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l(ossv.tli hajós sírja 
Xele van rózsánál, 
K.orósköríd rakva 
Illatos virággal, 
%pró bokrétára!. 

"Kossuth Zajos sírja. 

Hier kis kéz. rakja 
£1 bokrétát rája • • • 
•{{yermeksereg zengi: 
Szidott légy, te szent 
Szabadság oltara' 

félj, édes hazam! 
%c szép Magyarország! 
'Kis szivekben láng ég! 
SK,em hal meg, nem hal meg 
Soha a szabadsag! Cj'csa Ja 
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É V F O R D U L Ó K ) 

Száz esztendeje halt meg Kossuth Lajos 
Kossuth Lajos Csongrádon 

Illyés Gyula Fáklyaláng című történeti drámájában méltán „szerepel" - Józsa Mihály 
alakjában és Kossuth szavaiban — Csongrád: Kossuth Lajosra 1848 őszén valóban igen 
mély hatással volt a csongrádi néppel való találkozás. 

1848 szeptemberében a forradalomnak alig fél éve kiharcolt vívmányait halálos ve-
szély fenyegette. A Dunántúlról mind aggasztóbb hírek érkeztek a fővárosba: Jellasics 
horvát bán - a bécsi udvarral összejátszva - hadseregével Buda és Pest felé tör előre. 

Szeptember 24-én Kossuth bejelenti a képviselőházban: „Lelkemben fel vagyok in-
dulva azon gondolattól, hogy az ármánynak, árulásnak nevetséges szatírája, egy 
nemzet feletti győzelme csaknem sikerül; hogy 40-50 ezer potom ember bejő az or-
szágba, s úgyszólván kardvágás nélkül foglalja el e hazát. Én - folytatta Kossuth -
nem érzek magamban annyi erőt, hogy ezt tűrjem; egy félóra múlva, mint miniszter-
elnök által kiküldött biztos, de ha nem volnék is kiküldve, azon megbízásnál fogva, 
mellyet saját érzetem s a haza veszélye nyújt, megyek a vasúton, s megkezdem Ceg-
lédnél felhívni a népet, hogy tömegestől fegyverbe szálljon, s így megyek tovább fa-
luról falura..." 

Útjának alső állomásai: Cegléd, Nagykőrös, Kecskemét, Abony, Szolnok. Minde-
nütt elmondja, hogy veszélyben a haza és a szabadság, de azt is hozzáteszi: ha védi 
magát a magyar nép, akkor megmentheti magát és hazáját. 

Hírek érkeztek arról, hogy Jellasics szinte ellenállás nélkül nyomul előre a Dunán-
túlon. Egyre súlyosabbá vált a főváros helyzete, hiszen Jellasics támadásának fő célja 
a magyar forradalom központjának elfoglalása volt. A kormány lemondásra kénysze-
rült, s a Habsburg király, V. Ferdinánd a gróf Batthyány Lajos miniszterelnök által 
előterjesztett új kormány kinevezését is elutasította. Bécsből teljhatalmú királyi biztost 
küldtek Magyarországra, hogy visszaállítsa a „törvényes rendet". Kossuth úgy látta, 
hogy az ellenünk irányuló támadás célja: a népszabadságnak és a magyar alkotmány-
nak eltörlése. 

A nép akkori hangulatát jól jellemzi egy Csongrádról származó levél, melyet a Kos-
suth Hírlapja közölt. „Nem azért írom, hogy kinyomassák - olvassuk egy csongrádi 
polgár beküldött levelében. - Csak tudtul akarom szerkesztő úrnak adni, hogy ná-
lunk eddig szokásban volt a király életért minden mise után vasárnaponként imád-
kozni, de már húzamosb idő óta,.ha a pap ezen imádságot előmondja, a nép nem is 
akarja hallgatni, s eltávozik a templomból" (Kossuth Hírlapja, 1848. okt. 7.). Arról is 
hírt ad ez a levél, hogy a csongrádiak nagyon várják Kossuth Lajost. 

Toborzókörútja során Kossuth szeptember 30-án érkezett Csongrádra. (Tehát egy 
héttel korábban, mint ahogy az előbb idézett, de valószínűleg már szeptember 20-25-
e táján felküldött levél helyet kapott az újságban!) Kísérői között ott volt a fiatal -
akkor huszonhárom éves - Jókai Mór, aki később (az 1868. évi Kossuth-albumban) 
így írja le megérkezésüket: 

„Csongrádhoz közeledve nagyon rossz utak fogadtak bennünket. Ha repülni lehe-
tett volna! Utóbb Kossuth azt indítványozta, hogy szálljunk le szekereinkről, azokat 
bocsássuk előre üresen, s magunk vágjunk neki erdőn, torony irányában. 
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Az út sáros volt a sok esőzéstől, de a tarló annál zöldebb; még a sívó homok1 is 
tarackot2 eresztett: gyönyörű utunk volt őszvirágos rétek, sárguló jegenyeerdők kö-
zött. Az ég tiszta, a láthatáron egy felhő sem látszott. 

Hogyan emlékszem én az akkori égre is! Nagyon jó okom van arra emlékezni. Ott 
az útban ránk alkonyodott, az éj is utolért, s kiderült fölöttünk a tiszta ég 
csillagmyriadjaival. 

Ki ne keresné ily bujdosás éjszakáján az égen azt a csillagot, mely bennünket vezet' 
Kossuth elkezdett a csillagokról beszélni. Minden csillaggal oly ismerős volt, mint-

ha köztük laknék; megmagyarázta a csillagképleteket, bámulatos tájékozó képesség-
gel jelölé ki, hogy ez meg ez a képlet a láthatár mely részén fog egy óra múlva fel-
tűnni! Mi körüle álltunk és hallgattunk, magunkban kérdezve: „Hát csillagász vagy-e 
te, ki lépteid dobbanásával lavinákat indítasz meg a földön?" 

Egyszerre távoli dübörgés szólított vissza bennünket a csillagok közül. Egy erdő 
mögül egy csapat lovas bukkant ki hirtelen. 

- Ha cirkáló vasasok3 lennének? - jegyzé meg egyike Kossuth kísérőinek. 
- Közéjök lőnénk! - felelte rá Kossuth, és helyben maradt. 
Az erdőbül azonban egyre több lovasság vágtatott elő, és egyenesen felénk; egy 

teljes zászlóalj volt az. 
Öt perc múlva előttünk álltak. Csongrád megyei népfölkelés lovasai voltak azok, 

kiket aggódó hazafiak Kossuth keresésére előreküldtek. Persze hogy üres szekereink 
rég Csongrádra értek azalatt, míg mi a csillagokrul beszéltünk a csongrádi fenyéren.4 

Kossuth azt viszonzá az üdvözlésre, hogy: „Kétezer ilyen lovassal a poklokon is 
keresztülmennék!" 

Megemlíti még Jókai, hogy Kossuth Lajos másnap Szentesen, harmadnap Hódme-
zővásárhelyen volt. „Onnan - írja - éjszaka küldött el engem Pestre a honvédelmi bi-
zottmányhoz azzal az izenettel, hogy ez órában százezer harcos van indulóban a Du-
na felé." 

Elkísérte Kossuthot erre az alföldi útjára Csemátony Lajos, az ismert radikális újság-
író is. Csemátony a Marczius Tizenötödike című lap 1848. október 7-i számában töb-
bek között szóvá tette a csongrádiak Habsburg-ellenességét, melyre a Kossuth Hírlap-
jában - mint láttuk - egy csongrádi polgár szintén rámutatott a levelében. Csemátony 
élesebben fogalmaz, mint az ismeretlen csongrádi levélíró, s ő a hallottakhoz meg-
jegyzést is fűz: „A csongrádi catholikum templomban megérkezésünk előtti nap 
imádkozott a pap a király életeért. A nép azonban zúgni és morogni kezdett - és nem 
imádkozott, mert úgymonda, azon királyért, ki hűségért illy hálátlanul fizet, imád-
kozni bűn! íme itt arathatja gyümölcsét a dynastia annak, hogy inkább hallgat a hit-
szegő tanácsosok, mint igaz hívei szavára. Ki mint vet, úgy arat." 

Kossuthnak és társainak csongrádi tartózkodásáról hiteles följegyzések - tudomá-
som szerint - nem maradtak fönn. Hat évtizeddel később, 1910-ben Sághy Mihály 
csongrádi tanárnak jelent meg egy kis könyve ezzel a címmel: Csongrád 1848^49 
ben. Sághy - mint munkája bevezetésében írja - a rendelkezésre álló csekély adatok 
és a szájhagyomány alapján iparkodott megörökíteni a forradalom és szabadságharc 
Csongrád városi eseményeit. E kis könyv szerint így történt Kossuth Lajos Csongrádra 
érkezése és itteni fogadtatása: 

„Az egybesereglett nép örömrivalgással sietett az érkező elé, s diadalmenetben kí-
sérte a városházához." 

^Sívó homok = széltől sodort, mozgatott, kergetett homok. 
^Tarack = élénkzöld, utakon, szántókon, száraz, füves helyeken közönséges gyomnö-

vény. 
3Vasasok = vértet viselő (osztrák) nehéz lovassági katonák. 
4Fenyér = kopár, gyér fűvel és bokrokkal benőtt sík terület. 
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„Kossuth Lajos szombati napon, este érkezett Csongrádra, amikor már a munka 
szünetelt, a lakosság teljesen szabad lett. Aki csak beteg nem volt, az mind ott volt a 
fogadtatáson. Nézni, látni óhajtotta mindenki azt a férfiút, akit a Gondviselés jelölt ki 
arra, hogy Magyarország újjáalkotásának nagy művét keresztülvigye. 

A nagy piacteret, a templom és városház közötti tért sűrű fekete tömeg lepte el: a 
nép. Kossuth Lajos rövid beszédet tartott a néphez, s felhívta őket, hogy a másnap 
(vasárnap) délelőtti népgyűlésen jelenjenek meg. A nép örömujjongása között tért 
nyugovóra a nemzet legnagyobb fia, akinek vállain e napokban az édes haza összes 
gondjai feküdtek. Szállása Bene Lajos szolgabírónál volt..." 

Utóbb a százados évfordulón, 1948-ban emléktáblával jelölték meg Kossuth szál-
láshelyét a csongrádi Templom utcában, de sajnos, egynapos tévedéssel került rá a 
dátum: Kossuth ugyanis nem október 1-én és 2-án tartózkodott Csongrádon, hanem 
szeptember 30-án estétől október 1-én délutánig. Hogy már október 1-én továbbment 
innen Szentesre, arra bizonyíték Szentes város régi tanácsülési jegyzőkönyve, mely 
szerint „Kossuth Lajos Hazánk Nagy Polgára" október 1-én délután 4 és 5 óra között 
érkezett a tiszai révnél Szentesre. (A két szomszéd város között mindig a Tisza volt a 
határ.) 

Hasonlóképpen hibás dátum került a csongrádi Kossuth-szobor feliratába, mely azt 
hirdeti, hogy Kossuth Lajos 1848. október 3-án mondta nagy beszédét a csongrádi 
főtéren. (Az igazság az, hogy akkor már egy harmadik Csongrád megyei városban, a 
hódmezővásárhelyi néphez beszélt.) Itt jegyzem meg, hogy Csongrád város harmadik 
szabadságharcos emlékeztetőjére, a bútorgyár falában elhelyezett emléktáblára is 
helytelen dátumot íitak; ugyanis az ott említett összetűzés a csongrádi lakosság és a 
városba benyomult osztrák császári csapat között nem 1848, július 29-én, hanem 
pontosan egy évvel később, az 1849. esztendőnek ezen a napján történt. (Ha emlék-
műveken történeti adatokat tüntet fel az utókor, a lehető legnagyobb pontossággal 
kellene ragaszkodni a történeti hűséghez, a dátumokban is!) 

De nézzük ezek után Kossuth csongrádi tartózkodása második napjának, 1848. 
október 1-jének eseményeit! A Kossuth részvételével rendezett csongrádi népgyűlést 
Sághy így írja le: 

„Vasárnap reggel nagymise előtt tartotta Kossuth Lajos szívet-lelket megrázó szó-
noklatát a városház előtt felállított szószéken. Ott volt az egész város; aki a földön el 
nem fért, különösen a gyereknép, felmászott a városház előtti ^ecetfákra", hogy on-
nan hallhassák és láthassák Kossuth Lajos férfias szép alakját. 

Kossuth fekete kalapot viselt, hátralengő fekete tollal. Midőn bűbájos szép szavát 
hallatta, teljesen rabjává tette hallgatóit." 

1896-ban egy másik csongrádi tanár, Sövényházy Antal azt írja Kossuth beszédéről: 
„A hatás leírhatatlan volt. Csongrád lakossága az elsők között sietett önkéntes fiaival 
Ó-Becsére, hol a vitéz 3-ik honvédzászlóaljba osztották be őket. Már október 13-
ikáról közölték Török-Becséről, hogy a csongrádi 200 önkéntes honvéd segélyével 
tízezres erő ellen tartotta magát a kisded magyar sereg, és segélyt nyervén, győzött" 
(Adatok Csongrád monographiájához. A csongrádi polgári fiúiskola értesítője az 
1895-96. évről). 

Hogy szó szerint mit mondott Kossuth Csongrádon, azt persze nem tudhatjuk, hi-
szen egykorú írásos följegyzés nem maradt beszédéről. Alföldi toborzókörútjának 
összesen tíz állomása közül csak a tizedik helységben, Szegeden elhangzott beszédé-
nek ismeretes a szövege. Úgy gondolom, a csongrádi szónoklat lényegére mégis kö-
vetkeztetni lehet a három nappal későbbi szegedi beszéd szövegéből. így nagyon 
valószínű, hogy Csongrádon is elmondta Kossuth azt, amit nyilván az október 4-i 
szegedi beszéd közismert szövegéből idéz a csongrádi szobor felirata: „Testvériség 
köt össze bennünket. Nincs nemes és nemtelen többé; egy hazának fiai, polgárai, 
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testvérek vagyunk mindnyájan. Tehát testvérileg összetartva ragadjunk fegyvert az 
áruló ellen, legyünk készen hazánk oltalmára!" (A csongrádi Kossuth-szobron az első 
két mondatot olvashatjuk.) 

Kossuth Lajos és kísérete Csongrád után Szentesen, Szegváron, Hódmezővásárhe-
lyen, végül Szegeden folytatta a toborzást. Hogy Kossuthot ezekben a napokban 
mennyire szívébe zárta Csongrád megye népe, arról egy kedves kis történetet találtam 
a Marczius Tizenötödike 1848. november 11-i számában. Egy szegvári polgár írta leve-
lében a lap szerkesztőjének: 

„„Hallotta-e már az újságot Kossuthról?" szólít meg tegnap egy ősz polgár. 
„Mellyiket, barátom?" 
„Hát azt, hogy Kossuth nem Kossuth többé, hanem Rákóczinak negyed ízbeli 

unokája; kijelentette ám magát Csongrádon, megnézték a mellét, s három csillag van 
rajta, melly éjszaka csak úgy ragyog, mint a legfényesebb ott az égen."" 

A szegvári polgártárs így fejezte be levelét: „Úgy hiszem, ezen keletiesen szép 
mondához nem kell commentáj." Valóban nem kell: Kossuth Lajos 1848 óta éppúgy 
benne él a magyar nép szívében, mint a mesék legkisebb királyfija! 

Pásztor Emil 

Kossuth és a csongrádi örökváltság 
Az 1840-es évek derekán Kossuth nemcsak a Hetilapban megjelent cikkeiben, ha-

nem ügyvédi gyakorlatában is foglalkozott az örökváltság kérdésével. Erről az utób-
biról viszonylag kevés dokumentum maradt fenn a politikus hagyatékában. Kosáry 
Domokos kitűnő Kossuth könyvében is csak röviden összegzi ezirányú tevékenysé-
gét: „annyi dolga mellett örökváltsági ügyekkel kellett foglalkoznia, hogy jövedelmét 
kiegészíthesse."1 Ezért jelentős a csongrádi Tari László Múzeumban megőrzött kilenc 
Kossuth-levél, amelyek szinte teljeskörűen reprezentálják a politikus gyakorlati erő-
feszítéseit Csongrád mezőváros örökös megváltása ügyében. 

Kossuth és a csongrádiak kapcsolata történetéhez nincsenek dokumentumaink, 
csupán ezek a levelek utalnak arra, hogy a város küldöttei 1845-ben azzal a kéréssel 
keresték fel őt: vállalja el az örökváltság jogi és pénzügyi bonyolítását Csongrád me-
zővárosa és gróf Károlyi István között. Ugy tűnt, nem lesz nehéz nyélbe ütni a dolgot, 
hiszen az önkéntes örökváltság joga már biztos törvényi háttér, másrészt gróf Károlyi 
István alkukészsége is megvan, amit Kossuth ekképpen dicsér: „Engedje Méltóságod 
a hazafiúi tisztelet legszívesb adójával adóznom Méltóságodnak azon nagylelkűségé-
ért, miszerint Csongrád városának a szabad községek sorába emelésére kegyes egye-
zést adni méltóztatott."2 

Mindezek ellenére Csongrád mezőváros megváltása zátonyra futott. Hogy mikép-
pen, erről tanúskodnak a levelek, amelyek közül az elsőt 1845. június 16-án, az utol-
sót pedig 1846. október 26-án írta meg Kossuth.3 

Kossuth terve az örökváltság lebonyolításához szükséges pénz megszerzésére a 
vukovár-fiumei vasúttársasági tőkejegyzéshez kapcsolódott. Ebben központi szerepet 

^Kosáry Domokos-. Kossuth a reformkorban. Bp. 1946. 322. old. 
2Kossuth levele gróf Károlyi Istvánhoz, Pest, 1845. nov. 20. Magyar Országos Levéltár 

Kossuth-gyűjtemény.II. M. 3. 
3A levelek a csongrádi Tari László Múzeum helytörténeti gyűjteményében (TLM h. gy.) 

találhatók, leltári számuk: 80.1.7-15. Erdélyi Péter - Sebőkné Gombos Zsuzsanna A 
csongrádi Kossuth-levelek. In: Móra Ferenc Múzeum évkönyve. 1989/90-1. köt. Szeged, 
1992. 347-361. old.. 
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szánt egy angol-francia tőkéscsoportnak, amely Besnard nevű ügynöke által már 12 
millió forintnyi részvényt kötött le, egyelőre azonban csak nyilatkozat formájában.4 

Első két levelében bizakodó lelkesedéssel vázolja az 1 millió forintos hitel meg-
szerzésének lehetséges útját. Kéri a csongrádiakat, hogy végezzék el a szükséges 
összeírásokat, becsléseket, hogy az ügynök, Besnard a visszafizetés fedezetét bizto-
sítva lássa. Ugyanakkor ismerteti a Besnard-ral kötött szóbeli alku feltételeit, miszerint 
az egy millió forintos kölcsönalap törlesztésére 26 éven át évente 70 ezer forintot 
kellene a csongrádiaknak visszafizetniök, a 27. évben pedig ezt még meg kellene tol-
daniuk 80 ezer forinttal. Kossuth szerint ez 5 %-os kamatot jelent, ami igen jó ajánlat-
nak számít. Azonban e kossuthi elképzelés útja nem volt járható, ugyanis Besnard 
„francia könnyelműséggel" megszegte a szavát, aminek jelentése valószínűleg az, 
hogy megbízói utasítására a kölcsönügylettől visszalépett.5 

Ennek ellenére Kossuth még ekkor is biztosra ígéri a kölcsönt. Erre utalnak a kö-
vetkező fordulatai: „azon helyzetben vagyunk, hogy válogathatunk utak és emberek 
közt, kiktől a pénzt Kegyetek elfogadják, vagy van elég ember, aki helyt álljon".6 

Eléggé furcsa ezt akkor olvasni, amikor az 1845. november 30-án keltezett levelében 
egy közgazdasági tanulmánynak is beillő fejtegetést találhatunk az európai gazdasági 
válságról. 

A nehéz körülmények ellenére Kossuthnak kész a második terve is, amely szerint 
ifjú Szabó Pált, fiumei kereskedőt, a Magyar Kereskedelmi Társaság nagyrabecsült 
igazgatóját kéri fel a külföldi tőke megszerzésére, s ennek késedelme áthidalására ja-
vasolja a városnak, hogy az urbáriális adózásokat vegye haszonbérbe 40 ezer forin-
tért, amit a Kereskedelmi Társaság majd áruszerződés formájában ad kölcsön.7 

A megoldás várható elhúzódása miatt levélben keresi fel gróf Károlyi Istvánt is, 
hogy a váltságösszeg 1846. január 1-jei letételét „fél esztendővel hátrább tegye". 
Ugyanakkor arra kéri a grófot: a váltságtőke lefizetéséig adja haszonbérbe a csong-
rádiaknak az úrbéri szolgáltatásokat, amely haszonbér egyúttal az örökváltsági összeg 
kamatát jelentené. A gróf bizonyára bízott Kossuthban és a városban, ezért egyezett 
bele ebbe a megoldásba, amit még nagylelkűen tetézett 30000 forint értékű uradalmi 
épület árának elengedésével is.8 Megnyugtató megoldás ez aligha lehetett, mert ak-
kor Csemegi Károly a Pesti Hírlapban 1846 májusában nem írta volna a következőket: 
„Városunk, hol az örökváltság nagyszerű vállalata sok akadályoknak van kitéve, 
folytonos izgatásban tartja a lakosok kebleit."9 

A korábbi tervek meghiúsulását jelzik az 1846 augusztusi, szeptemberi és az októ-
beri levelek. Ezekből kitűnik, hogy Kossuth hiába próbálta rábírni Szabó Pált a 
csongrádi ügyek érdemi továbbvitelére. Ekkor már mindketten a Kereskedelmi Társa-
ság soron következő közgyűlésére összpontosítottak, amelyen fény derül Szabó Pál 

4Gergely András-. Egy gazdaságpolitikai alternatíva a reformkorban. A fiumei vasút. 
Értekezések a történeti tudományok köréből. Bp. 1982. 87. old. és a Pesti Hírlap, 1945. 
aug. 24.; szept. 18. 

5Kossuth levelei Csongrád mezőváros örökváltsági bizottmányához 1845. jún. 16., jún. 
22., jún. 25. és szept. 26. Az ekkor még hatályba nem lépő örökváltsági szerződés 
szerint 358 úrbéri telek, 884 házas zsellér és 1068 házatlan zsellér összes szolgáltatása-
inak megváltásáról kell gondoskodni. Gát László-. Csongrád város örökös megváltása. 
In: Mozaikok Csongrád város történetéből. Csongrád, 1978. A szerződést közli: 
Csongrád megye évszázadai. Történelmi olvasókönyv. I. köt. Szerk.: BlazotHch László. 
Szeged, 1985. 317-321. old. 

^Kossuth 1845. szept. 26-án írt levele. TLM h. gy. 80.1.11. 
7Kossuth 1845. nov. 30-án írt levele. TLM h. gy. 80.1.11. 
8Magyar Országos Levéltár, Kossuth-gyűjtemény. II.M.3. 
^Csemegi Károlynak - a jeles jogtudósnak - Csongrád szülöttének a Pesti Hírlap 1846. 

május 10-i számában közölt tudósítása. 
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sikkasztására. Erről így tájékoztatja a csongrádiakat október 26-án: „Szabó annyi bajt 
hagyott ránk, annyira megingatta a magyar hitelt, hogy e percben minden további lé-
pésem haszontalan volna." Szabó Pál szélhámosságának lelepleződése nemcsak a vá-
rosnak okozhatott azonban gondot. Jelentősebb volt ennél az, hogy az egész reform-
tábor gazdasági vállalkozásait rendítette meg anyagilag és főként erkölcsileg. Ebben a 
kilencedik, utolsó ismert levelében Kossuth minden elkeseredése mellett is 
megcsillant még egy reménysugarat: közli a csongrádiakkal azt a német nyelvű 
levelet, amelyet egy kereskedőtől kapott. A levél ugyan elutasítja a kölcsön 
pillanatnyi lehetőségét, de nem zárja ki annak esetleges későbbi realizálását.10 

Kossuth és Csongrád levélváltása ezzel azonban nem zárulhatott le, hiszen ismere-
tes Szabados Antalnak, a város ügyészének egy évvel később, 1847. július 26-án Kos-
suthhoz címzett levele, amelyben „kettős aggodalommal" ismerteti vele, hogy a 
csongrádi örökváltság két területen is meghiúsult. Egyrészt azért, mert a Helytartó-
tanács elutasította a szerződést, mivel az oly javadalmakra is vonatkozik, amelyek 
átruházását a jobbágyközségre az 1836-os és az 1840-es örökváltsági törvények tiltják. 
Tehát nincs meg a felsőbb jóváhagyás. Mindebben a reformpárti Szabados Antal, akit 
Kossuth feltétlen hívének tarthatunk, hiszen már 1845-ben a védegyleti mozgalom 
egyik csongrádi tisztségviselője, azt érzékeli, hogy azok győzelméről van itt szó, „kik 
bányják... hogy a népért csak szó is tétessen a Törvényekben, már örömest vernék 
harangjaikat félre, s köveztetnék minden emberét az örökváltságnak...", tehát a 
konzervatív politikai erők mesterkedését tételezi fel az elutasításban. A másik oka 
aggodalmának az, hogy ifj. Szabó Pál levelet írt neki, amelyben a „reménységét is 
leteszi a kölcsön megszerzéséről az általános pénz hejánya miatt." 

Bízik Károlyi István gróf és Kossuth pártfogásában, ezért Pestre is készült felmenni, 
hogy velük értekezzen, de ez meghiúsult, mert Kossuth fürdőbe utazott, ő pedig a 
megyei Tisza szabályozási Társulat gyűlésén Debrecenben képviselte ezidőben a vá-
rost. Változatlanul reménykedik, hogy „Csongrád váltva, s jövő év első napjára kifi-
zetve lesz". Ennek garanciáját az ügyért munkálkodó nagylelkű jóakaróiban találja 
meg. Közöttük Kossuthban, akitől a levél befejező részében az ügy további gondos 
ápolását kéri. 

A levél tartalma mindenképpen azt bizonyítja, hogy a csongrádiak és Kossuth kap-
csolata nem szakadt meg kölcsönforrások elapadásával, de ezt érintő többi forrásról 
nincs tudomásunk: vagy lappangnak valahol, vagy megsemmisültek.11 

A kilenc Kossuth-levél adalék ahhoz is, hogy a korabeli Magyarországon a reform-
kor egyik fő törekvése, az örökváltság, miért lehetetlenült el a gyakorlati megvalósu-
lás során annak ellenére, hogy az országgyűlések és a politikai publicisztika folyama-
tosan napirenden tartották a témát. 

Kossuth statisztikai adatok híján is tudta, hogy kevesen képesek megváltani ma-
gukat az úrbéri kötelezettségektől. Ezt igazolják a következő adatok is, amelyek sze-
rint 1840 és 1848 között az úrbéres parasztok 1%-a tudta csak megváltani magát. Ezek 
részben jómódú alföldi parasztközösségek voltak, és az országos telekállomány alig 
1,89 %-át jelentették.12 A levelek legfontosabb tanulsága mindenesetre az, hogy a 
magyarországi tőkehiány, párosulva a nyugati tőke bizalmatlanságával, a legneme-
sebb szándékokat is zátonyra futtatja az örökváltsági szerződések megkötésében. 
Még akkor is, ha a földesúri jószándék mindenféle kedvezményekre és engedmé-
nyekre kész. Ez a csongrádi sikertelenségsorozat rádöbbenthette Kossuthot arra a 
felismerésre, hogy az önkéntes örökváltság alkalmatlan a jobbágykérdés megoldá-
sára, új utakat kell keresni. Ezt pedig 1846. május 27-én Wesselényinek írt levelében 

10Kossuth levele a csongrádi örökváltsági bizottmányhoz. TLM h. gy. 80.1.15. 
11Szabados Antal városi ügyész levele Kossuthoz. Kossuth-gyűjtemény. 1.264. 
12 Varga János. A jobbágyfelszabadítás kivívása 1848-ban. Bp. 1971. 99. old. 
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az állam által kötelezett általános örökváltságban és állam által garantált és nyújtott 
kölcsönökben találta meg.13 

A csongrádi kudarc után Kossuth visszavonult az örökváltsági ügyek jogi és pénz-
ügyi intézésétől. 1882. november 21-én kelt visszaemlékező levelében ezzel kapcso-
latban a következőket írta: „Néhány hónappal a 47-48-ki országgyűlés előtt Hódme-
zővásárhely küldöttséget küldött hozzám, hogy meg akarja magát váltani, földesura 
(Károlyi) hajlandó az alkura 5 millió forintért; kémek, nem tudnék-e kezökre járni, 
hogy ezt az 5 millió forintot kölcsönkapnák. Azt mondottam nekik: Ne siessenek, 
várják be a jövő országgyűlést; valami mindenesetre fog történni... Várjanak. Követték 
tanácsomat s megmenekedtek ötmillió forint adósságtehertől."14 

A leveleket hiteles forrásként használhatjuk fel Kossuth ügyvédi karakterének fel-
vázolásához is, hiszen azok minden sora arról tanúskodik, hogy írójuk aprólékos, 
mindenre kiterjedő figyelemmel foglalkozik a csongrádiak ügyével; alaposan és 
részletesen ismerteti az előttük álló lehetőségeket, és érvel az ésszerűbb megoldások 
mellett. Tisztességesen és becsületesen feltárja a gazdasági-pénzügyi gondokat is. És 
ami a legfontosabb: nem ridegen, személytelenül, hanem érző egyéniségként intézi 
az egyre kilátástalanabb ügyet. 

S végül még egy adalék a Kossuth-levelek utóéletéhez. Az 1930-as évekig a város 
irattárában porosodtak, a visszaemlékezők szerint senki nem tudott róluk. Míg a csongrádi 
gazdák és a Károlyi grófok közötti halászati jogvitában - dr. Ormos Lajos árvaszéki ülnök 
jóvoltából - fel nem használták perbizonyítékként az 1930-as években. 

A per egészen a háborús évekig elhúzódott, amikor is a levelek és az iratok az 
ügyben érdekelt dr. Ormos Lajoshoz kerültek vissza, aki - felismerve azok értékét - a 
zűrzavaros időszakban nem a városi levéltárban, hanem a hivatali páncélszekrényé-
ben rejtette el. S amikor a kiürítési parancs jött, ő a kilenc, hosszában összehajtott 
levelet belső zsebébe téve vitte magával nyugatra. Sajnos a többi iratot - jegyző-
könyveket, szerződéseket - a városházán hagyta, de ezzel meg is pecsételte sorsukat, 
hiszen a hozzáértés és a papír hiánya miatt a jóminőségű íveket feldarabolták, és üres 
hátoldalukra idézéseket nyomtattak, írtak. 

A levelekre viszont, amikor 1948-ban hivatalosan átadta a város főjegyzőjének, már 
nem ez a sors várt. Megőrzésüket az 1950-es évek elején szerveződő múzeumi mun-
kaközösségre bízta a város vezetése. így jutottak ezek a felbecsülhetetlen értékek a 
csongrádi múzeumba.15 S reméljük, a Kossuth-szakirodalom vérkeringésébe is. 

Erdélyi Péter 

13A téma részletesebb kifejtését lásd: Szabó István Kossuth és a jobbágyfelszabadítás. 
Századok, 1952. 509-592. old. és Varga János. Batthyány és a jobbágyfelszabadítás. 
Századok, 1982. 1193-1228. old. 

14Luktntch Imre: Kossuth Lajos és a Magyar Törénelmi Társulat. Századok, 1927. 226-230. 
old. 

15Dr. Ormos Laps szóbeli közlése, valamint: Csongrádi Kis Újság, 1948. márc. 21. és a 
Szegedi Napló, 1940. szept. 15. 
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Kossuth Lajos temetése 
1894 március 20-án 11 óra előtt pár perccel Torinóban meghalt Kossuth Lajos. 

Halála nem volt váratlan, hiszen a 92 éves aggastyán már hosszabb ideje beteges-
kedett. Legyengült szervezetét március 14-én támadta meg az utolsó, a végzetes kór, a 
tüdőgyulladás. Az első táviratok éjfél körül értek Budapestre. A reggeli lapok már a 
gyászkeretes hírrel jelentek meg. Amíg az ország megrendült, a miniszterelnököt, 
Wekerle Sándort baljós gondolatok gyötörték. Ő már tudta, hogy minden erőfeszítés 
hiába, mert a Kossuth Lajost engesztelhetetlenül gyűlölő Ferenc József nem hajlandó 
engedélyezni az állami temetést. Tisztában volt azzal is, hogy a kormányzót szinte 
határtalanul tisztelő nemzet és az eseményből politikai tőkét kovácsolni szándékozó 
ellenzék őt fogja felelőssé tenni ezért. Jól emlékezett rá, hogy 1890-ben, a 
megbuktathatatlannak tűnő elődje, Tisza Kálmán belebukott Kossuth állampolgársági 
ügyébe. Akkor Kossuth, a dualizmus kérlelhetetlen ellenfele, nem akart - különösen 
nem a számára megalázó kérvényezés útján - az Osztrák Magyar Monarchia 
állampolgára lenni. Hiába hívta fel azonban látnoki erővel a figyelmet arra, hogy a 
monarchia alig reformálható szerkezete hosszabb távon súlyos veszélyeket rejt 
magában a magyarság számára; intelmeivel még a rá hivatkozó ellenzéki politikusok 
sem tudtak mit kezdeni, hiszen a dualizmus felbontása illetve radikális átalakítása, ha 
ez a K. und K. hadsereg ellenében egyáltalán lehetséges lett volna, azonnali súlyos 
áldozatokkal, a relatív nagyhatalmi állás, a biztonságos határok, a gazdasági prospe-
ritás és főleg a kárpát-medencei magyar hegemónia elvesztésével fenyegetett. Magyar-
ország „törököt fogott vele" és reménytelenül a dualizmus foglya lett. 

A rendkívül kényes problémát, tudniillik, hogy hogyan lehet épségben átevickélni 
a nemzeti érzés szküllája és az uralkodói ellenszenv kharübdisze között, Wekerle úgy 
próbálta megoldani, hogy titokban a fővárost kérte fel, hogy temesse el a díszpolgá-
rát. Wekerle számára, aki Magyarország első polgári származású miniszterelnöke volt, 
különösen fájdalmas lehetett a Kossuth Lajos halálával érlelődő válság, hiszen mint 
„jó" politikus tudta, hogy Kossuth Lajos bizonyos gondolatainak elsikkasztására, az 
elvakult királyi tiltásnál sokkal finomabb és fájdalommentesebb módszerek is létez-
nek. Március 21-én azután a főváros rendkívüli közgyűlésén valóban saját halottjának 
nyilvánította Kossuthot és díszsírhelyet jelölt ki számára. Intézkedett a Turinba indí-
tandó küldöttségről, a városnak küldendő köszönőtáviratról, a koszorúkról, és a 
családnak szóló részvétnyilvánításból. A gyásznapokra a közgyűlés a város iskoláiban 
szünetet rendelt el, továbbá a Hatvani utcát átkeresztelte Kossuth Lajos utcára. Köz-
ben azonban a királyi elvárásoknak megfelelően a kormányzat gépezete is műkö-
désbe lépett. Az uralkodó személyes parancsa tiltotta el a temetésen való részvételtől 
a hadsereg tagjait, beleértve a tartalékos tiszteket is. 

A miniszterek, a saját hivatali apparátusukon kívül, valamennyi közintézményt fel-
szólították, hogy mellőzzenek mindenféle gyászmegnyilvánulást. Hasonlóan tett a 
katolikus egyház, elrendelve a harangozási tilalmat is. Miközben a város színházai és 
mulatói a gyászra való tekintettel mind bezártak, addig a „Nemzeti" és az „Opera" fel-
sőbb utasításra előadásra készült. Az utcán a felháborodás nőttön nőtt. 21-én még 
csak fekete karszalagos polgári aktivisták igyekeztek lebeszélni a színházba igyekvő-
ket, másnap már tüntetések robbantak ki. A felvonuló tömeg megtámadta és bezúzta 
a gyászlobogó nélkül árválkodó intézmények ablakait. A belügyminiszter válaszul 
ostromállapotot hirdetett és katonaságot vezényelt az utcákra, de ez csak olaj volt a 
tűzre. A feldühödött emberek most a két állami színházat rohanták meg és bár az 
összecsapásoknak egy halottja, számos sebesültje és számtalan letartóztatottja volt, a 
tüntetők mégis győztek. A siker azonban nem tartott sokáig, mivel az elégedetten 
szétszéledő tömeg után a gyászlobogót ismét eltüntették a homlokzatokról. Az 
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összecsapások kiújulását most Wekerle előzte meg, aki a vérontás elkerülése érde-
kében elrendelte a zászlók kitűzését. A Függetlenségi Párt pedig ígéretet tett, hogy az 
ügyet másnap a képviselőház elé viszi. A képviselőház 23-án katonai kordon védel-
me alatt ült össze a Sándor utcában. Bánffy Dezső házelnök, hogy az ellenzéki kö-
vetelésnek elébe menjen javasolta, hogy Kossuth érdemeit a jegyzőkönyvben rögzít-
sék, a képviselőház koszorút küldjön és küldöttséget delegáljon a temetésre. Az 
ellenzék azonban nem akart engedni a negyvennyolcból. Justh Gyula a Független-
ségi Párt részéről követelte, hogy Kossuthot a nemzet halottjának nyilvánítsák és ér-
demeit törvény rögzítse. A kormánypárt ezt nem fogadhatta el, így leszavazta, 
akárcsak a Nemzeti Párt kompromisszumos javaslatát, amely a temetési költségek 
képviselőházi átvállalását és egy Kossuth szobor felállítását irányozta volna elő. Az 
utca számára azonban ez az eredmény nem volt megfelelő, ráadásul a minisztertanács 
utasítására a sokat vitatott színházi zászlókat bevonták. Ki tudja mivé fajultak volna az 
események, ha Wekerle miniszterelnök ismét meg nem találja a kiutat a szorongatott 
helyzetből? Ösztönzésére ugyanis a Függetlenségi Párt rávette Kossuth fiait, Ferencet 
és Lajos Tivadart, hogy táviratot küldjenek Pestre, miszerint ha nem lesz nyugalom, 
úgy apjukat nem engedik hazaszállítani. A távirat mintegy varázsütésre elcsendesítette 
a fővárost. Az ellenzék tehát nem használta ki a kormánypárt nehéz helyzetét, talán 
nem is véletlenül. Nem volt akadálya többé a temetésnek. 

Március 28-án kb. 2500 fős küldöttség indult Torinóba Kossuth holttestének átvé-
telére. Kossuth Lajos teste akkor már Torinó város protestáns templomában pihent, 
ahová, hogy a tumultust elkerüljék még 24-én éjszaka szállították át. Kossuth szem-
fedelét a hétfalusi csángók hímezték, a feje alá a monokiak hazai földet hoztak, míg 
szívére Rákóczi szemfedelének egy darabját borították. A sors különössége, hogy a 
nagy szabadságharcos előd egy évtized múlva, 1906-ban megkapta az állami temetést, 
és a dinasztia megbocsátását is. 

Az olaszok mintha saját nemzeti hősüket temették volna, - talán így is volt - nagy 
pompával búcsúztak. Több mint 300 ezer ember kísérte a gyászinduló hangjainál a 
templomtól a pályaudvarig a nagy forradalmárt. Az egyszerű olaszokon kívül itt vol-
tak Garibaldi vörösinges harcosai, a szabadkőművesek, a városok és a kormány 
képviselői, de részvéttáviratot küldött I. Umbeitó király is. A fekete drapériával be-
vont különvonat, amely Kossuth holttestén kívül magával hozta a kormányzó Itáliá-
ban elhunyt feleségének és Vilma lányának földi maradványait is, 23-án este 9 órakor 
indult útjára. A vonaton csak a családtagok, Kossuth orvosa és olasz inasa utazott, 
míg az átvevő küldöttség előre ment a magyar határra. Kossuth vonata lassan haladt, 
mivel az útbaeső olasz városok, a polgármestereik vezetésével sorban tisztelegtek 
előtte, megszámlálhatatlan beszédben méltatva érdemeit a gyászbaborult vasútállo-
másokon. Mennyire eltért ettől az útvonal osztrák szakasza. A csendőrök már jó előre 
kiürítettek minden állomást, és senkit sem engedtek a szerelvény közelébe. A vonat 
eredetileg Fiúmén keresztül érkezett volna magyar területre, de Ferenc József közbe-
lépésére, mivel Vilmos császár éppen Abbáziában tartózkodott, az útvonalat meg 
kellett változtatni. Csáktornyán, az első magyar állomáson így is hatalmas tömeg várta 
a szerelvényt, és ez így volt később mindenütt, Nagykanizsán, Siófokon, Polgárdin, 
Székesfehérváron, Velencén és Martonvásáron. Március 30-án délután 3 órakor a 
nyugati pályaudvaron a hazaérkező küldöttség vezetője átadta a székesfőváros képvi-
selőjének a koporsókat. Kossuth feleségének és leányának hamvait a terézvárosi 
templomba vitték felravatalozni, majd másnap innét temették el őket. 

Kossuth koporsóját hatfogatú halottas kocsira emelték, amelynek oldalt lógó 5-5 
szalagját jobbról az országgyűlési képviselők, balról pedig a főváros törvényhatóságának 
képviselői vitték felváltva a Váci körúton (Bajcsy-Zsilinszky út), Deák-téren, a Károly és a 
Múzeum körútakon keresztül egészen a Nemzeti Múzeumig. Az előcsarnokban 
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felállított ravatalnál péntek esti 7 órától szombat éjfélig lehetett a kegyeletet leróni. 
Olyan sokan jöttek az ország minden részéből indított különvonatokon, vagy 
szekereken, sőt gyalog, hogy a városban minden szálláshely megtelt és sokan az ut-
cán éjszakáztak. A Múzeum csarnokában 4-4 borszeszlámpa és 92 gyertya lángja vi-
lágította meg a ravatalt, a köréje állított örökzöldeket és a koszorúk tömegét. A ko-
porsóra fejéhez azonban csak a család, míg jobb oldalára Torinó, bal oldalára Türr 
István, a lábához pedig a Függetlenségi és a 48-as Párt koszorúja került. A végső szer-
tartások április 1-én délelőtt 10 órakor kezdődtek. Az evangélikus szertartáson kívül 
Gerlóczy Károly a város, Jókai Mór pedig a képviselőház részéről tartott búcsúbeszé-
det, amelyben jellemzően, csillogó szónoki bűvészmutatványokkal igyekezett össze-
békíteni Kossuth emlékét a dinasztiahűséggel. 

A Budai Dalárda által énekelt szózat után a koporsót nyolclovas halottas kocsira 
tették és összeállt a kíséret is. Elöl a rendfenntartó lovasok, és a lámpavívők mentek, 
majd a zászlóval és jelvénnyel megjelent küldöttségek, testületek, egyesületek, körök, 
kaszinók következtek, őket követte a 18, koszorúval megrakott kocsi. Ezután a '48-as 
honvédek csoportja, a főváros tisztviselői és hivatalnokai, Budapest gyászzászlajával 
és a sírkeresztet vivő, két díszőrrel követték. A papság a halottas kocsi előtt haladt. A 
kocsi után mentek a családtagok, majd a törvényhozás, Pest vármegye, az Akadémia 
és más megyei és városi küldöttségek, köztük külön Monor és Tállya községek képvi-
selői. (Az utóbbiban keresztelték Kossuthot.) A kíséret végén az Ügyvédi Kamara, a 
Kereskedelmi és Iparkamara, az Országos Iparegyesület küldöttsége haladt. A kísére-
tet záró lovascsapat mögött pedig vagy másfél kilométer hosszúságban hömpölygött, 
kígyózott a gyászolók sokasága, majd' az egész nemzet. Számukat a kortársak 
csaknem félmillióra becsülték. Ez volt talán a dualizmus legnagyobb demonstrációja. 
„Temetni viszik a függetlenséget" - kesergett valaki találóan. 

Az államhatalom viszont nem vett részt a nemzet gyászában. Hiányzott a menetből 
a hercegprímás, a miniszterelnök, a miniszterek, a főpolgármester (noha Kossuthot a 
főváros temette!), a főispánok, az egri érsek és a szepesi püspök kivételével a püs-
pöki kar, a hadsereg képviselői és a legtöbb arisztokrata. Számukra Kossuth holtában 
is a forradalmat jelentette. A menet néma csendben a Múzeum és Károly körútakon, 
az Andrássy úton, a Teréz és Erzsébet körútakon, a Kerepesi (Rákóczi-út), és a Közte-
metői úton (Fiumei út) keresztül érkezett el a Kerepesi temetőhöz. Ide már csak a 
kíséret juthatott be. Mögöttük a kapukat bezárták. A sírnál a búcsúztatást Sárközy 
Sámuel evangélikus püspök, a '48-as honvédegylet, a Függetlenségi és '48-as Párt, 
valamint az egyetemi ifjúság szónokai mondták el. A „nagy hontalan", ahogy 
Kossuthot utolsó éveiben nevezték, hazatért tehát. 

A hármas koporsóját, amelyre Monok és Tállya földrögeit, valamint a magyaror-
szági lengyelek töviskoszorúját tették, a Budai Dalárda énekhangjai mellett bocsátot-
ták a sírba. A hosszút út azonban még ezzel sem ért véget. Röviddel a temetés után 
ugyanis Batthyány Géza, Széchenyi Béla, Eötvös Lóránd és Tolnai Lajos vezetésével 
országos bizottság alakult, amely a nemzet adakozásából méltó mauzóleum építését 
tűzte ki céljául. A szükséges pénz össze is gyűlt, pályázaton kiválasztották a legjobb 
tervet Kossuth születésének 100. évfordulóján az ideiglenes sírtól nem messze 
letették a monumentális emlékmű alapkövét, amely 1906-ban elkészülve, végleg 
befogadta Kossuth Lajos földi maradványait. 

Baják László 
IRODALOMi 
A korabeli sajtóbeszámolók gyűjteményét lásd: Kossuth emlékalbum. Kossuth Lajos halála 
és temetése. Szerk. Kovács Dénes. Bp. 1909 - Szegfű Gyula Az öreg Kossuth 1867-1894. 
In: Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára. Bp. 1952. - Vas Zoltán 
Kossuth Lajos élete I II. Bp. 1965. II. köt. 866-875. pld. - Magyarország története 1890-
1918 7/1 kötet 94-96. old. (A vonatkozó rész Hanák Péter munkája) 
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Kossuth emléktúrák 
Kossuth Lajos hazai emlékhelyei nagyjából három csoportba oszthatók: (1) gyer-

mek- és ifjúkora a zempléni tájakhoz, (2) országos politikai pályafutása Perihez, (3) 
az 1848/49-es szabadságharc alatti utazásai pedig főleg a nagyobb alföldi települé-
sekhez kötődnek. 

1. Ebben a csoportosításban a sort Monor község nyitja meg. Az itt lévő, 1870 körül 
épült, copf-stílusú lakban született 1802. szept. 19-én Kossuth László uradalmi ügyész 
és Wéber Sarolta első fiúgyermekeként Kossuth Lajos. A szülőház ma a Magyar Nem-
zeti Múzeum Kossuth Emlékmúzeuma, amelynek évek óta tartó felújítása a centená-
riumra remélhetőleg befejeződik. A szülőházzal szemben áll Kisfaludy Stróbl Zsig-
mond impozáns Kossuth-szobra. 

Az újszülöttet a hagyományok és az evangélikus templom falán lévő emléktábla 
szerint Tállyárz hozták át megkeresztelni. Megjegyzendő, hogy a Monok és Tállya 
között félúton lévő Gólop falu lakói meggyőződéssel vallják, hogy Kossuth valójában 
útközben, az ő falujukban látta meg a napvilágot. 

Hasonló hagyomány él Olaszliszkán is, ahol 1803 tavaszától 1808 februárjáig élt a 
Kossuth-család előbb a postamester Wéber-nagyszülőknél, majd önálló házban. Az 
itteni születés legendájának az lehet az alapja, hogy valóban született ebben az idő-
ben is a családban egy Kossuth-fiú: Károly, aki azonban még csecsemőként meghalt. 

Kossuth László 1808 elején költözött családjával a zempléni megyeszékhelyre, Sá-
toraljaújhelyre az ún. Barát-szerre (ma: Móricz Zs. u 17. sz.) Ebben a városban kezdte 
el iskoláit Lajos az egykori piarista gimnáziumban. A Kossuth által is ismert és látoga-
tott emlékek közül ma TKM-pont a középkori eredetű pálos-piarista templom és 
rendház, a casino (ma múzeum) valamint a barokk megyeháza, amely a történelmi 
hangulatot árasztó levéltárnak is otthönt ad. Ebben dolgozott Kazinczy Ferenc is. Eb-
ben a környezetben kezdte meg ügyvédi pályáját és politikai közszereplését Kossuth. 

Fiatal jogászként többször meglátogatta az idős Kazinczyt a közeli Széphabron is, 
amely szintén TKM-pont. A sárospataki ref. kollégium is őrzi a jogász-hallgató Kos-
suth emlékét, aki Kövy professor merev módszerei ellen „diáklázadást" szervezett. Ezt 
a jelenetet a főbejárat egyik domborművön láthatjuk. Egykori lakóhelyén emléktábla, 
a kollégium előtti parkban pedig szobor emlékeztet ezekre az évekre. Az egyik leg-
szebb szobrot Miskolcon, a Szinva partján állították Kossuthnak - halála után négy 
évvel. Fiatal politikusként gyakran átutazott a városon és a helyi színházban 1830-ban 
előadták „András és Béla" című drámáját is, amelyet egyébként több vidéki városban 
színre vittek a harmincas években. A Herman Ottó Múzeumban őrzik a névadó és 
Kossuth levelezésének anyagát. 

2. Az egyre ismertebbé váló fiatal zempléni ügyvéd-politikus élete 1836-tól kötődik 
szorosabban Pest-Budához és Pest megyéhez. Családja ekkor költözik fel Pestre 
(1821-1824 között már itt jogászkodott). Itt szerkeszti a Törvényhatósági Tudósításo-
kat, itt tölti börtönéveit, itt indítja útjára a nagysikerű Pesti Hírlapot, itt köt házasságot, 
itt születnek gyermekei, itt játszik egyre jelentősebb szerepet a megyegyűléseken. Az 
1848-as forradalom vezéreként, pénzügyminisztereként, majd a Honvédelmi Bizott-
mány elnökeként is ebben a városban végzi munkáját. Innen menekül 1848. csontfa-
gyasztó telén a kormánnyal Debrecenbe, és ide tér vissza diadalmenetben 1849- júni-
usában, Budavár visszavívása után a nemzet rajongva szeretett vezéreként. A pestiek 
bizalmát, ragaszkodását jelzi a belvárosi kerületi képviselőség, és az emigrációs évek 
kitaszítottsága idején az egyesített főváros díszpolgári dme. Munkássága színhelyeit is 
szorgalmasan őrzi az utókor: a pesti vármegyeházán, ahol lelkesítő-mozgósító beszé-
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deit tartotta, a belvárosi főplébánia templomban, ahol Meszlényi Teréziával kötött 
„vegyes" házassága miatt csak a sekrestyében eskették őket össze... a Deák-téri 
templomban, ahol fiait keresztelték. Az Evangélikus Múzeumban, a Magyar Nemzeti 
Múzeumban, az Országos Hadtörténeti Múzeumban és másutt is számtalan dokumen-
tum emlékeztet rá. Ezeken a TKM-bélyegzőhelyeken kívül letartóztatása színhelyén, 
az Istenszeme-fogadó (Zugliget) közelében szobor, a budai Várban lévő börtöne fa-
lán pedig emléktábla hívja fel a sétálók figyelmét ezekre a történelmi eseményekre. 
Végső nyughelye - a Kerepesi Temetőben lévő Kossuth Mauzóleum - minden ma-
gyar zarándokhelyei 

A „kétegy" főváros - Buda-Pest - mellett több vidéki emlékhelyen is találkozunk 
Kossuth-vonatkozásokkal. így pl. a Pest megyei Dabas községben éltek - rövid pesti 
tartózkodás után - Kossuth szülei. Itt halt meg édesapja (1839), a börtönből szaba-
dulva ide sietett meglátogatni édesanyját 1840-ben. Ekkor bérelt a Pécelhez tartozó 
Locsod-pusztán családja részére egy kisebb birtokot.A börtönéveket Párádon igyek-
szik kipihenni, a Veszprém megyei Kisdémen jegyzi el Meszlényi Teréziát; barátai 
segítségével Tinnyén vásárol egy kisebb birtokot, hogy immár birtokosként teljes jo-
gú szerepet vállalhasson a megye életében. Ekkortájt kereste fel Gyulán volt börtön-
társát, Tormásy János jurátust, de járt Fáy András szőlőjében is; neves színművészünk, 
Agárdy Gábor Fóti dal címmel festményén örökítette meg a reformkori politikusok 
találkozóját. Balatonfüreden a pihenés mellett „fürdői levelé"-ben az elmaradott vi-
szonyokat bírálva felvetette a balatoni gőzhajózás eszméjét. 

Ezeken a helyeken ma szobor, emléktábla, gyógyvíz-csarnok, stb. emlékeztet reá. 

3. 1848/49-ben a szabadságharc változó hadieseményei szabták meg Kossuth uta-
zásait. Ezek közül népünk emlékezetében talán az 1848. őszi alföldi toborzóút maradt 
meg legélénkebben. Jellasics támadása után szeptember 24-én indult útnak azokhoz 
a felszabadított jobbágytömegekhez, akikre a frissen elnyert szabadság védelmében 
joggal számíthatott. 

A Pest-Szolnok közti új vasutat felhasználva délután Ceglédre., este pedig már 
Nagykörösre érkezett. Másnap Kecskemét, majd 26-án Abony, 27-én pedig Szolnok 
népe fogadta. Ezután beszaladt Pestre „tájékozódni", egyet aludt és indult a Tiszán-
túlra: Csongrád (szeptember 30.) - Szentes (október 1.) - Szegvár (október 2.) -
Hódmezővásárhely (október 3 ) után október 4-én Szegeden tartott népgyűlést. To-
borzóútjának óriási a visszhangja: az őszi dologidőben 12000 férfi ragadott fegyvert! 

A felsorolt helyek közül Cegléd büszkélkedik a „Kossuth városd' címmel, hiszen a 
kormányzó-elnök sok szálon kötődött a városhoz. Sikeres toborzóútja, a Kossuth-
nóta születése, a városi díszpolgári dm, a képviselői mandátum, a turini „Százas Kül-
döttség", és a leggazdagabb Kossuth-ereklyegyűjteményt őrző Kossuth Múzeum en-
nek bizonyítékai. Persze a többi városban is sok értékes emlék van. 

Ugyancsak 1848 őszéhez kötődik Kossuth kevésbé közismert dunántúli toborzó-
útja: október 8-án Esztergomban „esik eső karikára" amikor megérkezik a hajóállo-
másra. Innen megy tovább Komárom, Győr után Mosonmagyaróvárra, ahol szemlét 
tart a Bécs ellen készülő „villás nép" felett. 

A decemberi osztrák ellentámadás elől Pestről Debrecenbe menekült a kormány. Itt 
gyűjtötte az erőt az 1849-es tavaszi hadjáratra. Jelentős események zajlottak az alatt a 
fél év alatt, amíg a forradalmi magyar kormány itt működött a „magyar szabadság 
őrvárosában". Itt hirdették ki a Függetlenségi Nyilatkozatot, itt választották kor-
mányzó-elnökké Kossuthot. A nagytemplomban és a ref. kollégium épületében ma is 
megtaláljuk ezek emlékeit. Debrecenből indult a támadó honvédsereghez, hogy je-
lenlétével is buzdítson, segítsen az erők egyesítésében. így jutott el Tiszafüredre, Ci-
bakházára, Törökszentmiklósra, Kápolnára (Kossuth-Dembinski hársak). Amikor pe-
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dig megindul a dicsőséges tavaszi hadjárat, a vezérkarral együtt követi a sereget: Eger 
— Gyöngyös — Jászberény — Tápióbicske — Koka - Isaszeg — Gödöllő az útvonala. 

A hagyományőrzés egyik szép friss példája Jászberény, amelynek vezetősége 1993-
ban a Város Napjá-vá nyilvánította április 3-át, mivel 1849-ben ezekben a napokban 
itt volt az ország „fővárosa": itt tartózkodott ugyanis Kossuth vezetésével a magyar 
politikai és a katonai vezetők zöme. 

A Grassalkovich-kastély felújítása során bizonyára a gödöllőiek is megörökítik majd 
a vezérkar és Kossuth itteni napjainak emlékét. A helyi '48-as hagyományok felfede-
zése, közkinccsé tétele szép feladata lehet minden lokálpatriótának, helytörténész-
nek; a fiatalokat nevelő pedagógusoknak pedig megtisztelő kötelesség! E téren nem 
lehet mentség a restségre, hogy még „nincs kiforrott álláspont", és az sem, hogy a for-
radalom és szabadságharc vezéregyéniségeinek szerepét más-más megközelítésből is 
lehet értékelni, s ebből „problémák" adódhatnak. A gyermekeket el kell vinni ezekre 
a szent helyekre, ahol Kossuth és társai jártak, és ahol őseik - többnyire a névtelen 
nép tagjaként - küzdöttek a Hazáéit és a Szabadságéit! 

Dr. Tóth József 
A Kossuth Lajos Emléktúrák sorozat eddig megjelent kiadványai: 

1 Dr. Hőgye István - dr. Kopp László-. Kossuth útján Zemplén tájain. Bp. 1991. - 2 Dr. Tóth 
József. Kossuth Lajos nyomában hazai és külföldi tájakon. Jelvényszerző túrafüzet. Bp. 
1991. - 3 Reznák Erzsébet - Erdélyi Péter. Kossuth Lajos toborzó körútja az Alföldön. Bp. 
1993. - 4 GcuAik István Kossuth Lajos Pest-Budán. Bp. 1993. A kiadványok könyvárusi 
forgalomba nem kerülnek. A Kossuth-kultusz ápolásában résztvevők tiszteletpéldány-
ként kapják meg, illetve az érdeklődők a Kossuth Alapítványtól szerezhetik be. 

A német megszállás alternatíváiról 
A második világháborúban az 1943-as év hozta a döntő fordulatot Európában. A 

sztálingrádi csatától a kurszki győzelemig a szovjet hadseregnek sikerült megtörnie a 
náci hadigépezet erejét, és ezzel megkezdődött a német haderő kiűzése a Szovjetunió 
területéről. A szövetséges angolszász csapatok kiverték a tengelyhatalmak erőit Afri-
kából és a háborút Olaszország földjére tették át. Mussolini bukása, az olasz kapitu-
láció megmutatta a tengelyhatalmak csatlós országainak, hogy a hitleri Németország 
teljes veresége küszöbön áll. Magyarországon is számolni kellett a bekövetkezett ka-
tonapolitikai helyzettel, és mind Hoithynak, mind a kormánynak ebből le kellett 
volna vonnia az ország megmentése érdekében szükséges következtetéseket. Az anti-
fasiszta erők is nagy megpróbáltatások előtt álltak hazánkban. Fellépésükkel olyan 
helyzetet kellett volna teremteniük, hogy Magyarországot kivezessék a hitleri háborús 
szövetségből és átvigyék az antifasiszta világkoalíció táborába. Azonban sem a ma-
gyar uralkodókörök, sem a demokratikus ellenzék nem volt képes e történelmi fela-
dat megvalósítására. 

