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ÉVFORDULÓK ] < > 

Görgey és a váci nyilatkozat 
A váci nyilatkozat kiadása pillanatától kezdve viták kereszttüzében állt. Voltak, 

akik — ahogyan Kossuth is1 — árulást gyanítottak mögötte mások pedig (elfogadva 
Görgey érvelését) úgy vélték, hogy a kiáltvány az alkotmányhoz való ragaszkodás 
deklarálásával a hadsereg bomlását volt hivatva megakadályozni.2 Megint mások — 
főként a radikálisok - Görgey katonai diktatúrájától tartottak, s e diktatúrához vezető 
lépcsőfokként értékelték a kiáltványt.3 

Kinek volt igaza? Vajon elégséges magyarázatot nyújt-e önmagában bármelyik vé-
lemény is? Lehetett-e a kiáltvánnyal Görgeynek más célja is, mint a fönt felsoroltak? 

Előzmények 

A feldunai hadtest 1849. január 5-én érkezett meg Vácra. Görgey az utóvéddel 
utolsóként vonult be a városba. A csapatokat elszállásolták, az ágyúkat a Nagytemp-
lom előtti téren állították fel. Görgey főhadiszállását a püspöki palotában rendezte be. 
Itt jelentette be magát nála Szegedy Imre ezredes, dandárparancsnok. Tiszttársai 
nevében fölkérte Görgeyt, hogy az elmúlt napok eseményei miatt a „sorezredekben 
mutatkozó forrongást lecsillapítsa, a politikai és egyéni jövőjük miatt aggódó főtiszte-
ket megnyugtassa, a helyzetet tisztázza "A 

Melyek voltak azok az események, amelyek a seregben elégedetlenségre, vitára 
adtak okot? 

1. A nyáron bevonult honvédeknek nem volt meleg ruházatuk, de a sorezredek 
sem kapták meg a téli felszerelésüket. Kossuth és a hadtest mellé rendelt Csány 
kormánybiztos — bár mindent megtettek nem tudták pótolni maradéktalanul a 
hiányokat. A kíméletlen hideg, a zord időjárás csak súlyosbította a helyzetet. A kato-
nák elkedvetlenedtek. 

2. Ráadásul a sereg Pozsonytól Vácig vonult vissza anélkül, hogy közben (néhány 
apróbb összecsapástól eltekintve) az ellenséggel megütközött volna. Fokozódott a 
bizonytalanságérzés: a katonák kezdték elveszíteni bizalmukat. 

3. Ezenkívül vitára adtak alkalmat a seregben Windischgrätz kiáltványai és Ottinger 
nyilatkozata, mely a volt császári tisztek esküszegésére vonatkozott;5 valamint a 
trónváltozás híre, amelyről még a pozsonyi tartózkodás alatt értesültek a hadsereg 

1Kossuth Szemere Bertalanhoz intézett levelében írta a következőket: .Görgey közel áll e 
szóhoz: áruló - ha nincs benne egészen." (Kossuth Lajos összes munkái (továbbiakban: 
KÖM) Bp. 1952. XIII. kötet, 163. old.) 

2fgy nyilatkozik például naplójában Lelningen-Westrburg Károly. Az aradi vértanúk I. 
Szerk: Katona Tamás. Bp. 1979. 79-145. old.) 

3Ern51 részletesen ír Kosáry Domokos. A Görgey-kérdés és története c. munkájában Bp. 
1930. 30. old. 

^Görgey István. 1848 és 1849-b<51. Élmények és benyomások Okiratok és azok magyará-
zata I. Bp. 1883. 122. old. 

5Ottinger nyilatkozatáról lásd Steier Lajos: Görgey és Kossuth Ismeretlen adalékok az 
1848/49-i szabadságharc történetéhez Bp. 1924. 251. old. 
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tagjai. Mindezek hatására a tisztek és sorkatonák tömegei dezertáltak. A fegyelem 
fellazulóban volt, a sereg demoralizálódon. 

Úgy vélem, mindenekelőtt ezeket a kérdéseket kell alaposabban megvizsgálni ah-
hoz, hogy világossá váljon, milyen állapotban is találta az osztrák támadás a feldunai 
hadtestet 1848 decemberében; miféle gondokkal kellett megküzdenie a sereg vezé-
rének; milyen ellentmondások feszültek a katonák és a politikusok elképzelései 
között - mert (mint látni fogjuk) ezek döntő módon befolyásolták Görgey magatartá-
sát ezekben a napokban. 

A feldunai hadtest állapota WlndJschgrätz támadásának előestéjén 

Milyen is volt a feldunai hadtest állapota az osztrák támadás pillanatában? 
Felszerelése meglehetősen hiányos. Görgey nem győzött panaszkodni Kossuth-

nak, az OHB elnökének az ellátás elégtelensége miatt. November 11-én kelt levelé-
ben például arról írt, hogy „...valamennyi „önkéntes" zászlóalj tökéletesen el van 
tetvesedve, mert Jellasichnak Fehérvárban vonulása óta, amidőn fehérruha készle-
tünk elveszett, csak egy öltő fehérruhával bírnak'6. 

November 14-ei, majd 15-ei levelében részletesen leírta a hiányokat. Eszerint 15132 
pár fehérruhára, 5500 pár bakancsra, 1000 pár csizmára, 6620 atillára, 3000 köpenyre, 
3608 mellényre, 7320 kesztyűre, 7624 csákóra, 5818 töltésszekrényre, 5848 szurony-
tokra és 1699 fegyverre lett volna szüksége a seregnek.7. Ilyen hiányok mellett talán 
érthető, hogy a feldunai hadtest nem a legjobb hangulatban várta a szigorúnak ígér-
kező telet. A gondokat csak fokozta, hogy november közepe táján a kolera is befész-
kelte magát a seregbe, amint arról Görgey is hírt adott november 17-én Pozsonyban 
kelt levelében.8 

Az OHB - élén Kossuthtal —, mindent megtett annak érdekében, hogy valamikép-
pen enyhítsék a hiányokat. Óriási szerepet vállalt a sereg ellátásának javításában 
Csány kormánybiztos is, aki a sereg mellett lévén, közvetlenül érzékelte a helyzet 
súlyosságát.9 Jelentéseiből kitűnik, hogy a hadseregnek szállító kereskedők és kéz-
művesek önzetlen hazafiságára nemigen lehetett számítani, ő k ugyanis — fölismerve, 
hogy a magyar sereg számára a pillanatnyi helyzetben áruik nélkülözhetetlenek — 
jelentősen fölemelték az áraikat. Csányék pedig fizetni kényszerültek — nem akarván 
például rekvirálással tovább élezni a lakosság és a hadsereg között amúgy is érezhető 
feszültséget. A nyugati megyék népe tudniillik egyébként is meglehetősen ellensége-
sen viselkedett. Többek között azért is tartotta Görgey célszerűtlennek a gerillahar-
cot, mert — mint írta — a megyék népe „ nem tart velünk".10 

További gondokat okozott, hogy kezdetben a sereg jelentős részét nemzetőrök és 
népfelkelők alkották, akiknek harci értékéről Görgey meglehetősen irónikusan 
vélekedett: „A népfelkelés megjött vagy távozott aszerint, amint éppen a kedve tartot-
ta. Többnyire azonban olyankor érkezett meg, amikor még az ellenség távol állott, 
mikor az közelebb nyomult, akkor a népfelkelés szeretett távozni. Szóval: szívesen 

6Görgey november 11-i levele. Közli Steieri.m. 152. old. 
7Görgey november 14-i és 15-i leveleit közli Steier i.m. 159., 166-167. old. 
s Steier i.m. 172. old. 
9A feldunai hadtest ellátását szinte kizárólag Csány végezte a dunántúli és felvidéki kor-

mánybiztosok segítségével. Lásd erről Pusztaszeri László: Görgey Artúr a szabadság-
harcban Bp. 1984. 61. old. 

10Görgey nov. 17-i levelét közli Steier i.m. 172. old. Hasonló módon jellemzi a helyzetet 
Perczel is: ,A nép szerte zúgolódik és ... az ellenség karjaiba vetésről álmodozik..." 
{Pusztaszeri i.m. 67. old) 
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kerülte az ellenség tekintetét. " n Talán érthető, hogy Görgey nem nézte jó szemmel 
ezt a fegyelmet megszokni sehogyan sem akaró fegyveres sokaságot, melynek jelen-
léte csak demoralizálólag hatott a reguláris zászóaljakra. 

Az önkéntesek — miután szolgálati idejük kitelt — szívesen megváltak a hadseregtől. 
Példa erre a Fejér megyei önkéntesek viselkedése, akik kérvénnyel fordultak az 
OHB-hoz hazaengedésük ügyében.12 Kossuth a következőképpen utasította Gör-
geyt: „Ami az önkénytesek hazamenetelét illeti, azt, ha idejüket kitöltötték, gátolni, s 
őket a továbbmaradásra kényszeríteni nem lehet, mert az utóbbi esetben nem lehet-
vén bennük bízni, több kárt, mint hasznot csinálnak. Azért csak bocsássák őket 
hazaIlyenformán a szepesi, borsodi, honti és zempléni önkéntes zászóaljakról 
kellett Görgeynek néhány nap leforgása alatt lemondani.14 

A hadsereg létszáma így az osztrák támadás előestéjén jelentősen megcsappant. A 
távozó népfelkelés rendes sorkatonasággal való pótlása jelentette Görgey legfőbb 
gondját. Nem tűnt kifejezetten szerencsésnek a Kossuth által támogatott megoldás 
sem, mely szerint az önkéntes zászlóaljakat egyszerűen átvették volna a honvédzász-
lóaljakba.15 

Kossuth egyre-másra ígéri és küldi az újoncokat, fegyvert azonban nem tud ele-
gendő mennyiségben előteremteni. Ráadásul kezdetben a hazatérő nemzetőrök 
gyakorta magukkal vitték a fegyvereiket, pedig ezeknek Görgey és serege alighanem 
nagyobb hasznát vehette volna. 

Miután az újoncoknak — különösen a fegyverteleneknek - Görgey gyakorlati hasz-
nát nem tudta venni, s csak arra voltak jók, hogy föléljék a hadsereg amúgy sem 
valami bőséges élelmiszerkészletét, kéite Kossuthot, hogy ezentúl „... minthogy itt 
Pozsonyban úgyis a sereg fele alig fér el, s ellenség előtt, főleg ily rendkívül zavaros 
körülmények közt, az újoncokkali komplettírozások egyáltalán veszedelmesek in-
kább, mint hasznosak, kérni bátorkodnám tisztelt elnök urat, hogy minden újonc-
csapatot csak egyedül Komáromba méltóztassék útnak indítani, hanem aztán, a-
mint a körülmények azt engedik, az illető zászóaljakat Lázár vezérőrnagy úr komp-
lettírozná. "l6 

Kossuth voltaképpen azért ragaszkodott az újonccsapatok azonnali Pozsonyba irá-
nyításához, mert a sereg ilyen módon történő feltöltésétől - abból kiindulva, hogy a 
létszámnövekedés híre bizonnyal Windischgrätzet is gondolkodóba ejti - , az osztrá-
kok téli hadjáratának esetleges elodázását remélte.17 

Mindezek következtében az osztrák támadás pillanatában Görgey erői 23805 em-
berből és 97 lövegből álltak. (Gyalogság: 9489, nemzetőrök: 10024, rendes lovasság: 

11 Görgey Artúr Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években. I. Bp. 
1911. 28. old. 

12A Fejér megyei önkéntesek panaszos levéllel fordultak a megyéhez, hogy bár szolgálati 
idejük letelt, a parancsnok nem bocsátja haza őket. Ebből pedig otthon tetemes káruk 
származik. KÖM-XIII. 987. old. 

13Kossuth nov. 25-i levele KÖM-XIII. 550. old. 
14AZ említett megyék önkéntes zászlóaljainak távozásáról Görgey november 15-i és 17-i 

leveleiben számol be Kossuthnak. Közli: Steíer i.m. L60., 170. old. 
15Görgey idézett levelét közli Steier i.m. 152, 162. old. Kossuth rendeletet adott ki no-

vember 27 én a sorkatonaság és a honvédség közti különbség megszüntetéséről. KÖM-
XIII. 567. old. 

16Steier i.m. 162. old. 
17Kossuth úgy vélte, hogy az osztrákok a sereg megerősítésének hírére aligha fognak 

támadni, csak azt kell eltitkolni, hogy ez a megerősítés milyen mértékű. Föl is kéri 
Görgeyt, hogy a sereg létszámának kimutatása ne forduljon meg még Görgey katonai 
irodájának kezén sem, mert Kossuth ott is árulót gyanított. A hadseregkiegészítésre vo-
natkozó levelét nov. 29-én írta Görgeynek. KÖM-XIII. 582. old. 
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2925, tüzérség: 1367 fő.)18 Ezek az erők - a határvédelem elvének megfelelően - a 
Soprontól Nádasig terjedő szakaszon voltak elhelyezve Pozsony központtal.19 

A feldunai hadtesttel szemben álló osztrák fősereg (Pusztaszeri László összesítése 
szerint) 43915 emberből és 108 lövegből állt.20 Ehhez járult még egy kb. 19000 fős 
tartalékhadtest - szintén 108 löveggel. 

A jólképzett katonákból álló és többszörös túlerőben lévő osztrák sereggel Görgey 
nem vehette fel a küzdelmet. 

Volt azonban más gond is, amelyről feltétlenül beszélni kell, ha a feldunai hadtest 
állapotát jellemezni akarjuk. Ez pedig a szökések, a dezeitálások kérdése. 

Az első tömeges dezertálás a schwechati csata előtt volt. Ennek közvetlen kiváltó 
oka Windischgrätz azon levele, amelyben fölszólította a sorezredbeli császári és 
királyi tiszteket, katonákat, hogy hagyják el a magyar tábort, különben mint esküsze-
gőket és engedetleneket halállal büntetik. Windischgrätz november 13-i kiáltványa 
után Görgey maga szólítja föl azokat, akik nem hisznek az ügy igazságosságában, 
hogy hagyják el a zászlót. Ezután is sokan megváltak a seregtől.21 

Majd november 26-án Görgey is kiadott egy nyilatkozatot a feldunai hadtest nevé-
ben - válaszolva Windischgrätz vádjaira.22 

Később a trónváltozás23 híre okozott nem csekély zavart a hadseregben, de az or-
szággyűlésben is. Görgey és Csány (Kossuthtal egyetéitőleg) ezúttal is nyilatkozattal 
válaszoltak, amelyben a feldunai hadtest magát a törvényes királyhoz, V. Ferdi-
nándhoz és az általa szentesített alkotmányhoz, s a magyar országgyűléshez hűnek 
mondja, s tiltakozik a hadsereget és az országgyűlést ért vádak és rágalmak ellen, 
kormányának ismeri el az OHB-t, mint az ügyek ideiglenes intézésére az országgyű-
lés által választott testületet24 

E nyilatkozatok célja a sereg (különösen pedig a sorezredbeli tisztek) megnyugta-
tása volt, akik esküt tettek az uralkodóra is, az alkotmányra is, s most e két dolgot 
nem tudták összeegyeztetni. Nem kevésbé elgondolkodtak azonban ezen a kérdésen 
az úgynevezett kvietált tisztek is, akik a császári seregből való kilépésükkor nyilatko-

18A táborkari osztály összesítő jelentése december 16-áiól (KÖM-XIII. 609. old.) 
19 A feldunai hadtest dandárai a kővetkező tagolásban helyezkedtek el a Sopron-Nádas 

közti határszakaszon: Nádasnál Oidódy, Pozsonyban és annak déli hídfőjénél Aulich, 
Bárczay és Kosztolányi, Köpcsénynél Görgey Kornél, Gátánál Szegedy, Pamdorfnál és 
Újfalunál Zichy, Nizsidernél Karger dandára, Sopronban Sréter különítménye tartózko-
dott. 

