 
megrendezi megyei és a szlovákiai magyar 
gimnazisták közös táborát, mely július 27-én 
Bősárkányban kezdődik és augusztus 4-én Pár-
kányban folytatódik. (KA) 

21. A 800 lélekszámú Bánk alig fél esztendeje 
önálló, s máris nagyszabású nyári programsoro-
zat házigazdája. így augusztus elején itt tart ják 
a XVI. Nógrád Megyei Nemzetiségi Találkozót 
és az Országos Szlovák Nemzetiségi Fesztivált. 
(SzF) - A detki Faluvédő Kör a tárház gyarapí-
tását szorgalmazta, midőn felhívással fordult a 
lakosokhoz, hogy a birtokukban levő - s a falu 
történetére vonatkozó - írásos dokumentumo-
kat, fényképeket bocsássák rendelkezésükre. 
(HMH) - A domoszlói 10-es számú Vak Boty-
tyán János hagyományőrző és felfedezőtörzs 
tagjai létrehozták a Plátó Lovagjai Rendet , 
amely az általános iskolából kikerült gyerekek-
nek kíván segítséget nyújtani. ( H M H ) 

22. A csátaljai székely népdalkör 17 éve működik, 
s a környék minden helységében szerepelt, 
többször külföldön is fellépett. Az 1992. évi 
nívódíjjal tüntetik ki. (PM) - A Csaba József 
Honismereti Egyesület Körmend várossá nyil-
vánításának 750. évfordulója alkalmával hely-
történeti pályázatot írt ki 1993. március 31-i 
határidővel. (VM) 

25. A Pax Hungarica Szövetség 1996. augusztusára 
15 napos honfoglalási emléktúrát szervez, mely-
nek kezdő- és végpontja Verecke és Ópuszta-
szer. (HMH) - A galgamenti hagyományőrző 
csapat Jászberényben táborozik, és a Jászság 
múltjával, néprajzával ismerkednek. (PMH) -
A zsámbéki országos honismereti tábor befejez-
tével hosszabb interjút adott a végzett munkáról 
Kovács József táborvezető. (ÚM) 

27. Ismét megnyitotta kapuit a Révfülöpi Honis-
mereti Gyű j t emény , melynek anyagát negy-
ven éven keresztül gyűjtötte Benke László 
pedagógus. (Na) 

28. 770 éve, hogy Székesfehérvárott - a hagyo-
mány szerint - a Csúcsos hegyen kihirdették 
az Aranybullát . Az 1979-ben készült emlék-
művet most helyezték át az eredeti emlék-
helyre, ahol eddig egy szovjet tank emlék-
műve állott. ( M H ) 

A szemlézett sajtótermékek: Fejér Megyei Hírlap 
(FMH); Heves Megyei Hírlap ( H M H ) ; Kisalföld 
(KA) ; Magyar Hír lap (MH); Napló (Független 
közép-dunántúli lap) (Na); Népújság (Heves) 
(NéFI); Nógrád (Nó); Nógrád Megyei Hír lap 
(NMH) ; Pest Megyei Hírlap (PMH); Petőfi Népe 
(PN); Somogyi Hír lap (SH); Szabad Föld (SZF); 
Tolnai Népújság (TN); Ü j Dunántúli Napló 
( Ú D N ) ; Ú j Magyarország (ÚM); Ú j Néplap 
(ÚN) ; Vas Népe (VN); Vasárnapi Hírek (VH) ; 
Zalai Hír lap ( Z H ) ; 
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Balassagyarmati Honismereti Híradó, 1991. 1 -
2. 168 old. 

A tartalomból: 100 éves a Nagy Iván alapította 
balassagyarmati Palóc Múzeum; Dr. Zólyomi Jó-
zsef: Múzeumtörténet; Dr. Molnár László: Vertei 
József munkássága; Vagyóczky Károly: A Pénz-
jegynyomda grafikai iskola jelene és jövője; Dr. 
Petrik Jánosné: Az együttélés hétköznapjai; A 
balassagyarmati zsidóság helyzete az emancipáció 
előtt; Majdan Béla: Fejezetek a balassagyarmati 
zsidó közösség történetéből; Dr. Csáky Károly: 
Mikszáth néprajza és annak utóélete; Kató Sára: 
Késő bronzkori leletek Balassagyarmatról; Tyek-
vicska Árpád: Balassagyarmat város régibb kori 
pecsétjei; Reiter László: A plébánia 1758. évi 
összeírása; Jeli Ferencné: Mohora nevének erede-
te; Tyekvicska Árpád: A plébánia 1758. évi össze-
írása. 

Bánkuti Imre: Iratok Máramaros vármegye törté-
netéhez. Új Történelmi Tár, 3. Akadémiai. Bp. 
1992. 288 old. 

Bárdossy László a népbíróság előtt. Sajtó alá 
rendezte, bevezetőt írt, jegyzetekkel ellátta: Pritz 
Pál. Maceneas cop. Bp. 1991. 375 old. 

Béres Imréné: Kinyílott a matyó tulipán. Kedv-
csináló a néprajzhoz kicsiknek és nagyoknak. A 
szerző kiadása. Mezőkövesd, 1991. 87 old. 

Böhm Antal-Táll Éva : Pápa, a rezisztens város. 
Egy kisváros a '80-as évek végén. Várostársadal-
mak. MTA Politikatudományi Intézet. Bp. 1992. 
139 old. 

Brassói füzetek. É. n. [1992?1 H. n. 28 old. 
A tartalomból: Illyés Gyula: Hajszálgyökerek; 

MindszenthyJózsef: A vallás nem magánügy; Uő.: 
Utolsó körlevél: Bálint András: A barcasági 
csángó magyar nép története; Gáspár Simon An-
tal: Keresztelés a bukovinai magyaroknál; Domo-
kos Pál Péter: Márton Áron; Uő.: „...édes hazá-
mat akartam szolgálni"; Nagy János: A csángó 
szobor története; Uő.: Száz éve született Bíró 
László; Bencze Mihály: A székely himnusz törté-
nete; Dimény László: István, a király; Weiss Zsig-
mond: Az éremverés történetéből; Szabó Sámuel: 
A brassói zsidóság története; Römer, K.-Köpe, 
Cs.: Magyar vagy székely rovásírás; Bart is Ferenc: 
Rácsok között Romániában. 

Cigány lét. Műhelytanulmányok. Szerk.: Utasi 
Ágnes és Mészáros Ágnes. Kiadja az MTA Politi-
katudományok Intézete. Bp. 1991. 273 old. 