Az ellenzék politikusai közül leginkább Bajcsy-Zsilinszky ismerte fel a teendőket, 
és emberfeletti terheket vállalt e cél érdekében. Tárgyal, levelez, emlékiratot szer-
keszt, változatlan állhatatosságal mondja el figyelmeztetéseit a képviselőházban, írja 
cikkeit - a háborús cenzúra viszonyai között - és még arra is jut ideje, hogy megírja 
Transylvania, Past and Future című, angol nyelvre fordított munkáját Erdélyről, egy 
svájci kiadó számára. Ennek a gazdag és szerteágazó tevékenységnek homlokterében 
azok a kérdések állottak, amelyek kapcsolatban voltak Magyarországnak a háborúból 
való kilépésével, illetve a hitleri Németországgal szembeni önvédelmi harccal. A 
sűrűsödő események és a problémák megoldása változatos harci formákat követelt 
volna az ellenzéktől: a beadványoktól és memorandumoktól egészen a tömegek 
mozgósításáig. 
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Maga Bajcsy-Zsilinszky - amíg a német megszállók nem ütötték ki a kezéből a tol-
lat és a fegyvert - nem szűnt meg felhívni a kormányzó, a miniszterelnök és az illeté-
kes tárcák gazdáinak a figyelmét a megoldásra váró bel- és külpolitikai kérdésekre. A 
Kisgazdapárt nevében Horthy kormányzóhoz eljuttatott 1943. január 28-i tízoldalas 
memorandumában nagy hangsúlyt kap a voronyezsi katasztrófa.1 És hogy milyen jó-
zanul látja a várható katonai eseményeket, arra jellemző következő memorandumá-
nak címe is. A Fegyverletétel után című áprilisi keltezésű, huszonkét oldal terjedelmű 
emlékirata tulajdonképpen a Kisgazdapárt nevében Tildyvel együtt benyújtott júliusi 
memorandumának előmunkálata.2 Reálpolitikai megítélésére jellemző, hogy szemben 
a németellenes uralkodó körök angolszász illúzióival, az elképzelt fegyverletétel után 
így látja a hadi helyzetet: „Abból a helyzetből kell kiindulnunk, hogy a győző 
hatalmak között az európai érdekszférák megosztása tekintetében megállapodás áll 
fenn, mely az orosz érdekszférába utalja a balti államokat, Kelet-Lengyelországot, 
Bukovinát és Besszarábiát, esetleg a Duna torkolatát is, viszont az így adódó vonaltól 
nyugatra eső országok megőriznék nemzeti önállóságukat. Ami persze távolról sem 
jelenti azt, hogy az érdekszférák ilyetén alakulása esetén mi az orosz befolyást kicsibe 
vehetjük: ellenkezőleg, erre a jövőben tekintettel kell lennünk." Ezzel szemben 
Kállay az emigrációban 1954-ben kiadott emlékiratában így ír kormánya elképzelései-
ről: „Abból a feltevésből indultunk ki, hogy habár az angol-amerikai hatalmak messze 
vannak Közép-Európától, politikájuk mégis elér hozzánk. így feltételeztük, hogy az 
angol-amerikai csapatok az orosz katonák előtt érik el ezt a térséget, és Közép- és 
Kelet-Európa jövőjét az angol-amerikai politika fogja szabályozni."3 

Zsilinszky nemcsak az ország katonai helyzetét látja reálisan, hanem az angolszász-
szovjet ellentétet sem túlozza el, mint azt a magyar uralkodó körök tették. Véleménye 
szerint az angolszász politika nem lesz szovjetellenes, de ugyanakkor hozzáteszi: 
„nyilván szívesen látja, ha az Európa közepén fekvő országok immúnisak a kommu-
nizmustól. E tekintetben számíthatunk rájuk, ami persze nem jelenti azt, hogy mi 
folytathatjuk oroszellenes politikánkat." Ami pedig Magyarországnak a háborúból 
való kilépését illeti, Zsilinszky nem értett egyet Horthyék kiválási taktikájával, ami 
végül is 1944 tavaszán a klessheimi csapdában végződött és a német megszállást 
eredményezte. Azt is jól látta a politikai ellenzék vezéralakja, hogy a katonai helyzet 
romlása következtében egyre jobban fokozódik a német nyomás Magyarországra. 
Éppen ezért fontosnak tartotta volna, ha a kulcspozíciókból eltávolítják az exponáltán 
nácibarát személyiségeket. E helyett éppen ellenkezőleg: 1943 májusában a jobboldal 
koncentrált támadást intézett a németellenes beállítottságú és liberális gondolkodású 
Nagybaczoni Nagy Vilmos honvédelmi miniszter ellen. Bajcsy-Zsilinszky, aki jó barát-
ságban volt Nagy Vilmossal s akit Kiss Jánossal és Tombor Jenővel együtt több ízben 
felkeresett hivatalában, egyenlőtlen harcba kezdett a honvédelmi miniszter pozíci-
ójának megmentése érdekében. Az üggyel kapcsolatban levelet intézett Kállay 
Miklóshoz, helytelenítve Nagy Vilmos leváltását, és részletesen kitért arra a sokszor 
hangoztatott megállapításra, hogy a magyar hadsereg tele van német származású tá-
bornokokkal, akiknek túlnyomó többsége a nagynémet érdekek kiszolgálója. Sőt: 
nem elégedett meg a Kállayhoz intézett levéllel, hanem a kormányzóhoz küldött 
emlékiratában is felhívja a figyelmet Nagy Vilmos távozásának hátrányos következ-
ményeire, a németeket kiszolgáló tábornokok leváltásának fontosságára.4 Mindhiába. 

1A Független Kisgazdapárt emlékirata Horthyhoz 1943. január 28-án. Országos Széchényi 
Könyvtár. Kézirattár. Bajcsy-Zsilinszky Fond: 28/32. Másolat, 

fegyverletétel után. Dátum: 1943. április. Ugyanott: 28/34. 
3Kállay Miklós-. Hungarian Premier. New York, 1954., 297. old. 
4Vtgh Károly. Bajcsy-Zsilinszky Endre. 1886-1944. A küldetéses ember. Bp. 1992, 223-

224. old. 
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Holott ennek a mulasztásnak 1944 őszén maga Horthy látta kárát, amikor a kiugrási 
kísérlet sok tekintetben azért végződött sikertelenül, mert a honvédség vezérkara tele 
volt politikailag megbízhatatlan németbarát tábornokokkal. 

Fellépéseinek kudarca nem csüggesztette el Zsilinszkyt. Minden addiginál na-
gyobb lélegzetű, mintegy negyvenhat oldal terjedelmű emlékiratában ad helyzete-
lemzést és vázolja fel a kiutat Magyarország számára „a közelgő özönvíz előtt".5 Nagy 
munkáját így vezeti be: „Fokozódó aggodalmaskodással és belső szorongással figye-
lem a világeseményeket. Közben egyre riasztóbbnak látom Magyarország politikai, 
diplomáciai, katonai, nemzetiségi és gazdasági-szociális készületlenségét, szemben a 
torlódó s egyre sürgetőbbé váló feladatok töménytelenségével." 

A Politikai készületlenségünk című fejezetben felhívja a kormány figyelmét arra: itt 
a legfőbb ideje annak, hogy számításba vegyék a háromhatalmi szövetség háborús 
vereségét. Éppen ezért figyelmeztet arra, hogy a szélsőjobb polgárháborús helyzet 
szítására törekszik és német segítséggel a hatalom megragadására készül. Ezzel a szél-
sőjobboldali, fasiszta Magyarországgal szemben ráirányítja a figyelmet az ország 
megmentésére törekvő „másik Magyarország"-ra, amelyet a demokratikus ellenzék 
képvisel. Ezt az ellenzéket „kossuthi szellem" hatja át, ezért „súlyos, mondhatnám 
végzetes felelősséget visel a mai magyar kormány a tekintetben, hogy ez a másik Ma-
gyarország idejében megmutathassa magát befelé és kifelé egyaránt szóló érvénnyel s 
kellő felkészültséggel az ország megmentésének roppant föladatai elé..." Éppen ezért 
szabad sajtót és szabad országgyűlést kér e „másik Magyarország" számára. Majd is-
mételten felhívja a miniszterelnök figyelmét a honvéd tábornokok és törzstisztek je-
lentős részének a német imperializmussal azonosuló magatartására. 

Mindezek az emlékiratok csak előtanulmányoknak számítanak a Kisgazdapárt ne-
vében 1943. július 31-én benyújtott nagyszabású memorandumhoz képest, amelyet 
szintén Zsilinszky szövegez és közben a párt vezetőivel, mind pedig baráti körével 
tüzetesen megvitat. E kisgazdapárti emlékirat fő célkitűzése az volt, hogy megfogal-
mazza a demokratikus ellenzék álláspontját a háború és a béke nagy kérdéseiről Ma-
gyarországgal kapcsolatban, ezt a kormány tudomására hozza, továbbá a külföldi 
semleges sajtó révén ismertté tegye a szövetségesek táborában. 

Az emlékirat első része a történelmi előzményeket taglalja és azt vizsgálja: hogyan 
jutott el Magyarország idáig, rámutatva a Bárdossy-Werth-féle bűnös politikára, amely 
belerántotta az országot a második világháborúba. A memorandum első fele azzal zá-
rul, hogy levonja a jogi és politikai következtetéseket: Olaszország valószínű kiválá-
sával megszűntnek tekinti a hármas egyezményt. 

A memorandum második része Kibontakozás cím alatt részletezi: miért és hogyan kell 
visszatérni a semlegesség állapotához, milyen szükséges intézkedéseket kell ennek 
érdekében hoznia a magyar kormányzatnak. Belpolitikai téren követeli a fasiszta 
törvények eltörlését, valamint a németbarát és fasiszta személyek eltávolítását az ál-
lamhatalom és a honvédség kulcspozícióiból. Külpolitikai tekintetben a „pax Hungarica" 
megvalósítását javasolja: kiegyezést a délszlávokkal és szlovákokkal, míg Erdély és 
Kárpátalja számára az önkormányzat megadását. Nagyobb összefüggésben az emlékirat 
hangsúlyozza a Duna-völgye önállóságának fontosságát, s „a német és orosz néptengerek 
közé szorult kisebb lélekszámú nemzetek és országok Skandináviától Görögországig és a 
Dardanellákig terjedő, többföderációs egységre tagozódó, szigorúan önvédelmi 
összefogásának és együttműködésének" a szükségességét. Végül - előrelátó módon - az 
emlékirat a háború végén számol egy német agresszióval. Ez esetben az országnak 

5Bajcsy-Zsilinszky Endre. Emlékirat Magyarország miniszterelnökéhez. Másolat, dátum és 
aláírás nélkül. OSZK, Kézirattár. B. Zs. E. irathagyaték. 28. Fond. 
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minden katonai erejével „szembe kell szállnia nemcsak egy esetleges német megszállás 
kísérletével, hanem még egy német katonai átvonulással is."6 

Kállay néhány nappal a kisgazdapárti emlékirat átnyújtása után, augusztus 5-én fo-
gadta a baloldali ellenzék vezetőit, és tájékoztatta őket a magyar kormány szándékai-
ról. Kállay - többek között - kifejtette, hogy Mussolini bukása (július 25 ) semmivel 
sem könnyítette meg Magyarország helyzetét, már ami a háborúból való kiugrás lehe-
tőségét illeti. Az ellenzék vezetői közül Bajcsy-Zsilinszky Endre, Tildy Zoltán, Rassay 
Károly, Peyer Károly és Kéthly Anna vettek részt a megbeszélésen. Egyedül Bajcsy-
Zsilinszky volt az, aki nem fogadta el Kállay helyzetelemzését, a többiek belátták: 
nem lehet a „sötétbe ugrani", előbb komoly biztosítékokat kell kapni az angolszá-
szoktól. Bajcsy-Zsilinszky ezzel szemben kijelentette: a kockázatot mindenképpen 
vállalni kell, mert más kiút nincs. Kállay így idézi háború utáni emlékiratában Bajcsy-
Zsilinszky véleményét: „Emlékeztetett arra, hogy mindig azt szoktam mondani, a ma-
gunk útját kell járnunk. Bajcsy-Zsilinszky szerint a kockázat vállalása a mi utunk. Az 
egyetlen különbség köztünk, hogy ő kész céljai érdekében vállalni a kockázatot, míg 
én kockázat nélkül akarom azokat elérni."7 

A külpolitikai helyzet 1943. augusztus folyamán megkövetelte volna a kormánytól 
a cselekvést, a kockázatok vállalását. Mussolini bukásának, az olasz kiugrásnak lélek-
tani hatását a Kállay-kormány nem használta ki. Ezt követően a baloldali pártok -
megmaradva a memorandumozás keretei között - 1943. szeptember 10-én Bajcsy-
Zsilinszky megfogalmazásában emlékiratban ismertették álláspontjukat Kállayval az 
olasz kapitulációról: „Olaszország föltétel nélkül való fegyverletételével nemcsak a 
háborúból való kilépésünkre, nemhadviselő magatartásunk deklarálására nyílt meg 
az alkalom, hanem... jogilag bekövetkezett a restitutio in integrum... (a korábbi 
állapot visszaállítása). Az alulírott ellenzéki pártok képviselői azt a szilárd meggyőző-
désüket kívánják kifejezésre juttatni az emlékiratukban, hogy Magyarország megmen-
tésére a t. kormánynak immár sürgősen cselekednie kell... Úgy érezzük, hogy az 
utolsó pillanat érkezett el arra, hogy végzetes következmények megelőzésére, semle-
gességünket visszanyerten és azt deklarálva, kivonuljunk ebből a háborúból s ezzel 
egyben a kisebbik kockázatot vállalja Magyarország."® 

A Kisgazdapárt, a Szociáldemokrata Pált és a Rassay-féle Polgári Szabadság Párt 
együttes állásfoglalása nem változtatta meg a kormány politikáját a háború és béke 
kérdésében. A kivárási politikára válaszul még 1943 nyarán létrejött a Szociáldemok-
rata Párt és a Független Kisgazdapárt szövetsége, a Tildy-szárny megerősödésének és 
Bajcsy-Zsilinszky cselekvést sürgető politikájának köszönhetően. Feltűnő módon 
elzárkózott az együttműködéstől a Rassay vezette Szabadságpárt, sőt: Rassay - Beth-
lennel együtt - egy ellenzéki polgári blokk létrehozása érdekében fel akarta robban-
tani a Kisgazdapárt és a Szociáldemokrata Párt közt létrejött szövetséget. Bajcsy-
Zsilinszky és néhány más kisgazdapárti politikus határozott fellépése akadályozta 
csak meg Bethlen és Rassay szándékát. 

A háború eme sorsdöntő időszakában Zsilinszky tervei között szerepelt, hogy fel-
használva a kormányzóhoz fűződő régi jó kapcsolatát, legalább „szalonképessé" teszi 
a baloldali ellenzék vezető személyiségeit Horthy előtt, hogy - vele együtt - a Vár ura 
hajlandó legyen fogadni őket, és megvitatni velük a háború és béke kérdéseit. 
Bajcsy-Zsilinszky azonban csak a maga személyében kapott meghívást a Kormányzó-

6A Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt emlékirata Magyarország külpolitikai 
és belpolitikai kibontakozásáról Kállay Miklós miniszterelnökhöz. Közli Pintér István. 
Századok, 1965. 1-2. sz. 172-198. old. 

1 Karsai Bek. A budai vártól a gyepűig. Bp. 19. 328-329. old. 
8Bajcsy-Zsilinszky levele 1943. szept. 10-én Kállay Miklóshoz. OSZK, Kézirattár. Bajcsy-

Zsilinszky hagyaték, 29/91. 
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hoz, ami azt jelezte, hogy Horthy még 1943 nyarán sem tekintette eléggé 
„szalonképesnek" Tildyéket, Peyeréket, Rassayékat, és elutasította a Zsilinszky által 
felkínált lehetőséget a velük történő tárgyalásra. így azután egymagában ismertette 
álláspontját a két memorandumában kifejtett kérdésekről. Ennek során kiderült, hogy 
több kérdésben nem értenek egyet. így pl. a magyar csapatok hazahozatalával kap-
csolatban Horthy kijelentette, hogy nem követ el szószegést a németekkel szemben. 
Zsilinszky erre megjegyezte, hogy a németek már többször megtették Magyarország-
gal szemben. így pl. megtagadták a keleti fronton harcoló magyar csapatoktól a 
beígért fölszerelést. Különben is Olaszország kiválásával — utalt Zsilinszky a Kisgaz-
dapárt emlékiratára - érvényét veszítette az a háromhatalmi egyezmény, amelyhez 
Magyarország annak idején csatlakozott. Horthy „jogilag" igazat adott Zsilinszkynek, 
de attól tartott, hogy ha nem lesz óvatos a németekkel szemben, akkor román, szlo-
vák és horvát csatlósaikkal együtt fogják megszállni Magyarországot. Nem gondolt a 
kormányzó arra, hogy az ilyenfajta megszállás robbanthatta volna szét a háború utáni 
béketárgyalásokon a trianoni bilincseket. 

íme, kiderült, hogy Kállay mellett Horthy sem bizonyult kellő partnernek a memo-
randumban megfogalmazott történelmi feladatok vállalására. Zsilinszky a memoran-
dumozással és olyan nyílt kiállásokkal, mint pl. a Kisgazdapárt miskolci, nagyválaszt-
mányi ülésén elhangzott követelései az olasz példa követésére, azt eredményezték, 
hogy egyre nagyobb tehertételt jelentett Kállay miniszterelnök számára. És miután az 
ő kiválási politikája nem vált be, nem cssoda, ha szabadulni kívánt Zsilinszkytől. 
Egyre kevésbé tudta elviselni erkölcsi-politikai fölényét, jogos bírálatainak igazságát, 
harcosságát, mindazt, amit Bajcsy-Zsilinszky jelentett akkor a magyar politikai 
életben. A demokratikus ellenzék vezéralakjához 1943. december 3-án írt levelében 
ezért ezt a követelést fogalmazta meg vele szemben: „Mindenesetre helyesnek és 
fontosnak tartanám, és az ország érdekében állónak is, ha a jelen pillanatban... a 
feltűnés nélküli passzivitást választanád..."9 

Miután azonban az események mégsem a Kállay által remélt irányba vezettek, 
egyre kilátástalanabbá váló helyzetében Kállay kénytelennek bizonyult tárgyalásokat 
folytatni a baloldali ellenzék különböző csoportjaival. 1944 február 10-én kerül sor 
egy ilyen megbeszélésre Kállaynál, amelyen a Kisgazdapárt részéről Bajcsy-Zsilinszky, 
Tombor Jenő és Barankovics István vett részt. A tárgyalások nem vezettek ered-
ményre, mert áthidalhatatlan szakadék tátongott Kállay és a Bajcsy-Zsilinszky-csoport 
helyzetelemzése és nézetei között. 

Zsilinszky - az ő szokásos módján - még aznap írásban reagált az ott elhangzottak-
ra, és ez a levele csak betetőzi a Kállay-kormányról és politikájáról fokról-fokra kia-
lakított nézeteit. így írt a miniszterelnöknek: „Ha magamnak néhanapján szemrehá-
nyást csinálok, inkább azért teszem, hogy itt-ott talán megalkuvó voltam kormányod-
dal szemben való kritikámban." És nem sokkal lejjebb így folytatja: „Úgy érzem, maj-
dan legfeljebb azért kaphatok jogos gáncsot, hogy nem voltam ezekben az időkben 
elég éles és határozott." Mindebből és utolsó beszélgetésükből levonja a maga 
személyére vonatkozólag a szükséges konzekvenciákat: „Legutóbbi beszélgetésünk 
során megerősödtem abban a meggyőződésemben, hogy nekem sokkal élesebben 
kell disztanszíroznom magamat kormányod politikájától, mint ahogy eddig tettem. 
Nem a magam, hanem az ország jövője érdekében." Végül a jövőt illetően hangsú-
lyozza: „Ha Quslingkormány jön és még élek, fegyvert fogok ellene."10 

9Bajcsy-Zsilinszky levélváltása Kállay Miklóssal 1943. dec. 3-án és 5-én. OSZK. Kézirattár, 
Bajcsy-Zsilinszky Fond: 28/91. 

10Bajcsy-Zsilinszky Endre levelei Kállay Miklóshoz. Bevezeti és közreadja Vtgh Károly. 
Valóság, 1986, 6. sz. 
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Az 1944-es esztendő sorsdöntő márciusi napjaiban is tudta mi a teendő. Kállaynak 
megküldött utolsó levelében így figyelmeztette a miniszterelnököt a várható ve-
szélyre: „Komoly és megbízható fonásból értesültem arról, katonai részről is mege-
rősítették, hogy a közeli napokban súlyos megpróbáltatások szakadnak hazánkra: 
állítólag hat német hadosztály gyülekezik a nyugati határon azzal a céllal, hogy bevo-
nuljon Budapestre és megszállja Magyarországot." " 

Bajcsy-Zsilinszky a német fenyegetéssel szemben két alternatívát látott, és ezt meg 
is írta Kállaynak: eltűrni, vagy ellenállni, ő a pillanatnyi katonai erőviszonyoktól füg-
getlenül is az ellenállás mellett foglalt állást. Kállay a háború után írt emlékiratában 
részletesen foglalkozik a március 19-ét megelőző napok eseményeivel és kiemeli, 
hogy a megkérdezett politikusok közül egyedül Bajcsy-Zsilinszky javasolta a fegyve-
res ellenállást. „Sokan jöttek el hozzám. Bethlen, Rassay, Kánya, Eszterházy« Móric, 
Peyer, Chorin, Bajcsy-Zsilinszky, Stern Samu, a zsidó hitközség elnöke és sokan má-
sok. Mindegyik a maga vérmérsékletének megfelelően adott tanácsot. Bajcsy-
Zsilinszky, aki magával hozta Kiss János nyugalmazott tábornokot, a legelszántabb 
ellenakciót és a munkásság felfegyverzését ajánlotta."11 

Horthy, Kállay, a magyar uralkodó körök és — sajnos — a demokratikus ellenzék 
zöme sem tudták elszánni magukat arra, hogy az országot március 19-én hajnalban 
elözönlő náci haderővel szemben a néptömegekre is támaszkodó nemzeti felkelés 
élére álljanak. így történt, hogy a kormányzó is a dicstelen utat: a klessheimi kapitu-
lációt választotta Hitler előtt. Csak egy budai bérház IV. emeletén ütköztek a német 
megszállók fegyveres ellenállásba: ott lakott Bajcsy-Zsilinszky Endre. 

1944. március 19-én reggel kilenc óra tájban egy civil ruhás rendőr három SS-le-
gény kíséretében becsengetett Zsilinszky Attila út 37. szám alatti IV. emeleti lakásá-
nak ajtaján. Miután nem engedte be őket, később ismét csengettek. Közben Bajcsy-
Zsilinszky feltárcsázta Éliássy rendőrkapitányt, de csak egy rendőrtanácsossal tudott 
beszélni. Kérte: jelentse főnökének, hogy a németek rátörtek és ezért védelmet kér. A 
tanácsos közölte vele: a németek őket is megszállták. Közben erősödött a dörömbö-
lés, a telefonon meg Parragi György, a Magyar Nemzet főmunkatársa kereste 
Zsilinszkyt, felszólítva őt, hogy meneküljön. 

A helyzetet áttekintve, Bajcsy-Zsilinszky a szekrényéből elővette belga gyártmányú 
browningját, amelyhez - mint országgyűlési képviselőnek - fegyverviselési engedé-
lye volt, és csőre töltötte. Mire mindez lezajlott, az ajtó nagyot reccsent, lövések hal-
latszottak, a németeknek sikerült kilőni a zárat, és behatoltak a külső szobába. Miu-
tán Zsilinszky kilőtte a pisztolyát, az SS-ek géppisztolysorozattal válaszoltak. Bajcsy-
Zsilinszky bemondta sokkos állapotba jutott élettársának a találatokat, amelyeket ő 
kapott: „Egy haslövés... egy váll-lövés..." Végül eldőlt az egyetlőtlen harc, Zsilinszky 
az utolsó golyót is kilőve, pisztolyát kidobta a külső szobába. Erre a németek ráro-
hantak a több sebből vérző emberre, kezeit hátrakötözték és elvezették. Még kabátját 
és kalapját sem engedték felvenni. Mielőtt belökték volna az autóba, a közben odase-
reglett emberek felé kiáltotta: „Éljen a független és szabad Magyarország!" Amikor ké-
sőbb, március 25-én levelet csempészhetett ki Bende Máriának, így írt megpróbáltatá-
sairól: „Ahogy én hétfőre virradó éjszaka a folyosón, a főkapitányság cellájában fe-
küdtem másfél napig puszta fapadon, fájdalmas sebeimmel, még orvost sem engedtek 
hozzám A németek nem nyúltak hozzám, csak irtózatosan szidtak és fenyegettek..."12 

Lőtt sebei miatt a m. kir. rendőrség budapesti főkapitányságára szállították. A már-
cius 20. és április 18. közötti ápolásról felvett összefoglaló rendőrorvosi jelentés tanú-
sága szerint Zsilinszky „folyó hó 19-én lövés által megsérült. Egyik lövés a b. vállába 

1 1 Bajcsy-Zsilinszky Endre levele Kállay Miklóshoz 1944. március 16-án. Ugyanott. 
12 özv. Bajcsy-Zsilinszky Endréné. 1944. március 19-e egy budai lakásban. Kortársak 

Bajcsy-Zsilinszky Endréről. Bp. 1969. 214-218. old. 
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fúródott, a testet nem hagyta el, a másik a has b. old. fúródva, hátul a testet elhagy-
ta... Karját emelni nem tudja, nagy fájdalmat jelez... A köldöktől négy haránt ujjnyira 
kb. egy cm hosszú, két-három cm széles bőranyaghiány van. Hátul a medencecsont 
taréja felett közvetlenül kb. 8 mm hosszú bőrrepedés..." 

Zsilinszky a rabkórházba kerülve megfelelő kezelést kapott, de különösen a haslö-
vés gyógyult nehezen, és többször volt szükség a lőcsatorna szondázására, hogy a 
genny megfelelően kiürüljön. Az említett hivatalos rendőrorvosi összefoglaló jelentés 
szerint még egy hónap múlva, április 17-én is 38,2-re ment fel a láza.13 

Bajcsy-Zsilinszky Endre kétszázhat napot töltött el a rabkórházban, illetve a bör-
tönben és - kicsempészett leveleiből tudjuk - ott is figyelemmel kísérte a külvilág 
eseményeit, hazájának sorsát. A mintegy hatvanegy db., WC-papírra írt levél a német 
megszállók ellen fegyverrel védekező ellenzéki politikus különleges értékű börtön-
dokumentuma. 14 

Vtgh Károly 

HÍREK 

A párkányi csata emlékére 

1993. október 9-én a város alapításának 450. és az 1683. évi török elleni csata 310. 
évfordulójára emlékeztek a volt Esztergom vármegye egyik legrégibb helységében, 
Párkányban. A város neve először a.római korban Onabium, vagy Anavum formá-
ban szerepelt. Jóval ismertebb és elterjedtebb azonban a Kakath elnevezés, mely 
első ízben I. Géza királyunk garamszentbenedeki monostor számára 1075-ben kia-
dott alapítólevelében fordul elő. 

A török időkben a helységet Dsigerdelen-nek nevezték. A mai Párkány elnevezés 
a vár külső erődítményének, sáncának, palánkjának egyszerűsített parkan alakjából 
keletkezhetett. 

A városukat szerető és tisztelő párkányiakon kívül becses vendégek is megtisz-
telték az ünnepséget, mint: Taba Lajos, Magyarország pozsonyi nagykövetségének 
tanácsosa, Jerzy Korelecz, a Lengyel Köztársaság nagykövete és a szomszédos Esz-
terom önkormányzatának küldöttsége. 

A Szabadság téren leplezték le a párkányi csata emlékművét, Bartusz Gyula alko-
tását, és elhelyezték az emlékpark alapkövét. 

Az ünnepségsorozat részeként a városi képtárban Kakath - Dsigerdelen -
Párkány címmel helytörténeti kiállítás nyílt. A város nevének megbecsüléséért 
sokat tett öt személyiségnek pedig átadták a Pro Urbe díjat. 

Jankus Gyula 

13Sebesüléseiről lásd: Vtgh K B. ZS. E. i. m. 252-253. old. 
14A Gestapo börtönből és a rabkórházból írt levelei: OSZK, Kézirattát, Bajcsy-Zsilinszky 

Fond. 28. 
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' HAGYOMÁNY 
Versenyben az idővel — Szentendrén 
Dr. Füzes Endrével, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
főigazgatójával beszélget Domonkos László 

Szabadtéri néprajzi múzeum: mi mindent is takar a szóösszetétel története? 
• Amikor a nemzeti kultúrák megőrzésének módja a múlt század közepétől külön-

böző múzeumtípusok kapcsán előtérbe került, a hangsúly elsősorban régészeti, 
iparművészeti, képzőművészeti emlékekre helyeződött. Építményekről ekkortájt még 
szó sem esett. A század vége felé, mire a nemzeti építészeti stílusok kibontakozni 
kezdtek, felmerült a gondolat: jó lenne, ha a különféle, egy-egy népre, tájra, országra 
jellemző, különböző célú és használatú építményeket az utókor számára megőriznék. 
Ez a törekvés természetes és kézenfekvő volt katedrálisok, kolostorok és középületek 
esetében, ám korántsem az egyszerű emberek lakóépületeivel, parasztházakkal és 
hasonlókkal kapcsolatosan. Ebben az időben a különböző világkiállítások - a párizsi, 
a bécsi és a többi - teremtettek alkalmat arra, hogy először állítsanak ki falusi épüle-
teket, de elsősorban nem hagyománytisztelet és megőrzés céljából, hanem sokkal in-
kább a nagyon elmaradott vidékek, munkáskolóniák számára, egyféle prototípus-
ajánlat jegyében... ily módon mintegy „kínálva" egészséges, használható, megfelelő 
építményeket. Egy Artúr Hoselius nevű svéd úrnak jutott először eszébe, hogy ezeket 
az épületeket nemcsak alkalmilag lehetne kiállítani és bemutatni, hanem tartós, fo-
lyamatos jelleggel, múzeumként, szabad téren, összegyűjtve és megőrizve minél több 
efféle építményt. Maga a skanzen szó eredetileg a Stockholm melletti király birtok 
egy részének nevét jelentette, ahol a legelső ilyen típusú szabadtéri múzeum létesült. 
(A svéd király adományozta ezt a területet erre a célra.) 1891-et írtak ekkor, s a skan-
zen azonnal kisebbfajta szenzációt keltett. Hoseliusnak az volt az elképzelése, hogy 
ne csak egyszerű paraszti épületeket, hanem teljes építészeti keresztmetszetet őrizze-
nek meg ebben a múzeumban: ne csak lapp kunyhó és vidéki udvarház kerüljön a 
skanzenbe, hanem például városháza, kormányzósági palota, templom és iskola is. 
Polgári jellegű épületek: postahivataltól a mesteremberek műhelyeiig. A korabeli 
svéd építészet lehető legteljesebb keresztmetszetét - így a társadalom egyidejű 
metszetét is - ekképpen illusztrálni lehetett, építmények plasztikus látványain 
keresztül. Olyan „kultúrpark" lett a skanzenből, ami hatalmas látványosságnak 
számított, ezrével vonzotta a látogatókat. Néhány év múlva már egész 
Skandináviában sorra létesültek a skanzenek - tehát a szabadtéri néprajzi múzeumok. 
A példa természetesen igen ragadóssá vált: Európa más tájain is létrejöttek hasonlók, 
a közelünkben például 1936-ban Bukarestben, de általában sokkal inkább Nyugat-
Európára volt ez jellemző: Németországban, Svájcban, Hollandiában jöttek sorra létre 
ilyen múzeumok. 

Mi volt az oka a magyarországi lemaradásnak? 
• A skanzen gondolata a két világháború között is felmerült, többször is. A 
hivatalos szervek részéről a népi építészeti emlékeknek azonban nem volt akkora 
becsülete, hogy az egyébként is szűkös anyagiakból ilyensmire áldozhattak volna. A 
háború után ezek a törekvések felerősödtek, de jó darabig akkor sem lehetett 
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A kondorfai iskola tanterme 

komolyan gondolni effélére. Néprajzosok, népi gondolkodású építészek, műemlék-
védők támogatták és ápolgatták egy magyar skanzen létesítésének gondolatát: a leg-
első és legfőbb kezdeményezések természetesen vidékről érkeztek. 1968-ban Zala-
egerszegen nyílt meg az első regionális szabadtéri múzeum, ezt követte a szombat-
helyi, a nyíregyházi, a szennai Somogyban, az ópusztaszeri és a többi. A hatvanas é-
vek második felében kezdődött meg a központi szabadtéri néprajzi múzeum létesí-
tésének előkészítése. 

Ez már Szentendre skanzenének történetét indítja. 
• Igen, de hozzá kell tennem, hogy jó adag politikai jellegű meggyőzésre volt 

szükség az akkori vezetőknél ahhoz, hogy egyáltalán elfogadják egy központi 
skanzen gondolatát. Nem bizonyult könnyűnek megértetni, hogy itt nem valamiféle 
retrográd, „narodnyik", az idő kerekét visszaforgatni akaró kezdeményezésről van 
szó. Hogy történeti értékek megőrzését akarnánk. Elég nehezen lehetett velük 
mindezt elfogadtatni. Ezután következett a gazdasági alapvetés: a füllentések 
sorozata kellett ahhoz (mint akkoriban általában minden kulturális intézmény 
létesítésekor), hogy az illetékes gazdasági szakemberek elfogadják a tervet, a nagyon 
is szerény költségvetést. Ennek a levét egyébként a mai napig is isszuk. Végül is 
1968-ban létrejött a Néprajzi Múzeum egyik osztályaként az úgynevezett falumúzeum 
osztály, ahol néprajzkutatók és építészek feladata volt részleteiben kidolgozni a 
szabadtéri néprajzi múzeum egészét. A hely kiválasztásában lényeges szempontnak 
számított, hogy a fővároshoz mint kulturális centrumhoz közel legyen a központi 
skanzen, a környezet és a megközelítési lehetőség is megfelelő legyen. A Petnehá^i 
réttől a Népligetig többféle variáció felmerült, végül is Pest megye és Szentendre 
nagylelkűségének és felajánlásának köszönhetően ide, a Szentendre melletti Sztara-
voda völgyébe került a központi szabadtéri néprajzi múzeum, ahol a környék, a 
domborzati viszonyok lehetővé tették, hogy az elképzelt múzeum különböző részei a 
földrajzi adottságokhoz hasonló környezetbe kerülhessenek. 1968 áprilisában kezdő-
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dött az építkezés. Azóta építjük ezt a múzeumot, gyakorlatilag folyamatosan. 1972-
ben nyílt meg részlegesen, akkortól látogatható. 

Milyen átfogó szakmai koncepció jegyében született meg az ország központi sza-
badtéri néprajzi múzeuma? 

• Amit elvesztettünk a réven, vagyis a megkésettséggel, a csaknem százéves lema-
radással, visszanyertük a vámon, azaz el tudtuk kerülni mindazokat a gyermekbeteg-
ségeket, amelyeket a korábban létesített szabadtéri múzeumok végigszenvedtek. Ta-
nulhattunk a korábbi tapasztalatokból, okulhattunk a hibákból és mulasztásokból. A 
hetvenes évek elejére alakult ki az a tudományos koncepció, amelynek alapján ma is 
dolgozunk. Énnek az a lényege, hogy tíz úgynevezett mikrofalu felépítését tűzte ki 
célul, ami tíz épületcsoportot jelent. Mindegyikük egy-egy tájat, egy-egy néprajzi vi-
déket és építészeti zónát képvisel. Nemcsak épületeket őrzünk és telepítünk át: elhe-
lyezésükkel egykori településformákat érzékeltetünk, teljes paraszt-üzemeket muta-
tunk be, tehát nemcsak lakóházakat telepítünk és rekonstruálunk, hanem olyan por-
tákat, amelyek tartalmazzák mindazokat az épületeket, amik azon a tájon hozzátartoz-
tak a paraszti léthez és a faluképhez. Gazdasági épületek, kisebb-nagyobb melléké-
pületek - a kutyaóllal bezárólag. És idetartoznak azok a közösségi épületek is, me-
lyek nélkül falu nem létezhetett, tehát részben a szakrális építmények - templom, ke-
reszt, harangláb - , részben ipariak - műhelyek, kisüzemek - , továbbá az iskola, a 
községháza és a többi. Koncepciónk erre a vázra épült, azzal a kezdettől érvényesített 
törekvéssel, hogy minden épületet be is rendezzünk, korhűen, hitelesen. így életfor-
mát, miliőt lehet érzékeltetni a zsellértől a módos gazdán át a mesteremberig és a ke-
reskedőig, református családi otthont és katolikust, nemzetiségi és foglalkozási kü-
lönbségeket. 

Hány épületet jelent mindez? 
• Máig csaknem százat, nagytemplomtól a tyúkólig. Ezzel szemben terveztünk 

mintegy 360-at. Az építmények egynegyede készült el tehát. Igaz, további hatvan-
hetven százalékuk már birtokunkban van, javarészt lebontva és újrafelépítésre várva. 
Több mint kilencven százalékot már kiválasztottunk. Szigorúan tudományos 
alapokon történt és történik mindez. Fel kell támi a kiválasztott ház, háztípus múltját, 
a benne élők életét, szokásait, eredetét; dokumentumokat kell megismerni, fel kell 
kutatni az eredeti állapot helyreállításához szükséges, bizonyító erejű párhuzamokat 
és még hosszan sorolhatnám. Egyébként az egész múzeum a XIX. század utolsó 
harmadát, a századfordulót mutatja be: korábbi, teljes, átfogó érzékeltetéshez nincsen 
anyagunk. Nagyjából az 1880 és 1910 közötti Magyarország népi építészetét kívánjuk 
bemutatni. 

A különböző tájegységek ennek megfelelően a jelenlegi határok közötti ország vagy 
a Trianon előtti Magyarország vidékeit reprezentálják? 

• A jelenlegi, tehát a trianoni határok közöttit. Az ok: annak idején, amikor ez a 
koncepció megszületett és elfogadtatott, álmodni sem lehetett arról, hogy a mai or-
szághatárokon kívüli magyarok világa bármilyen formában is nyilvánosan szóba ke-
rülhet. így a korábbi elképzelést hajtottuk végre mostanig: a tíz épületcsoport tulaj-
donképpen „lefedi" a trianoni országterület vidékeit: lesz egy nagyalföldi épületcso-
port, egy dél-dunántúli, egy Balaton-felvidéki, egy nyugat-magyarországi, egy észak-
magyarországi (Nógrádtól Zemplénig terjedő), egy közép-Tiszavidéki (az Alföld és 
Felsőmagyarország közötti), egy északkelet-magyarországi mezőváros (Tokaj, 
Tolcsva, stb.) - megvan már három épületcsoport. Eddig jutottunk - tetszik, nem tet-
szik - huszonöt esztendő alatt: a Felső-Tiszavidék, a Kisalföld és a Délnyugat-Dunán-
túl (az őrség, a Hetés-vidék). Igaz, időközben összegyűjtöttünk negyvenezer tárgyat; 
kb. ötven-ötvenötezer fényképfelvételt készítettünk; rengeteg régi dokumentumot 
szereztünk be. 
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Botpaládi lakóház melletti gazdasági építmények 

Milyen módszerekkel, hogyan tudják megőrizni, fenntartani a teljes hitelességet? 
• Nehezen. Például: vályogfalat nem hozunk el, vesszőfonást sem. Nincs értelme: 

úgyis újra kell csinálni, nem is igazán időtálló. A gerendákat, az elkorhadt zsúpot sem 
használjuk fel. A történeti hűséget és a néprajzi hitelességet az eredetinek megfelelő 
anyagfelhasználással biztosítjuk elsősorban. Második a technológia, harmadik: az 
eredeti méretek. Vannak épületeink, melyeknek hetven-nyolcvan százaléka már új 
anyaggal készült, de mégis ugyanazzal az anyag-jelleggel, azonos technológiával és a 
régi méretekkel. Versenyt futunk az idővel, méghozzá állandóan: hiába szereztük 
meg, bontottuk le és állítottuk fel újra ezt vagy azt az épületet, nem tudjuk igazán 
megvédeni: elkorhad, amíg csak időtálló technológiával és korszerűbb módszerekkel 
valamiképpen konzerválni nem tudjuk. 

A régi technológiák korszerű alkalmazását megtanulni sem lehet éppen könnyű 
feladat. 

• Nem, de - megtanuljuk. Megtanulja a néprajzos és megtanulják a munkásaink is. 
Mikor például a felső-Tiszavidéki egységünk épült, az ott használatos, úgynevezett 
taposott szalmatető, amely Erdélyben és általában Kelet-Magyarországon igen elter-
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jedt technológia volt, olyan nehézség elé állított bennünket, hogy újrafelfedezzük, új-
ratanuljuk a módszert, mert olyan mesterek, akik ezt tudják, már sehol sem éltek. Ám 
ugyanígy meg lehet tanulni, hogyan kell vályogot vetni... Olyan gondjaink is akadtak, 
akadnak szép számmal, hogy például nem lehet hosszúszárú búzaszalmát szerezni 
Magyarországon, mert csak ezek az alacsony búzák elérhetők, ami nekünk nem jó. 
Alig lehet szerezni megtöretlen szárú zsúpot, amit nem a kombájn vág le, hanem 
kézzel kaszálnak: a zsuptető készítéséhez csak ilyen a megfelelő. Mindenki csodál-
kozik, amikor elmondjuk: erre a munkára összesen százötvenen vagyunk. Ebből 
építő körülbelül harminc ember. Négy brigád: egy kőműves, egy ács, és két szakipa-
ros. 

Milyen feltételei vannak a szabadtéri múzeum fejlesztésének? 
• A világkiállítás kapcsán kiszámoltuk: 16 millió dollárért föl lehetne építeni az 

egész skanzent úgy, ahogy szeretnénk. Ez persze kéjes álom csupán, ám annyi 
bizonyos: nagyobb pénztámogatással és nagyobb létszámmal meg lehetne gyorsítani 
a tíz egység kialakítását, persze csak bizonyos határok között, hiszen van némi 
„áteresztő képessége" a szentendrei adottságoknak is, ami az ütemet és a lehetséges 
körülményeket, a munka hozzáférhetőségét illeti. A múzeum működtetésével 
igyekszünk pót-bevételekhez jutni: szolgáltatásokat lehet megrendelni nálunk, 
rendezvényeket lehet itt tartani, magunk is szervezünk alkalmi programokat - ezt 
mind megfizettetjük, s így kiegészítő pénzforrásokat szerezünk. Ezekkel elég jól ki 
tudjuk egészíteni a költségvetésünket. Hiszen ha egy évkönyvet ki akarunk adni, az 
egymillió forint. Ha egy új színes katalógust szeretnénk, az hárommillió. Ezt mind-
mind meg kell termelni. Mindez a költségvetésünk 15 százalékát tette ki 1993-ban. 
Sokat költünk propagandára, enélkül étdemi fejlesztés nem képzelhető el. 190 ezer 
látógatónk volt ebben az évben, ami csak hét hónapot jelent, hiszen csak áprilistól 

Jármos csűr" MÜotáról (Kútvölgyi Mihály felvételei) 
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október végéig vagyunk nyitva. Azon kevés hazai múzeumok közé tartozunk, ahol 
nőtt a látogatók száma: húszezerrel. Ha hírünk a kellő módon nem jutna el sokfelé, 
ez aligha lett volna lehetséges. 

A közelmúltban nyílt meg a harmadik egység. Marad a fejlesztés eddigi tempója? 
• Ezt a 46 hektárnyi területet egy negyedszázaddal ezelőtti koncepcióra adták. 

Nyugat-dunántúli egységünk 1993. szeptember 24-én nyílt meg, még nincs is teljesen 
készen, csak a java. (Göcseji, őrségi tájakat örökítünk meg). Jó lenne, ha például ezt, 
kissé nyugatabbra haladva, néhány épülettel ki tudnánk egészíteni. A fejlesztés tem-
pója adott ugyan, de nekünk a skanzen további kialakításához, eredeti koncepció ide 
vagy oda, létfontosságú lenne a keleti magyar nyelvterület bemutatása: Erdély, a 
Szamos-mente, a Partium, az Érmellék, Székelyföld. Ha a politikai körülményektől és 
a szállítás-megszerzés nehézségeitől eltekintünk is, annyi dokumentációnk van erről 
a vidéktől, hogy játszi könnyedséggel fel tudnánk építeni ezt a nagyobb épületcso-
portot. Csakhogy — nincsen hozzá helyünk. Mostanra ebbe a völgybe eléggé be va-
gyunk már zárva és nem nagyon adódhat esély bővítésre. Ugyanakkor óriási lehető-
ségek is vannak: szeretnénk például egy közművelődési csarnokot, egy nagy kiállítási 
épületet felépíteni, ahol mondjuk építészettörténeti bemutatót lehetne rendezni, az 
Árpád-kortól napjainkig. A népi építészet kutatásának központja vagyunk. Hatalmas 
archívumunk van, tízezer rajz, felmérés, hatvanezer fotó, satöbbi, mindezt most 
visszük számítógépre. Évente tudományos évkönyvet adunk ki, minden második év-
ben tudományos konferenciát szervezünk, mindig máshol és mindig más régióhoz 
kötődve. Országos szakfelügyeleti jogkörünk van Magyarország 100-150 tájházára. 
Közvetlenül minisztériumi hatáskörbe tartozunk, függetlenül várostól, megyétől. 
Mindezek talán azt is bizonyítják, alátámasztják, közvetlenül vagy közvetve: nekünk 
az a legfontosabb, hogy minél többet építhessünk. Mert az idő nagyon szalad. 

Dorgay Károly honvédszázados 

Dorgay Károly nevét nem említik a történelemkönyvek, személyéhez nem fűződik 
nevezetes esemény, hősi cselekedet. Egyike volt azoknak, akik „csak" tették a dolgu-
kat. Hogy emléke mégsem halványult el egészen, azt bizonyítják azok a gyertyák és 
virágok, amiket szülővárosának lakói szoktak elhelyezni minden év március 15-én a 
mátészalkai református köztemetőben néhány évvel ezelőtt föllelt sírnál.1 

Életéről keveset tudunk. 
1816-ban született Mátészalkán. Köznemesi család sarja. 1835-től (19 éves korától) 

katonáskodott. A pesti forradalom kitörésekor a 39- (Don Miguel) gyalogezred őr-
mestere volt. 

1848. augusztus 31-én szerelt le2, de (vélhetően már nyár elejétől) oktató altiszt-
ként a Szatmár megyei nemzetőrök kiképzésében vállalt - a nagykárolyi nemzetőr-
ségi bizottság jegyzőkönyveinek tanúsága szerint - kiemelkedő szerepet.3 

1Dorgay Károly síremlékét 1993. márciusában ismeretlen tettesek lerombolták. Az 
emlékművet a 15-ei koszorúzási ünnepségre sikerült helyreállítani. 

2Bona Gábor szerint (Kossuth Lajos kapitányai Bp. 1988.) Dorgay augusztus 31-én szerelt 
le. Ugyanakkor levéltári adatok bizonyítják, hogy augusztus folyamán már a nemzetőr-
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Október 6-ától a Pongrácz László irányítása alá tartozó nemzetőrzászlóalj hadna-
gyává nevezték ki.4 Az alakulat - csatlakozva más Szatmár megyei nemzetőrzászlóal-
jakhoz - Katona Miklós őrnagy vezetésével részt vett egy erdélyi expedícióban. A 
hadműveleteket az indokolta, hogy Erdély irányából, Kővár-vidék felől Urban csá-
szári ezredes seregének és a vele egyesített román felkelők egységeinek közvetlen 
támadása fenyegetett.5 

Katona hadoszlopa „november 18-án indult el Nagybányáról Nagysomkúton át 
Désre, melyet a Formacher ezredes alatt álló osztrák alakulattal vívott összecsapás 
után elfoglalt. 

Urban, miután erről értesült, 2300 gyalogossal, 150 lovassal és 5 ágyúval megindult 
Kolozsvárról, 24-én reggel összecsapott Katonával, és súlyos vereséget mért rá, mire 
ez Nagybánya irányában vonult vissza. 

Urban még egy darabon követte. Katona — sorsára hagyva Nagybányát —, serege 
maradványaival Szatmárnémeti felé vonult."6 

Pongrácz őrnagy segédtisztjeként feltehetően Dorgay Károly is részt vett e sikerte-
len akcióban. 

Röviddel később Bem is megérkezett az erdélyi hadszíntérre. Hozzálátott a hadse-
reg újjászervezéséhez, ennek során a szatmári nemzetőrök jórésze Bem hadseregének 
3. dandárába kapott besorolást.7 

Dorgay Károly feltehetően nem vett részt azokban a harcokban, amelyekkel Bem 
decemberben nemcsak megállította az osztrák előrenyomulást, hanem Dést és 
Kolozsvárt el is foglalta.8 Valószínűbb, hogy már ekkor a Szatmár megyei nemzetőr-
ség átszervezésénél kapott feladatot: egyebek mellett a nemzetőrök számára kiadott 

ség kiképzésével foglalkozott. Urbán Aladár szerint (A nemzetőrség és a honvédség 
szervezése 1848 nyarán. Bp. 1973) gyakori jelenség volt oktató altisztek kikölcsönzése a 
sorezredekből. 

3A nagykárolyi nemzetőrségi bizottság 1848. augusztus 22-én tartott ülésének 
jegyzőkönyvében az alábbiak olvashatók: ....Dorgay Károly N. Károlyi kardforgató 
őrmester és tanító a vidékekből összesereglett nemzetőrök gyakoriásokbani oktatásával 
annyira el van foglalva, és fáradhatatlan szorgalma által oly... eredménnyel tanít, hogy 
eddigi... tanítási díja méltányosságnál fogva felemel tettessék..." Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Levéltár - Szatmár vármegye levéltára 1848/49 - IV/B 534/4. 

4Bona Gábori, m. 
5„E veszély lényege az volt, hogy Urban császári ezredes seregét Timbul oláh vajda 

táborának 6000 főnyi seregével egyesítette, s egész Kővár vidékét rettegésben tartotta. 
Ez a felerősített sereg megindult Szatmár megye felé." Csomár Zoltán. Mátészalka. 
Mátészalka, 1968. 

6Kovács Endre. Bem a magyar szabadságharcban Bp. 1979. - Katona őrnagy egységének 
kudarca egyébként óriási felháborodást keltett a magyar oldalon, hiszen 5000 főnyi 
serege és 17 ágyúja (tehát óriási számbeli fölénye) volt Urbannal szemben. „Soha nem 
hallott gyalázat" - írta az esetről a Márczius Tizenötödike december 12-i száma. A 
kudarc miatt egyébként Katona őrnagyot hadbíróság elé állították - bár később 
'felmentették. Pongrácz őrnagy pedig (Dorgay közvetlen felettese) december 17-én 
leköszönt rangjáról. (Bona Gábor. Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban. Bp. 
1987. 190. és 368. old.) 

7Kovács Endre i. m. 54-57. old. 
8Kovács Endre kimutatása szerint az ekkor személyesen Bem által vezetett 3. dandár egy 

része Nagybányán maradt, s csak a 31. honvédzászlóalj, a Sándor-gyalogság egy 
zászlóalja, a szatmári önkéntes gyalogság két százada, valamint a Vilmos- és a szatmári 
önkéntes huszárok (összesen kb. 3000 ember) vettek részt a támadó hadműveletekben. 
(Kovács Endre i. m. 71. old.) 
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Dorgay Károly síremléke az egykori református köztemetőben (Bócsi Krisztián felvételei) 

fegyverek begyűjtésével bízták meg.9 Ekkortájt ugyanis a sok gondot okozó, kikép-
zetlen és megbízhatatlan nemzetőrzászlóaljak helyett már inkább a honvédzászlóaljak 
szervezését szorgalmazta az Országos Honvédelmi Bizottmány. 

Dorgay Károly rövidesen egy Szatmárban megalakuló védzászlóalj századosa lett. 
Egységét feltehetően 1849. áprilisában rendelték a Munkács környékén szerveződő 
tartalékhadtesthez.10 

Az idevezényelt alakulatok fölötti parancsnokságot az orosz intervenció megindu-
lásakor Kazinczy Lajos vette át. Kazinczy - aki előző beosztásában Görgey és Klapka 
mellett bizonyos fegyelmezettséghez volt szokva - , a legkevésbé sem volt elragadtat-
va a Munkácson tapasztaltaktól, „...valóságosan rettenetes a csapatokat csak meg is 
nézni" - írta Görgeyhez küldött keserű hangú jelentésében.11 Mindenesetre meg-

^Dorgay Károly 1849. januárjától a nemzetőrség számára kiadott fegyverek begyűjtését 
végezte. Erre utalnak a Domahidy Menyhért megyei alispán elnöklete alatt 
Nagykárolyban január 12-én fölvett képviselőgyűlési jegyzőkönyv alábbi sorai is: 
„Dorgay Károly segédtiszt f . év Jan. 10-ről 51. sz. a. a nemzetőri századoknak kiosztott 
fegyvereket és töltéseket némely századosok az őrnagyi hivatalhoz mindezideig nem 
adván be, azok beadása iránt kellő intézkedést tétetni kér." A január 30-án fölvett 
jegyzőkönyv tanúsága szerint pedig „Dorgay Károly őrnagyi segédtiszt a megyei gyalog 
nemzetőröknél lévő fegyverek összes kimutatását beadja." Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Levéltár - Szatmár vármegye levéltára 1848/49 - IV/B 537. 

wBona Gábor. Kossuth Lajos kapitányai, i. m. 40. old. 
1 1 Közli Pásztor Emil: A tizenötödik aradi vértanú című könyvében. Bp. 1979. 68. old. 
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kezdte a hadtest átszervezését. A szatmári önkénteseket az ekkor létrehozott 1. határ-
vadász-zászlóaljba olvasztotta be.12 

A meginduló orosz támadás meglehetősen nehéz helyzetbe hozta a hadosztályt. 
Bár közvetlen támadásnak nem voltak kitéve, az előre nyomuló orosz fősereg elszakí-
totta őket az észak-keleti határokat őrző, majd fokozatosan Gyöngyösig hátráló 
Wysocki-féle légiótól. A hadosztály a kapott parancsot (a Tisza-vonal védelmét 
Vásárosnaménynál) így nem is tudta teljesíteni - már csak azért sem, mert az oroszok 
közben Tokajnál átkeltek a folyón. Kazinczy ezért visszavonta alakulatait egészen 
Husztig. 

Később Görgey visszavonulásának fedezésére kaptak utasítást, s ennek érdekében 
Ungvárig nyomultak előre. Fölmerült annak a lehetősége is, hogy Nagykálló térségé-
ben az önálló működéshez nem elég erős hadosztály esetleg csatlakozzon Görgey fő-
seregéhez, de egy újabb orosz előretörés meghiúsította a tervet. így Kazinczy végül 
azt a parancsot kapta, hogy vonuljon Erdélybe Bem támogatására.13 

Amikor a hadosztály augusztus 6-án elhagyta Munkácsot, hogy Beregszászon ke-
resztül Erdély felé induljon, még nem tudták, hogy Bem július 31-én Segesvárott csa-
tát vesztett, és serege felmorzsolódott. Ennek következtében a Kazinczy-hadosztály 
gyakorlatilag tétlenségre lett kárhoztatva. Máramarosszigeten keresztül megérkeztek 
ugyan Erdélybe, ahol - átkelve a Szamoson - , augusztus 22-én Zsibónál egyesültek 
az erdélyi csapatok Gál Sándor által vezetett maradványaival, de ennek már nem volt 
jelentősége. Augusztus 24-én a Wesselényi-kastélyban tartott haditanácson a tisztikar 
jórésze úgy döntött, hogy az oroszok előtt leteszik a fegyvert.14 

A sereg egy része nem várta meg a cári csapatok érkezését, hanem Várady Gábor 
őrnagy vezetése alatt Nagybánya felé indult. Az őrnagy Mára maros vármegye határáig 
vitte a hozzá csatlakozókat, s onnan mindenkit hazabocsájtott. Nem tudjuk, hogy 
Dorgay Károly vele tartott-e vagy Zsibón maradt. Azt sem, hogy a haditörvényszék 
miként ítélkezett fölötte. A további kutatások talán erre is fényt derítenek majd. 

Az viszont tény, hogy utóbb visszatért szülővárosába, s a sírfelirat tanúsága szerint 
postamesteri hivatalt töltött be. 1876. januárjában halt meg.15 

Oláh András 

Perczel Mór diákévei 

Perczel Mór 1811. november 11-én született Bonyhádon. A reformkorszakban ért 
felnőtté, s vált radikális reformpolitikussá. Szerepe nemcsak Tolna megyei, hanem or-
szágos jelentőségű: a '48-as forradalmi időkben a független magyar állam első rendőr-
főnöke lett; az új magyar hadseregbe honvédeket toborzott; a szabadságharcban 

12Bona Gábor i.m. 40. old. (Az egység fölötti közvetlen parancsnokságot feltehetően 
Dolinay Mihály vagy Gulátsy Imre őrnagy gyakorolta.) 

l^A hadmozdulatokról illetve a hadosztályra vonatkozó tervekről részletesen beszámol 
Pásztor Emil (i. m. 80-81. old.). Ugyanerről lásd még Kazinczynak az aradi törvényszék 
előtt tett vallomását (Aradi vértanúk, II Bp. 1979 239-240. oldal.) 

lA Pásztor EmÜi. m. 106-113. oldal. 
15Bona Gábor idézett művében - feltehetően adatok hiánya miatt - nem közli Dorgay 

Károly halálának időpontját. 
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hadvezérként küzdött - váltakozó sikerrel - az ellenséggel. Elviselte a 18 évig tartó 
emigráció nélkülözéseit és idegfeszültségeit, majd idős korában magányosan tépe-
lődve, háborogva élt újra Bonyhádon, s képtelen volt megalkudni a kiegyezés utáni 
Magyarország világával. 

Hogy milyen célok vezérelték, milyen eszmék hatottak rá ifjúkorában, arról meg-
bízható dokumentumunk van: maga Perczel Mór vezetett 16 éves korában naplófélét, 
a kéziratot a Magyar Nemzeti Múzeum ma is őrzi. A feljegyzéseket Perczel idős korá-
ban megjegyzéseivel kiegészítve közreadta a Vasárnapi Újság 1868. évfolyamában. 

Megható, ahogy a szüleit jellemzi. Apjáról, Perczel Sándorról írja: „Ha fölemlítjük a 
katonaviseltséget s a nyers modort, a kedvezőbb tulajdonságokról is meg kell emlé-
keznünk. Atyám tőkepénzes volt, ezt ritka jó gazdálkodásának, rendtartásának, 
számításának s takarékosságának köszönheti... Tisztelték, becsülték és hallgattak 
rá... Ha némileg heves, büszke és szigorú volt is atyám, de szintoly igazságos, ritka 
becsületes és pontos rendtartó. Néha sok beszédű, de mindig tanulságos. Igen jeles és 
válogatott könyvtára volt. Művészetet, erkölcsiséget, politikát, történelmet tanultunk 
már mint apró gyerekek. Hazafias érzelmekben sem vala atyám szűkölködő." Édes-
anyjáról, Kajdacsy Erzsébetről szinte áradozik: „Anyám a legremekebb nők egyike 
volt, kik valaha éltek; a testi és lelki jelenségek gazdag egyesülése. Méltóság és nyájas 
ság, régi magyar egyszerűség és magas szellemi műveltség egyesültek benne. Igen szép 
volt... Feddhetetlen és gyémánttisztaságú erkölcsisége mindenkit mély tiszteletre köte-
lez. Gyermekei, a házi nép, cselédség és jobbágyság szinte imádta." 

A 21 gyermek közül Móric volt a hetedik. A gyermekbetegségek nem kerülték el: 
3-4 éves korában — ahogy írja — „nyavalyatörésbe estem s szinte halva feküdtem". 
Csak szülei gondoskodása mentette meg a haláltól. Öt éves korában „vízibetegségen" 
esett át. Később egy „dohányos ugarra menvén, elestem, és jobb szememet egy hegyes 
dohánytuskó tövében megsértettem" - írja. Testvérei közül Sándor, Miklós és „a bájos 
és hibanélküli" Etelka álltak a legközelebb hozzá. A mozgékony, pajkos kisgyerek 
kedvenc játszótársai a bonyhád-börzsönyi jobbágygyerekek, akikkel legszívesebben 
„ katonásdit" játszott. 

A szülők nagy gondot fordítottak a gyermekek szellemi nevelésére. Móric már 4 
éves korában megtanult írni, olvasni. Hat éves korától, 1817 novemberétől Sándor, 
Móric és Miklós iskolai tanulmányait a házitanító, Vörösmarty Mihály irányította. 
Közismert az a bensőséges kapcsolat, amely kialakult kettőjük között, és később ba-
rátsággá fejlődött: „Számtalanszor felkerestem bajaimmal - írja és iránta a legna 
gyobb bizalommal viseltettem". Kevésbé ismert a fiatal költőnek az a hatása, amellyel 
Móricot gyermekkori versírásra ösztönözte, ahogy ő mondja: „verseket kezdek csinálni". 

