
Koluton keresztül vezetett a fő útvonal Baranya felé, s közvetlen közelében vár állott; 
mely a Baracskai Dunán való átkelést ellenőrizte és védelmezte." 

írásunk végén elmondhatjuk, hogy a Békavárról jelenleg Zomborban fellelhető 
összes forrásról szóltunk. Célunk pedig vidékünk, Nyugat-Bácska egyik nevezetessé-
gére felhívni a figyelmet, melynek jelentősége valószínűleg sokkal nagyobb, mint 
amennyit róla tudunk. Lehetett a Békavár akár római kori, akár középkori, fontos 
állomása vidékünk történelmének. S tegyük hozzá, hogy az említett helyen S. Hinic" 
koluti lakos még csiszolt kőbaltát is talált, amely pedig arról tanúskodik, hogy Béka-
vár környékén sokkal korábban is éltek emberek. Mindez pedig valóban n e m kevés 
adat ahhoz, hogy számba vegyük bácskai múltunk értékelése közben. 

Silling István 

Jókai és Mikszáth Illyefalván 
Illyefalva mind ismertebb, gyakran beszédtárgyat jelentő helységnév Erdélyben, 

nemcsak történeti múltjáért, hanem jelenéért is, itt épült fel a korszerű igényeknek is 
megfelelő keresztyén ifjúsági központ. Gazdag történeti múltjából kiemelkedik fókái 
Mór és Mikszáth Kálmán képviselővé választása. 

Háromszék délnyugati felében, az Olt jobb partján elterülő Illyefalva, a régi 
időkben két részből állott: a faluból és városból. Mint taxális mezővárossal az okmá-
nyokban 1595-ben találkozunk, Báthori Kristóf 1578-ban három országos vásárt és 
egy hétfői hetivásárt engedélyezett. A kútfőkben említett Villa Sancti Eliae vagy Ilia 
villa az 1567-es összeírás hatvanhét kapuval említi. Az oppidum tizenkét személyből 
álló magistratussal és az országgyűlésre követküldési joggal rendelkezett. 

A protestáns hit felvételét némely kutatók Hontems brassói reformátor térítő tevé-
kenységével hozzák kapcsolatba. Majdhogynem biztosan tudjuk, hogy az oppidium 
népét Bölöni Sikó István unitárius hitről reformátusra térítette, amikor Keserűi Dajka 
János látogatta (1622) hittérítő szándékkal (a szomszédos Sepsiszentkirály a nem 
éppen finomkezű hittérítés ellenére is megőrizte Dávid Ferenc vallását). 

Az iskolai oktatás még a reformáció előtt megkezdődött, egy 1443-ból való ok-
mányból tudjuk, hogy Antonius Siculus fehérvári dékán előbb mint illyefalvi rektor 
tevékenykedett. A XVII. században, a hímeves Sinkó István fia János alapfokú tanul-
mányait az akkor jelentős illyefalvi partikulában kezdette és a gyulafehérvári kollégi-
umban folytatta. Ugyancsak az illyefalvi partikulában tanult Szász Miklós is, akinek 
teljes nevét Deventer Athenaeumának anyakönyve őrizte meg (Nicolaus Szász 
Illyefalvi Ungarns). E tudós férfiú a puritánusok közé tartozott. 

Az 1658-as tatárjárás elől Illyefalva és környékének népessége a vártemplomba 
menekült, a pusztítást megörökítő ének szerint. 

„Pogányok hogy ránk jövének, 
öt nap egész estig vélek; 
Bajlódtunk éjjel is untig 
Egész viradatig " 

A sok száz székelyt rabszíjra fűzve hurcoltak magukkal. 
„Nyolc százat rabságra vittek 

volt ötszáz ember koponya. 
Vár mellett sok test elhulva. 
Széllyel másot is sok vala, 
Kínnal meghalva " 
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A múltról,beszélnek" a műemlékek. A vártemplom külső bástyás építményét XVI-
XVn században építették. Az átalakított egykori gótikus templomot látogatóknak 
érdemes megnézniük a reneszánsz formavilágát idéző Bornemissza kúriát. A 
Sérakúria pedig a XIX század eleji empír építészet egy egyik legértékesebb alkotása 
Háromszék megyében. 