A Társadalomtudományi Cigánykutatás Téma-
tanácsa által négy éven át végzett kutatás rész-
eredményeként közölt tanulmányok. A tartalom-

ból: Tomka Miklós: Gazdasági változás és a ci-
gánysággal kapcsolatos közvélemény; Sajó And-
rás: A cigányságot sújtó jogvédelmi és büntetőel-
járási diszkrimináció, Berey Katalin: Belvárosi 
cigánytelepek kialakulása; Vajda Zsuzsa: Magya-
rok és cigányok együttélése Pencen; Veres Sándor: 
Cigánygyermekek állami gondozásba vételével 
kapcsolatos előítéletek. 

A csángó magyarokról. Téka, 13. Szerk.: Molnár 
István, Virt Dezső. Kiadja az Almási Téri Szabad-
időközpont. Bp. 1992. 52 old. 

Csernik Antal: Magyarország, édes országunk!, 
Halász Péter: Az elcsángált magyarokról; Virt 
László: Nemzetisége: katolikus; Molnár János: 
Gyűjtők a csángó vidékeken; Martin György: 
Magyar tánctípusok és táncdialektusok; Könczöl 
Csilla: A hétfalusi boricáról; Szabó T. Ádám: A 
moldvai katolikusok; Bardócz Sándor: Magyarok 
Moldvában; Virt István: Csángó halotti szokások; 
T. L.: Elment a csángók vándorapostola; Bosnyák 
Sándor: Égbe vivő út; Udvardy Frigyes: Lakatos 
Demeter; Bardócz Sándor: Magyar tanítóként 
Moldvában; Kiss Károly: Csángók; Bodor Ferenc: 
Két csíki fotográfusról: Ádám Gyula és Barabás 
Zsolt; Bálint Zsolt: A moldvai csángók hangszeres 
zenéje; Kobzos Kiss Tamás: Sültü, kobza, száj-
muzsika; Juhász Zoltán: Lassú magyaros; Virt 
László: Egy elfelejtett folklorista: Lükő Gábor. (A 
kiadványban szereplő moldvai, gyimesi, hétfalusi 
és dévai csángók archív felvételei a Néprajzi Mú-
zeum fényképtárából valók.) 

Csongrád Megyei Honismereti Híradó 1991. 
Kiadja a Csongrád Megyei Önkormányzat Műve-
lődési Központ ja és a Csongrád Megyei Honisme-
reti Egyesület. 150 old. 

Csongor Győző: Széchenyi nyomában - Szege-
den; Vecsernyés János: A magyarrá válás csodálatos 
példája (Nátly József 1801-1871); Puszta János: 
Pannónia első mártírja; Pánczél Józsefné: Az idős 
emberek helye a családban, régen és ma; Szűcs 
Julianna: Hagyományőrzés Mórahalmon; Ónozó 
Lajos: A kisbivalyos; Dudás Lajos: A csongrádi 
cének, céhemlékek; Rácz Sándor: Tanyasorvasztás 
Földeák és Makó határában; Földvári László: Küz-
delem víz ellen és a vízért; Uő.: Hódmezővásárhe-
lyi árvizek, artézi kutak története; Sipos István: 
Segélykiáltás; Uő.: Makói nyomorgók segélykérő 
levelei a Hor thy Miklósné segélyalaphoz az 1939-
40-es évekből; Vastag József: Az első röszkei 
falunap (1991. október 13.); Pataj Miklós: Magyar 
László-emlékműavatás Öt tömösön; Pleskonics 
András: Bújócska a sámsoni öregcsárda alagútjá-
ban; Uő.: Távolodó karácsonyi száncsengők. 

Dánielisz Endre: „Szülőhelyem Szalonta." Ta-
nulmányok, esszék Arany János köréből. Az 
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Arany János Múzeum kismonográfiái, 9. Nagykő-
rös, 1992.263 old. 

Diósförgepatony (Történelmi olvasókönyv). A 
dokumentumokat gyűj töt te , válogatta, fordítot ta , 
a rezümét írta és fordítot ta , a népdalokat gyűj töt te 
és lejegyezte, a bevezető történelmi vázlatot és 
jegyzeteket írta: Koncsol László. Madách. Bp. 
1991. 236 old. 

Első válogatás Diósförgepatony ezredéves 
múlt ját őrző emlékekből. 

Egyházi ünnepek - népszokások. írta és összeál-
lította: Dr. Knston Vízi József. Kecskemét, 1992. 
71 old. 

Emlékkönyv. A Felfalusi Kovács Antal Alapít-
vány kiadványa. Szerk.: Papp József. Brassó, 1992. 
180 old. 

Fél Edit-Beszprémy Józsefné: Nyuga t -dunán-
túli szabadrajzú hímzések. Kiadja az Országos 
Közművelődés Központ Módszertani Intézete. 
Bp. é. n. 

Félúton 1992. A Nemzet i Megújhodás Program-
jának első két éve. Kiadja a Miniszterelnöki Sajtó-
iroda. Bp. 1992. 159 old. 

Galántha H. Judit: Fehér hegyek, kék pipacsok. 
NIS Kiadó. Kolozsvár, 1992. 97 old. 

Körösi Csoma Sándorról szóló regényes útirajz. 

G. Borbély Levente: A székelység és szerepe 
térségünkben. Székely If jak Fóruma. Székelyke-
resztúr, 1991.30 old. 

Gelencsér József-Lukács László: Szép napunk 
támadt. Népszokások Fejér megyében. Az István 
Király Múzeum Közleményei. Székesfehérvár, 
1991. 637 old. 

Lukács László: Népszokások Székesfehérváron 
a XVIII . században; Gelencsér József: Székesfe-
hérvár-Palotaváros szokásai; Lukács László: 
Luca-napi szokások; Uő.: Karácsonyi népszoká-
sok; t /ó . : Farsangi népszokások; Uő.: A kakas-
ütés emlékei; Uő.: Húsvéti sibálás; Gelencsér 
József: Jeles napi szokások és hiedelmek a Móri-
völgyben és a Zámolyi-medencében; Uő.: Az 
emberi élet fordulóihoz fűződő szokások, hiedel-
mek a Móri-völgyben és a Zámolyi-medencében; 
Gelencsér József: Munkaszokások a Móri-völgy-
ben és a Zámolyi-medencében; Lukács László: A 
szőlőművelés népszokásai; Gelencsér József: 
Délszláv szokások és hiedelmek. 