A szigorú apa utasította a házitanítót, hogy „kemény regulába" tartsa a vásott 
úrficskákat. Móric nehezen viselte a fegyelmet: „sokszor igen szigorúan bántak ve-
lem" és „igen erősen be valék fogva" - panaszolja. Ezt igazolja egy meglepő önvallo-
mása: „Életem sokszor oly kedvetlen volt, hogy tízéves koromban már el akartam 
hagyni atyám házát. Kívántam Ázsiába vagy Görögországba menni". Idős korában 
hozzáfűzött magyarázata szerint egyrészt nem kedvelte a túl szigorú és kemény atyai 
regulát, másrészt a felnőttek beszélgetéseiből túl sokat hallott a revolúciókról, az el-
nyomás elleni küzdelmekről, és segíteni akarta a szabadságért küzdő népeket. 

Az elemi iskolai osztályokat magántanulóként végezték a fiúk, s az év végi osz-
tályvizsgákat a pesti piaristáknál tették le. A gimnáziumot is ott folytatták, de a felső 
osztályokba már nyilvános tanulóként jártak. Móric eminens diák volt. A kötelező 
stúdiumok mellett „igen sokat olvastam és verseztem" - írja. Nagyon kedvelte Heltai 
Gáspár magyar krónikáját. Német könyveket is olvasott, főleg Kotzebue történeti tra-
gédiáit, lovagdrámáit és regényeit. Az érzelgős, könnyfakasztó, hatásvadász művek 
iránti vonzalmát bizonyára a kamaszkori fellángolások is táplálták: „Dőry Catiba szin-
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te szerelmes lettem" — vallja egy helyen. írói hajlamai is elő-előbukkantak: 
„Kotzebuenak Die beiden Klingsberg című vígjátékát lefordítottam, s egy Deutsch 
nevű iskolatársammal fordítottam le Heine Anthologiáját" — emlékezik. 

Perczel Mór jól beszélt németül, azonkívül franciát és „klaviert"is tanult. A magyar 
nyelv közhasználatáért, elsősorban iskolai térhódításáért lelkesen küzdött. A gimná-
ziumban 1825-ben, tizennégy évesen Somsich Pállal és a Zomborchevich testvérekkel 
társaságot hozott létre „mintegy 24 más ifjakkal összeállván", s a latinul kérdező ta-
nároknak tüntetőleg magyarul feleltek. Az iskola hamar betiltotta szervezkedésüket. 
Erre a bosszús ifjak újabb egyletet szerveztek, ebben „már vagy kétszázan " voltak. 
Az idős Perczel Mór maga is kifogásolja akkori magatartásukat: „Ez már mindenkép 
kicsapongott; Imre dékán ellen pasquillusokat (= személyeskedő gúnyiratokat, K. L.) 
csináltunk; theatrumban veszekedtünk; katonákkal, tisztekkel civakodtunk; város 
kapitányát megvertük, még duellumaink is voltak". Mindezekből komoly fegyelmi 
vizsgálat következett; Perczel csak úgy menekült meg a büntetéstől, hogy apja 1827 
elején sürgősen kivette őt a 6 osztályú gimnázium utolsó évfolyamából. 

Perczel Mór ekkor vetette papírra - a már említett — első emlékiratát. A szerző sze-
rint „még 1827 tavaszán, és pedig Aprilban, vagyis ép akkor jegyzék fel, mikor tudo-
másomra jutott, hogy be vagyok véve cadetnak, azaz hadapródnak a Pesten, az Újé-
pület nevű kaszárnyában tanyázó ötödik császári pattantyús, azaz tüzérezredbe". 
Tehát az apja katonai pályára irányította. Ez megegyezett Móric vágyaival: katona 
„már rég kívántam lenni". Csakhogy ott a legelső követelmény a fegyelem:,, Min-
denki megértheti - írja önmagáról hogy oly erős magyar érzelmű, szabad, sőt for-
radalmi elvekkel szaturált, oly heves vérű, s az erőszaknak engedelmeskedni nem 
szerető fiatal ember helyzete, amilyen én voltam, sem a legkönnyebb, sem a legkelle-
mesebb közé nem tartozott a katonai laktanyában". Elkeseredésében Vörösmarty-
hoz, volt nevelőjéhez fordult: „Vörösmarty tartotta meg leginkább bennem a lelket 
ezen korban; és óva meg eme veszélyes megpróbáltatások közepette intéseivel, taná-
csaival, telkesítésével, hogy végkép meg nem romlottam; és lehetíté azt, hogy újított er-
kölcsi erővel és jóreménnyel léptem az új pályára". 

Perczel nagy akaraterővel igyekezett eleget tenni a kaszárnyai fegyelemnek, bár 
„okoskodásai" miatt akadtak súrlódásai a feletteseivel. A katonai stúdiumok kedvére 
valónak bizonyultak. Megkönnyítette munkáját a matematika iránti fogékonysága. 
Megemlíti néhány szorgalmi dolgozatát: „Egy kis német nyelven írt munkácska, mely 
több nevezetesebb algebrai és geometriai problémákat foglal magába. Négy darab ka-
tonai rajz, kettő az erődítésekre vonatkozó, kettő pedig hely- és térrajzi gyakorlat. 
Ezek, úgy mint az előbb említett munkácska 1828 és 1829-ben mint tüzér apród ál-
tal készíttettek". (Az erődítményekről és várvédelemről szerzett ismereteit később el-
mélyítette, s szaktanulmányát 1834-ben benyújtotta a Tudományos Akadémiához, 
ahol pályadolgozata elismerésben részesült.) 

A katonaiskolában társai szerették, különösen a magyar, a lombardiai-olasz és a 
lengyel hadapródok. Barátságuk összetartó ereje a Habsburg-ellenes szemléletük 
volt. Titkos beszélgetéseik hangulatát az 1830-as esztendő nemzetközi eseményei 
felforrósították: újabb francia forradalom, a belgák elszakadása Németalföldtől, 
novemberben pedig a lengyelek szabadságharca a cári elnyomás ellen. Ezek hatására 
Perczel titkos szervezkedésre buzdította kadéttársait: „A lengyel nemzet hős és 
szabad, az orosz zsoldos és rabszolga. A lengyel védi hazáját és szabadságát, az 
orosz letiporja a népeket és azok szabadságát. A világ minden nemzete elhagyta a 
lengyelt; legyünk különbek mi a világ minden nemzeténél. Mi magyarok vagyunk! 
Előre bajtársak! Szökjünk ki a hős lengyelek segítségére". 

A titkos szervezkedésről Móric beszámolt az apjának. Perczel Sándor nem várta 
meg a várható fejleményeket: fiát azonnal kivette a tüzériskolából. Ezzel iskolai 
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tanulmányai - a befejezés előtt - másodszor is félbeszakadtak. A passzivitásra ítélt fia-
talember Bonyhádról elkeseredett levelet írt Vörösmartynak: „Itt vagyok a pusztában, 
és felügyelek a gazdaságra, az alattvalók munkájára, a robotra. Én és a robot! Erre a 
feudális korszaknak a maradványára. Itt savanyodom, ahelyett, hogy karddal a ke-
zemben harcolnék évszázadunk szabad gondolatáért". Tudomásunk van egy másik 
levélről is: „1831. April 5-én Bonyhádról Nova nevű Cadet bajtársamnak írék, és 
amelyben az olaszok iránti hű sympathiám kifejezése mellett értesítém őt, hogy nem 
sokára Pestre jövök terveink végrehajtása végett". 

Perczel Mór valóban rövidesen felutazott Pestre, és volt hadapródtársaival újabb 
titkos szövetséget hozott létre a fegyveresen küzdő lengyel nép megsegítésére. A 
részletek megbeszélésére 1831. május 1-én egy budai kocsmában gyülekeztek, de 
Perczel a helyet nem találta biztonságosnak, s a pesti szállására hívta a társaságot. Itt 
az osztrák zászló elhagyására és szökésre bíztatta barátait. Még aznap három áruló 
(Egles, Bölander és Feithhauber) jelentette a titkos akciót az ezredparancsnoknak, és 
az Barth és Günther pattantyúsokat azonnal a fogdába csapta. Másnap a Helytartóta-
nács emberei Perczel Mór lakásán házkutatást tartottak, őt „az utcán fényes nappal" 
letartóztatták. „ Tíz napi szigorú fogvatartás, kétszeri haditörvényszék elé hurcoltatás 
után", szökésre való lázítás és felségsértés dmén - „zum Tode durch Pulver und 
Bley"- főbelövetésre ítélték. 

Az akkor fennálló törvényeink szerint magyar nemesember felett csak a nemesi 
vármegye törvényszéke ítélkezhetett. Ezért Pest vármegye - a város közönségének 
rokonszenvétől kísérve - az eljárást törvénytelennek minősítette, és a császári General-
kommandótól Perczel kiadatását követelte. A jogi hercehurcába még József nádor is 
bekapcsolódott. Miután a hazaárulás ténye nem állt fenn, Mórt a katonai börtönből 
rövidesen Pest vármegye fogházába kísérték. A haladó politikusok - élükön Wesselényi 
Miklós báróval és Nyáry Pállal - , a pesti fiatalság és Tolna vármegye gyűlése a raboskodó 
ifjú felmentésén fáradozott. Az 1831. június 7-én tartott nemesi törvényszék döntése 
nyomán Perczel Mórt szabadon bocsátották, sőt, Pest vármegye elégtételt kért I. Ferenc 
őfelségétől: a törvénytelenséget elkövető katonai parancsnokot „érzékenyen büntetni is 
méltóztasson". A pesti fiatalság Perczeit a fogházból diadalmenettel kísérte a várme-
gyeházára, ahol nagy lelkesedéssel fogadták. Az ügy jogi lezárása még hosszú ideig 
foglalkoztatta a jogászokat, végül 1832. szeptemberében megszületett a végső határozat: 
az elfogatáskor elkobzott iratokat vissza kell adni a tulajdonosnak, a vádra vonatkozólag 
pedig sem büntető keresetnek, sem további eljárásnak helye nincs. 

Perczel Mór 1831. őszén, 20 éves korában Tolna vármegye közigazgatásában kez-
dett dolgozni, s rövidesen bekapcsolódott a politikai közéletbe. A népszerű fiatalem-
bert egy kortársa így jellemzi: „Szép, feltűnő, férfias arcú, önérzetes, öntudatos. Egyik 
percben csupa láng, majd hirtelen elcsendesedik. Eleme a tűz, főleg ha szónokol vagy 
beszél". Az ifjúi tűz és vakmerőség életelme maradt politikai pályafutása során, Kosáry 
Domokos szerint „a szabadsággondolat igazi és kezdeményező magyar prófétája". 
Ez a tűz vezette a forradalom és szabadságharc küzdelmeiben, ez a tűz tartotta benne 
a lelket a száműzetés 18 évében, ez pislákolt benne az öregkor bonyhádi magányá-
ban. Itt, felidézve emlékeit, papírra vetette háborgásait. És újra verselt. Ekkor írta Az 
idő és lélek című 560 soros eposzát. Nekünk is üzennek hexameterei: 

Az ki felismeri tisztán s hirdeti önmaga létét, 
Az ki erényre, imára, tökélyre hivatva, teremtve 
Képes jóért, szépért öntagadásra hevülni, 
Az, kinek élténél kedvesb, drágább a szabadság, 
Lánggal eped, nemesül és boldog szűz szerelemben, 
Mint bölcsész, művész s nagy erényű- feltör egekbe. 

Dr. Kolta László 
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Szászfenes múltjából 
Szászfenes a Kolozsvár - Nagyvárad közötti országút két oldalán, a Kis-Szamos 

jobb partján települt Kolozs megyei nagyközség, a falu külsejében városiasodé köz-
ségközpont. 

Kolozsmonostortól nyugatra, a Kőhágón lefele haladva jutunk át a Tótfalu felől ér-
kező Gorbó-patak hídján, melynek délnyugati szomszédságában állott az 1950-es 
évekig a kirándulók, fuvarosok, utazók és éjjeli mulatozók által látogatott Zöld Sapka 
(Zöld Sipka) nevű csárda, - ha nem máshol, itt húzta a talpalávalót vagy a kesergőt a 
szászfenesi Ötvös Jani bácsi bandájával együtt. 

Innen nemsokára a kiszélesedő Szamosvölgyben fekvő Szászfenesre érünk, s balra 
a falutól alacsony erdő hegykúpon állott a Leányvár, amelynek azonban romjai az út-
ról ma már nem láthatók, de több oldalról is megközelíthetők. E meredek hegykúp 
tetejére épített várat az I. Béla királyunk által alapított kolozsmonostori Benedek-
rendi apátság az 1241. évi tatáidúlás után, s a hagyomány szerint ide menekítette az 
apátság megmaradt kincseit és egyéb javait. 

Amikor 1263-ban IV. Béla királyunk újra alapítja az 1241-ben elpusztult Benedek-
rendi apátságot, negyven falura kiterjedő birtokkal is ellátja, amelynek gazdasági s 
egyben fegyelmező központja a Leányvár lett. Ezt a szerepét a vár az 1437-es, Budai 
Nagy Antal vezette parasztfelkelésig megőrizte, amikor a felkelők dühének esett ál-
dozatul. A parasztfelkelés leverése után a várat nem építették újjá, hanem 1438-tól a 
közeli Gyalu lett a püspöki birtokok új központja. A Leányvárnak ma már csak föld-
sáncai és két bástyájának némi maradványa fedezhető fel, de a róla szóló legenda 
Kalotaszegen ma is ismeretes, magyarfenesi tanítványaim közül többen is lejegyezték: 
„Valamikor az ifjak táncba, fonóházba jártak szórakozni. Mulatságot kedvelő legény 
volt a magyarfenesi Székely Márton apósa is, aki a mulatságot minden este 
Magyarlónán, a fonóházban kereste. 

Egy este három gyönyörű szép leány tért be a lónai fonóházba. Mindenki kérdezte, 
találgatta, hogy kik, mik, honnan jöttek, hová valók, de senki sem tudott meg róluk 
semmit. Azok csak meg szépen beszélgettek a leányokkal, legényekkel, s így a 
magyarfenesi legénnyel is. 

Éjféltájban távoztak el a fonóházból. Az éber magyarfenesi legény azonban követte 
őket, és csudálkozva látta, hogy útjukat az erdő felé veszik. Miután elérték az erdőt, a 
holdvilág és a csillagok fényénél csendben tovább haladtak a fák között. A hajuk úgy 
fénylett, mintha tündérkezek szőtték volna aranyfonalból, aranyisztovátán. Mikor ki-
értek az erdő másik szélére, a hegyfokon álló vár felé vették útjukat, ott azonban 
megpillantották állhatatos követőjüket: a magyarfenesi legényt, és kérték, hogy vár-
jon, amíg visszatérnek. Azzal felmentek a hegyre, majd két fa között, egy alagúton 
bementek a várba. Onnan nemsokára kezükben egy kis aranyekével jöttek ki, amit a 
magyarfenesi legénynek adtak, s kérték, hogy amit látott, ne mondja el senkinek. 

Mivel lányok laktak abban a várban, azért nevezték el Leányvárnak." A századunk 
negyvenes éveiben n. Rákóczi Györgyről elnevezett laktanyák után érünk be a falu-
ba. Eddigi ismereteink szerint a falu neve okleveleinkben 1207-ben, majd 1272-ben 
jelenik meg először Fenes néven és csak 1297-ben Zaazfenes néven. Nyilván ekkor 
telepítette be Monoszlói Péter erdélyi püspök a szászokat a Rajna mentéről a tatárjá-
ráskor elpusztult őshonos lakosság pótlására, s ez a szász telepítési vonal ért véget a 
mai Magyarlónán és Tordaszentlászlón, amelyeket a XIX. század első negyedében is 
Szászlónának, illetve Szászszentlászlónak neveztek. 

A Szászfenes helységnév előtagjában a magyar nyelvben meghonosodott szász 
népnevet, utótagjában pedig a magyar fenes szót, annak fen-kő, köszörűkő jelentésű 
származékát ismerhetjük fel. A falut 1342-ben Fenes Saxonica, 1400-ban Fenes 
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Saxonicalis, 1587-ben Zázfenes, 1640-ben Suász Fenes és 1750-től Szászfenes néven 
emlegetik. Román elnevezése 1850-ben jelenik meg először Fenyis, majd 1854-ben 
Fenep néven. 1926-ban tükörfordításban Fenekűi Sásesc néven ismerik és használják 
a románok is, amit azonban 1926 végén az új román közigazgatási törvény alkal-
mazásával és Kolozs megye új területi-közigazgatási beosztásával Flore^tre változtat-
tak (Coriolan Suciu: Dicjionar istoric al localitá^ilor din Transilvania, Editura Academi-
ei Republicii Socialiste Románia 1967, valamint: Raport asupra stärii administrative a 
judetului Cluj pe anul 1926) 

A falu, majd a XVI-XVII. századi mezőváros is a középkor folyamán az erdélyi püs-
pökség birtoka volt, de az általa betelepített szászok, a szájhagyomány szerint, az it-
teni éghajlat miatt áttelepültek Lekencére, mert ott az éghajlat kedvezőbb volt a sző-
lőművelés számára. Voltak akik beleolvadtak a helyi magyar lakosságba, míg mások 
Kolozsmonostorra, Kolozsvárra vagy más, szásztelepítésű helységekbe telepedtek át. 

A nagyközségnek több műemléke is figyelemreméltó. Ezek közül kettő maradt 
fenn az 1921-1923-as földreform után: a Mikes-kastély virágházával és lóistállójával, 
valamint a magyar római katolikus templom. 

A Mikes-kastély, bár műemlék épületnek számított, 1945 után lebontották s helyén 
és udvarán családi házak sorát építették fel. A szóbanforgó kastély fölszintes épületét 
a XIX. század negyvenes éveiben újklasszikus stílusban építették. Közelében állott 
szép virágháza, amely szintén a földreform áldozata lett. A nemes arányú és értékes 
berendezésű Mikes udvarháznak mára mindössze vakolt kőoszlopos újabban kékre 
mázolt bejárati vaskapuja, valamint az utca felé ugyancsak újklasszikus stílusban 
épült, de jellegtelenné átalakított nagyszabású lóistállója maradt meg. A vaskapu ma a 
252 szám alatti magántelek bejárati kapuja, a lóistállóban az Orsa állatnemesítő intézet 
rendezkedett be. Szászfenesnek a XIII. században, eredetileg román stílusban, Mind-
szentek tiszteletére épült magyar római katolikus temploma ma is áll, és Kolozsvár, 
valamint Kalotaszeg vidékének igen értékes mű- és történelmi emléke, amely román-
kori, csúcsíves és barokk jegyeket egyesít magában. 

Néhai Hann József plébános véleménye szerint, amit első szemlélődésemkor: 1972. 
szeptember 11-én fejtett ki, a szentély alapzata, a félköríves diadalív s a falakon feltárt 
freskótöredékek mind azt bizonyítják, hogy a templom sokkal korábbi eredetű, mint 
a századok során kapott gótikus és barokk külső és belső. 

A szemlélőnek is jól szembetűnően bizonyít a torony alulról felfelé emelkedő há-
rom emeletének építészeti stílusa: az alsó szint román stílusú, a középső a csúcsíves, 
a felső barokk ízlésre vall. 

Az eredetileg román stílusban épített, ma egyhajós templomot a XIV. vagy a XV. 
században építették át gótikusba, amelyről az ajtókeret, valamint a templomhajó déli 
oldalán levő bejárat felett feltárt freskórészlet is tájékoztat. 

A barokk jegyeket: a torony felső emeletét, a kórust és a szentély donga boltozatát 
a XVm. században, a kuruc-labanc harcokat követően kaphatta. Fából készült barokk 
szobrok állnak a kapubejáratoknál is. A Fő utcai bejáraton Nepomuki Szent János, a 
keletinél, amely valamikor a főbejárat lehetett, a Piéta áll. Készítőjük egyelőre 
ismeretlen. 1810-ben épült a déli oldalon levő kisebb portikusz. 

Az 1960-1965 között Bágyuj Lajos vezetésével végzett restaurálás során kerültek 
felszínre középkori freskóiból, a vértanúk sorozatából Szent Katalin és Szent Lőrinc 
figurája, az északi oldal freskói közül pedig az Angyali üdvözlet és a Jézus a kereszten 
- nagyon megrongálódva. Ugyancsak a javítások során bontottákl ki és állították 
helyre a szentély déli oldalában épített papi ülőfülkét és a villanybevezetés során az 
északi oldalon előtűnt szentségtartó fülkét is. Előbbit a XIV., utóbbit a XV. századból 
eredeztetik. A templom déli oldalának freskóit a gótikus ablakok elvágják, ebből 
szintén az következik, hogy a gótikus jegyek későbbiek, mint a freskók. A freskókkal 
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egyidőben került felszínre a szentelési kereszt, a torony felőli bejárati ajtó stílusa, fe-
lette a Katalin-kerékkel, amelyet addig belülről az orgona takart el. 

A templom mennyezete ma fagerendázatos, padlózata pedig 40 cm-rel volt alacso-
nyabb a mainál, amire téglapadlózatot s erre később kőpadlózatot építettek. Az ere-
deti padlózatban két reneszánsz stílusú sírkövet - sírfedő lapot - találtak. Az egyik 
1623-ból, a másik pedig 1637-ből származik. 

A szentély alatti első részben tégla építményű kripta van. Nem tudni ki temetkezett oda. 
Talán annak a plébánosnak a holtteste pihen itt, akit a labancok karddal főbevágtak, mert 
nem árulta el, hogy a falu lakossága, javaival együtt, hova rejtőzködött el előlük. 

Egy 1770-es évszámot viselő barokk sírkő a Szent András havában elhunyt Bene-
dek Sára síremléke a szentélyben, amely a keresztrefeszített Krisztust és a tőrrel 
átszúrt Máriát ábrázolja. 

Az 1804-es évszámot viseli a portikuszban a diadalív alól kikerült sírkő: Hallerné 
gróf Bethlen Júlia síremléke, rajta a család címere: a kilenc ágú korona a kígyóval. 

Berendezései közül a Keresztelő kútja 1847-ből való kőfaragvány. 
Az empire stílusú főoltárt és prédikálószékét a Fogarasi Papp család készíttette 

1862-ben, hat regiszterű orgonáját pedig Kollonich István építette 1870-ben. A főoltár 
képét 1927-ben hozták át a hidegszamosi fa- és kőkitermelő olasz telepesek ká-
polnájából, amelyet két, nem egymáshoz tartozó, de egybemásolt képből alkotott 
meg az ismeretlen művész: Angyali üdvözlet és az Angyal látogatása Máriánál című 
képekből. (A fa- és kőkitermelő olaszokat a gróf Bánffy illetve a gróf Esterházy család 
telepítette Hidegszamosra az 1818 körüli években, hogy erdőbirtokaikból fával és 
kővel lássák el Kolozsvárt és környékét.) 

A XVm. századi aranyozott fa oltárkeresztje mellett három szobrocska Máriát, Já-
nost és Mária-Magdolnát ábrázolja. Mestereit nem ismertük. 

Oltárkövének fakerete az 1692-es évszámot viseli. 
1908-ig itt őrizték Báthory András lengyel bíboros és erdélyi fejedelem (1599) pa-

lástját, amelyet régi klenodiumaival együtt átadtak a gyulafehérvári püspökségnek. 
Legrégibb klenodiuma, egy cintányér, az 1757-es évszámot viseli. 
A templom kőtárát is érdemes megtekinteni, amelyet a torony emeletein helyeztek 

el, míg az északi mellékkápolnában a boltozat bordái láthatók. 

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében Kunszentmiklós járási székhely volt. 8300 la-
kosával különös szerepet töltött be a Kiskunságban. Közigazgatásilag hozzátartozott 
Tass, Szabadszállás, Fülöpszállás, Orgovány, Izsák, Kerekegyháza szintén hasonló 
települések. 1940-ben 20 körzetből, 68 utcából, három térből és 1191 házból állt. Aki 

Boldizsár Zeyk Imre 

Kunszentmiklós 
társadalma, 
1920-1940 

készlet a szerzőnek a Lakitelek alapítvány helytörténeti pályázatán díjnyertes munkájá 
ból. (Szerk.) 
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Budapestről érkezett erre a vidékre, az Nagy Lajos író szemével nézve ilyennek látta a 
járási székhelyet: 

„Kun falu az Alföldön. Öröm, amikor az ember elindul feléje Pestről... A falu távol-
sága a fővárostól nem nagy, hála a technikának... Gyorsvasúton az út ötvenhét perc, 
személyvonattal egy óra harmincnégy perc... Fa nincs az egész faluban, az egész ha-
tárban, ezt azonban nem úgy kell érteni, hogy egyáltalán nincs. Van, mert már kezd 
lenni, de csupa kis fa. Csak felnőtt fa nincs. A kunok nem szeretik a fát." (Nagy Lajos: 
Kun falu 1936-ban) Középületeinek egy része a múltat idézi, másik része viszont vá-
rosias jellegről tanúskodik. A református templom későbarokk stílusában már 1792-
től a főtéren látható. A klasszikus városházát 1832-ben építették, a mellette lévő 
Kunszentmikós-Dabas-Szabadszállás Takarékpénztár 1888-tól, eklektikus stílusával 
impozáns módon emelte a régi mezővárosi hagyományokat. 1931 óta van modem 
gimnáziuma tornateremmel. 1912-től Schuszter Constantin püspök kezdeményezésé-
re római katolikus polgári iskolája, és az is rendelkezik tornateremmel, sőt színpadot 
is építettek hozzá, így előadások megrendezésére is alkalmas. A nyolc tantermes köz-
ségi elemi iskola az új oktatási követelmények szellemében épült és az iskolán kívüli 
népművelést is jól szolgálta. 

Az ideérkező abban az időben látott még katolikus és zsidótemplomot. A Kálvin 
téren megtalálta a „Hősök szobrát" az országzászlóval, a gimnáziummal szemben a 
sportuszodát, a katolikus templom felé szolgabírói, járási és bírói hivatalokat, a Kos-
suth Lajos utca sarkán villanytelepet és klasszikus stílusban épült nemesi udvarháza-
kat. A falu szélén állt a korszerű vasútállomás. Sajnos ez három kilométernyire volt a 
település központjától, de a közlekedést Budapestre jónak mondták. 

27688 kh földterülettel rendelkezett Kunszentmiklós. Nagybirtok nem volt, a föld-
megosztása aránylag jó. A lakosság zöme földműveléssel és állattenyésztéssel foglal-
kozott. A határ legnagyobb része valaha mocsár volt. „Itt maradt meg legtovább a régi 
vízivilág. Mikor megépültek a Duna mentén a gátak, ez a terület nem lett sokkal szá-
razabb. A lefolyástalan vizek ugyanis éppúgy összeszaladtak a turjánokban, szittyók-
ban, őrjegekben, csisztoványokban, mint azelőtt." - írja találóan Varga Domokos, Vi-
zek könyve című szociográfiájában. Termett benne nád, széna, volt hal. A nádat télen 
levágták és Németországba exportálták stukatúrnádnak. Ez jó kereseti lehetőséget 
jelentett a szegényeknek. De jött 1929-ben a Duna-Tiszavölgyi „Lecsapoló Csatorna" 
és a víz elfolyt, a mocsár kiszáradt, maradt helyén a szikes föld, javarészt használha-
tatlant. Öntözéséről persze nem beszéltek, de közadóként behajtották a föld népétől 
a csatomaadót. Kunszentmiklós egész határának földadója 35000 - a lecsapolt terület 
után 145000 pengő volt. Pénz nélkül, sőt növekvő adósságokkal terhelten, elesve a 
halászat, a nádvágás, a szénagyűjtés lehetőségeitől, sokan szaporították a nincstele-
nek táborát. 

A juhtenyésztés ősi foglalkozásként tovább élt. A nagygazdák életét is a birkatartás 
határozta meg, mert gyenge minőségű földeken a rozs, árpa, burgonya termelése ke-
vés jövedelemmel kecsegtetett. A kukorica termelése pedig kockázatos volt, mert 
minden esztendőben jelen volt az aszály, aratástól őszig sokszor egy csepp eső sem 
esett. így a 62 tanyás nagygazda és a 398 középparaszti gazdálkodó, földbirtokkal 
rendelkező réteg, soha nem tudott eljutni az áhított magasabb gazdálkodás szintjére, 
jórészt csak a szükségleteit tudta kielégíteni. Önellátó volt, vagyon csak kevesek ke-
zébe halmozódott fel. Abból élt, amit a főtéren lévő piacon a kereskedőknek, iparo-
soknak, hivatalnokoknak, az úri középosztály tagjainak eladott. A birka prémjét, 
gyapjúját, bőrét a felvásárlók alacsony árért megvették, de ebből kevés haszon szár-
mazott, hogy csak a fennmaradáshoz volt elegendő. Ezért mondták találóan az itt 
élőkről, hogy a „Kunparaszt élete olyan rideg és kegyetlen volt, mint a prérifarkasé." 
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A gazdakörben működő bokrétások szereplése Budapesten 

Elsősorban saját természete volt rideg, de tegyük hozzá, hogy a körülmények 
alakították ilyenné. 

Itt is, mint az ország bármely helyén, erősen rétegeződött a parasztság. Voltak gaz-
dagabb parasztok (200-500 hold) akiknek hiába voltak földterületeik, még abból is 
nehezen tudtak megélni, hisz földjeiknek legnagyobb része szikes, terméktelen 
legelő és csak kevés jó föld jutott. Bérest kevesen tartottak. Szombati Lajos az 500 
holdas birtokát a családdal műveltette. Voltak lovai, ökrei, de nehéz szekerét nagyon 
gyakran saját maga húzta a kovácshoz javíttatás végett. Az ügyesebbek benn építettek 
házat és a tavaszt, nyarat a tanyán töltötték. 

A középparasztok (30-40 hold) fő törekvése az, hogy rendes házban lakjanak és 
növeljék a jó földet, meg a birkaállományt. A kisparasztok - az ő számuk a legna-
gyobb: 450 fő - és a napszámosok között alig volt eltérés. Az utóbbiakat 
„cocilistáknak" nevezték és legtöbbször a községháza előtt ólálkodtak és ha valaki-
nek szüksége volt napszámosra az odament és megalkudott valamelyikkel. Két kezük 
munkájával keresték meg a kenyerüket napról-napra. Mindenre vállalkoztak és 
mindenre alkalmasak voltak. Földtelen, háztalan, amolyan szögényemberek. Ezek a 
„Bügében" laktak, a katolikus templom környékén, nyomorúságos körülmények kö-
zött. 

Tagozódtak vallás szerint is: reformátusok, katolikusok, zsidók és hívők. Ezek nem 
nagyon házasodtak mással, csak a saját felekezetük tagjaival. A zsidó családok, hogy 
magukat fenntarthassák, kereskedéssel foglalkoztak, és jelentékeny számú úgyneve-
zett „szabadpályán" működő értelmiségi orvos ügyvéd került ki soraikból. Földeket is 
vásároltak és azokat haszonbérbe kiadták. 

Voltak fölszögiek, alszögiek, bügeiek. Legénykorukban sokat háborúskodtak. A 
fölszögiek megbicskázták az alszögieket és viszont. A reformátusok nem szerették a 
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„pápistákat" és fordítva. A kunok között a barátság nem volt őszinte, szűk határok 
közt mozgott, csak mulatozás közben tudtak feloldódni és csak igen kis kőiben lehe-

tett benső énjükhöz közelebb kerülni. A szomszédok legnagyobb gondja az volt, 
hogy a kerítését mennyivel tudná tovább vinni a másik szomszéd kárára. Állandó ve-
szekedések voltak a „mözsgyék" miatt. Ezek a kunparasztok hetyke, gyakran sasorrú, 
jóvágású emberek voltak. A gazdagabbak, akiknek ősei redemptiós levéllel, nemesi 
származással rendelkeztek, lenézték a szegényebbeket, a máshonnan jötteket. Az 
urakat lenézték, mivel a termelő munkát ők végezték. „Ha a paraszt nem dolgozna, az 
úr nem enne" - ez volt a mondásuk. 

A hivatalnokokat nem szerették, mert minden rosszat tőlük kaptak. A mindenkori 
rendszerrel szemben ellenségesek voltak. Amikor a szolgabíró berendelte Szappanos 
Lukács gazdát, hogy József főherceg tiszteletére járja el a régi „kun táncokat", megta-
gadta, mert a „kun embömek" senki sem parancsolhat. „A kalapjukat mind egyformán 
hordták, kissé billentve, de nem félre, hanem előrefelé" - állapította meg Nagy Lajos 
író, sőt azt is látta, hogy ügyvéd barátját senki sem köszöntötte előre, mert itt a jött-
menteknek nincs tekintélyük. Az adott helyzetben az ügyvédnek kell előre köszön-
nie, a kun aztán tisztességtudóan fogadja az üdvözlést. 

A módos gazdák, középparasztok a régi Polgári Olvasóegylet épületét megvásárol-
ták, lebontották és annak helyén 1890-ben saját erejükből székházat építettek. Ez lett 
a Gazdakör. Itt lehetett olvasni, szórakozni, népies előadásokat, tanfolyamokat hall-
gatni, színdarabokat tanulni és bemutatni, mert színpad is volt. ő k hívták életre gaz-
dalegényekből és leányokból a híres Gyöngyösbokréta tánccsoportot. Ennek egy lel-
kes kungazda, Szappanos Lukács volt a vezetője. Az általa kiválogatott táncosok be-
járták hazánkat, Szent István hetében Budapesten szerepeltek, de jártak Ausztriában, 
Franciaországban, ahol díjazásban is részesültek. A kun verbunkosnak, a legényes-
nek óriási sikere volt. A hagyományőrzésben múlhatatlan érdemeket szereztek. Min-
den szombat és vasárnap élénk élet volt a Gazdakörben. Március 15-én, október 26-
án (Dömötör napján) vacsorával egybekötött népünnepélyt rendeztek. 

A jelentős számú kiskereskedői és vállalkozói réteg is megtalálta itt a számítását. Az 
üzletekben vegyesen tartottak mindenféle arut, hogy a vevő megkapja azt, amit keres. 
Élelmiszereket, edényeket, kerti eszközöket, női, férfi ruhákat, textíliát, méterárut, 
petróleumot, cukorkát, üvegárut. Beszereztek mindent, nehogy a vevő átpártoljon 
máshová. Itt is megalakult a Kiskereskedők Országos Szövetségének helyi csoportja. 
37 kiskereskedő lett e szervezetnek tagja. Gyűléseiket Mészáros vendéglőjében tartot-
ták. Az elnök Mendli Gyula volt. Három szálloda várta a vidékről érkező vendégeket, 
tizenegy vendéglő pedig a szórakozni vágyó kun atyafiakat. A Petőfi nevét viselő ká-
véház a polgárság és az értelmiség kedvelt találkozóhelye volt, de itt tartották 1937-től 
a Kisgazdapártiak a politikai rendezvényeiket. 

A Hangya termelő- értékesítő- és fogyasztási szövetkezetének a község területén 
boltja, a falu szélén telephelye volt. Az árusítás és terményértékesítés jelentős segítsé-
get nyújtott a szövetkezeti tagoknak és a gazdáknak. 1938-ban forgalmuk 75000 
pengő, míg 1939-ben már elérték a 100000 pengőt és az ország 1781 működő szövet-
kezetei között a 129. helyet foglalták az évi rangsor szerint. 

A kisiparosok nem voltak parasztok, de urak sem. Az iparoshoz a gazdák szívesen 
hozzáadták a leányaikat, csupán azért, mert náluk az asszonynak könnyebb az élete, 
nem kellett aratni, markot szedni. A kovácsokat becsülték a legjobban. Lópatko-
láskor, szekérjavítás alkalmával velük tudtak közvetlenebbül beszélgetni. Fodrászok-
nak, cipészeknek, szabónak sokat kellett dolgozni, pénz meg kevés akadt, őrsi Ist-
ván így emlékezett vissza az 1938-as évről: „Hetente egyszer mögborotváltuk az 
atyafit, aztán havonta egyszer mögnyírtuk. Ezért kaptunk egy véka búzát, az volt 25 
kg, aztán a búza mázsája 6-8 pengő. Ki lehet számolni mennyit hozott ez. De mög le-
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hetett alkudni árpába, kukoricába is, meit pénz az nehezebben akadt otthon az atya-
finak." Itt Kunszentmiklóson 1940-ben 175 iparos élt. Megoszlásuk a következő volt: 
asztalos 14, ács 13, bádogos 1, bognár 8, bőrdíszműves 1, cipész 28, fényképész 1, 
férfi szabó 12, fodrász 5, hentes 12, kalapos 2, kefekötő 2, késes 1, kovács 13, köteles 
2, kőműves 22, lakatos 6, mázoló 2, molnár 3, női szabó 8, nyomdász 3, sütő 4, 
szíjgyártó 1, szobafestő 1, szűcs 1, órás 2, vendéglős 6, villanyszerelő 1. Az Ipar utca, 
Kádár, Fésűs, Kalap utcák jelzik, hogy ők a település nyugati fertályában éltek a ka-
tolikus és zsidó templomok környékén. 

1884-ben megalakult az Ipartestület. Székházukat 1895-ben építették, ahol lehető-
ség volt a kulturált kikapcsolódásra. Szombaton, vasárnap jöttek össze rendszeresen. 
Dalárdát szerveztek és ide a jóhangú szegényeket is felvették. Az ünnepségen, teme-
téseken mindig büszkék voltak énekeseik sikereire. Műkedvelő előadásokat is szer-
veztek. Ezt azért is tartották fontosnak, mert a gyakori próbákon, miközben tanulgat-
ták a szerepeiket, fejlesztették magukat az olvasás és könyv nélküli szövegtanulásban 
is. Ez egyben az iskolán kívüli népművelési munka fejlesztését is jelentette. 

Az úri középosztály nem volt egységes, hisz tagjai között voltak birtokosok, kato-
natisztek, értelmiségiek, járási és községi vezetők, hivatalnokok. A szélső-jobboldali 
eszméket is elfogadók mellett voltak itt a nyugati polgári demokráciának hívei is, de a 
kereszténynemzeti irányzatot sem tagadták meg. 

Már 1863-tól működött az Úri Kaszinó, az intellektuális osztály zárt társas köre. 
Több mint százan voltak a tagjai. Tisztviselők, ügyvédek, földbirtokosok, orvosok, 
tanárok, katonatisztek, járási és községi vezetők esténként saját székházukban szóra-
koztak, néha veszekedtek és apró kis győzelmeket arattak egymás felett. Ennek lett a 
következménye, hogy 1931-ben botrány miatt a belügyminisztérium feloszlatta, de 
egy évvel később újjáalakult és Nemzeti kaszinó néven tovább folytatta működését, 
ám a középiskolai tanárok jelentős része távolmaradt. Székházukban volt társalgó, 
2000 kötetes könyvtár, nagyterem, olvasóhelyiség és játékszoba. Még József főherceg 
is meglátogatta a Kaszinót. 

A középiskola tanárai erősen az angol polgári demokrácia eszmeiségében éltek, de 
a hivatalos művelődéspolitika szellemében végezték oktató-nevelő munkájukat. Az 
oktatáson kívül, a polgári iskola tanáraival együtt ápolták a népszokásokat, a ha-
gyományőrző tevékenységet. A tudás, a műveltség megszerzése érdekében eleget 
akartak tenni annak a célkitűzésnek, hogy a meglévő szellemi kincseket ne csak óv-
ják, de terjesszék is. 

Az önkéntes Tűzoltó Egyesület a szegények soraiból toborozta tagjait. Működésü-
ket a község is támogtta. Ok is rendeztek bálokat, műkedvelő előadásokat és közben 
elsajátították a tűzoltás mesterségének tudományát is. A fiatalok a református és kato-
likus egyletekben találták meg a szórakozási, művelődési lehetőségeiket. Vallásosan 
gondolkodó, hazát szerető parasztfiatalokat neveltek itt az egyházak képviselői, de a 
világi szokásokat, néphagyományokat tudatosan beépítették foglalkozásaik rendsze-
rébe. 

Galambos Sándor 

Zombor és szellemi vidéke 
Klobusiczky kalocsai érsek ellene volt, hogy Zombor legyen Bács vármegye szék-

helye. Baját ajánlotta vagy Bácsot, olyan szenvedélyes hangon, hogy n. József, aki 
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mindenekelőtt a felvilágosodás híve volt, s nem rokonszenvezett a klérussal, Zom-
bort erősítette meg megyeszékhelyi mivoltában. Pedig akkor már Újvidék is bejelen-
tette igényét erre a központi szerepre, nyomatékosan hangsúlyozva a tényt, hogy a 
„déli vidékek kapuja". 

A véleménykülönbségek ütközőpontja a kereskedelem volt, amelyet Zombor el-
hanyagolt, és így messze elmaradt nemcsak a vidék városai, de fejlettebb falvai mö-
gött is. Mindenekelőtt azért, mert nem voltak kiépült útjai. Zombortól messze esik a 
Duna, s a Ferenc-csatorna is úgy épült, hogy rakodóhelyeit délebbre könnyebb volt 
megközelíteni. A mocsarak és vadvizek lecsapolása is vájatott magára a várost körül-
vevő lapályon. Kő se volt, s a rendezetlen birtokviszonyok, a török uralom alól épp 
csak felszabadult, s a határőrvidékkel együttjáró különleges állapot sem adta meg a 
szükséges feltételeket. 

Ezek voltak az objektív okok. De nem kevésbé játszottak közre azok a lelki motí-
vumok, amelyek a nemesi rend, s az uralkodó osztály patópálos mentalitásában jutot-
tak kifejezésre. Mert a vármegye nemesi intézmény volt, jóllehet a XVIII. század má-
sodik felében már kezdtek fellazulni a rendi Magyarország kötelmei, hiszen a betele-
pülők többsége szabadon költöző polgár volt, s már ez a körülmény is új társadalmi 
viszonyokat teremtett. De a házat és földet kapott kisbirtokosoknak nem volt bele-
szólásuk a vármegye, vagy pláne az ország ügyeibe. A megyebizottsági tagok, a 
virilisták, mindenekelőtt a földbirtokos nemesség, a nábobok köréből kerültek ki, s 
azok elsősorban saját érdekeiket tartották szem előtt. 

A „nábob" arab szó, s helytartót jelent. így nevezték az angol gyarmati hivatalno-
kokat, akik szegényen, egy térdnadrágban és egy gyökérpipával érkeztek állomáshe-
lyükre, s dúsgazdagon tértek haza, amikor megbízatásuk lejárt, s megszűnt a kiski-
rályságuk. A magyar nyelv használatában a nábob bácskai földesurat jelentett. Nem 
felvidékit, nem erdélyit, hanem kizárólag bácskáit, amin azonban nemcsak a régi 
vármegye határai közé zárt területet kellett érteni. Kényelmes általánosítással Bánát, 
vagyis Temes és Torontál, sőt Baranya is benne volt ebben a szóban. Bácska, mint 
fogalom, egyesítette magában a régi, történelmi Magyarország egész déli részét. 

A nábob szó értelme nem származásra utalt. Nem grófok és bárók viselték ezt az 
irigylésre méltó nevet, hanem azok a fantasztikusan gazdag bácskai urak, akik a va-
gyonukkal szerezték ezt a díszítő jelzőt. A Dungyerszkiek, Latinovicsok, a Fernbach-
ok, Vojnicsok és Szemzők, akik rövid úton, szinte egy nemzedék szerzeményével ju-
tottak hatalmas vagyonhoz, s akikhez aztán felzárkóztak az újabb gazdagok. 

A szót magát különben az irodalom népszerűsítette. Regényekben és tárcanovel-
lákban tűnt fel a nábob, s Ambrus Zoltántól Bródy Sándoron át Krúdy Gyuláig vonta 
magára jó ideig ez a kétégtelenül érdekes figura a figyelmet. Alakját rokonszenvesnek 
rajzolták, nem úgy, mint a grófokat, akiket szinte kötelező volt hülyének ábrázolni, 
hogy később Arisztid- és Tasziló-viccekben vegyen magának elégtételt a magyar pol-
gár kisebbrendűségi érzete. 

A nábob, legalább ezekben a történetekben, nem volt léha és munkakerülő. Vál-
lalkozó szelleme, modern gondolkodása, bizonyos tekintetben demokratikus maga-
tartása különböztette meg a született arisztokratától. A nábob intenzíven résztvett 
birtoka kezelésében, kilovagolt a határba, megtanácskozta a dolgokat tiszttartóval, is-
pánnal és intézővel, néha még mélyebbre ereszkedve, szóval együtt élt alattvalóival a 
maga földjén. Kicsit az orosz regények hőseihez hasonlóan, akik a hosszú téli esté-
ken a behavazott pusztán éltek, csaknem patriarkális közösségben a cselédeikkel. 

A bácskai nábobok között nem voltak nemzetiségi ellentétek. A Dungyerszkiek, 
Zákók és Gavanszkiak épp oly magától értetődő önérzettel öltöztek díszmagyarba, ha 
hely és alkalom úgy kívánta, mint a Szemzők, Vojnicsok és Latinovicsok. Éppen csak 
az a kis egzotikum tette érdekesebbé őket, ha mondjuk a Nemzeti Kaszinóban megje-
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lentek, amit a másféle vallás hagyott rajtuk, inkább legendák ködfelhőivel, mint a 
valóság ismertetőjeleivel. 

Ezt is persze az irodalom hangsúlyozta, jóval nagyobb elismeréssel, mint amivel a 
magyar származású nábobokat részesítette. De általános vonásaikat nem a nyelv vagy 
a vallás határozta meg, hanem a bácskaiságuk. 

Mire azonban az irodalmi hatás leért a társadalom mélyebb rétegeibe, a bácskai 
nábob arcképén végbement egynémely változás. Elsősorban azzal a tévhittel, hogy a 
nábobok két kézzel szórják a pénzt, hogy duhajkodnak, lóháton nyargalnak be a tük-
rös kávéházba, s természetesen ők azok, akik beugornak a nagybőgőbe. A fékevesz-
tett, vad mulatozások hőseivé is a nábobokat helyezte Bácskában a köztudat, s keltet-
te vidékünk rossz hírét. 

Ezzel szemben Krúdy novellájában Dungyerszki Gyókó spenótot kér a Nemzeti 
Kaszinó pincérétől tükörtojással, s ásványvizet iszik hozzá. Még a botrányhős Szemző 
Gyuszi is - akit húszegynéhány éves korában bajai főispánnak tétetett meg a nábo-
bok klánja - kétszer számolja meg az ezres bankókat Kellér Andor életrajzi regényé-
ben, mielőtt betette volna abba a barna bőröndbe, amelyet titkára vitt utána minden-
hova. És a Fembachok között is akadtak, akik egyenesen zsugoriak voltak. A feltű-
nést hajhászó, könnyen élő nábobok inkább Herczeg Ferenc regényeiben jelennek 
meg, de ott már nem is nábobok, csak anyagi gondokkal küzdő vidám, bohém 
dzsentrik és számító hozományvadászok. 

A nábob típusát persze hiába keresnénk más irodalmakban. Ez a Bácskából ere-
deztetett vérbő figura eredeti magyar termék. Nem mintha utólag büszkék lennénk rá, 
de így igaz. A szerb irodalom, amely itt bontakozott ki a Duna-Tisza közén, lombo-
sodott, s központja, a „szerb Athén", Újvidék volt, nem ismeri ezt a típust. Még nega-
tív hősként sem jelenik meg az akkor írt történetekben, amikor még léteztek nábo-
bok. Pedig közszereplésük, vagyonuk máig látható nyomokat hagyott hátra a nevük-
kel együtt. 

Mindennek a megyeszékhely, Zombor volt a központja. Meit Zombor, amelyet 
parkosított utcáival ma a „nyugdíjasok városának" neveznek, a századelő éveiben 
élénk társasági életet élt. Ha Szabadka az első bácskai színházzal dicsekedhetett, a 
zomboriak egyesületeket, társas köröket alakítottak. Osztályok, nemzetiségek és fe-
lekezetek szerint oszlottak meg ezek az egyletek, s azokon belül is céljuknak és ren-
deltetésüknek megfelelően. 

A magyar egyesületek és társaságok tevékenységét permanens fegyelemmel kísérte 
fáradhatatlan krónikása, Vértesi Károly. Nem volt hazafias ünnep az ő szónoklata 
nélkül. De főleg a társas ebédeket és vacsorákát szerette, mint négy kötetben kiadott 
köszöntőiből kiderül. 

Vértesi Károly ügyvéd volt és író. Fia annak a Virter Ferencnek, aki negyvennyolc-
ban éppúgy közéleti szerepet játszott a városban, mint a Bach-korszak idején és 
azután is. A fia viszont következetesen magyar maradt, ő szervezte meg a „hazai ipar" 
pártolását szorgalmazó Tulipán-szövetséget, s ő volt az, aki többször is síkraszállt 
azért, hogy a hölgyek mondjanak le az európai divatról és járjanak „honi kékben". 

Közben útirajzokat írt. Bejárta egész Európát, Amerikában is körutazott, s ezeket az 
írásait fővárosi lapok is közölték. Mindebből egy europérre gondolna a kései olvasó. 
Csak amikor belelapoz a könyveibe, akkor kerül óhatatlanul szembe a gyógyíthatat-
lan vidéki dilettánssal, ő maga rendkívül komolyan vette az irodalmat. Többször is 
felszólította tömörülésre a bácskai írókat, s amikor mozgalma végül sikerrel járt, ő lett 
a körnek az elnöke. De nem lépett be számottevő literátor ebbe a körbe. A Zombor-
ban élők közül senki. Laza Kostic a szerbek nagy költője nem is válaszolt felszólítá-
saira, a fiatal Papp Dániel Pestre ment, Gozsdu Elek meg elhallgatott. 

42 



Ez azonban nem zavarta Vértesit. Szorgalmasan közölte szónoklatait a vezércikk 
helyén a Bácska és a Zombor és vidéke hasábjain. Aztán meg, mintha megelégelte 
volna a kormánypárti politikát, s megindult az ellenzéki Bácskai Függetlenség, fő-
munkatársa lett, most már élete végéig. 

De akkor már igazán mozgalmas lett Zombor politikai élete. Megjelentek a szocia-
listák, s 1906-ban az építőmunkások sztrájkba léptek, a malomipar dolgozói ugyan-
csak beszüntették a munkát. És ami országos feltűnést keltett, a tanítók is egyre han-
gosabban fejezték ki elégedetlenségüket. A harcias ellenzéki újság Jovanovics József 
főszerkesztő fulmináns cikkeivel, és Vértesi Károly régi vesszőparipáján újra szilajon 
nyargalva, s minden szónoki készségét kifejezve a magyar vezényszó bevezetését 
sürgette a hadseregben. Egészen megfiatalodott a stílusa, mert ez már országos ügy 
volt, messze fontosabb minden bérmozgalomnál, s ezt még az elégedetlen szegény 
tanítók is helyeselték. A Zombor és Vidéke rég elhallgatott, s a várost forradalmi han-
gulat járta át, amikor a harcias cikkeket is túlszárnyalta Gyökössy Endre verse: 

De megvert az Isten: 
Magyarnak születtem. 
Megvert még jobban is, 
Mert katona lettem. 
Véresre harapom 
Haragomban ajkam: 
Gyűlölt idegen szó 
Parancsa van rajtam! 

Herceg János 
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(Budapest) 1300 Ft.; H. Bathó Edit (Jászberény) 600 ft.; Dr. Horváth József (Győr) 800 
Ft.; Horváth Lajos (Veresegyháza) 600 Ft.; Jakus Lajos (Penc) 2400 Ft.; Juhász László 
(Ausztria) 4500 Ft. ; Dr. Kanyar József (Budapest) 6300Ft. Kálmán Gyula (Csorna) 
5000 Ft.; Kerékgyártó Mihály (Ózd) 800 Ft. ; Kovács Dezső (Budapest) 10 0000 Ft.; Dr. 
Kovács Jenő (Szombathely) 3000 Ft.; Dr. Kováts Dániel (Szeged) 1000 Ft.; Dr1. Kör-
mendi Géza (Tata) 2700 Ft.; Dr. Krisztián Béla (Pécs) 500 Ft.; Kubinyi András 
(Budapest) 4000 Ft.; Kulcsár László (Almáskamarás) 1000 Ft.; Dr. Lackovits Emőke 
(Veszprém) 4000 Ft.; ijj. Lele József (Tápé) 2400 Ft.; Dr. Lukács László (Székes-
fehérvár) 4800 Ft.; Matyikó Sebestyén József (Siófok) 500 Ft.; Dr. Mándics Mihály 
(Csávoly) 200 Ft. Mezősi József (Budapest) 1300 Ft.; Püspöki Nagy Péter (Budapest) 
3600 Ft.; Dr. Sipos Csaba (Kaposvár) 600 Ft.; Somogy Megye önkormányzati Hivatala 
(Kaposvár) 10000 Ft.; Dr. Szamosújvári Sándor (Debrecen) 400 Ft.; Székelyné Körösi 
Ilona (Kecskemét) 1000 Ft.; Dr. Szűcs Ernő (Debrecen) 2700 Ft.; Dr. Szűcs Judit 
(Csongrád) 600 FL; Dr. Tlmaffy László (Győr) 600 FL; Dr. Tóth József (Budapest) 500 Ft.; 
Tuba László (Mosonmagyaróvár) 700 Ft; Udvarhelyi Nándor (Miskolc) 1300 Ft.; Wachos 
Imre (Budapest) 2300 Ft.; Zóka László (Pécs) 800 FL 

Segítő támogatásukat hálásan köszön i 
a Kuratórium. 
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S O R S K É R D É S E K 1 

A reformkori rendi országgyűlésektől 
a szabadon választott parlamentig 

A magyar országgyűlés 1848-ban, a reformkorszak lezárulásával nyerte el mai nyu-
gat-európai arculatát, de eredetére nézve a nemzet történelmével egyidős intézmény-
nek tekinthető, amely a mindenkori korszellem kívánalmai és szükségletei szerint 
alakult. Amennyiben a honalapítás tényében az összességnek tudatos elhatározása 
mutatható ki, úgy történetfilozófiai szinten megállapítható, hogy a magyar parlamen-
tarizmus ezen korai, primitív demokráciából bontakozott ki. Szerves előzménynek 
tudható be a pusztaszeri, majd a Csepel-szigeti nemzetgyűlés. Később, az Árpád-kori 
országgyűléseken a király együtt tartott ülést (zsinatot) az előkelőkkel, a papsággal, a 
szabadokkal. A magyar alkotmány első köve, az 1222. évi Aranybulla vált fundamen-
tumává a nemzeti szabadságnak - mely alatt természetesen a rendek, a nemesség 
szabadsága értendő. Attól az időtől fogva, amikor a nemesség lassan „bevonul" a 
vármegyékbe, a megyei nemesség mind nagyobb befolyást gyakorol a közügyekre. 
Az első rendi parlamenttel Mária királynő uralkodása alatt találkozunk (1384.), ahol 
megjelentek a vármegyék és a városok követei is. A kétkamarás diéta - a megyék 
képviseletéből álló alsó tábla, a főurakból és főpapságból álló felsőtábla - csak a XVI. 
század folyamán, tehát már Habsburg-uralom alatt nyerte el végleges formáját. 

A képviselőház ülésterme 1940-ben 
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I. Ferdinánd uralkodása idején sok évszázados küzdelem kezdődött a magyar 
nemzet és idegen királyai között a nemzeti szabadság és lét fenntartásáért. A 
meghagyott, de egyre ritkábban összehívott magyar rendi országgyűlésnek csak 
ámyékhatalma maradt: javaslatait Bécsben átdolgozták és úgy terjesztették a király elé 
szentesítés céljából. Azt mondhatnók, hogy a következő évszázadokban a magyar 
országgyűlés ereje és működése fokmérőjévé vált a vele szemben kifejtett dinasztikus 
erőnek. (A különleges helyzetben lévő Erdély - a török által megszállt területekre is 
kisugározva - fenntarthatta a nemzeti öntudatot és kontinuitást a rendi alkotmány és 
a Werbőczi Tripartitumában összegezett jogrendszer révén.) 

Az 1712-1715. évi pozsonyi országgyűlésen a Magyar Királyság területi egységét 
helyreállítani nem képes, akkor mindössze 49 vármegyéből álló anyaország képvise-
lői már az 1848-ig fennálló szervezeti formában tevékenykedtek: egyrészt a nádori el-
nöklettel működő felső tábla tagjaiként a zászlósurak, főpapok, főispánok, aulikus 
főurak, másrészt a királyi személynök vezette alsótáblán az apátok, prépostok, a sza-
bad királyi városok követei, valamint a nemzeti vármegyék 2-2 követe és a horvát or-
szággyűlés 2 képviselője. A 10-20 évenként összehívott diétán a rendek többnyire 
nagy haraggal kezdték meg tanácskozásaikat. Felszólamlásaikat befolyásolták sértett 
nemzeti büszkeségük, valós rendi sérelmeik. Felelős kormány nem lévén a szemé-
lyében szent és sérthetetlen király gyakran maga válaszolt a jelzett problémákra, ami 
egyenlőtlen párbeszédet eredményezett. Ennek a látszólag fejlődésképtelen, uralko-
dói túlkapásokkal megnyirbált, sokszor semmibe vett, poros rendi parlamentnek 
mégis óriási szerepe volt abban, hogy a vármegyék önkormányzati tevékenységével 
együtt fenntarthatta a nemzet eszméjét, öntudatát. A magyar nemességnek sikerült 
megőriznie rendi kiváltságait; legfőbb politikai fórumain - országgyűlés, vármegye - , 
tehát a rendi nyilvánosság színterein szabadon politizálhatott. 

Az angol ipari, majd a francia társadalmi forradalom együttes hatásai a XTX. század 
első felére végiggyűrűztek a Habsburg-birodalom területein, megkezdték Magyaror-
szág társadalmi-gazdasági szerkezetének lassú átalakítását is. A reformkori megye-
gyűlések által kiküldött bizottságok már át-átfogalmazták az országgyűlési bizottsá-
gok indítványait, majd reformszellemmel telítve fogadtatták el azokat a megyegyűlé-
seken. Az 1830-as évektől kezdve a politizáló kiváltságok gondolkodását tekintve a 
polgári reformok hívei kerekedtek felül. Az 52 vármegye zömében liberális - az ál-
lamélet polgári átalakítását célzó - utasításokkal ellátott követeket választott. A nem-
zeti önrendelkezésért, a népképviseleti törvényhozásért, a felelős kormányzatért fo-
lyó küzdelemben a birodalom központosítására koncentráló Bécs felismerte, hogy a 
polgári átalakulással párhuzamosan lezajló nemzeti fejlődés a birodalom decentralizá-
lódásához és nagyhatalmi szerepe elvesztéséhez vezethet, ezért a végsőkig ellenállt. 
Az 1840-es évek éleződő politikai küzdelmeiben került sor Magyarország első politi-
kai pártjainak megalakulására. 1848 tavaszán pedig a Kossuth Lajos vezette magyar 
küldöttség az egész reformkor addig megfogalmazott programjait követelte az udvar-
tól. „... nekünk forradalmat csinálni eszünk ágában sem volt... A program, melyet az 
1847^48. évi országgyűlésen keresztülvittünk egyenesen azon reformmozgalom 
eredménye, mely már 1790 óta fennállott az országban..." - emlékezett később. A po-
zsonyi tárgyalások hetei után az április 11-i uralkodói szentesítéssel korszakalkotó 
törvények születtek; az önállóvá vált Magyarország nemzeti önrendelkezést biztosító 
polgári liberális alkotmányosságot léptetett életbe. Az addigi rendi szervezet átalakult, 
s a követek táblájából választáson alapuló képviselőház lett. (A főrendi tábla szerve-
zetét nem érintették.) A végrehajtó hatalmat a népképviseleti parlamentnek felelős 
magyar kormány vette kezébe. A választójogosultság első polgári feltételeit az V. tc.-
ben rögzítették: a korabeli európai alkotmányok mintájára a tulajdon, a jövedelem, a 
foglalkozás és a magasabb értelmiség cenzusához folyamodtak, hogy az iskolázatlan 
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tömegek egyszerre be ne tódulhassanak a népképviselet szentélyébe. A választók 
száma még így is a korábbi négyszeresére emelkedett, a lakosság 7 %-át érintette. „A 
cenzuális rendszer lényege abban áll, hogy a polgárjog részeseivé azok tétessenek, 
kikről - minthogy egy bizonyos vagyonnal vagy jövedelemmel bírnak - valószínűleg 
feltehető, hogy maguk némileg kiművelhették, s a közállomány és közjó iránt érdek-
kel viseltetnek..." - írta hírlapi cikkében Kossuth Lajos. A 48-as törvényhozás tehát a 
tulajdon, jövedelem, foglalkozás és magasabb értelmiségi cenzusánál az értelmi cen-
zus fokmérőjét kereste, mindhárom paraméterben feltételezte bizonyos műveltség 
megszerzésének lehetőségét, illetve egy legalábbis közepes szellemi nívó meglétét. 
Az 1848. évi V. tc. kiindulópontja lett a későbbi polgári korszakban lezajló választó-
jogi vitáknak, törvénymódosítási kísérleteknek, mert lényegében mindaz benne fog-
laltatott, amit a későbbi polgári választójogi feltételrendszerek is - kisebb finomítá-
sokkal, módosításokkal - tartalmaztak. Egyébként a törvény 377 képviselővel számolt 
(idevéve Horvát-Szlavónországot és a katonai határőrvidéket); az erdélyi országgyű-
lésnek azonban előzőleg ki kellett mondania az uniót Magyarországgal. Csak ennek 
megtörténte és szentesítése után küldhette el a maga 73 képviselőjét Erdély is az 
1848. június 15-én megnyílt magyar országgyűlésre. 