Egy 1752-ben keltezett Összeírás szerint a református egyházhoz egy főrendi sze-
mély, négy nemes család, nyolcvannégy városi, huszonegy primpilarius, tizenkét 
özvegy és harmincöt jobbágy család tartozott. Feltevéseink szerint ebben az időben 
katolikusok alig laktak Illyefalván. Annyi bizonyos, hogy még a pálos szerzetesek 
jövetele előtt Esztelneki Nagy Mózes egy kápolnát és iskolát építtetett (1699). 

1848-ban negyvenkilencen jelentkeztek a nemzetőrségbe. A General Comando 
1848 áprilisában a 2. székely gyalogezredet Nagyszebenbe és Szászsebesre rendelte. 
Amikor a katonaság gyülekezési helyéről, a szomszédos Uzon községből kiinduló-
ban volt, megérkezett az illyefalvi nép, az ugyancsak illyefalvi Gál Dániel és Németh 
László vezetésével. Gál Dániel arra szólította a katonákat, hogy a szabadságért küzdő 
nép leigázására ne engedjék magukat a hazából kivitetni. A katonák akkor értesültek, 
hogy az olasz forradalmárok ellen akarják őket vezényelni, s megtagadták a paran-
csot. Az illyefalvi nép Gál Dánielt és Németh Lászlót a mezőváros követeivé válasz-
totta. 

A szabadságharcban való részvételéért ítélték el Bágyi Dáné István lelkészt, akit a 
református egyház anyakönyvében beírt feljegyzés szerint hét évi fogság után a cs. és 
királyi magas kormány hivatalából felfüggesztetett. A szívós földmíves nép az ön-
kényuralom megpróbáltatásait is átvészelte. 

Hogyan történt Jókai követté jelölése? 
1881 június 5-én (vasárnap) délután érkezett Illyefalvára. A helység határában dí-

szes lovas bandérium fogadta, a hangos éljenzések után eldördültek az első taracklö-
vések, a díszkapu előtt Kiss Albert református lelkész mondott beszédet. Az erkélyt, 
ahonnan Jókai az összegyűlt polgárokhoz beszélt, szőnyegek és virágok díszítették. 
„A beszéd varázsa alatt megtelt a lélek örömmel s a redős arcokon végig pergett az 
öröm tiszta könye" — írta a megyei újság. A beszéd után az író megtekintette az ifjúsá-
gi önképzőkört. A könyvtárban Jókai műveit virágokkal övezték, a falat az író fény-
képei díszítették. Az ünnepség befejezésével az iskola tanulói énekeltek és verseket 
mondottak. 

Több mint száz év távlatából sem érdektelen Jókai illyefalvi programbeszéde. Be-
számolt választóinak a kormány eljárásairól és politikai elveiről. Lejártak azok az idők 
— figyelmeztette hallgatóit —, amikor szuronyt szegezz és előre jelszóval győzedelmes-
kedni lehetett. Külön kitért az orosz-török (1877-1878) háborúra és a székelyek akko-
ri mozgalmára. Ha akkor a székelyek az oroszokat hátba támadták volna, a Monar-
chia elveszti Erdélyt és Galíciát. Rendre megcáfolta az ellenzéknek azokat az állításait 
- vámszövetség megszüntetése, a nemzeti bank felállítása, hadsereg külön választása 
- , amelyeket a függetlenség kivívásáért hangoztatott. Az 1867-es kiegyezés és a mo-
narchia egységének fenntartása mellett foglalt állást, mert ha Erdélyt még egyszer 
eltiporja a forradalom „itt a magyar elem tökéletesen kivész, kipusztul: ember nem 
fog többé megmaradni ha magyar". A nagyborosnyói (június 6) beszédében is arról 
szólt, hogy „sok idegen nép lakik közöttünk, melyeknek észjárása, vágyai kívül csap-
nak az ország határain", ezért csak akkor kívánhatja az ország a teljes önállóságát, ha 
összes lakói „magyaroknak fogják vallani magukat". Sepsiszentgyörgyön a körzet 
képviselő jelöltjét, Tisza Kálmánt istenítette. „Éljen a magyar kormány és éljen a kor-
mány elnökének választó városa" - fejezte be szónoklatát. 

29 



Magára a választásra 1881 június 25-én került sor, amikor Jókai Mór az illyefalvi vá-
lasztókerület képviselőjéül egyhangúlag megválasztatott. Az ifjúsági önképzőkör 
aznap zsúfolt nézőtér előtt színre vitte Tóth Kálmán A király házasodik című három 
felvonásos vígjátékát. 