Gosztonyi Péter: A kormányzó H o r t h y Miklós 
és az emigráció. Százszorszép Kiadó. Bp. 1992. 
162 old. 

Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a II. 
világháborúban. Sajtó alá rendezte és szerkesztet-
te: Antal László. Európa. Bp. 1992. 420 old. 

Gyetvai Péter: A Tiszai korona-kerület település-
története, X—III. Kiadta a Kalocsai Viski Károly 

Múzeum mellett működő Kalocsai Múzeumbará-
tok Köre. Kalocsa, 1992. 1353, 667, 359 old. 

I. A Tiszai korona-kerület településtörténete és 
újkori magyar népességének eredete. I L A Tiszai 
korona-kerület korai összeírásaiban szereplő ma-
gyar lakosok betűrendes névjegyzéke; III. Egy 
péterrévei földművescsalád leszármazása. 

Györffy György: Történelmi atlasz készítésének 
kérdéséhez. Előadások a Tör ténet tudományi Inté-
zetben, 12. MTA. Bp. 1991. 25 old. 

Hajdú Demeter Dénes: In memór iám Domokos 
Pál Péter. Erdélyi füzetek. Bp. 1992. 63 old. 

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XVIII. 
Szerk.: Gazdag István. Debrecen, 1991. 278 old. 

Balogh István: Oklevelek a nemesek és Debre-
cen mezőváros viszonyához (1484-1570); Gecsé-
nyi Lajos: Kelet-magyarországi kereskedők a nyu-
gati távolsági kereskedelemben 1546-ban; Takács 
József: Toronyóra-készí tők és -kezelők Debre-
cenben 1770-1830; Sipos Sándor: Az iskoláztatás 
helyzete a X V I I I - X l X . századi debreceni Sipos 
családban; Major Zoltán László: Adatok Debre-
cen város szegényügyének kérdéséhez a reform-
korban; Bényei Miidós: Az Alföld című debreceni 
lap terve 1846-ban; Ujlaky Zoltán: A Hajdú 
vármegyei törvényhatósági bizottság tevékenysé-
gének néhány kérdése 1925-1929; Surányi Béla: 
Adatok Hajdú-Bihar megye és Debrecen két vi-
lágháború között i szarvasmarha-tenyésztéséhez; 
Gazdag István: A debreceni kertségek kulturális 
egyesületei a második világháborúig; Mervó Zol-
tánná: Adalékok a Debreceni Tanárképző Intézet 
Gyakorló Gimnáziumának történetéhez (1936-
1949); Filep Tibor: Politikai restauráció és megtor-
lás Hajdú-Biharban (1956-1957); Szendiné Orvos 
Erzsébet: A rehabilitációs iratok levéltári kutatása; 
Papp József: Eltűnt és feledésbe menő helynevek 
Debrecen határában; Béres András: Visszaemléke-
zés a Debreceni Népi Együttes negyvenéves törté-
netére; Gazdag István: Debrecen város történeti 
kronológiája VII. (1901-1911); Bényei Miklós: 
Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1990. 

H . Szabó Lajos: Hősök és áldozatok. Emlékezés 
a két világháború malomsoki áldozataira. Kiadja a 
Malomsoki Baráti Kör. 1991. 88 old. 

H. Szabó Lajos: Udvarház és kastély Marcaltőn. 
Kiadja a Marcaltői Önkormányza t . 1992. 150 old. 

H. Szabó Lajos: Emlékek a Marcaltői Dalárda 
életéből. Kiadja a Marcaltői Önkormányza t . 1992. 
47 old. 

Hazanéző. A korondi Firtos Művelődési Egylet 
folyóirata. Korond, 1992. 2. sz. 31 old. 

A tartalomból: Ferenczi István: A Korond 
környéki (székelyföldi) besenyő szálláshelyek 
kérdéséhez; István Lajos: Korondi katlanok; Bö-
löndi Domokos: Seprik az erdélyi utat ; Ferenczi 
Géza: a Firtos-várbeli templomról ; Csiki Zoltán: 
A Sóvidék nyelvi sajátosságai; Majla Sándor: 
Nyelvek átka; Ráduly János: Dsida kilencvenki-
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lene levele; Uő.: Két Bözödi-vers születésénél; 
Czegö Zoltán: Csontjaimban gyújt tüzet; Fülöp 
Sámuel: Sóvidéki népi mesterségek; Tófalvi Zol-
tán: Butyka Imre balladája; Gub Jenő: Sertéstartás 
a Sóvidéken; Márton Béla: A Szejke dűlőnév 
eredetéről; Nagy Teréz: Orbán Balázs. 

A Just család levéltára 1274-1525. Közzéteszi 
Borsa Iván. Akadémiai. Bp. 1992. 

Kajtár István: Magyar városi önkormányzatok, 
1848-1918. Akadémiai-MTA RKK. Bp.-Pécs, 
1991. 212 old. 

A kalotaszegi magyarokról. Téka, 11. Szerk.: 
Molnár János, Virt Dezső. Kiadja az Almássy Téri 
Szabadidőközpont. Bp. 1992. 55. old. 

Bodor Ferenc: Gyarmathy Zsigánétól Kós Ká-
rolyig; Molnár János: Kalotaszeg hagyományai; 
Morvay Pál: Mit köszönhet Kalotaszeg a gyerő-
monostori papleánynak?; Vasas Samu: Hagyomá-
nyozódó magatartásformák Kalotaszegen; Czir-
may Árpád: A bánffyhunyadi református temp-
lom Umling-kazettáiról; Vér Istvánné Kása Er-
zsébet: „Csak varrjatok!", csak varrjanak!;Szíget-
vári Ferenc: A nádasdaróci református templom; 
Kós Károly: Egy híres bál dokumentumai; Boldi-
zsár Zeyk Imre: Léta vára és Tordaszentlászló; 
Bodor Ferenc: Debreceni László és Kalotaszeg; 
Pap Béla: A házsongárdi temető fejfái és kopjafái; 
Karácsony Zoltán: Inaktelke és tánccsoportjai; 
Molnár János: Kalló Gyula; Molnár János: A 
kalotaszegi néptánc és népzene kutatói; Zsuráfszki 
Zoltán: „Ördöge motolla"; Kelemen László: Ka-
lotaszegi hangszeres népzene; Bankó András: Kós 
Károly arcai; Véeb Katalin: Gulyás Gyula -Gu-
lyás János: Balladak filmje; Bankó András: Nett i ; 
K. Tóth László: „A Kárpát-medence sohasem volt 
nyugalmas hely." Beszélgetés a Téka együttessel; 
A táncházmozgalom alulról indult - Vargyas 
Lajossal és Vitányi Ivánnal beszélget Bosnyák 
Sándor; Hadik András: Egy magyar Messiásról, 
avagy szabad asszociációk Makovecz építészeté-
nek társadalmi és történelmi összefüggéseiről. A 
képek a Néprajzi Múzeum archívumából valók. 