Noha az 1848. évi IV. tc. az országgyűlés pesti székhellyel történő évenkénti 
összehívását írja elő, a következő választás és országgyűlés - az ismert okok miatt -
csak a Bach-korszak után, 1861-ben taitatik meg. Ezen a Deák-féle Felirati Párt került 
többségbe az emigráció politikai vonalához ragaszkodó Határozati Párttal szemben, 
jóllehet mindketten 48-ra hivatkozva utasították el az uralkodó 1860-as Októberi 
Diplomáját, illetve 186l-es Februári Pátensét. Az osztrák-német egységtörekvések 
szellemében fogant utóbbi szerint ugyanis a magyar képviselőket a birodalmi parla-
mentbe küldenék el, következésképpen le kellene mondaniuk 1848-ban elért 
önállóságukról az összbirodalmi alkotmányosság javára. 

Az 1867 utáni parlamenti pártstruktúrát a kiegyezéshez való viszony, tehát annak 
hívei, és a 48-asok, annak ellenzői határozták meg. A kiegyezést létrehozó többségi 
Deák-párt számbeli fölénye egyre csökkent, a legnagyobb ellenzéki párttal 
(balközép) történő fúziója eredményeképpen évtizedekre meghatározó párt, a Sza-
badelvű Párt jött létre - Tisza Kálmán korszakos miniszterelnökségével együtt. A meg 
nem alkuvó szélbal pedig némely elvhű balközép tagokkal gyarapodva létrehozta a 
Függetlenségi és 48-as Pártot, mely évtizedekig ellenzékben tevékenykedett a kie-
gyezést opponáló, korrigáló politikai szándékkal. 

Ezek a parlamenti csoportosulások ekkor még nem tekinthetők modern politikai 
pártoknak, többnyire csak a négyévenként megtartott választások idejére rekrutálód-
tak. A dualista rendszer és az alkotmányos kormányzat fenntartásához gyakran volt 
szükség választási csalásokra, praktikákra, erőszakosságokra. Ezen évtizedek válasz-
tási „terméke" a kortes, aki színes egyéniségével, szervezőkészségével, a rendelke-
zésre bocsátott anyagi javak segítségével egyengette a képviselőjelölt kortes-körútját 
választókörzetében. A törvényalkotók a „magyar lélektől idegennfek" tartották a titkos 
szavazást, ezért a szavazatszedő bizottság elnöke előtt hangos szóval kellett voksolni, 
amit aztán az egyes jelölt neve alá be is könyveltek, ha éppen nem akartak csalni, 
mert erre ilyen körülmények között természetesen megvolt a lehetőség. 

A polgári választójog 1848-ban felsorolt feltételei 1913-ig lényegében változatlanok 
maradtak. Némi változást csak az 1874. évi XXXIV. tc. hoz, amikor a választójog 1848-
ban még birtok, jövedelem, illetve foglalkozás mértéke által meghatározott feltételei-
nek helyére az ezek után fizetendő adók összegét állítja, valamint az 1887. évi XVII. 
tc., mely kimondja a zsidó vallású magyar állampolgároknak a nem zsidó lakosokkal 
való teljes polgári politikai egyenjogúságát a választási jogban is. A századfordulóig 
Magyarország számított a birodalom politikailag legszilárdabb részének. A valóságos 
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társadalmi feszültségek nem kerülhettek a politikai élet felszínére, mert a magyar 
parlamentben csak magyar politikai pártok képviseltették magukat, az egyre polgáro-
sodó nemzetiség nem hallathatta szavát. A parlament vitáit közjogi ellentétek, véde-
rőviták uralták. Új formálódó erők - melyek mögött a politikai életből kizárt társa-
dalmi csoportok, rétegek sorakoztak, általános választójogot követeltek (és ez időn-
ként bizonyos fokú egységet teremtett köztük és a parlamenti ellenzék között). Ezek 
a parlamenten kívüli politikai mozgalmak, pártok (szociáldemokrácia, polgári 
radikalizmus) a parlamentbe beválasztott hagyományos pártstruktúrán nem tudtak 
változtatni, a vezető körök pedig nem vállalták a politikai reformokat - köztük a vá-
lasztójog bővítését - , mert a kiegyezés (és így az egész rendszer) ellenfelei esetleg 
parlamenti többségbe kerülhettek volna. 

Ezekben az évtizedekben a főrendiház a Nemzeti Múzeum dísztermében, az alsó-
ház pedig mellette, az akkori Sándor főherceg utcában lévő palotában ülésezett. 
Közben az állam ezeréves fennállásának megünneplésére készülő ország 1885-ben 
megkezdte annak az - országgyűlés mindkét házát magába foglaló - neogótikus 
palotának az építését, mely a millenniumi ünnepségek részeként, a két ház közös 
díszülésével 1896. június 8-án felavattatott, 1902. őszétől kezdve pedig a mai napig 
méltó helyet adott legfőbb törvényhozó szervünknek. 

Az általános, egyenlő és titkos választójogot követelő mozgalmak, valamint a vál-
tozó korszellem hatására a választójog feltételeinek újbóli szabályozását közel hét év-
tized (és néhány tervezet) után az 1913- évi XIV. tc. hozta meg, részint az 1848. évi 
törvényben választójogi alapként megnevezett vagyoni feltételek részletesebb kibon-
tásával, részint az írni-olvasni tudásnak ugyancsak a vagyoni feltételekkel való 
összekapcsolásából előállt új differenciált vagyoni kategóriáik kialakításával (pl. az 
analfabétának nagyobb földbirtokot kellett kimutatnia a választójoghoz, mint az írni-
olvasni tudónak). Ugyanakkor a törvény első látásra sajátos módon, az 1848. évi 
feltételekhez képest egyes pontokon (pl. a választójogosultság korhatárát illetőleg) 
szűkíti is a 48-as feltételek körét. Ám ennek magyarázata is érthető: a törvény ugyanis 
már kimondja, hogy Budapesten, Fiumében és az összes thj. városban a szavazás 
titkosan történik. 

Jóllehet- ezt a törvényt 1913. április 30-án szentesítették, egészében nem lépett 
életbe sohasem: az időközben kitört világháború a választójog elnyeréséhez új hely-
zetet, új feltételeket teremtett (pl. a frontszolgálat). A választójog rendezése azonban 
már nem került le a napirendről. 1918. folyamán a parlamenti pártok hosszas huza-
kodása után kialakult az 1918. évi XVTI. tc., amely kimondja, hogy országgyűlési 
képviselőválasztói joga van minden férfinak, aki 24 éves elmúlt, állandó lakóhelye 
van, magyar állampolgár, írni-olvasni tud, és ezen túl nyolcféle „különös kellék" va-
lamelyikével rendelkezik. Külön „kelléknek" számított az elemi iskola elvégzett hat 
osztálya (magyarul tudóknál négy osztálya); legalább 10 korona egyenes állami adó; 
nyolc katasztrális hold föld tulajdona; iparengedély és az utóbbi fél évben az iparág 
űzése; altiszti fokozat a csendőrségnél vagy a katonaságnál; aki pedig vitézségi érmet 
kapott és elnyerte a több hónapos frontszolgálat után járó Károly-csapatkeresztet, ak-
kor is megkapta a választójogot, ha 24. életévét még nem töltötte be. 

Ez a törvény életbe lépett ugyan, de csak néhány hétre. Az őszirózsás forradalom 
ugyanis már 1918. november 23-án az I. sz. néptörvényben életbe léptette a maga 
választójogi törvényét, mely az idézett 1918. évi XVII. tc.-től nem sokban kü-
lönbözött. A néptörvény szerint választójoggal rendelkezik a 24 évnél idősebb, 
legalább 6 éve magyar állampolgárságú férfi és nő is, aki bármely hazai élő nyelven ír 
és olvas, állandó lakhelye van. Ezekhez az általános feltételekhez csatlakoznak itt is 
azok a „kellékek", melyeknek valamelyikével mindkét nemű választónak ren-
delkeznie kellett. Azonban a polgári demokratikus kormányzat nem akart szavazáso-
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kat lebonyolítani addig, amíg az ország jelentős része katonai megszállás alatt állt, 
mert így elismerte volna annak jogosságát. Végül is az 1919 márciusában mégis kiírt 
általános, titkos választásokat már a Tanácsköztársaság alatt bonyolították le -
tanácsválasztás formájában. A többszörösen átrostált helyi testületekből - melyekre 
immár a nők is szavazhattak volna — delegáltak vehettek részt később a Tanácsok 
Országos Gyűlésén, mely az egypártrendszerű Szovjet-Magyarországon az 
országgyűlést „helyettesítette". 

A kommün bukása után a parlamentáris viszonyok mielőbbi folytatása érdekében, 
valamint a kedvezőtlen nemzetközi visszhangra való tekintettel az 5985/ 1919- ME. sz. 
rendelet új egykamarás, ennek megfelelően nemzetgyűlésnek minősített államhatalmi 
szervet hozott létre, a választójog körét illetően pedig nem hozott lényeges változá-
sokat. Ennek jegyében zajlottak le az 1920 eleji választások - elvben a legdemokrati-
kusabb joggyakorlás lehetősége, ténylegesen a lezajlott forradalmak utáni fellélegzés, 
illetve megfélemlítés légkörében. Bethlen István tető alá hozta a nemzetgyűlés két 
legjelentősebb pártjának, az Egyesült Keresztény Nemzeti Pártnak és a Kisgazda- és 
Földművespártnak egyesülését. Ez a nevében és összetételében változó egységes párt 
alkotta 1944-ig az ország politikai gerincét. 1922-ben a 2200/1922. ME. sz. rendelet 
alapján tartották meg a nemzetgyűlési választásokat, melynek eredményeként bevo-
nulhattak a parlamentbe a polgári ellenzéken kívül a szociáldemokrata párt képvise-
lői is - miután a Bethlen-kormány a forradalom és ellenforradalom maradványait fel-
számolta, a szakszervezetek működését ismét engedélyezte stb. A kormány jobbol-
dali ellenzéke a zsidóság társadalmi háttérbe szorítását követelte (fajvédő csoport), a 
tanácsköztársasági politikájukkal népszerűtlenné vált kommunisták törvényen kívül 
helyezve, illegalitásban, jelentéktelen szektává zsugorodtak. Az 1919 végi Friedrich-
féle választójog ugyan a 24 éves lakosság 75 %-nak adta meg a szavazati jogot, az 
1922-es választásokon mintegy V* millióval csökkent a jogosultak száma: 2 450 000 
embert ruháztak fel választójoggal (60 %). A férfi szavazókat mindössze 2 éves 
helybenlakással és 4 elemi iskolai végzettséggel korlátozták. 

A békeszerződés értelmében harmadára zsugorodott ország politikai és gazdasági 
konszolidációja idején született 1925. évi XXVI. tc. alapján 2 242 471 személy, a lakos-
ság 54 %-a jutott választójoghoz, a törvény választójogot adott a nőknek és deklarálta 
a szavazás titkosságát - még csak Budapestre, a Budapest környéki választókerületre, 
valamint a thj. városokra. Ezekhez a kerületekhez hozzászámítottak még öt olyan vi-
déki választókerületet, amelyben az ipari munkásság volt túlsúlyban. „Ismeretes 
ugyanis - mondja a miniszteri indoklás hogy az ipari munkások minden alkalom-
mal hangsúlyozzák a titkos szavazás fontosságát. A társadalom e számottevő rétegé-
nek régi kívánságát teljesítettük azzal, hogy a titkos szavazást minden olyan vidéki te-
rületre kiterjesztettük, ahol nagyobb tömegekben laknak ipari munkások." 

Az 1925. évi XXVI. törvénycikk bevezette a lajstromos választási rendszert, amely 
különböző szempontok és igények szerint csoportosította a választókat, így 
csökkentve bármilyen politikai földcsuszamlás lehetőségét. Maga a törvény kompro-
misszum a nyílt és a titkos szavazás között. Ti. Bethlen szerint a választójog nem 
magánjog, hanem közjog, és minden közjog gyakorlásáért mindenki felelősséggel 
tartozik a közzel szemben azt mindig a nyilvánosság előtt kell tennie, hogy doku-
mentálja, miképpen él ezzel a jogával. Eismerte ugyanakkor, hogy a nyílt szavazás 
ellen - ha nem is a kérdés elvi alapján, hanem - a praktikum szempontjából érvek 
hozhatók fel. Tény ugyanis, hogy a nyílt szavazás alkalmat ad a függő viszonyban 
lévő emberekkel szemben presszió gyakorlására. Ezért a választási szabadságot a 
felülről jövő szellemi vagy gazdasági presszió ellen, de az alulról jövő terrorral 
szemben is meg kell védeni. 
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A törvény elrendelte az országgyűlés visszaállítását, aminek vitája során a nemzet-
gyűlés az 1926. évi 22. tc.-ben újjászervezte a felsőházat, elsősorban szakmai-érdek-
képviseleti alapon. A többpárti Nemzetgyűlésben érvényesülő, akár általános 
politikai bizonytalanságot eredményező tendenciák ellensúlyozására létrehozott új 
felsőház négy csoportból tevődött össze, tagjai túlnyomó többségükben választás 
útján nyerték megbízatásukat. A legnagyobb csoportot a törvényhatóságok (a 
vármegyék és városok) képviselői alkották; ezenkívül bizonyos hivatalok, 
méltóságok (így az egyházak vezetői, a legfelsőbb bíróságok elnökei, egyetemek, 
közművelődési intézmények, valamint a kereskedelem, az ipar, a mezőgazdaság 
országos szervezeteinek) képviselői; a régi főnemesek közül az örökös főrendiházi 
tagok soraiból választott személyek, a Habsburg-Lotharingiai-ház Magyarországon 
élő, magyarul tudó tagjai; és végül még 44 fő a kormányzó kinevezése révén 
kerülhetett be az új felsőházba. 

1920-ban 218 választókerület volt Csonka-Magyarország területén, ez ugyanannyi 
képviselőt választott. 1922-1935 között pedig a képviselők száma 245: 199 egyéni vá-
lasztókerületi és 11 összevont (városi) lajstromon választott 46 képviselővel. Az 1922. 
évi választáson volt először (részben) lajstromos rendszer. Az 1930-as években az 
egyéni választókerületekben gyakori volt az ún. egyhangú választás, tehát amikor az 
ellenjelölt(ek) visszaléptek a küzdelmektől. Néha elég volt egy-egy ismert államférfi 
jelölése, vagy pártközi megállapodás, melynek következtében az egyedül maradt 
képviselőjelölt szavazat nélkül vonulhatott be a parlamentbe, mert körzetében -
versenytárs híján - elmaradt (!) a választás. 

A fasizmus németországi hatalomra jutása után a magyar kormányoknak főként a 
jobboldali ellenzék nyomásával kellett szembenézniük, de a Trianon revíziójára tö-
rekvő ország sajátos helyzetéből fakadóan maguk is jobbra tolódtak. A sors iróniája, 
hogy — a baloldallal szembeni védekezési mechanizmusok ellenére - az 1939- évi vá-
lasztásokon már az egész államrend került szembe az agresszív jobboldallal. Az évti-
zedeken át sokszor demagóg módon követelt általános titkos választójog akkorra 
megvalósulva szembekerült az őt liberálisan szabadjára engedő hatalommal. A 
radikalizálódó jobboldal politikai erejét tükrözi az 1938. XIX. tc. kirekesztő paragra-
fusa, mely a zsidóság egy részét kizárta a választásra jogosultak köréből. (A képvise-
lők számát 260-ban állapította meg, köztük 135-öt egyéni, 125-öt pedig lajstromos ke-
rületben kellett megválasztani.) Az immár területben és népességben megnagyobbo-
dott Magyarország törvényhozó testülete, a 224 tagú felsőház és a fenti létszámú -
nyilas képviselőket is tartalmazó - képviselőház 1939. június 9-én nyílt meg, díszes 
külsőségek közepette. A következő hónapokban folyamatosan hívták be az ideigle-
nes képviselőket a visszacsatolt területekről addig is, amíg ott a képviselőválasztáso-
kat le nem bonyolították. 

1944-ben Magyarország német megszállásával kezdetét vette az állami és társa-
dalmi élet felbomlása. Politikusokat, képviselőket stb. tartóztattak le, az 1939-ben 
megválasztott parlament csonkán, egyre szélsőségesebb irányba elmozdulva tevé-
kenykedett. A fasizmus által elnyelt polgári állam fokozatosan megszűnt létezni, 
egész addig képviselt értékrendjével együtt. A magyar választójog mindenkori harco-
sai célnak és nem eszköznek tekintették a választójogot. Minduntalan kulturáltabb, 
képzettebb, iskolázottabb társadalmakkal vetették egybe a Kárpát-medence népeinek 
politikai jogait. 1945-ben - a régi uralkodó osztályok megsemmisülvén - már semmi-
lyen konzervatív, körültekintő erő nem állhatta útját a totális választójog bevezetésé-
nek. Idekívánkozik az a goethei gondolat, miszerint „a nemzetnek csak az a jó, ami 
saját magából, közszükségletéből támad, más nemzet utánzása nélkül, mert ami egy 
népnek bizonyos fokon jótékony táplálék lehet, egy másiknak talán méreg". 
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Miután 1944 végén a szövetséges nagyhatalmak hozzájárultak ahhoz, hogy a fasisz-
taellenes Magyar Nemzeti Függetlenségi Népfrontba tömörült pártok új jogforrásként 
működhessenek, a frontország oroszok által megszállt, ellenőrzött területein 3 rész-
letben zajlottak le ún. „választások". A helyi gyűléseken közfelkiáltással delegált 
képviselők alkották a debreceni Ideiglenes Nemzetgyűlést, melyben a baloldali pár-
tok túlsúlya érvényesült. Mivel újabb pártok alakulási igényeit sorra visszautasították, 
a koalíciós korszak Magyarországán a politikai küzdelmek a népfront bal-, illetve 
jobboldalának harcában öltöttek testet. Az 1945. évi nemzetgyűlési választásokon ál-
talános, egyenlő, titkos, közvetlen és a nőkre is kiterjedő választójogot kapott minden 
20 éves magyar állampolgár, egy adminisztratív intézkedéssel minden (vagyoni, jö-
vedelem; értelmiségi) cenzus nélkül szavazhatott a lakosság 68 %-a. Ezen a szovjet 
megszállás idején szinte egyeden tiszta választáson a polgári rétegek egyöntetű tá-
mogatását élvező FKgP hiába szerezte meg a szavazatok abszolút többségét, a balol-
dal is jelentős szerephez jutott nemcsak a nemzetgyűlésben, hanem - a szovjet jelen-
létet is kihasználva - a pártközi tárgyalások során kierőszakolt, meghatározó jellegű 
pozíciók (rendőrség, közigazgatás) birtokában a parlamenten kívül is. így lassan a 
többpártrendszeren alapuló parlamentarizmus felett a MKP- (később MDP-) köz-
pontból irányított végrehajtó hatalom primátusa érvényesült. Politikai és rendőri erő-
szakkal - ha kellett szovjet közreműködéssel - leszámoltak a FKgP és más kisebb 
pártok mindenkori „jobbszárnyával". 1947-ben szűkítették a választók és választhatók 
körét, bevezették az ajánlási rendszert minden párt részére. Az 1947. nyári 
választásokon az MKP még így is csak az ún. kék cédulákkal való csalások 
segítségével válhatott a parlament legerősebb pártjává, a maga 21 %-val. 

Az 1949 elején létrehozott Magyar Függetlenségi Népfront — melyhez a még létező, 
az erőszak legszélsőségesebb és legváltozatosabb formáival kellőképpen legyengített 
és megfélemlített pártmaradványok is csatlakoztak - volt hivatott arra, hogy a magyar 
parlamentarizmus maradványainak választási öltözetet kölcsönözzön. A májusban 
megtartott választásokon a koalíciós pártok közös lajstromon indultak a népfront 
programjával, és megszerezték a szavazatok - ekkor még szokatlannak tűnő, csilla-
gászati - 96,2 %-át. További törvénysértések közepette 1951-re a formálisan működő 
pártokat is elsorvasztották. A választások kötelező és szertartásszerű szavazássá silá-
nyultak, ahol a lakosság a Párt, a Vezér és a Szovjetunió iránti feltétlen hűségéről tett 
tanúbizonyságot jelenlétével. A lakosság részvétele gyakorlatilag kötelező volt, a ha-
tóság figyelemmel kísérte, hogy mindenki élt-e szavazói jogával. A pártállam parla-
mentet háttérbe szorító törekvéseinek megfelelően az országgyűlésnek csak árnyék-
hatalma volt: előzetesen deklarált pártszempontok formális végrehajtójaként a szava-
zógép szerepét játszotta. Az évente néhány napra összeülő képviselők listáját az 
egyetlen létező Párt - későbbiekben a Hazafias Népfront közreműködésével - sza-
vaztatta „be" a Házba. A zárt, kötött lajstromos szavazás 13 éve után az egységes vá-
lasztási rendszert egyéni választókerülettel az 1966. Hl. tc. hozta létre. A következő 
évtized elején ugyan 49 kettős (!) jelölést számolhattak össze, de a szavazás jellege és 
főként tétje nem változhatott az egypártrendszer keretei között. A gazdasági mecha-
nizmus éveiben sor került néhány - köztük választási - reformra, az alkotmány némi 
módosítására, a politikai felépítmény azonban változatlan maradt. A bekövetkezett 
szellemi-ideológiai változásoknak nem lehettek intézményesíthető formái. Az 1980-as 
évek elején a politikai vezetés egy kisebb csoportja növelte volna ugyan a társadalom 
érvényesítési lehetőségeit, de ez a törekvés akkor még korainak bizonyult. 

Változásokat hozott az 1983. HL tc., az új választójogi törvény: a 35 fős országos 
választási lista meghatározása mellett új elem a kötelező kettős jelölés, valamint a 
pótképviselői intézmény bevezetése. 
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Az 1985-ben megválasztott parlament későbbi tevékenysége hozzájárult a politikai 
pluralizmus újjáéledéséhez, illetve elfogadásához: az országgyűlési bizottság tartalma-
sabb munkája, a plenáris ülések fokozódó vitakészsége, az Elnöki Tanács jogkörének 
megszüntetése, a politikai intézményrendszer átalakítását célzó jogszabályalkotások a 
reformszellem jegyében zajlottak. 1988 nyarán elfogadtak egy a korábbi állapotokhoz 
képest valóban liberális szellemű egyesületi törvényt, mely lehetővé tette, hogy a 
társadalom önszerveződése megindulhasson. így jöhetett létre a lakitelki szellemi 
mozgalomból az MDF; majd SzDSZ néven párttá alakult a korábbi „szamizdatos" 
radikális ellenzék, valamint a FIDESZ. 1989 elején - még a rendszer hajnalán szétvert, 
elsorvasztott vagy beolvasztott - történelmi pártok alakultak újjá (FKgP, KDNP, 
SzDP). Az MSzMP elismerte a többpártrendszert. 1989- HL 16-án 9 ellenzéki szervezet 
illetve párt létrehozta az Ellenzéki Kerekasztalt, mely az MSzMP-vel, illetve az ún. 
harmadik oldallal (az állampártot támogató SZOT, KISZ, HNF) május közepétől a 
Nemzeti Kerekasztal keretében tárgyalást kezdett. 

Jóllehet a korábban is létező visszahívás lehetőségét 1983-tól kezdve már a válasz-
tópolgárok 10 %-a is kezdeményezhette volna titkos szavazással, először mégis csak a 
többpártrendszer csírái láttán éltek vele; az 1989 nyarán lefolytatott országgyűlési 
képviselői pótválasztásokon már több (!) párt jelöltje küzdött egy-egy helyért, s eze-
ket rendre az MDF, illetve az ekkor még közös jelölteket állító ellenzék (MDF, SZDSZ, 
FIDESZ) nyerte el. 

Az 1988/89-től fokozatosan újra kialakuló többpártrendszer keretei között folyó 
háromoldalú nemzeti tárgyalásokon 1989 őszére megállapodás született az ún. sarka-
latos törvényekről, amelyeknek alapján a parlament többek között elfogadta a párt-
törvényt és az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvényt. 
Ennek szellemében zajlottak le 1990. tavaszán - fél évszázad után először - a több-
pártrendszeren alapuló választások Magyarországon. Nemzedékek óta nem tapasztalt 
politikai aktivitás, majd nyílt választási harc eredményeként működik jelenlegi sza-
badon választott parlamentünk. 

Ihász István 

Pályázati felhívás 
A Honismereti Szövetség és az Anyanyelvápolók Szövetsége közös pályázatot hirdet 

ANYANYELV ÉS NEMZETTUDAT A XX. SZÁZAD VÉGÉN 
címmel. A pályázóktól annak kifejtését várjuk, mit jelent számukra az anyanyelv és az általa 
közvetített kultúra birtoklása. Milyen összefüggést és kölcsönhatást éreznek anyanyelvük és 
népük léte, történelme között. 
A pályázatot felnőtt és ifjúsági (18 éves korig) kategóriában hirdetjük meg. 
A pályázat jeligés. Külön borítékban kell feltüntetni a pályamű szerzőjének nevét, foglalkozását és 
lakcímét. A pályamunka maximális terjedelme a felnőtt kategóriában 25 oldal, az ifjúsági kategó-
riában 15 oldaL A pályaműveket két példányban, a jelige és a kategória feltüntetésével 1994. 
szeptember 15-ig kell beküldeni a következő dmre: Honismereti Szövetség, 1250 Budapest, Pf. 23. 
Eredményhirdetés az 1994. október 23-i ünnepi megemlékezés alkalmával Budapesten lesz. 
Erról a nyerteseket külön értesítjük. 

Díjazás felnőtt kategóriában ifjúsági kategóriában 
I. díj 25 000 Ft 15 000 Ft. 
n. díj 20 000 Ft 10 000 Ft. 
m. díj 10 000 Ft 5 000 Ft, 

A díjak megosztva, illetve többszörösen is kiadhatók. A díjat nem nyert, elismerésre 
méltó pályamunkák szerzőit könyvjutalomban részesítjük. 

HONISMERETI SZÖVETSÉG ANYANYELVÁPOLÓK SZÖVETSÉGE 
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Kovász — 
újsütetű kenyérhez 

Kató Béla 
református lelkésszel 
beszélget Sylvester Lajos 

Háromszéken Sepsiszentgyörgy szomszédságában Sepsiillyefalván a '89-es romá-
niai fordulat óta két alapítvány működik: a Keresztyén Ifjúsági és Diakóniai Alapít-
vány (KIDA) és egy agráralapítvány, a LAM. Létrehozója és animátora Kató Béla re-
formátus lelkész és tizenegynéhány, többségükben sepsiillyefálvi partnere, az alapító 
tagok. A két alapítvány munkásságának kisugárzása európai színterű, annak elle-
nére, hogy alapítóik eredeti szándékuk szerint a helyi gondok felvállalására összpon-
tosítottak. A '89-es romániai hatalomátvétel után a civil társadalmi szférák újraho-
nosítását vagy kialakítását tűzték ki célul. Az illyefalvi kezdeményezés a helyi ön-
szerveződés és a külföldi, főleg nyugati támogatás olyan modellértékű bázisává vált, 
amelyről előbb a kormányzatokon kívüli alapítványok, egyesületek, szervezetek ér-
deklődtek, később már, például Svájc esetében a kormányzati szervek is felfigyeltek a 
tapasztalatok nagyobb térségekben történő alkalmazásának lehetőségére. Ennek kö-
szönhető, hogy Flavio Cotti úr, Svájc külügyminisztere, Botschafter Meili Svájc buka-
resti nagykövetének, a svájci televíziós társaságok, a rádió és számos újságíró kísére-
tében a helyszínen, Sepsiillyef alván szemlélték meg a lelki, közművelődési és szociá-
lis, valamint a gazdasági építkezést. És az sem véletlen, hogy a Hatalom, demokrá-
cia, civil társadalom téma köré csoportosított szimpózium-tapasztalatcsere helyszí-
néül a sepsiillyefálvi Keresztyén Ifjúsági Központot választottuk, s Kató Béla tiszteletes 
urat kértük fel, hogy a témát elsősorban elméleti megközelítéssel kezelő meghívottak 
számára a civil társadalmi szféra kiépítésének sepsiillyefálvi gyakorlati tapasztalata-
iról beszéljen. 

Tiszteletes úr, először is szíveskedjék bemutatni számunkra a két alapítványt. Ké-
rem utaljon létrejöttük körülményeire és szükségszerűségére is, mert ezek sincsenek 
tanulság híjával. 

• Mindannak, ami Illyefalván látható, kiindulópontja az egyház. A keresztyén 
egyház az a struktúra, amely kétezer éve létezik, és még a kommunista hatalom, 
amelyik fő ellenségének tekintette, az sem tudta megsemmisíteni. Én hiszem azt, 
hogy a következő évszázadokban, évezredekben is lesznek egyházak, nem biztos, 
hogy ugyanilyenek és ugyanezek mint ma, de az emberiség enélkül nem létezhet. 
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Mindennek, ami itt történik, ez a gyökere, innen indul ki. A hatalomváltás, az 
úgynevezett forradalom után az egyház vqlt az a struktúra, amely a folyamatosságot 
jelentette. A többi struktúra összeomlott, az emberek számára egyedül ez jelentett 
kapaszkodót, menedéket. Különösen a református egyháznak vannak olyan lehető-
ségei, hogy a demokráciát előmozdítsa, mert maga a reformáció ezt hozta Európába 
és amit ma nyugat-európai demokráciának nevezünk ebben gyökerezik, innen indult 
el. Az egyház a maga felépítésénél fogva adta azt a lehetőséget, hogy ebből kiindul-
va, indítsunk el valamit. 

A tiszteletes úrnak nemcsak egyházon belüli, hanem hogy úgy mondjam „világi" 
tapasztalatai is vannak a község önszerveződésének elősegítésében. 

• '89-ben, mikor a faluban elűztek minden értelmiségit, akkor bejöttek hozzám a 
parókiára és engem kértek meg, lépjek közbe, mert itt úgy néz ki, minden össze fog 
omlani és komoly problémák, feszültségek alakulnak ki a faluban. Akkor én ezt vál-
laltam. A faluvezetés ideiglenes elnöke lettem és három hónapig voltam ennek a kö-
zösségnek az élén. 

A tiszteletes úr ma is megyei tanácsos. De az illyefalvi polgári szereplésének is 
megvoltak a maga '89 előtti előzményei. Nemcsak befelé, lelkiekben építkeztek itt a 
diktatúra esztendeiben, hanem kifelé, a szó fizikai értelmében is, ami akkor szinte 
csodának számított nálunk. Imaházzá alakították át a parókia gazdasági épületét. 

• Az előző rendszerben ilyen szempontból eléggé exponált ember voltam. 
Megpróbáltam szembeszegülni azzal, amit felülről elrendeltek. Ez az emberek előtt a 
változások napjaiban komoly garanciát jelentett. Aki nem vegyült össze azzal a 
világgal, már státuszánál fogva, de jelleme révén sem, az garanciaképes, hogy az új 
helyzetben, bizonyos csoportok között egyeztető, őket összehozó vezető is lehessen. 
De, visszatérve a református egyház tradícióira, 1990 márciusában Illyefalva volt az 
első, ahol demokratikus polgármesterválasztást tartottunk. 

Ezt én szerveztem meg a református egyház törvénykönyves statútuma alapján. Ez 
egy demokratikus alaptörvény. Megválasztottuk tehát a polgármestert és a május 20-i 
országos választás idején tulajdonképpen csak helyére tettük a dolgokat, legalizáltuk 
azt, amit korábban megtettünk. És maradt ugyanaz a személy a polgármesteri szék-
ben. Ennek köszönhető, hogy ebben a községben az átalakulás nem volt annyira 
megrázkódtató, mint más helyeken. Gazdasági szempontból is sokat jelentett, mert 
nem maradt gazdátlan a falu, nem kellett arra várni, hogy valaki előálljon s vezessen. 
Itt például egyetlen gazdasági épületet sem tettek tönkre, míg másutt, főleg a téeszek 
épületeit szétverték. Itt a köztulajdonban lévő dolgokat nem adták el idegeneknek. 
Ittmaradtak a termelőeszközök is, s ma is itt vannak, magántulajdonban. 

A közéleti és egyházi, a lelkipásztori szerepet hogyan lehetett egyeztetni? 
• Én nem akartam elhagyni az alaphivatásomat, a szakmámat, hogy úgy mondjam. 

Ez feladás lenne, valaki tanult valamit, elkötelezte magát valami mellett, s ezt feladja, 
valami egyébhez kezd. Én lelkipásztorként érzem magamat a legjobban. Viszont 
rendkívüli időket élünk, s rendkívüli időkben rendkívüli feladatokat is fel kell vállal-
ni. Nekem, úgy érzem, abban a történelmi helyzetben meg kellett tennem, amit elvár-
tak tőlem. Nem örökre vállaltam, hanem addig, amíg valaki a helyembe lép. És beiga-
zolódott, hogy kerül is erre alkalmas ember. Az egyház mindig is a civil társadalom 
„önszerveződése" volt. Különösen a XX. században egy csoportnak a saját maga hite 
szerinti berendezkedése. A társadalmi életben egyházként jelenik meg a maga törvé-
nyeivel, a maga igényeivel, a maga kívánságai szerint. Aki tud egyházban szervez-
kedni, az azt jelenti, hogy nem nyájként él a világban, hanem vannak igényei, gondo-
latai, közösségi kapcsolatai és ez nagyon fontos dolog. Különösen az erdélyi magyar-
ságnak ad rendkívüli nagy erőt ez. Ezért nem mondhatjuk azt, hogy külön RMDSZ, 
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külön egyház, vagy külön amaz. Szorosan összefüggnek a dolgaink, nem nélkülöz-
heti egyik a másikat. 

A Keresztyén Ifjúsági Központ létrehozásának gondolata mikor és hogyan fogal-
mazódott meg? 

• '88-ban kerültem ebbe a gyülekezetbe. Akkor egy romokban fekvő várat 
találtam itt, amit az akkori rendszer nem engedett restaurálni. Én mint egyházi ember, 
de mint magyar is láttam, hogy rendkívül fontos volna a gyökereinkhez visszanyúlni, 
de ne csak a híres múltunkra emlékezzünk, arra, hogy voltunk valakik, hanem azzal, 
hogy visszaállítunk valamit bizonyítsuk: ma is képesek vagyunk várakat építeni. Ezért 
vagyunk ma is valakik. A változás után rájöttem, hogy ezt most lehet csinálni, ez 
fontos dolog. A '89 utáni ügyek tulajdonképpen ebből a vár restaurálási kívánságból 
indultak el. A kívánsághoz kellett idomítani a lehetőségeket, a kivitelezés módozatait. 
Az eltelt három esztendő alatt aztán hógörgetegként növekedett az egész program. 
Nekiláttunk a restaurálásnak. Ez akkora munka volt, hogy nem lehetett csak hazai 
erőkre támaszkodni. Nyugatot kellett ehhez megszerezni. Nyugat viszont magyar 
műemlékre nem szívesen ad, vagy nagyon kevés támogatást nyújt. Ezért kellett 
rendeltetést adni a várnak, célt az építkeziésnek. Mi lehetett a legkézenfekvőbb? Egy 
nyári ifjúsági tábor berendezése, ahová össze lehet hívni a fiatalokat, lehet nevelni, 
tanítani őket, és együtt lehetnek. Miután a tervek elkészültek, nyugati körutamon 
láttam, hogy a vállalkozást intézménnyé kell alakítani s akkor pontosan meg kell 
tervezni, teljes személyzettel, alkalmazottakkal ellátni, akiknek csak ennek 
adminisztrálása a dolguk és ezt számon lehet tőlük kérni. Emiatt terveztük meg a vár 
és bástyáinak restaurálása, helyreállítása mellett az alsó épületcsoport megtervezését 
és kivitelezését. 

A tervek kivitelezése közben hogyan alakult a viszonya az egyházi hierarchián 
belül? 

• Rá kellett jönni arra, hogy az egyházat, az országosat, tehát a romániai 
református egyházat úgy kell tekinteni, mint államot az államban, amelynek 
megvannak a maga törvényszerűségei, személyiségei, belső struktúrája, de adott 
esetben ugyanolyan nehézkesen működhet, mint amiképp egy állam is nehézkesen 
működik. Még akkor is, ha működéséhez van törvény szerinti lehetőség. Ezért kellett 
rádöbbennünk arra, hogy ha valamit igazán tenni akarunk, az elgondolásaink és 
ötleteink szerint óhajtjuk megvalósítani, akkor nélkülözhetetlen az önállóság, a 
függetlenség. Bizonyos dolgokban. Nem akartunk mi „külön egyházat" csinálni, ami 
tulajdonképpen a magyarok egyik betegsége. Nem újabbat kell kitalálni, hanem a 
meglévőt kell megújítani. A református egyháznak örök igéje az újból és újból való 
megújulás. Elindulás után láttam, hogy vagy konzervativizmus, vagy irigység - a meg 
nem értés leállíthat bizonyos akciókat. Ekkor volt szükség arra, hogy az egyházban 
maradjunk, de, mégis, az egyházban függetlenül dolgozunk. Ezért kellett az 
alapítványt megteremteni. 

Milyen tapasztalatok alapján lehettett az alapítvány létrehozásához hozzálátni? 
• Az elmúlt rendszer „neveltje" vagyok, most negyven éves, tehát nem éltem az 

alapítványok világát. Tudtam, hogy léteztek és ma is vannak a világon, de hogy mi-
képpen működnek, arról keveset hallottam. '90-ben nagyon hamar rádöbbentem, 
hogy ez egy fantasztikus dolog, ez az, ami a civil társadalom sajátja, az alapja lehet. 
Aki nem akar a politikával, a pártokban, az államban gondolkodni és ezekbe tömö-
rülni, de mégis szeretne efajta munkát végezni, annak találták ki az alapítványt. Ekkor 
hoztuk létre a KIDA-t. Ez rövidítés: Keresztyén Ifjúsági és Diakóniai Alapítvány. Az 
erdélyi református egyház nagy ernyője alatt létező alapítvány, de független. Miután 
ez jogilag is elismert lett, a statútumában megfogalmaztuk, hogy mit akarunk. Három 
fő irányt határoztunk meg. Az első, nyilván, az ifjúsági centrum. Foglalkozás, nevelés, 
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konferenciák, minden, ami ehhez kapcsolható. A másik fő terület az árva gyermekek 
gondozása. A harmadik: különböző szociális programok felvállalása. 

Ezeket érdemes volna külön-külön is bemutatni. 
• Nagyon gyorsan elkészült az Ifjúsági Centrum, amely már egy éve működik. 

Előrehaladott állapotban van a gyermekfalu építése, amelyben 12 családi ház lesz. 
Gyermektelen családok pályázat útján kerülnek ide és családonként 4, azaz összesen 
48 gyermek nevelését vállalják 18 éves korukig. Az aszony ezért fizetést kap, a férj 
munkahelyet. Családi modell lenne eképpen a felnövekvő gyermekek számára. 
Gondoskodunk arról, hogy a község életébe mindenféleképpen integrálódhassanak. 
Ezért a falubéliekkel együtt járnak iskolába, templomba. Nem kedveljük a kolónia-
jelleget. A családokon belül sem egy-egy évjárathoz tartozó gyermekeket társítunk, 
hanem az élet természetes rendjét utánozzuk, kisebb és nagyobb gyermekek nőnek 
fel együtt. A diakóniai tevékenység a szegény, rászoruló gyermekek étkeztetését 
segíti. Ehhez saját alapjaink még nincsenek, ezért kinti segítséget használunk föl. 
Iskolai kantinoknak fizetünk összegeket. Az elmúlt évben 700 gyermeket tudtunk 
eképpen étkeztetni a megye területén kilenc hónapon át. Ezzel az iskolába járást is 
serkentjük, mert csakis iskolán keresztül kaphatják a segélyt. Ez minden iskolára és a 
román meg a magyar gyermekekre egyaránt kiterjed. 

Ne ejtsük el a szálat a Keresztyén Ifjúsági Centrummal kapcsolatosan sem. 
• A vár restaurálásától indultunk el. Ez úgy történt, hogy a vár öt restaurált, vagy 

újjáépített bástyájában berendeztünk 80 ágyas szállót, a bástyák befogadóképessége 
szerint 10-12 ágyasokat. Május végétől októberig, a fűtési szezon beálltáig működnek. 
Lenn, az új épületben 76 ágy van, ezek a szobák összkomfortosak, nagyobb igénye-
ket is kielégítők. Van három konferencia termünk. A szobák kétágyasak, de át lehet 
alakítani őket négy ágyassá. Van két nagyobb szobánk is, amelyekben 12 ágy fér el. 

Kik jöhetnek ide? 
Már az alapszabályzat megfogalmazásakor Ifjúsági Centrumnak neveztük. Nemzet-

közinek. Ez nem azt jelenti, hogy csak bizonyos korhatárral jöhetnek ide emberek. 
Úgy éreztük, hogy az erdélyi magyarságnak, s tovább menve a romániai társadalom-
nak nagy-nagy szüksége van az együttlétre, egy olyan helyen való találkozásra, ahol a 
hely is a környezet is bizonyos magatartást diktál. Az idén már -1993 októberéig — 66 
rendezvénynek adtunk helyet. Ebből 22 egyházi, 44 világi. A 22 egyháziból 60 száza-
lék református, 40 százalék ökumenikus alapon szerveződött. Az össz-résztvevő 
száma 10900 ebben az évben, s ebből 30 százalék nyugati résztvevő. Az intézet 
fenntartásának a továbbiakban is ez az egyik stratégiája. Nemcsak a kapcsolatok vé-
gett, a fenntartás miatt is fontos, hogy minimum 25 % nyugati résztvevő legyen. Az 
árpolitikánk ugyanis három részre tagolódik: hazaiak, kelet-európaiai és nyugatiak. 
Az épületegyüttesnek tartozása nincs ugyan, de önfenntartónak kell lennie. Támoga-
tást a fenntartásra sem egyháztól, sem más szervezetektől nem kapunk. 

Kik voltak az alapító tagok? 
• Egyházközségi alapról indultunk el. 16 olyan embert hívtunk össze, akikről 

tudhattuk, hogy az ügy elkötelezettjei lehetnek. A mag az illyefalvi. Először magam 
indultam el, de gyorsan tapasztalhattam, hogy magam köré keretet kell kiépíteni. 
Olyan embereket hívtunk össze, akik már addig is résztvettek a munkánkban. Van 
köztük három lelkész, van orvos, tanár, építész, mérnök, tanító. Három-négy 
kivételével mind háromszékiek. A zökkenőmentes munka azt kívánja, hogy 
elérhetőek legyenek az emberek. 

Hogyan vált eképpen, hogy úgy mondjam, Európát átfogóvá? 
• Stratégiánkat úgy alakítottuk, hogy már az építésbe is bevontuk Európa szinte 

valamennyi számottevő országát, illetve ezek bizonyos csoportjait, egyesületeit, ala-
pítványait. Arra gondoltunk, hogy ha közösen építjük, akkor közösen is használjuk. 
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Ez már önmagában érdeklődést váltott ki. Reklámot is. Magában az Alapítványban 
nincsenek nyugatiak, de a kihasználásban, támogatásban igenis részesek. A másik: 
annyira pontosan, gyorsan és szépen elkészült az intézmény, ami Kelet-Európában 
szinte ismeretlen, s emiatt mindenki rácsodálkozott. Valaminek itt kell lennie, valami 
ezt belülről mozgatja. Akik ide eljönnek egyszer szájról-szájra adják tovább, hogy itt 
mi van. Azzal a l l emberrel aki ezt a központot működteti és ellátja arra törekszünk, 
hogy minden a lehető legjobb legyen, mindenki teljes erőbedobással dolgozzék. A 
takarítónőtől a programszervezőig mindenki tudja, mi a teendője és azt milyen 
szinten kell elvégeznie. Minden alapítvány alapvető lépése: nevet kell szerezni. Ezt 
nem különösebb reklámmal. Az igazi reklámot a résztvevők viszik magukkal. 
Rengeteg rendezvényünk van, már 1994-re is 40 százalékban betábláztuk magunkat, 
lesz olyan rendezvényünk, hogy Velence, Oslo és Illyefalva között döntöttek és végül 
is mi nyertük meg a pályázatot. 

Mi a rendezvény témája? 
• A világegyházak 1996-os találkozója, amelyet a Bécs melletti Oberwartban szok-

tak megtartani. Az érdeklődés irányunkban igen nagy, mert a Nyugat szeretne eljönni 
Keletre, de amikor találkozik azokkal a viszonyokkal, amelyek itt, a Balkánon van-
nak, akkor megretten, nem meri vállalni. Abban a pillanatban, amikor lát valami euró-
pai szintűt és ízűt, akkor igenis, itt akar lenni, részt akar venni. 

A civil társadalmak európai tapasztalatai és ezek keleteurópai alkalmazhatósága 
témakör mellett, amelyet a budapesti Európa Ház és a háromszéki Mikes Művelődési 
Egyesület hozott itt össze és vitatott meg, volt-e más hasonló témájú rendezvényük? 

• Rendkívül sokféle. A Liberális társadalmak születnek például. Felszínesen szem-
lélve úgy néz ki, hogy ezen politikusok vettek részt. A mi indíttatásunk az volt, hogy 
civilként éljék meg mindezt, mert politikai csatározásoknak mi nem adunk helyet. 
Csak dialógusra vagyunk hajlandók. A Brassó- és Hargita megyei tanügyiek, tanfelü-
gyelők, igazgatók tartottak négynapos megbeszélést az intézményvezetésről, az au-
tonómia erősítéséről. Ez nem egy állami, Bukarestből irányított akció volt. Résztvettek 
rajta magyarországi előadók is. A népfőiskolák szimpóziuma is civil társadalmi téma. 
Ugyancsak európai kitekintésű volt ez is. Ezt szolgálja a mi téli parasztnépfőiskolánk 
is. Moruzzi brassói polgármester, aki a Konvenciót, civil társadalmi törekvéseket 
képviseli a politikában az ország polgármesterei számára óhajt itt tanácskozást szer-
vezni. Ez sem kormánykezdeményezés. 

Munkájukban, magam is láttam, mások is segítkeznek, nemcsak az alapítványok. 
Egyetemisták, diákok vettek részt a vár restaurálásában. 

• Nagyon fontos volt, hogy mi az építkezés idején is fogadtunk hazai, magyar-
országi és nyugati fiatalokat. Habár nekem a gazdasági érzékem azt diktálja, hogy ma 
Romániában egy fiatal csoporttal dolgoztatni csak veszteséges lehet. Itt az emberek 
tulajdonképpen csak az élelmükért dolgoznak, kemény munkával. Megeszi, amit 
megkeres. Egy nyugati fiatal ezt a kemény munkát ilyen feltételek mellett nem tudja 
vállalni. A segítséget csak úgy fogadhatjuk el, ha ez teljesen önkéntes. Hollandi, 
svájci, magyarországi, hazai diákok voltak itt. Nem is az elvégzett várépítési munkát 
élvezték igazán, hanem az együttlétet, azt, hogy részt vehettek valaminek a megálmo-
dásában és ennek kivitelezésében. Nevelési szempontból fontos, munkaértékben 
felmérve nem jelentős, de nem is ez a lényeg. 

Saját építő-szerelő kft. is létesült. 
• El kellett döntenünk, hogy mihez kezdjünk azzal a pénzzel, amit támogatóinktól 

szereztünk. Adjuk egy állami vállalatnak? Úgy jár, mint minden egyéb összeg. Felis-
mertük, hogy igazán csak az tud segíteni, aki személyesen, vagy csoportjával együtt 
érdekelt a dolgok jó menetelében. így támogattuk a civil szférát ebben az esetben is 
és bíztuk általuk is ismert magánkezdeményezőkre az építkezést. A kft. vezető mér-
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nőkével már a diktatúra éveiben együtt dolgoztunk, templomokat javítottunk. Állami 
alkalmazott volt, de térítésmentesen segítette a tervezésben az egyházakat. Neki köl-
csönöztük tehát azt a pénzt, amellyel létrehozhatták a kft.-t. 1991-ben alakultak meg, 
gép nélkül, ma modern felszerelésekkel és 80 emberrel dolgoznak. Nemcsak Illye-
falván, az egész megyében dolgoznak. Nekünk továbbra is döntő szavunk van az 
objektumok kiválasztásában. Nemcsak ott vállalkoznak, ahol nagyon sok pénz van, 
nem csak az anyagi világ érdekei szerint segítjük a fejlődést, hanem a társadalom lelki 
és kulturális építkezését segítjük. Ezen kívül ott építenek, ahol pénzt is keresnek és 
meg tudják tartani a maguk mestereit, munkásait. 

Milyen a gyermekfalu egy lakása? 
• 250 négyzetméter alapterületű. Hat ember fogja ott az életét élni. Benne nagy 

előtér, nappali, szülőknek hálószoba, konyha, fürdőszoba. Az emeleten gyerekszo-
bák. A romániai átlagnál jobb és szebb lakások lesznek. Modem felszereléssel. Azt 
szeretném, hogy a lakás ne legyen kizáró jellegű a választásban. Ha van például egy 
35 éves értelmiségi házaspár, akinek már semmi sem hiányzik az életükből, csupán a 
gyermek az vállalhassa az új helyzetet, csupán csak azt kelljen feladnia, hogy ezután 
kevésbé lesz szabad és ne kelljen áldozatot hoznia azzal is, hogy beköltözik egy 
gyengébb minőségű, szűkös lakásba. 

Az egész Kelet-Európa átalakulásának egyik fő, talán alapvető gondja a mezőgaz-
daság. Az ipari és kereskedelmi szférának is problémátlanabb az átalakítása, mint 
az agrárszektoré. Az önök kezdeményezése és gyakorlata máris modellértékű, kovász 
Kovászna megyében. A civil társadalomhoz, a demokráciához kötődik ez is. Mi is az 
a bizonyos LAM Alapítvány? 

• Én, lelkészként, beavatkoztam egy olyan szférába, ami tulajdonképpen nem az 
én feladatom. '89 után hamar felismertem, hogy az államnak itt kell engednie és a 
privatizáció részben meg fog történni a mezőgazdaságban. Anyagi bázis nélkül azon-
ban kudarcba fulladhat az egész valamit tenni kell. A kormány, mivel más ideológiát 
képvisel, nem lesz hajlandó az ilyen gazdaságot támogatni, minden akciója a korrup-
cióba fullad és ezért nem működhet. Ezéit ezt is a civil társadalomnak kell felváltania. 
Különösen az erdélyi magyarság esetében rendkívül fontos ez. Létkérdés. Ezért már 
'90-ben elkezdtünk egy akciót. A község területén összehoztunk 300 hektár földet. 
Vásároltunk két traktort és gépparkot. Létrehoztunk valamit s év végén bebizonyoso-
dott, hogy ez nem jó. Az emberek ebben a vállalkozásban nem kaptak feladatot s így 
nem is érezték, hogy az övék. Valamivel jobb részesedést kaptak, mint azelőtt a téesz-
től. Ennyi az egész, de nem voltak felelősek semmiéit. Második évben már 60 hektár-
ra csökkentettük a területet. Ez már működőképesebb volt, de ezzel csupán 10-15 
ember problémáját oldottuk meg, illetve ezt sem, mert csupán levettük a terhet róluk. 
Ekkor született meg a gondolat, hogy ennél többet kell tennünk. Abból a felismerés-
ből indultunk ki, hogy falun ma a föld az időseké, de nem bennük van a jövő. Fiatal 
embereket kell rávenni, hogy elkezdjenek valamit a mezőgazdaságban. Aki gyárban 
géppel szokta meg a munkát, az nem hajlandó többé hazamenni és a ló, a tehén vagy 
a kézikapa mellé állni. Abban kellett segíteni őket, hogy merjenek vállalkozni a mo-
dern mezőgazdaság feltételei között. Próbálja ki magát, a képességeit. Akciót 
szerveztünk, hogy 30-30 fiatalt, az idén immár harmadik ízben ellcüldtünk Svájcba 
magángazdákhoz tanulni és dolgozni. Ott kipróbálták önmagukat, látták, hogy 25 
hektáron igen is lehet egy családnak dolgoznia. Azt is éreztük, hogy nem elég ott 
tapasztalatokat szerezni s egy pár gépet magukkal hozni a kinti keresetükből, hanem 
a terveik kivitelezésében anyagi segítség is kell. Ezéit hoztuk létre a LAM Alapítványt 
- Landwirtschaft Agrikulture - , ez az alapítvány minden hazatérő és vállalkozó fiatalt 
kamatmentes hitellel segít. Idáig öt sajtgyár létrehozását támogattuk, egy malmot, egy 
pékséget, négy-öt mezőgazdasági gépparknak egy mészárszéknek, egy burgonyave-
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tőmagtermesztő egyesületnek hiteleztünk. Létrehoztunk egy parasztnépfőiskolát. 
Hogy ez valóban hatásos legyen, itt, Illyefalván egy modellértékű farmergazdaságot 
létesítünk. 

Ez a farm milyen feltételek között működik? 
• Ugyancsak 25 hektáron dolgoznak, egy család vállalkozott, saját felelősségére és 

hasznára. Modellként, könyvelést vezet, működése mások számára is áttekinthető. 
Ezzel azt céloztuk meg, hogy Kovászna megye minden falujában, ahol erre vállalkozó 
akad, ilyen farmgazdaságok születhessenek. Ne csak magunknak termeljünk, hanem 
álljunk rá az árutermelésre. Ma Illyefalván ezer ember, tehát mindenki foglalkozik 
mezőgazdasággal. Jövőben száznál nem lesz szükség többre. A másik kilencszáznak 
majd másfelé kell munkát találnia, idehaza a szolgáltatásban vagy másutt. Ha lesz 
fejlődés Romániában, akkor ennek be kell következnie, ez természetes folyamat. 

Lesz arra lehetőség, hogy ezek a vállalkozások a szó földrajzi értelmében is 
nagyobb területeket besugározzanak? 

• Igen. Viszont minden kísérletnek laboratóriumban kell kezdődnie. Mert ha 
rossz, akkor nagyban veszélyesebb. Három év után is azt lehet mondani, hogy csak a 
kezdeteknél vagyunk. Bár az első hitelek már megtérültek, és forognak tovább. 

Ezek alapítványi támogatásból kapott hitelek? 
• Igen. Kapott egy kombájn vásárlására hitelt a tavaly s az idén már törlesztette a 

részletet. Volt aki már előre is, két évre, hogy újat kaphasson. A forgótőke az alapít-
vány tulajdona, s az inflációt úgy próbáljuk kivédeni, hogy terményben számoljuk a 
visszafizetést. 

Mikor kezd működni az illyefalvi mintafarm és az üzem bejáratása után milyen 
lesz majd? 

• 1993. novemberében fejezik be az építkezéseket s a régi épületek felújítását. A 
mezőgazdaság mellett 16 fajtatiszta állatot és származékait tartják, ötven sertést, juho-
kat, baromfit. A LAM Alapítvány egész vállalkozása azzal minősíthető, hogy a napok-
ban érkezik sepsiillyefalvi látogatásra a svájci külügyminiszter a bukaresti nagykövet 
kíséretében. Kelet-Európára érvényes modellnek tartják azt, ami itt és az ő segítségük-
kel is történik. Amit természetesen bizonyos körökben nem néznek jó szemmel, nem 
értenek vele egyet. Lehet, éppen ebben a megyében sem. Országosan sem. Viszont 
az eredmények azt mutatják, hogy ha Romániában a gazdaságot fel akarjuk lendíteni, 
akkor ennek ez a módja. Többek között. Az is bizonyos, hogy minden akció, amit 
elindítottak, mondjuk, állami kézből, azt a korrupció megette. A Világbank adott Ro-
mániának 10-20-30 millió dollárt a magángazdaságok fejlesztésére. Ellenőrizhetetlen, 
hogy ez hová lett. Bizonyos állami tőkével működő szektorokban nagykapitalisták 
létrejöttét támogatták? Egy alapítvány nagyobb garancia Nyugatnak. Ez teljesen nyi- j 
tott, betekinthet a kártyáiba, akik az alapítványhoz tartoznak, mivel ez a sajátjuk, ők 
hozták létre, nem engedhetik meg maguknak, hogy letérjenek az elkötelezett útról. 
Hogy meddig lehet elmenni majd, ez a román állam toleranciájától függ. Viszont én 
már az aktuálpolitikai helyzetben is úgy érzem, ezt megakadályozni nem lehet. Ön-
gyilkosság lenne. 

Köszönöm. Az illyefalvi vártemplom festett mennyezetén van egy kazetta, amelyen 
az itt szolgáló lelkészek nevét tüntették fel. A tiszteletes úré a 41. a sorban, örülünk, 
hogy a rendszer- és kormányváltás falára is lekaparhatatlanul került fel ez a név. 
lllyefalva kovásszá vált - a civil társadalom újsütetű kenyeréhez. 
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( TERMÉS 

Szamosközy István 
Szeben ostromáról (1602) 

Szamosközy legfontosabb forrása Erdély történetének a XVI-XVII század forduló-
ján. Károlyi Árpád és Szilágyi István adatközlései már az 1870-es évektől ismertek, s a 
románokra vonatkozó részleteket a román történetírás is feldolgozta.1 Szamosközy 
feljegyzéseinek forráshű kiadása 1991-ben arra buzdítja a történészeket, hogy újból 
értékeljék az általa leírt eseményeket. 