20A téli hadjáratban résztvevő osztrák erők létszámára vonatkozó adatokat közli Puszta-
szeri i. m. 701. old. ill. Breit (Bánlaky) József: Magyarország 1848/49. évi függetlenségi 
harczának katonai története. I. Bp. 1897. 152. old. 

21Még Schwechat előtt lemondtak ill. átmentek az osztrákokhoz: Ottinger, Benedek, Te-
leki Ádám, Esterházy, Nádasdy stb. A Windischgrätz november 13-i kiáltványa utáni 
helyzetről részletesen ír Görgey István i.m. I. 54-55. old. 

22 A feldunai hadtest november 26-i kiáltványát közli Pap Dénes: Okmánytár Ma-
gyarország függetlenségi harczának történetéhez c.. munkájában. II. Pest 1869. 220-221. 
old. Részlet a kiáltványból: „...Kijelentjük, hogy valamint az egész magyar nemzet... 
úgy mi is óhajtjuk virradását azon napnak, melyen a törvényes viszony a király részé-
ről, a magyar nemzettel az alkotmány alapján visszaállíttatik; hogy azonban most, mi-
dőn fejedelmünk és a nemzet közt minden törvényes érintkezés a reactio ármányai 
által lehetetlenné tétetett, s miután a király törvényes helytartója a nádor országunkat 
elhagyá, mi a nemzet képviselőiben ismerjük fel azon hatalmat, mely törvényesen 
egyedül intézkedhetik az alkotmányos Magyarország ügyei felett, ...e hatalom kifolyá-
sát, a honvédelmi bizottmányt tökéletesen jogszerű kormányunknak tekintjük..." 

23V. Ferdinánd 1848. december 2-án nyilatkozatban jelentette be a trónról való lemondá-
sát. 

24A feldunai hadtest 10-i nyilatkozatát közli Pap Dénes i.m. 464-465. old. 
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zatot írtak alá, melyben ígéretet tettek arra, hogy az ausztriai ház ellen soha fegyvert 
nem fognak. 

A helyzet tehát meglehetősen kényes volt, s bizony nem keveseknek ingott meg a 
bizalma, s hagyták el a hadsereget. A dezertálások ettől kezdve folyamatosan tartot-
tak egészen addig, amíg Görgey Vácott ki nem adta a feldunai hadtest újabb nyilat-
kozatát, melyben végül tisztázta a sereg jogi helyzetét. 

A fent leírtak egyenes következménye, hogy a hadtest jelentősebb ütközet nélkül 
volt kénytelen visszavonulni és feladni a Dunántúlt. 

Görgey előtt voltaképpen két lehetőség állt: vagy (kockáztatva a valószínű veresé-
get) megütközik Windischgrätzcel, ám így vereség esetén lehetetlen helyzetbe hozza 
a kormányt, az országgyűlést; vagy megpróbál időt nyerni, halogatni a végső össze-
csapást, és serege épségben tartásával biztosítani a harc folytatásának lehetőségét. 
Görgey az utóbbit választotta. 

A visszavonulás 

A visszavonulás - bár Görgey csak végszükségben vonta hátra csapatait - így is túl 
gyors volt: Győrt tartotta ugyan a lehetségig, s csak akkor adta föl állásait, amikor már 
a körülzárás veszélye fenyegetett - , legközelebb azonban már csak Buda alatt tudott 
megállni. Itt valóban el volt szánva az ütközetre, bizonyítja ezt Bikessy őrnagyhoz 
írott levele:,,... erősen hiszem, hogy hadseregem részére és részemre aligha marad 
más hátra, mint egy becsülettel teljes halál a Buda előtti csatatéren.,£5 Hogy mégsem 
így történt, abban közrejátszott Perczel december 30-ai veresége Mórnál, s az OHB 
kapkodó intézkedéseinek sorozata is. Kossuth ugyanis még aznap éjjel levelet írt 
Görgeynak, amelyben megparancsolta a visszavonulást a budai pozícióba. E pánik-
hangulatban kiadott rendelkezés voltaképpen fölmentette Görgeyt az ütközetvállalás 
kötelezettsége alól, hiszen a közvetlenül Buda előtt vívandó ütközet veszélyeire 
maga Kossuth mutatott rá december 29-én írott levelében. Mégis úgy tűnt, hogy 
Kossuth nem mondott le a Buda előtti ütközetről. December 31-ei levelében például 
ezt írta Görgeynek: „... 1-őr verje meg az ellenséget, ha lehet, csináljon a nemzetnek 
jó újesztendőt. 2-or, ha ez nem lehet, tartsa meg az országnak a sereget, arra hozva 
azt a megsemmisítést kerülő biztonságba, amerre lehet." Később azonban arra fi-
gyelmezteti Görgeyt, hogy „... Budapestet nem lehet ostromnak, s annak következté-
ben prédálásnak kitenni, tehát a csatának Budán túl, nem Budán bent kell vívatni, 
s ha ez a csata elvesz definitive, úgy magát a várost nem fogjuk harc terévé tenni. *26 

Értesíti Görgeyt arról is, hogy a kormány és az országgyűlés valószínűleg Debrecenbe 
költözik. 

Hiába követelte tehát Görgey, hogy seregével senki, még az OHB se diszponáljon, 
vagy ha igen, akkor vállalja is a felelősséget, ezt nem tudta elérni. A bizottmányban 
így lassan civilek azon gyülekezetét kezdte látni, akik különösebb hozzáértés nélkül 
akartak beleszólni hadászati kérdésekbe, ezért aztán mindinkább kiábrándult az 
OHB-ból. Ezt a kiábrándultságot csak fokozta, hogy Kossuthék úgy távoztak a fővá-
rosból, hogy Görgey és serege is joggal érezhette: cserben hagyták. Az év utolsó 
képviselőházi ülésén (december 31-én) ugyanis az országgyűlés békepárti tagjainak 
kezdeményezésére megszavaztak egy olyan javaslatot, miszerint az országgyűlés e 
sorsdöntő percben igyekezzen lépéseket tenni a békés megegyezésre, azaz küldje-
nek békekövetséget az ellenség fővezéréhez, Windischgrätzhez. Utasították Majláth 
Györgyöt, Majláth Antalt, Lonovics József érseket, gróf Batthyány Lajost és Deák 

25Görgey levelét Bikessy őrnagyhoz közli Steier i.m. 275. old. (Bikessy Kossuth katonai 
irodáján dolgozott.) 

26Kossuth december 31-i rendelete Görgeynek. KÖM-XIII. 932. old. 
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Ferencet, hogy békekötést és fegyvernyugvást eszközlendő, akár Ferenc József elé is 
járuljanak.27 

Ugyanakkor Csány László kormánybiztosi hatáskörét kiterjesztették Buda és Pest 
területére is.28 Csány feladata lett gondoskodni az átvonuló csapatok ellátásáról, az 
államjavak elszállításáról. Gondot okozott viszont, hogy sem Csány, sem Görgey nem 
kapott értesítést arról, hogy a kormány mikor szándékozik elhagyni a fővárost. Ami-
kor Csány január l-jén bement Budára, Kossuthot már nem találta ott. A kiürítés teljes 
gondja tehát Csány nyakába szakadt. Igaz, segítséget kapott Vettertől — és kezdetben 
Madarásztól, aki néhány napig még a fővárosban maradt.29 

Görgey január 1-én kapta meg Kossuthtól azt a levelet, amelyben az értesítette az 
országgyűlés előző napi határozatairól. E levélben megparancsolta Görgeynek, hogy 
ütközzön meg az ellenséggel, de úgy, hogy tartsa épségben a sereget, ugyanakkor 
óvja meg Pest-Budát. Görgeynek e három parancsról az volt a véleménye, hogy 
bármelyiknek a megtartása kizárja a másik kettő végrehajtásának lehetőségét. Már az 
első parancs (a döntő csatára vonatkozó) ellentétben állt a kormány magatartásával, 
hiszen éppen most menesztettek békeküldöttséget Windischgrätzhez. Kossuth pedig 
- mint korábban már említettük - egy korábbi levelében maga hívta fel a figyelmet 
egy Buda alatt vívandó csata veszélyeire. Ezek a veszélyek januárban éppúgy fennáll-
tak, mint decemberben. Kossuth ennek ellenére még január 3-ai és 4-ei levelében is a 
csata feltétlen elfogadását javasolta: „Megparancsolom a nemzet nevében, s az or-
szággyűlés által reámbízott bizalomnál fogva, hogy ütközet nélkül Buda-Pestet fel ne 
adják semmi esetre. '80 

Görgey, miután a paranccsal nem értett egyet, s kivihetőségében erősen kételke-
dett, másnap (január 2-án) bement Pestre, hogy megtudja Kossuthtól, mit akar tulaj-
donképpen: döntő csatát vagy a sereg és a főváros megmentését. Miután Kossuthot 
nem találta, fölkereste Vettert, a hadügyminiszter helyettesét, és tőle kért tanácsot. 
Vetter csodálkozva értesült Kossuth fönt említett parancsáról, hiszen arról neki tudo-
mása sem volt.31. Görgey ezután fölkínálta Vetternek a fővezérséget, aki nemet 
mondott. Megígérte viszont egy haditanács összehívását, amelyen megtanácskozzák a 
hadsereg további lépéseit. 

A haditanács még aznap összeült Csány szállásán, az Emmerling fogadóban. A ta-
nácskozáson Csány elnökölt, részt vettek még: Vetter, Görgey, Perczel, Répássy, gróf 
Lázár tábornokok, Aulich, Klapka és Kohlmann ezredesek, valamint Pusztelnik és 
Bayer őrnagyok. Miután úgy ítélték meg, hogy a sereg pillanatnyi állapota, a nyo-
masztó ellenséges túlerő, a kedvezőtlen terepviszonyok miatt a csatát győzelem 
reményében nem fogadhatják el, módosították az OHB (illetve Kossuth) utasítását, és 
heves viták után Görgey javaslatára a Klapka által kidolgozott haditervet fogadták 
el.32 E haditerv lényege a következőkben foglalható össze: 1. a hadsereget vissza kell 

27KÖM-XIII. 940-952. old. (Tudósítás az országgyűlés vegyes üléséről.) 
28Kossuth rendelete Csánynak december 31-én: ....országos biztos úr ezennel oda utasít-

tatik, hogy valamint egyebütt, hol a tábor volt, van és lesz, úgy Budapesten is országos 
teljhatalmú biztosi hatóságát egész mértékben gyakorolja." KÖM-XIII. 935. old. 

29A főváros kiürítéséről lásd Barta István: Az 1848. január 2-i haditanács és a főváros ki-
ürítése c. tanulmányát. Hadtörténeti Közlemények. 1955. 2. 

30KÖM-XIV. 30. old. 
31Vetter sokat vitatott emlékirataiból közöl részleteket Barta i.m. 80. old: Január 2-án... 

Görgey tábornok bejött Promontorról, Kossuth egyik rendelete iránt velem tanácsko-
zandó, határozottan kijelentvén, hogy azt nem teljesítheti. Görgey ugyanis megkapta, 
hogy a fővárost védelmezze, mely rendeletről nekem, mint ideiglenes hadügyminiszter-
nek és táborkari jőnöknek nem volt tudomásom." 

32Gyakorta hallható vád, hogy a feldunai hadtest téli hadjáratára vonatkozó tervet 
Görgey és Bayer készítették, hogy kivonják a hadtestet az OHB hatásköre alól. Emlék-
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vonni a Duna bal partjára. 2. Perczel hátráljon Szolnok felé. 3. Vécsey (aki ekkor a 
szerbek ellen harcolt) vonuljon a kormány védelmére a Közép-Tiszához. 4. Vécsey, 
Perczel, Mészáros hadtestei egyesüljenek Debrecennél. 5. Görgey induljon Vác felé, 
kísérelje meg Lipótvár fölmentését, indítson támadást Simunich ellen, esetleg vezes-
sen támadást Bécs irányába.33 Visszavonulási pontként Komáromot vagy a Felső-
Tiszát válassza. (A feldunai hadtest észak-nyugatra küldésének célja az lett volna, 
„hogy az ellenség fő erejét a Debrecenbe szolgáló legrövidebb hadműködési vonaltól 
eltérítése".34) E terv ellen az emlékiratok tanúsága szerint csupán Perczel és Csány 
tiltakozott, ő k - híven Kossuth elképzeléséhez - , a Buda alatt vívandó csata mellett 
törtek lándzsát. Végül azonban ők is elfogadták. 

A haditanácson kimondták azt is, hogy a fővezér kinevezéséig minden hadtestpa-
rancsnok a hadügyminisztertől fogja kapni a további parancsokat.35 

A haditanács fenti határozatai - mégha katonailag indokolhatók is - már jelzik, 
hogy Görgey megpróbálja kivonni hadtestét az OHB fennhatósága és irányítása alól; 
s a törvényesség látszatát keltve csakis a hadügyminisztériumból érkező parancsok 
végrehajtását érzi magára nézve kötelezőnek. Mindez azonban még nem oldotta fel 
azt a dilemmát, ami Windischgrätz és Ottinger korábban már említett nyilatkozatai óta 
foglalkoztatta a tisztikart, akiket hűségeskü kötött az uralkodóhoz és az alkotmány-
hoz egyaránt. S e két eskü egyre kevésbé volt összeegyeztethető. „Mire egy Magyar-
országon szolgáló Habsburg tiszt felfedezte, hogy nem a megfelelő hatóságnak enge 
delmeskedik, gyakran már túl késő volt: időközben felesküdött a magyar alkot-
mányra, Buda-Pestről húzta a zsoldját, a nádor, Batthyány vagy Kossuth kezéből 
fogadta el az előléptetést, és minden lépését figyelte egy magyar kormánybiztos vagy 
esetleg saját katonái. Őszig viszonylag könnyű volt lemondani vagy nyugdíjba vo-
nulni, de később az ilyesmi már a magyar hatóságok átali letartóztatás veszélyével 
járt. Ha pedig sikerült átállni az osztrákokhoz, ott a tiszteket a börtön fenyegette. '36 

Az október 3-ai manifesztum, majd az azt követő Windischgrätz és Ottinger-féle 
nyilatkozatok hatására novemberre az egykori tábornoki kar nagy része elhagyta a 
magyar hadsereget (például Móga, Teleky stb.). 

Görgey - válaszul Windischgrätz november 13-ai felhívására - , november 26-án a 
hadsereg nevében nyilatkozatot adott ki - erről már korábban szóltam. Ezzel némi-
képp sikerült megnyugtatni a sereget. Ekkor azonban váratlan esemény történt: V. 
Ferdinánd lemondott a trónról Ferenc József javára, akit nem kötöttek az előző ural-
kodó ígéretei. Kossuth és az OHB azonnal reagáltak a trónváltozásra: „... Az ország-
gyűlés az ország törvényes függetlenségéhez és a nemzet sarkalatos jogaihoz szorosan 
ragaszkodva, az ország s a hozzákapcsolt részek minden egyházi, polgári s katonai 
hatóságainak, tisztviselőinek, hadseregeinek, s minden polgári lakosainak a nemzet 

iratában Görgey nem vallja magáénak a tervet, Klapka viszont készséggel elismeri, hogy 
Vetterrel közösen dolgozták ki. (Klapka György: Emlékeimből Bp. 1886.) Az alapötlet 
egyébként - az ellenség figyelmének megosztása azáltal, hogy a sereget két részre 
bontják -, már a december 30i haditanácsban is felmerült, melyen Görgey részt sem 
vett. A különbség annyi, hogy e terv a hadtest hadműveleti területéül a Dunántúlt jelölte 
meg. 