Kapronczay Károly: Akkor nem volt Lengyelor-
szág. Lengyel menekültek Magyarországon, 
1939-1944. Magvető. Bp. 1992. 174 old. 

Károlyi Mihály levelezése III. 1925-1930. Szerk.: 
Hajdú Tibor. Akadémiai. Bp. 1992. 

Kiss József: A Pesti Invadilus Ház jászkunsági 
földesurasága 1731-1745. Értekezések a történeti 
tudományok köréből. Új sorozat, 114. Akadémiai. 
Bp. 1992. 

Kiszely István: Honnan jöttünk? Emlékek a 
magyarok őshazájáról. Kiadja a Hatodik Síp Ala-
pítvány. Bp. 1992. 459 old. 

Komárom-Esztergom Megyei Honismereti 
Füzet 1991. Kiadja a Komárom-Esztergom Me-
gyei Honismereti Egyesület. Tatabánya, 1992. 105 

Gyuszi László: Magára talál-e a honismereti 
mozgalom?; Fürészné Molnár Antkó-Csics Gyu-
la: Hazánk első ipari skanzenja lesz; Fatuska 
János: Német Nemzetiségi Múzeum, Tata; dr. 
Pifkó Péter: Babitsra emlékeztünk; dr. Horváth 
István: Régészeti kutatások az esztergomi várban 
1991-ben; dr. Somorjai József: Barangolótábor 
Esztergomban; Földi József né: Helytörténeti ol-
vasókönyv Oroszlány történetének tanulmányo-
zásához; Himmler György: Tízéves a Balassi 
Klub; Hubay Győző: Bemutatkozik a Társadalmi 
Egyesületek Szövetsége; Vámosi László: Komá-
rom-Esztergom megyei adalékok hazánk numiz-
matikai kutatásához; Széchenyi István levelei Ber-
tha Sándorhoz (Közli Gyuszi László)', Kubina 
Lajosné: Angyalffy Mátyás András. 

Közelítések. Néprajzi, történeti, antropológiai ta-
nulmányok Hofer Tamás 60. születésnapjára. 
Szerk.: Mohay Tamás. Kiadja az Ethnica Alapít-
vány. Debrecen, 1992. 408 ofd. 

Kisbán Eszter: A főtt tészták elterjedése Euró-
pában és Magyarországon; A középkori exemp-
Ium műfaj Magyarországon; Galavics Géza: Fő-
úri búcsújárás a XVII. században; A búcsújárás a 
XVII. században; A búcsújárás, mint a néprajz és 
a művészettörténet közös kutatási feladata; Tüskés 
Gábor-Knapp Ilona Éva: Előzetes körkép a ba-
rokk kori búcsújárásról; Barna Gábor: Hagyo-
mány és újítás a búcsújárásban; Nagy Ilona: A 
szamáriai éhínség: egy népszerűtlen népi epikus 
ének; Viga Gyula: Áruk és emberek mozgása a 
Felföldön: ökológiai szempontok; Bárth János: 
Szállások Bács mezőváros környékén a XVIII. 
század elején; Csupor István: Rituális edényhasz-
nálat Szatmárban és Máramarosban; Fügeai Már-
ta: A magyar népművészet állatábrázolásairól; 
Kósa László: Parasztosodás - polgárosulás. A 
parasztság változásai Magyarországon a XIX. szá-
zadban; Szentiványi István: Maltnus Magyaror-
szágon: egy szegedi polgár családi stratégiái a 
XlX. század közepén; Tóth Zoltán: Hanyatlás és 
átalakulás: egy régi kispolgári család sorsa a múlt 
századi budai Vízivárosból; Szilágyi Miklós: Me-
zőberényi német és magyar polgárok házassági 
szerződései (1822-1851); Kocsis Gyula: Ceglédi 
katolikusok többcsaládos háztartásai a XVIII. 
század második felében; Faragó Tamás: Családok 
és háztartások Budapesten (1850-1944); Pet hő 
László: A néptanító alakja az irodalomban és más 
műalkotásokban; Jávor Kata: Egy falusi tűzoltó-
egylet tevékenysége a XX. század első felében; 
Mohay Tamás: Egy parasztgazdaság társadalmi 
kapcsolatai (1920-1956); Sárkány Mihály: Rokon 
perspektívák; Egy vegyes lakosságú falu német és 
magyar rokonsági terminológiája (1965); Szarvas 
Zsuzsa: Családi hagyomány - egyéni szükséglet. 
Falusi háztartások tárgyai \ Éried István: Vizsgáló-
dások a nép és a népköltészet körül a reformkor-
ban; Küllős Imola: Betyárfolklór és nemzeti ön-
kép - Magyarországon és Európában; Jurecskó 
László: Koronghy Lippich Elek a népművészet 
felhasználásáról; Keserű Katalin: Etnográfia és 
művészet: finnek és magyarok, Hankóczi Gyula: 
A tisztviselő- és értelmiségi réteg beleszólási kí-
sérletei a mezőkövesdi népművészet alakításába; 
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Kiss Éva: A fiatal Kozma Lajos tulipános tervei; 
Flórián Mária: A népélet ábrázolása magyar néma 
játékfilmekben; Fejős Zoltán: Folklór és tur izmus; 
Klaniczay Gábor: Történeti antropológia Ma-
gyarországon; Niedermüller Péter: Ú j törekvések 
a magyar néprajzban (1988); Gráfik Imre: Ú j 
törekvések a magyarországi néprajzi muzeológiá-
ban (1988); Benda Gyula: A z anyagi kultúra 
történeti vizsgálata: inventárium, kvantifikáció, 
osztályozás; Kunt Ernő: Antropológia és pszicho-
lógia. 

Legeza László-Szacsvay Péter: Bácska és Bán-
ság. Élő, szép hagyomány. Fotóalbum. Officina 
Nova. Bp. 1992. 168 old. 

Limes. Komárom-Esztergom Megyei Tudományos 
Szemle, 1991/1. Szerk.: i f j . Gyuszi László, E. Nagy 
Lajos, Ortutay András. Kiadja a Komárom-Eszter-
gom Megyei Önkormányzat . Tatabánya. 118 old. 