Az erdélyi szász történetírás aránylag részletesen tárgyalja az 1602-as év eseménye-
it, de a feldolgozásokból nagyon hiányzik Szamosközy adaléka. A kor jó ismerői és 
részletes ismertetői Simon Massa és Marcus Fuchs brassaiak voltak s így a szebeni 
eseményekkel csak érintőlegesen foglalkoztak.2 A szebeni forrásokat legalaposabban 
Friedrich Teutsch, a későbbi evangélikus püspök dolgozta fel.3 

Giorgio Basta császári tábornok 1601. szeptember 25-én hagyta el Szeben vidékét 
és, október folyamán Báthori Zsigmond fejedelem moldovai, havasalföldi, lengyel és 
kozák segítséggel visszafoglalta Erdélyt. Csatlakozott hozzá Székely Mózes 4000 em-
berével, valamint az erdélyi nemesi párt vezére, Csáki István. A tatár és magyar hadak 
november 28-án felgyújtották a Szeben melletti Kistoronyt (Tumi^or, Neppendorf)4, a 
tatárok pedig elpusztították Szerdahely- és Szászsebesszéket, Medgyes és Segesvár 
megadta magát. Csáki megkezdte Szeben ostromát s követei révén felszólította a vá-
rost, hogy adják meg magukat s esküdjenek fel Báthori Zsigmondra. Csáki táborát 
Hamosdorfon (Hammersdoif, Gu^terija) ütötte fel, ide jöttek a szebeni polgárok tár-
gyalni. A megegyezés végül azért hiúsult meg, mivel szebeni feljegyzések szerint a 
követ Óvári István lerészegedett s azt hitte, hogy Szeben már Csáki birtokában van. ő 
Matthias Birthalner centrumpátemek azt magyarázta, hogy „Szebeni szász comes he-
lyett egy magyar ispánt teszünk s ti (t.i. a szászok) rabjaink és jobbágyaink lesztek; én 
már több török császárt becsaptam mézes szavaimmal s így csoda, hogy a ti szabó 
polgármestereteket lóvá tudom tenni." Az akkori szebeni polgármester Lucas Enyetter 
alias Enyedi valóban szabómester volt s Óvári István 1594-ben Isztambulban, majd 
l601-ben Nándorfehérvárott tárgyalt a törökökkel.5 

A városba menekült magyar nemesek közül többen voltak Csáki-pártiak. Ezek kö-
zül a legszínesebb egyéniség Keserű János volt, aki a vingárdi uradalom birtokosa 
volt. A Pemeszi család is a közeli Fehér megyében birtokolt. 1587-ben Vingárd dézs-
máját többek között Keserű János és Mihály bérelte, Kisludasét az 1602-ben ism 

1Críciun, Ioachim: Cronicarul Szamosközy ínsemnárile lui privitoare la románi. 1566-
1608. Cluj. 1928. 162. old. 

2Auszug aus der Chronik von Simon Nassa und Marcus Fuchs (1587-1688). In: Quellen 
zur Geschichte der Stadt Brassó V. Brassó. 1909. 318-324. old. 

3 Teutsch, Fritz. Hermannstadt und die Sachsen im Kampf für Habsburg 1598-1605. AV 
XIV. 1878. 377-388. old. 

4Virca hoc tempus (XI 28) Tartari et Hungari incensa villa Nepotis (sie!) quamliplures 
utriusque sexus homines captives abducere - AV XIV. 377. 

5Bíró Vencel-. Erdély követei a Portán-Cluj-Kolozsvár 1921. 116-117. old. 
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szebeni királybíró Albert Huet alias Süveg Albert. Az azóta elpusztult Lengyelkék 
bérlője Perneszi István volt.6 Keserű Jánosnak Springen is voltak jobbágyai.7 A Ke-
serű fiúk anyja román volt, éspedig Moise havasalföldi vajda leánya Zamfira Stanislav 
Niesowski lengyel főember özvegye.8 

Végül is Csáki nem tudta Szebent elfoglalni s miután táborát Hamosdorfon január 
7-én felszámolta, január 27-én ismét felgyújtotta Kistoronyt. Báthori Zsigmond levelé-
ben tesz panaszt a szebenieknek, hogy a háború számára (nervum belli) nem adtak 
pénzt, ágyúkat és puskaport s miután Brassó és Beszterce is meghódolt, ők maradtak 
egyedüli ellenségei s ezért bosszúját nem kerülhetik el. A szebeniek azt válaszolták, 
hogy kész örömmel hűségére esküdnének, de „már háromszor vagy négyszer Báthori 
parancsára a császárhoz álltak. Ha Báthori fegyverrel támad rájuk, úgy fognak har-
colni mint Dávid Góliát ellen, midőn a filiszteusok hadait szétszórta."9 

A szebeniek állandó kapcsolatot tartottak a császáriakkal, tőlük remélve felmenté-
süket. A város küldötte Antonius Schirmer személyesen kereste fel a Felföldön tábo-
rozó Bastát és sürgősen segítséget kért. Végül is a császáriak békét kötöttek Báthori 
Zsigmonddal és Báthori 1602. júliusában végleg elhagyta Erdélyt. Brassó, mindenkitől 
elhagyva 1601. szeptember 6-án felesküdött Zsigmondnak, 1602. július 30-án ismét 
befogadta a császáriakat. Basta megrótta a Rudolfhoz hűtlen Brassót és Besztercét, 
ellenben megajándékozta Szebent, s személy szerint Lucas Enyetter polgármestert és 
Colomann Gotzmeister esküdtpolgárt. Az új császári uradalom, a német és a vallon 
hadak garázdálkodása, amint az a történelemből ismeretes, nem hozta meg a kívánt 
békét és nyugalmat. Végül is a szász Universitást is megbüntették. A Basta által 
Medgyesen összehívott országgyűlés augusztus 23-án a szász Egyetemet 16000 forint 
fizetésre kényszerítette. Habár az Antonius Schirmer tavaszi küldetése eredmény 
nélkül zárult, a Hét széknek 1812 forintot kellett a prágai küldetés költségeire fizet-
nie.10 

A császáriak rémuralma ellen a nemesség és székelység Székely Mózes vezetésével 
fellázadt. Végül is a nemzeti párt 1603. tavaszára visszafoglalta Erdélyt s ezúttal Seges-
vár mellett csak Szeben állt ellen Székely hadainak. 

Szamosközy jegyzetei ízes magyar nyelven számolnak be Szeben ostromáról. An-
nak ellenére, hogy ekkor a nemesi-polgári ellentét igen feszült volt az erdélyi magyar 
államférfiak között, ekkor is voltak olyanok, akik a békés megoldást keresték. Külö-
nösen a tatár fogságból kiszabadult falusi szászok sorsa bizonyítja, hogy a legnehe-
zebb helyzetben is volt remény a szabadulásra. 

Binder Pál 

6Jakó Zsigmond Adatok a dézsma fejedelemségkori adminisztrációjához. (Erdélyi 
Történelmi Adatok V. 2.) Kolozsvár, 1945. 20. old. 

7Kovács, Andrei Date privind via Ja Zamfirei, fiica lui Moise Vodá Anuarul Institutului de 
Istorie din Cluj 27/ 1985-86. 

81576: domina Saphyra Moyzin, vei fllii siu Ioannes et Michael Keserű. Vö. Veress, 
Andrei Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei Járii Románe^ti. Vol. II. 
Bucure^ti. 1930. 106-107. old. 

9Seifert, Gustav. Die Stadt Hermannstadt. Eine historische Skizze. Hermannstadt, 1859. 
59-61. old.; Teutsch, Fr. i.m. 378. old. Wird uns E. D. mit Waffen amgreifen und 
verderben wollen wir im Namen des Herrn streiten wie David wider Goliath stritt und 
der Philister Heer zerstreute. 

10Item in die Prager Zehrung sollen die VII Sttihl contribuiren vom Zahl haus fl. 64. Vö. 
Fr Teutsch i. m. 381. old. 77. jegyzet. 
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Szamosközy István 
1. A SZEBENIEKKEL VALÓ BÉKESSÉG TRACTÁLÁS 

Az goroszlói veszedelem után, mely volt 1661, 3 Augusti mind az Moyses harcaig 
Bastaval, mely volt az következendő esztendőben 1602, die 2 July, Szeben városán 
Erdélyben, mind ellent tartott Sigmond birodalmában, mind ellenkezett, meg nem 
atta magát, nem hodolt meg, maga az tatárok körül vidékén levén, minden vészéit 
töttenek az rajta. Az goroszlai veszedelem után az mely nemes emberek, marhástul, 
feleségestül oda be mentenek volt. Sok ideig ki nem bocsátották őket, ott benn 
tartották; mint Keserű Jánost, mind feleségestül, marhástul Pernyeszi Gábort, és sok 
több fő embereket. Végre Keserű János és Pernyeszi Gábor ki szöktek volt paraszt 
ember ruhájokban.1 

Ez idő alatt a tatárok sok dulást, sok égetést töttenek Szeben tartományában. 
Sigmond Fejedelem, egész tavaszon 1602, Szebenbe jártatta Kolosvári János deákot az 
kamora ispánt, ez színnel hogy Szeben hódoljon meg Báthori Sigmondnak. Négyszer 
volt az kamoraispán ott benn az szebeniekkel ő maga Óvári Istvánnal penig együtt 
kilencer volt. Az szebeniek is akarták volna jó móddal az békességet. Eccer Csáki 
István oda menvén Hannostorfra szál, és az szebeniek közül is hütre kihiván 
egynéhány fő embert, az többi között az király bíró volt ő maga, Süveg Albert, 
annyira vitték volt az dolgot, hogy megegyeztenek, és bizonyos aiticulusokba be 
irván az békesség dolgát, arra végezték, hogy a szebeniek Dévára küldjenek, és mi-
kor Sigmond fejedelem meg esküszik azokra az aiticulusokra, tehát Szeben meg 
hodol mindenképpen Sigmondnak. Oly igen bizonyos volt penig az békesség meg-
szerzés, hogy immár Szebenben főztenek erősen, hogy be várták és beis megyen 
Csáki István az békesség megszerzés után és szép ajándékokat szerzettenek, mind 
Sigmondnak és mind Csákinak. De végre az békesség dolga csak ezen fordult el.2 

Voltanak Szebenbe havaselvi boéroknak marhájok és feleségek, kik Havasalföldből 
ez sok háborúságba Szebenbe költöztenek volt. Csáki azoknak marhájokat nem 
akarta, hogy ki adják az szebeniek, és marhástul el menjenek vissza Havasalföldébe 
az boérok feleségi, ezokáéit. hogy az magyar nemes embereknek marhájokat az előtt 
való esztendőben Mihály Vajdais onnat Szebenből és egyéb helyekrül is mind felke-
restette, és el vétette volt, és kit magának, s kit az ő boérinak osztott volt. Az 
szebeniek ezt nem engették, hanem miérthogy az ő városokban jöttenek nagy bizo-
dalommal, úgymint totum refugiumba et asylum, nem tisztességes leszen városul ne-
kik, ha őket meg engedik fosztani. Ez igy levén és meg nem alkudhatván akkoron. 

JIn der (Hermann)Stadt selber hatte übrigens Tschaki Parteigänger an einigen 
ungarischen Edelleuten. Die Frau des Kessery Janos schaßte ihren Mann und Bruder 
verkleidet aus der Stadt, gegen des Rats Verbot, es dürfe Niemand hinaus und weder 
Diener noch Briefe ohne Vorwissen des Rats wegschicken, und hielt .mit den 
Tschakischen parteiischen und rebellischen Ratschlag". Dieselbe Frau versuchte später 
Mühlbach den Kaiserlichen durch Verrat zu nehmen; der Commandirende Graf von 
Salm schrieb erzürnt über sie dem Hermannstädter Rat: wann sie nicht ein Weib 
sondern Mannsperson war, wellte ers in ein Spiess ziehn lassen - AV XTV 1878. 378. old. 

2Anno 1602. Januarius 2. Januarii Czakius, generalis capitaneus, ad vicinum oppidium 
civitatis Cibiniensis nomine Hamesdorff, pbsidione cincturus Cibinium cum universe 
exercitu accessit. Judex regius octo sibi adiunctis sivibus egreditur ad Czackium de pacis 
condicionibus actorus; ubi licet Czackius ad ipsorum vota benigne conniveret, tarnen 
ipsi ad praesentiam principis provocant, quod ipsis qyoque concessum est: Quellen V 
318. 
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Sigmond fejedelem indul el Déváiul Brassóba circa initium mensis February. Mikor 
Szebenhez nem messze mene el, küldének az szebeniek két fő polgárt Sigmond 
eleibe, Benedek Deákot és Brassai Bartost, kik mikor egész Holdvilágig ügettenek 
volna Sigmond után és Csáki István után. Csáki tanácsából fel akarta Sigmond akasz-
tani őket. Végre János kamoraispán az Istenért kérvén és könyörögvén Sigmondnak, 
hogy ez jámbor embereket, követeket ne bántsa, mert az ő feleségek, marhájok és 
több nemes emberekis Szebenben nyomorúságot szenvednek ha ezt cselekszi. Ugy 
engette meg életeket Bátori Sigmond. Azért ott Holdvilágnál meg állván Sigmond és 
elő szólítva az szebeni polgárokat és rútul meg szidogatván őket: menyetek el, ugy 
mond, haza, én meg nem büntetlek ez háladatlanságtokért, hanem büntessen meg az 
isten, és több sok efféle szókkal fedvén őket, el bocsátja. Mert annak előtte Sigmond 
írt volt nagy bő és szép levelet, és igen eszesen az szebenieknek, hogy aggyák meg 
magokat és térjenek ő hozzá. De miérthogy az szebeniek Bastatul taitottanak, és az ő 
tanácsán jártanak, semmiképpen addig meg nem akartak hodolni, mig az német csá-
szár és Basta szabad akaratot erre ő nekiek nem enged. 

Nota. Ebben bomlék el az szebeniekkel való minden békesség dolga. És miképpen 
Váradot három prick mia vesze el és szakada el Erdélytől, azonképpen Szeben is ez 
két ember meg szidogatása ma idegenedék el Bátori Sigmondtul. Sigmondis ezen 
haragúit meg, hogy az előbbi levelére és szép kérésére semmit cselekedtenek, hanem 
ugyan azon keménységbe tartották magokat, és hol ide, hol tova csavarogva vontat-
tak, halogattak... halogatták az meg hódolásnak idejét és hogy sem ő maga Sigmond 
intésével, sem generálissá Csáki István törekedésével nem gondoltanak, azon 
boszankodott volt meg... Azon nyáron 1602, 2 Julij, Székely Mojses ellene támada 
Bastának, de meg veretvén Székely Mojses Fejérvárnál, ugy juta az ország német kezébe. 

(Magyar nyelvű kortársi feljegyzések Erdély múltjából. Szamoskőzy István történet-
író kézirata. Bp. 1991, 58-60. old.) 

2. KOLOZSVÁRI JÁNOS DEÁK AZ TATÁROKRUL, AZ RABOKAT MEG SZADADITJA 
TÖRVÉNNYEL 

Küldi Sigmond fejedelem Kolozsvári János deákot, es Kapronczay Tamást és 
Tordai János deákot, az tordai kamora ispánt az rabokat meg szabadítsák. El mennek 
ezek és Szászvárosnál találván az török és tatár tábort, az basának Ismaelnek, az 
tömösvárinak ajándékot visznek, kérik, hogy ne hagyja az tatároknak el vinni az ha-
talmas császár országába való rabokat, az kiket nem az ellenség földén fogtak volna, 
hanem itt Érdélbe gyűjtöttek volna... Sok szó és panasz után az basát arra vészi Tordai 
János, hogy törvény legyen benne... Az tatárok igy feleltenek... hogy itt ez országban 
sok ellenségtek volt tinéktek, az szászok, az németek és az kivül való magyarországi-
ak, szilágyiak..3 

Az mi néz az szászokra, igy szólok azok felöl, hogy az szászság kik falukban lak-
nak és nincsen kerített városok, mind császár ő hatalmassága hívei voltak, és 
Sigmond jobbágyi, kik nem fogtak fegyvert, sem császár, sem Sigmond ellen. Ez az 
szász városokis mindannyian császár engedelmében vadnak, az egy Szeben kivül. Ha 
Szeben ellenség volt, az mint volt is, miért nem vöttétek meg Szebent, valamit ott 
találtatok volna, mind tietek volt volna, bár el vittétek volna azokat, mert mind 
tinéktek, és mind mi nekünk ellenségek voltanak. Az mit kivül találtatok, azok nem 
Szebenhez valók voltak, hanem Sigmond országába és birtokába valók. Ezokáéit 
nem illik az szász rabokat is el vinnetek..4 

3 Albert Huet judex regius 
41603 (homagium Basta) Civitas et sedes Cibiniensis. Senatus-. Bennedictt Simon, 

Hennrikus Cronner - EOE XVII 442. old. 

62 



Ilyenképpen úgymint három ezek rabokat, férfiakat, asszonyembereket, leányokat, 
gyermekeket az tatároktól meg szabadítván János deák Brette faluhoz az Strigy mel-
lett meg számlálván egy nagy kertbe rekesztette őket... és igy nagy sereggel vissza 
hozta őket, és kik az szászok közibe, es kit imide, amoda, az országba, az honnat 
valók voltanak, haza bocsátotta őket, mindnyájan csodálkozván, hogy ollyan nagy 
barbarus és kegyetlen nemzetekbe az tatár és török között, et quod maximum eszt, az 
fegyver és dúlás, pusztítás között helye lehetett az igazságnak és törvénynek...5 

„Keríteni kezdenk a várost árokkal..." 
Ráckeve megerősítése árokkal, sánccal, sorompókkal és 
strázsákkal 1687 tavaszán 

Amikor egy évtizeddel ezelőtt elkezdtem a régi irományok módszeres átvizsgálását 
a Budapesti Történeti Múzeum 1986-ban megrendezendő, jubileumi török kiállítása 
számára, megilletődve lapozgattam egy csaknem három évszázados mezővárosi 
protocollumot, melyben többek között egy prózai sorokban bemásolt, 1687-es sira-
lomverset (veszedeleméneket, históriás költeményt) is találtam. Ez sokféle szempont-
ból érdeklődésre tarthat számot, ám itt csupán egyetlen, vártörténeti szempontból 
szeretném méltatni a forráskritika tükrében. Eddig ugyanis semminemű nyoma nem 
került elő annak, hogy a Pest-Pilis megyében lévő, Csepel-szigeti Ráckevén — 
szűkebb pátriámban, szülőföldemen, melynek múltját immáron 22 esztendeje 
kutatom — valaha is valamiféle erősséget — várat, palánkot, kisebb, ideiglenes, 
hevenyészett erődítményt - emeltek volna. Ám a históriás vers szerzője minden 
kétséget kizáróan fogalmazott e vonatkozásban, amikor beszámolt arról, miként 
menekült a Csepel-szigeti oppidum és a környék népének egy része 1686 nyarán, 
Buda második, immáron sikeresen végződő keresztény ostroma idején a kevei Kis-
Duna Somlyó nevű szigetére, majd pár hónap múlva vissza a mezővárosba. íme! 

„Tőlőnk itt ujjobban el maratt mindénűnk, mert az Somolyoban égy imegben 
méntünk, Kenyér Szűk volt aért Sokat el temettűnk, Illy nyomorúságot Sokáig 
Szenywettűnk / / Tizen hét Faluval Szorultunk volt égybén a Két Duna Kőzőtt az 
Somlyo Szigethben; / torkig télé voltunk az Súlyos Ínségben, De ném volt Ki Szánó / 
minket illy ígyünkben. / / Egész hideg őszig mind ott nyomorgottunk, tizén het 
Falukbul a Kik edgyütt / voltunk, a nagy éhség miatt csak mar meg nem holtunk, 
oSztán hideg ŐSzSzel ide bé Szállottunk / / Mingyárt Fehir varbúi Kezdék parancsolni, 
hogy ha ném akarunk néKiek adózni /, mind Kicsint .S. mind nagyot el fognak ra-
bolni, oSztán az Galy- / lyákra oda alá adni. / / Azért ezt hogy erténk mind egy akarat-
tal, Keríteni Kezdenk az Várost árokkal, / meg erőssitettűk Sánczal Sarampókkal; 
ezek felett penig vigyázó Strázsákkal. / / Boszszonkodik rajta az Pogány hogy érté; 
azért SietSeggel Seregét ránk Kűlde; / Ket izben: pórázra hogy Cseledűnk fűzne; 
előtte mint barmot Fehir-varra / űzne. / / Az Kegyelmes Istén meg Szána bénnűnket, 
meg lagyita hozzánk eő Kemény / Szivőket; meg Hadtak minket, mint: adó fizetőket, 
de él vitték málé S árpa Kenyerünket." 

Ha ezt a folyamatos, prózai sorokban a jegyzőkönyvbe bemásolt históriás verset 
strófákra tagoljuk, majd folyamatosan összeolvassuk a versszakok kezdőbetűit -
vagyis a versfőket - , akkor kiderül, hogy a költemény szerzője az a kun származású, 
feltehetően szabadszállási születésű Szabadszállási Mihály deák, aki egyéb források 

51602 a július 2-diki tövisi ütközet után vö. Történelmi Tár 1889. 66-69. old. 
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tanúsága szerint legalább négy évtizeden keresztül - az 1680-as évek elejétől az 1720-
as esztendők elejéig - Ráckeve mezőváros egyik - református vallású - nótáriusaként, 
azaz a városi magisztrátus jegyzőjeként működött. így feltételezhető, hogy a mezővá-
ros hivatalos írásbeliségét vezető nótárius, aki maga is cselekvő részese, vagyis in-
kább szenvedő alanya volt a település felettébb sokrétű megpróbáltatásainak 1684-től 
1687-ig is, a való igazat vethette papírra - vagyis önthette versbe - akkor is, midőn 
beszámolt Ráckeve egyféle, hevenyészett megerősítéséről: árokkal és sánccal való 
körbekerítéséről, ezeken sorompók létesítéséről, s vigyázó strázsák - afféle 
mezővárosi „polgárőrök" - felállításáról biztonsági őrség gyanánt. Azaz, ha hihetünk 
a jegyzőnek, itt egy egészen kezdetleges, hevenyészett, a szükség által diktált, földből 
és fából meglehetősen gyorsan létrehozott gyengécske erősségről szerezhetünk 
tudomást, ami persze nemigen jelenthetett akadályt a Ráckevét gyors egymásután 
kétszer is megütő és elfoglaló székesfehérvári török portyázók számára. 

Mindazáltal a histórikum - s ezen belül a helytörténeti kutatás - egyik ősi alapkri-
tériumát akként szokás megfogalmazni, hogy „egy forrás - nem forrás". Tekintve, 
hogy a majdnem elkészülő, s a Kárpát-medence egész területét magában foglaló 
„várkataszter" csak olyan erősségeket tartalmazhat, melyeknek valamikori létezését a 
megfelelő, tudományos forráskritikával hitelesített, konkrét adatokkal támasztja alá a 
szakkutatás, mindenképpen meg kellett vizsgálnom Mihály deák érdekes információ-
jának hitelét, valóságtartalmát. 

Nos, azt tapasztaltam, hogy a kevei nótárius versbe szedett vártörténeti adata kiállja 
a történeti forráskritika próbáját. Vegyük sorra ezeket! Vessünk egy pillantást először 
magára a verselgető deákra, a latinos műveltségű, református mezővárosi jegyzőre! 
Konkrét tények bizonyítják, hogy élénken érdeklődött Ráckeve múltja és irodalmi 
emlékei iránt. Régi jegyzőkönyvekből és más irattöredékekből ő állította össze 1700-
ban az úgynevezett „bírói krónikás könyvet" a mezőváros 1605-ös újratelepítésétől 
kezdődően, melyet aztán folyamatosan, évről évre tovább vezettek, átmásolván egy 
másik protocollumba, egészen 1836-ig. Ez az 1605-től 1836-ig terjedő, díszes mezővá-
rosi jegyzőkönyv már hosszú ideje a Pest Megyei Levéltár dísztermének egyik vitrin-
jében van kiállítva. Nem kétséges, ha Mihály deák nem állítja össze az évenkénti 
adatsorokat 1605-től legalább 1721-ig, akkor a helyi szempontból kiemelkedően 
fontos forrásra sem támaszkodhatna az utókor történetírása. Ráckevének legalább 
akkora helyi forrásanyaga volt, mint Vácnak és Nagykőrösnek, tehát a legfejlettebb 
Pest megyei mezővárosnak, ám a bürokrata hivatalnokok - mindenekelőtt Dr. Laky 
József katolikus jegyző - a n. világháború idején lelketlenül eltékozoltak a háborús 
papírgyűjtés céljaira mintegy hét vagont kitevő, igen régi - tehát, ítéletük szerint: már 
értéktelen, haszontalan - iratféleséget. Egyik általános iskolai tanárom, a közmegbe-
csülésnek örvendő, matuzsálemi kort megélő, nemrég elhunyt Gulyás Kálmán így, 
számolt be erről ama levelében, melyet Szegedre intézett hozzám Ráckevéról, 1973. 
szeptember 12-én: „A községházán őrzött archívumot dr. Laky főjegyző vitette el. Az 
elszállítás reggelén tudtam meg a szomorú valóságot. Rohantam Lakyhoz, kértem, 
adjon 2-3 napot s én alaposan átnézem az irattárat; a fontosabbnak tartott okmányo-
kat kiemelem, - hazaviszem megőrzés végett. De nem engedte meg. Tény, hogy ami-
kor a munkások hordták le a gépkocsira az irattár anyagát, több, jónyaláb aktát félre-
tettem s hazavittem. Ezek mindegyike nagyon értékes akta volt. Sajnos, 1945 január-
jában Ráckeve lakosságát kilakoltatták. A négyszobás lakásunkban maradt minde-
nünk; ott kórházat rendeztek be s mindenünk odaveszett. Az ideiglenesen megmen-
tett értékes iratok is." 

Szerencsére, nemcsak Kálmán bácsi viselte szívén a régi irományok és a honisme-
ret ügyét, hanem például az utolsó régi vágású községi jegyző (Ráckeve 1440-től 
1872-ig volt mezőváros, azt követően község, nagyközség, 1989-től város), jelesül 
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Tamássy Andor is, aki folytatván a Skarica Mátéval kezdődő tradíciókat (mint a folyói-
rat 1981-es évfolyamában már beszámoltam róla, ő verselte meg először, 1581-ben 
szülőhelye múltját a „Kevi Várassáról való Szép História" című, 85 strófás históriás 
költeményében), szintén buzgó gyűjtője volt az elkallódó mezővárosi archívum egy-
némely iratának, s úgy versben, mint prózában számos kéziratot hagyott az utókorra 
Ráckeve történetével kapcsolatban. Ma már, közelebbi információk hiányában, nemi-
gen lehet „kinyomozni", hogy a Pest Megyei Levéltárba 1945 után bekerült, összesen 
404 mezővárosi protocollum (iratanyagunkat Laky mind elpusztíttatta) közül hányat 
mentett meg Kálmán bácsi, illetve Tamássy Andor, de alighanem az utóbbi lelkiisme-
retes gondosságának lehetünk hálásak. Számos írásában, illetve azok jegyzeteiben 
maga is úgy hivatkozik nem egy kevei jegyzőkönyvre (melyeket én már csak a Pest 
Megyei Levéltárban tanulmányozhattam), mint amelyeket ő mentett meg a község-
háza udvarára kidobott „papírhegyből". Azt a protocollumot, melyet Szabadszállási 
Mihály deák állított össze 1605-től terjedően, úgyszintén Tamássy mentette meg a 
szemétből. S mivel a jegyzőkönyv üres lapjaira maga is bemásolta a mezőváros múlt-
ját tárgyaló, nem is túl rossz versezetét, ezen forrást - kivételesen - nem a Pest Me-
gyei Levéltárnak adta át az 1950-es 1960-as évek fordulóján (mielőtt kiüldözték Ame-
rikába), hanem Nemzeti Könyvtárunknak, az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattá-
rának ajándékozta, az első üres oldalára bemásolt ajánlásával: 

„Zúzdára szántak egykor a bölcs elmék... 
De én hű barátod, megmentettelek. -
Keresztül húztam az ostobák tervét. 
Díszítsd tovább Nemzetünk könyvtártermét. 
Élj ott sokát- Jó könyv, Isten veled!" 

(Ráckeve, 1958. január 1.) 
Hála a két kevei nótárius, Szabadszállási Mihály deák és Tamássy Andor lelkiisme-

retes gondoskodásának, többek között a vártörténeti információ hitelességét is ellen-
őrizni tudjuk. Mégpedig egyfelől éppen ama protocollumból, melyet Mihály deák 
kezdett vezetni, amelybe nemcak az 1605-től kezdődő bírói krónikát másolta be, ha-
nem a „Szomorv eseti az VáraSnak el puSztulaSarul igy iratik lé Anno 1687. ben" cí-
met viselő siralomversét is. A Mihály deák által vezetett bírói krónika egyik 1687-es 
bejegyzése így szól: „1687. Aporkai Balog János, Laczhazi Eőreg Szabó Istvánnal. 
Ezen Balog János egy asszonyon erőszakot akarván tenni, tisztitül meg fosztatott. 
Molnár András választatott helyeben. Ezekk idejikben vétetett az Város árokkal 
kőrnyűl az fehir vári Tőrőkk fenyegetesi miatt". Tekintve, hogy a bírói krónikák a 
mindenkori fő- és kisbírók természetszerűleg ellenőrizték, bizonyosra vehető, hogy 
az őket elsődlegesen érintő - s mint látjuk, a negatívumokra is kitérő - bejegyzések 
hitelét nincs okunk megkérdőjelezni. 

Ám egy csaknem egykorú, elbeszélő forrás - a tudós polihisztor, a honismereti 
feltáró munka óriása - , a pozsonyi Bél Mátyás is teljes mértékben megerősíti nagy or-
szágleírásának Pest-Pilis-Solt vármegyei kötetében Mihály deák vártörténeti adatának 
igazát, ő még abban a szerencsés helyzetben volt, hogy amidőn 1736-ban fölkereste 
Ráckevét is, nemcsak a mezővárosi archívum eredeti, azóta csaknem teljes egészében 
elkallódott iratait tekinthette át, hanem alaposan kikérdezhette a szavahihető, idős 
szemtanúkat - alighanem az egykori és akkori bírókat, esküdt polgárokat - a Buda 
ostromai idején átélt viszontagságokról is. A mezőváros hevenyészett megerősítéséről 
és a fehérvári törökök támadásairól ekként számolt be adatközlői nyomán: 

„...híre jött annak, hogy ismét hozzáfogtak Buda ostromához. Tehát, nehogy ebben 
az ismétlődő viharban teljesen tönkremenjenek, tizenhét faluról menekültekkel 
együtt a közeli Somlyó szigetére menekültek, és ismét az éhségtől gyötrődve késő 
őszig ott tartózkodtak, amíg haza nem tudtak térni. Buda visszafoglalása után a 
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keveiek azzal kecsegtették magukat, hogy ezentúl minden jóra fordul, de sokkal sze-
rencsétlenebbül ütött ki a dolog, mint ahogy elképzelték. A polgárok visszatértek, 
hogy a telet a városban töltsék. Mihelyt ezt a székesfehérvári törökök megtudták, 
fegyveres követeik útján követelték az adót, amivel tartoztak, és azzal fenyegetőztek, 
hogy ha a felszólításnak nem tesznek eleget, tűzzel-vassal kegyetlenül elpusztítják 
őket. Azután eltávoztak a követek haza, de a ráckeviek, akik már egy vassal sem ren-
delkeztek és tanácstalanok voltak, elkezdték a várost árokkal körülvenni, hogy a 
törökök támadása ellen meg tudják magukat védeni. De még be sem fejezték a 
munkát, amikor magjelent az ellenség, a várost megtámadja, az adót a kínzások 
minden fajtájával kicsikarja, s az igen megvert polgárokat majdnem megfojtják. Ezt 
a szerencsétlen fordulatot az azt követő élelemhiány még keservesebbé tette. Akkora 
volt a szükség, hogy miután a búzának már híre sem maradt, a kölesnek köblét két 
forinton is alig lehetett megvásárolni... a város levéltárából szerezhetünk értesülést 
arról, hogy sokak számára a kutya- és macskahús csemegének számított". Másutt azt 
írja, hogy „Vannak polgárok, akik arra emlékeznek..." Bél tehát a mezővárosi 
archívum iratait és az idős adatközlők szóbeli visszaemlékezéseit egyaránt beépítette 
ráckevei leírásába is. S mivel mindezek tökéletesen és teljes mértékben megerősítik a 
siralomvers és a bírói krónika erődítési adatát, sőt pontosítják is azt (még nem tudták 
befejezni Ráckeve körülárkolását és körülsáncolását), nincs okunk kételkedni abban, 
hogy Mihály deák a valóságnak megfelelően számolt be históriás versezetében a 
mezőváros hevenyészett megerősítéséről. 

Végezetül az erődítési, befejezeüen munkálatok hozzávetőleges pontosságú idő-
pontját kell még tisztáznunk a kritika tükrében. Mint láttuk, a bírói krónika kifejezet-
ten az 1687-es esztendőre datálja ezt is. Mivel Mihály deák időrendben verselte meg a 
város pusztulásának három esztendejét - az 1684 tavaszától, Buda első, sikertelen 
ostromától a fehérvári törökök 1687-es támadásáig eltelt időszakot - , s Ráckeve he-
venyészett megerősítését a legutolsó strófákban adta elő, s miként a cím alatt felje-
gyezte, magát a verset 1687-ben írta, semmi kétség sem férhet ahhoz, hogy az erődí-
tési kísérletre valóban 1687 folyamán került sor. 

A különböző források szerint Ráckeve lakói és a Somlyó-szigetre futott egyéb me-
zővárosok, falvak menekülő csoportjai 1686 késő őszén tértek vissza az elpusztult, 
lakatlan mezővárosba. Bél Mátyás szintén azt írta, hogy a közeli tél megpróbáltatásai 
elől húzódtak be Somlyóról a mezővárosba. Elvileg tehát előfordulhatott volna, hogy 
már 1687 legelején, tehát a tél közepén hozzákezdtek a város megerősítésének, ám 
télvíz idején végzett, hasonló erődítési munkálatokról nemigen tud a felettébb gazdag 
hazai várkutatási szakirodalom. Gyakorlatilag lehetetlen lett volna a kemény hideg-
ben, a hóban, a csontig fagyott földet kiásni, több kilométer hosszúságban árok- és 
sánckészítéshez fogni. Lehet, hogy munkáskéz akadt volna elég - hiszen 17 település 
népe szállt be a Somlyóról Kevibe - , de a természetet akkor sem lehetett megerősza-
kolni. 

A kevei bírók krónikájából és a fehérvári törökök helyzetéből, illetőleg ezek 
összevetéséből tovább szűkíthetjük az árkolási, sáncolási, sorompókészítési és strá-
zsaállítási események valószínűsíthető dátumának időkörét. A bírói krónika ugyanis 
világosan elmondja, hogy az 1687-ben megválasztott, majd a nőügye miatt csakhamar 
leváltott Balog János és utódja, Molnár András bírósága alatt, „Ezekk idejikben véte-
tett az Város árokkal kőrnyül az Fehir vári Tőrökk fenyegetesi miatt". Mivel Ráckevén 
a XV-XVm. században mindvégig az országosan is sokfelé megfigyelhető, jeles napon 
- Szent Györgyünnepén - , vagyis április 24-én tartották a mindenkori tisztújításokat, 
a fő- és kisbírók megválasztását is, így bizonyos, hogy a munkálatok legalább április 
végén, Balog hivatalba lépésével megkezdődtek, s leváltása után - talán májusban -
Molnár főbíró alatt is folytatódtak. 
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A székesfehérvári törökökre vonatkozó adatok szintén azt bizonyítják, hogy a két 
ráckevei portyára csak 1687 tavaszán, legkésőbb május végén - június elején kerülhe-
tett sor. Tudjuk, hogy Lotharingiai Károly fővezér hadserege 1686. szeptember 2-án 
foglalta vissza az egykori magyar fővárost, Budát a törököktől. A vár térségéből több 
katonai kudarc után, szeptember harmadikán hajnalban déli irányban, a Duna mellett 
visszavonuló Szülejmán pasa, török nagyvezér még aznap mintegy 1500-2000 fős 
csapaterősítést vezényelt a közeli, kulcsfontosságú Székesfehérvárra, miközben 
Haszán fejérvári szandzsákbéget kinevezte, előléptette (címzetes) budai vezírpasává, 
az előző napon hősi halált halt Abdurrahmán budai beglerbég névleges utódaként. 
Haszán „budai vezírpasa" - ténylegesen csak fejérvári szandzsákbég - utódja, Ahmed 
pasa adta fel Budát és a Duna mindkét partvidékét egészen a Tisza vonaláig szünte-
lenül nyugtalanító Székesfehérvárt 1688. május 9-én, majd tíz nap múlva kivonult ma-
radék helyőrségével a vár mellé, s végül május 20-án a magyar huszárok fedezete 
mellett elindultak a Csepel-sziget irányába, a Ráckevével szomszédos Lórév átellében 
fekvő Adony kikötőjéhez, ahonnét hajókon távoztak el Nádorfehérvárra (Belgrádra). 
Ám 1686 őszétől 1687 nyarának közepéig a fehérvári törökök állandóan pénz- és 
terményadókkal, robotszolgáltatásokkal, sarcoltató-hódoltató portyákkal zaklatták a 
Duna mindkét partvidékének lakosságát, helyenként egészen a Tisza vonaláig. Emiatt 
Leopold Beck vezérőrnagy, Buda új, keresztény parancsnoka többször is erősítést 
kért a bécsi kormányszervektől, a Haditanácstól. Novemberben azt jelentette, hogy a 
fehérvári pasa, aki budai vezírnek hívatja magát, egyre újabb településeket hódoltat 
be Buda északi és déli vártartományaiban: legutóbb Szigetmonostort, Tótfalut és 
Dömsödöt kényszerítette adófizetésre. Dömsöd a Duna-Tisza közén, a ráckevei Kis-
Duna partján, pár kilométerre délkeletre terült el Ráckevétól: a Somlyó-szigetet évszá-
zadok óta közösen használták. Meglehet, hogy ekkor a ráckeveiek még a Somlyón 
húzták meg magukat, s ezért nem tudták őket is behódoltatni a fehérvári törökök, 
csak pár hónappal később, miután elkezdték a mezőváros körülsáncolását. 

A Kecskemétet, Nagykőröst is adófizetésre kényszerítő Székesfehérvár blokád alá 
vételét csupán 1687. május 22-én rendelte el a bécsi Haditanács. Ezt azonban a po-
zsonyi Magyar Kamarához intézte, s mire ők is továbbították a rendelkezést, s ennek 
nyomán Batthyány Ádám dunántúli főgenerális és Esterházy János vicegenerális el-
indította első huszár- és hajdúegységeit Fehérvár térségébe, addigra nyár közepe lett. 
A török ezt követően már nem tudott 50-100-150 kilométerre elportyázgatni Fehérvár-
ról, beszorult az erősségbe, s végül éppen amiatt adták fel, mert mindenből kifogy-
ván, már csaknem éhenhaltak. 

Summa-summárum: Ráckevét nyilvánvalóan 1687 tavaszán - alighanem április vé-
gétől május végéig - igyekeztek árokkal, sánccal és sorompóval - tehát a palánképí-
tés több évszázados, ősi magyar hagyományai alapján — valamelyest megerősíteni la-
kosai és az ide menekülők tömegei, de sem ez a félig-meddig elkészült, hevenyészett, 
gyenge erősség, sem pedig a fegyveibíró férfiak közül kiállított „strázsák" nem voltak 
képesek feltartóztatni a fehérvári törökök kétszeri támadását, hódoltató-sarcoltató 
portyáját. S mivel egyáltalán nem értek célt ezzel az elvetélt palánképítési kísérletük-
kel, nyilvánvaló, hogy legkésőbb júniusban teljesen fel is hagytak a mezőváros mege-
rősítésével. Alighanem maguk a győztes török portyázók is rájuk parancsolhattak, 
hogy bontsák le a sorompókat, temessék be az elkészült árkokat, egyengessék el a 
hevenyészett sáncokat. Elég az hozzá, hogy amennyire magam is visszaemlékszem az 
1950-es évekre, korunkban már a legcsekélyebb nyoma sem maradt ennek az elve-
télt, korán a maga hamvába holt palánkeiősítési kísérletnek. Bognár József, a Széche-
nyi és Kossuth eszméivel rokonszenvező, reformkori katolikus kispap 1838. szeptem-
ber 17-től 1839. augusztus 12-ig szerepel helyi káplánként a korabeli ráckevei anya-
könyvekben. ő alaposan ismerte a mezőváros bel- és külterületét, s amidőn 1839-ben 
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megírta a Csepel-sziget történetét, leginkább Ráckevével foglalkozott. A plébánia és a 
mezőváros irattárai alapján kitért az 1684-1687-es pusztulásra is, megemlíti az erődí-
tési kísérletet és a fehérvári törökök portyáit is, de egy szóval sem említi az egykori 
árkok és sáncok valamiféle nyomait, holott a Somlyóval kapcsolatban egyértelműen 
azt tapasztalta terepbejárásai nyomán, hogy még jól láthatóak az 1686-os „nagy futás" 
eredményeképpen „az ekkoráig fennmaradt sírdombok, keresztek s egyéb épületek 
némelly mohosult romjai..." 1934-ben egy geológus, Korpás Emil járta be keresztül-
kasul az egész Csepel-szigetet, s bár tüzetesen leírja Ráckeve egész határát, de erődí-
tési nyomokról ő sem nyilatkozik. Csakúgy, mint 3 év múlva a mezőváros szülötte, a 
református Bóna Imre földrajzi szakíró, aki a Szegeden megjelentetett, „Csepelsziget" 
című „Módszeres földrajzi tanulmány"-ában kitér az 1680-as évek eseményeire, s még 
részletesebben ismerteti Ráckeve természetföldrajzi-geomorfológiai viszonyait, mint 
Korpás, de palánkerődítési nyomokról ő sem ír. Kétségtelen tehát, hogy a gyors és 
hevenyészett, félig-meddig elkészült 1687-es tavaszi árok- és sáncrendszer nem sok-
kal élhette túl keletkezését, s napjainkban már a legcsekélyebb nyomát sem lehet 
fellelni. 

Mindezek alapján levonható a következtetés, hogy Ráckeve mezőváros lakosai és 
az ide menekült földönfutók 1687 tavaszán hozzáláttak a település palánkerősséggé 
alakításához, elkezdték az árkok, a sáncok és a sorompók készítését, de ezt a gyors 
és hevenyészett erődítési kísérletet már nem volt idejük befejezni a székesfehérvári 
törökök váratlan támadásai miatt, melyeknek következtében végleg abba is maradtak, 
s alighanem még 1687 folyamán megsemmisültek a félig kész létesítmények. Való-
színű, hogy Bél Mátyás sem láthatta már őket 1736-ban, mert ha még álltak volna, ak-
kor a pusztulás eseménysorait rendkívül alaposan részletező tudós minden bizonnyal 
megemlítette volna ezen árok- és sáncmaradványokat. A Csepel-szigeti Ráckeve tehát 
csak egy 1687-es palánkerődítési, hamvába holt kísérlettel szerepelt a Kárpát-meden-
ce készülő „ várkataszterében". 

Dr. Fenyvesi László 

Források, Irodalom 

Szabadszállási Mihály deák, ráckevei mezővárosi nótárius: „Szomorov eseti az VáraSnaK 
el puSztulaSarul igy iratik lé Anno 1687. ben." Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára. 
Fol. Hung. 2904. fol. 30. recto - 31. verso. Az idézett 30-36. strófák a 31 recto fólión 
találhatók. A ráckevei bírói krónika 1687-es bejegyzése ugyanitt, a 19. fólión található. A 
többi forrást lásd: Fenyvesi László. A Duna-mellék és a Kiskunság pusztulása Buda 
ostromai idején (1683-1687). Gazdaság és mentalitás Magyarországon a török kiűzésének 
idején. Szerk.: Praznovszky Mihály - Bagyinszky Istvánná. Salgótarján, 1987. 103-127. o.; 
Uő. Buda visszavívása 1686. Szerk.: Uő: Bp. 1986. 6-29. o.; Uö. A kiskunság a török 
időkben - A Jászkunság kutatása 1985. A Kiskunfélegyházán 1985. október 4-5-én 
rendezett tanácskozás előadásai. Szerk.: Fazekas István, Szabó László, Sztrinkó István. 
Kecskemét - Szolnok, 1987. 215-301. o,; Uő. Ráckeve a feudalizmus béklyóiban. Krónika. 
A tanárképző főiskolák történelmi diálcköreinek lapja, 1974. 4. sz. 3-16., Pest Megyei 
Levéltár. Ráckeve mezőváros levéltára. I. Jegyzőkönyvek és krónikák. A/. Ráckeve 
krónikája (1605-1836), 11-139. o.; Fenyvesi L.\ .Mindezeket írták böjt más hóban..." 
Skarica Máté 400 éves históriás verse. Honismeret, 1981. 9. évf. 4. sz. 11-15. o.; Bél 
Mátyás-. Pest megyéről. Ford.: Szabó Béla. Szentendre, 1977. 143-144. o.; Jenei Károly. 
Székesfehérvár körülzárása és visszafoglalása 1688-ben. A Fejér Megyei Levéltár 
Évkönyve. Szerk.: Farkas Gábor. Szfvár, 1971. 8-16. o.; Szakoly Ferenc-. Székesfehérvár 
visszafoglalása 1688. május 19-én. Fejér Megyei Történeti Évkönyv. A Fejér Megyei 
Levéltár Évkönyve 19. Szerk.: Farkas G., Szfvár, 1989. 13-20. o.;L'ItaIia. Bologna. 
Biblioteca Universitaria. Collezione Marsigli. VoL 48. p. 3. Ráckeve látképe a XVII. század 
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végétől: 17,9 x 5 cm. Cav. Luigi d'Aurivio könyvtáros fényképnegatívja, Uo. A Csepel-
sziget térképe, jobb alsó részében Ráckeve látképével, a XVII. század végéról. Papír, 
tollrajz és vízfestmény: 47 x 65 cm, Magyar Országos Levéltár. P 1314. A Batthyány Család 
Levéltára. Missiles. Nr. 39 309. Székesfehérvár, 1686. Ramadán fejérvári alajbég -
Batthyány Ádám dunántúli főgenerális, Nr. 13 605., Nr. 51 447 - 51 448: Szfvár, 1688. A 
fejérvári vezírpasa - Batthyány Ádám; Bognár József. Csepel. Tudománytár, 1843. 14. k. 
50-62., 110-130., 164-189., 216-242. o.; Korpás EmÜ-. A Csepelsziget (Adatok a 
Csepelsziget természeti földrajzához), Vízügyi Közlemények, 1934. 1. sz. 3-15. o.; Bóna 
Imre. Csepelsziget. Módszeres földrajzi tanulmány. Szeged, 1937. 47. o. (Litterarum ac 
scientiarum reg. Universitatis Hung. Francisco-Josephinae. Sectio Geographico-Historica, 
torn. IV., fasc. 1.); A Székesfehérvári Püspöki Egyházmegye Levéltára. Kutatóterem. A 
plébánosokról és a káplánokról készített, rendezetlen cédulakatalógus. Bognár József 
(Szentmihályfalva, 1807. I. 9 - Bp., 1888. EX. 29.); Ráckeve. Római Katolikus Plébánia-
hivatal. Anyakönyvek; V. k.: .Szabados Ráckeve Város Katolika Egyházának Anya 
Könyve" (1837. I. 3. - 1847. XII. 30.) 1, 333, 2 o. - ebben Bognár József ráckevei káplán 
bejegyzései: keresztelések: 24-36. o. esketések: 8-9. o., temetések: 23. o. 

Érsekújvár a kuruckorban 
Érsekújvár egyik legjelentősebb történelmi kora a kuruckor. Rákóczi Ferencz 1703. 

májusában Brezán várából, Lengyelországból „Cum Deo, pro patria et libertate!" 
(Istennel a hazáért és a szabadságért!) felirattal piros zászlókat küldött, és fegyverbe 
szólította a Habsburgok ellen az ország lakosait. Kardokkal, vasvillákkal és kapával 
kezükben: magyarok, szlovákok és rutének egymás mellé zárkóztak a Habsburg el-
nyomás ellen. 

Érsekújvár várában lévő katonaságból, több mint száz huszár szökött át Rákóczi 
oldalára. A felkelők 1703. őszén akarták Érsekújvárt elfoglalni, de a támadás sikerte-
len volt, hiszen a támadóknak nem volt ütőképes tüzérségük. A kurucok a császári-
akat Léva felé szorították vissza. Később a császáriaktól sikerült sok hadianyagot 
szerezniük, így 1704. május 24-én megindultak Érsekújvár bevételére. Bajcs és Andód 
felől érkezve Újvár alatt tábort ütöttek, és a törökök kiűzésekor megrongált várat 
bekerítették. A kurucok krhasználták a helyzetet: jól tudták, hogy a vár a törökök 
kiűzésekor hol rongálódott meg legjobban. Megindult a támadás, a császáriak 
védőserege 500 osztrák gyalogosból és 300 magyar hajdúból állott, akik érzelmi 
szempontból a kurucokhoz húztak. Ekkor a császáriak várparancsnoka Axamann 
Henrik volt. 

A ferences barátok a kurucoknak pontos információkat vittek a várból, ezért, ak-
kor a ferenceseket kurucbarútoknak is nevezték. A szerzetes rend falára ezért is tették 
1904-ben Bercsényi Miklós, a Rákóczi felkelés országos főtábomokának az emléktáb-
láját. Bercsényi 1704-1708-as években lakott a kolostorban. 

A hajdúk éjnek idején kitárták a kapukat, így a kurucok a hidakon és a gerendán át 
Bottyán János kuruc generális vezénylete alatt, 1704. november 16-án elfoglalták a várat. 
Ettől kezdve Érsekújvár lett nyugaton a kuruc mozgalom központja, keleten pedig Kassa. 

A felszabadulás után n. Rákóczi Ferenc itt tartotta a haditanácsot is. A haditanácson 
Bercsényi Miklós, Bottyán János, Buday, Andrássy, Eszterházy és Vay Ádám táborno-
kok vettek részt. n. Rákóczi Ferenc elrendelte a vár kijavítását, illetve a francia hadi-
mérnökök által a kornak megfelelő modernizálását. Elhatározta továbbá az új előbás-
tyák megépítését, a malom megerősítését, a gát és a zsiliprendszer megújítását. 

Ezeken kívül a két várkapu elé egyenként 300 lovas elhelyezésére alkalmas elővá-
rat és a bástyák között lévő várfal elé erődöt kellett állítani. Megerősített táborhelye-
ket létesítettek, a bástyák között mintegy 12000 katona számára. Két hónap alatt több 
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mint 100000 forintot költöttek a munkálatokra. Az építkezés befejeztével Érsekújvár 
lett a kuruc hadak főhadiszállása. Itt voltak összpontosítva a szükséges iparosok: a 
puskakészítők, a tölténykészítők, a kőművesek, cipészek, szabók stb. 

Ebeczky Imre várparancsnok súlyos betegségére hivatkozva tisztségéről lemon-
dott, helyébe 1707-ben Berthóty István került. 

n. Rákóczi Ferenc 1706. május 16-án feleségével és udvartartásával Érsekújvárra ér-
kezett, és 19-én tanácsülést tartott a prímáspalotában, majd 20-án fegyverszünetet írt 
alá. Június 8-án ugyanott a császári udvar küldötteivel a békekötésről tárgyalt, de a 
tárgyalások nem vezettek eredményre. 

A prímáspalota falára 1904-ben Érsekújvár bevételének 200. évfordulója alkalmá-
ból n. Rákóczi Ferenc domborművével ellátott emléktáblát helyeztek el. Ezen kívül 
azt is, hogy a fejedelem nejével Zrínyi Ilonával és Júlia nővérével itt lakott. A prímás-
palota az 1945. március 14-i angol-amerikai szőnyegbombázás miatt megsérült, a ki-
javítás helyett sajnos lerombolták, pedig a történelmi szempontból fontos épület hely-
reállítása nagyban emelte volna városunk műemléki rangját. 

A bécsi katonai tanács Heister Siegbert tábornokot bízta meg Érsekújvár bevételé-
vel. A tüzérségen kívül 6000 lovast és 7000 gyalogost bocsájtottak az ostromlók ren-
delkezésére. Április vége felé Zselíznél leapadt a Garam, Bottyán hidat veretett és Ká-
rolyival együtt április 29-én mintegy 7000 lovassal, 1000 gyalogossal, valamint élelmi-
szer-szállítmánnyal a híd előtt letáboroztak. Csak 200 szekeret tudtak összeszedni, 
ezért mintegy 300 lóra még a nyereg mögé is egy-egy zsák lisztet kötöttek. A császá-
riak a kurucok vállalkozásáról a kémek útján értesültek, és csapatokat összpontosítot-
tak, hogy a várban lévő kurucoknak az élelmet ne tudják beszállítani. Heister és 
Wallis Mocsonokról és Surányból 3000 katonával, Bruckenthal pedig Esztergomból 
1500 emberrel indult a kurucok megtámadására és az értékes élelmiszerszállítmány 
megszerzésére. 

Bottyán és Ebeczky azonban 4000 lovassal feltartóztatta a császári hadakat, amikor 
Heister a kurucok népes seregét meglátta, elállt az ütközettől. így Bottyán János 
szállítmánya sértetlenül megérkezett a várba. 

Bottyán János 1709. szeptember 24-én meghalt, októberben követte őt Berthóty 
István kuruc generális. A várparancsnok Csajághy János lett, a lovasság parancsnoka 
pedig Balogh István. Csajághy egy nézeteltérés kapcsán november 25-én összeveszett 
Váraljai őrnaggyal, akit a vita hevében leszúrt, Pongrácz János alezredest pedig vasra 
verve bebörtönöztette. A várőrség fellázadt, és panaszra ment Bercsényihez, aki az 
ügy kivizsgálásáig a várparancsnokságot Ebeczky Istvánra bízta. Amikor Rákóczi érte-
sült a történtekről, Eszterházy Antalnak adott parancsot, hogy Csajághyt tartóztassa le. 

A kurucok serege alig volt több 1000 felfegyverezett katonánál és a kézi fegyvere-
ken kívül csupán 100 ágyújuk volt. Heister seregével 1708. szeptember 26-án meg-
indította a támadást, a várat 45 ágyúval, illetve mozsárral lőtte. A gyalogság először 
szeptember 30-án, másodszor október 5-én támadta a malomerődöt. A másodszori 
támadás sikeres volt, s a megerősített malomerődöt bevették. 

Heister tábornok, tekintettel a nagy veszteségekre és a közeledő télre, felhagyott 
Érsekújvár ostromával és Léva felé indult. A vár egész környékét felégették, ami 
megmaradt, az a kurucoké lett, így átmenetileg javult a várőrség élelmezése. 

Ekkor történt a kurucok legnagyobb árulása, Ocskay László kuruc brigadéro: 
Pyber László nyitrai püspök közvetítésével kapcsolatba lépett Pálfy Jánossal, akinek a 
rábeszélésére Ocskay ezredével átállt a császáriakhoz, ez nagy veszélyt jelentett a ku-
rucokra nézve, hiszen Ocskay jól ismerte a kurucok haditechnikáját. 

Jávorka kuruc hadnagy 1709. december 30-án portyázó csapatával vállalkozott 
Ocskay László elfogására. A befagyott Vágón Szímőnél mentek át, estére Deákinál 
voltak, éjféltájban Nagyszombathoz értek, ahol megpihentek. Majd Szilveszter éjjelén 
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Ocskónál lesben álltak, mert megtudták, hogy Ocskay egy barátjánál dorbézolva töl-
tötte a Szilveszter éjjelét. Reggel, amikor Ocskay csekélyszámú csapatával hazafelé 
indult, és utolsó lovasa is felbukkant, Jávorka megsarkantyúzta a lovát és felkiáltott: 
„Vivát Rákóczi!" „Éljen Rákóczi!" Ocskayt kiütötte a nyeregből, majd az egyik lóra 
kötötték, és Érsekújvárba siettek, ahová 1710. január 2-án délután érkeztek. 

Csajághy István várparancsnok ítélkezésre hívta össze a katonai haditörvényszék 
tagjait. A haditörvényszék Ocskay Lászlót hazaárulásért karóbahúzásra ítélte. Ez volt a 
legszörnyűbb kivégzési mód, az ítéletre Ocskay László, bár kemény katona volt, 
összeroppant. Könyörgött, megtagadta a császárt és Rákóczihoz szóló hűségnyilatko-
zatát többször is megismételte. 

Ekkor kért szót Rákóczi egyik leghűségesebb embere Ocskay Sándor, a brigadéros 
öccse, és térden állva könyörgött a haditörvényszék bírái előtt az ítélet megváltoztatá-
sáért. Csajághy élt a kegyelem jogával, és az ítéletet fejvesztésre változtatta, azzal a ki-
kötéssel, hogy a pallóssal levágott fejét karóra húzzák, és kitűzik a bástya fokára. 
Ocskay ezután a siralomházba vonult, végrendelkezett. A piacon közben ácsolták a 
vérpadot. 

Reggel 1910. január 3-án kellemetlen hideg szél süvített. Megperdültek a dobok és 
a tömeg egetverő ordítással fogadta az árulót, Ocskay a gránátosok négyszögében a 
vérpad felé indult, majd Grassalkovics János az árulót átadta Miklós hóhérnak. 
Ocskay László azt kiáltotta, hogy megtért Rákóczihoz, majd elbúcsúzott, és 
bocsánatot kért tiszttársaitól a hazaárulásért. 

A pribékek hozzáléptek, megragadták, szemét bekötötték, és Ocskay megtörten, 
imádkozva hajtotta fejét a vérpadra. A hóhér remekelni akart, de kétszer is hibázott, 
pallósa félrecsúszott, míg a harmadik csapásra Ocskay teste a földre bukott, de feje 
még mindig nem vált el törzsétől. Ebben a kínos helyzetben a dobos tompa pergése 
közepette a tömeg biztatta a hóhért. Miklós hóhér lehajolt, hogy Ocskay fejét pallosá-
val lemetszhesse, majd hajánál fogva felmutassa. A karóra húzott fejet rögtön kitűzték 
a bástya fokára. 

Ocskay kivégzésének a helyét a mai Fő téren, a Nemzeti Bank épületével szemben 
a tér burkolatában bronzból készített tábla jelzi: OL-1710. Az esztergomi Prímás Le-
véltárában végzett kutatásaim szerint valószínűbb, hogy az egykori vérpad a prímás-
palota kapujával szemben volt, az pedig a mostani Jednota áruház bejáratánál van. 

A császári hadak sem nyugodtak bele Ocskay László kivégzésébe, bosszút álltak, 
és Győrött pallossal tíz magyarnak vágták le a fejét, Fodor dandárnokot, Belfort ezre-
dest, Palkovics hadbiztost, Benedek Tamás hadnagyot, további hat kurucot karóba 
húztak. 

Rákóczinak minden reménye az újvári várban volt, de 1710 július elsején Heister 
hadai — miután Surányt is bevették — Újvár alá vonultak. Nehéz küzdelem árán elfog-
laltak egy előbástyát, majd állandó bombázásokkal nagyon megrongálták a bástyákat 
és a várfalakat. A hosszantartó csatározások miatt az emberek türelme elfogyott és a 
pestisjárvány is sok áldozatot követelt. 

A császáriak azon törték fejüket, hogy hogyan lehetne Újvárt csellel bevenni, ezért 
a zoborhegyi szerzetesek közül megkörnyékezték János atyát, akit rávettek arra, hogy 
usson be a várba, és ott Berthótot a vár parancsnokát és több más tisztet bírjon rá, 
hogy a császáriakhoz pártoljon. János atya azonban a várőrség ébersége miatt nem 
juthatott be a várba. A császáriak más cselhez folyamodtak, kiszemeltek három keres-
kedőt: Kapisch Ábrahámot, Jakab Mózest és Tapoltschán Lázárt, akik jutalom ellené-
ben vállalkoztak arra, hogy a várba letelepedési engedélyt fognak kérni, hogy üzletet 
nyithassanak. A várbeliek az engedélyt megadták, így a császáriaknak sikerült meg-
bízható kémszolgálatot létesíteni. 
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Heister 1710. szeptember 14-én ostrom alá vette a várost. A császári ágyúk több 
mint 3000 darab 200 fontos (0,45 kg) golyót lőttek a várra. Szörnyű pusztítást okoz-
tak, nem csak az erődítményben, hanem a várban és annak épületeiben is. A császá-
riak egy heti ostroma után a kurucok belátták, hogy a várat fel kell adni. 

A szabad elvonulás legfontosabb feltétele volt, hogy a vár őrsége az erődítmény 
megrongálásáért még kivonulása előtt 800 dénárt fizet. A poggyászuk elszállítására 30 
szekeret adtak a császáriak. A kurucok a feltételeket elfogadták és 1710. szeptember 
24-én a várat a császáriaknak átadták. A császáriak zsákmánya: 13000 ágyúgolyó, 800 
font töltény, 900 kg puskapor és sok más katonai felszerelés. 