Jókai Mór másodszori megválasztására 1884-ben került sor. Az írót április 19-én 
földvári indóháznál fogadták. Erre az útra Jókait Beksics Gusztáv, Horváth Gyula és 
Kállay Bertalan országgyűlési gyorsíró is elkísérte. Az üdvözlő beszéd után a díszes 
kocsisor megállás nélkül haladt Sepsiszentgyörgy felé. Este szűkebb körű vacsorát 
rendeztek a városháza dísztermében. 

A küldöttség április 20-án délelőtt indult Illyefalvára. Az író kocsija előtt és körü-
lötte ötven-hatvan banderista lovagolt, ezt követte több mint százötven fogat és 
kocsi. Az iskola udvarán „ezer meg ezer torok szűnni nem akaró lelkes éjenzése" 
fogadta, az épület bejáratánál a hímeves László Lukács igazgató tanító mondott 
üdvözlő beszédet. Jókai csendes nyugodt hangon kezdte beszédét - írta a Székely 
Nemzet tudósítója - , később egy-egy gondolat kikerekítése végén hullámszerűen 
emelkedett hangja, mely beleszállt a szívekben, elfoglalta helyét a lélekben, meg-
győzte az értelmet is elhatározta az akaratot." 

Beszédében Jókai méltatta az első megválasztása utáni években hozott törvénye-
ket, a monarchia külpolitikáját, érintette az ország közgazdasági helyzetének 
alakulását és határozottan elítélte a függetlenségi párt elképzeléseit „Hiszen tudjuk 
azt — mondotta - , hogy az én barátom Szilágyi Dezső csak a bolt ajtajára kifeszített 
római császár, az igazi Apponyi Albert gróf, aki odabenn a boltban árulja a mézes 
madzagot és azt a csalhatatlan kenőcsöt, amelyből megnő minden ember szakálla t. i. 
az a szakálla, amelyre ingyen pénzt lehet kapni." Jókainak ez a beszéde sokkal 
inkább szolgálta a választási propaganda célját, mint az 1881-ben elmondott. 

A beszéd után Nagy Károly felkérte Jókait, hogy az országgyűlésben továbbra is 
képviselje az illyefalvi körzetet. A felkérésre Jókai kijelentette, hogy jelöltetését 
örömmel elfogadja, majd az ifjúsági önképzőkör tagjai tisztelegtek az író előtt, meglá-
togatta a válsztó polgárok közös ebédjét s negyedórát időzött László Lukács vendég-
szerető házánál és Sepsiszentgyörgyre távozott. 

A városháza dísztermében százötven terítékes bankettet rendeztek Jókai tiszteleté-
re. Egymást követték a hazafias pohárköszöntők, este pedig a város polgárai fáklyás 
zenével vonultak Bogdán Flórián piactéri lakásához, ahol az író megszállt. Előbb Kiss 
Albert illyefalvi református lelkész szólt a lelkes gyülekezethez, majd Jókai köszönte 
meg a tiszteletadást. Az ünnepségsorozat a nőegylet által rendezett estéllyel 
folytatódott. 

A választásra 1884 július 13-án került sor. A választó polgárok egy része 
Sepsiszentgyörgyön gyűlt össze, hogy együtt menjenek Illyefalvára. A Jókai párt hívei 
cserefalevelet és rózsabokrétát tűztek kalapjukra, az erőnek és nyugalomnak jel-
képét. A körzet választói döntő többséggel Jókai Mórt választották. A Székely Nemzet 
másnap vezércikkel — A székely nép ítélete - ünnepelte Jókai megválasztását. Az író 
június 26. keltezésű levelében megköszönte megválasztását és megígérte, hogy sze-
mélyesen fogja elmondani a „becsült székely népnek mindazt, ami nem marad szó-
nak, hanem tetté válik". 

Időközben Jókai másképpen határozott. Mindehhez tudni kell, hogy az írót a kas-
sai kerületben is megválasztották képviselőnek. A két mandátum közül a kassai mel-
lett döntött. Még egyszer azonban meglátogatta illyefalvi választóit. 