Gergely Jenő: A keresztényszocialista bánya-
munkás 1919-1944; Tóth Zoltán: Három komá-
romi templom története; Nagy Márta: Az eszter-
gomi or todox templom Apostol-fr íze; Ortutay 
András: Az esztergomi és Esztergom vármegyei 
zsidóság története a kezdetektől a szabad kirá-
lyi városba való befogadásig; i f j . Gyuszi László: 
Adalékok és dokumentumok a tatai zsidóság 
múlt jából; Keller György: A tatai piarista gimná-
zium története 1765-1948; Németh Gyöngyi: Az 
esztergomi református egyház első évtizede 
(1881-1889); Wágenhoffer Vilmos: Máriahalom, a 
történeti Kirva község egyháztörténetéből; Be-
szélgetés Kardos Mihály máriahalmi plébánossal. 

Limes. Komárom-Esztergom Megyei Tudomá-
nyos Szemle, 1991/2. Szerk.: i f j . Gyuszi László, E. 
Nagy Lajos, Ortutay András. Kiadja a Komárom-
Esztergom Megyei Önkormánvza t . Tatabánya. 
118 old. 

Mezei Ottó: A Művelődésház szabadiskolája; 
Wehner Tibor: Kersns tok-dokumentumok; Csi-
kány Tamás: A komáromi vártüzérség 1848/49-
ben; Szállási Árpád: Komárom és Esztergom 
egészségügye a XIX. sz.-ban; Körmendi Géza: 
Jégvágás a tatai nagytavon, Liszka József: A Kisal-
föld vándorai; Ortutay Andrásné: Nyergesújfalu 
az 1784-1787-es összeírás tükrében; Németh 
Györgyi: Az esztergomi református egyház törté-
nete II. rész (1890-1918). 

Lizanec, Petro: A kárpátaljai magyar nyelvjárá-
sok atlasza I. Akadémiai. Bp. 900 old. 

Magyar múlt. Kiadja a Magyar Történelmi Társu-
lat. Sydney, 1992. 1-2. szám, 104 old. 

A tartalomból: Vértessy György: Gondolatok a 
magyarokról és a honfoglalásról; Kiszely István: 
H o l éltek őseink? - Magyar kutatók Kelet-Tur-
kesztánban; Bálás Gábor: A románok folyama-
tosságának lehetetlensége Erdélyben; Bartha An-
tal: A kazár rejtély - a Szent Kagán Országa; Ara-
dy Erik: Hivatkozások, jegyzetek az Új Amerikai 
Katolikus Bibliából; Földváry Gábor: A szerbiai 
hadszíntér az első világháborúban; Tárkányi Zol-
tán: Ipolyi Arnold magyar mitológiája; Póczos 

Lóránt: Szent István legendái; Haraszti Endre: 
Történelmi változások hatása a magyar keresztne-
vek alakulására; Tóth József: A magyarság találko-
zása a kereszténységgel a honfoglalás előtt. 

Magyarország kézművesipar-történetének vá-
logatott bibliográfiája. Szerk.: Domonkos Ottó-
Nagybákay Péter. M T A Néprajzi Kutatóintézet. 
Bp. 1992. 461 old. 

McCagg, William O.: Zsidóság a Habsburg-bi ro-
dalomban, 1670-1918. Cserépfalvi cop. Bp. 1992. 
217 old. 

Matuska Márton: A megtorlás napjai . Ahogy 
az emlékezet megőrizte . Montázs . Bp. 1992. 375 
old. 

A szerző a II. világháború végén bekövet-
kezett vajdasági vérengzésekkel foglalkozik, 
amikor ártatlan magyarok tízezreit mészárol-
ták le. 

A moszkvai magyar követség jelentése, 1935-
1941. Válogatta, a jegyzeteket és a névmutatót 
összeállította: Pastor, Peter. Előszó: Juhász Gyula. 
Századvég. Atlanti Kiadó. Bp. 1992. 388 old. 

Nomád nemzedék II. Téka, 13. Szerk.: Molnár 
János és Virt Dezső. Kiadja az Almássy Téri 
Szabadidőközpont . Bp. 1992. 68 old. 

Martin György: Szék felfedezése és tánchagyo-
mányai; dr. Halmos Béla: A táncházmozgalom 
jövője; Molnár János: Beszélgetés Zsuráfszky Zol-
tánnal; Sebő Ferenc: A revival mozgalmak és a 
táncház Magyarországon; Hogyan kezdődöt t a 
táncházmozgalom?; Hamar Dániel: Hí rünk a 
világban; Csoóri Sándor: Szélfújás avagy homok a 
szájban; Bartók János: A népzene a bartóki világ-
képben; Maácz László: Táncház-válság; B. F.: 
Népzene az N D K - b a n ; Budai Ilona: Vallomással 
kell kezdenem. . . ; Nagyvárosi táncház; A kézmű-
ves újjáéledésről; Beszélgetés Gulyás Gyulával és 
Gulyás Jánossal; Valkó Béla: Húszéves a táncház-
mozgalom; Ördög i körök; Dezső László: Tánc-
háztalálkozó; Nagy Ödön: Parasztcsokor vagy 
művirág legyen-e az erdélyi gyöngyösbokréta; 
Könczei Árpád: Tárt kapuiú táncházakért; Kos-
tyák Alpár: Közös zene, közös éneklés, közös 
tánc; Pavai István: Ismét a táncházakról; Horváth 
Arany: Az első táncháztalálkozó; Könczei Ádám: 
Táncházszimpozion Székely udvarhelyen; Szőcs 
István: Folklorizmus, egyetemesség, vidékiesség; 
Faragó József: A folklorizmus formái és lehetősé-
gei a mai romániai magyar nemzetiségi kultúrá-
ban; Horváth Arany: Táncházasok az asztal kö-
rül; Nyárádi András: Látogatóban a széki nép-
tánctáborban; Bányász László: Magad Uram? Ha 
szolgád nincsen!; t/ó'.: Táncházasok? Vagy tánc-
házba járók?; Takács András: Táncház a felvidéki 
magyaroknál; Bankó András: Felvidéki folkosok; 
K. Tóth László: Népzenei iskola Ó b u d á n ; t/ó'.: 
Beszélgetés Fábián Évával; Bankó András: A 
fölséges tűz ; K. T. L.: Beszélgetés a Csík zenekar 
tagjaival; Uő.: Beszélgetés a Cifra együttes két 
tagjával. A kiadványban szereplő fo tók Bodor 
Ferenc archívumából valók. 
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Ordas Iván: Györköny. Kiadja Györköny Köz-
ség Önkormányzata . Györköny , 1992. 74 old. 