Bottyán János kuruc generális házán Érsekújváron, a Batthyányi utcai Népbank 
épületén 1906-ban emléktáblát helyeztek el. Az emléktábla szövege: „Itt állott Bottyán 
János, híres kuruc generális kastélya, melyet Érsekújvárnak 1704-ben történt elfogla-
lásáért Rákóczi fejedelemtől kapott." Az emléktáblán Bottyán János teljes alakja kuruc 
generális öltözetben, jobbján karddal volt ábrázolva. Ez a dombormű mészkőből ké-
szült. Az emléktáblát 1919-ben összetörték.1 

Dr. Hof er Lajos 

Népi kéziratos katonakönyveink 
művelődéstörténeti jelentősége 

A katonakönyvekről 

A könyvnyomtatás nem szűntette meg egy csapásra a kéziratos kódexek divatját, 
legfeljebb más néven, eltérő tartalommal, de fennmaradtak még jó félezer esztendeig. 
Nálunk a vallásos jellegű kéziratos gyűjteményeket a XVI-XVm. században fokozato-
san váltják fel a világias énekeskönyvek, és ugyanekkor tűnnek fel a különféle em-
lékiratok, önéletírások és naplók is. Az írás-olvasás lassú és részleges terjedése miatt, 
a népi gyakorlat e téren is megkésett: csak a XVHI. század végétől, főként pedig a 
XEX. század közepétől kezdenek feltünedezni a népi kéziratok, s a századfordulón 
már széles körben el is terjedtek. Utóéletük nagyjából a második világháborúig tar-
tott, bár külső késztetésre épp azóta íródott legtöbb paraszti önéletrajz. 

A népi kéziratos könyvek tartalmi szempontból legalább olyan változatosak, mint 
egyházi-nemesi-polgári előzményeik; számuk sem lenne kevesebb, de többségük 
időközben elkallódott, olykor az utódok el is tüzelték. Kevésbé pusztultak azonban a 
népi imádságos- és énekeskönyvek, többségük ponyva- és egyházi nyomtatványok 
szövegeinek másolata. Nemzedékeken át öröklődhettek a vegyes összetételű - fő-
ként a bukoviniai székelyek körében ismert - halottaskönyvek, valamint a (paraszt-) 
kántori halotti búcsúztatók, mert ezeket az énekeket könnyedén át lehetett alakítani. 
A mindenkori fiatalság inkább nótás- (dalos-) könyveket, füzeteket írt össze, száza-

1A felhasznált források az Érsekújvári város levéltárából valók, amiket szerencsére még 
1938-ban tanulmányoztam. Sajnos, a város levéltára az 1945. március 14-i sző-
nyegbombázás áldozata lett. Ezen kívül Halczl Kálmán: Érsekújvár múltja című könyvét 
használtam. 
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dunkban terjedni kezdtek a városi-polgári emlékkönyvek is. A vőfélykönyvek hasz-
nálata századok óta tart, kéziratos másolatok éppúgy ismertek, mint ponyvanyomtat-
ványok. Ezek nem annyira időben, mint inkább térben különböznek valamelyest 
egymástól. A gazdasági, időjárási, továbbá a családtörténeti feljegyzések nem annyira 
külön gyűjteményekbe, mint inkább naptárak, énekes- és imádságoskönyvek, vala-
mint a Szentírás tiszta lapjaira kerültek. Polgárosultabb helyeken feltűntek a népi 
költők, hírversírók; naplót, önéletrajzot és emlékkönyvet kezdtek írni olyanok, akik-
nek különleges élményben volt részük: pl. az amerikás kivándorlók, a messze ide-
genbe hurcolt vagy háborúba vitt katonák. E hosszas és keserves távollét hívta életre a 
leveleket, melyeket az említett verseiményekkel ellentétben huzamos ideig őrizgettek. 

E bőséges termést csak kevés figyelemre méltatták, a kutatókat zavarta a paraszti 
kéziratok félnépi jellege, így mind a szóbeliséggel foglalkozó folkloristák, mind pedig 
a klasszikus értékeket vizsgáló irodalomkutatók mellőzték e bőséges forrást. Zavarta 
őket az átmenetiség, a közösségi (népköltési) alkotások részleges egyénítése, az iro-
dalmi eredetű szövegek ugyancsak tetszés szerinti megváltoztatása. A nép nem válo-
gatta ki saját szerzésű dalait, hanem vegyítette az éppen divatos népies műdalokkal, 
magyar nótákkal. Mindezek mintájára maga is utánköltött, de alkotásaik már nem ju-
tottak be a szájhagyományba, csiszolatlanok maradtak, kivált ha a szövegvers mellől 
még a szabályozó dallam is elmaradt. A nép nem sajátította el a bonyolult és nehéz-
kes helyesírást, nem mindig választotta el a szavakat, még kevésbé az egyes monda-
tokat egymástól, így a széplelkek gyakorta botránkozhattak. Pedig e népi kéziratok a 
valóságot hívebben adták vissza a különféle értelmiségi gyűjteményeknél: saját ma-
guknak szánták a szövegeket, legfeljebb hasonló ízlésű társaiknak adták elő vagy 
kölcsönözték füzeteiket. Innen van például, hogy a kéziratos katonakönyvek dalai-
ból méginkább hiányzik a kicstári optimizmus, mint a szakemberek által összeállított 
gyűjteményekből. 

A népi kéziratok garmadájából kiválnak a katonakönyvek, vagy inkább füzetek; 
majdnem kivétel nélkül a szülőföldtől távol íródtak, sokkal nyitottabbak minden köl-
csönhatásra, mint bármelyik más kézirattípus, ennélfogva a többinél is vegyesebbek. 
Van ezekben katonaeskü, rangok felsorolása, az alakulat megnevezése, a kiképzéssel 
(harcászati gyakorlatok, térképismeret stb.), a fegyverek használatával kapcsolatos 
leírások, esetleg rajzok is. Jegyzékbe veszik a német vezényszavakat, alaposan el is 
torzítják. Jelzik az őrszolgálat időpontját és helyét, általában ilyenkor kerül elő a ka-
tonakönyv is. Egy-egy szorgalmasabb és buzgóbb altiszt részletésebben is leírja a 
hadgyakorlatokat, sőt a lelkesítő (történelmi) példákat is. Komoly és vallásos jellegű 
műfajokat forgatnak ki és tréfás-gúnyos jelentéssel alkalmaznak saját életükre, ezek 
között van tízparancsolat, hiszekegy, (baka-) miatyánk, litánia és hasonlók. Városi 
vagányoktól tanult trágár történeteket, kalandokat, verseket stb., ezeket azonban le-
szerelés előtt gondosan ki is tépik, nehogy a hazaiak megbotránkozzanak! A költői 
alkotások zöme katonadal: ezek gyakrabban foglalkoznak a különféle ( élelmezési, 
fegyelmezési stb.) panaszokkal és a kaszárnyai élettel, mint magával a meneteléssel, 
hadgyakorlattal vagy ütközettel. Utóbbi élményeiket inkább hagyományos 
énekekkel, dalokkal (csatadal, történeti ének stb.) fejezik ki; úgy látszik, ehhez kissé 
kevés még a költői véna. Ellenben realista részletezéssel verselik meg a kimenőket, 
az új és főként szokatlan látnivalókat s természetesen az idegen környezetbeli 
nehézségeket is. 

A katonai vonatkozásúaknái semmivel nem kevesebb az otthonnal, a civil élettel 
kapcsolatos, tehát a magánéleti alkotás, illetve szöveg. Új és átmeneti műfaj a haza-
küldött arckép, mely egy díszes lapra volt felragasztva, és saját verssel köszöntötték 
vele szeretteiket. Néha bemásolták a hazaküldött levelek szövegét, és előre beírták a 
hazaküldendő verses szerelmi levelet is. Nemcsak élményeiket tudták biztosabban 
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költői eszközökkel kifejezni, hanem érzelmeiket is. Innen is van, hogy a dalok között a 
legtöbb a szerelmi, s a magyar népi líra két fő műfaja: a katona- és a szerelmi dal egyik a 
másikból könnyedén átalakítható. Ritkább a történeti és a bujdosóének, valamint a ballada 
is, pásztordal elvétve fordul elő, valamivel talán gyakoribb a betyárdal és a ballada. Sok a 
különféle köszöntő, bordal és rigmus, ez utóbbiak többsége félnépi. 

Már e puszta felsorolás is közelebbi megismerésre sarkall, de ettől mindmáig elég-
gé távol vagyunk. Míg terepmunkánk során kínnal-keserwel jutunk csak el egy-egy 
bizalmas, jellemző népi megnyilatkozásig, e katonakönyvek - mivel saját szellemi 
szükségletre íródtak - szinte hemzsegnek az őszinte, személyes megjegyzésektől. A 
vallásos énekek, a vőfély- és egyéb versek csigalassúsággal változnak, a katonaköny-
vek anyaga azonban annál gyorsabban, háború esetén pedig szinte lázas sietséggel 
cserélődnek az időszerű alkotások. Minden kutatási arcképnél hívebbek a katona-
könyvek ösztönös önarcképei! Történelem alulnézetben. Mindjárt itt van a frissen 
megjelent, Csöbrös István-féle kopácsi énekeskönyv (Egy szép dologrul én emléke-
zem... Újvidék, 1993), mely a napóleoni háborúkat kíséri végig, tudomásunk szerint 
ez a legrégibb magyar katonakönyv. Külön értéke az előző századokból fennmaradt 
több bujdosóének és panaszdal, mindenekelőtt a XVI. századi Szilágyi és Hagymási 
verses históriájának teljes változata, mely kulcsot adott kezünkbe a helyszín és a sze-
replő személyek valószínű azonosításához. Kisebb-nagyobb értéket szinte vala-
mennyi katonakönyv tartalmaz, ám alig vannak kiaknázva. 

Maga a katonaélet (pl. Soltész István két könyve révén: El kell menni katonának, 
1981. és Szoross poroncsolat eljött, 1986.), főként pedig a sokat emlegetett katonada-
lok (Kálmány Lajos: Történeti énekek és katonadalok, 1952.; Burány Béla - Fábri Je-
nő - Tripolszky Géza - Bodor Géza: Rukkolnak a szép zentai legények, 1972. stb.) 
eléggé ismertek, a felsorolt munkák és az antológiák egy része is (pl. Ortutay Gyula -
Katona Imre: Magyar népdalok, I-n. 2. kiad. 1975) szemelget a katonakönyvekből, de 
az érdemi megismerés csak utóbb kezdődött. Elsősorban is a háborús élmények fel-
dolgozása vonzotta a kutatókat (Szenti Tibor: Vér és pezsgő, 1988.; Karacs Zsigmond: 
Földesi katonalevelek a második világháborúból, 1993. stb.), a jóval tömegesebb ka-
tonakönyvek kevésbé. Először Kósa László írt összegző bevezetést egy szemelvény-
gyűjteményhez, amely 16 múltszázadi katonakönyvből elsősorban Boszniára vonat-
kozó megfigyeléseket, élményeket tartalmaz, valamint bemutatja a füzetekben talál-
ható katonaköltészet javát is. (Magyar bakák Boszniában. Tiszatáj 1973. VIII. 20-34. 
old.) Nem sokkal később jómagam dolgoztam fel egy csongrádi katona, bizonyos 
Konkoly István századforduló körüli terjedelmes katonakönyvét; ennek kapcsán 
nemcsak szemelvényeket közöltem, hanem az eddigieknél több időt és figyelmet 
szenteltem az elemzésre, és megpróbáltam általánosítani. Sajnos, mindkettőnk mun-
kája vidéken jelent meg (az enyém A bécsi kaszárnya égig emelkedik... címmel a Mo-
zaikok Csongrád Város Történetéből című sorozatban, 1977. 63-103. old.), így nem 
kerültek be a köztudatba. Megfelelőbb fórum a Honismeret, és örvendetes is, 
hogyegy újonnan felbukkant katonakönyv kerül ismét közzétételre. Ennek nem a 
terjedelme, nem is a ritkaság a jellemzője, hanem éppen az, hogy szinte minden 
megtalálható benne, ami általában a katonakönyvek többségét is jellemzi. Olvassuk 
tehát figyelemmel! 

Katona Imre 
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„Ezekkel szolgáltam a császárt" 
„Gefrájter Koloman Csizmadia 1902 Beli öreg vitéz" 
két katonakönyvének emlékezetes lapjai 

Az immár kilenc évtizedes két katonakönyvem igazából nem is könyv, füzetecske 
csupán. A Néprajzi Lexikon mondja a katonakönyvekről: „A népi kéziratos könyvek 
egyik típusa, katonai szolgálat idején füzetben megörökített vegyes jellegű feljegyzése-
ket tartalmaz. Régi hagyományt követve félig emlék-, félig verseskönyv, mely az un. 
Ferenc Józsefi időkben terjedt el a legjobban, de korántsem széles körben." (3. köt. 
104-105. old. Katona Imre.) 

E félig emlék-, félig verses könyv „korántsem széles körben" való elterjedettsége 
indokolhatja a Dél-Dunántúlról, Baranyából származó kéziratos katonakönyvünknek 
vázlatos bemutatását. A fekete-szürke aprókockás borítólapba fűzött 48 lapos füzetek 
amolyan k. u. k.-ás zubbony- és köpenyzsebbe való velemjáró alkalmatosságok, 
amelyeket egykori katonagazdája strázsában, napos-tizedes szolgálatban, marsban és 
nyári nagy-gyakorlaton egyaránt könnyen keze- és emlékezetügyébe vehetett. írta, 
vitte magával, olvasta, fölolvasta, ereklyeként őrizte közösseregbeli őrvezetőnk a pé-
csi Frigyesben épp úgy, mint a katonaspitálban, a Bikács-Vajtai erdőszéli gyakorlaton 
is oly természetességgel, mint otthon, szülőfalujában: Vázsnokon családi s baráti kör-
ben. Merthogy a katonakönyv „személyi tulajdon volt, szívesen olvastak föl belőle, és 
egymásnak kölcsön is adták." 

Katonakönyvünk nemcsak a századeleji közöshadseregbeli katonaélet mindennap-
járól s természetéről, de annak szerzőjéről is mindent elárul, ami e vonatkozásban 
számunkra fontos és szükséges: „Gefrájter Koloman Csizmadia 1902 Beli öreg vitéz 
szolgált cváj ufüvczigen Regiment in Fünkirchen 52/4 kompáni Vázsnoki (Baranya 
vár megyei) Lakós született 1881 évbe októ 13-än, katona letem 1902 Marcz 19-én 
leszereltem 1905 szép 20 napon." Vagyis: Csizmadia Kálmán vázsnoki születésű őrve-
zető negyvenkét hónapos (füzeteibe alakulatának hivatalos pecsétjét többször is 
bestemplizve) a „K. u K. Infanterie-Regiment Erzherzog Friedrich Nr. 52 4 Feld-
Compagnie"-nál töltött katonasorát, búját-baját s örömét, bakaszemléletét ismerhetjük 
meg azon a sajátosan nyakatekert német-magyar katonanyelvezeten, amelyet a Mo-
narchia, a Császár hadvezetése minden magyar katonájával kötelezően elsajátíttatott 
garnizonjaiban: Klagenfurttól Lembergig, Prágától Fiúméig, St. Pöltentől Temesvárig. 

Vázsnoki Csizmadia Kálmán katonakönyveinek tematikája igazolja, hogy katonai 
szolgálata idején - a szakirodalom által említetten - ő is „vegyes jellegű" följegyzé-
sekkel rótta tele füzeteinek lapjait. Népi bejegyzései tulajdonképpen négy jól elkü-
löníthető tematikát mutatnak: 

1. a közösseregbeli katonaélet - sokszor egyházi műfajokhoz (ima, tízparancsolat, 
gyónás, evangélium stb.) is igazított - eseményeinek, jellemző alakjainak, a magyar 
bakamentalitásnak versezetei; 

2. vaskos népi történetek, katonatréfák és travesztiák; 
3- különböző nóták (népi-, mű- és katonadalok); 
4. negyvenkét hónapos katonaszolgálatának számára fontos egyéb bejegyzései (pl. 

hány napot szolgált, mennyi ideje van hátra hónapra, napra, órára s percre ponto-
sítva, különböző számítások, szolgálati ideje alatt otthonról, szülőktől s testvértől ka-
pott zsoldkiegészítő pénzének kimutatásai). 
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A füzetek egyetlen kivétellel Csizmadia Kálmán kezeírását őrzik. Idegen kéz be-
jegyzését második füzetének első lapján találjuk, mégpedig „Korporal (káplár; tize-
des) Jósef Tóth Segéd Pinczér étfelhordó Pécá' aláírással viseli a „Szaftos étlap a kösz-
vényes Bolhához Vendéglőből' címet. Első bejegyzésének keltezett tanúsága szerint 
„tizen nyóc kiképzésem hónapja után" fogott csak tollat a vázsnoki baka. Ekkor már 
„Gefrájter" Csizmadia, kinek itt közölt följegyzéseit, versezeteit eredeti formájukban 
és szöveghűséggel adom közre. 

1 . A KATONA ÉLETTE IGAZI TÖRTÉNETT 

Szólok egy valódi életiről amelett én már meg próbáltam emberül és it Írásomba 
teszem meg magyarázom melekre ha rá gondolok bizon nagyon fázok 
A Katonaságról tudok én szólni ha meg halgatjátok fogtok csudálkozni bizon sok 
tudalom legyen a fejében a ki hibát talál az én beszédembe mert én oszt irom és 
aszt magyarázom amit magam próbáltam nem mástól halotam 
a Katona szép de melete csínos de az élete mégse kívánatos 
maga és ruhája tiszta de kemény a regula 
válogatot fiuk nem valami túnyák ha a baka fölöltözik a Lányok szíve majd meg 
reped értük 
bajuszát ki pödri kinek miien van az az ő gyönyörűsége 
és ha itt magyart ismerni akarsz csak bajuszát nézdmeg pörgén fog álni és ot 
hagyja szüleit kedvesét oly távol 

szépek a Katonák de csak nézni 
a kinek kedve van tesék meg próbálni 
Napos Gefrt Csizmadia Kálmán 18/9 1903 

2 . BÚCSÚZÁS APÁTÓL ÉS ANYÁTÓL! 
Kedves apám és anyám fölnevelő dajkám búcsuzásom tőletek 
mint a vándor madár tudom hogy fáj nektek hogy engem nem látok 
de nekem jóban fáj hogy ilen mesze vagyok kedves szülő anyám e világra hoztál 
a királnak igaz katonája vagyok és olan vagyok mint a góla kinek nincsen párt 
fogója 
Ha bajom van nemmerem jelenteni senkinek roszak hozám mostohák 
Verje meg az Isten Pécs szélét határát 
mér építetek Belle a Frigyes kaszárnyát 
el hervadok mint a fa levele a mel lehűlik mikor meg csípi az Ősznek hideg szele 
Istenem éltese kedves Szüleimet! 
irta Csizmadia Kálmán 19041/24 éjjel nagy mérgemben és hidegben inspekács vótam 

3- Egy más vers szülőkhöz! 
Fájdalmak szorítják szomorú szívemet 
einem felejthetem kedves szüleimet 
sok boldog napjaim kitt velük töltötem 
sok szomorú napjaim kibe most kerültem 
mert mindig csak az ál szomorú szívembe 
hogy nem láthatjuk egymást sürüen 
gondoljatok én rám el ne felejcsetek 
mer a bal sors meszire vettet engemet 
Fájdalmas lehet egy olan fiúnak 
ki szüleitől enyire meg válnak 
szülőföldemtől de mesze jutotam 
kedves Szüleimet 3 évig el hagytam 
hogy talán én őket nem is láthatom Soha! vége 
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Csizmadia Kálmán 1902 Beli vén szakramentum 
Pécs 19041/24én éjei 

4 . KÖZÖS HADSEREGHEZ TARTOZNAK AZ ŐSZES TISZT URAK NEVEI A KIK HOZÁNK TARTOZNAK 

Rajszkriszt miniszter? Szájne ekszelem Feld marsai Henrik Ritter von Pittrojakh 
(Birodalmi miniszter) 
kórpsz komendás? Szájne Feldczájh magiszter Rudolf Princz von Lopkovicz 
(hadtest pk.) 
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Divizióner? Szájne ekszelensz Feldmarsal Hubert Ritter von Czibulka 
(Hadosztály pk.) 
Brigadér Her Generál major Francz berezel von Oreinburg 
(Dandár pk.) 
Regemencz komendásHer Udvarnoki de kis Jotka 
(Ezred pk.) 
Batalioner komendás Her major Johan Bauer 
(Zászlóalj pk.) 

Kompani komendás Her Jósef Bandat 
(Század pk.) 

A negyedik századnál a Tisztek nevei 
Her Lajdinant Her I. LajdiJósef Alföldi 
(hadnagy úr) (első hadnagy) kadet Rakó Burmácz 
Regemencz unter oficzer Her Mózes öli 
(Ezred altiszt) 
Dincz furender Her Alajosz Auguszt 
(szolgálatvezető) 
I. cukszfürer Her Mátyás Veidig 
(Első szakaszvezető) 
Regemencz inhál ih hábe szájne kájzellin köniklicke hohajtt Erez hercz ag. 
Fridrigh Nr 52 

KUK Infanten Regement 
irta Csizmadia Kálmán 1904 Marcz lén 

5. REGROTA ÉIETTE 

Mikor a regruták be rukolnak aszt nem tugyák mi vár rájuk 
csak a szájukat tátják és mikor faszolják a risztugjukat 
még a bőrük is borsódzik hogy milesz a sok szíjai és a rosz borjúval 
mikor be viszik és az ágyra teszik elkezdik nézegetni 
busán gondolja magában hogyha aba a rosz ruhában fölöltözik őrá még a lá-
nyok sem néznek 

de ha még csak ez volna az egész baj ez nem is volna sok 
hanem aszt a sok ruhát mind jóra kel tenni és mikor fölöltözik 
a risztugja jaj de paszoll 
ilen a Berukolás Vége irta Csizmadia Kálmán öreg harezos 
1905 Febr lOén éjei 

6 . A REGRUTA ÚJ NEVE! 

Az öreg baka meg mondja a regrutának hogy újra meg lesz Kend keresztelve 
még pedig meg mondja neki, Zöld a kend hasa poros a kend füle muszka a neve 
Tehát mikor szólítom ezen a három néven ha nem ugrik kend mint a vilám 
akor már tudja kend hogy meglesz kend forsíftosan köszörülve 
nó és készüljön kend mert jön a kirukolás ideje 
majd estére továb fogom mondani beszédemet 
most pedig kifog Kend rukolni ot meg a dicz furer igy kezdi el 
Hej aszt a tubákon hizlalt soványon élő sárga tőkön tartott diszó Hétszentjét enek 

a Regementnek 
amel a sok paraszt közül ki szemelte kendet katonának 
a melet aszt a libanyaku diszó módon nevelt tejfelel hizlalt 
áldását váró kódusnak alamizsnát nem ad 
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üneplős bocskorban járó mindenét a Kend őszes rokonának 
akik kendet sírva riva ülteték közkocsira mikor be kelet rukolnia 
irta Csizmadia Kálmán öreg har czós 
1904 Feb 10-én éjei 

7. A REGRUTA KIKÉPZÉSE! 

Kend volna az a nagy legény a ki oda haza táncolt a bíró lányával 
más fél téglával verte a melét Kend hogy ha katona vagyok aszt hite itis 
ugy lesz mind oda haza volt 
Te förtelmes marha minek néz Kend a Főidre 
aszt a lenszöszből mohácsi takácsai szövetet vékony nyakú 
Rugd ki a lábadat ugy hogy három tavaszi esőtől se hajtcson ki a fű 
száradjon el a hová leteszed aszt a lőcs lábadat 
huza meg kend a válát aszt a mézes mázas csirizes fazék égetőfamíliádat 
Aszt is meg mondom hogy a szádat ne tácsd akorára mint egy pajta kapú 
ráncsd le aszt a fegyvert a válódról ugy hogy mingyárt törjön ősze 
ne félj hogy ősze törik van még a magazinban 
kapj bele aba a szíjba ugy hogy mingyár szakadjonel kapsz helyete másikat 
Huzd meg aszt a térdet aszt a hunczút betyár teremtését a mula fajodnak 
és miért nem zárod a mocskos kezedet a nadrág szárhoz vigyáz magadra 
mert olan pofont kapsz hogy a római pápának pecsenye forgató kutyája 
se nyalja re rólad 
Tehát ez vót a mai napra való munka és Iskola 
ez után jön még csak a java 
Vége irta Csizmadia Kálmán vén baka 
1904 Marcz 26án ispekcióba 

8 . A BAKA FIZETÉS 

Egy komisz bakának lézúngja 30 krajczár aszt be kel osztani 
5 öt napra eből 8 krajczárt ruha mosatásra 
2 krajczár stráfligyólcsra 2 krajczár czérnára 4 krajczár fikszér 
3 krajczár zsinórér 2 krajczár lagér szapanér 2 
2 krajczár fagyuér 1 krajczár petróleumra 
majd még marad neki 4 krajczárja Hát azért mit is vegyen 
Gondolja magába snapszot vegyek rajta igen ám de nem jut Kurta szivar a 
virzsiniára 
ekor gondolja magába nem vesz snapszot hanem mivel a Baka legjoban tud 
feszíteni 
le megy a kantinba és kér 2 krajczárér dáma czigaretát és akor rá gyújt 
aszt hiszik hogy ha a városon végig mén tugya Isten menyi pénz van a zsebében 
Igen ám de mikor haza megy a városból éhes mint a farkas 
akor fel tekint a polcra gondolja magába mikor lesz lézungfizetés 
és kenyér faszolás 
eszébe jut hogy még csak most volt 
tehát most nagyon el szomorkodik hogy se kenyér se pénz 
és ekor sóhajt magában és egyet szépet imádkozik 
és akor le fekszik és szűz lányokai álmodozik 
lien a baka fizetés a ki nem hiszi kérdezen meg engem 
majd én megmondom neki 
Vége irta Csi Kálm 
1902Beli harczós 
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9 . BAKAMIATYÁNK! 
Miatyánk ki lakol Bécsben legyen meg a te akaratod 
mi képen Bécsben azonképen Pécsen is 
szenteltesék egy deczi pálinka meléje egy czipó egy darab szalona 
Legyen jó ebéd és vacsora Miképen vót oda haza 
Nevigy minket az áristómba és szabodies meg a kurta vastól 
egy jó pénzes vén szakácsnét agyál 
Mert Tiéd az ország a Baka és a katona 
a ki jól vigyáz a szép lányokra most és mindöröké 
Ámen 
irta Czizmadia Kálmán 1904 

10 . ESTÉLI BAKA KÖNYÖRGÉS! 
Uram halgasd meg a Baka könyörgését szegényét 
A Baka kedvesének a legszeb szakácsnét adjad 
Mencs meg uram minket a sok egreczírózástól 
könyörülj rajtunk ha éhezünk és szomjazunk 
Könyörülj ha nincs pénzünk! 
Könyörülj rajtunk ha a fegyver és a bajonét rozsdás! 
Uram irgalmaz nekünk ha rapportra megyünk a hadnagy urparancsára 
uram irgalmaz nekünk ha az egyesbe tesznek 21 nap 
Mencs meg Uram minket 2 óra ki kötéstől és az elájulástól 
Mencs meg uram minket ától a sok 6 krajczártól 
mencs meg uram minket a nagy gyakorlat ól 
mencs meg uram minket a szoba vizitál 
Mencs meg uram minket a rosz zupástól 
Imátkozál értünk Istenek szent Anyja 
hogy méltók legyünk a hoszu szabadságra! Ámen 
irtam Pécsen éjei mikor 1904 Szep/21 ispekciós vótam 
öreg Baka Czizmadia Kálmán 

11 . A LESZERELŐ BAKA DALA! 
irta Gefr. Koloman Cszizmadia 
Kuk Truppe spitál 1905 augusz 27én Pécsen 
1905 dik évben vagyunk már 
Hej de minden öreg Baka szabacságátt várja 
El megyünk de le rakjuk a császár fegyveréit 
Büszke módon szorítjuk a pajtások kezétt 
Isten veled zúgsz fürerem Büszke káplárom 
Hej de Temár engemett nem reszkírozol 
Reszkírozd aszt a muszka mafla Regrutátt 
A ki októberbe rukolbe hozád. 
vége vége Vége! 
A magyar parlamentben éppen a vázsnoki „gefrájter" Czizmadia Kálmán katona-

éveiben kezdődött és folytatódott az az obstrukciós hadügyi vita ( 1 9 0 3 - 1 9 0 5 ) , amely 
1905 nyarán operettpuccsot ugyan eredményezett, de lényegi változást a hadügyfej-
lesztés „nemzeti jellegének" tárgyában nem. Ferenc Jóska" nem engedett. Csizmadia 
Kálmán őrvezető 1905. szeptember 20-án, negyvenhét hónapos szolgálat után lesze-
relve méltán kiérdemelte „hosszú szabadságátt", ám az utána jövő „muszka mafla 
Regruták reszkirózása" még továbbra is „forstiftosan" kötelező életformája lett sok 
magyar bakának. 

Simon Károly 
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( KILÁTÓ 

Az alsó-ausztriai Schallaburg 
kiállításának tanulságai 

Az elmúlt esztendőkben többször is alkalmam volt eljutni az alsó-ausztriai 
Schallaburgba, amelynek kiállításai magyar muzeológus körökben régóta ismertek, 
különösen a Mátyás-évforduló kapcsán rendezett tárlat révén, amelyhez a magyar 
múzeumok is legszebb anyagukkal járultak hozzá. Az Ausztriát látogató magyaroknak 
döntő többsége azonban nemigen jut el ide, amiben utazási irodáink csakúgy luda-
sak, mint a kulturális propagandánk. Node Schallaburg látogatottsága a magyarok 
nélkül is igen nagy. Nem az osztrákok érdeke tehát, hogy mi reklámozzuk, hanem a 
mi érdekünk, hogy felhívjuk rá a figyelmet, mert többet, mert mást és másképpen 
láthatunk, mint a magyarországi múzeumokban. 

Schallaburg nem esik bele a fő turistaútvonalba, bár a főútról gyorsan és jól meg-
közelíthető. Erdők között, sziklaszirten emelkedik egy pompás reneszánsz várkastély, 
ami azonban önmagában nem jelent felülmúlhatatlan látványosságot, mert 1945-öt 
követően teljes berendezése elpusztult, a megszálló szovjet csapatok évtizedes ittléte 
alatt. A falakon kívül tehát nem maradt semmi. A helyreállított üres termek, amelyek 
ötszögű udvart fognak körül, azt az ötletet sugallták, hogy időszakos kiállításoknak 
adjanak otthont. Egész sor nagyszabású kiállítás követte egymást. Egyszerre két-
három, egy kisebb, s két nagyobb kiállítás látható, amelyek témája nem kapcsolódik 
egymáshoz, így különféle látogatói érdeklődést is ki tud egyszerre elégíteni. 

Általában május végétől október közepéig látogatható a múzeum, mivel a termek 
nem fűthetők. Naponta 9-17 óra között lehet megtekinteni. Belépődíj: 50 Schilling, 
nyugdíjasoknak 30; 20 fősnél nagyobb csoportoknak személyenként 40, tanulóknak, 
diákoknak 15, a családi jegy 80, iskolai osztályok csoportjegye 300 Schilling, a vezetés 
díja 20 Schilling. 

1992 nyarán-őszén a Kurdok valamint a „Gaudeamus igitui" (Diákélet régen és 
most) kiállítást lehetett megtekinteni. 

A külső kapun belépve ahogy letekintünk a palotába vezető útról, láthatjuk, hogy 
a külső várudvarban egy idős kurd asszony a hagyományos módon készíti a lepény-
szerű kenyeret, amit (ingyenesen) meg is kóstolhat a látogató. A pénztárban szép szí-
nes ingyenes szórólapot kaphatunk a kiállításról, amelyen alaprajz szemlélteti a be-
mutató rendszerét s rövid ismertetést olvashatunk a témakörökről, megindokolva, 
miért is szükséges itt és most ez a kiállítás. Voltak a kiállításnak olyan ú.n. hagyomá-
nyos részei, amelyek a magyarországi kiállítási módszertanban is régóta alkalmazott 
megoldások: tehát vitrinek, bennük szép képek (pl- háttérként), előtérben tárgyak, 
tematikus elrendezésben. A kurdok által ma is lakott föld régmúltját így mutatták be a 
régészeti leletek tükrében. Feltűnt, hogy nem akarták tárgyak százaival elkápráztatni 
a látogatókat, inkább csak néhány jellegzetes darabot mutattak be, ami lehetővé tette, 
hogy az ember összpontosíthassa a figyelmet a lényegre. A sivatagi illetve a magas-
hegységi környezetet elsősorban képek segítségével mutatták be. Bőséges tárgyi 
anyag szemléltette az iszlamizálódás folyamatát a kurd történelemben. 

A közelmúlt és a jelen kurd életmódja alkotta a kiállítás gerincét. Láthattunk felál-
lítva teljes berendezéssel egy jellegzetes kurd sátrat. Láthattuk a kurd kézművesség 
termékeit, a szőnyegeket és egyéb szőtteseket csakúgy, mint a fémművesség reme-
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keit, s nemcsak a tárgyakat, hanem szövő asszonyt s dolgozó rézműves mesterembert 
is. Az egyik helyiséget stílszerű kurd teázónak rendezték be, ahol megkóstolhattuk a 
jellegzetes teát. A földművelés munkamódszerét és eszközeit is bemutatták. A XX. 
század kurd történelmének kulcseseményeit mutatta be a kiállítás két végső szakasza. 
Aki mindezt látta, az sokkal többet megért a kurdok körül dúló ádáz politikai vitából. 

A kurd számunkra, magyarok számára azért jelentős, mert egyike a világ megoldat-
lan nemzetiségi kérdéseinek. Törökország, Irak és Irán határövezetében, részben Szí-
riában, Örményországban, Azerbajdzsánban és Libanonban együttesen mintegy 20 
millió kurd él jelenleg. Ennek csaknem a fele Törökországban található, Irakban 
csaknem 4 millió, Iránban 5 millió a számuk. Vallásukat tekintve döntő többségük az 
iszlám híve (85 % szunnita, a többi siita). A kurdok a Közel-Kelet negyedik legna-
gyobb népét alkotják, mégsincs önálló államuk. Most ezért, az önálló államért küzde-
nek fegyverrel és minden más eszközzel. 1993 nyarán Európa országaiban is tömeges 
kurd tüntetésekre került sor (az egyik legnagyobb tüntetés Svájcban, Bernben volt). A 
kiállítás az osztrákok s általában az európaiak s a nyugati közvélemény figyelmét kí-
vánta felhívni a kurd kérdésre, megismertetve az fembereket ezzel a sokat szenvedett 
néppel. Mindazonáltal a kiállítás nem politikai agitációs célzatú rendezvény volt, a 
tudományos tárgyilagosság volt a rendezés fő szempontja. 

A kurd kérdést különben egy rendkívül hasznos és magyar nyelven hézagpótló ki-
advány foglalja össze, az Etnikumok enciklopédiája (Bp. 1993 ) A kurdokra vonat-
kozó rész a 197-203. oldalon olvasható. 

Schallaburg másik kiállítása a diákéletnek állít emléket, igen gazdag tárgyi, fotó és 
nyomtatott anyaggal. A diákviseletek, használati eszközök, a berendezett diákszobák, 
a hétköznapok és ünnepek, a rendezvények elevenednek meg a kiállításon, amely-
hez hasonlót nálunk eddig még nem rendeztek. 

A kurd kiállításhoz külön programok is kapcsolódtak minden hónapban: júliusban 
kurd ünnep a reneszánsz kertben (zene, folklór és gasztronómiai program). Augusz-
tusban családi vasárnap (piknik), kurd családoknak ingyenes belépéssel. Szeptem-
berben filmnap és gyermeknap, októberben matiné (utóbbi műsorán kurd líra és ze-
ne) jelentette a külön programot. Ezeken kívül videóprogramot is láthat a látogató 
minden órában. 

Schallaburg példáján érdemes elgondolkodnunk azon, hogy nekünk is vannak 
kastélyaink, amelyeknek falai (úgy-ahogy) állnak, de a berendezésük gyakorlatilag 
elpusztult. Korhű berendezés, s a teljes épület ilyenforma berendezése (nemcsak 
pénzügyileg) reménytelen vállalkotás. S egy berendezett kastély, ami évek hosszú so-
rán át mindig csak ugyanazt nyújtja (hacsak nem különleges látványosság), gyorsan 
unalmassá válik. De egy olyan kiállítóhely, amely évről-évre új és új, nemzetközileg is 
rangos bemutatókkal rukkol ki, az nemzetközi érdeklődésre is számot tarthat. Például 
itt, Magyarország északkeleti részén. Akár Szirmabesenyő, akár Edelény, akár 
Füzérradvány (hogy a többit ne soroljuk) lehetne a magyar Schallaburg, akár már a 
világkiállításra is. A változó kiállítások a környék számára is vonzást jelentenek, nem-
csak külföldi turistákat vonzanak. Természetesen a vitrinek mellett interiőrök, 
„élőképek" s különféle programok együttese jelenthet csak vonzerőt , mint Schalla-
burgban. Szükség van ingyenes szóróanyagra, képeslapokra, diasorozatokra, kisebb 
ismertető füzetekre csakúgy, mint többszáz oldalas, szép képekkel illusztrált pontos 
leíró katalógusokra. Ezek nemcsak a kiállítással egyidőben értékek, hanem mara-
dandóan őrzik meg a néhány hónapig látható gyűjteményt s később is megvásá-
rolhatók, akárcsak Schallaburgban. Az elaprózódott kis múzeumok helyett ilyen idő-
szakos kiállítóhelyekre lenne szükség. Természetesen egy-egy nagy témakör bemuta-
tása igen komoly tudományos előkészítő munkát követel, nem lehet néhány hét alatt 
rohammunkában „összedobni". Az is bizonyos, hogy az idő és pénzigényes kiállítá-
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sokhoz szponzorok, támogatók szükségesek. Schallaburgot pl. az említett kiállítások 
esetében a bécsi Hypobank támogatta. Az is meggondolandó, hogy tetemesen emelni 
kellene a hazai múzeumi belépők árát, amelyek jelenleg töredékét teszik ki a nyuga-
tiaknak. Természetesen a látogató a pénzéért színvonalasabb szolgáltatásokat is vár, 
például sokkal több, többszintű ismertetőket illetve kiadványt, értékesebb emlékeket, 
műtárgymásolatokat, s azon belül is nem egy központi műhely termékét, hanem 
egyedi, az adott térségre jellemző tárgyakat. Az más kérdés, hogy a magyar látogató 
számára különféle kedvezményekkel kell elviselhetővé tenni a belépők drágulását, 
hiszen a nyugati szinthez közelítő áraktól arányaikban a bérek még igencsak elma-
radnak. 

Csonka Csaba 

A herlányi gejzír 

Herlány valamikor Ránkher-
lány, avagy Ránkfüred volt a 
hajdani Abony-Toma vármegyé-
ben. Üdülőhely a Sóvári-hegy-
ségben. Jódos-vasas-szénsavas 
vizét évszázadok óta használják 
idegbántalmak, vérkeringési za-
varok ellen. Legfőbb neveze-
tessége a gejzír, amelynek forrá-
sát 1875-ben - 404 méter mély-
ségig lefúrva — Zsigmondy Vil-
mos világhírű geológus találta 
meg. A víz 16 fokos, 32-36 
óránként tör fel vastag sugárban 
30-35 méter magasra. A kitörés 
időtartama 30 perc, vízmeny-
nyisége 400-500 hl. 

A kitörés várható órája a hely-
színen ki van írva. A jeles helyet 
felkeresni, a természet szépségé-
ben gyönyörködni érdemes. 

Kerékgyártó Mihály 

HELYREIGAZÍTÁS 

A Honismeret 1994. évfordulónaptárában tévesen szerepel Csillag Zsig-
mond születési helye Adonynak, holott e hely valójában ABONY, Pest me-
gyében, ahol emléktábláját is megtalálhatjuk. 
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K R Ó N I K A 

„Itt eme hely 
növelé Ipolyit..." 

Ipolyi Arnold püspököt, korának sokoldalú tudósát alig ismerik tájainkon. Szülő-
földjének népe már-már valóra váltotta nagy fiának jövendölését: „Azon nemzet, 
amely emlékeit veszni hagyja, azzal saját síremlékét készíti." Életútját nem ismerjük, 
mert műveit nem olvastuk, mem olvashattuk, hiszen hosszú időn keresztül még a 
szakavatottak számára is tabu volt munkássága, s így emléke - méltatlanul - homály-
ba merült. A léleksorvasztó évtizedek göncét lassan-lassan Ipoly-mente népe is leveti 
már. Az újságokban elvétve közölt emlékező sorok után Csáky Károly ipolysági tanár-
helytörténész Honti barangolások című, 1985-ben megjelent könyvében szentelt egy 
fejezetet Ipolyinak. Azóta beszélhetünk tulajdonképpen az Ipolyi-hagyomány ápolá-
sáról. Ipolyságon alapítványt neveztek el róla, szülőfalujában pedig a tudós püspök 
nevét viseli a terület egyetlen cserkészcsapata. A Kaligram Kiadó jóvoltából immár a 
széles olvasóközönség is kezébe veheti a Koncsol László szerkesztette Csallóközi úti-
képek című Ipolyi kötetet. Szellemének éledését jelzi az a rendezvény is, amelyre 
1993. október 17-én, születésének 170. évfordulóján került sor szülőfalujában, 
Ipolykeszin. Mert igaz ugyan, hogy Ipolyi, született Stummer Arnold a Zsembérhez 
közeli Disznóspusztán - ahová édesanyja szülei látogatására érkezett - látta meg a 
napvilágot, de szülőfalujának mégis Ipolykeszit tartotta, ahol gyermekéveit töltötte, s 
amelyre szeretettel emlékezett vissza: „első ifjúságom képei közé tartozik a drégelyi 
rom, melyet mint ipolykeszi-i házam ajtajából naponta láttam, úgy buzdultam hősé-
nek, Szondinak feláldozó honszeretetén." 

Ipolykeszi ma a Nagyküitösi járás egyik aprófalva, lakosainak száma alig lépi túl az 
ötszáz főt. Az 1991-es népszámlálás adatai szerint a lakosok közül 486-an vallották 
magukat magyarnak (92, 4 %), ennek ellenére 1978-ban megszűnt a magyar iskola. 
Kis temploma 1899-ben épült egy régebbi helyén, a hívek lelki támasza Horváth 
Róbert nagycsalomjai plébános. 

A Palóc Társaság kezdeményezése - ünnepeljük meg Ipolyi születésének 170. év-
fordulóját! - nem maradt visszhangtalanul a községben. Az önkormányzat, a polgár-
mester és a falusiak mind lelkesen készülődtek a nagy ünnepre: a templomot frissen 
kifestették, új padsorokkal berendezték s a falra került az a nemzetiszínű zászló is, amit az 
Ipolyi-utódok ajándékoztak 1938-ban - „így volt - így lesz!" felirattal a falunak. 

Az Ipolyi Arnold Emléknap ünnepi istentisztelettel kezdődött. Azok, akik a zsúfo-
lásig megtelt templomon kívül rekedtek, tévékészülékeken követhették a szentmisét. 
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A rendkívüli érdeklődés oka: Tempfli József nagyváradi megyéspüspök celebrálása. 
Ipolyi 1886-ban a besztercebányai püspökségből került Nagyváradra mint 76. püs-
pök, s ott is fejezte be életét (teste a nagyváradi székesegyházban lelt örök nyugal-
mat, ahol bronz dombormű őrzi arcmását; szíve azonban - végakarata szerint - a 
besztercebányai Szent Borbála templomban pihen). Utóda, Tempfli József ma ugyan-
ennek az egyházmegyének 81. püspöke, aki meghatódva elevenítette fel Ipolyi sok-
rétű munkásságának állomásait, s elérzékenyülve szólt a kisebbségbe taszított magyar 
keresztények sanyargatottságáiól Erdélyben, Délvidéken... hitre, reményre és szere-
tetre biztatva mindenkit, magyarságunk megtartására minden körülmények között. 

A templom falán elhelyezett tábla majd száz éve hirdeti (folytatván a címben idé-
zett sort): „... lőn egyháznak, honnak örökre dísze." A megyéspüspök úr ezt az 
emléktáblát is megszentelte. Trevalecz László előadóművész tolmácsolásában el-
hangzott a Szózat, majd Molnár József polgármester ünnepi beszéde, amelyet a Rákó-
czi Szövetség főtitkárának, dr. Molnár Imrének köszöntője követett. Batta György, 
Egy mondat a szeretetről című nagyhatású költeményének elhangzása után (Kotorá-
né Bélák Rózsa) az ünnepség résztvevői megkoszorúzták az emléktáblát. Himnu-
szunk eléneklésével ért véget a koszorúzás. 

Délután emléküléssel folytatódott a rendezvény. Dr. Csáky Károly idézte fel Ipolyi 
pályáját és közéleti tevékenységét, melyre a termékenység-felelősség-szolgálat hár-
mas meghatározás a legkifejezőbb. Az előadó szólt az elmélyülő hagyományápolás 
jelentőségéről is. A budapesti Szépművészeti Múzeum művészettörténésze, dr. Eisler 
János Ipolyi műgyűjtői tevékenységét és a magyar képzőművészet istápolása céljából 
kifejtett erőfeszítéseit és eredményeit méltatta. Idézte Ipolyit: „Nekünk nemcsak mű-
vészet kell, de nemzeti és magyar művészet kell. Nemcsak át kell vennünk más nem-
zetek művészetét, de kifejezni, úgyszólván megteremteni kell a mienket. Az első is 
szép, de az utóbbi dicső. Amaz érdem, ez kötelesség. Csak kis nép utánoz és vesz át 
mindig. Akinek erős szelleme van és nemes ambíciói, az maga alkot saját színeiből, 
társadalmából és története munkájából." Felhívta a hallgatóság figyelmét a tényre, 
hogy az esztergomi Keresztény Múzeum alapjait is Ipolyi rakta le végrendeletileg, 
amikor a köz javára hagyta gyűjteményét. Az előadó Ipolyinak a Szépművészeti 
Múzeumben látható képei megtekintésére hívta meg Ipolykeszi lakóit. 

A Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság elnöke, dr. Liszka József Ipolyi és a szlovák 
néprajztudomány kapcsolatát elemezte. Rámutatott arra a sajnálatos tényre, hogy a 
mai magyar és szlovák néprajzi szakemberek és intézmények egymáshoz való viszo-
nya korántsem olyan felhőtlen, mint volt Ipolyi idejében, illetve mint az a kölcsönös 
érdeklődés, egymásra hatás és tisztelet alapján elvárható lenne. 

Az emléknap - köszönet a Csemadok Ipolybaiogi Alapszervezet Flóra folklórcso-
portjának! — színes népművészed bemutatóval (Kiszehajtás, Fonóban) fejeződött be. 
Szívet melengető érzést váltottak ki azok a szavalatok és magyar népdalok is, ame-
lyeket az ipolybaiogi és a nagycsalomjai magyar alapiskola tanulói adtak elő. 

Bizonyosra vehető, hogy az emléknap műsora és élménye meghatározó lesz sok 
ipolykeszi és környékbeli magyarnak a nemzettudat ápolása terén. A főrendező Palóc 
Társaság e célhoz járult hozzá azáltal is, hogy szerény füzetet jelentetett meg az alka-
lomra, melyből az egyszerű ember is nyomon követheti a nagyműveltségű tudós 
püspök életútját és munkásságát. A múlt századi Ipolyi-kultusz ápolásában elévülhe-
tetlen érdemeket szerző Pongrácz Lajos versének (melyből már eddig is idéztünk) 
utolsó sorával azonosulva remélhetjük: 

„... nagy neve emlékét őrzi míg él a magyar." 

Z. Urbán Aladár 
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Horvát nemzetiségi nap 
a Zala megyei Molnáriban11 

A hat Mura menti horvát település (Tótszentmárton, Tótszerdahely, Semjénháza, 
Molnári, Murakeresztúr és Fityeház) iskolái 1990 előtt két központi iskolához: Tót-
szerdahelyhez és Murakeresztúrhoz tartoztak. 1973-tól kétévenként felváltva ők ren-
dezték a Nemzetiségi Napot, melynek programjában általában sportverseny, szellemi 
vetélkedő, rajz- és szavalóverseny szerepelt. 

1991. január 1-től a hat település iskolája önállósult. Ezért az 1992. évi 
murakeresztúri Nemzetiségi Napon az iskolák vezetői úgy döntöttek, hogy azt a jö-
vőben évenként más-más településen rendezzék meg. Az 1993. évi ünnepség szerve-
zésére a Molnári iskola vezetője jelentkezett. 

Horváthné D. Etelka iskolavezető arra törekedett, hogy honismereti kutatásaikkal a 
tanulók részeseivé váljanak az ünnepi rendezvénynek. Ennek érdekében 1993 márci-
usában körlevelet küldött szét a tantestületeknek, amelyben felhívta a tanulók fi-
gyelmét arra, hogy 

- kutassák fel falujuk, iskolájuk történetét, népszokásait (mondóka, ének, népi já-
tékok stb.), népviseletét, kézimunkáit, egyéb népi kézművességét, 

- keressék fel falujuk legidősebb emberét, meséitessék el vele életét (gyermekko-
rát, életkörülményeit stb.), 

- gyűjtsenek kézimunkát, szőttest, vagy más népi jellegű tárgyakat, amiből majd 
kiállítást rendeznek a gyűjtő iskola nevének feltüntetésével. 

A pályázatok elbírálására, az összegyűjtött tárgyi anyag elrendezésére, értékelésére 
pártatlan, a települések történetét és néprajzát jól ismerő muzeológust kértek fel. 

A horvát nemzetiségi iskolák 1993. évi találkozójára május 28-án került sor. Egy-
egy iskolát 15 alsó- és 20 felsőtagozatos tanuló képviselt. A vetélkedőkre egyidejűleg 
több helyütt is sor került. Főbb rendezvények: horvát nyelvű szavalóverseny (évfo-
lyamonként l - l fő); nyelvi vetélkedő. 1-4 osztály (évfolyamonként 1 fő), 5-8 osztály 
(évfolyamonként 1 fő); rajzverseny. A felsős tanulók vászonra festenek (iskolánként 
2 tanuló), az alsós tanulók rajzlapra (iskolánként 2-2 tanuló). Sport. Sakk (a 3. 
osztálytól évfolyamonként 1 fő). Főzőverseny (iskolánként 3 fős csapatok tetszés 
szerinti összeállításban). Ügyességi verseny (1-4. osztály 8 fő, 5-8. osztály 8 fő). 

Mindezeket megelőzően került sor a pályamunkák bírálatának ismertetésére és a 
részletes értékelésre. 

A l i pályamunka a fiíyeházi, a molnári, a murakeresztúri, valamint a tótszerdahelyi 
általános iskolákból érkezett, közülük nyolcat díjaztak: 

- 500 Ft-os jutalmat kapott: Herceg Helga, a fityeházi iskola 6. osztályos tanulója 
Beszélgetés a régi szép időkről című riportja, amely a gyermekek n. világháború előtti 
életébe nyújt bepillantást. - Glogovec László, a molnári iskola 4. osztályos tanulója 
Hogyan került a nagymamám a Hortobágyra című pályamunkája. A tanuló nagyanyja 
megrázó, drámai visszaemlékezéseit ismerteti kitelepítésük éveiről. A kis dolgozatból 
kiviláglik az 1950-1956 közötti évek embertelensége, sokak méltatlan szenvedése. 

- 2000 Ft-os jutalmat nyert: a Golubek jeligéjű, Tótszerdahelyen készült Régi lako-
dalmak című dolgozat. - A fasenk jeligéjű, ugyancsak tótszerdahelyi, 9 adatközlő 
visszaemlékezéseit összegző pályamunka, mely a horvát falvak régi népszokásait is-
merteti. - Ádám Balázs 7/b. osztályos tanuló A Mura menti horvátok tavaszi népszo-

1Elhangzott az V. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencián, Békéscsabán 
1993. október 8-án. (Szerk.) 
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kásái című pályamunkája, melynek érdeme, hogy a népi mondókák többségét horvát 
nyelven idézi. 

- 3000 Ft-ot nyert a murakeresztúri álatalános iskola 7/a. osztálya Lakodalom az 
1930-40-es években című pályamunkája. Több búcsúztatót itt is horvát nyelven idéz-
nek, majd a legfontosabb horvát szavakat és kifejezéseket szótárszerűen felsorolják. A 
16 adatközlő életkorát és lakcímét is példás pontossággal közölték. 

- 5000 Ft-ot nyert a murakeresztúri általános iskola két osztályközössége. Az V. 
osztályos tanulók Emlékek a mának című 35 oldalas, fotókkal illusztrált, számos 
melléklettel ellátott pályázata hű képet nyújt a gyermekek szüleinek, nagyszüleinek 
hajdani keserves életéről. - A Vll/a. osztály „Mindennapi élet Murakeresztúron az 
1930-40-es években" című pályamunkája, melynek melléklete szintén számos régi 
fotót, iratot, kézzel írott halotti búcsúztatót tartalmaz. 

A pályamunkák pedagógiai értéke különösképp figyelemre méltó. A tanulók szá-
mos új adattal, ismerettel gazdagították addigi tudásukat és tudásunkat, s jó csapat-
munkával végeztek. A dolgozatokban foglaltak kézzel fogható eredményein túl a 
gyermekek kapcsolatot teremtettek a falvak idős lakosaival, megismerték a régi népé-
letet, nem utolsó sorban pedig szolgálatot tettek az eljövendő idők honismereti kuta-
tóinak, sőt a tudománynak is. Sajnálatos azonban, hogy csupán egyetlen tanuló nyúlt 
a közelmúlt történetének olyan szégyenletes, fájó témájához, mint a kitelepítés és az 
ávó tevékenysége, melyek különösen súlyosan érintették a határmenti, horvát nem-
zetiségű falvakat. A történészek türelmetlenül várják az ilyen visszaemlékezéseket, 
hisz csak ezek alapján írható meg valósághűen egy-egy település újkori története. 

A kiállítási anyag gyűjtésében főleg a murakeresztúri és molnári tanulók jelesked-
tek, valószínűleg az őket irányító nevelőknek köszönhetően. Murakeresztúron az 5. 
és a 7/a. osztály tanulói tettek ki magukért, sok gyermekjátékot, egy lakodalmas asz-
talt és kellékeit, pompás viseleti darabokat, a summásélet emlékeit és egy muzeális 
becsű, ritka kovácsolt vödörhúzó kútkampót gyűjtöttek össze — hogy csak a legjele-
sebb darabokat említsem. Molnáriból gyönyörű szőttesek sorozata, ugyancsak régi 
viseleti darabok, a lakodalmak eszköztára, paszítosvéka, cserépedények, a summásé-
let eszközei, valamint sok-sok régi fotó került a kiállításra. A semjénházi és fityeházi 
gyermekek igen szép imakönyveket, esküvői képeket hoztak egyebek között a kiállí-
tásra. 

A bemutatott mintegy 240 tárgy értékes keresztmetszetét adja a Mura-menti horvá-
tok még fellelhető tárgyi kultúrájának, sőt számos olyan darab is előkerült, amiről a 
területileg illetékes nagykanizsai Thúry György Múzeumnak nem is volt tudomása. 
Ezért nem eshetett róluk szó a több évtizedes kutatómunka eredményeként 1982-ben 
szerb-horvát nyelven, Kerecsényi Edit szerzőségével megjelent Povijest i materijalna 
kultura pomurskih Hrvata (PoduzeCe za izdavanje udábenika, BudimpeSta 1982.), 
valamint az 1983-ban a Zalai Gyűjtemény 20. köteteként kiadott A Mura menti horvá-
tok története és anyagi kultúrája (Zalaegerszeg, 1983 ) című könyvben sem. 

Összegezve a látottakat és hallottakat-, meggyőződhettünk arról, hogy a nemzeti-
ségi iskolák 1993. évi Molnári találkozója újszerű, sokoldalú, eredményekben gazdag 
rendezvényként örvendeztette meg a községek lakosságát, nevelőit és tanulóit 
egyaránt. A rendezvény anyagi alapját a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztályának 100000 ft-os támogatása jelentette. 

Dr. Kerecsényi Edit 
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Cserkészélet Gömörben 
A Rimaszombatban működő 4. számú, Hatvani István Cserkészcsapat munkálkodá-

sát 1993-ban is a töretlen folytonosság és örvendetes eredményesség jellemezte. A 
klasszikus őrsi és csapatfoglalkozások mellett kiemelkedő állomások is voltak, mint 
például a Szabatkai erdőben lebonyolított, ötven évvel ezelőtti hagyományokat fel-
támasztó juniális, a Melléte közelében; más városok bevonásával rendezett nyári 
nagytábor és a Tompa Mihály halálának 125. évfordulóján Hanván lefolyt nagy ün-
nepségen a sír megkoszorúzása, a honvédsíroknál október 6-án megrendezett ün-
nepségek, a Tornaiján megalakult cserkészcsapat felavatásán való részvétel, kirándu-
lás a Hubói-erdőbe, a rimaszombati öregcserkészek és cserkészpártolók közművelő-
dési klubjának létrehozása, a Kurincon lezajlott, a magyar és szlovák cserkészek ba-
rátságának szorosabbá tételét is szolgáló háromnapos őszi rendezvény. 

Mindezek után két igen jelentős esemény tetőzte be az 1993-as évi tevékenységet. 
Az egyik a Gömöri Múzeumban megrendezett A rimaszombati cserkészet 80 éve című 
kiállítás volt, mely a városban 1913-ban megindult mozgalom múltját és jelenét táita a 
közönség elé. Az országos viszonylatban is egyedülálló kiállítás anyagát a cserkész-
csapat gyűjtötte össze és állította ki a múzeum páltfogó segítségével. A meleg hangu-
latú megnyitó elején cserkészdalok, indulók hangzottak el. Dr. B. Kovács István mú-
zeumigazgató mondott szlovák és magyar nyelven beszédet, majd Vörös Attila csa-
patparancsnok és egyszersmind a múzeum munkatársa (a kiállítás kigondolója és 
szervezője) és dr. Kálmán László, a körzeti cserkésztanács elnöke ismertette a kiállítás 
célját, misszióját. A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség központi vezetőségének di-
csérő üzenetét Hodossy Gyula országos elnök közvetítette. 

A roppant érdekes és színes régi anyag láttán sok öregcserkész és idős rimaszom-
bati szeme könnybelábadt, a fiatalokat pedig büszkeséggel töltötte el annak szemlél-
tető bizonyítása, hogy az 1990 óta eltelt rövid idő alatt társaik mily hasznosan és sike-
resen járultak hozzá a Rima mentén a cserkészet újjáélesztéséhez, ezután remélhető 
felvirágzásához. 

Rimaszombatban a cserkészmozgalmat az első világháború küszöbén Horváth 
Zoltán gimnáziumi tanár alapozta meg, s az első itteni cserkészcsapatnak 36 tagja volt. 
Az 1930-as években már 5-7 csapat tevékenykedett, s külön csapata volt többek közt 
a gimnáziumnak, a polgári iskolának és az iparos-fiataloknak. Győry Dezső, a 
későbbi költő és Szombathy Viktor író nevét is megtalálhatjuk a hajdani tisztek név-
sorában. A hosszú kényszerszünet után nem volt könnyű a munka újbóli elkezdése. 
Jelenleg egy szlovák és egy magyar (a Hatvani nevét viselő) csapat szorgoskodik a 
városban mintegy 100 taggal, s lakályos, közös cserkészotthonnal rendelkeznek. 

A kiállítás megnyitását és megtekintését követően, a közönség a cserkészekkel 
együtt a Tomáíik utcába vonult, ahol a másik fontos eseményre, Szentpétery József 
emléktáblájának leleplezésére került sor. 