3 3 A Z esetleges Bécs elleni expedíció tervével Csány nera értett egyet. Január 13-án ezt 
írta Görgeynek: „...Engedje meg tábornok úr, hogy én az elaggott veterán barátságosan 
mondhassam el, hadpn fel azzal a napjainkban nem alkalmazható scipiói tervvel -
hisz az kivihetetlen, és ha kivihető lenne is, Bécsbeni megjelenésével mentve lenne a se-
reg? és mentve az ország?" Közli: Barta i.m. 86. old. 
Görgey Artúr i.m. 1/125. old. 

35 Tragor Ignác: Vác története 1848/49-ben. Vác 1908. 73. old. 
36Deák István: Kossuth Lajos és a magyarok 1848/49-ben. Bp. 1983 210. old. 
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nevében meghagyja és parancsolja, hogy az alkotmány iránti hűség kötelessége 
szerint senkinek, kit erre jogosítottnak a törvény, alkotmány és az országgyűlés el 
nem ismert, bármely hatóságát el nem ismerve, és senki ilyennek nem engedelmes-
kedve, az ország dolgaiba gyakorolni szándéklandott bármely avatkozás jogtalan 
bitorlásnak tekintsék, s az ország és az alkotmány iránti hűség törvényszerű zászlaja 
alatt hazánkat minden idegenszerű usurpatiotól, avatkozástól s ellenséges megtá-
madástól megóvni és védelmezni hazafiúi szent kötelességüknek ismerjék. Senki a 
honárulás törvényes büntetésének súlya alatt máskép nem cselekedvén. '37 

Ennek megfelelően - Kossuth tanácsára - Görgey és Csány is kiadott egy nyilatko-
zatott december 10-én. 

„A hadsereg kinyilatkoztatja, hogy Magyarország törvényes függetlenségét és a 
nemzet alkotmányos jogait az országgyűlés és az általa megbízott kormány paran-
csaihoz képest védeni és ótalmazni szent kötelességének tartja. Kinyilatkoztatja 
továbbá, hogy az országnak és alkotmánynak igért hűség értelmében senkit sem fog 
följogosítottnak elismerni, kinek felsőbbségét az ország és az alkotmány el nem 
ismeri; hogy az ország ügyeibe bárki által megkísértendő minden beavatkozást 
bitorlásnak fog tekinteni, hogy az országot, az országgyűlés törvényes tekintélyét és 
az általa fölállított kormány az ország és az alkotmány iránti hűség zászlaja alatt 
minden idegen bitorlás, minden hatalom és megtámadás ellen utolsó csepp véréig 
védeni el van határozva. Mely értelemben a hadsereg karjait, vagyonát és vérét, 
valamint eddig, úgy jövőre is a nemzet rendelkezése alá helyezi, és a haza iránti 
szent kötelességének tántoríthatatlanul híve marad. 'S8 

A hadsereg és az országgyűlés tehát Ferenc Józsefet bitorlónak tekinti, s továbbra is V. 
Ferdinándot ismeri el Magyarország törvényes királyának. Korábbi - november 26-ai -
kiáltványában pedig az OHB-t mint az országgyűlés törvényes kifolyását (a törvényes 
uralkodó által összehívott országgyűlés választotta felelős testületet) ismeri el. 

A törvényesnek kikiáltott uralkodó azonban október 3-ai manifesztumában az or-
szággyűlést feloszlatta!39 Az 1848: IV. tc. 5.J-a ugyanis kimondta, hogy „O Felségének 
joga van az összejött évi üléstprologálni, s berekeszteni, sőt az országgyűlést a három 
év eltelése előtt feloszlatni is ..." 

Ugyanezen törvénycikk 6. J - a azonban tartalmazott egy kikötést is, mely szerint 
„Az évi ülés az utolsó évrőli számadásának, és a következő évrőli költségvetésnek a 
minisztérium által előterjesztés, s az irántoki határozatnak meghozatala előtt be 
nem rekeszthetik s az országgyűlés fel nem oszlathatik." Ebből következik, hogy az 
országgyűlés feloszlatásáról szóló október 3-ai manifesztum ellenkezik az áprilisi 
törvényekkel. A törvényesség tehát megsértetett. 

Mi volt mégis az oka, hogy Kossuth és Görgey is igyekeztek megóvni a törvényes-
ség látszatát, holott egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a bécsi udvar sem ragaszkodik a 
törvények megtartásához? Az, hogy a hadsereget, különösen a tisztikart ez tartotta 
össze. A királyhűség mindennél erősebbnek látszott, s csak egy dologgal lehetett 
ellensúlyozni; az alkotmány iránti hűséggel, melyet a koronás király szentesített. Az, 
hogy a magyar országgyűlés Ferenc Józsefet sohasem ismerte el magyar királynak, sőt 
az alkotmányos rend megsértését látták az új uralkodó trónralépésében - jogalapot 
nyújtott az ellenállásra. 

A törvényesség látszata így egyrészt szólt a külföldnek, másrészt szólt az itthoni 
habozóknak, ingadozóknak. Más kérdés, hogy sokakat ez sem nyugtatott meg. „... 
Győrött ... számos tiszt szökött. Emlékezetből ezeket nevezhetem: báró Somborn 

37Országgyűlési határozat. Közli Pap Dénes i.m. 263. old. 
3«A feldunai hadtest december 24-ei nyilatkozata Közli: Pap Dénes i.m. II 264-265. old. 
39KÖM-XIII. 114. old. „Az országgyűlést ezennel feloszlatjuk, úgy hogy a jelen legke-

gyelmesebb leíratunk közhírré tétele után üléseit azonnal berekeszteni köteles." 
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őrnagy, Almásy Zsigmond őrnagy, Palik-Ucsevny százados, mindhárman a császár-
huszároktól. "— írta Görgey István.40 

Maga Kossuth is félelemmel nézett a következő napok elé. Görgeynek írta a kö-
vetkező sorokat: „... nem csudálkoznám, ha X vagy Y vezérünkről pár nap alatt azt 
hallanók, hogy kikiáltotta Ferenc József császárságának Magyarországon elismeré-
sét...'*1 

Egy december 21-én kelt leveléből már arról éltesülünk, hogy „... Görgey tábornok 
úr a Sándor ezredtől 25 hiteszegett Schivartzgelb tisztet utasított el, mert seregének jó 
szellemét látta veszélyeztetve általuk. '42 

Útban Buda felé is sokan lemaradoztak, még többen a fővárosban és környékén. 
Maga Görgey figyelmeztette Kossuthot a veszélyre, aki a következő levelet írta a 
rendőrminisztériumnak: „Botránykozással értesültem arrul, hogy táborainkból kü-
lönböző rangú katonai egyének szállingóznak az iker fővárosban, minden küldetés 
vagy hivatalos megbízás nélkül, kik aztán idejűket holmi hazug, s a lakosság kedé 
lyére nyugtalanítókig ható hírek terjesztésével töltik. '4 3 Másnap pedig utasítást adott 
Répássy tábornoknak a csatangoló katonák összegyűjtésére.44 

A január 2-ai haditanács után ismét tisztek sokasága köszönt le vagy szökött el a 
seregtől. így például gróf Lázár tábornok (Móga veje), báró Wiedersperg hadosz-
tályparancsnok, Karger ezredes, Almásy gróf, Zichy Lipót és Zichy Pál grófok, 
Zellenhofer, Békefy, Kőrösy, Gosztonyi, Bárczay és még sokan mások, így a Vilmos 
huszárezred tisztikara - négy kivételével.45 (Minderről később Kossuth így emléke-
zett meg egy országgyűlési beszédében: „Történtek lemondások a tábornál egyes 
tisztek részéről, történtek egyes átmenetelek is, mi ily körülmények között a históriá-
ban meg szokott történni. 

E lemondásoknak, illetve szökéseknek a föntebb említetteken kívül oka lehetett 
még az is, hogy éppen akkor kellett azt látnia a hadtestnek, hogy az országgyűlés 
békekövetséget meneszt Windischgrätzhez, amikor a hadsereg azt a parancsot kapta, 
hogy védje a fővárost! S akik a békekövetséget küldték s egyszersmind az ütközetre a 
parancsot kiadták - az országgyűlés és az OHB - már Debrecenben voltak. Csány 
meglehetősen elkeseredett hangú levélben számolt be erről Kossuthnak: „... Az a 
Windischgrätzhez küldés ... rosszabb hatású egy csatavesztésnél. Az maga jobban 

felbátorítja az ellenséget egy győzelemnél... '47 (Egyébként az országgyűlési küldött-
ség mellé fedezetül adott katonák közül csak négyen tértek vissza csapatukhoz. A 
többiek - Ghyczy hadnagy vezetésével - Windischgrätz táborában maradtak.48 

A hadsereg tehát kezdte elveszíteni a bizalmát a kormány és a hadvezetés iránt. A 
kormány iránt: mert megcsalatva érezte magát. A seregvezér iránt: mert ezidáig nem 
tudta elejét venni a demoralizálódásnak. Ez a hadsereg ugyanis (legalábbis többségé-
ben) nem volt forradalmi érzületű: „... akár az osztrák császári hadügyminiszter 
egyenes parancsából... vezényeltettek a magy. kir. minisztérium parancsai alá; akár 
önként, de a szolgálati út szigorú megjárásával helyeztették magokat át a hazai 

40Görgey István i.m. I. 77. old. 
41Kossuth december 17-ei levele Görgeyhez KÖM-XIII. 278. old. 
42Kossuth a hadügyminisztériumhoz december 21-én. KÖM-XIII. 922. old. 
^Kossuth a rendőrminisztériumnak december 30-án. KÖM-XIII. 922. old. 
44Kossuth Répássy tábornoknak a csatangoló katonák összegyűjtéséről december 31-én. 

KÖM-XIII. 937. old. 
45Görgey István i.m. I. 108-110. old. 
^Kossuth január 9-ei országgyűlési beszéde. KÖM-XTV. 64. old. 
47Csány január 1-ei levele Kossuthhoz. KÖM-XTV. 17. old. 
48Windischgrätz vonatkozó (január 3-ai) levelét közli Gelich Richárd: Magyarország füg-

getlenségi harcza 1848/49-ben. Bp. 1882-1889. II./167-168. old. 
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ezredbe, vagy új honvédzászlóaljba; akár a szolgálati út és szabály sérelmével ön-
szántukból úgy szakadoztak haza egyenkint vagy csapatostul a magyar kir. minisz-
térium hazakérő felhívására; akár végre polgári állapotból álltak be honvédnek: ők 
mindnyájan a koronás király által szentesített magyar alkotmányra voltak föles-
ketve. Minden térítvény, melyet később Kossuth kormánya a régi katonatisztekkel 
még különösen is aláíratott, ezen törvényes alkotmány hűsügére kötelezte őket.'*9 

(Nagyszerűen példázza e rejtélyes szövevénybe való belegabalyodást Pöltenberg 
Ernő sorsa.50) 

A nyilatkozat 

Kossuth még december 5-én írta Csánynak, mellékelve a trónváltozással kapcsola-
tos kormányálláspontot, hogy „... ha ily nemű declarationak rögtöni szükségét látod, 
a mi határozatunkat nem is várva, eszközölj ki Görgeyvel egyetértőleg a hadsereg ne-
vében egy ily értelmű nyilatkozatot, mely a fentebbi projectumból csak annyiban kü-
lönbözzék, hogy az armada nem beszélvén, az nem deciarai, hanem nyilatkozik.'*1 

És amikor január 5-én Vácott Szegedy dandárparancsnok a hadtest tisztikarának 
nevében fölkérte, hogy nyilatkozzon az elmúlt napok eseményeiről és a hadsereg 
jövőjéről, Görgey - részben hogy megakadályozza a hadsereg fölbomlását, részben 
politikai megfontolásból - kiadta a feldunai hadtestnek „váci kiáltvány"52 néven 
ismert nyilatkozatát. 

A nyilatkozat így hangzott: 

A magyar királyi feldunai hadtesthez! 
A túlnyomó erejű ellenség által a Feldunai hadtest felett kivívott előnyök, nevezete-

sen pedig a legújabb események, úgy látszik természetes lehangoló befolyásuk által 
sokakban közülünk még azon nemes önérzetet is megrendítették, mely mindnyájun-
kat ezen legigazságosabb küzdelemben egyesített. 

Ezen megrendült önérzetet újra megszilárdítani s ezáltal a némileg megfogyatko-
zott bátorságot megint feléleszteni ilyenkora vezetőnek legelső kötelessége. 

E kötelességet teljesítem, midőn a Feldunai hadtestnek mindenekelőtt az ellenség 
egyik mellékes hadereje ellen intézendő diversio által kedvezőbb esélyekre kilátást 
nyitok; főleg pedig azáltal remélem az öntudatot a hadtestben helyreállítani, hogy 
mindarról, ami eddig történt, mindarról, minek még ezután történnie kell, ítélete-
met, meggyőződésemet nyíltan és lelkiismeretesen kimondom. 

Én azért vállaltam el a nekem felajánlott vezérséget, mert Magyarország ügyét 
igazságos ügynek tartom. 

És én megfogom állani a helyemet, ameddig az reám bízva marad; meg fogom 
állani, habár legjobbjaink is eltántorodnának és megvonnák segédkarjaikat az igaz-
ságos ügytől. 

Ezen önérzet ad nekem erőt, az 1848. évi november 1-je ótai történt dolgok meg-
ítélése közben, saját elkövetett hibáimat is őszintén bevallani, remélvén ezáltal a 

49Görgey István i.m. 117-118. old. 
50Pöltenberg Ernő levele apjához (1849. október 5.): .Hogy kerültem ebbe a sze-

rencsétlenségbe érzéseim ellenére, nézeteim ellenére, az uralkodó és a haza iránti min-
den szeretetem ellenére, legjobb apám, maga is tudja s mindenki, aki ismer engem!" Az 
aradi vértanúk lm. 1 19., 227-228. old. 

5 1 Kossuth Csánynak 1848, december 5-<5n KÖM-XIII. 651. old. 
52Görgey Artúr sohasem használta a .kiáltvány" (proclamatio) kifejezést, és Tragor Ig-

nácnak tett szóbeli nyilatkozatában is határozottan tiltakozik az ilyenféle elnevezés el-
len. (Tragor i.m. 76. old.) Görgey a napiparancs elnevezést használja, és így értelmezi a 
nyilatkozatot Supka Géza is. Supka Géza: 1848-1849. Bp. 1979. 
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legbiztosabb garantiát adhatni hadtestemnek, hogy jövőre czélszerűbben fogok 
intézkedni. 

Hibáztam, midőn megszűntem a Honvédelmi Bizottmányt czáfolhatatlan okokkal 
avégett ostromolni, hogy hagyjon fel a határvédés és határzár szerencsétlen eszméjé-
vel; mert mindazon többi baleset, melyek a hadtestet önhibáján kívül érték, egyedül 
onnan eredtek, hogy az előőrsi szolgálat örökös zaklatásai miatt a hadseregnek 
mind szervezése, mind szaporítása és megszilárdulása megannyi jámbor óhajtás 
maradt. 