Ortutay Tivadar: Menekülés. Veszprém, 1992. 
151 old. 

Ökológia, környezetvédelem, társadalom. 
Kiadja az Öko Rt. Bp. 1922. június. 1. sz. 82 
old. 

Őstörténet és nemzettudat 1919-1931. Szerk.: 
Kincses Nagy Éva. Magyar Őstörténeti Könyvtár, 
1. ] A T E . Szeged, 1991.93 old. 

Pajkossy Gábor: Polgári átalakulás és nyilvá-
nosság a magyar reformkorban. Előadások a Törté-
nettudományi Intézetben, 14. MTA. Bp. 1991. 31 
old. 

Palotai Krónika. Csanádpalotai Kelemen László 
Művelődési Ház Honismereti Körének lapja. Csa-
nádpalota, 1992. június. 12 old. 

Polgári lakáskultúra a századfordulón. Ösz-
szeallította és bevezette: Halász Péter, szerk.: 
Vissy Lakatos Mária. Társadalom- és művelődés-
történeti tanulmányok, 10. MTA. Bp. 1992. 226 
old. 

Pünkösti Árpád: Rákosi a hatalomért 1945-1948. 
Magyarország felfedezése. Európa. Bp. 1992. 365 
old. 

Püspöki Nagy Péter: A Csallóköz neveiről. Po-
zsony, 1991. 323 old. 

A szerző levéltári adatok, forráskiadványok és 
térképek segítségével elemzi Csallóköz magyar, 
latin, német és szlovák elnevezésének eredetét, 
változásait és mai használatát. Részletes szlovák 
nyelvű összefoglalóval, hely-, név- és tárgymuta-
tóval. 

Sándor Klára: A bolognai rovásemlék. A székel) 
rovásírás. Magyar Őstörténeti Könyvtár, 1. JATÉ. 
Szeged,1991.153 old. 

A szabadságharc zalai honvédéi, 1848-1849. 
Szerk.: Molnár András. Zalai Gyűjtemény, 33. 
Kiadja a Zala Megyei Levéltár. Zalaegerszeg, 1992. 
421 old. 

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, XXVII. évf. 3. 
sz. Kiadja a Móricz Zsigmond Könyvtár. Nyír-
egyháza, 1992. 336 old. 

A tartalomból: Hajdú Bertalanné: A megyei 
lakosság jellemzői; Egri Imre-Filepné Nagy 
Eva-Malakucziné Póka Mária: Vállalkozások 
alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében; 
Murányi István: Érdeklődő vállalkozók - vállal-
kozó érdeklődők; Almásy Sándor: A határ menti 
agrárszféra komplex fejlesztésének lehetőségei; 
Bencsik János: Egy történeti földrajzi tankönyv-
ről; Vinnai Győző: Rendszerváltozás és önkor-
mányzatok a megyében; Futaky László: Ez hát a 
hon . . . ; Margócsy József: Nemzetiségek a közös-
ség üdvéért. 

Szeged története. Kronológia a kezdetektől 
1944-ig, III. 1849-től 1944-ig. Szerk.: Kristó 
Gyula. Somogyi Könyvtár. Szeged, 1992. 98 
old. 

Szent László városa - Várad. Helytörténeti váz-
lat. Szánthó János tanulmánya. Castrum Könyvki-
adó. Sepsiszentgyörgy, 1992. 67 old. 

Szépfalusi István: Lássátok, halljatok egymást! 
Magvető. Bp. 1992. 467 old. 

Az ausztriai magyarságról készült szociográfiai 
tanulmánykötet elsősorban az utóbbi évtizedek-
ben Magyarországról és Romániából oda emigrált 
magyarokkal foglalkozik. 

Szerencsés Károly: Kék cédulás hadműve-
let. Választások Magyarországon. 1947. Korszerű 
történelem érettségizőknek, ikva. Bp. 1992. 119 

Szilágyi Mihály: Mórágy. Mórágy, 1992. 104 old. 
+ Függelék. 

Szülőföldünk. A megyei honismereti mozgalom 
közleményei, 18. Kiadja a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Honismereti Bizottság. Miskolc, 1992. 
164 old. 

Tarcai Béla: Pillanatképek a nyugati hadifog-
ságból; Soltész József: Visszaemlékezés anvugat i 
hadifogságra egy zsebnaptárból; Rérniás Tibor: 
Az angolok nem törődnek velünk! Balogh Má-
ria: Fogoly vers; Csiffáry Gergely: 750 ezer 
magyar szovjet hadifogságban; Rémiás Tibor: 
Hát élsz, édes fiam? (Rusznák József visszaemlé-
kezése); Takács Béla: Szepsi Laczkó Máté, az 
első aszúbor készítőjének élete és munkássága; 
Fehér József: Pontosítások Szepsi Laczkó Máté 
életéhez és munkásságához: Bodnár Sándor: 
Szepsi Laczkó Máté és a tokaji aszú; Mitró 
István: Járványok Zemplénben; Bodnár Tamás: 
Gönc lakosságának ragadványnevei 1879-ben; 
Varga Gábor: Egy elfelejtett pedagógus (Emlé-
kezés dr. Zombor Zoltánra); Bencsik János: Egy 
forrás aparasztcsaládok geneológiájának ismere-
téhez (Tiszaladány); Uő.: A régi tokaji képesla-
pok üzenetei; Kisfalusi János: Három jóslás Ra-
kacára vonatkozóan; Faggyasi István: A trizsi 
vágott úttól Aggtelekig; Dobosy László: Fele-
désbe vesző elnevezések a mezőgazdaság köré-
ben; Balassa Iván: Erdélyi Zsuzsanna születés-
napjára; A XX. Országos Honismereti Akadé-
mia programterve; Pozbai Dezsőné: Gondolatok 
a helyismereti teendőkről; Csorba Csaba: A 
történeti gyűjtés feladatai; Demjén István: A 
biblia és a vallásos irodalom az abaúji református 
népiskolák nevelőtevékenységében; Lénárt Béla: 
Reformációról Szendrőben; Habodás Sándor: A 
gályarabságba hurcolt prédikátorok emlékezete; 
Ráczi Győző: Tompa Mihály-emlékfa Kelemér-
ben; Slezsák Imre: Balázs Ferenc (1897-1987) a 
néptanító és költő; Csobod Árpád: Az utolsó 
kívánság. 