Az írót és társait október 18-án fogadták a földvári pályaudvaron., Beksics Gusztáv 
és Tanárky Gedeon közoktatási államtitkárral együtt. Még aznap este, a sepsiszent-
györgyi városháza dísztermében vacsorán vettek részt. Másnap (október 19) csúnya, 
szeles időben indult Jókai Beksics Gusztávval és Tanárky Gedeonnal Illyefalvára, 
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nem volt díszes mint az előző két alkalommal, a vendégeket mégis a községháza 
előtti téren zeneszóval, lobogókkal fogadták, ahonnan az iskola udvarára vonultak. 
Jókai megköszönte a figyelmet, távozását azzal indokolta, hogy tekintélyére és nem-
zetnevelő munkájára a kassai kerület polgárainak sokkal nagyobb szükségük van 
mint az illyefalvi körzet székelyeinek, maga helyett Tanárky Gedeon államtitkárt 
ajánlotta képviselőnek. Javaslatát elfogadták. A gyűlés után László Lukács házánál 
ízletes ebéd várta a vendégeket. Tanárky Gedeon államtitkár az 1884-87 között az 
illyefalvi kerületben a szabadelvű párt képviselője volt. 

Kézdivásárhely október 19-én egyenlő számú kormánypárti és ellenzéki férfiakból 
álló küldöttséget menesztett Sepsiszentgyörgyre, hogy Jókait a város megnézésére 
felkérjék. Az író megköszönte, de elfoglaltsága miatt csak jövő évre ígérte meg. 

E politikai utak irodalmi hatása mindenképpen jelentősnek tekinthető. 1882-ben 
indult a Nemzetben a Bálványosvár folytatásos közlése, 1883-ban pedig megjelent a 
Domokosok regénye. E két székely témájú regény anyagát jórészt az 1853-ban tett 
utazása alkalmából gyűjtötte, de kidolgozásukat és megírásukat kétségtelen a székely 
választóival történt érintkezése siettette. (E vonatkozásban különösen fontos az 1881-
es háromszéki utazás) 

Mikszáth Kálmán illyefalvi képviselősége sokkal ismertebb mint Jókaié, erről Iro-
dalomtörténeti közleményekben tanulmány jelent meg. (1978. 2. szám). Az illyefalvi 
választók ismerve Mikszáth Kálmán politikai meggyőződését látatlanban képviselő-
nek jelölték, sem személyes megjelenését, sem programbeszédét nem kívánták. Ám a 
személyes ismeretségre is sor került; 1885 október 5-én Mikszáth Beksics Gusztáv 
Sepsiszentgyörgy szabadelvű párti képviselője társaságában, Háromszékre utazott. 
Erről az utazásról szól A székelyek kőzött című Pesti Hírlapban közölt cikksorozata. A 
látogatást követően a Székely Nemzet hasábjain rendszeresen közölték Mikszáth 
cikkeit. 

1886 január végén és február elején Mikszáth ismét Beksics Gusztáv társaságában 
utazott Háromszékre és részt vett Nagy Károly szotyori birtokosnál megtartott Károly 
napi lakomán. E második utazásról írta A mi külön Tündérországunk című karcola-
tát. 

1887-ben Mikszáth újabb szotyori lakomán vett részt, ahol a háziúr (Nagy Károly) 
névnapjára a vidék legldválóbb férfiai gyűltek össze, Potsa József főispán, Apor Gá-
bor alispán, báró Ronber Ottó, báró Szentkereszthy Béla. Természetesen, ahogy a 
magyarok között lenni szokott, a lakomát pohárköszöntők tették változatossá, szép 
felköszöntőket mondottak Tisza Kálmánnak, Beksicsnek, és nem utolsó sorban Mik-
száth Kálmánnak. A Szotyorba meghívottak közéleti rangja arra mutat, hogy a közel-
gő választásokat is megbeszélték. 

Az ellenzéki sajtó is felfigyelt a készülődésre. Olyan tekintélyes személyiség is mint 
Orbán Balázs, az Ellenzékben azt fejtegette: az importált poéták helyett jó lenne 
jóravaló székely jelöltet állítani. A Székely Nemzet választásában kigúnyolta Orbán 
Balázs cikkét. Szóba került Benedek Elek jelölése is, hogy ezáltal tegyék kétessé Mik-
száth mandátumát. 

Miközben a háromszéki Székely Nemzet és a kolozsvári Ellenzék között folyt a vá-
lasztási szócsata, Mikszáth mintha mi sem történne, közömbös megfigyelőként írta 
parlamenti karcolatait és más tárcacikkeit. 