Az európai hírű ötvösművész 1781-ben született Rimaszombatban. Az ötvöscéh 
tagja volt Besztercebányán és Bécsben, s a Művészegylet tagja lett Párizsban. Buda-
pesten 1981-ben gyűjteményes kiállítást rendeztek műveiből születésének 200. évfor-
dulója alkalmából. Minthogy a negyvenes évek elején az egyik rimaszombati cser-
készcsapat Szentpétery nevét viselte, a város cserkészei úgy döntöttek, hogy egy-egy 
magyar és szlovák emléktáblával örökítik meg a nevét. Az egymás mellé helyezett két 
egyforma tábla alatt dr. B. Kovács István méltatta Szentpétery munkásságát, majd le-
leplezte a táblákat. Ez már a cserkészek második emléktábla-készíttetése, ugyanis 
nagy természettudósunk, Hatvani István szülőházának helyét is ők jelölték meg 
táblával. Mindkét esetben Igó Aladár szobrásznépművészt bízták meg a kivitelezéssel. 
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Mindent egybevetve örömmel állapíthatjuk meg, hogy Rimaszombat lakossága az 
1993-as évben még jobban szívébe zárta cserkészeit, akiknek azt kívánjuk, hogy a jö-
vőben is legyen a munkájukon áldás. 

Veres János 

Koszorúzás a kis hortobágyi csárdánál 
A Magyar Hidrológiai Társaság és a Magyar Földmérési, Térképészeti, Távérzéke-

lési Társaság Hajdú-Bihar megyei szervezetei 1993. szeptember 24-én emlékeztek 
meg a Kőrösök-Berettyó-Hortobágy völgy felmérésének 175. évvel ezelőtt történt 
megkezdéséről. 

A folyó és ártereinek 1817-1822 között történt felvételére ma már csak a 
kishortobágyi csárda emlékeztet, melyet a felmérést végző mérnökök sokszor hasz-
náltak szállásul s küszöbe - az azóta már lebontott ágotai csárda küszöbével együtt — 
„lejtmérési vonalak csomópontjául" szolgált. 

A csárda falán 1964-ben elhelyezett emléktáblánál a megjelent szakemberek előtt 
Beleznai Tibor, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója mondott ünnepi beszédet 
melyben ismertette az ártér korabeli állapotát, a hatalmas mocsárvilágot, melynek 
minden veszedelmével meg kellett küzdeni a felmérést végző mérnököknek. A meg-
feszített munka nagyszerű eredménnyel zárult. Huszár Mátyás és munkatársai öt év 
alatt olyan felmérést végeztek és olyan térképeket készítettek, mely külföldi szakem-
berek csodálatát és elismerését is kiváltotta. 

Az elkészített 68 db. 1:36000 mértékarányú szelvényen 435 település területét ábrá-
zolták, megjelölve a szelvényeken a háromszögelési pontokat, a szintezési vonalak 
mentén a terep- és vízszíni magasságokat, az ártér határát és színezve az árterületet. 
Ezen kívül a folyókon vízsebességet, 100 ölenként vízmélységet mértek, 1000 ölen-
ként pedig keresztszelvényt készítettek. A felmérés végül 1823-ban 1:144000 mértéka-
rányú térképpel és Huszár által készített részletes vízrajzi leírással fejeződött be. Mun-
kájuk során a vízfolyásokkal sűrűn borított területen állandó és ideiglenes hidakat 
zerveztek és építettek, mert szekereikkel csak így tudtak előre haladni. Kora tavasztól 
késő őszig napi 12-14 órát dolgozva, szúnyogok milliárdjaitól hemzsegő, fertőzött te-
rületen végezték a terepmunkákat, télen pedig gyertyafény mellett szerkesztették és 
rajzolták a térképet. 

Huszár Mátyás vízrajzi értékeléséhez nagyszerű kimutatást is készített, mely műve-
lési áganként mutatta be a 7780 km2 kiterjedésű árteret, melyből 2812 km2-t állandóan 
víz borított. 

A nagyváradi központban dolgozó mérnökök által végzett munka jelentette az első 
lépéseket a Tiszavölgy rendezésének, a Tisza és mellékfolyói szabályozásának és ár-
mentesítésének Európában egyedülálló megvalósítása felé, mely aztán 20000 km2 ár-
vizek által veszélyeztetett területen teremtette meg a biztonságos mezőgazdasági ter-
melés, a közlekedés és a városiasodás, ezen keresztül a lakosság gyarapodásának 
feltételeit, megszabadítva az itt élőket az akkori idők egyik legveszedelmesebb nép-
betegségétől, a maláriától. 

Az ünnepi beszéd elhangzása és a Himnusz eléneklése után a jelenlevő szakembe-
rek elhelyezték acsárda falán levő márványtáblán a megemlékezés koszorúit. 

Dr. Dunka Sándor 
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Noszlopy Gáspár kopjafája 
A Somogy-megyei Újvárfalván Noszlopy Gáspár szülőházánál hozta létre első du-

nántúli emlékhelyét a Pro Patria gyermek- és ifjúsági szövetség abból az alkalomból, 
hogy 1848 szeptemberében a fiatal marcali szolgabíró vezetésével szálltak szembe 
először a nemzetőrök Jellasics katonáival. 

Kossuth egykori kormánybiztosa, a Dél-Dunántúl felszabadítója, az önkényura-
lommal dacoló gerillavezér alakja a legendák ködébe vész, de talán éppen emiatt is 
vonzó példakép a romatikus hősök iránt érdeklődő fiatalok számára. 

Az ország különböző csapataiból az avatóünnepségre összesereglett gyerekek iz-
galmas hadijáték keretében idézték fel a somogyi népfelkelők harcát a császáriak el-
len. Ennek során pl. a népi találékonyságot bizonyító egykori faágyút a mostani por-
tyán egy óriási csúzli helyettesítette (az egyik nagybajomi szülő készítette), amellyel 
három „tüzér" közreműködésével lehetett kilőni az öklömnyi vizes papírgombóc-go-
lyókat. A hadijátékról visszaérkező csapatok végignézték a helytörténeti múzeumot, 
majd kezdetét vette az emlékünnepség. Nagy tetszéssel fogadták a jelenlévők a helyi 
és a szomszédos somogysárdi gyerekek érdekes kis műsorát, amelyben felidézték 
1848 őszét, a császári csapatok által keltett rémületet, majd az ezt felváltó hősi ellenál-
lást és a győzelemnek örvendő népi táncot. Ezután került sor a díszesen faragott 
kopjafa felavatására, a koszorúk és a szülőföldről hozott egy-egy maréknyi föld elhe-
lyezésére. Lerótták tiszteletüket a Honvédelmi Minisztérium, a Pro Patria Szövetség, a 
Pápai Kollégium, az önkormányzatok és a csapatok képviselői. 

Felolvasták a Pro Patria Szövetség erre az alkalomra készített díszes alapítólevelét, 
amely Somogyország felfedezésére szólítja fel a hagyományőrző csapatokat: „Gyertek 
el (Jjvárfalvára, álljatok körül ezt a kopjafát, amelyet Szövetségünk állított fel a mai 
napon. Hozzatok otthonról egy maréknyi földet, övezzétek szalagokkal a kopjafát, 
írjátok be a Pro Patria naplóba üzeneteiket. Dunántúli első zarándokhelyünk legyen 
a kirándulások, gyalogtúrák célja. 

Legrátermettebb csapataink jöjjenek el (Jjvárfalvára, itt avassák fel Szövetségünk új 
tagjait, rendezzenek történelmi játékokat." 

Az ünnepség végén a hagyományalapítók megfogadták: „Hűséges őrzője leszek a 
magyar szabadságharc emlékének. A szabadságharc gyermekhőseinek példaadadó 
tetteit történelmi örökségemnek tartom. Mindazt, amit érzek és tudok a szabadság-
harc hőseiről, átadom szövetségi társaimnak, közösségemnek, barátaimnak." 

Az újvárfalvi emlékhelyről Kaposvárra vezetett a hagyományőrzők útja, ahol a régi 
megyeházánál, Noszlopy egykori főhadiszállásán is elhelyezték virágaikat. A 
vörössipkás kerékpáros- és a Kossuth-expedíciók után a Noszlopy hagyomány mega-
lapítása újabb területre terjeszti ki a Pro Patria Szövetség tevékenységében a törté-
nelmi múlt értékeinek megismertetését, és annak birtokbavételét. Remélhetőleg 
hasznosan segíti majd ezt a komoly játékot a „Noszlopy futára" nevű jelvényszerző tú-
ramozgalom is, amely azokra az emlékhelyekre kalauzolja el az érdeklődőket, ame-
lyek Noszlopy Gáspár lábanyomát őrzik. 

Dr. Tóth József 

Gulyás György (1916-1993) 
Gulyás György halálának híre villámcsapásként sújtott le. Több mint fél évszázada 

ismertük egymást. Küzdelmes élete volt, de szinte aszketikus szívósságával, hallatlan 
munkabírásával mindig ő került ki győztesen ezekből a küzdelmekből. És most 
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visszavonhatatlanul itthagyott minket. Külön kegyelem volt számára, hogy nem vias-
kodott a halállal, csendben, nyugalommal lépett át az örökkévalóságba. Nem vitt ma-
gával semmiféle adósságot. Azon kevesek közé tartozott, akik nyugodt lélekkel el-
mondhatják Pál apostollal, hogy „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvé-
geztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nékem az igazság koronája." (Pál, 
Timoteushoz írt H levél, 4. 7-8.) 

Kövessük most Gulyás Györgyöt ezen az úton - legalább vázlatosan - és vele való 
együttérzéssel lássuk meg, hogyan teljesítette a maga küldetését. 

Minden ember számára döntő tényező, hogy hol, mikor és milyen szülők gyerme-
keként születik. Gulyás György 1916-ban Köröstarcsán született. Szülei semmiféle va-
gyonnal nem rendelkeztek. Amikor édesapja hazakerült az első világháborúból, 
Köröstarcsán nincs miből megélniük. így felköltöznek Budapestre szerencsét pró-
bálni. Az édesapa az „Első Magyar Gőzfürdőben" kapott állást. A gyermekek 
(Györgynek volt egy bátyja) Köröstarcsán maradtak,rokonok, ismerősök viselték 
gondjukat. György következő állomása a szeghalmi gimnázium volt. De a szülők nem 
bírták a taníttatás költségeit, ezért a Debreceni Református Kollégiummal próbálkoz-
tak. György itt végezte el a négy gimnáziumi osztályt, majd felvették a tanítóképzőbe. 
A család anyagi helyzete - ahogy ma mondanánk - a létminimum alatt volt, a nyo-
masztó gondokon csak a nyáron vállalt alkalmi munkák segítettek valamit. A tanítói 
oklevél megszerzése lényeges változást hozott a család anyagi helyzetében. Bár 
Györgynek az a próbálkozása, hogy álláshoz jusson, most sem járt szerencsével. 
Történetesen éppen Köröstarcsán került volna betöltésre egy kántortanítói állás, de a 
presbitérium - amelyben a rokonság több tagja is részt vett - Gyurka ellen szavazott. 
A kudarc, amelyet éppen a rokonság idézett elő - mély nyomokat hagyott az amúgyis 
érzékeny ifjúban. Hiába, a rokonság nem tudta elviselni, hogy a Gulyás gyerekek 
„tanult emberek" lettek. 

A debreceni Református Kollégiumban eltöltött öt esztendő mély nyomokat ha-
gyott a tanulnivágyó, minden szépre, jóra érzékeny ifjúban. Életének erre a szaka-
szára mindig szívesen gondolt. Az 1988-ban megjelent önéletrajzi írásában így ír a 
debreceni Kollégiumról: „...a kollégiumi évek jól alakították egyéniségemet, ránevel-
tek az engedelmességre, s főleg a kötelességtudásra. Talán az önállóságra is, szeren-
csémre!" 

A békési Református egyház, a hozzájuk tartozó Bélmegyeren kántortanítói állást 
hirdetett meg. Erre beadta pályázatát és azt el is nyerte. Osztatlan, inkább tanyasi, 
mint községi iskola volt ez: valamennyi tanuló egy tanító keze alatt tanult. Másokat 
talán letört volna ez az „Isten háta mögött" lévő település, Gulyás Györgynek szár-
nyakat adott. Három tanévet töltött ezen a helyen, amikor Békésen, a városon belül 
üresedett meg egy tanítói állás. Ezt ő is megpályázta és el is nyerte. Az 1930-as évek-
ben terjedt el az Éneklő Ifjúság néven szerveződő iskolai karéneklés. Ezt a mozgalmat 
Kodály Zoltán tanítványai: Ádám Jenő, Bárdos Lajos, Kerényi György, Kertész Gyula 
és még sokan mások népszerűsítették. E mozgalom sodrába került Gulyás György is. 
A mozgalom lényege az volt, hogy több iskola együtt rendezett hangversenyt. A 
műsort úgy állították össze, hogy abban valamennyi iskola együtt is énekelt. Ezeknek 
az összkari számoknak lenyűgöző hatásuk volt. Gulyás Györgynek akkor már olyan 
neve volt a kollégák és az igazgatók körében, hogy vállalták a nem mindennapi 
feladatot. Az impozáns hangversenyeknek óriási sikerük volt, többnyire meg is kellett 
azokat ismételni. Sokszor a templom adott helyet e hangversenyek megrendezésére, 
ilyenkor a templom mindig zsúfolásig megtelt. A templomi hangversenyek nagy elő-
nye a szabadban megszólaltatott bemutatókkal szemben az, hogy itt általában jobb az 
akusztika. Az sem elhanyagolható szempont, hogy itt nem fenyegetett az a veszély, 
hogy egy hirtelen eső szétzilálja a nagy fáradsággal kiépített színpadot, nézőteret. 
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E hangversenyek jó híre lassan túlcsapott a megye határain és országossá vált. A 
sikersorozatot mintegy betetőzte az 1940. május 28-i, a Rádióban való szereplésük. Ez 
a hangverseny országszerte nagy visszhangot váltott ki. Gulyás György ugyan váltig 
hangoztatta, hogy „éppen azért is maradtam vidéken, bizonyítani, hogy a provincián 
is meg lehet olyan szinten, nívósán csinálni valamit, mint a városban, vagy a főváros-
ban, vagy éppen a világban", de ezt senki sem hitte el, nem volt rá bizonyíték. Ez a 
hangverseny eldöntötte a vitát. A sajtóban megjelent bírálatok - vagy inkább méltatá-
sok — így foghatók össze: „Ezt a hangversenyt jobban dicsérni nem lehet. Aki egy 
küldetés tudatában dolgozik, annak csak egyfajta dicséret lehetséges: hivatásának 
teljesítése." 

A Debreceni Református Tanítóképző igazgatója büszke arra, hogy ezt a nagyszerű 
eredményt az iskola egykori diákja érte el. Ezt az örömét Gulyás Györgyhöz írt levelében 
így fejezte ki: „Ének- és zenetudásával már eddig is sok dicsőséget szerzett a Tanító Úr a 
debreceni Református Tanítóképző Intézetnek. Amidőn a mostani rádiószerepléshez tiszta 
szívből gratulálok, kívánom, hogy ez a dicsőség évről évre gyarapodjék." 

Ádám Jenő és Bárdos Lajos, a Zeneművészeti Főiskola tanárai is nagyra értékelték 
a Békési Gyermekkar Rádióbeli szereplését. 

Ilyen egyöntetű elismerésben magyar gyermekkar még nem részesült Rádióbeli 
szerepléséért. Lényegében minden érdekelt hivatalos és szakmai fórum nagyra érté-
kelte Gulyás György teljesítményét. Senki sem ütközött volna meg ha Gulyás György 
- elérvén a csúcsot - megáll és beéri azzal amit eddig elért, de nem ez történt. Tudta, 
hogy eredményesen csak úgy működhet ezen a területen, ha a legmagasabb végzett-
séget is elérte. Csupán annyit kért Bárdos tanár úrtól, bírja rá a helyi vezetőket, hogy 
fizetés nélküli szabadságot adjanak számára. 

Gulyás felettesei semmi akadályt nem gördítettek továbbtanulása elé, így 1941 
őszén megkezdhette zeneakadémiai tanulmányait. Szállást a Bolyai Kollégiumban 
kapott, ebédet pedig a Mátyáspince és az Abbázia kávéház biztosított számára. Ta-
nulmányai végeztével Ravasz László református püspök úr felajánlotta neki a Kálvin 
téri egyház kántori állását. De Gulyás annyira kötődött a vidékhez, hogy visszatért 
Debrecenbe, mondván: „Itt Pesten alig pár négyzetméteren látom az eget, de ott lent 
a debreceni széles főutcán teli tüdővel szívom a levegőt." Elhatározásának mélyebb 
gyökerei voltak. Nem a maga kényelmét kereste, a vidék zenei felemelkedését 
kívánta szolgálni. Ezzel ismét nagy terhet vállalt magára. Először még el kellett vé-
geznie az „Apponyi Kollégiumot" ahhoz, hogy tanítóképzőben taníthasson. Akkor 
ugyanis a Tanítóképzőben való tanításhoz a középiskolai tanári oklevél megszerzése 
után még a kétéves Apponyi Kollégiumot is el kellett végeznie. Ez számára úgy vált 
lehetségessé, hogy három napot Debrecenben tanított, a hét másik felét pedig a Bu-
dapesten végzendő tanulmányaira szentelte. Ez bizony nem kis áldozattal járt. Köz-
ben a szovjet csapatok megszállták az országot, a tanítás lehetetlenné vált, így a hely-
zet rendeződéséig Békésen húzta meg magát. 

Gulyás Györgyre jellemző, hogy abban a felfordult világban is azon törte a fejét, 
mit lehetne tenni a szegény, de tehetséges magyar gyermekekért, hogy ne szenvedje-
nek hátrányt a zenetanulás terén amiatt, hogy vidéken élnek. Ez a gondolat 
állandóan foglalkoztatta, mert a saját sorsát látta megismétlődni a rá bízott fiatalok 
küzdelmeiben. Gondolatait így érlelte magában: „1944 után, amikor nem csak a 
kormány változott meg, hanem más világ is köszöntött ránk, homályosan éreztem, 
hogy a falusi tehetségeket meg kell szabadítani az elzártságtól, a kitaszítottságból 
eredő hátrányoktól, hiszen hányan tudják azt véghezvinni, amilyen utat nekem meg 
kellett tennem, hogy zenei pályára kerülhessek?" 

Tűnődések - vagy inkább gyötrődések - késztették arra, hogy Emlékirataiban 
fejtse ki elgondolásait. Az Emlékiratot Békéscsaba polgármesteréhez nyújtja be. 
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Külön tanulmányt tenne ki Gulyás Györgynek e tárgyban kifejtett tevékenysége, 
amely végül is a Békés-Tarhosi iskola megszervezésébe torkollott. Ahhoz György szí-
vós munkájára, a tennivalók ésszerű megfogalmazására volt szükség, hogy ezt a ható-
ságok komolyan vegyék és hogy Békés-Tarhoson, ez az úttörő munka meginduljon. 
Nagy erők vonultak fel az iskola alapítása mellett, de azzal szemben is. 

Az iskola megindítására 1947 február 15-én került sor. Ebből a dátumból is kitűnik, 
mennyit kellett ahhoz erőszakoskodni, hogy egy iskola tanév közben, de mégis 
meginduljon. Működése 1954. augusztus 31-én szűnt meg. 

Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy ezalatt a hét szűk esztendő alatt a tanárok csak-
úgy, mint a tanulók csodát műveltek. Nemcsak európai, sőt világhírű zeneszerzők, 
hangszeres művészek nőttek fel itt, hanem olyan névtelenül maradt karvezetők, 
énektanárok is, akik az ország zenei színvonalának emeléséért nagyon sokat tettek és 
tesznek a mai napig. Éppen a megszüntetés óta eltelt évtizedek bizonyítják, hogy az 
iskola jó úton járt. Akkor miért szüntették meg? 

Ezt a kérdést akkor is és most is sokan feltették és felteszik ma is. A kérdésre ha 
nem is koronatanúként, de egyszerű tanúként tudok hozzászólni. Sorsom úgy ala-
kult, hogy 1954. július 1-én Darvas József, akkori Népművelési Miniszter, a miniszté-
rium Művészetoktatási Főosztályára nevezett ki zeneoktatási osztályvezetőnek. Kine-
vezésem idején Békés-Tarhos sorsa már eldőlt, de nem volt még aláírva. Erre csak 
1954 augusztus 26-án került sor. Nyáron mindenki mással volt elfoglalva, így azt 
Jánosi Ferenc, a miniszter első helyettese írta alá. Én kaptam megbízást arra, hogy a 
megszüntetéstől szóló rendeletet adjam át Gulyás György igazgatónak. Erre augusz-
tus 29-én került sor. Pedig ez nem osztályvezetői feladat. A megszüntetésnek nem 
volt érdemleges indoklása. Az átadás mozzanata életem legnehezebb pillanata volt. 
Gulyás György rendkívül fegyelmezett, kemény ember volt, de a megszüntető rende-
let átvételekor kibuggyantak a könnyei. Az enyémek is. 

Amint már említettem, Tarhos sorsa már régen megpecsételődött. Én már egyetlen 
tanácskozáson sem vettem részt, ahol Békés-Tarhos sorsáról esett szó. 1954-ben 
csődbe jutott az ország. Le kellett állítani a nagy beruházásokat. Leállt Sztálinváros 
építése, félbemaradt a metróépítés, üzemek, bányák álltak le. A szigorú takarékosság 
már korábban elkezdődött. A jelszó az volt: „Ne együk meg azt a tyúkot, amelyik 
aranytojásokat tojik!" De az ország, ezen belül a munkásosztály azt mondta, hogy 
„Elég volt a nélkülözésből, együk meg azt a tyúkot." A legszigorúbb takarékosság az 
egész országra kiterjedt. Zenei területen két Zeneművészeti Szakközépiskolát kellett 
megszüntetnünk.Az egyik Békés-Tarhos, a másik a Budapesti Erkel Ferenc Zenemű-
vészeti Szakközépiskola volt. Ez utóbbit senki sem siratta meg. Békés-Tarhos viszont 
a maga nemében egyedülálló volt az egész országban. De a világon sem működött 
sehol sem hozzá hasonló intézmény. 

A Minisztérium, pontosabban a Zeneoktatási Osztály számára óriási munkát jelen-
tett a Tarhosi iskola felszámolása. Első teendőnk természetesen a növendékek és ta-
nárok elhelyezése volt. Ezt levelezéssel nem lehetett megoldani. így két munkatár-
sammal valamennyi megyénk Oktatási Osztályát személyesen kerestük fel és igyekez-
tünk számukra helyet teremteni. Mindenütt megértő támogatásban volt részünk. így 
szeptember 15-én minden tanárnak volt helye. A tanulókat is szétosztottuk az ország 
zeneiskolái és Zeneművészeti Szakközépiskolái között. 

Ekkor került Gulyás György a Debreceni Zeneművészeti Szakközépiskola igazga-
tói posztjára. 

Érdemes lenne számba venni, hogy Gulyás György mit varázsolt elő a debreceni 
zenei életben. Ez ebben az írásban nem oldható meg. De tényként mégis rögzítenünk 
kell, hogy Gulyás György itt is csodákat művelt. Megszervezte a két, illetve három 
évente ismétlődő nemzetközi kórusversenyeket, új épületet kapott a Zeneművészeti 
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Szakközépiskolában működő Tanárképző és vidéki tanárképző mellett csak Debre-
cenben van önálló Zeneművészeti Főiskola, egyedül Debrecenben működik hivatá-
sos kórus. Gulyás György halála pótolhatatlan veszteséget jelent Debrecennek, de az 
egész országnak is. 

Fasang Árpád 

Dr. Galambos Ferenc (1910-1993) 
Nemrégiben távozott közülünk dr. Galambos Ferenc, a nagytudású bibliográfus, 

könyvészeti szakértő. Nevéhez több szakmunka megírása, számos művész útrabocsátása 
és támogatása fűződik. Irodalmi munkásságát lírai költeményekkel kezdte az 1920-as 
években. Elsősorban a Literatura című folyóiratban jelentek meg munkái, de más 
lapokban is publikált, így a Nyugatban, majd a Magyar Csillagban. Érdeklődése és 
tevékenysége fokozatosan bővült, a tudományos munka irányába fordult, ott mélyült el, 
teljesedett ki a maga teljességében. Fő témakörei a könyvészet, a sajtótörténet, a 
művészettörténet. Szakcikkeit a széleskörű tájékozottság és az aprólékos műgond 
jellemezte. A magyar ex libris művészet általa sorakozott föl a nemzetközi élvonalba. 

Rimaszonbaton született 1910-ben, molnárcsalád gyermekeként. 1928-ban érettségizett 
Székesfehérvárott. A katonaév leszolgálása után bölcsész szeretett volna lenni, az élet 
könyöitelensége miatt azonban a „mezei jogász" életet kellett választania Budapesten. 

Kora ifjúságától fogva minden iránt érdeklődött. Ezt a jellemvonását élete végéig 
megőrizte, hiszen a humán kérdések mellett figyelme kiterjedt a gazdasági élet prob-
lémáin át a sportéletig. Folyóiratokat föltáró munkássága komoly segítséget ad a kuta-
tómunkában. Összesen ötvennél több bibliográfiát készített tudományos alaposság-
gal. Ennek jelentőségét csak az értheti meg igazán, aki már foglalkozott hasonlóval. A 
legelső, legjelentősebb munkája a Nyugat repertóriuma, 1950-ben jelent meg. Ezt kö-
vette a Irodalomtörténet, az Irodalomtörténeti Közlemények, a Magyar Könyvszemle, 
a Könyvtári Szemle, a Múzeumi és Könyvtári Értesítő repertóriuma. Csoportos reper-
tóriumban látott napvilágot Arany János két folyóirata, Kassák Lajos lapjai, továbbá a 
Hét, a Magyar Géniusz, az Új Idők, a Vasárnapi Újság feltárása. A személyi bibliográ-
fiáját, A magyar ex libris irodalom bibliográfiáját, melyben egyébként 189 művészeti 
tárgyú, kisgrafikai írását sorolja fel. Mindezek mellett 1962-től tizenhárom éven át 
szerkesztette és gyakran egyedül írta a Kisgrafikai Értesítőt, a későbbi Kisgrafikát. 
Sokat foglalkozott a magyar kisgrafíaka külhoni megismertetésével. Rendszeresen írt 
cikkeket olasz, portugál, holland, dán folyóiratoknak. Dániában két ilyen tárgyú 
könyve jelent meg. Dolgozott kiállítások rendezésén, szerkesztett és írt katalógus e-
lőszavakat. Természetesen gyakorló kisgrafikusgyűjtőként is működött. Gyűjteménye 
50 ezer darabra tehető. Ebből 15 ezer a feldolgozott példány. A gyűjtéshez hozzátar-
tozóan rendszeresen csereakciókat bonyolított le, kiterjedt levelezést folytatott művé-
szekkel és gyűjtőkkel. Kapcsolatai Bulgária, Görögország, Törökország kivételével 
Európa minden országára kiterjedtek. Évente mintegy 3000 levelet írt francia, német 
nyelven. Jó ismerői szerint tevékenysége fölér egy intézményével. 

Munkássága, élete utolsó időszakában a Művészet és Könyvtáros című folyóiratokban 
jelentek meg tanulmányai. Élete utolsó időszakában súlyos betegséggel küszködött. Ha 
jobban érezte magát, újra munkához látott, szervezett, mozgósított, biztatott másokat is! 
Sosem volt falak közé zárkózó szobatudós, nyitott maradt a világ dolgaira, az élet 
eseményeinek változásaira. Éberen figyelte az élet súlypontjainak áthelyeződését. 
Szeretettel fogadott minden életképes kezdeményezést. Igazi szellemi központként 
működött. Nagy munkabírása, lényeglátása, az összefüggések felmutatása a történeti 
előzmények szövetében, ez jellemezte élete utolsó másodpercéig. 
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Pályája több ponton összefonott Köves Béláéval, aki lektori minőségben támogatta, és 
az Országos Széchenyi Könyvtár széles sugarú szellemi tendenciáival. Ehhez az intéz-
ményhez nemcsak szakmai, hanem szoros baráti szálak, kollegiális kapcsolatok is fűzték. 
Például Károlyi Mihály külföldi életútjának és tevékenységének felderítésében, vagy a Dél-
Amerikába szakadt magyar művészek munkásságának figyelemmel kisérésében. 

Tevékenysége folytatást vár és feltételez! Több ponton szervesen folytatható és ki-
szélesíthető az általa megalkotott szellemi vonulat. 

Zóka László 

Pintér Pálné (1912-1993) 
A „tihanyi meseíró" Pintér Pálnét Együd Árpád: Somogyi népköltészet (Kaposvár, 

1975.) című kötetéből ismerhetjük: a Kapolyi-táj folklórjához kötődő balladák, kato-
na-, verbunkos- és obsitostörténetek, gyermekjátékok sok-sok variánsát őrizte meg és 
adta át az utókornak. A közelmúltban Siófokon rendezett Együd Árpád emlékünnep-
ség meghívóját elküldtem Tihanyba. A visszaérkezett felbontatlan borítékon ijesztő 
szó állt - meghalt! Keserűen döbbentem rá, immár a szülőföld nevében is búcsút kell 
vennünk a sokak által tisztelt Pintér Pálnétól, akit ismerősei Lidi néninek szólítottak. 

1992. május 17-én töltötte be 80. évét, s 1993 januárjában helyezték örök nyuga-
lomba a tihanyi temetőben. A Somogy megyei Kapolyon született és 1937-ben került 
Tihanyba. Férjével együtt gazdálkodásból éltek. Egy tragikus baleset folytán, sorscsa-
pások közepette ötvennyolc évesen kezdett írni! Először kockás iskolásfüzetbe je-
gyezte történeteit, majd később megtanult gépelni. Az eltelt húsz esztendő alatt csak-
nem kétszáz mesét írt. Első kötete A tihanyi csodakút tündére 1977-ben jelent meg a 
Móra Kiadónál, amikor Illyés Gyula meleg ajánló sorokat írt a kiadónak. E sikeres 
könyvet 1982-ben a Corvina Kiadó kiadta német nyelven is, majd 1986-ban újra 
megjelent magyarul második, bővített kiadásban is. Illyés Gyula halála után azonban 
hiába próbálkozott újabb mesekötettel, kéziratait sorra visszaadták a kiadók. Ezért az 
országos néprajzi pályázaton sikerült megvigasztalódnia. 

Többször felkerestük siófoki gyerekekkel is a tihanyi magányában élő Lidi nénit. 
Akkor mesélte el egyetlen - azóta több kiadást megért - könyvének históriáját; „1970-
ben egy csodálatos álomtündér lehívott engem egy kútba és rámbízta mesebirodal-
mát, még egy szívtükröt is adott. Ez a szívtükör-ajándék késztetett engem meseírásra; 
mert amikor én abba belenéztem egy nagyon szép mesekönyvet láttam benne. A cí-
me pedig A tihanyi csodakút tündére volt. Akkor elképzeltem, hogy az a szakállas 
ember, aki elhívott engem a birodalmába az volt a csodakút tündére, mert megmu-
tatta a csodakutat is ahonnan egy aranycsövön csordogált ki a víz. Akkor kezdtem el 
én a meseírást". 

Leírt, elbeszélt, előadott információit is stíluselemnek tekintette, szervesen beillesz-
tette szövegébe. Emlékezetében hűen őrizte azokat a történéseket is, amiket mások-
tól, idősebbektől hallott fiatalsága idején. A saját magában is végbement folklorizáció 
tudatára vet fényt adatközlői vallomása és tájékoztat némileg a korabeli paraszti mű-
veltség, olvasottság felől is. Különös azonban az, hogy sok-sok tapasztalattal megélt 
élete folyamán az onnan vett öüeteket miképpen formálta, alakította. Gyermekkora 
óta ismerte a népszerű nótákat, rabénekeket. A népköltészet társadalmi igazságot 
kereső és a gyengének védelmet nyújtó, igazságszolgáltató irányainak megfelelően 
„tiszta forrásból" merített. 

Élete végéig reménykedett abban, hogy Somogy megyében is megjelenhet kötete. 
Reméljük, hogy a szülőföld nem lesz feledékeny és Lidi néni vágya a „mesék forrásá-
nál" valóra válhat somogyi kiadásban. 

Matyikó Sebestyén József 
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( KÖNYVESPOLC ] 
LÁSZLÓ GYULA: 

A Szent Lászlő-legcnda középkori falké-
pel 

Szent László az Árpád-ház legnépszerűbb 
uralkodója volt. Az utókor emlékezetében a 
daliás termetű, bátor, kockázatot kereső, hós 
lovag-király eszményképe veit gyökeret. 
Rendkívüli személyének emléke népünk 
képzeletében később más eredetű népi 
mondákkal keveredett. Közismert a leány-
rabló kun vitéz legyőzésének története, amit 
Szent László-legendaként ismerünk. Ez a 
középkori egyházi festészet kedvelt témája 
lett, így számos templomban falképeken 
örökítették meg. Ezeket az ábrázolásokat 
dolgozta fel teljességre törekvőén László 
Gyula régészprofesszor. 

A legendás hős, a keresztény és lovagi 
tettei miatt tisztelt László igazi erényei a 
valóságban inkább ügyes diplomáciai képes-
ségében, uralkodói rátermettségében, a 
trónviszályoktól, külső támadásoktól zakla-
tott, zűrzavaros állapotban lévő ország jogbiz-
tonságának helyreállításában rejlettek. Trónra 
lépésével a Szent István halálát követő 
vészterhes időszak után az országban ismét 
helyreállt a rend, megindulhatott a békés 
fejlődés. László nagy alázatáról tanúskodik 
István király szentté avatása. Nagyapját, 
Vazult István vakíttatta meg, s apjának, 
Bélának is idegenbe kellett menekülnie. 
László mégis István király örökségét kívánta 
folytatni, ezt hangsúlyozta a kanonizációval. 

I. András királysága (1046-1060) alatt Béla 
mint trónörökös megkapta a hercegeket 
megillető tartományt. Később mégis ellene 
fordult, mivel a király az utóbb született 
Salamon fiát tette meg utódjának. Lengyel 
sógorától kapott segítséggel legyőzte And-
rást, elűzte Salamont, és elfoglalta a trónt. 
Uralma azonban tiszavirág életű volt (1060-
1063), szerencsétlen baleset (vagy merénylet) 
áldozata lett, s a gyermek Salamont támogató 
IV. Henrik német császár megtámadta az 
országot. I. Béla fiai, Géza, László és Lambert 
a Tiszántúlra húzódtak vissza, majd a főpa-
pok erőfeszítésére egyezséget kötöttek. A 
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korona Salamoné lett, a kard - vele az ország 
harmada - Gézáé és testvéreié. Salamon király 
alatt (1063-1074) Gézáé lett a nyitrai, Lászlóé a 
bihari dukátus, s a béke első éveiben együttesen 
vettek részt a hadjáratokban. Emlékezetes 
haditettük volt az 1068-as „kun" betörés vissza-
verése. A valóságban besenyők és úzok törtek 
be Erdélybe, és a Nyírségig, Biharig rabolták, 
pusztították az országot. Salamon és a hercegek 
serege azonban a visszatérő sereg elé kerülve 
Cserhalomnál szétverte őket. 

Ennek a csatának volt az egyik epizódja a 
Szent László-legendaként ismert és ábrázolt 
esemény. Talán meglepő, a történet nem 
szerepel Szent László legendájának sem latin, 
sem magyar nyelvű változatában, csupán a 
krónikák örökítették meg. Elsőnek Kálti Márk 
Képes Krónikája, amit némileg módosítva 
átvettek a későbbi krónikák is, az Érdy Kódex, 
Mügeln Henrik Krónikája. A történetet a XIV-XV. 
században megfestették templomokban, 
miniatúrán található meg a Képes Krónikában 
(1360-as évek), a Vatikáni Legendáriumban 
(1338-1343 közt), fametszeten ábrázolja a 
Thúróczy Krónika augsburgi kiadásának 
címlapja (1488), de egy XVI. század közepi 
székelyföldi kályhacsempén is megtalálták. 

A templomfreskók területi elterjedését 
figyelve megállapítható, hogy zömük az 
egykori határőrvidékre, gyepüvidékekre esik. 
A Székelyföldön 11 (elsősorban Udvarhely és 
Háromszék vármegyében), a Felvidéken 12 
(elsősorban a Szepességben és Gömörben), a 
Csallóközben 2, a nyugati végeken szintén 2 
(Burgenlandban és Muraközben) jelenleg is 
látható vagy elpusztult, de lemásolt ábrázolás 
létezik. A trianoni országhatárokon belülre 
mindössze 2 esik, ezek a Pest megyei Ócsán 
és a Nógrád megyei Tereskén vannak. 

Mi látható ezeken a freskókon? Az első 
kép rendszerint egy várat ábrázol, valószínű-
leg Váradot. A toronyban harsonát fújnak, 
László seregével kivonul, s a várnép búcsút 
vesz tőle. Érdekesség, néhány képen a király 
koronáját emelve int búcsút. Ezt követi a 
csatajelenet, amit Sepsikilyénben két képen is 
megörökítenek. A harmadik jelenet a lovas 
üldözés. Szent László fehér lovon üldözi a 



sötét lovon vágtató kun vitézt, de a krónika 
szerint nem tudja utolérni. A festmények egy 
részén ellenben utoléri, sőt lándzsája is 
átmegy a kun harcoson, anélkül, hogy ártana 
neki. (Gelence, Sepsikilyén, Erdőfüle, Maksa, 
Kakaslomnic). Máshol a kun nyilai pattannak 
vissza Lászlóról (Szepesmindszent, Kakaslom-
nic). A sebezhetetlenség olvasható ki ezekből 
az ábrázolásokból. A kunt a lány rántja le a 
lóról, majd jön a párbaj, a hősök megküz-
denek, mégpedig fegyvertelenül, puszta 
kézzel birkóznak. A küzdelem kimenetelét a 
lány dönti el, aki elvágja a kun lábinát. Birkó-
zás közben a kakaslomnici és a székelyderzsi 
freskón a kun tüzet fúj László felé. Egyes 
képeken a lovak is megküzdenek egymással 
(Bögöz, Gelence, Sepsikilyén). Az ötödik 
jelenet a kun lefejezése, mindig úgy, hogy 
László hajánál fogva tartja a legyőzöttet, s a 
lány a kun kardjával vágja le a fejét. Valószí-
nűleg azért, mivel a Kun László számára még 
mindig sebezhetetlen, s csak saját fegyverétől 
halhat meg. A képsorozat némelyike itt be is 
fejeződik, de az ábrázolások nagyobb részén 
még van egy kép, a pihenés, a „fejbenézés" 
jelenete. Szent László egy fa alatt alszik, feje a 
megmentett lány ölében, aki az alvó hős haját 
tisztogatja. A motívum keleti eredetű, pogány 
korból származó, de ebben a formájában csak 
magyar anyagból került elő. 

László Gyula részletesen összefoglalja saját 
korábbi, valamint az újabb kutatások ered-
ményeit a falképsorozattal kapcsolatban. 
Kimutatta: „a Szent László-legenda falfestmé-
nyeiben a honfoglalás korra, sőt jóval 
azelőttre visszanyúló hagyományok becses 
emlékeit őrizzük." Ezt a gondolatot Nagy 
Géza vetette fel először, még 1913-ban, aki 
éppen a pihenés jelenete alapján jött rá, hogy 
a „a Szent László-legendákba pogány korból 
eredő mondai elemek is keveredtek." László 
Gyula felismerte a kapcsolatot a Molnár Anna 
ballada fa alatti jelenetével is. A legenda 
gyökerei szerinte keletre nyúlnak, a késő 
szkíta időkbe, némely jelenetek megfelelői 
szétszórva találhatók meg, óriási területen 
(ordosi bronzlelet, kockij-gorodoki ezüst-
tálca, perzsa miniatúrák, vogul-osztják hősi 
énekek). így megdőlt az a régi elmélet, mely 
valamennyi falfestményt a nagyváradi egykori 
Szent László templom esetleg meglévő 
falképsorából származtatja. Nyilvánvaló, hogy 
a Szent László-legendának jó néhány helyi 
változata volt, s a történetnek létezik orosz, 
román, szerb legendaváltozata is. László 
Gyula a fehér és fekete ló ábrázolások alapján 

feltételezi, hogy itt a világosság és sötétség, a 
jó és a rossz erőinek küzdelméről van szó. 

A korábbi és újabb kutatási eredmények, 
megközelítések összefoglalása után a legenda 
ábrázolásairól esik szó, részletesen a falfest-
ményekről. A székelyföldi ábrázolások az úz, 
kun, besenyő és tatár betörések útvonalába 
esnek. Közülük a három legrégebbi a bögözi 
(XIII. század vége, XIV. század eleje), a 
gelencei (XIV. század eleje) és a maksai (XIV. 
század közepe). Mindhárom a váradi székes-
egyház fölépülte előtti időből való, így már 
ezért sem helytálló a váradi festményről 
készített utánzatok elmélete. A maksai, 
erdőfülei és homoródszentmártoni freskók a 
templomok lebontásával elpuszultak, de 
Huszka József múlt század végén helyszínen 
készített pontos rajzmásolatai nyomán ma is 
dokumentálhatók. A székelydályai freskók 
egészen „frissek", 1992-ben kerültek napvi-
lágra, s kutatásuk még folyamatban van. A 
könyv külön érdeme, hogy a több mint tíz 
évvel ezelőtt lezárult kéziratot az azóta 
ismertté vált freskók leírásával kibővítették. 
Mindez Kerny Terézia és Sarudi Sebestyén 
József munkája. 

A Székelyföld mellett a szepesi lándzsások 
földjén a leggyakoribb a legenda ábrázolása. 
Ennek a területnek első lakói a XI. század 
közepén, Szent László korában a gömöri gye-
püvonal kitolása nyomán odakerült határvé-
dő kabar törzsek leszármazottai voltak, akik a 
székelyekhez hasonló kiváltságokat kaptak, s 
tízlándzsások székének nevezték közösségü-
ket. Körükben már a tatárjárás előtt kialakult 
a Szent László-kultusz. 

A szemet gyönyörködtető, több mint két-
száz képet tartalmazó részletes leírás 29 
templomot, falfreskót ismertet a történelmi 
Magyarország területéről, ezáltal a Szent 
László-legenda freskóábrázolásainak, másola-
tainak csaknem teljes képanyaga először 
kerül közlésre. A függelékben még 8 elpusz-
tult templomfreskó rövid leírása olvasható. 
László Gyula műve végén megjegyzéseket fűz 
a munka közben fölmerült kérdéskörökhöz, 
többek közt a sebezhetetlenségről, a világos-
ság és sötétség egyházi értelmezéséről, a hős 
alvásáról, a nyugati párhuzamokról. Össze-
gyűjti a leírt és falképeken található legenda-
változatokat. 

Az utóbbi évtized a művészettörténeti ku-
tatás területén is sok újat hozott. A cserhalmi 
ütközet és Szent László-kultusz ábrázolásai 
kutatástörténetének összefoglalását Kerny 
Terézia művészettörténész adja. Az eddig 

97 



lappangó vagy kevéssé isméit metszetek, 
festmények, falfreskók közzététele gazdagítja 
a kötet anyagát. A szép kiállítású művet 
gazdag irodalomjegyzék, térkép és helység-
névszótár teszi teljessé. (Tájak-Korok-Múze-
umok Könyvtára 4. Bp., 1993.) 

Udvarhelyi Nándor 

Szent László király 
Kevés olyan közkedvelt, népszerű alakja 

van a magyar történelemnek, mint az Árpád 
házból való László király, aki az István örökét 
veszélyeztető fél évszázados trónviszályok és 
harcok után megerősítette az ország függet-
lenségét, és tovább fejlesztette a belső rendet 
és gazdagságot. Testi erejét, vitézségét, 
államférfiúi bölcsességét, lovagi erényeit és 
mély vallásosságát már életében csodálták 
kortársai, s kultusza halála után egyre erősö-
dött. III. Béla kérésére 1192-ben szentté 
avatták. Sírja sokáig Magyarország legna-
gyobb zarándokhelye, csodák és jelenések 
színtere lett. Tavaly ünnepeltük szentté 
avatásának 800. évfordulóját, és 1995-ben 
lesz halálának 900, évfordulója. E két fontos 
esemény késztette Szőke Gyula győri kano-
nokot arra, hogy egy fontos és szép könyvet 
jelentessen meg a nagy királyról. A Bevezető-
jében magát szerényen összeállítónak nevező 
szerző pontosan megírta célját: „Könyvem 
nem a teljesség igényével készült, hanem 
összefoglalása kíván lenni a már neves 
szerzők által közölt ismereteknek és a napja-
inkban is élő Szent László kultusznak." Vajon 
mi indíthatta a soproni születésű szerzőt 
könyve megírására? így vall erről a mű 
fülszövegében: „Első plébánosi helyem a levéli 
Szent László templom. Utolsó 15 éves lelki-
pásztori működésem a mosonmagyaróvári Szent 
László téri templom. Életem alkonyának 
szentmiséit a győri székesegyház Szent László 
kápolnájában a Szent koponya ereklyéje előtt 
végzem. Ezen életfázisok késztettek Szent László 
könyvem összeállítására." A mű tehát nem 
tudományos monográfia, hanem elsőrendű 
fonásokon alapuló, sokoldalú, viszonylag 
szerény terjedelme ellenére minden fontos 
területre kiterjedő összefoglalás, amely alkalmas 
a nagy király és szent kultuszának, ereklyéinek 
és életének bemutatására. László trónra 
kerülésének előzményei után származását és 
ifjúkorát eleveníti föl a szerző. I. Béla és Richeza 
lengyel hercegnő három fia - közöttük László -
apjuk halála után Lengyelországba menekült. 

A német segítséggel hatalomra került Sa-
lamon legyőzését és Géza váratlan halálát 
követően 1077-ben Lászlót választották 
királynak. Trónra lépése után független és 
gazdaságilag erős ország megteremtésére 
törekedett. E célból megerősítette az ország 
határait, több hadjáratban visszaverte ellensé-
geit, rendezte a pénzverést és kereskedelmet, 
növelte a királyi jövedelmeket, szilárd jog-
rendet és szigorú bíráskodást vezetett be, s 
bár a pápaság iránti hűségeskütől elzárkózott, 
országában mégis jelentősen fejlesztette és 
erősítette a fontos kulturális szerepet is 
betöltő egyházat. 1095-ben egy hadjáratról 
jövet súlyosan megbetegedett és július 29-én 
meghalt. Előbb az általa alapított somogyvári 
apátságban temették el, majd Nagyváradon 
helyezték végleges sírba. 

Szőke Gyula Szent László életútja után 
gondosan számba veszi a nagy király erek-
lyéit (legismertebb a győri Herma), a testi 
maradványait őrző templomokat és kolosto-
rokat, a róla szóló legendákat, szépirodalmi 
műveket és az őt ábrázoló szobrokat, festmé-
nyeket, címereket, érméket és a liturgiában 
használatos tárgyakat. Felsorolja az emlékét 
őrző városokat, a nevét viselő testületeket és 
a hozzá kapcsolódó ünnepeket és hagyomá-
nyokat. A források jegyzéke és 98 gyönyörű 
színes fotó teszi teljessé művét. 

Főtisztelendő Szőke Gyula győri kanonok 
két maradandó emléket állított a nagy király-
nak az általa létrehozott Szent László Alapít-
vány segítségével. Mosonmagyaróváron 1993. 
június 26-án szentelték föl Lebó Ferenc Szent 
László szobrát, a róla szóló szép könyv pedig 
mindnyájunkat az ő megismerésére, tisztele-
tére és példájának követésére buzdít. (Szent 
László Alapítvány, 1993.) 

Tuba László 

Kalauz a régi és az új Kolozsvárhoz 

Régi és igényes hagyomány a kolozsvári 
Korunk háza táján a könyvkiadás. A havi 
folyóirat másfél évtized alatt tizenkét évköny-
vet adott ki, továbbá hét Korunk-füzetet. A 
diktatúra megritkította ugyan kiadványaik 
számát, de a szerkesztők soha nem adták fel a 
harcot. A Korunk könyvei korszerűen egészí-
tették ki a bukaresti Kriterion és a kolozsvári 
Dácia könyvkiadók legjobb korszakában is az 
erdélyi magyar kiadványok témakörét. 
Társadalomtudományok, sajtóhagyományok, 
népismeret, helytörténet, változó erdélyi 
valóság, természettudományok, gyógyászat, 
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elektronika, nyelvészet, mindezekben a 
tudományokban kolozsvári magyar kutatók, 
szépírók, tanárok közölhettek maradandó 
munkákat. Ilyenképpen a folyóirat újabb 
műhelyt kínált a kolozsvári, egyáltalán az 
erdélyi magyar szakíróknak, akiknek soha 
nem volt méltányosan elégséges lehetőségük 
szakmai eredményeik közzétételére, különö-
sen nem az anyanyelvükön. 

Sajátos színt jelentett ebben a könyvkia-
dásban a Korunk Galéria Füzeteinek három 
száma. Szívós küzdelem árán jelent meg 
mindegyik. Egyáltalán a Korunk Galéria 249 
tárlata örökös harc jegyében maradhatott 
fenn 1986-ig, mikoris a diktatúra végképp 
betiltotta. A Korunk Galéria ugyanis nemcsak 
kiállítási lehetőség volt a magyar szellemi 
életet mind jobban sorvasztó diktatúra kor-
szakában, hanem a korszerű magyarságtudat 
és művészi ízlés műhelye, minden egyes 
tárlat a város művelődési életének rangos 
eseménye. 

Természetesen, hogy a Korunk mai csapa-
ta, a jó hagyományok útját járva, most a 
gazdasági akadályokat legyőzve folytatja a 
könyvkiadást, hiszen ez Kántor Lajosnak 
mindig szívügye volt. A „házi" könyvkiadás 
most talán még fontosabb Erdélyben, mivel a 
magyar könyvkiadás - de lényegében a 
román is - összeomlott Erdélyben, miként 
Sütő András panaszolta ezt az 1993-as könyv-
napokon Debrecenben. Kezünkben a Korunk 
új kiadványa, Jakó Klára és Kovács Kiss 
Gyöngy szerkesztésében. Kalauz a régi és az 
új Kolozsvárhoz ez a címe. Sokkal több 
ennél. Egyáltalán nem szokványos turistaka-
lauz. Persze, megtalálhatók a szükséges 
tennivalók Kolozsvárról, de ez a kiadvány 
igazi felfedező könyv azok számára is, akik 
egész életüket Kolozsvárott élték le. Gaál 
György művelődéstörténész több ízben 
megírta sétáit városa múltjában, de ebben a 
könyvében szállt igazán mélyre a történe-
lemben és emelkedett olyan magasságokba, 
ahonnan elmúlt századok jobban beláthatók. 
Oda emel minket is, olvasóit, útitársait. 
Mintha csak repülő szőnyegen szállnánk az 
ősi Kolozsvár fölött. Ebből a magasságból 
csak Mátyás király szobra látszik, a 
rászegezett nemzeti sírfelirat nélkül, és nincs 
sehol most Gheorghe Funar, a „tisztogató" 
polgármester. Annál elevenebb az igazi, 
eltemetett Kolozsvár: Kolozsmonostor apát-
sági temploma, Mátyás szülőháza, a főtéri 
Bánffy-palota, a Farkas utca templomai és 
iskolái, katolikus és református skólák, a 

maguk sok százados történetével, Szent 
György szobrának másolata az utca végében, 
a Bethlen-bástya, amelyet hajdanán a kolozs-
vári szabók céhe védelmezett ostromok 
idején, a méltóságos Szent Mihály templom a 
főtéren, az Óvárban a ferencrendi zárda, a 
Fellegvár, amelyet ebből a magasságból akár 
el is érhetek a kezemmel. A Jókai utcában a 
Rhédey-ház, amelyben az első állandó 
magyar színtársulat játszott 1792-ben, a 
Tudományegyetem, amely hamisan viseli 
homlokzatán a „Babes-Bolyai" nevet, soha 
nem volt ez igazán egyenjogú páros... Amott, 
a domboldalban a Pantheon, Házsongárd, 
amelynek földjében az erdélyi múlt annyi 
nagysága pihen, s ahonnan - Apáczai, Szenei 
Molnár és Bölöni Farkas Sándor mellől a 
diktatúra kitiltotta volna a mai kolozsvári 
magyar halottakat. Ha erről a varázsszőnyeg-
ről belátnék az Erdélyi Történeti Múzeum -
1945 előtt a magyar Erdélyi Múzeum-Egyesü-
let - székházának pincéjébe, elrejtve megta-
lálnám azoknak a honfoglaláskori magyar 
síroknak a maradványait, amelyeket László 
Gyula professzor ásott ki a negyvenes évek 
elején, a magyar Kolozsváron, az akkori 
Zápolya utcában. Idők ködéből fölrémlik a 
Hídkapu, vagyis a Híd utcai kapubástya. Híd 
volt? Volt egyáltalán ilyen utca Kolozsvárott? 
Az utcanevek a történelem névjegykártyái. 
Ezért keresztelte át minden egymást követő, 
csak színeiben változó román rendszer az 
utcaneveket, úgy hogy jelenleg a 750 utca 
közül csak 21 visel magyar nevet. 

Van-e mélyebb temető az emberi közöny-
nél? Gaál György sétái Kolozsváron, a Korunk 
új könyve egy elsüllyedt világot támaszt fel és 
öntudatot gyújt a megszomorított lelkekben. 
(Korunk kiadvány, Kolozsvár, 1993.) 

Beke György 

Évfordulós Kazinczy-kladvány 

Kazinczy Ferenc Pályám emlékezete című 
önéletrajzának első kiadása 1828-ban, a 
Tudományos Gyűjtemény című folyóiratban 
jelent meg. Maga rendezte sajtó alá. A napja-
inkban megjelent kiadvány az évfordulót nem 
említi. Kár. A sajtó alá rendezés, a Függelék-
ben a Kazinczy-szövegek válogatása, az 
Utószó és a Jegyzetszótár írása Orosz László 
munkája. Megjelent a Heti Klasszikusok című 
sorozatban, a Magyar Hírlap és a Maecenas 
Kiadó közös vállalkozásával, Tarján Tamás 
szerkesztésével. Bp. 1993. 186 old. 
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Orosz László kiadványa egészen azonos az 
ugyancsak általa, 37 évvel ezelőtt, 1956-ban, 
a Magvető Kiadó Magyar Könyvtár című 
sorozatában megjelent kötettel.1 Az 1956K» 
és 1993-as kiadványhoz Orosz László átvette 
a Váczy János sajtó alá rendezésével az 
Akadémián őrzött Kazinczy-kézirat kiadását, 
amely 1903-ban a Magyar Remekírók című 
sorozatban jelent meg. 

A Függelék tartalma: Válogatott részletek a 
Pályám emlékezete szövegváitozataibóL Az 
Utószó Kazinczy életrajzát foglalja össze röviden. 
Említi az 1828-as és az 1903. évi kiadást. 
Bejelenti, hogy kiegészítésül: .néhány érdekes 
részletet közlünk az Abafi Lajos kiadásában 
megjelent szövegváltozatból". Megjelent 1879-
ben, Akadémián őrzött szöveggel, Kazinczy 
összes munkái között a 3. kötet i 

A Magyar Könyvtár és a Heti Klasszikusok 
című sorozat kötetei a tanuló ifjúság és az 
olvasó nagyközönség részére jelentek meg. 
Iskolában a tanár megadja a magyarázatot, az 
ismertetés minden érdeklődő olvasóhoz szól. 
Szólna, mert jó lenne az irodalomtörténettel 
nem foglalkozó olvasók igényeit növelni úgy, 
hogy érdeklődjenek, mikor írták a kéziratot 
és hol őrzik. Tudjon olvasni olyan megbecsü-
léssel, mintha nyomtatásban az író eredeti 
kéziratát tartaná a kezében. Jelen esetben 
például tudja az olvasó már amikor kezébe 
veszi a könyvet, hogy a Pályám emlékezete 
Kazinczy életéből csak az 1804-ig történt 
eseményeket tartalmazza. Életéről kéziratban 

1 Akadémiai Nyomda. 281 old. 
2Magyar Remekírók 7. kötete: Kazinczy 

Ferenc műveiből. Kiadó, nyomda, 
Franklin Társulat. 176-369. old. 
(Előbb, Bevezetés és Költeményei, 5-
174. old.) Megemlítjük, hogy Váczy 
János 1900-ban már adott ki részle-
teket a Pályám emlékezetéből. A 
Középiskolai Olvasmányok Tára 11. 
kötetében, mint a VII. osztály köteles 
olvasmánya. Kiadó, nyomda, Franklin 
Társulat 231 old. Nem célunk, hogy e 
rövid ismertetésben a kiadásokat 
mindet felsoroljuk, közli ezeket a 
Kazinczy Ferenc bibliográfia (Miskolc, 
1981. 336. old.) és Kazinczy Ferenc 
műveinek kiadástörténete (Az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár Évkönyve 
1959. 332-334. old.) Mind a két 
összeállítás Busa Margit munkája. 

3Abafi (Aigner) Laps: Kazinczy Ferenc 
munkái. 3. kt. XVI. 371 old. 

maradt írásai a születéstől a halálig, 1795-től 
1831-ig nem összefüggő naplótöredékek. 
Szilágyi Ferenc adta ki 1987-ben kötetének 
címét Kazinczy egyik töredékéről vette: Az én 
életem. 

A Kazinczy Ferenc bibliográfia^ adataival 
könnyen áttekinthető, hogy a Pályám emlé-
kezete hányszor jelent meg összesen: folyói-
ratok számaiban folytatásokban, szemelvé-
nyes kiadásokban, vagyis részletek közlésé-
vel és önálló kötetekben. Látjuk, hogy az 
1903-ban megjelent Váczy-kötet előtt a 
Pályám emlékezetének hét kiadása volt, 
utána négyszer jelent meg, legutóbb 1976-
ban Szauder Mária szöveggondozásával. 
Ehhez számítva Orosz László 1956-os és 1993-
as kötetét, ez utóbbival együtt ez a tizenötö-
dik kiadás. 

A kiadásra vonatkozó áttekintést hiányol-
tam amikor az első kötetet megjelenésének 
évében, 1956-ban ismertettem. íme, a 
második kiadás tartalma megismétlése az 
elsőnek, kiadástörténeti adatok nélkül. Nem 
várhatunk tudományos dolgozatot. Csak a 
kötetben említett Abafi Lajos és Váczy János 
munkájából közlöm itt a 37 évvel ezelőtt 
megjelent ismertetésemből a kiadástörténeti 
adatokat. 

A Pályám emlékezetét másodszor Abafi 
Lajos adta ki könyvalakban. Indokolta a 
kiadás okát: ,50 év előtt jelent meg először és 
akkor is csak folyóiratban, a nagy olvasókö-
zönség előtt ismeretlen mű igényével léphet 
fel.". A forrást is feljegyzi: .Három szöveg állt 
rendelkezésünkre a Tudományos Gyűjte-
mény és Kazinczy Gábor hagyatékában' két 
teljes másolat... ez utóbbiak egyikét azon 
okból nem véltük a Nemzeti Könyvtár szöve-
géül elfogadni, mert noha a másiknál sok 
helyt bővebb, de egyes szakaszai ismét oly 
annyira összevontak, hogy hellyel-közzel a 
tények chronológiai felsorolásává lesznek... e 
másolatot Kazinczy Gábor maga vetette össze 
az eredetivel és sajtó kész állapotban hagyta 
maga után." Váczy János közli, hogy munkája 
megjelenik „most először teljesen s egészen 
híven, a MT Akadémiában őrzött azon pél-

4Nemzet és emlékezet című sorozat-ban. 
Magvető Könyvkiadó, Sylvester János 
Nyomda, Szombathely, 708 old. 
5Ld. a 2. jegyzetet 
^Irodalomtörténeti Közlemények, 1956. 
507-509. old. 
7Kazinczy Gábor (1818-1864) Kazinczy 

unokaöccse. 
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dányhoz, amelyet Kazinczy utolsó éveiben 
sajtó alá készített, ellátva azt a nyomtatónak 
adott aprólékos utasításokkal". Ennyi ismerte-
tést rövid magyarázatokkal megérdemelne az 
olvasó. Mégis örülni kell az 1993. évi kiadás-
nak, mert Kazinczy Ferenc műveinek kötete 
még antikváriumban is nagy ritkaság, - de 
tizenötödiknek ugyanazt? Gondolunk-e arra, 
hogy Kazinczy ismeretlen kézirataiból és 
levelezéséből részleteket, válogatást adjunk 
ki az 1993. évi kiadvány méretében, ha már 
nem remélhetjük, hogy teljes művek 
kötetben jelenhessenek meg. 