Szűcs Sándor: A régi Sárrét világa. Sajtó alá 
rendezte, bevezetővel, szómagyarázatokkal és 
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jegyzetekkel ellátta Dankó Éva. Fekete sas cop. 
Bp. 1992.202 old. 

1942-ben megjelent mű ú jabb kiadása. 

Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvűség-
ről. Szerk.: Kontra Miklós. Magyarságkutató Inté-
zet. Bp. 1991. 163 old. 

Lanstyák István: A szlovák nyelv árnyékában 
(A magyar nyelv helyzete Csehszlovákiában 
1918-1991); Szépfalusi István: Magyarul beszélők 
a mai Ausztr iában; Susan Gal: Kóaváltás és öntu-
dat az európai periférián. 

Tomori Viola: Hol lókő. Egy palóc falu lélekrajza. 
Akadémiai. Bp. 1992. 72 old. 

Tóth István György: Jobbágyok , hajdúk, deá-
kok. Akadémiai. Bp. 1992. 160 old. 

Téka. A délvidéki magyarságról. 10. sz. Szerk.: 
Molnár János, Virt Dezső. Kiadja az Almássy Téri 
Szabadidőközpont . Bp. 1992. 44 old. 

Varadinum 1992. Várad, városa szívemnek. A 
Szigligeti Társulat előadása. Kiadja a Tulipán Kft. 
Nagyvárad, 1992.40 old. 

A vér városa: Nagyvárad. Művelődéstörténeti 
tükör. Válogatta és szerkesztette: Robotos Imre. 
Csokonai . Debrecen, 1992. 249 old. 

Vígh Károly: Bajcsy-Zsilinszky Endre , a kül-
detéses ember. Szépirodalmi, Bp. 1992. 276 
old. 

Zarnóczi Attila: Mátyás király katonái. Fegyvert 
s vitézt éneklek, 1. Libra cop. Bp. 1992. 62 old. 

Helyi kiadók, vásárlók, olvasók figyelmébe! 
V a n m á r l e h e t ő s é g a h o n i s m e r e t i k i a d v á n y o k , k ö n y v e k o r s z á g o s t e r j e s z t é s é r e : 

megkezdi működését a Honismereti Börze 
K i a d ó k , f i g y e l e m ! T ö r t é n e l m i , h o n i s m e r e t i k i a d v á n y a i k a t 5 - 1 0 p é l d á n y b a n o r s z á -

gos t e r j e s z t é s r e á tvesz i a z ú j o n n a n i n d u l ó b ö r z e . V á r j u k í r á sos a j án l a t a ika t v a g y b i z o -
m á n y b a m e g k ü l d ö t t k i a d v á n y a i k a t ! ( A z á tvé te l t s z e r z ő d é s s e l v i s s z a i g a z o l j u k . ) 

É r d e k l ő d ő v á s á r l ó k ! H o n i s m e r e t i k i a d v á n y o k v á s á r o l h a t ó k s z e m é l y e s e n n a p o n t a 
9 - 1 6 ó r a k ö z ö t t v a g y p o s t a i u t á n v é t t e l m e g r e n d e l h e t ő k . 

A H o n i s m e r e t i B ö r z e c í m e : 
S z a k s z e r v e z e t e k Pes t M e g y e i K ö n y v t á r a 
1075 B u d a p e s t , D ó z s a G y . ú t 68. f sz . 
T . : 1 2 2 - 1 6 7 0 
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HÍREK 
Érdi bukovinai székely találkozó. Az ok tóber 
3—4-i ta lálkozón mesemondók és népdaléneke-
sek versenyére, bukovinai székely együttes-
vezetők szakmai továbbképzésére és gálamű-
sorra került sor, amelyen a verseny győztesei, 
valamint a Csernakeresztúr i H a g y o m á n y ő r z ő 
Együttes, az Érdi Bukovinai Székely Népda l -
kör és az Érdi Székely Ver smondó Kör szere-
pelt. A találkozó résztvevői másnap hálaadó 
szentmisén vettek részt Érd új, Kármelhegyi 
Boldogasszony tiszteletére szentelt t emplomá-
ban, majd megnyi tot ták Péter László grafikus 
kiállítását. 

Kanyar József, a Honismeret i Szövetség elnöke 
október 28-án Magyarság az ezredfordulón cím-
mel tar tot t előadást Debrecenben, a megyei 
TESZ és T I T , valamint a II. Rákóczi Ferenc 
Honismere t i Szakkör által szervezett rendezvé-
nyen. 

A Lakatos Demeter csángó költőről elnevezett 
egyesület minden hónap harmadik hétfőjén, 17 
órakor tartja összejövetelét a Magyar Művelődési 
Intézetben. Szeptemberben a kácsikai magyar nyel-
vű miséről tartott videofilmmel illusztrált előadást 
Jáki Teodóz és Péterbence Anikó. Októberben 
megtekintették a Magyar Televízió Gyökerek soro-
zatában készült Moldvai magyarok című kétrészes 
filmet, novemberben pedig Árva Vince, a Gellért-
hegyi Sziklatemplom igazgatója és Csoma Gergely 
szobrász számolt be a Kiilsőrekecsinnek ajándéko-
zott új harang készítésének, kiszállításának, elhe-
lyezésének és fölszentelésének körülményeiről. 

A Heves megyei Detk község harangját és zászlaját 
szentelte fel szeptember 21-én dr. Seregély István 
egri érsek, a Magyar Püspöki Kar elnöke. Az 
egyház, a község és az önkormányzat közös ünnep-
ségén a meghívottak és a falu polgárai istentisztele-
ten vettek részt. (Szabó Sándor) 
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Kossuth Lajos-emlékülés Jászkiséren... 
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Honismeret i Egyesület, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, a 

Művelődési és Ifjúsági Szolgálat, a Múzeumi Igazgatóság, a Csete Balázs Helytörténet i Szakkör és a 
jászkiséri polgármesteri hivatal közösen rendezett eseményére a téma országos ismerői és tudósai jöttek 
el. Az emlékülés elnöke dr. Bartha János, a KLTE egyetemes történeti tanszékének docense volt. 