A tulajdonképpeni jelölésre 1887 június 7-én került sor, amikor Nagy Károly párt-
elnöklete alatt tartott értekezleten az illyefalvi községházán, Kiss Lajos étfalvi 
református lelkész indítványára Mikszáth Kálmánt egyhangúlag kikiáltották képvise-
lőjelöltnek. A jelölést tanúsító jegyzőkönyv kézhez vétele után Mikszáth meleg hangú 
levelet intézett szotyori Nagy Károlyhoz, a szabadelvű párt elnökéhez, kifejezvén azt 
is, hogy amit Jókai írt a diadalmas lobogóra, „azt én le nem törlöm onnan, hanem 



csak aláírom". Az aláírnivaló nem más volt mint Tisza Kálmán politikájának követése, 
a székely érdekek védelme, hogy a „világ legelső fegyverforgató népe,a székely, is-
merje fel leginkább, milyen nyilakkal kell manapság verekedni." 

1887 június 18-án történt Illyefalván a szavazás. Mikszáth Kálmánt ellenjelölt nél-
kül, egyhangúlag megválasztották képviselővé az 1887-1892-es országgyűlési ciklus-
ra. Mikszáth nagy hatású beszéddel köszönte meg választói bizalmát, melyet az óriási 
közönség nagy éljenzéssel és lelkesedéssel fogadott. 

1887 szeptember 22-én összeült az újonnan választott parlament. Mikszáth Kálmán 
az újságírói karzatot felcserélte a képviselői megbízatással a kormánypárt oldalán. 

Fábián Ernő 

Néprajzi eredmények és feladatok 
Somogyban 

Somogy néprajzának az ifjúság számára történő összefoglalásának gondolatát már 
az 1970-es években felvetette Szili Ferenc, de elég sok időnek kellett eltelnie, hogy 
elkészüljön, az én hibámból. Főképp az akadályozott, hogy csak arra tudok másokat 
tanítani, amivel magam is foglalkoztam, aminek a mélyére hatoltam. Ezért is úgy állt 
össze a kötet, hogy főképp olyan fejezetek találhatók benne, amelyek témájával tu-
dományos publikációimban foglalkoztam. Szerettem volna, ha a cím „Fejezetek So-
mogy megye tárgyi néprajzáról" lesz, mert a szellemi néprajz témáit alig érintettem 
benne, ez a kötet még megírásra vár. Az Iskola és Levéltár sorozat ábrákat, képeket 
eddig nem hozott. Én azonban ragaszkodtam hozzá, hogy rajzok is legyenek, mert 
tárgyi néprajzot enélkül nehéz megérteni, és a szép ábráknak ízlésnevelő szerepük is 
van. 

Az emberi alkotás harmóniáját sugárzó tárgyakról igen szép rajzokat lehet készí-
teni. És ebben régi munkatársam és barátom, Sási János igencsak kitett magáért. Még 
annyit a könyvről, hogy a jelentős számú könyvészeti utalást tartalmazó szakirodal-
mat, azok ábráit ajánlom hogy hasznosítsák az oktatásban, nevelésben. 

A somogyi néprajzi kutatások rövid vázlata 

A tudatos néprajzi vizsgálatok nagyjából a Néprajzi Társaság 1890. évi megalakulá-
sával kezdődtek Somogyban is pl. Herman Ottó halászati gyűjtésével, majd ezidőben 
terelődött a figyelem a pásztoréletre, pásztorművészetre, amely témáról nagyon ha-
mar tartott a Néprajzi Társaság előtt előadást. 

A milleniumi kiállítás előkészületei kapcsán került Somogyba is az akkori idők 
legjelesebb néprajzi kutatója, Jankó János. Először a népi építkezés témájában kez-
dett tájékozódni, mert somogyi parasztházat is be kívántak mutatni az ezredéves 
kiállításon. Megállapította, hogy a megye déli fele hagyományőrzőbb, mint Kaposvár 
környéke és a tőle északabbra fekvő vidékek. Hamarosan újabb megbízást kapott 
Jankó János, hogy a Balatoni Intézőbizottság kiadásában megjelenő, a Balaton kör-
nyék néprajzáról szóló könyvet készítse el. Jankó először azt hitte, hogy olyan 
könnyű dolga lesz, mint korábbi munkái során, a Kalotaszeg és Aranyosszék eseté-
ben, amikor a románság közé ékelődött magyar nyelvsziget népének néprajzát kellett 
feldolgoznia. E falvakat a közös történeti sors forrasztotta egybe, néprajzilag is önálló 
egységet jelentettek. Ezzel szemben a Balaton vizén osztozó falvak különböző tájak-
hoz kapcsolódtak, néprajzilag nagyon is heterogének, sem nyelvi, sem természetes 
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