Busa Margit 

SZ. DÉVAI JUDIT: 

Identitás — szélzúg ás han1 

A szlovákiai magyarság megmaradásának 
feltételrendszerét, közelebbről a nemzetiségi 
identitástudat ismereti-érzelmi megalapozá-
sának lehetőségeit-körülményeit szlovákiai 
magyar fiatalok körében vizsgálja a történész-
szociológus szerző kötete. A kisebbségi 
önvizsgálat sajátos példája, hogy miközben a 
magyarországi szakember bevezetőben a 
.Komárom megyében otthonra lelt szlovák és 
cseh őseinek" ajánlja könyvét, a szlovákiai 
magyarok identitástudatát anyaországiként 
közelíti meg. 

A Komáromi Lapok kiadásában (egy ter-
vezett sorozat első köteteként) megjelent 
munkához értelemszerűen a lap felelős 
szerkesztője, Tarics Péter írt Előszót, melyben 
a „szlovákiai magyar önismeretet tudományos 
alapokra helyező könyvet" a kisebbségi sors 
iránt érdeklődők figyelmébe ajánlja. Úgy véli, 
hogy ennek végkövetkeztetései, megállapítá-
sai többé-kevésbé egész Szlovákiában érvé-
nyesek. 

Az empirikus szociológiai kutatás hely-
színe Rév-Komárom, itt is a Komáromi Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Gimnázium felnőttkor 
küszöbére érkezett diákjai, akik egy temati-
kus kérdőívre válaszoltak. Egyúttal a szocio-
lógia más módszereinek alkalmazása is 
termékeny hozamot jelentett, így a használa-
tos történelemtankönyvek és az oktatott 
magyar irodalom tartalomelemzése. 

1 Nemzeti történelemismeret, önazo-
nosság és az interetnikus viszonyok 
tükröződése szlovákiai magyar fiata-
lok tudatában. Kiadja a Komáromi 
Lapok. 1993. Komárno. 223 old. 

Az a tény, hogy a szerző kutatásában első-
sorban a történelem és az irodalom felé 
fordul, nem csupán ilyen irányú végzettsé-
gére vall, hanem következik ez a nemzeti 
történelem és irodalom ismeretének a ki-
sebbségi tudatformálás folyamatában betöl-
tött szerepéről is. 

A kötet négy elkülöníthető részre bontha-
tó: az első Az ,Én"-tudattól a „Mi"-tudatig 
című fejezet - mintegy megalapozandó az 
empíria felé vezető utat - az identitásvizsgála-
tok elméleti-szakirodalmi keretét vázolja fel. 
A második fejezet a szlovákiai magyarság 
történetének rövid összefoglalását idézi, mai 
helyzetének általános és konkrét jellemzését 
nyújtja. 

A rév-komáromi magyar tannyelvű gim-
názium történetével, vonzáskörzetének beha-
tárolásával, az iskola szellemiségével, legfő-
képpen pedig a használatos történelem- és 
magyar irodalom tankönyvek bemutatásával 
a harmadik fejezet foglalkozik. Az államalko-
tó nemzet hivatalos oktatáspolitikája által 
közvetített történelmi és magyar irodalmi 
tananyag kötelezően az érvényben lévő szlo-
vák történelemlankönyvek tükörfordításai. A 
szerző felteszi a kérdést: .ezek mennyiben 
szolgálják a kisebbség magyarságképének 'e-
gészséges' fejlődését és megszilárdulását?" A 
magyar irodalom oktatását a kötelező érettsé-
gi tételek tematikus csoportosítása segítségé-
vel elemzi. Majd olyan kérdésekre keres vá-
laszt, hogy a magyar történelem, ezen belül a 
szlovákiai magyarságé, a szlovák-magyar közös 
múlt miként van jelen az oktatott tananyagban? 
Mekkora az erre vonatkozó információ mennyi-
sége? Milyen az értelmezése, beállítása? 

A családi háttér, az iskola, a tömegkom-
munikáció, egyszóval a szocializáció szű-
kebb-tágabb színterének szerepére világított 
rá az említett empirikus vizsgálat, amelynek 
során 1990-ben 59 fiatal válaszolt a feltett 
kérdésekre. A legterjedelmesebb - negyedik 
- rész ismerteti ennek a felmérésnek a 
módszereit, eredményeit, lényegi adatait. 
Különböző, a saját nemzeti-nemzetiségi 
kultúrával, akárcsak a többségi nemzettel és a 
kisebbségi léttel kapcsolatos nyelvi-kulturális 
helyzeteket ábrázol. 

A szerző elemzése és következtetései sze-
rint a vizsgált mintában az integráció és 
asszimiláció meghaladja a természetes mérté-
ket. A gazdasági, társadalmi, demográfiai 
asszimiláció mellett érzékelhető egy tudati-
pszichológiai asszimiláció is: az elidegenülés 
saját nemzeti történelmüktől és kultúrájuktól. 
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A hiányos, bizonytalan történelmi tudás, „az 
anyanemzet históriai 'vétkei' miatti bűntudat 
kiépítése a kisebbségek nemzeti azonosság-
tudatát igen érzékenyen érintik" - konstatálja. 
E tankönyvek anyagára jellemző a szubjektív 
historizálás, akárcsak a magyar irodalom 
oktatott anyagára az önkényes csonkítások 
(például a Szózatból vagy a Himnuszból 
kihagyott versszakok). Közben ne felejtsük el, 
hogy a vizsgált fiatalok magyar anyanyelvű 
általános iskolába jártak, és magyar anyanyelvű 
gimnázium tanulói Vajon milyen súlyos képet 
kapnánk egy szlovák iskolában végzett magyar 
diákok közötti felmérés során? 

A használatos történelemtankönyvek be-
mutatásáról szóló fejezet alcímei a szerző 
határozott elégedetlenségére utalnak. (A 
jelenlegi politikai határok visszavetítése; A 
magyar-szlovák közös múlt elhallgatása, a 
sorsközösség hiánya; Szláv elnyomatás -
negatív magyarságkép; Történelmi tények 
kontra történelemtanítás és így tovább). Sz. 
Dévai Judit a tárgyilagosság hiányát rója fii, az 
együttélés értékeinek közvetítése helyett 
egyoldalú beállítást, leegyszerűsítést, sőt 
egyenesen negatív magyarságkép kialakításához 
vezető ismeretek közvetítését tapasztalja. 

Mindezek helyett cél lehetne, hogy e két 
tantárgy révén a magyarság mint érték beé-
püljön az egyéni és a csoporttudatba - fogal-
maz a szerző. Ennek általános feltételeit, 
egyszersmind esélyeit a kölcsönös tárgyilagos 
megismerésben, megértésben, beleérző 
képesség kialakításában látja. A közös múlt 
számos párhuzamos vonását kellene a jelen-
legi elidegenítés és torzítások helyett hangsú-
lyozni. A kötetet záró Összegzés végkövet-
keztetései, a helyzetből következő feladatok 
megfogalmazása zárja a művet. Igen rész-
letes és terjedelmes jegyzetapparátusa szilár-
dan támasztja alá tudományos jellegét. A 
Mellékletek tartalmazzák a 94 kérdésből álló 
kérdőívet, statisztikai adatokat, táblázatokat. 
Végezetül, aki a szerzőről szeretne többet 
megtudni, rövid bemutatkozó sorokban szól 
önmagáról a kötet végén. 

Demeter Zayzon Mária 

VIII. Kézműveslpar-történetl Szimpó-
zium 

Veszprém 1992. november 9-11. Szerk.: 
Nagybákay Péter. Veszprém. MTA Veszprémi 
Akadémiai Bizottsága, 1993. 199 old. 

A közelmúltban jelent meg ízléses kivitel-
ben a MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság 

kiadványa, mely az 1992 őszén megtartott -
hosszú évek óta hagyományos - szakmai 
tanácskozás előadásait tartalmazza. A temati-
kát a rendezők két pontban határozták meg: 
a kézműves termékek forgalma és a hatósá-
gok; a kézműves szerszámok és műhelyek. 

A tanácskozáson összesen 25 referátum 
hangzott el, melyek közül öt különböző 
hatóságok által kiadott termék- és munkabér 
árszabásokat (limitációkat) tekintette fő 
forrásnak. Búza János: XVII. századi 
limitációs törvénycikkek monetáris háttere 
című előadásában az árszabások pénzügyi-
gazdasági előzményeit vizsgálta, hangsúlyoz-
va, hogy a rendelkezések kapcsolatosak 
voltak a pénzviszonyok szabályozásával, és a 
kibocsátókat az infláció, a drágaság megféke-
zésének szándéka is vezette. Fodor László 
előadása (Az erdélyi árszabályzatok) az 
„Erdélyi országgyűlési emlékek" című kiad-
vány alapján konkrétan bemutatta az 1556-
1627 között kiadott limitációk hatását az árak 
mozgására és a kereskedelmi forgalomra. 
Torán Éva pozsonyi művészettörténész saját 
szakterülete szempontjából vizsgálta az 
árszabásokat. Kiemelte, hogy a közgyűjtemé-
nyekben, magángyűjtőknél a XVI-XVII. 
századból származó tárgyak közül hiányoz-
nak a nem kultikus, hétköznapi jellegűek, 
mivel megőrzésükre senki sem fordított 
gondot. A limitációk éppen ezek kutatásához 
nyújtanak segítséget. Flórián Mária viselettör-
téneti beszámolója (A kittelnadrágtól a 
farmerig) szintén az árszabásokon alapult. 
Kimutatta, hogy a vászon felhasználása a 
ruházkodásban nem magyar, illetve kelet-
európai sajátosság, hanem a különböző 
színben előállított, erős kittelvászon a XIX 
században meghatározó volt a mezőgazda-
ságban és iparban dolgozók öltözködésében 
egész Európában, sőt Amerikában is. Szende 
Katalin: A limitációk számítógépes feldolgo-
zásának lehetőségei című előadásában részle-
tesen bemutatta, hogyan alkalmazható a 
göttingeni Max Planck intézetben kifejlesztett 
KLEIO rendszer e sajátos dokumentumok 
tanulmányozásához. Példáiban olyan kérdé-
sekkel foglalkozott, mint az árak és nap-
számbérek összevetése, az egyes cikkek 
kamarai dénárral átszámított árai stb. Szabó 
Sarolta: Hatósági rendelkezések a közellátás 
érdekében (Szabolcs megye XVIII. század 
második fele) című referátuma új oldalról 
világította meg az árszabások és egyéb 
hasonló intézkedések problémáját. Megálla-
pításai érvényesek a későbbi időszakra is, 
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amikor az árszabások már nem minden mes-
ter termékeire, hanem csak a kenyérre és 
húsra vonatkoztak, tehát kizárólag a közel-
látás szabályozását szolgálták. 

Az előadások másik része az áru értékesí-
tésről szólt, melyek közül három foglalkozott 
a kereskedő-kalmár társulatokkal. Kövecses 
Varga Etelka kutatásai szerint az esztergomi 
posztókereskedőknek már 1693-ban volt 
céhük, majd 1710-ben a kalmárok kaptak 
privilégiumot. 1722-ben alakult meg a nagy-
váradi kalmár társulat, bár a városban, ahol 
fontos kereskedelmi utak találkoztak, nem az 
ő szolgáltatásaik igénybevétele volt az áru 
értékesítésének egyetlen módja. Hodgyai 
Tamás: Piaci élet Nagyváradon a XVIII. 
században és a XIX. század elején című 
előadásában éppen az itt kialakult vásárokkal 
foglalkozott, melyeknek a városon belül, a 
kamarai városrész, Várad-Váralja adott ott-
hont. Kovách Géza az aradi görög kereske-
dők 1735 évi privilégiumát mutatta be, mely 
az általános normáktól eltérően felsorolja az 
árucikkeket is, melyek értékesítésére a 
szervezet tagjai jogot kaptak. 

Kitértek az előadók az áru szállításának 
kérdéseire is. Kócziánné Szentpéteri Erzsébet: 
Teherszállító fogatolt jármüvek a hazai 
közgyűjteményekben című beszámolójában 
elsősorban a városi szállításban használt 
kocsikról szólt, melyek nem kézműves 
termékek, hanem szén, kristályvíz, jég, sör, 
bor, hús, liszt szállítására voltak elsősorban 
alkalmasak. Felvetette egy országos összesí-
tés készítését is a különböző kocsikról, 
melyek nagy számban találhatók meg egyes 
múzeumokban. Tömegáru szállítással foglal-
kozott Palkó Attila: Tutajozás a Maroson a 
XVII. század végétől a XX. század első feléig 
című előadásában, amely az írott források 
mellett családi hagyományokon, helyi vissza-
emlékezéseken alapult. A tutajosok szálfát és 
a fűrészmalmokban feldolgozott árut úsztat-
ták le a Maroson. Tevékenységük a múlt 
század második felében virágzott, amikor 
nagyarányú építkezéseket kellett ellátni. 
Tutajos társaságok Lippán és Szászrégenben 
működtek, maga a munka azonban elsősor-
ban a kevés földdel rendelkező szegénypa-
raszti rétegnek jelentett megélhetést. A 
tutajozást a vasutak megépülése tette felesle-
gessé. 

A szállítás legegyszerűbb módja volt, ami-
kor a mesterek vagy családtagjaik a kézmű-
ves termékeket gyalogszerrel vagy kocsin 
faluról falura vitték. K. Csilléry Klára: A 

mátraalmási (szuhahutai) faeszközkészítők 
árusító útjai című referátumában - korábbi 
néprajzi gyűjtésére alapozva - egy mátraaljai 
faluban kialakult és sokáig élő gyakorlatot 
írta le. Itt 1948-ban 45 család élt famunkából, 
kb. 40 féle eszköz készítéséből. Bár volt 
lehetőség arra, hogy cikkeiket kereskedők-
nek adva vagy más módon vásárokon érté-
kesítsék, azonban a jobban kidolgozott, 
egyedi darabok eladására a „faluzás" bizto-
sabb volt. Az árut rendszerint nem a mesterek 
vitték, hanem az asszonyok, serdülő gyerme-
keik kíséretében. Az úticélt meghatározta, 
hogy a különböző faárukért milyen cikkeket 
kívántak cserébe, mivel az értékesítés még a 
vizsgált időszakban sem pénz, hanem gabo-
na, kukorica, bor stb. ellenében történt. 

Az eladásra szánt árucikkek tárolására 
külön raktárak szolgáltak. Elsősorban a 
kereskedők létesítettek lerakatokat, melyek-
ben viszont nemcsak a kézművesek cikkeit 
gyűjtötték össze, hanem gyári terméket is. 
(Endrei Walter egy ilyen, kereskedő tulajdo-
nában lévő raktárról tartott előadást: Egy 
debreceni kereskedő leltárának szövetei 
címmel.) A legkorábban megalakult soproni 
céh, a vargáké úgy védekezett a gyári leraka-
tok ellen, hogy maga is raktárt létesített, ahol 
csak a mesterek áruit helyezték el, későbbi 
értékesítés céljából. Domonkos Ottó: A 
soproni cipész céh árulerakata című előadá-
sából kiderül, hogy ez a lerakat a XIX. század 
első felében állt fenn, és különféle cipők, 
csizmák, papucsok, topánkák eladását 
könnyítette meg. 

Közismert, hogy a XVIII. század végétől a 
céhek egyre kevésbé kapcsolódtak be a 
mesterek szakmai tevékenységébe, nem 
voltak munkaszervezési formák. Volt azon-
ban néhány olyan terület, ahol még a XIX 
század elején is szükség volt a szervezetek 
közös fellépésére. Mint Dávidházy István: A 
soproni posztós céh és az osztrák vámhatóság 
című referátumából látható, a Sopronba 
költözött posztósok céhe még a múlt század 
első felében is foglalkozott munkaszervezési 
kérdésekkel. A helyi vízhiány miatt ugyanis a 
kallózást nem tudták elvégezni, ezért félkész 
termékeiket a bővizű alsó-ausztriai patakok-
hoz vitték. Mivel útvonaluk érintette a vám-
határt, így a szállításokat csak közösen lehe-
tett lebonyolítani. 

A kézműves termékek értékesítésével, 
szállításával kapcsolatban még több érdekes 
előadás is elhangzott, melyekre itt részletei-
ben nem térünk ki (T. Mérey Klára Tolna 
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mezőváros iparosainak piaci kapcsolatairól, 
Turbuly Éva a XVI. században felállított 
soproni városi mészárszék tevékenységéről, 
Józsáné Halász Margit a könyvkötők értékesí-
tési lehetőségeiről beszélt). 

Röviden foglalkozni kell viszont a tanács-
kozás második témájával, a szerszámokról, 
műhelyekről szóló beszámolókkal. Ezek 
sorában Nagy Zoltán a készülő szerszám-
kataszter Vas megyei kötetét mutatta be, 
Csenki Éva restaurátor egy könyvkötő műhely 
rekonstrukcióját ismertette. Nagybákay Péter, 
a munkabizottság alapító tagja arról tartott 
érdekes előadást, hogyan hasznosíthatók az 
1825 óta folyamatosan megjelenő vaskeres-
kedői katalógusok a kézműves szerszámok 
azonosításában, koruk meghatározásában. 

A tanácskozás eredményeit Bácskai Vera 
foglalta össze. Zárszavában kiemelte az 
előadások sokszínűségét, széles tematikáját, 
ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a 
kutatók jobban törekedjenek általánosítható 
következtetések levonására, a gazdaság- és 
társadalomtörténeti problémák élesebb 
felvetésére. Ennek jegyében a kézművesipar 
történeti munkabizottság a következő, 1994-
ben sorrakerülő konferenciája tárgyául a 
kézművesek társadalmi helyzetét, az egyes 
szakmák hierarchiáját határozta meg, ahol 
főként a városi ipar vonatkozásában számít-
hatunk új eredményekre. 

Dóka Klára 

GRÁFTK IMRE: 

Hajózás és gabonakereskedelem 

A debreceni Kossuth Lajos Tudománye-
gyetem Néprajzi Tanszékének kiadványa:, a 
Folklór és Etnográfia sorozat 65. köteteként 
jelent meg Gráfik Imre értékes könyve a 
hajózás és gabonakereskedelem kapcsolatá-
ról. 

A XVIII. század termelési ágazataiban az 
állattartás kínált kis beruházással gyorsan 
jövedelmező utat a legelőváltó egy-, illetve 
kétnyomásos gazdálkodásban. A század 
második felétől kezdve a XIX. század folya-
mán a népesség növekedése, a piac és 
kereskedelem igényeinek eltolódása változást 
hozott az üzemágak viszonyában. A kitelje-
sedő termelési szerkezetváltás, a tagosított 
földművelés elősegítette a gazdálkodási mód 
változását, a háromnyomású váltógazdálko-
dás terjedését. Ez a fejlődés az állattartás 
egyoldalú uralmát fokozatosan a növényter-

mesztés, főképp a gabonatermesztés egyedu-
ralmával váltotta fel. A termelés növekedése 
magával hozta a kereskedelem, s vele együtt 
a szállítás fejlődését. A szerző megbízható 
statisztikai adatok segítségével követi nyo-
mon a magyarországi gabonatermelés és 
szállítás alakulását. 

A belső szükségletek, s az egyre jobban 
fejlődő kiviteli szállítások a Duna mentén 
nagy gabonakereskedő központokat hoztak 
létre. Komárom, Moson, Győr, majd Pest és 
Baja forgalmához csatlakozott Tiszamente és 
a Délvidék is. Az 1820-as években a magyar 
gabonát egész Európában a legjobbnak 
tartották tisztasága, minősége alapján. Ha-
zánk XVIII-XDC századi társadalmi-gazdasági 
fejlődésének alapja a mezőgazdasági termé-
nyek tömegméretű exportlehetősége volt. 
Ehhez kellett felnőnie a termények szállításá-
nak is. 

Szemléltető példákkal mutat rá a könyv, 
hogy Magyarországon a szárazföldi úthálózat 
a XVIII. században még a lehető legrosszabb 
állapotban volt. A fejletlen szárazföldi útvi-
szonyok megnövelték a folyóvizek jelentősé-
gét a távolsági kereskedelemben, a gabona 
szállításában. Lépésről lépésre vezet el 
bennünket a szerző a folyami hajózás kezde-
tétől a XIX századi felvirágzásig, a fő útvona-
lak kialakulásáig, a vízi szállítás gazdasági, 
társadalmi szervezeteiig. 

fgy érkezik el az olvasó a könyv legeleve-
nebb, legolvasmányosabb fejezetéhez. „Föl is 
hajózunk, le is hajózunk" - cím alatt eleveníti 
fel a gőzhajózás előtti hagyományos népi 
hajózási gyakorlatot, az emberi és állati 
erővel végzett hajóvontatást. Itt adja a szerző 
legőszintébben önmagát, a témakörben 
végzett kutatásainak kitűnő összefoglalását. 

Megismerkedhetünk a folyami hajózás 
technikájával. A sodrással megegyező irány-
ban ereszkedést völgymenetnek hívja a nép. 
Ereszkedhet a hajó orrával előre, vagy farral. 
Az előbbi növeli a sebességet, a másik 
csökkenti, ezért nagyvízkor, sebes folyásban 
tanácsosabb volt farral ereszkedni. A vízfo-
lyással ellentétes irányú mozgást hegymenet-
nek nevezik és vontatással végzik. Legősibb 
módja az emberi erővel végzett hajóhúzás, 
népi kifejezéssel: gyalogvonta. Már a rómaiak 
is húzattak hajókat emberi erővel rabszolgák-
kal, s ez folytatódott az évszázadok folyamán 
legtöbbször kényszerű jobbágymunkával. II. 
József rendelete a halálbüntetést hajóvonta-
tásra változtatta. A túlfeszített munka, az 
időjárás viszontagságai, a silány táplálás, az 
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egészségtelen kazamatákban elhelyezés 
maga elvégezte a halálbüntetést. Hat év alatt 
1100 rabból 721 halt meg. Két évnél tovább 
kevesen bírták ki ezt az embertelen, kegyet-
len munkát. II. Lipót meg is szüntette. Az 
olcsó emberi erővel történő hajóvontatás 
azonban tovább élt a XIX. század folyamán is. 
A földesurak jobbágyaikkal vontatták dereg-
lyéiket és a jobbágyfelszabadítás után pedig a 
folyók mentén élő szegényebb népréteg 
számára kereseti lehetőséget jelentett. Hajó-
vontató bandákba tömörülve vállalták a 
hajóhúzást. Szerszámaikat, útjuk lefolyását 
szemléltetően mutatja be a könyv. 

Az állati erővel végzett hajóvontatásnak 
ugyancsak régi múltja van, s kezdettől fogva 
együtt folyt a gyalogvontatással. A magyaror-
szági folyókon elsősorban lovakkal vontatták 
a hajókat, de több helyütt ökröket, sőt biva-
lyokat is befogtak a munkába. A vontató 
állatok száma a hajótest nagyságától, a terhe-
léstől függött, de beleszólt a vízállás, vízjárás, 
az időjárás is. Mindezt igen megelevenítő 
példákkal írja le a szerző. A gabonaszállítási 
szakaszonként bonyolították le a vontató 
állatokra való tekintettel. A legforgalmasabb 
vízi útvonal Pesttől Esztergomig, onnan 
Komáromig, majd Győrön, Mosonon át 
Rajkáig, s Hainburgon keresztül Bécsig 
vezetett. A szakaszok határpontjain cserélték 
a lovakat, s pihenőt is tartottak. 

A vontatás elsőrendű feltétele volt a patt-
menti vontató út, az ú.n. lójárás, ezéit ennek 
karbantartására nagyon ügyeltek. A gondo-
zást állami törvények, intézkedések szolgál-
ták. Hazánkban már 1233 előtt elkészült a 
Duna folyását végigkísérő vontató út. Az utak 
szélessége eltérő volt. A legkeskenyebb 3 
méter, a Maros mentén 6 m. a Duna partján 6-
8 m, a Tiszán többhelyütt 8-10 m. széles 
vontatóút kísérte a folyót. 

Szemléletesen mutatja be a forgalomban 
résztvevő hajókat. A folyami szállítás egyik 
legrégibb eszköze a szálfatutaj. Még árut is 
szállítottak rajtuk, de csak vízmentében, tehát 
ereszkedően. A vízfolyással szembeni áru-
szállítás már jól megépített hajókat igényelt. 
Legkorábbiak a deszkahajók voltak, olyanok, 
mint egy nagy ladik. A gabonaszállításra 
pedig fedett hajótér kellett. Könnyű, hosszú, 
sekélyjáratú hajókat építettek, ezek vokak a 
laposfenekú fahajók A XVIII-XDC század 
nagyarányú gabonaszállítása alakította ki a 
legendás búzahajókat, más néven bőgősha-
jóhat. Itt az egész hajótest egy nagy méretű 
fedett raktár volt. A hajókat kitűnő mester-

emberek, hajóácsok készítették és javították. 
Superoknak is hívták őket és a hajózás köz-
pontjaiban, legtöbben Szegeden, Komárom-
ban dolgoztak. Tölgyfa volt az alapanyaguk, 
mellette tótfenyőből, vörösfenyőből is készí-
tettek könnyű hajókat, de a tőkéket, bordákat 
továbbra is keményfából faragták. Sok vasa-
nyag is kellett hozzá, leginkább iszkábás 
cigányok l^ovácsolták. Nélkülözhetetlen 
nyersanyag volt a moha is, a réseket azzal 
tömték ki. 

Gráfik Imre élvezetes leírásával részt vehet 
az olvasó egy hajdani gabonaszállító úton a 
berakodástól kezdve az utazás nehézségein át 
a megérkezésig, kirakodásig, a vontatás 
díjának kifizetéséig és a visszaútig. 

A Kitekintés fejezet összegezi a gabona-
szállítás, a hajózás régi tapasztalatait, de a 
jövőbe is mutat. A gőzhajók kiszorították a 
vízből a régi vontatott hajókat, tapasztalatai-
kat azért átvették, fejlesztették. A folyami 
hajózásnak továbbra is nagy jövője van, 
Európa nagy folyóit összekötő csatornaháló-
zat kiépítésével. Számunkra a Duna-Rajna-
Majna csatorna meginduló forgalma a legje-
lentősebb. Ezért szükséges a vasúti, a közúti 
és a folyami közlekedés összehangolt fejlesz-
tése. Ehhez kíván tapasztalataival segítséget 
nyújtani ez az értékes könyv. Külön meg kell 
említeni a nagy szorgalommal összegyűjtött 
sok szemléltető képet, rajzot. Kár, hogy a 
képek minősége nagyon gyenge, legtöbbje 
sötét, nehezen kivehető és szép számmal 
vannak köztük használhatatlanok is. Megér-
demelt volna ez a könyv jobb papírt és jobb 
nyomdatechnikát. Nagyon részletes irodalmi 
bibliográfia és német-angol nyelvű összefog-
lalás zárja le a honismeret számára is értékes 
kötete.(1993.) 

Dr. Timaffy László 

EGRI GYULA: 

Egy magyar katona a második világhá-
borúban és a hadifogságban1 

Az első vagy a második világháború kuta-
tója - fontossági sorrend nélkül említve - a 
következő fonásokat, forráscsoportokat 
veheti figyelembe: a hivatalos iratanyagot; a 
sajtóközleményeket, ezen belül a hivatalos 
kommünikéket, illetve a szubjektív tudósítá-

^olkór és Etnográfia, 72. Szerk.: UJváry 
Zoltán (Debrecen, 1992. 109 old.) 
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sokat, beszámolókat; az emlékiratokat; a sze-
mélyi élményt felidéző szépirodalmi alko-
tásokat. E források közül az emlékirat és a 
szépirodalmi (vagy ilyen igényű) alkotás a 
legalkalmasabb arra, hogy az egyes ember 
szerepét, ezzel együtt ennek a szerepnek az 
önértékelését megvilágítsa a kutató. Háborús 
emlékiratokat azonban olyanok szoktak írni -
hadvezérek, főtisztek, tisztek akik a harci 
cselekmények irányításában is valamilyen 
szerepet játszottak, legalábbis az átlagosnál 
nagyobb áttekintésük volt hadművészeti, ha-
ditechnikai kérdésekben. Megérthető tehát, 
hogy az emlékiratokban, ha a közkatona sze-
repe szóba kerül, nem az individumon, ha-
nem a tömegen van a hangsúly. 

Pedig a közkatonák is mindannyian teljes 
emberi mivoltukkal élték meg a háborút: 
bármilyen kis szeletét látták is az esemé-
nyeknek, a háború egészéről alakították ki a 
maguk véleményét. Azt is okkal feltételez-
zük, hogy a közkatonák, a kisemberek e-
gyéni véleménye, mert életben maradásuk 
érdekében közösséggé kellett kovácsolódni-
uk, bármennyire egyéninek tűnjön is, magá-
ban hordozza a .kollektív vélemény" jegyeit. 
Ebben az értelemben hordoz az egyéni sor-
son túlmutató tanulságokat, teremt lehető-
ségeket a kisember szubjektív történelem-
szemléletének megismeréséhez Egri Gyulá-
nak a háborúban, hadifogságban eltöltött 
évekről szóló késői emlékezése. 

Egri Gyula 1942. november 13-án vonult 
be Rozsnyóra, a 13. gyalogezredhez, ahol 
telefonkészülék-felelős lett. Ez a sajátos 
katonai feladat tette őt mindig jólértesültté, 
hiszen a készülő bevetésekről, támadásokról 
előbb informálódhatott, mint társai. A kritikus 
hangvételét persze ez a tény önmagában nem 
magyarázza. Figyelembe kell vennünk, hogy 
jóval a háború után vetette papírra emlékeit; 
akkor, amikor a háború és a hadifogság 
élményeiről nem csupán lehetett beszélni, 
hanem a személyes élményekhez egyéb 
forrásokból (film, memoár stb.) származó 
ismeretek és reflexiók is hozzákapcsolódtak. 
Ennek figyelembevételével kell tehát olvas-
nunk, amikor kemény szavakkal illeti a 
fegyvereiket megáldó, dicsőségről beszélő 
papot, aki elbúcsúztatta a frontra indulókat és 
.ölésre buzdította" őket; vagy amikor több 
epizód felidézésével bizonyítja németellenes-
ségét. Nem egészen biztos, hogy ez az 
ítélkezés pontosan megegyezik azzal, amit az 
eseményekkel egyidejűleg naplójába jegyzett 
volna. A Donnál átélt szenvedések viszont az 

egykorú véleményekkel is, az emlékezések-
kel is egybecsengenek: se rendes fegyverük, 
se élelmük nem volt; a fagy és az ellenség 
puskája tizedelte a katonákat. A háború 
értelmetlenségének többszörös megfogalma-
zása - .egy esztelen célért pusztul el a II. 
hadsereg" - viszont már a későbbi tapasztala-
tokkal erősített történelmi Ítélkezésnek tűnik. 

Az emlékezés második egysége a hadifog-
ság felidézése. Minden epizód a szenvedés, a 
borzalmak részletezése, olyan részletekkel, 
hogy az éhező foglyok még emberevésre is 
rákényszerültek. Mindmegannyi élménye 
1947. szeptemberéig, amikor hazakerült 
Tornaijára, egy-egy variáció a szenvedés és a 
túlélésért való küzdelem témájára. 

Csak dicsérni lehet a kötet szerkesztőjét, 
Ujváry Zoltán professzort, amiért e megrázó 
emberi sorsot bemutató emlékiratnak helyet 
adott a debreceni Néprajzi Tanszék .Oktatási 
és kutatási kiadványok" alcímű rangos soro-
zatában. Bár Egri Gyula személyes sorsa a szó 
szoros értelmében természetesen nem tárgya 
az oktatásnak vagy a kutatásnak, mindaz, 
amit történelmünknek erről a tragikus kor-
szakáról elmond, közösségi élményként, 
közösségi történelem-értékelésként olvasható 
és olvasandó. Ebben az értelemben nemcsak 
tanulságos olvasmány, hanem későbbi kuta-
tói elemzések forrásanyaga is Egri Gyula 
emlékirata. Emiatt lett volna hasznos meg-
tudnunk, hogy mikor született az emlékezés, 
s a megfogalmazást segítették-e egykorú 
feljegyzések. 

Sz. Bányai Irén 

Börzsönyvldék1 

A szerkesztők szándéka szerint egy új tu-
dományos periodika első kötete kerülhetett 
Börzsönyvidék néprajza és történelme iránt 
érdeklődő olvasók kezébe. E kiadványnak 
nemcsak előzménye, de inspirálója is volt az 
Ikvai Nándor által szerkesztett, az 1970-es 
évek közepén, az Ipoly mentén folytatott 
néprajzi kutatás, amelynek 16 történeti és 
néprajzi tanulmánya Börzsöny néprajza 
címmel 1977-ben látott napvilágot. 

Mi indokolta a kutatás folytatását? Gyakor-
ta tapasztaljuk, hogy egy-egy megjelent 
monográfia az általa vizsgált területen a 

^Történeti és néprajzi tanulmányok. 
Szerkesztette Hála József, Mándli 
Gyula és Zomborka Márta közremű-
ködésével. Szob, 1993. 
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befejezettség látszatát keltve évtizedekig tartó 
tudományos űrt hagy maga után. Tud-e újat 
mondani másfél évtized múltán a helyszínre 
látogató, ott már korábban néprajzi gyűjtést 
folytató kutató, s maradtak-e feltáratlan 
témák a kutatást néhány éve elkezdett újabb 
néprajzos generáció tagjai számára? Az igenlő 
válasz nem lehet kétséges, a tovább folytatott 
kutatómunka hasznának ékes bizonyítéka a 
most megjelent Börzsönyvidék című kötet. 

Az Érdy János Könyvtár és Információs 
Központ (Szob) gondozásában napvilágot 
látott könyv a Honismereti Szövetség, a 
Magyar Néprajzi Társaság, a Pest Megyei 
Múzeumok Igazgatósága, a Pest Megyei ön -
kormányzat, valamint Letkés és Szob 
önkormányzatának anyagi támogatása révén 
11 szerző 13 írását adja közel 200 oldalnyi 
terjedelemben, fotókkal és rajzokkal illuszt-
rálva. 

Bár a kötet történeti és néprajzi tanulmá-
nyok alcímmel jelent meg, döntően néprajzi 
adatközéseket és tanulmányokat közöl. 
Mándli Gyula: Szob iskolatörténete a közép-
kortól a XX. század közepéig című tanulmá-
nyában Szob középkori történetének vázlatát 
is nyújtja az egyház és iskolatörténet témáján 
belül. A vidék múltjára, helytörténetére, a 
közelmúlt történéseire vonatkozóan azonban 
számos adalékot találunk Bódi Zsuzsanna, 
Hála József, Szilágyi Miklós és Vasvári Zoltán 
írásaiban is. 

Tudománytörténeti jelentőségű Keszi Ko-
vács László és Gunda Béla 1938-ban és 1939-
ben folytatott Ipoly menti gyűjtéseinek 
közreadása: Keszi Kovács László számára az 
Etimológiai Adattár kialakításának módszer-
tanához szolgált mintául az itt lejegyzett és 
rajzokban megörökített anyag, Gunda Béla 
pedig az általa kezdeményezett atlasz-
munkálatok egyik kiindulópontjául szánta 
anyaggyűjtését. Tanulmánya az Ipoly menti 
települések - olykor határok által szétszakí-
tottan is működőképesnek megmaradt -
cserekapcsolatainak gazdag és színes hálóza-
tát mutatja be. 

Csukovits Anitának a kender termesztésé-
ről és feldolgozásáról szóló tanulmánya letké-
si adataival kiegészíti és megerősíti Szolnoky 

I t Lajos Ipoly menti kutatási eredményeit. 

Szilágyi Miklós és Vasvári Zoltán írásai 
Szokolya állattartásáról valamint erdőgazdál-
kodásáról nyújtanak képet. Bódi Zsuzsanna a 
vallásos népélet hagyományainak átalakulá-
sát, a „pógár lányok" és „pógár legények" 
közösségi szerepét, feladatait, társadalmi vo-
natkozásait vizsgálta Ipolytölgyesen és Let-
késen. 

A folklór témák közül Csáky Károly írása a 
gyermekkel kapcsolatos népi hiedelmeket és 
szokásokat mutatja be az ALsó-Ipoly mentén, 
párhuzamba állítva a Felső-Ipoly vidékének 
színesebb, gazdagabb hagyományvilágával. 
Ikvainé Sándor Ildikó három balladát közöl 
Letkésről. Mindhárom balladát elemezve 
állapítja meg, hogy a magyar balladahagyo-
mány legkorábbi rétegei és az újabb keletke-
zésű balladák miként maradtak fenn és éltek 
együtt napjainkig. Zomborka Márta a szállás-
keresés szokásának ipolytölgyesi változatát 
mutatja be. 

Hála József három írása három különböző 
téma eltérő műfajú megfogalmazása. Csont-
kovácsokról szóló dolgozata jelzi, mennyire 
hasznos lehet visszatérnie a kutatónak ko-
rábbi gyűjtései helyszínére, hiszen adatait ki-
egészítve teljesebb képet rajzolhat, s a másfél 
évtized alatt bekövetkezett változásokat is 
regisztrálni tudja. A nagybörzsönyi hátikas 
készítéséről adott leírása adatközlőjével foly-
tatott beszélgetésének szerkesztett változata. 
Mutatja, hogy egyetlen mester visszaem-
lékezései alapján is viszonylag teljes anyag 
gyűjthető. Hőke Lajos Hont megyei néprajzi 
gyűjtéseiről készített összefoglalása filológiai 
pontossága, a legapróbb részleteket is feltáró 
alapossága révén talán a kötet legkiérleltebb 
írása. Témaválasztása jelzi, hogy a múlt 
századi „amatőr"-ök által készített, s ma sok-
szor tudománytalannak bélyegzett munkák 
milyen gazdag tárházai lehetnek a néprajzi 
kutatásnak. 

A történeti Hont megye néprajzi képének 
feltárásához újabb nagy lépéssel járult hozzá a 
Börzsönyvidék című tanulmánykötet kiadása, 
mely előtanulmánya lehet a remélhetőleg 
elkészülő honti magyar néprajzi monográfiának. 

T. Bereczki Ibolya 
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^ H O N I S M E R E T I B I B L I O G R Á F Í A ) 

Csöbrös István: Egy szép dologrul én 
emlékezem: Csöbrös István kopácsi énekes-
könyve. Magyar Nyelv, Irodalom és Hungaro-
lógiai Kutatások Intézete - Újvidék — Forum 
1993. 206 old. 

Csutak Vilmos: Közösség és művelődés. 
(Válogatott írások) Kritérion Könyvkiadó, 
Bukarest, 1993. 290 old. 

A tartatomból: A sepsiszentgyörgyi Refor-
mátus Székely Mikó Kollégium története 
(1859-1909); Mikó és a sepsiszentgyörgyi 
kollégium; Barabás Samu: Az utolsó gyulafe-
hérvári országgyűlés; Adatok az 1706. évi 
medgyesi és az 1707. évi besztercei kuruc 
országgyűlés történetéhez; Bujdosó kurucok 
Moldovában és Havasalföldön 1707-1 l-ben; A 
Székely Nemzeti Múzeum alapítása és gyűj-
teményeinek ötvenéves fejlődése; Kós Károly 
és a Székely Nemzeti Múzeum 1935-ik évi 
működéséről; Csutak Vilmos levelezése Kós 
Károllyal. 

Ág Tibor: Gyere velem - add tovább! Ha-
gyományápoló cserkészek kézikönyve. T.ilium 
Aurum Kiadó, 1992,88 old. 

Ág Tibor: Ki játszik ilyet? Válogatás népi 
gyermekjáték hagyományainkból. T .ilium 
Aurum Kiadó, 1992. 80 old. 

Az aradi vértanúk. (Válogatta és szer-
kesztette; Katona Tamás) 3. kiad. Budapest, 
Presztízs kiadó, 1993. 1. köt. 440. old.; 2. köt; 
344 old. 

Átlmennék a Murán... Lendva környéki 
népdalok (Gyűjtötte: Horváth Károly) Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat, Budapest, 1992. 317 
old. 

Bánhegyi Miksa: A közösség asztala: A 
Pannonhalmi Apátság barokk ebédlője. -
Pannonhalmi Főapátság, Budapest, Officina 
Nova, 1993. 76 old. 

Bertényl Iván: Kis magyar címertan. 
(Bővített és javított kiadás) Budapest, Maece-
nas, 1993. 124 old. 

Berzsenyi Dániel: legszebb versei (A 
magyar irodalom gyöngyszemei) Budapest, 
Móra 1993. 15 old. 

Brunda Gusztáv: Egyesületek Nógrád 
megyében (.Nógrádi közművelődési Füzetek 
4.) Nógrád Megyei Közművelődési Központ, 
1993. 182 old. 

Brunszvlk Teréz: Számadás a kisdedóvó 
intézetekről 1830-dik esztendő 1-ső juliustól 
fogva 1833-dik végéig. Reprint kiadás. 
Budapest, Barnadöldi G., 1993. 32 old. 

Budapest lexikon. I. n . kötet. (2. bőví-
tett. átdolgozott kiadás) Budapest, Akadémiai 
Kiadó 1. kötet; 755. old., 2. kötet; 669 old. 

Cseke Péter: Hazatérő szavak. Szociográ-
fiai riportok. Budapest, Püski 1993. 419 old. 

Csele Balázs: A jászkiséri gyermekek élete 
a születéstől a házasságig. Kiadja: Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Múzeu-mok Igazgatósá-
ga, Szolnok, 1993. 282 old. 

Csonkaréti Károly: Horthy a tengerész. 
Budapest, Zrínyi 1993.135 old. 

Dávid András: Egyazon égtájon: fejezetek 
a magyar-délszláv és délszláv-magyar kapcso-
lattörténet köréből. Újvidék. A Magyar Nyelv 
Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intéze-
te. Forum, 1993. 334 old. 

Deményi-DIttel Lajos - Kovács Gábor: 
Szemelvények Hatvan történetéből. Hatvan, 
Heves Megyei Múzeumi Szervezet, 1993. 220 
old. 

Dollnay Gyula: Magyar királyok és hősök 
arczképcsarnoka. (2. Történelmi 
arczképcsamok) Budapest, Kassák Kiadó, 
1993. 372 old. 

Dúcz László: A közöttünk élő turulmadár. 
Antológia Kiadó. Lakitelek, 1993. I l l old. 

Éger György: Régió, etnikum, vallás; de-
mográfiai és településtörténeti tanulmányok. 
Budapest, Anonymus, 1993.101 old. 

Égető Melinda: Az alföldi paraszti szőlő-
művelés és borkészítés története a középkor-
tól a múlt század közepéig. (Néprajzi tanul-
mányok) Budapest, Akadémiai Kiadó, 1993. 
265 old. 
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Első nagykendl kalendárium, 1994. 
Református egyház Misztótfalusi Sajtóköz-
pontja, 1993. 82 old. 

Az endiődi parasztemberek élete a 
századfordulótól. (Endrödi Füzetek J.) 
Honismereti Egyesület Gyomaendrőd, 1993. 
135 old. 

Erdély rövid története (Főszerk; Köpeczi 
Béla) 2. kiad. Akadémiai Kiadó 682 old. 

Erdélyi Gyopár: természet és turizmus: 
Az Erdélyi Kárpát Egyesület közlönye. (1992. 
nov-dec) Kolozsvár 1992. 16 old. 

A tartalomból: az 1992-es eseményeinek 
mérlege, Az Erdélyi Kárpát Egyesület Bihari 
Osztályának életéből. 

Az 1956-os Forradalom Történeté nek 
Dokumentációs és Kutató Intézete Év-
könyve. Budapest, 1956-os Intézet, 361 old. 

Farkas Ernőd: Magyarország nagyasszo-
nyai. Budapest, Szépia Kiadó, 1993. 210 old. 

Font Mária: így élt Könyves Kálmán. ( így 
élt..) Budapest, Móra, 1993. 155 old. 

Gergely Jenő: A keresztényszocializmus 
Magyarországon, 1924-1944. Gödöllő Typo-
vent, 1993. 270 old. 

Gyárfásné Kincses Edit: Színes kalendá-
rium. Hagyományápoló olvasó-könyv. Buda-
pest, 1993. Nemzeti Tankönyvkiadó 152 old. 

Hámor Endre: Földrajzi kifejezések 
gyűjteménye. Budapest, Műszaki Könyvkiadó 
1993. 267 old. 

Hankó Vilmos: Székelyföld. Hasonmás 
kiadás. Budapest, Akadémiai Kiadó 364 old. 

Hatvan (Tájak, korok, múzeumok kis-
könyvtára 426.) Kiadja: TKM Egyesület, 1993. 
16 old. 

Hermann Gusztáv: Székelyudvarhely 
művelődéstörténete. Bukarest, Kritérion, 
1993. 348 old. 

Hír László: A pásztói műemlékvédelmi 
városközpont. (Nógrád megye települései 1.) 
Salgótarján, 1993. 40 old. 

Horthy Miklós - dokumentumok tükré-
ben. Budapest, Balassi 1993. 118. old. 

Horváth Mihály: Patkolástan. (Az 1937-es 
kiadás reprintje) (Lovas szakkönyvtár) 
Székesfehérvár, Lapu BT, 1993. I l l old. 

Implon Irén: Váradi tollrajzok. Nagyvá-
rad, Literátor, 1993. 139 old. 

Jobboldali radikalizmus tegnap és ina: 
cikkek, előadások. Budapest, Poltört. Alapít-
vány, 1993. 113 old. 

A jugoszláviai magyar irodalom 1993. 
évi bibliográfiája. (Bibloigráfiai füzetek, 22) 
Újvidék Magyar Nyelv és Hungarológiai 
Kutatások Intézete, Forum, 1993. 143 old. 

Juhász Gyula: A történész józansága. Bu-
dapest, Országos Széchényi Könyvtár 1993. 
349 old. 

Jung Károly: Az emlékezet útjain: ötvenöt 
olvasmány a néphagyományról. Forum. 1993. 
222 old. 

Kapocsy György: Nemzeti parkjaink. Bu-
dapest, Officina Nova, 1993. 160 old. 

Kapun kívül: erdélyi, felvidéki, vajda-
sági magyar írók antológiája. Bukarest, 
Kritérion - Budapest, Pelikán, 1993. 263 old. 

Karmeliták Kunszentmártonban. Ki-
vonat a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 
című sorozat 3. kötetéből. (Vallástörténeti és 
néprajzi tanulmányok 1. kötet) Magyar 
Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössé-
ge, Budapest, 1992. 102 old. 

Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek 
szótára: XIV-XVII. század. Budapest, Magyar 
Nyelvtudományi Társaság 1993. 1172 old. 

Ki kicsoda Kassától - Prágáig? CA Révai 
új nagylexikon segédkönyvei. /., A Századvég 
magyarsága, 1.) Szekszárd, Babits Kiadó 433 
old.) 

Királyok könyve. Magyarország és Er-
dély királyai, királynői, fejedelmei és 
kormányzói. Officina Nova, 1993. 224 old. 

Klanlczay Tibor: A magyarországi aka-
démiai mozgalom előtörténete. 
(Humanizmus és reformáció 20.) Budapest, 
Balassi, 1993. 95 old. 

Kodály Zoltán: Magyar zene, magyar 
nyelv, magyar vers. Budapest, Szépirodalmi, 
1993. 429 old. 

Kolba Judit - Hapák József: Szent László 
és városa. Budapest, Officina Nova, 1993. 96 
old. 

Komárom-Esztergom megyei kalendá-
rium, 1994. Tatabánya, 1993. 224 old. 
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Kós Károlyt Hármaskönyv. 2. kiadás. Bu-
dapest, Akadémiai Kiadó 1993. 600 old. 

Kós Károly: Az országépítő. Történeti 
regény. (Klub klasszikusok) 2. kiad. Buda-
pest. Magyar Könyvklub, 1993. 338 old. 

Kösa Csaba: Félhold és kétfejű sas. Nem-
zeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993. 146 old. 

Körösi Csorna Sándor emlékkönyv. A 
Körösi Csorna Sándor Közművelődési Egyesü-
let kiadványa. Kovászna, Csomakőrös, 1992. 
341 old. 

A közösség asztala. Officina Nova, 1993. 
80 old. 

Községi kalendárium Ságiújfalu 1994. 
206 old. 

Krlstó Gyula: Honfoglaló fejedelmek: 
Árpád és Kuszán. Szegedi Középkorász 
Műhely 75 old. 

Kris to a P4L Heves megye iparosítása a 
dualizmus korában. Heves Megyei Múzeumi 
Szervezet, Eger, 1992. 110 old. 

Kun József: Fekete-Körös-völgyi magyar 
tájszavak és magyar szavak a dél-biheri román 
nyelvjárásban ELTE Magyar Nyelvtörténeti és 
Nyelvjárási Tanszéke valamint az MTA 
Nyelvtudományi Intézete. Budapest, 1993. 60 
old. 

Lázár István: Képes magyar történelem. 
Budapest, Corvina 1993. 130 old. 

Lffrincze Lajos: Megnő az ember szíve 
(barátok - emlékek - találkozások) - Veszp-
rém: Új Horizont, 1993. 253 old. 

Magyar népmesék (Móra Klasszikusok) 
Budapest, Móra 1993. 199 old. 

A magyar népzene tára 8/A; 8/B. Nép-
daltípusok. Akadémiai Kiadó és a Balassi 
Kiadó, 1992. 1741 old. 

Magyar utazók lexikona, (szerk.: Balázs 
Dénes) Budapest, Panoráma, 1993. 463 old. 

Magyar várak (Gink Károly felvételeO 
Budapest, Officina Nova 150 old. 

Magyarország történeti helységnévtára 
7. kötet. Budapest KSH, 1993. Moson megye, 
1773-1808. 90 old. 

A magyarországi református egyház és 
a Magyar Reformátusok Világszövetsége 

tagegyházalnak címtára. Budapest, Kálvin, 
1993. 336 old. 

A magyarság története. 2. Félhold és 
kétfejű sas. A magyarság története 1526-tól 
1790-ig. Budapest, Tankönyvkiadó 1993. 145 
old. 

A magyarságtudomány kézikönyve. 
(Szerk.: Kósa László) 2. kiad. Budapest, 
Akadémiai Kiadó, 1993. 809. old. 

Máral Sándor: Röpirat a nemzetnevelés 
ügyében. Pozsony, KalŰgram, 1993. 142 old. 

M arg alíts Ede: Magyar közmondások és 
közmondásszerű szólások. 2. kiad. Budapest, 
Akadémiai Kiadó 1993. 770 old. 

Mikszáth Kálmán: Cikkek és karcolatok. 
Budapest, Akadémiai Kiadó. (Mikszáth Kál-
mán összes müvei, 84.) 1992. 384 old. 

A múlt idők nótáskönyve (Szerk.: 
Károssy Csaba) Szombathely OSKAR, 1993. 
120 old. 

2. kötet. Magyar katonadalok: 99 magyar 
katonadal 

Nagy Imre: Nemzet és egyéniség: drámai-
rodalmunk az 1810-es években: a hazafiság 
drámái. (Irodalomtörténeti filzetek, 131) 
Budapest - Argumentum, 1993. 242 old. 

Nagy Imre: Rajzok a Csíki Székely 
Múzeumben őrzött hagyatékból. Budapest, 
Héttorony, 1993. 46 old. 

Nagy J. Endre: Eszme és valóság? magyar 
szociológiatörténeti tanulmányok. Budapest, 
Pesti Szalon, 1993. 260 old. 

Nemcskürty István: A magyar irodalom 
története, 1000-1945. 1-2. kötet. Budapest, 
Akadémiai Kiadó, 1993. 1030 old. 

Nemeskürty István: Mi magyarok. A ma-
gyar történelem az igazkrónika rendje szerint 
2. bővített kiadás. Budapest, Akadémiai 
Kiadó, 1993. 564 old. 

Németh Ferenc: A torontáli szőnye; 
Forum Könyvkiadó, 1993. 105 old. s 

T 

Németh József: Napló, 1898-1911; Hét év, 
1914-1921. Budapest, Magvető, 1993. 357 old. 

A nemzetiségi és a nemzetiségekre 
vonatkozó irodalom válogatott bibliográ-
fiája. Budapest, Országos Idegennyelvű 
Könyvtár, 1993.133 old. 
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A népi politizálás esélye napjainkban, 
számadás 1992. Kisújszállás 1993. február 27-
28. Budapest, Püski, 1993. 235 old. 

Ökrész Károly: A termini plébániai törté-
nete. Újvidék, 1993. 144 old. 

Páll Lajos: Szárazvillám: versek és képek. 
Budapest, Euro-Hungaria Alapítvány, 1993. 
I l l old. 

Paraszti élet a Duna két partján. 
(Szerk.: Körmendi Géza) Tatabánya Komá-
rom-Esztergom Megyei Önkormányzat, 1992. 

t 121 old. 

Penovác Endre: Vajdasági íróportrék: 
Penovác Endre és Szajkó István rajzai: kiállítás 
a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Budapest, 
Újvidék, Fórum, 1993. 68 old. 

Pest megye régészeti topográfiája. A 
f szobi és a váci járás. Budapest, Akadémiai 

Kiadó, 1993. 597 old. 

Pintér Tamás: Budapesti templomok. 
Budapest, Corvina, 1993. 130 old. 

Ritoók Zsigmond: Ponori Thewrewk 
Emil. (A múlt magyar tudósai) Budapest, 
Akadémiai, 1993. 304. old. 

Sallér Géza: Hírességek a szenvedés csú-
csain: üzenet a szenvedőknek. 3. kiad. Keszt-
hely, Sallér Géza, 1993. 176 old. 

Sándor MIhályné Nagy Gabriella: Szé-
kely tájszavak. ELTE Magyar Nyelvtörténeti 
Tanszéke valamint az MTA Nyelvtudományi 
Intézete, Budapest, 1993. 92 old. 

Sas Andor: A szlovákiai zsidók üldözése, 
1939-1945. Pozsony Kalligram, 1993. 260 old. 

Sebestyén KiAmim a Kolozs-kalotai 
(Kalotaszegi) református egyházmegye nép-
oktatásának adattára a XV. századtól 1900-ig. 
Budapest, Ráday Gyűjtemény, 1993. 217 old. 

h 
Soltész Zoltánné Juhász Erzsébet: Régi 

^ magyar várak. Budapest, Helikon, 1993. 76 old. 
Szabadság és nemzet: Liberalizmus és 

r cionalizmus Közép- és Kelet-Európában, 
dudapest, Gondolat, 1993. 324 old. 

Szacsvay Imre — Szacsvay Péter — 
Legeza László: Kárpátalja. Officina Nova, 
1993. 152 old. 256 kép. 

Szacsvay Péter - Legeza László: Bácska 
és Bánság. Officina Nova, 1993. 168 old. 290 
szímes kép. 

Szádeczky Kardoss Lajos: A székely 
nemzet története és alkotmánya. Hasonmás 
kiadás. Budapest, Akadémiai 408 old. 

Szárszó: az 1943- évi balatonszárszói 
előadás- és megbeszéléssorozata. 3. kiad. 
Budapest, Püski, 1993. 236 old. 

Szekfű Gyula: A száműzött Rákóczi. Bu-
dapest, Holnap, 1993. 371 old. 

Szénássy Árpád: Feszty Adolf élete és 
pályája. Budapest, Széphalom, 1993. 131 old. 

Szende Aladár: A magyar nyelv tan-
könyve középiskolásoknak. Budapest -
Tankönyvk., 1993. 297 old. 

„Szuronyok hegyén nem lehet dol-
gozni": Válogatás 1956-os munkástanácsve-
zetők visszaemlékezé-seiből. Budapest. 
Századvég, 1956-os Intézet 356 old. 

Táncsks Mihály népképviselő: 1848 
1849. Budapest, Táncsics Gimnázium, 1987. 
124 old. 

Tőkés László: Egy kifejezés és ami mögöt-
te van Vörösberény (A Balaton Akadémiai 
Könyvsorozata) 1993. 22 old. 

Tőkés László: .Ideje van a szólásnak": 
Tőkés László válogatott írásaiból, kiad.: a 
Királyhágó melléki Református Egyházkerület 
Tájékoztatási Szolgálata, 1993. 123 old. 

Vadas József: Budapesti múzeumi kalauz. 
Budapest, Corvina, 1993. 128 old. 

Vég Gábor: Magyarország királyai és ki-
rálynői. 3. kiad. Budapest, Maecenas, 1993. 
159 old. 

Végvárak és régiók a XVI XVII. század-
ban. (Studia Agriensia 14.) Eger, 1993. 375 
old.) 

Venczcl József: A falumunka útján 
(Válogatott írások) Az Orbán Balázs Közmű-
velődési Egyesület Kiskönyvtára, Székelyud-
varhely - Budapest, 1993. 284 old. 

Veress D. Csaba: A győri vár. Budapest, 
Zrínyi cop. 1993. 195 old. 

Virág Gábor: A topolyai iskolák története, 
1750-1944. Újvidék Forum, 1993. 173 old. 

Vitéz nagybányai Horthy Miklós élete 
képekben. Budapest, Faktor, 1993. 133 old. 

összeállította: Bartók Györgyi 
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A MIKSZÁTH KIADÓ 
ezúttal kedves könyvét mutatja b e a 

HONISMERET olvasótáborának. 
A Pozsonyban élő BATTA GYÖRGY köte te 

tisztelgés az ember méltósága és 
legfontosabb képessége, a szeretet előtt. 

A c ímadó vers, egyben parafrázisa 
ILLYÉS GYULA megrázó köl teményének, az 

„Egy monda t a zsarnokságról" című versnek. 
Kivételes szerencse, h o g y 1990-ben, BATTA 
GYÖRGY Kiadónknak adta eredeti kéziratát. 
Ezt köve tően hamarosan megjelent a k é p e n 

is látható verseskönyv színes borítóval. 
A kötet azóta is olvasott az egyetemes 

magyarság körében . 
A könyv - melyben a köl tő t ö b b hason lóan 

megrendí tő verse is szerepel 
megrendelhető c ímünkön: 

MIKSZÁTH KIADÓ, 
3100 Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út 40. Pf. 34. 

A kötet ára 60 Ft. 

Részletek az „Egy mondat a szeretetről" című versből: 
„... hol szeretet van, mint hegyről a nyáj, mert minden, mi kúi, 
ott szeretet van, és senkinek se fáj, a lélek fényútjain 
szamócafej a vércsepp, hogy bennük még véreid rakta, hozzád is átszáll, 
igézve nézed: Szent István látta veled is munkál: 

láthatsz fűszálat, tüzek parázslanak, fáj, bárhol a zsarnok, 
áldott, sörényes fákat, Mátyás felhői gomolyognak, égettnek szenvedő arcok, 
tornyokat, kupolákat, budai paripák fújnak, szemükből a kiáltás 
de sehol katonákat; holtakért gyertyák gyúlnak ... roncsoló sugárzás; 

hol szeretet van, ott nem félsz, fenyőtű hördül törten 
nem baj, hogy más vagy, élsz fiist-fojtva a völgyben, 
más a honod, csillagfénnyel a szemedben, zengő kövekből hallik 
a templomod, nem gyűlöletben.... vizeken halál iramlik,... 

s nyelvedből, ... aranyszemcséid kimoshatod, ... kérded esetten, 
lélek-eraelte versedben s a világot belőlük összerakod; félelem-sebzettel, 
másként zendülnek mint ködből a tornyok, idő-szegekkel verten 
az igék, csendülnek felhőkből az ormok a lét-kereszten, 

rím-harangok; ember s táj előragyog, már-már abban 
hogy mongolos az arcod; megláthatod a végső pillanatban 
szabad, hogy a szavak minden keservek könnyét, ahonnan tovább nincsen -
hozzád vonuljanak, fájdalmak fekete gyöngyét, s ekkor fénylik fel Isten... 
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H o n i s m e r e t i i skola i m ú z e u m Hatvanban 
A hatvani V. számú általános iskolában elsőként hoztak létre az országban honismereti 

alsótagozatos osztályt, (ld. Honismeret, 1983. 6. sz. 44. old.) A diákok összegyűjtötték a padlá-
sokon, fészerekben porosodó tárgyakat. Megismerkednek ezekkel, és felhasználják a külön-
böző órák keretében. Ezekből a tárgyi emlékekből, amelyeket dr. Molnár Lajosné tanítónő 
segítségével hosszú évek során gyűjtöttek össze, állandó honismereti kiállítást rendeztek be az 
intézményben. 

Szabó Sándor 
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