Hibáztam, hogy a bicskei főhadiszállásban a Honvédelmi Bizottmánytól kapott 
azon szigorú parancsnak, miszerint ezen hadtest a Buda előtti első védvonalba 
húzódjék vissza, engedelmeskedtem;mert ezen kevéssé indokolt visszavonulás által 
oly kétes színbe állíttatott a hadtest, mintha igaz ügyünk sorsa fölött döntő komoly 
összeütközés elől kitérne. De én mindezen parancsolatokat azon testülettől kaptam, 
melyet az ország által választott és V. Ferdinánd királyunktól megerősített magyar 
felelős hadügyminiszter Mészáros tábornok maga is a legfelsőbb kormányhatalom-
nak elismert és nyilván még folyvást elismer, miután ő maga is ennek parancsára és 
megbízásából vállalta el a tiszai hadtestnek parancsnokságát a velünk szemben álló 
gróf Schlick osztrák tábornok ellen s ezt ugyanezen kormány alatt vezeti. S én ezt 
mindaddig azon nyugodt öntudattal tehettem, hogy nem követek el véle sem magam 
törvénytelen tettet, sem pedig a vezetésemre bízott magyar királyi hadtestet hasonló 
cselekedetre nem csábítom - valamíg a Honvédelmi Bizottmány maga magát nem 
desavuálta. 

De miután 1849január l-jén - mikor a Feldunai hadtest a budai első védvonal-
ba hátrálás parancsa daczára még Hamzsabég, Tárnok, Sóskút, Bia stb. vonalán 
harczra készen állott — a Honvédelmi Bizottmány ahelyett, hogy a veszély közelébeni 
hősies kitartás által a loyalitásába mindig helyezett bizalmunkat igazolná, megfo-
gadhatatlan sietséggel itthagyta a fővárosokat, és bennünket ezáltal, de még inkább 
a tudtunk és beleegyezésünk nélkül az ellenséges hadak fővezéréhez küldött követség 
által bizonytalan és felettébb aggasztó, sőt mi több, kétszínű helyzetbe hozott: akkor 
sokakban közülünk föl kellett támadnia a gyanúnak, hátha mi azon magaslatról, 
mely minket mint Magyarország alkotmányos szabadsága védőit megillet, azon 
mélységbe lealáztattunk, ahol rendesen az önző magánérdekek előmozdításának 
készséges eszközeit szokás fölkeresni! 

Ezért - anélkül, hogy a Honvédelmi Bizottmány loyalitását tagadnám, jóllehet 
rögtönös eltűnése a fővárosból megrendítette iránta való bizalmunkat: kötelességem-
nek tartom a hadtestet a legnyomorultabb sorstól, a teljes belső felbomlástól való 
megóvása végett felszólítani, hogy a következő nyilatkozatot, melynek a mi becsületes 
állásunkat bemocskoló mindennemű ráfogások elleni tiltakozás a czélja — érett 
megfontolás után vagy tegye magáévá, vagy pedig azzal netalán ellenkező nézetét 
nyíltan fejezze ki. 

Görgei s.k. 

A magyar királyi feldunai hadtest nyilatkozata: 

„Vác, 1849. évi január 5. 
A Feldunai magyar királyi hadtest, melynek magva és értelmisége egykor az 

egyesített ausztriai hadsereg állományához tartozott, mielőtt a magyar királyi had-
ügyminisztérium szentesítése által a magyar ezredek kizárólag ez alá rendeltettek -
engedelmeskedvén Magyarország alkotmányos királya akaratának - megesküdött 
Magyarország alkotmányára és legelőször is a főherczeg nádor főparancsnoksága 
alatt lett a fellasics alatti cs. kir. seregekkel ellenségesen szembeállítva, s azóta, a 
legszomorítóbb politikai zavarok daczára esküjéhez híven, mindenkor csak a ma-
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gyar királyi hadügyminiszter, vagy az ezáltal törvényesnek elismert Honvédelmi 
Bizottmány parancsainak engedelmeskedett. 

Ezen elvitázhatatlan tényre támaszkodva tehát, a Feldunai hadtest a leghatáro-
zottabban tiltakozik minden afféle ráfogás ellen, mintha valaha bármelyik magyar-
honi pártnak magánérdekeit szolgálta volna; - s az ilyesféle híreket mind alávaló 
rágalmaknak nyilvánítja. De éppen ezen elvitathatatlan tény: a rendíthetetlen 
hűség, mellyel a Feldunai hadtest a magyar alkotmány fönnmaradása végetti küzde-
lemben magát a Honvédelmi Bizottmány minden rendeleteinek, kimondhatatlan 
nélkülözések és csalódások daczára, készségesen alávetette, feljogosította a hadtestet 
azon méltányos várakozásra, hogy a Honvédelmi Bizottmány legalább egyet lelkiis-
meretesen kerülni fog: azt, hogy a hadtestet bármi kétszínű helyzetbe hozza. 

Miután a Feldunai hadtest a Honvédelmi Bizottmány rendelése szerint másfél hó-
napig ritka önmegtagadással a legfárasztóbb előőrsi szolgálat által az ország határ-
szélét védelmezte; miután a Mosony melletti ütközetben a sokkal nagyobb számú 
ellenséget győztesen visszanyomta; miután abban a szerencsétlen győri positioban 
mindaddig vitézül helyt állott, mígnem a jobb szárnyon már körül volt kerítve az 
ellenséges túlerőtől és a fővárosok biztosítására szükséges visszavonulását már csak 
az ellenség bekerítő csapatjával vívott kemény ütközet által tette lehetővé; miután 
anélkül, hogy a dunántúli kerület földnépében azzal a sokat emlegetett rokonszenv-
vel találkozott volna, s anélkül, hogy a Honvédelmi Bizottmány részéről akárcsak a 
legkisebb előkészületek is történtek volna az ellenséges túlerő előnyomulásának a 
tatai, bánhidai, neszmélyi, csákvári, zámolyi, ondódi és sárkányi közlekedési vona-
lok fő és mellék utain való megakadályozása végett, - mindez említett helységeknek 
részint előtte, részint mögötte mindaddig csatakészen helyt állott, mígnem az ellenség 
jobb szárnyának Móron át történt győzelmes előnyomulása részünkről a 
Martonvásáron átali offensivát vonta maga után, melyből azonban csakhamar a 
Honvédelmi Bizottmány egyenes parancsára a Buda előtti defensivába kellett 
átalmenni: akkor ezen sokat sanyargatott hadtestnek már csupán egyetlen vigasztaló 
kilátása maradt: Magyarország fővárosa tövében és utczáiban vívni meg az eldöntő 
ütközetet. 

A Honvédelmi Bizottmány rendeleteinek azelőtti határozott hangja, valamint a 
néphez intézett proclamatioi azon várakozásra jogosítottak, hogy a Honvédelmi 
Bizottmány a rég óhajtva várt és most végre elérkezett döntő pillanatban mindenkit 
föllelkesítő erélyt fog kifejteni. 

S íme mindazok helyett, miknek meg kellett és meg lehetett volna történni, 1849-
évi január l-jén a budafoki főhadiszállásba érkezett: 

1. a tudósítás, hogy a Honvédelmi Bizottmány idehagyta a fővárosokat; 
2. Annak elrendelése, hogy a Buda előtti úgynevezett „első vonalon" Tétény, Bia 

stb. vonalán, eldöntő csatát kell ugyan vívni, anélkül azonban, hogy a hadtest 
feláldoztassék vagy hogy a fővárosok ágyúztatásnak tétessenek ki, azaz: daczára az 
egyetlen biztos átkelőnek, és daczára az üldöző ellenségnek, meg kell menteni a 
hadtestet a Duna bal partjára; 

3. utasítás egy küldöttségnek az ellenséges hadsereg fővezéréhez való áteresztésre. 
Ezen három tény közül mindegyik magára elegendő lett volna a hadtest bizalmát 

a Honvédelmi Bizottmány férfiai irányában megingatni; de együttvéve ezek azt az 
aggályt is keltették, mintha ezen hadtest eddig csak - a legszelídebb kifejezéssel élve -
használható (de gyakorlatlan kézben veszedelmes) eszköznek tekintetett volna. 

Hogy tehát azon politikai küzdelmek közepett, melyeknek kivált a legközelebb jö-
vőben szegény hazánk martalékul talál esni, ezen Feldunai hadtest a maga állás-
pontját szigorúan törvényes alapon szilárdul fönntarthassa: ezennel nyilvánosan 
kijelenti a következőket: 
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1. A Feldunai hadtest hű marad esküjéhez, miszerint Magyarországnak V. Ferdi-
nánd király által szentesített alkotmánya fönntartásáért minden külső ellenséggel 
határozottan szembe száll. 

2. Hasonló határozottsággal fog a Feldunai hadtest mindazok ellenében fellépni, 
kik az országon belül netalán idétlen republikánus izgatásokkal az alkotmányos 
királyságot felforgatni megkísértenék. 

3• Az alkotmányos monarchia fogalmából, melyért a Feldunai hadtest utolsó em-
berig harczolni el van szánva, önként folyik, hogy neki egyedül azon parancsokat 
szabad és szándéka követni, melyek a felelős magyar királyi hadügyminisztertől, 
vagy ennek maga által kinevezett helyettesétől (jelenleg Vetter tábornok) törvényes 
formában érkezendnek hozzá. 

4. Minthogy a Feldunai hadtest szem előtt tartván Magyarország alkotmányára 
letett esküjét és szem előtt tartván önnön becsületét, teljes öntudatával van annak, 
mire köteles és mit akar annálfogva végezetül kinyilatkoztatja, hogy az ellenséggel 
folytatott, bármely egyezkedésnek az eredményét csak az esetben fogja elismerni, ha 
az egyrészt Magyarországnak alkotmányformáját, melyre a hadtest megesküdött, 
másrészt magának a hadtestnek katonai becsületét biztosítja. 

Görgey s. k. tábornok"53 

A nyilatkozat voltaképpen „...nem a törvénytől eltérő államrendet, hanem a 
fennálló alkotmányhoz hű ragaszkodástproclamálta... 

Formailag két részből állt. 
Az első rész Görgey szózata, felhívása a hadsereghez. Ebben egyrészt magyarázza 

saját eddigi tevékenységét, másrészt (hol igaz, hol igaztalan vádakkal) támadja az 
OHB intézkedéseit. Megfogalmazza a kiáltvány céljait is: a hadsereg jogállásának 
tisztázása, becsületének megóvása — s ezáltal megóvása a feloszlástól. 

A második rész, a tulajdonképpeni nyilatkozat (formálisan a sereg válasza), amely-
ben a hadtest - bizalmát vesztvén az OHB-ban - , fölsorolja panaszait, s négy pontba 
foglalva előadja kívánságait. 

Először is leszögezi, hogy a feldunai hadtest - esküjéhez híven — az országgyűlés 
által törvényesnek elismert király (V. Ferdinánd) által szentesített alkotmányéit min-
den külső ellenséggel szemben harcolni fog. 

A kiáltvány eme pontja tulajdonképpen megegyezett a kormány hivatalos állásfog-
lalásával. Bizonyítják ezt a korábbi nyilatkozatok, országgyűlési határozatok, valamint 
az a tény, hogy az országgyűlés által Windischgrätzhez küldött békekövetség is az 
1848-as törvények elismerését kérte.55 Az V. Ferdinánd nevére való hivatkozás azon-
ban nyilvánvalóan csupán a törvényesség látszatának fenntartását, a hadsereg tiszti-
karának megnyugtatását szolgálta, s azt kívánta bizonygatni, hogy a törvényesség 
útjáról a bécsi kamarilla tért le. 

» A váci nyilatkozatnak eredeti példánya nem maradt fenn. Az itt közölt szöveg Görgey 
Artúr idézett művében található. A korszakkal foglalkozó történészek többsége (Gelich, 
Breit, Horváth, Steier, Pusztaszeri) által közreadott szöveg Görgey Artúr: Mein Leben 
und Wirken in Ungarn c. 1852-ben Lipcsében kiadott könyvében közölt nyilatkozat 
magyar nyelvű fordítása. Német nyelven teszi közzé a nyilatkozatot Pap Dénes (i.m. 
296-303. old.). Tragor Ignác kutatásai alapján valószínűsíthető, hogy Görgey a nyilatko-
zatot eredetileg is csak német nyelven sokszorosította (i.m. 76. old.). 

^Görgey István i.m. 1135. old. 
55Kossuth még december 7-én a következőket írta Csánynak a Béccsel való megegyezés 

feltételeiről: .De ha azt ki tudnád vinni, hogy Kremsiiben szó emelkedjék a békés ki-
egyenlítésre, az igen jó volna. Az alap ez lehetne: Magyarország egy fejedelem alatt álló, 
de Ausztriába soha bele nem olvasztható önálló külön ország." KÖM-XIII. 663. old. 
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A 2. pontban a feldunai hadtest kijelenti, hogy az alkotmányt nemcsak a külső tá-
madások ellenében védi meg, hanem kötelességének érzi, hogy minden az 
„alkotmányos rendet felforgatni" szándékozó köztársasági próbálkozással szemben is 
erélyesen föllépjen. Ennek a pontnak az alkotmány megőrzésére esküt tett tisztikar 
megnyugtatásán kívül volt némi fenyegető éle is, amely nyilvánvalóan a Madarász 
körül csoportosuló radikális baloldal (az ún. flamingók) ellen irányult.56 

Miután ugyanis az uralkodó október 3-án feloszlatta az országgyűlést, a fővárosi 
lapokban egyre többször lehetett olvasni republikánus eszmékért lelkesedő írásokat. 
„Október 11-én Ábrányi Emil már azt írta, hogy a nép elhagyja a királyt. A lapok a 
királyság ármányáról írtak: a királyi koronák fakulni kezdenek a népek átkainak 
penésze alatt. Míg október végén már nyíltan hirdették a respublikát. Zerffy röpirata 
november 11-én Kossuthra hivatkozva, a dinasztia letételét követelte s hogy ki kell 
mondani a harc célját, s a függetlenséget. Sorozatos Habsburg-ellenes cikkek után a 
Márczius Tizenötödike november 16-án hozta elő a detronizációt. Maga a Honvé-
delmi Bizottmány nem fejezte ki álláspontját, de kitűnik, hogy a várt győzelem a 
kérdést könnyen király-ellenes irányban oldotta volna meg. '57 

Görgey — s a jobbára alkotmányhű liberális középnemesekből álló tisztikar — úgy 
vélhette, hogy a tragikusnak tűnő katonai helyzet, a főváros feladása, az országgyűlés 
és a kormány Debrecenbe költözése, valamint Windischgrätz kemény hangú nyilat-
kozatai olyan hatással lehetnek a képviselőház mérsékeltebb illetve konzervatív 
tagjaira, hogy azok nem fogják követni a hozott határozatot, azaz nem fogják követni 
az országgyűlést Debrecenbe - ahogy az ténylegesen be is következett, hiszen január 
9-én a 415 képviselő közül csupán 145 jelent meg58 - , s így az országgyűlésen a 
radikálisok esetleg a kívánatosnál nagyobb befolyásra tesznek szert. Egy ilyenféle 
radikalizálódást azonban a tisztikar már nem nézett volna jószemmel, s meit Görgey 
maga is úgy vélte, hogy az OHB adott esetben könnyen Madarászék befolyása alá 
kerülhet, s mert a radikálisok a Zichy-ügy59 óta Görgey nevét is a zászlójukra írták, s 
ezzel Görgeyt olyan színben tüntették fel a közvélemény előtt, mintha neki valami-
féle kapcsolata volna ezzel a csoporttal - ezért tartotta szükségesnek kijelenteni, hogy 
hadserege a Windischgratz-féle kiáltványokban ellene felhozott váddal ellentétben 
nem valamiféle politikai pártnak a fegyvere - ellenkezőleg: eddig is a nemzetet 
képviselő országgyűlés (és annak törvényes kifolyása: a Honvédelmi Bizottmány) 
rendeleteinek engedelmeskedett, s a továbbiakban is elhatárolja magát mindenféle 
politikai párttól, amely nem az 1848-as alkotmányért száll síkra. Mi több: a köztársa-
sági nézeteket vallókkal szemben erélyes fellépésre kötelezi magát. 