A nyitó előadást Kossuth, a nemzeti és a demokratikus törekvések ötvözője címmel Szabad György 
tartotta. Az érdeklődők meghallgathatták Honvédtáborozás a Jász-Kun Kerületben 1848-ben (dr. Bagi 
Gábor) , Kossuth és Szolnok (Kaposvári Gyula), Kossuth és Jászberény (Tóth János), Kossuth Lajos 
Tiszafüreden (dr. Vadász István), Kossuth és Törökszentmiklós (Szabó Antal) című előadásokat. 

Az intézményben Kossuth Lajos-emlékkiállítás nyílt, melyet Czégény Istvánné, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Levéltár igazgatóhelyettese nyitott meg. További előadások: Hogyan emlékeznek 
Kossuth Lajosra és a szabadságharcra Tiszaföldváron? (Szlankó István), Kossuth Lajos levele a 
jászkisériekhez (Győri János), A jász társadalom a kiegyezés korában (dr. Szabó László). 

Szabó Sándor 



Fegyvertörténeti kiállítás az egri várban 
Az egri Dobó István Vármúzeum nemrég helyreállított kazamataszárnyában fegyvertörténeti kiállítás 

nyílt. A z első korabeli végvár, ahol ilyen tárlat látható. Anyagát a budapesti Hadtör ténet i Múzeum 
másoltatta le és Zarnóczki Attila fegyvertörténész rendezte be. A török kortól a Rákóczi kor elejéig 
megtalálhatók itt a lövő-, a szúró-, a vágó- és a támadófegyverek mintegy másfél száz darabja, nemcsak 
a korszak fegyvermestereit dicsérve, hanem a vármúzeumot is, akik méltó látványossággal egészítették ki 
a múzeum arculatát. (Szabó Sándor) 

Az 1992. 5. számban megjelent honismereti keresztrejtvény megfejtése: U Z O K - T A K S O N Y -
I Z M A E L I T A - U R O S A I L O N A - F E J É R - V L A C H - L Ö C S E . N E M Z E T I S É G E K A T Ö R -
T É N E L M I M A G Y A R O R S Z Á G O N . Könyvet nyertek: Bodroghy Ágnes, 1078 Bp., Marek J . u . 
38. I I I / l . - Fehér László, 2225 Üllő, Malom út 2. - dr. Gyimesi István, 1114 Bp., Bartók B. út 
15/C. II. em. 34. - Gyimesi Kristóf, 1114 Bp., Bartók B. út 15/C. - Nagy Gergely, 1114 Bp., 
Szabolcska M. u. 7. - Nagy Imre, 9327 Vág, Wathay tér 15. - Récsei Balázs, 7400 Kaposvár, 
Kaposrét sor 6. - Sténli Ferenc, 1183 Bp., Nyitra u. 5. - dr. Varga Györgyné, 1136 Bp., Tátra u. 
21. mf. 2. - Verebélyi András, 3077 Mátraverebély, Béke u. 9. 
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H O N I S M E R E T I KERESZTREJTVÉNY 

VÍZSZINTES: 1. Térképen nem szereplő ország-
ról olvashattunk a Honismeret 1991/6-os szá-
mában. 9. Irányszó. 11. Fogoly. 12. Gléda. 13. 
Ausztriai és belgiumi gépkocsik jelzései. 15. Vá-
rosi rangja van. 17. Éktelen női név. 19. Becézett 
leánynév. 20. Monopol csúcsszervezet. 21. Szomj-
oltót. 22. Időjelzőt. 23. Férfinév. 25. Névelős 
sporteszköz. 27. Angolul cinke. 28. Arzén vegy-
jele fordítva. 29. Könnyezik, durván. 30. E napi. 
32. Ródium vegyjele. 33. Földet művel. 34. Mező-
gazdasági szerszám. 36. Májusban van a nevenap-
ja. 37. Latin és. 39. Világos hajú. 41. Tetejére. 42. 
Van ilyen fegyelem is. 47. Átmeneti aprópénz. 48. 
Kosztolt . 52. Nemesfém. 54. Becézett férfinév. 55. 
Fejfedő. 57. Kártyajáték. 58. Napszak . 60. Ötóra i 
ital. 62. Tart . 63. Egyforma betűk. 64. Csapadék. 
65. Latin én. 67. Mohammed Nagib monogramja. 
68. Itt született Szarvas Gábor nyelvész. 69. Víz-
szintes 60 fordítva. 71. O r o s z folyó. 73. Itt 
telepedett le 302 évvel ezelőtt a cisztercita rend. 
74. 1241-ben ide törtek be a tatárok. 
F Ü G G Ő L E G E S : 2. Svájci kanton. 3. Azonos a 
11. vízszintessel. 4. Orosz folyó. 5. Ez 100 évvel 
ezelőtt alakult meg Hajdúszoboszlón. 6. Kétes 

(!). 7. Ilyen szó is létezik. 8. Cipészszerszám. 9 
Százhuszonkét évvel ezelőtt jelent meg az első 
10. Munkahely. 13. Nevét oda teszi. 14. Kétszáz 
ötvenkét évvel ezelőtt erdélyi római katoliku 
püspök, egyháztörténész Németújváron szüle 
tett. 16. Skálahang? 17. Becézett leánynév. IS 
Becézett férfinév. 19. Pusztít. 24. Habos ital. 2( 
Azonos a 30. vízszintessel. 29. Hango t ad. 31 
Azonos a 36. vízszintessel. 34. Mutatószó. 35 
Engelbrecht Károly monogramja. 38. Az egyil 
évszak. 39. Másik kettős betű. 40. Azonos a 34 
függőlegessel. 41. . . . -bontom. 43. Vél. 44. Szám-
név. 46. Azonos a 28. vízszintessel. 47. Hírei 
gyógyfürdő van itt. 49. Tantál vegyjele. 50. Magol 
szór. 51. Gárdonyi Géza egyik regényalakja. 53. 
Ruténium vegyjele. 56. Ebből az anyagból készül 
a kalap is. 59. Van ilyen telep is. 61. Férfinév. 64. 
Csak félig Edit. 66. Okozat szülője. 68. Após 
egyik fele. 69. Arzén vegyjele. 70. Kétté (!). 72. 
Félig avas. 

Beküldendő a szerkesztőség címére a vízszintes 
1., 73., függőleges 5., 9., 14. A beküldési határidő: 
1992. december 31. A helyes megfejtők között a 
Lakitelek Alapítvány ajándékaként tíz értékes 
könyvet sorsolunk ki. 

Mokos István 
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(Horváth József felvételei) 

Esztena a vulkáni havasokban 



M e r r e , Sz i l ágy i Iímrc Éfzkarcja 
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