Ugyanakkor formálisan megtagadja az engedelmességet az OHB-nak (3. pont), 
amelyben immár nem az alkotmányos monarchia védelmezőjét látja, s kijelenti, hogy 
(a január 2-ai haditanács határozatainak megfelelően) ezentúl csakis a hadügyminisz-
tertől érkező parancsokat fogja követni. Meglehetősen logikátlan ez az érvelés. 
Egyrészt mert Mészáros már nem tekinthető a király által kinevezett hadügyminisz-
ternek, hiszen október 3-a után — bár a hadügyminisztérium még tovább működött, s 
még két héttel később is Mészáros ellenjegyzésével nevezték ki például Weiler Antalt 
az 52. gyalogezred ezredesévé60 - de lényegében V. Ferdinánd feloszlatta az ország-

56A Madarász-testvérek szerepéről lásd Takács Ferenc: Két flamingó c könyvét Bp. 1980. 
57Kosáry: A Görgey kérdés i.m. 25-26. old. 
58Az adatokat közli Deák István i.m. 223. old. (Később azonban a Debrecenben megjele-

nő képviselők száma 300-ra emelkedett.) 
59Görgey - a Csepel-sziget teljhatalmú parancsnokaként - 1848. szeptemberében hadbí-

róság elé állította, majd kivégeztette Zichy Ödön grófot, Fejér megye királyi adminiszt-
rátorát. 

6oA magyar nemzet története (Szerk.: Szilágyi Sándor Bp. 1900. X148. old. 



gyűlést (mint láttuk: törvényellenesen); a Batthyány-kormány, mint felelős miniszté-
rium tovább nem működdött - így felelős miniszter sem létezett. (Az erre való hivat-
kozás valóban csak a kétkedők befolyásolására szolgált.61) Másrészt Mészáros e 
pillanatban az OHB által a hadügyek irányításával megbízott személy volt, s mint 
ilyen, maga is az OHB tagja, és nyilvánvaló, hogy intézkedései az OHB egyetértésével 
fognak találkozni. 

A nyilatkozat 4. pontjában utalás történik arra az esetre, ha a (hadsereg számára 
nem eléggé tisztázott szándékkal) Windischgrätzhez indított országgyűlési küldöttség 
esetleg kompromisszumot ajánlva — az alkotmány bizonyos pontjainak feladása árán 
- kötne békét. 

A hadtest erre vonatkozóan kijelenti, hogy csak olyan békét hajlandó elfogadni, 
amely Magyarország alkotmányát és a sereg becsületét garantálja. Az alkotmányt tehát 
nem hagyja alku tárgyává tenni! Világos állásfoglalás ez az áprilisi törvények mellett. 

Ám ebbe természetesen beleértendő az is, hogy amennyiben a hadsereg eléri cél-
ját, azaz biztosítva látja az alkotmányosság megtartását - a harcot befejezettnek 
tekinti. Ám így értelmezve sem igen olvasható ki a nyilatkozatból megadási szándék, 
egyezkedési hajlandóság62, hisz Görgey aligha remélhette volna, hogy Windisch-
grätz, aki korábban kijelentette: lázadókkal nem tárgyal, s aki az országgyűlés hivata-
los küldöttségét azzal utasította el, hogy csakis feltétel nélküli megadásról lehet szó, 
most egyszeriben hajlandó volna garantálni az alkotmányt. Görgey tisztában volt 
azzal, hogy csakis jelentékeny katonai sikerekkel lehet a bécsi udvart tárgya-
lóasztalhoz kényszeríteni. Ebből következően Görgey „...úgy gondolta, hogy a had-
sereg az új szakaszába érkezett küzdelemnek fontosabb tényezője, mint az ország-
gyűlés, melynek ki tudja, hány tagja érkezik meg valóban Debrecenbe, vagy a Hon-
védelmi Bizottmány... '63, amelynek Debrecenben, az ottani lakosság körében nyil-
ván sokkal kevesebb támogatója lesz, mint a forradalmi Pesten. 

A békét csak a hadsereg kényszerítheti ki, s ezért azt megkötni is csak a hadsereg 
egyetértésével, közreműködésével szabad — vélte Görgey. De mert a tisztek 
„...kijelentették, hogy a bizonytalanságba, a forradalomba nem mennek s a mene-
kült kormányban nem látják az alkotmányosság garanciáját... ezért a nyilatko-
zatban a hadsereget függetlenítette az OHB-tól, s ezáltal önálló politikai tényezőként 
deklarálta. így vált a nyilatkozat egyben politikai programmá is.65 E minőségében 
meglehetős hasonlóságot mutatott a békepárt elképzeléseihez. Attól csupán annyi-
ban különbözött, hogy míg a békepárt az 1848. évi alkotmányt olyan tárgyalási 
alapnak tekintette, amelyből szükség esetén engedményeket lehetett tenni, Görgey 
ragaszkodott az alkotmány feltétlen megtartásához. (Ezt hamarosan Windisch-
grätznek is tapasztalnia kellett, hiszen amikor megbízottja január 28-án Rózsahegyen 
kapitulációs felszólítással fölkereste Görgeyt, ő válaszként a váci nyilatkozat egy 

6lGörgey István a következőket írja ezzel kapcsolatban (i.m. I 134. old.) ....bátyám... 
kénytelen volt azt a jó öreg Mészárost... czopfjánál fogva... előtérbe húzni, mint azon 
egyént, és azon hivatalt, mely a régi ezredeknek csász. kir. osztrák katonákból magyar 
királyi hadakká történi átváltozkodása formális törvényességének legelső garantiája 
volt; és mely egyénileg kétségbe vonhatatlan loyalitásánál, katonai becsületességénél 
fogva most utolsó - bár előreláthatólag igen gyarló - garantiául kínálkozott." 

62 Varga János: A Görgey-kérdéshez c. tanulmányában egyértelműen kijelenti: .Görgey 
célja az volt, hogy az osztrákok tudomására hozza egyezkedési hajlamát..." Valóság 
I960. 3. 102. old. 

eiHerczeg Géza. Görgey. Történelmi Szemle 1981. 3. 415. old. 
MKosáry i.m. 28. old. 
65Hanák Péter — Varga János: Beszélgetés a Görgey-kérdésről Kritika 1974. 6. 16. old. 
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példányát adta át - jelezve ezzel, hogy a hadsereg fegyverletételéről csak az alkotmá-
nyosság garantálása esetén lehet szó. 6 

A nyilatkozat következménye 

A nyilatkozat hatása hamarosan érzékelhetővé vált: Kossuth árulással vádolta Gör-
geyt, s a radikálisok is kezdték másképp megítélni az egykori példaképet - hovato-
vább ellenségüket látták Görgeyben. Lassacskán a békepárt figyelme is Görgeyre 
irányult (bár a puhatolózó tárgyalásoknál tovább nemigen jutottak), s az északi hadjá-
rat során mások is kinyilvánították Görgeyvel való egyetértésüket - így például 
Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos is kifejezésre juttatta a váci nyilatkozathoz 
való csatlakozását.6' 

A politizáló hadsereg (Görgey) és az OHB (Kossuth) között a bizalom sohasem állt 
helyre. „Itt vette kezdetét ama, később annyi bajt okozott veszedelmes irány, mely 
szerint a hadseregben azon hiedelem fészkelte be magát, hogy annálfogva, mivel az 
alkotmány megőrzéséért küzd, fel is van jogosítva magának politikai szerepet igé-
nyelni, sőt a kormány lépteit, intézkedéseit bírálgatni, s a maga engedelmességét 
attól feltételezni, amint a kormány eljárását helyesnek vagy helytelennek látja; és mi 
még ennél is több, fel van jogosítva igényelni, hogy a legfőbb hatalom a kormány és 
a sereg közt legyen felosztva, s a kormány az ellenséggel csak úgy kezdhessen alkut, 
ha abban a sereg is megegyez. '68 

Bár a kiáltvány valóban a magyar szabadságharc jogállását tükrözte, s a követelé-
sek azonosak voltak Kossuth és az OHB korábbi nyilatkozataival, a Windischgrätzhez 
küldött követség tárgyalási alapjával, vagy Nyáry Pál Közlönybeli cikkének tartalmá-
val69 - a fő gondot nem az okozta, hanem az, hogy a hadsereg most a kormánnyal 
szemben önmagát politikai tényezőnek deklarálta. Bár e kormány létének törvényes-
sége megkérdőjelezhető: az országnak akkor valójában nem volt felelős kormánya. 
Az OHB tagjai nem akarták magukat minisztereknek tekinteni - a november 26-án 
megszavazott miniszteri fizetést sem fogadták el - a miniszteri tárcákat sem osztották 
szét egymás között: a bizottmány tagjai (mint kollegiális testület) együtt érezték 
magukat felelősnek. 

A feldunai hadtest mellett ekkor nem volt kormánybiztos, aki a kormány és az or-
szággyűlés álláspontját „hatalommal" képviselte volna. (Csány lemondott, visszatért 
Debrecenbe, s az új kormánybiztosokat majd csak január 13-án nevezik ki.70) így a 
polgári hatalmat Görgey seregében valójában senki sem képviselte. 

Görgey élt a lehetőséggel, s e meglehetősen kényes politikai és hadászati helyzet-
ben (olyankor, amikor az országban szinte az egyetlen ütőképes erőt a feldunai 
hadtest képezte), nyilvánosságra hozta álláspontját. 

Görgey tehát - hogy megőrizze a hadsereget a további harcokhoz („Amíg seregünk 
van, hazánk is van!" - mondta Kossuth), s meit meggyőződése volt, hogy a további 
radikalizálódás (az eseüeges detronizáció, a köztársaság kikiáltása) sokakat eltántorítana a 
harc folytatásától - ahogy az majd 1849. áprilisában be is következik - , s a nemzetközi 
közvéleményt is erősen befolyásolná - nyíltan megfenyegeti Madarászékat, illetve a 
Madarászék körül gyülekező republikánus eszméket hirdető radikálisokat. 

^Herczeg i.m. 4l6. old. 
67Steier Lajos: Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos és honvéd ezredes visszaemlé-

kezései az 1848/49-i szabadságharcról és a tót mozgalomról 1924., 107-108. old. 
68Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harcának története 1848- és 49-ben. Genf 

1864., II. 211. old. 
69Görgey István i.m. I 141-143. old. 
70Luzsénszky és Ragályi kinevezése KÖM-XIV. 121. old. 

18 



Célja az lehetett, hogy hadseregét az alkotmányosság hívének megtartva elhatárolja 
magát minden olyan nézettől, amely ezzel szemben áll, illetve a hasonló nézeteket 
valló békepárt számára felkínálja a hadsereg támogatását. 

Ez a politikai program azonban ugyanúgy nélkülözte a realitást, ahogyan hiába-
való volt a békepárt engedményekre hajló javaslata is — az ausztriai-ház ugyanis 
ebben az időben az alkotmányosság semmilyen formájáról nem akart hallani, és 
csakis a feltétel nélküli megadásról volt hajlandó tárgyalni. 

Görgey hadászati sikerekkel próbálta meg tárgyalóasztalhoz kényszeríteni az oszt-
rákokat, de sem a felvidéki, sem az úgynevezett tavaszi hadjárat nem hozta meg a 
remélt kompromisszumos megoldást. 

Oláh András 

Tragor Ignác, 
a váci 
múzeumalapító 

Vác a XDC század végén a megye legiparosodottabb települése, fontos egyházi 
központja volt. A századfordulón a közel 17 ezres lakosság 39 %-a ipari és kereske-
delmi tevékenységet folytatott. A századvégre jellemző közéleti aktivitás, a polgári 
kezdeményezések szerepe városunkban is jelentős hatással volt a helyi intézmények 
működésére. Egy városi múzeum igénye már az 1880-as években felmerült, e köz-
gyűjtemény létrehozása céljából rendezett 1891-ben kiállítást a még nem szorosan 
egyleti keretek között működő Váci múzeumi és régészeti bizottság. A múzeum ügyét 
igazán nagy lendülettel az 1895-ben szerveződő Múzeum Egyesület karolta fel. Ennek 
életrehívásában és munkájában el nem évülő érdemeket szerzett Tragor Ignác, a 
centenáriumához közeledő váci múzeum névadója. 

Tragor Ignác egy jelentős váci kereskedő-bankár családban született 1869. június 4-
én. Édesapja feleségül vette bátyja özvegyét, Meiszner Herminát - öt gyermekkel - , 
az új házasságban az apa nevét viselő Ignác volt a legidősebb utód. Összesen kilen-
cen nevelkedtek, hat fiú és három lány. A gyermek Ignác Vácon végezte az elemi 
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iskolát, itt járt a híres piarista gimnáziumba is. Iskoláiban életre szóló barátságokat 
kötött, későbbi munkásságában is segítségére voltak e kapcsolatai. Érettségi után 
Budapesten jogi tanulmányokat folytatott. A diploma megszerzése után Kolozsvárra 
és Csíkszeredára került gyakornoknak. Munkáiból tudjuk, hogy már ebben az idő-
szakban feljegyzett mindent, ami szeretett szülővárosával kapcsolatban tudomására 
jutott (pl. Vác említése kolozsvári kocsisok káromkodásaiban). Dr. Tragor Ignác 
segédjegyzőként került vissza Vácra, egy ideig közjegyzői hivatalra pályázott, majd 
családi késztetésre átvette a helyi takarékpénztár vezetését. E pénzintézetben dolgo-
zott hivatalosan, de egyre inkább hatalmába kerítette a kutatói szenvedély. A város 
történelmével kapcsolatos minden adat érdekelte, ezeket gyűjtötte, rendszerezte. 
Idővel a helytörténeti források végtelen sorát tárta fel, s mivel az eredetiek nagyrészt 
azóta megsemmisültek, így Tragor munkái is forrásokká váltak. 

Az 1896-ban megalakuló Váci Múzeum Egyesületnek Dr. Tragor Ignác a titkára 
volt. Élete, munkássága az Egyesület alapításától kezdve összeforrt a váci múzeum 
ügyével. A városi közéletben és az Egyesület hosszú, eredményes működése során 
sok vihart is elcsendesített. 1906-tól lett hivatalosan is elnöke az Egyesületnek, de 
ekkorra már régen ő volt a mindenes, a fő mozgatóerő. Széleskörű ismeretsége a 
szervezésben sokat jelentett, sikeres népszerűsítő tevékenységet fejtett ki az iparos-
kereskedő réteg és az értelmiség körében. Jelentős pénzbeli támogatással, értékes 
darabokkal gyarapították a váci polgárok a múzeum gyűjteményét. Az első két évti-
zedben bérelt épületekben működött a múzeum, ennek ellenére több nagysikerű 
kiállítás fotóit, dokumentumait, nyomtatott lajstromait ismerjük ebből az időszakból. 
Tragor már 1898-ban felvette a kapcsolatot a Múzeumok és Könyvtárak Országos 
Felügyelőségével, ennek eredményeként komoly szakmai irányítással és felügyelettel 
folyt a gyűjtőmunka. Ásatásokat szerveztek, tárgyegyütteseket vásároltak, jó érzékkel 
gyűjtötték a kor dokumentumait, újságokat, aprónyomtatványokat. A költségek 
előteremtéséhez műkedvelő előadásokat tartottak, gyűjtést szerveztek, államsegélyt 
igényeltek. Rendszeressé vált a tudományos előadások szervezése is. Az egyleti 
munka igen népszerű volt, a városnak alig lehetett olyan családja, amely valamilyen 
szállal ne kötődött volna a Múzeum Egyesülethez. 

A múzeum 1919-ben jutott adományozás útján a jelenlegi épületéhez. A házat rö-
vid idővel később pereskedéssel kellett megtartani. Tragor jogi végzettsége e harcban 
volt nagy hasznára az intézménynek. 

A könykiadás külön fejezetet érdemel Tragor Ignác és a VME tevékenységében. Az 
értékes helytörténeti kiadványokból, az általa indított Váci Könyvek sorozatból és 
más füzetekből összesen 78 darab jelent meg az Egyesület 1948-as feloszlatásáig. 
Ezek nagy hányadát - 35 munkát - Tragor írt, 4-nek társszerzője, 3-nak szerkesztője 
volt. (A Váci Könyvek könyvsorozatot az 1980-ban újjáalakult Váci Múzeum Egyesü-
let és a Múzeum újraindította, az új sorozat 7. kötete napjainkban jelent meg. Az új 
sorozat első kötetében Dr. Asztalos István dolgozza fel a Pest megyében 1875-1949 
között működő régészeti-, történelmi- és múzeumi egyesületek történetét. E tanul-
mány jelentős fejezetet szentel a Váci Múzeum Egyesületnek. A kötet másik tanulmá-
nyában Ráduly Emil és Mátyus Ottilia a VME kiadványainak bibliográfiáját adja.) 

1932-ben az Egyesület egyik alapító tagja Tragorral kapcsolatban az alábbiakat 
mondta: „Neki köszönhető, hogy az egyesület országos hírű és példaként emlegetik. 
Minden váci tudja, hogy ő nélküle Vácnak nincsen múzeuma, ő annak a lelke." 1936-
ban javaslat született arról, hogy a városi múzeumot Tragorról nevezzék el. Tragor 
maga az alapszabályra hivatkozva az Egyesület közgyűlésével e javaslatot leszavaz-
tatta. 1941. február 10-én bekövetkezett halála után már aktuális lett volna a múzeum 
elnevezése, sajnos a Váci Múzeum Egyesület akkori vezetői ezt elmulasztották, 
később a közfelfogás és a kor divatja alapján minden különösebb indok nélkül a Vak 
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Bottyán nevet kapta az intézmény. Tragor utóda rövid időre Bán Márton piarista tanár 
lett, őt a negyvenes évek végén eltávolították az intézményből. Néhány nagyon 
zaklatott, sok pusztítást hozó esztendő után a hatvanas években leltározták újra az 
anyagot. A tájmúzeum rangot viselő intézmény gyűjtőköre mára a régészeti, helytör-
téneti, néprajzi és művészettörténeti szakágakra terjed ki. 

Vácott 1942 nyarán közadakozásból szobrot állíttattak Tragornak, a városban utcát 
neveztek el róla. A háborút követően viszont özvegye és egyetlen leánya a megaláz-
tatások sorozatát kellett hogy elviselje. A családi házból is kiköltöztették az asszo-
nyokat, értékeiket felélték, a maradék a lakhelyükül szolgáló vizes szoba-konyhában 
pusztult el. Tragor kéziratos hagyatéka szétszóródott, az államosítást követően a 
múzeumból is rossz kezekbe került iratainak, gyűjtéseinek egy része. 

Múzeumunk a már a nyolcvanas évek elején megindult próbálkozások nyomán 
1990. májusától viselheti alapítója nevét. Ezzel is próbálunk emléket állítani egy 
embernek, olyan embernek, aki képes volt maga körül megváltoztatni a világ egy 
részét. 

Zomborka Márta 

A Bonyhádi Székely Szövetség 1994 nyarán faragott emlékfákat állít az 
1941-ben elhagyott öt bukovinai székely falu temetőjében. Az emlékfák szente-
lésére zarándoklatokat szervez. 

Az emlékfák felszentelésére az egykori templombúcsúk napján kerül sor, a 
római katolikus egyházi szertartás keretében. Andrásfalván június 26-án, Istense-
gítsen és Fogadjistenben július 3-án, Hadikfalván augusztus 14-én, Józseffalván 
augusztus 20-án lesz a szentelés. Legyen jel, ami emlékezteti a hazalátogatókat, 
hogy valamikor itt volt a székelyek temetője. Legyen hely, ahová letehetik a 
megemlékezés virágait, ahol térdet hajtva, égő gyertya mellett imádkozhatnak 
halottaik lelkiüdvéért. 

A Székely Szövetség felhívással fordul az egykori bukovinai székelyekhez és a 
velük együttérző honfitársaikhoz, hogy pénzadományaikkal járuljanak hozzá az 
emlékfák elkészítésének és felálításának költségeihez. Adományaikat a Székely 
Szövetség Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. bonyhádi fiókjá-
nál vezetett 841-001003-8 sz. OTP csekkszámlára szíveskedjenek átutalni. Az 
átutalásra kérjük, írják rá: „Emlék/a". 

Fábián Gergely 

21 



Száz éve született Mészáros Kálmán 
A XIX. század utolsó harmadában és e század elején jól fölszerelt magyar expedíci-

ók (Teleki Sámuel, Széchenyi Béla, Déchy Mór, Zichy Jenő vezetésével) indultak 
útnak Afrikába és Ázsiába, hogy az európai tudomány által még nem, vagy kevésbé 
ismert területeken végezzenek természettudományi, néprajzi, nyelvészeti vagy egyéb 
művelődéstörténeti kutatómunkát. Ám voltak olyanok is szép számmal, akiket a 
tudományos ambíciókon kívül a megélhetés kényszere vitt külországokba, tengeren-
túli földrészekre. 

Ilyen nagyhírűvé vált utazónk volt például Torday Emil (1875-1931) etnográfus -
az afrikai Kongó folyam környékén élő néger törzsek kutatója - és Fuszek Rudolf 
orvos (1882-1941), állattani és néprajzi gyűjtő (az afrikai Libéria egykori egészségügyi 
minisztere). Kittenberger Kálmán (1881-1958) és Széchenyi Zsigmond (1898-1967) 
vadászszenvedélyüket kielégítendő mentek Afrikába, s az átélt páratlan kalandokat 
szépirodalmi igényű könyvekben tették közkinccsé; emellett igen jelentős zoológiai 
gyűjteményekkel gazdagították múzeumainkat. 

Kortársuk volt Mészáros Kálmán orvos, aki száz esztendeje, 1894. május negyedi-
kén született Gyulán. Édesapja a helyi törvényszéken dolgozott könyv- és irattáros-
ként. A hatgyermekes Mészáros család egyszerű háza (vertfalú, nádfödeles építmény) 
a gyulai Almásy grófok vadaskertjének szomszédságában állott. A kétholdas telken 
hatalmas dió-, tölgy és fenyőfák pompáztak. A vén, vaskos törzsű fákra fölkapaszko-
dott borostyán, a mahóniacserjék színpompás őszi levelei valóságos őserdei látványt 
nyújtottak. A kis Mészáros Kálmán a vadaspark drótkerítésén át el-elgyönyörködött a 
magas fák között röpködő madarakban, sétálgató szarvasokban. Kisgyermekkorában 
errefelé legeltette a libákat, s e romantikus környezetben fejlődhetett ki a természet 
titkai iránti mély vonzalma. (A Mészáros família kis háza és gyönyörű kertje ma már 
nem látható: a telek beleolvadt a gyulai kemping területébe, a házikót pedig az 1960-
as években lebontották.) 

Mészáros Kálmán a gyulai Római Katolikus Főgimnáziumban végezte középiskolai 
tanulmányait. Szorgalmas, szerény, jó magaviseletű, kiválóan tanuló diák volt. A nyári 
vakációk idején sokat segített szüleinek. Érettségi után a budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetem Orvostudományi Karára iratkozott be. Kitűnő minősítéssel szerez-
te meg orvosdoktori oklevelét. Tombolt az I. világháború. A friss diplomás Mészáros 
doktort is kivitték a frontra. Egy hadikórházban sebészként gyógyította az esztelen 
öldöklés tengernyi sebesültjét. 

A háború befejezése után Gyöngyösön kórházi osztályos orvosként, majd egy 
ideig az erdélyi Pecséren körzeti orvosként gyógyított. A világháborút lezáró trianoni 
békediktátum után Mészáros Kálmán elyesztette állását. Hiába kilincselt, hiába írt 18 
(!) kérvényt, itthon nem jutott munkához. Végső megoldásként a kivándorlást válasz-
totta. 1924 nyarán ládákba csomagolta orvosi eszközeit, ruháit, vadászfegyverét és 
kedvenc vadászkutyájával a gyulai állomáson vonatra szállt. 

Nagykanizsán és Trieszten át a franciaországi Marseilleig utazott, majd július 19-én 
beszállt az Angkor nevű tengerjáró gőzhajóba. Francia Szomália fővárosában, Dzsi-
butiban lépett Afrika földjére, ahonnét megint vonattal folytatta útját Etiópia (akkor 
Abesszínia) fővárosába, Addisz-Abebába. Itt néhány hónapig magánpraxist folytatott, 
majd görög kereskedő barátai beajánlották Észak-Etiópia legtermékenyebb tartomá-
nya, Godzsám fejedelméhez, Ras Hailuhoz, mert a nagyhatalmi feudális főúr „egy 
igazi európai orvost akart országában letelepíteni". 

1925 februárjában ötven öszvérből és ugyanannyi marcona fegyveresből álló kara-
ván indult el Addisz-Abebából, hogy a fehér orvost Godzsám fővárosáig, Debra 
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Markosig kísérjék. Sziklás hegyeken, eukaliptuszerdőkön, majd megművelt síkságo-
kon haladtak át, s február 19-én megérkeztek a Kék-Nílus partjára. Mészáros Kálmán 
így örökítette meg későbbi könyvében a feledhetetlen pillanatot: 

„Fenséges ősvilági kép: óriási, több kilométer széles, sziklás vadon mély völgye 
fölött áll a vándor. Tisztán nem látni a túlsó hegyoldalakat, mert a pára, mely a Kék-
Nílus felett lebeg, csak sejtetni engedi a távolba szemlélőnek a vidék vad szépségét. 
Lent, mélyen, hatalmas sasok keringenek számyrebbenés nélkül. Halálos csend — 
szellő se rezdül. S szemben, messze, a godzsámi sziklás hegyek elhagyatottságukban 
is fenséges büszkeséggel merednek az ég felé..." 

Február 22-én, izgalmas kalandok közepette keltek át a Kék-Níluson, amelyben 
hemzsegtek az afrikai nagy folyók rémei, a hatalmas krokodilok. Mészáros doktor 
kísérőinek az átkelés alatt szüntelen ropogtak a fegyverei, hogy távoltartsák az élet-
veszélyes, zsákmányra leső hüllőket. 

„Február 26-án érkeztem meg Debra Markosba. A fejedelem egyik öreg tábornokát 
küldte elém, egy óra járásnyira. A kölcsönös „de náje sztiling" (jó napot) után megin-
dultunk a városka felé. Flótások és kürtösök adták tudtára a népnek, hogy megérke-
zett a fejedelem fehér orvosa. Sereglett is a nép bámulni a nem mindennapi látványt. 
Éktelen kürtharsogás és flótázás közepette kísértek szálláshelyemre, amely hatalmas, 
három részre osztott modern, selyemhímzésű sátorból állott" - írja megérkezésének 
pillanatairól. 

Mint a tartomány egyetlen orvosára, rendkívüli föladatok vártak rá. Az emberek a 
legelemibb tisztasági rendszabályokat sem ismerték. Virágzott a varázslás és kuruzslás 
minden válfaja. A fertőző betegségek féktelenül pusztították a lakosságot. Mészáros 
Kálmán etiópiai orvosi működése alatt emberfeletti gyógyító munkát végzett: üszkö-
södő végtagokat amputált, maláriában szenvedőket kezelt, sokféle más sebészeti 
beavatkozást hajtott végre, férgekkel fertőzötteket látott el gyógyszerekkel, és körül-
belül nyolcezer (!) szülést vezetett le. 

Orvosi tapasztalatairól így szól: „Ezer és ezer esetben kellett tapasztalnom, hogy 
Etiópia távoli országainak népe akkor még sohasem látott orvost, és ha egyszer 
megbetegedett, a legnyomorultabbul el is senyvedt. A család együtt hált jószágaival; 
ezeket csak egy összetákolt kerítésfal választotta el a háziaktól. A kunyhó közepén, 
szabad tűzhely mellett „vetették meg" a földön fekvőhelyüket, amely legtöbbször 
földre terített marhabőrből állott. Takaróul vékonyabb-vastagabb, saját szövésű 
takaró szolgált. A füstös konyhai szag, a felszeletelt hústömegek, az emberi és állati 
test fojtó, bűzös, sűrű erdejében nőnek fel itt a gyermekek... De aki megmarad, abból 
azután csakugyan kemény, szívós, szenvedni tudó ember válik." 

Mészáros Kálmánnak több mint tíz esztendei etiópiai tartózkodása alatt számos le-
hetősége nyílott arra, hogy hódolhasson vadászszenvedélyének, minthogy főnökei 
lehetővé tették számára a nagyobb, hosszú hetekig tartó vadászexpedíciók szervezé-
sét, s adtak melléje fegyveres kísérőket. Akkoriban igen kevés fehér vadásznak 
adatott meg, hogy Etiópia mesés gazdagságú, szinte még érintetlen vadászparadicso-
mait becserkészhesse. Nem voltak kiépített utak, s a vadásznak több száz kilométert 
kellett öszvér- vagy lóháton utazni egy-egy szafárin - gyakran véres küzdelmet 
folytatva a jól fölfegyverzett bennszülött rablóbandákkal. Mészáros Kálmán etiópiai 
vadászútjain összesen mintegy hétezer (!) kilométert járt. 

Godzsám tartomány fejedelmével, első kenyéradójával megromlott kapcsolata, 
mert a nagyhatalmú önkényúr hónapokon át nem folyósította a megbeszélt fizetését. 
A doktor szolgáját, akit ő a fővárosba küldött a postáért, elfogatta. „Én nem vagyok a 
maga rabszolgája - mondta bátran a fejedelem szemébe. - Én fehér orvos vagyok, 
akit munkája miatt tisztességes bánásmódban részesítenek az emberek az egész 
világon, nem olyanban, mint maga részesít engem itt... Hónapokon keresztül közön-
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séges bennszülött kunyhóban laktam, örökös nélkülözések között teljesítem orvosi 
kötelességemet, most pedig elfogatja szolgámat, megfosztva annak lehetőségétói is, 
hogy hírt adhassak rokonaimnak és barátaimnak, hogy még élek." 

1925. november 26-án előzetes engedély és útlevél nélkül fölkerekedett, s elindult 
Addisz-Abebába. Útközben többször megállították kis karavánját, s a tartomány 
nagyhatalmú törzsfői közül többen életveszélyesen megfenyegették az orvost. Végre 
tíz nap múlva megérkezett a fővárosba. 

Mészáros Kálmán újra magánrendelőt nyitott. Neves családok (köztük az uralkodó 
famíliája) tagjai éppúgy szerepeltek páciensei között, mint az egyszerű szegények. 
Megtanulta a többség nyelvét, az amharát. Jóindulattal, mély emberséggel közeledett 
betegeihez. „Soha nem utasítottam vissza ezeknek a népeknek a vendégszeretetét. 
Mindig éreztem, hogy amit adnak, azt őszinte, könnyed szívvel adják, s hálásak 
tudnak lenni, ha egy kézszorítást vagy egy barátságos szót adtam nekik cserébe." -
olvashatjuk útirajzában. 

Néhány esztendő alatt Mészáros Kálmán az etióp fővárosban nagy hírnévre tett 
szert. <5 volt a háziorvosa a későbbi uralkodó keresztapjának, Dedzsazmacs Mesasa 
Voldinak, a dél-etiópiai Kambata tartomány urának. 1929 novemberében sikeres 
műtétet hajtott végre rajta, s a szokásos fizetség mellett a tartományfőnök megajándé-
kozta Mészáros doktort egy hófehér keresztes majommal (Colobus gueresa.) E zoo-
lógiai ritkaságról később tanulmányt írt, amely a Búvár folyóirat 1939 novemberi 
számában jelent meg. 

Dedzsazmacs Mesasa Voldinak feltehetően kulcsszerepe volt abban, hogy hamaro-
san a trónörökös, Tafari (később I. Hailé Szelasszié) is fölfigyeljen rá. A trón váromá-
nyosa korának haladó szellemű, európai műveltségű afrikai személyisége volt. Etió-
pia a nagy gyarmatosítások idején is megőrizte nemzeti függetlenségét, ám rendkívül 
elmaradott, feudális jellegű ország maradt. Tafari mélyreható reformokkal igyekezett 
leküzdeni a szegénységet: síkraszállt a rabszolgaság eltörléséért, ipari beruházásokat 
támogatott. Egészségügyi tanácsadója Mészáros Kálmán lett! 

Ám az idős Zauditu császárnő külön élő férje, Ras Guksza nem ismerte el Tafari 
trónöröklési jogát és az uralma alatt álló Gondar tartományban fegyveres lázadást 
robbantott ki. A mozgósított, mintegy 30 ezer főnyi császári sereg egyetlen orvosa 
Mészáros Kálmán volt. 1930. március 31-én zajlott le a döntő ütközet a polgárháború-
ban, amelyben az ősi fegyverek (íj, kaid, dárda) mellett már szerepet kaptak a modern, 
európai gyártmányú gyilkolóeszközök: a géppuska, a kézi lőfegyverek, a tüzérség, sőt 
(francia pilótákkal) két repülőgépet is bevetettek. Tafari hadserege nagy győzelmet aratott 
a lázadók felett, de mindkét oldalon igen sok volt a halott és sebesült. 

Mészáros Kálmán mindent megtett, ami orvosilag és emberileg lehetséges volt: 
„Nem éppen a legnagyobb sterilitással dolgoztam - írja - , de meg kellett tennünk, 
amit csak tehettünk elhagyatottságunkban. Mert azok voltunk, elhagyatottak. Részt 
vettem a világháborúban; ott éltem át egy-egy ütközet után, amit most megint át 
kellett élnem. Halálra fáradtan operálni, rendelkezni, izzadtan, véresen, szomjasan, 
éhesen; éjjel is, rövid megszakításokkal folytatni tovább a jajgató, szenvedő ember 
fájdalmának csillapítását. Végtagok amputációja, koponyalékelés, vérzéscsillapítás... 
Tovább, tovább hozzátok a legsúlyosabb eseteket - kiáltok embereimre... Ez így 
ment nap mint nap. A levegő már bűzös volt a hullaszagtól... Beszélek a fővezérrel. 
Azonnal el kell hagyni a csatatér közelét is. A vizek fertőzöttek, kitör a járványos 
betegség! És akkor sok ezer ember nem fogja meglátni otthonát. Azonnal kiadja a 
parancsot. Egy óra múlva versenyt futunk a halállal." 

Kétheti kemény menetelés után érkeztek meg Addisz-Abebába. Pár napos pihenés 
és fölkészülés következett, hogy a győzelmi díszszemlére rendbe szedje magát a 
sereg. A szemle napján az egész város talpon volt, s tízezrek gyűltek össze a Dzsán 
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Méda nevű mezőn, ahol fölállították a császári díszemelvényt. (Tafárit, a trónörököst 
ettől a naptól I. Hailé Szelassziénak nevezték. A lázadó Ras Guksza elesett a csatában, 
s Zauditu császárnő a hír hallatára megmérgezte magát.) Napfelkelte után megszólal-
tak a dobok, kürtök és harsonák. A fővezérrel az élen megindultak a hadsereg alegy-
ségei, hogy elvonuljanak az új császár előtt. Márványrajzolatú, lobogó sörényű gyö-
nyörű paripán az első sorban lovagolt a sereg egyetlen orvosa, Mészáros Kálmán is. 
Mielőtt az emelvény elé értek volna, egy magas rangú udvari ember fölkérte a dok-
tort, hogy - császári parancsra! - fáradjon föl a dísztribünre. Ahogy leszállt a nyereg-
ből, váratlanul (milyen kicsi is tud lenni a világ!) nyakába ugrott földije, dr. Gajáry 
Kálmán újságíró. 

Mészáros Kálmán fölment a lépcsőkön és az előírt katonás vigyázzállásban üdvö-
zölte a császárt, majd a két francia pilóta között helyett foglalt. Onnét nézte a ritka, 
feledhetetlen, szinte középkori látványt, amit így örökített meg: Jönnek ezren és 
ezren, kiabálva, tolongva, dicsőítve saját hőstetteiket. Az írnokok alig győzik felírni a 
harcosok nevét. Egy névnek sem szabad kimaradni, mert a harcosok szenvedéseiért, 
sérüléseiért nagy jutalom és ajándék jár a császártól... Eltartott ez a bevonulás vagy 
két óráig..." 

A katonai egységek elvonulása után a fővezér lépett az uralkodó elé. Ismertette a 
Ras Guksza elleni hadjárat lefolyását, fölsorolta a lázadók elleni harcban résztvevő 
nagyfőnökök nevét, s a legvégén „a seregével jóban, rosszban kitartó magyar orvost 
dicsérte meg, akit mindnyájan megtapsoltak". A jelentés után I. Hailé Szelasszié 
császár (a Négus) kitüntette a testvérháború hőseit. Mészáros Kálmán a sebesültek 
áldozatos, hősies ellátásáéit az Aetiópia tiszti csillagának lovagja arany érdemjelet 
kapta, a zöld-sárga-piros nemzeti szalaggal. 

A polgárháború után Mészáros Kálmán még évekig Etiópiában maradt. A császári 
ház orvosaként, az uralkodó egészségügyi terveinek egyik legfőbb megvalósítójaként 
úttörő munkát végzett az elmaradott afrikai országban. Gyógyító és szervezői tevé-
kenysége mellett ezekben az években is módja nyílt hosszú vadászexpedíciókra. 
Bejárhatta a vadban gazdag etiópiai tartományok mindegyikét. Hűséges bennszülött 
fegyveres kísérőivel eljutott a rettegett, fanatikus iszlám danakil törzsek földjére, akik 
még akkoriban is űzték a fejvadászatot. E vad és féktelen törzseknél - orvosunk 
szavait idézve - „a férfi legszebb, legférfiasabb, legmegkövetelőbb ékessége az 
emberölés" volt. A danakilok lakóhelye azon az óriási földrészsávon fekszik, amely 
Afrika keleti tengerparti vidékén Eritrea tartományt Kelet-Afrikával köti össze. E 
területen éltek egyedül a fekete földrészen vadszamarak. Mészáros Kálmán nagyon 
szeretett volna legalább egyet elejteni a rendkívül ritka állatfajból, de egyik éjszaka a 
fejvadászok mégölték kedves szolgáját, s ez leírhatatlan pánikot okozott a kísérők 
között. Ám itt sikerült végre lőnie egy kapitális nagykudut, Afrika antilopkirályát. 

Sikerült elmennie a Rudolf-tó és a Stefánia-tó vidékére is, amelyeket 1888 márciu-
sában a nagy honfitárs utazó, Teleki Sámuel fedezett föl és nevezett el a trónörökös 
házaspárról. Nemes nagyvadakat ejtett el: orrszarvút, antilopféléket (közöttük a 
rendkívül ritka nyálát őelőtte még nem lőtt magyar vadász), oroszlánokat. 

Etiópiai vadászkalandjainak kiemelkedő eseménye volt, amikor egyetlen perc alatt 
négy (!) oroszlánt terített le. A vadászati rekordok könyvébe kívánkozó esetet érdek-
feszítő stílusban örökítette meg könyvében: „Két nőstényoroszlánt látok kibukkanni 
vagy 150 méterről a ritka bozótból. Egy pillanatra azt gondolom: - De kár, hogy nem 
sörényes. A másik pillanatban azonban már az egyik váll-lapján pihen az irányzék és 
lövök a legközelebb levőre. Haragosan felhördülve földre vágódik. Gyorsan isméte-
lek, célzok: lövök a másikra, amely már elfelejtett támadni, dacára, hogy a farkát 
felvágta a levegőbe, és egy pillanatra rám meredve, fülét hátraszegte; ugyanis a 9,3-as 
Magnum végzett vele is. - Még két hím oroszlán! - hallom az egyik emberem hangját. 
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Tekintetem elvág a füves boktos terepen. Két, szépen fejlett hímoroszlán a rejtő 
takaróban gyorsan menekül. Az egyik hirtelen megáll és felém bámul. Csak a fejét 
látom, amikor fegyverem dörren. Mintha villám ütötte volna le; azonnal eltűnt a 
magas fűben. Egy pillanat és a másik hirtelen kitör a bozótos fűtengerből és felém 
támad... éles csattanás és a gyönyörű vad egy halálos lövéstől hörögve földre vágó-
dik... Nem tagadom, kissé büszke örömmel fogtam a fényképezéshez, hiszen tud-
tommal egy perc alatt négy fejlett oroszlánt, s köztük két hímet, nemigen lőtt még 
egyetlen afrikai vadász sem." 

E rendkívüli vadászteljesítmény tovább öregbítette Etiópiában orvosunk hírét-ne-
vét. Az egy perc alatt lőtt négy oroszlánra még mindig emlékeznek Etiópiában. Szlo-
vákiai, vágsellyei magyar barátom, dr. Szatmáry Attila állatorvos (a Honismeretben is 
találkozhattunk nevével: a Madárvárta, 1979 című írása folyóiratunk 1980. 1. számá-
ban olvasható) 1987. július 26-án (kassai egyetemi hallgatóként) írott leveléből idé-
zek: „Két etióp egyetemista is tanul itt velünk. Az egyik a volt etióp császár (Hailé 
Szelasszié) leszármazottja és hallott dr. Mészárosról, mint nagy vadászról és azt az 
oroszlánlövés-világcsúcsot is említette..." 

Mészáros Kálmán föl volt szerelve az akkori idők modem filmfelvevő- és fényké-
pezőgépeivel. Hosszú időt áldozott arra, hogy földbe ásott leshelyekből lefilmezze, 
lefényképezze a vadakat. Azzal a szándékkal tette ezt, hogy „a Természet egy-egy 
titkát ellophassa, s filmen megörökítve egyszer hazájába elvigye". 

1935 októberében Mussolini olasz fasiszta hadereje hadüzenet nélkül támadt rá a 
független Etiópiára. Mészáros Kálmánnak is menekülnie kellett. Nagy vadászati 
gyűjteményének csak kis részét tudta magával vinni Tanganyikába (ma Tanzánia). 
Még több mint két esztendeig vadászott itt, s 1938-ban tért végleg haza Magyarország-
ra. Még abban az évben sajtó alá rendezte vadászútjainak naplóját, melyet Abesszínia, 
a vadászok paradicsoma címmel jelentetett meg. E könyvében megcsillogtatja szépí-
rói erényeit, amikor elbeszéli számos izgalmas kalandját. Munkája Kittenberger 
Kálmán és Széchenyi Zsigmond hasonló témájú művei mellett is megállja helyét. 
(Újrakiadása nagyon időszerű volna, legalább most, a szerző születésének centenári-
uma tiszteletére!) 

Kiskunfélegyházán, majd 1954-től a Borsod megyei Ároktőn folytatta gyógyító te-
vékenységét. 1962-ben ment nyugdíjba, s ekkor Mezőcsáton telepedett le. Még idős 
korában is számos előadást tartott a TiT-ben. A hallgatóság nagy örömére mindig 
színesen, élvezetesen, érdekfeszítően, de mértéktartó szerénységgel idézte föl afrikai 
élményeit, kalandjait. Amikor 1956 októberében megsemmisült a Nemzeti Múzeum-
ban kiállított világhírű (Kittenberger-féle) Afrikai-gyűjtemény, az idős Mészáros 
Kálmán fölajánlotta megmaradt állatbőreit, trófeáit a Természettudományi Múzeum-
nak. Csak egy oroszlánbőrt, a már említett fehér keresztesmajom bundáját, az etióp 
császártól kapott törzsfőnöki (!) díszruhát és néhány apróbb emléktárgyat (így kedves 
afrikai útitárasit, hegedűit) tartotta meg. 

Nyugdíjas éveiben könyvének átdolgozását és kibővítését tervezte. Ám a teljes 
kötetet nem adták ki, csupán egy válogatást, mely Kittenbergeirel közös könyvben 
jelent meg 1970-ben. A Budapesten megrendezett Vadászati Világkiállítás évében, 
1971. szeptember 25-én hunyt el a miskolci megyei kórházban. Mezőcsáton helyezték 
örök nyugalomra. 

Mészáros Kálmán az 1920-as és az 1930-as években olyan területeket járhatott még 
be Etiópiában, ahová európai kutatók és vadászok alig juthattak el. Megfigyelései, 
fénykép- és filmfelvételei, följegyzései éppen ezért kivételesen értékesek néprajzi és 
zoológiai szempontból. Nem is beszélve a töredékében is egyedülálló gyűjteményről. 
Orvosi munkáját nemes humanizmus jellemezte, melyet híven tükrözött költői szár-
nyalású ars poeticája: „Az életet védeni és megtartani - kötelesség!" 
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Emlékének méltó megbecsülése még csak a kezdeteknél tart. Az érdi Magyar Föld-
rajzi Gyűjteményben (az érdi kulturális napok rendezvénysorozat keretében) 1985. 
március elsején a sorok írója tartott megemlékezést Mészáros Kálmán életútjáról és 
munkásságáról. Előtte írásaimmal - Orvosi Hetilap, Békés Megyei Népújság - igye-
keztem fölhívni rá a közvélemény figyelmét. Az emlékülés után lánya, Feyér Lászlóné 
Mészáros Erzsébet az érdi múzeumnak adományozta édesapja felbecsülhetetlen 
értékű relikviáit (köztük a megemlékezésben említett arany érdemjelet), melyek ma 
már az állandó kiállításon láthatóak. 

Sajnos az alapvető szakirodalomban nem szerepel neve (például kifelejtették a 
Magyar Életrajzi Lexikon ül., kiegészítő kötetéből, melyben az 1967 és 1978 között 
elhunyt neves honfitársaink biográfiája olvasható); vagy ha igen, akkor olyan durva 
tévedés formájában, mint a Magyar utazók és földrajzi felfedezők - egyébként igen 
értékes és jelentős munka - című kötet 331. oldalán (Tankönyvkiadó, 1973), ahol 
„Molnár" (!) Kálmánként olvashatjuk egy mondatban. 

Remélhetően most, születésének centenáriumán talán kerül egy szerény emléktáb-
la gyulai gimnáziumának falára, hisz szülőháza már nem áll. És szakmai berkekben 
(vadászat, szakirodalom, orvostörténet) is rangjához méltóan fognak megemlékezni 
róla. Hisz munkásságával egy távoli nagy afrikai országban, Etiópiában öregbítette 
nemzetünk hírét. 

Kálmán Gyula 

Források 
Bodnár István: Orvos voltam Abesszíniában. Képes Újság 1964. szept. 19-i szám; Bor-

sodi Gyula: Az abesszin császár orvosa voltam. Északmagyarország 1963. júlis 14-ei szám; 
Kálmán Gyula: Mészáros Kálmán emlékezete. Orvosi Hetilap 1983. 16. szám; Kálmán 
Gyula: Gyulától Afrikáig. Kilencven éve született Mészáros Kálmán. Békés Megyei Népúj-
ság 1984. május 5-ei szám; Kálmán Gyula: Mészáros Kálmán, Északkelet-Afrika vadász-
utazója. Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 1986. 2. szám (az 1985. március elsejei érdi 
emlékülésen előadott tanulmány); Kittenberger Kálmán - dr. Mészáros Kálmán. Afrikai 
vadászemlékek. Gondolat Kiadó 1970; Mészáros Kálmán. Keresztes majom. Búvár 1939. 
11. szám; Táplányi Endre dr.: Az abesszin császár orvosa, neves Afrika-vadászunk volt... 
Búvár 1972. 6. szám. - Mészáros Kálmán életútjára vonatkozóan adatokat kaptam (1982-
től) Gabnai Sándortól (Gyula), Feyér Lászlóné Mészáros Erzsébettől, a híres orvos lányától 
(Bp), Mészáros Lajostól, az unokaöccsétől (Gyula) és dr. Kubassek Jánostól, az érdi Ma-
gyar Földrajzi Gyűjtemény igazgatójától. Mindnyájuknak hálás köszönetemet fejezem ki. 

125 éve született Ambrózy-Migazzi István 
A Nyitra közelében lévő Malonyán (ma: Mlynany - Szlovákia), és a Szombathelytől 

mintegy 30 km-re délre elhelyezkedő Jeli területén létrehozott európai hírű arboré-
tumok megteremtője gróf Ambrózy István 1869. március 5-én született jómódú arisz-
tokrata családban. A kor divatjának megfelelően szülei a teleket a Földközi tenger 
mediterrán éghajlatú fürdővárosaiban töltötték, így született Ambrózy is Nizzában. 
Életének első 11 évét azonban otthon, a családi kastélyban, a Vas megyei Tanán (ma: 
Tanakajd) töltötte. Tanulmányait 1880-tól a bécsi Theresianumban folytatta. A közép-
iskola elvégzése után a belgiumi Louvain-ben, majd Budapesten jogot hallgatott, s 
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politikai tudományokból szerzett doktorátust. Később országgyűlési képviselő, majd 
a főrendiház örökös tagja lett, a politika azonban valójában soha nem érdekelte 
különösebben. 

Gyermekkorától vonzódott a természethez, a növény- és állatvilág megfigyelése, 
megismerése kötötte le igazán a figyelmét. A családi illetve az arisztokrata rokonság 
kastélyait körülvévő gondozott parkok növényvilágát tanulmányozta behatóan. Tana 
Gyöngyösapáti, Somogytarnóca és Vörösvár parkjainak növényeit gyűjtötte össze 
évek során és szakszerűen herbáriumba rendezte. Ezekben a parkokban ismerkedett 
meg részletesebben távoli földrészekről származó különleges fákkal és cserjékkel. 
Tanulmányai befejezése után hosszabb ideig utazott a Földközi tenger mentén, 
megismerkedve az ottani dendroflórával. Nizza, Marseille, Cadiz, Algir, Tanger, Biskra 
környékén a lomblevelű örökzöldek kötötték le figyelmét. 1891-ben tért haza'Ma-
gyarországra, azzal az elhatározással, hogy hazánkban is megtelepíti ezeket az 
örökzöldeket, e hidegebb klímájú tájon is színt varázsolva a téli kopár szürkeségbe. 

Ebben az időben a magyarországi díszkertészet az örökzöldek közül csak a hazai 
borostyánt, a buxust és a mahóniát ismerte. A kastélyparkok gazdái mást nemigen 
mertek rendelni a külföldi — főleg németországi — faiskoláktól, a rossz talajra és a 
kemény téli fagyokra hivatkozva. Ambrózy már ekkor kijelenti: „... nem az éghajlat, 
hanem az előítéletek az örökzöld lomblevelűek megtelepítésének az akadályai." 

1892-ben feleségül vette Migazzi Antónia grófnőt, aki a házasságba a Bars megyei 
Malonyán lévő birtokát hozta. A Kanári szigeteken és a Genfi-tónál tett nászútjukról 
már délszaki növények magvaival tértek vissza. E magvak elvetésével, illetve német 
faiskolákból hozatott 16 faj elültetésével vette kezdetét 1894-ben a malonyai arboré-
tum megalapítása. Ambrózy korát messze megelőzve, a szaklapok hasábjain egy-
mással vitatkozgató kertész-botanikusok elméleteit figyelmen kívül hagyva rájött arra 
- bár lehet, hogy ez csak ösztönös megérzés volt - , hogy a környezet megváltoztatá-
sával módosítani lehet a növények életét. Kísérletezései során bebizonyosodott, hogy 
a magaslati fekvés helyettesíthető steril talajjal, a hűvösebb klímát kedvelő növénye-
ket a park nedvesebb részeire telepítette, azokat pedig, amelyek érzékenyek voltak 
az erős nyári napsütésre, tűlevelűekből ültetett fasorral védte. Nagyon egyszerűnek 
tűnik Ambrózy szállóigéje: „Ne ültessünk növényt oda, ahova azt mi kívánjuk, hanem 
oda, ahova az neki megfelelő." A kerttervezők gyakorta megmosolyogták a század-
fordulón Ambrózyt, aki a gyakorlatot sokkal előbbre valónak tartotta az elméleti 
fejtegetéseknél. Élesen szembefordult a befelé forduló, gyakran öncélú kutatással, 
mondván, hogy e tudósok nem tudnak ellenállni a „tudomány ostorának" és gyakor-
latisságuk hiányát a latin elnevezésekkel való dobálózás mögé rejtik. Lehet valaki a 
leghíresebb professzor, aki a laboratóriumban csodás eredményeket mutat fel, ha 
mint uborkatermesztő csúfos kudarcot vall — hangoztatta. 

Ambrózy 1894-től 22 éven át tevékenykedett Malonyán. Ezalatt hozzávetőlegesen 
mintegy 700 fajból, változatból illetve formából álló gyűjteményt hozott létre, ahol 
nemcsak a Földközi tenger mentéről, hanem a Balkánról, Kis-Ázsiából, a Távol-
Keletről és az amerikai földrészről származó ritkaságok díszlettek. Az 55 hektár 
kiterjedésű park nagyrészét az arborétum foglalta el, két kis tavacska, valamint egy 
gyümölcsös és egy faiskola helyezkedett el rajta. Hazánkban elsőként Ambrózy 
honosította meg a bambuszokat, az örökzöld tölgyeket, a szkimmákat, az örökzöld 
lonicerákat, a kalmiákat, az addig jobbára szabadföldi és szobai dísznövényként 
ismert havasszépe rhododendron fajokat és még számos más addig ismeretlen dísz-
növényt. 

A malonyai arborétumot mediterrán jellegűnek nevezhetjük - melynek örökzöld 
jellegét főként a babérmeggy adta - ahol csodálatos látvány tárult az oda látogató elé. 
Érzékletesen írta le Malonyát Lyka Károly a művészettörténet magyar klasszikusa, aki 
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1912-ben járt Ambrózynál: „Novemberben, amikor már csak a Halottak napja virágai 
emlékeztetnek, hogy él a természet, abban a ritka élvezetben volt részem, hogy a 
leggazdagabb virulás közepette tölthettem néhány órát. Már a kastély bejáróját sma-
ragd színű ruhába öltöztetik a délszaki felfutó csrjék, amelyek körül kivillog a tűztö-
vis száz meg száz rózsapiros bogyója, akár egy hímes keleti szőnyeg... A parkban a 
zöld szín minden árnyalatában virul egy nagy erdő, hetven hold csupa lomb. Nincs itt 
tél, örül-virul minden. Bár a novemberi égbolt alig küld egy-egy sugarat, mégis 
felragyog a sok vastag, bőrszerű levélen, a babérmeggy cserjéken, mellette finom 
tűleveleken, vagy páfrányszerűen megoszlott lomb, sőt sudár bambuszokon. Nagy 
levélpamacsait lógatja egy sor fa, egy sereg gyapjúprémbe öltözött kóró felett, másutt 
nyúlánk, sarlós leveleit függeszti alá a sok eucalyptus, s henyén heverteti ágait a 
nehézszagú borókák egész serege. A feltűnő cserjék alja is megállítja a sétálót, mert 
onnan serked ki egy hangarózsaerdő, a hangák egész nyája, függő páfrányok, fölfelé 
kanyargó különös folyondárok, melynek fonadékán át megpillanthatjuk a Himalája, a 
Kaukázus, a Kanári szigetek ritkaságait, köztük olyan fajokat is, melyekből legfeljebb 
egy-két példány van még Európa néhány leggazdagabb füvészkertjében. Itt a szabad 
ég alatt erejében virul a természet, holott a park határain túl fakó, ernyedt, téltől 
dermedt minden." 

Ambrózy munkájának folytatását az I. világháború akadályozta meg. 1916 telén 
családjával együtt az ősi birtokra, Tanára költözött és soha többé nem tért vissza 
Malonyára. Az örökzöldek hazai meghonosítását továbbra is célpontjának tekintette, 
s végül a családi birtok közelében, a szintén Vas megyei Kám község határában, az 
akkori Jeliháláson (Jeliszállás) találta meg az alkalmas területet, ahol 1917-ben mint-
egy 200 hektár nagyságú birtokot vásárolt. A terület 82 %-a erdő, a többi szántóföld 
volt. A táj természetes állapotában érdekes látványt nyújthatott Ambrózynak. Az 
évszázadokon keresztül folytatott makkoltatás, szénégetés és hamuzsír főzés meg-
ritkította az erdőállományt, átalakította és lerontotta környezetét. Ambrózy, aki 1917-
ben családneve mellé felvette a Migazzi nevet is, azért döntött főleg Jeli mellett, mert 
megfelelőnek találta a klimatikus viszonyokat, hiszen itt találkoztak az Alpok, az 
Adria és az Alföld hatásai. 

Jelin nemcsak arborétumot, hanem botanikus kertet is kívánt létesíteni. Jeli már 
nem örökzöld dendrológiai parknak, hanem virágos tájkertnek készült" — írja Rapaics 
Raymund, a kiváló természettudományi szakíró. 1921-1922-ben külföldi tanulmányu-
takat tett, főleg németországi botanikus kertekkel és arborétumokkal ismerkedett 
meg. Terveit 1923-ban, a Természettudományi Társulat ülésén tárta a nyilvánosság 
elé: „Magyarországon a tavasszal léptem ismét kertészeti aktivitásba Vas megyében... 
Szülővármegyémben, amelynek flóráját és klímáját legjobban ismerem, ahol régeb-
ben és a legtöbb helyen kertészkedtem, kiindulva tanai kertemből, amelyben negy-
ven éve hordom a növényeket, és ahová sok szivárgott Malonyáról is, ... szándéko-
zom Jeli változatos növénytakaróját megmenteni, és a gazdag honosítási lehetőségeket 
kihasználni." Ennek megfelelően már a birtok megvételekor mindennemű tevékenységet 
megtiltott a területen, hogy az ott élő eredeti növények erőre kapjanak és elszaporod-
janak. Ezt követően a park különböző részein faiskoláikat és csemetekerteket hozott létre, 
kísérleti parcellákat alakított ki, egyes ágyásokban pedig földkeverési kísérleteket végzett. 
Nagyszámban ültetett a magyarországi tájakra leginkább jellemző gumós és hagymás 
növényeket, évelőket 10-100 m2 nagyságú foltokban. Az 1920-as évek végére áfonya, 
borbolya, ciklámen, fagyai, japánsom, kecskerágó, liliom, nárcisz, nőszirom, tőzike és még 
sok más növény pompázott a park legkülönbözőbb részein. Nem véletlen, hogy hamaro-
san a „virágos gróf" néven emlegették. Ekkor már teljes joggal nevezhette alkotását 
„Hortus Botanicus Jeli"-nek (Jeli Botanikus Keit). 
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Kedvencei továbbra is az örökzöldek maradtak. Vásárlással és cserével fenyőfélék 
sokaságát szerezte be és telepítette el. Jeli ékességét pedig a havasszépék (rhodo-
dendronok) adják. Hogy mennyire közel álltak Ambrózy-Migazzihoz az örökzöldek, 
azt jelzi jelmondata is: „Semper vireó." 

Munkaereje teljében, a további fejlesztés tervezgetése közben támadta meg 1932-
ben a gyógyíthatatlan betegség. Ennek ellenére tovább dolgozott, életének utolsó 
hónapjaiban írásban adta ki utasításait, mert beszélni már nem tudott. 1933. augusz-
tus 31^én hunyt el Tanán. Utolsó kívánságának megfelelően a Jeli Botanikus Kertben, 
az általa megjelölt helyen temették el. 

Kevéssé ismert, hogy a két nagy park létrehozása mellett egyéb tevékenységével is 
kivette részét a természet- és környezetvédelemből. 1930-ban tervet készített Temes-
vár folyójának, a Bega-nak szabályozására, melynek révén a Bega-csatomát nemcsak 
hajózhatóvá kívánta tenni, hanem az ott létesítendő vízierőmű segítségével a Bánát 
ármentesítését és öntözését is meg kívánta oldani. A főrendiházban 1910-ben elhang-
zott felszólásával megakadályozta az Egyetemi Botanikuskert áttelepítését. 1916-ban 
írt dolgozatában a biológiai egyensúly megbomlásának veszélyeire figyelmeztetett 
azzal, hogy nemzetközi összefogást hirdetett a vonuló hasznos madarak védelmében. 
E madarakat a Földközi tenger mentén, elsősorban Olaszországban fogták össze 
előszeretettel, étkezési célokra. Ambrózy szenvedélyesen fejtette ki — csaknem nyolc 
évtizeddel ezelőtt — hogy a mind belteijesebbé váló mezőgazdasági termelés követ-
keztében amúgy is egyre kevesebb a hasznos madár, mely a megsokasodott rovarok 
számát korlátozhatná. 

1922-ben született az a terve, mely szerint Közép-Európa több országában parko-
kat kívánt létrehozni, melyek teljesen önállóan, de ugyanakkor egymással szoros 
kapcsolatban állva, kicserélhetik tapaszatalataikat, növényeiket, ily módon fejlesztve 
az egyes arborétumokat és parkokat. Sajnos, csak Jelin és a Prága melletti Pruhonicén 
jött létre ilyen park. Ez utóbbi létrehozója a spanyol származású, Prágában egy ideig 
diplomáciai szolgálatban álló Silva Taruca volt, aki eredményesen működött együtt 
Ambrózy-Migazzival. 

Tervei között szerepelt a Gellért-hegy parkosítása, továbbá a Vác és Zebegény kö-
zötti hegyoldalak örökzöld lomblevelűekkel való beültetése. Ez utóbbi területről 
akarta Közép-Európát délszaki növényekkel ellátni. Sajnos elképzelése nem valósult 
meg, csakúgy, mint másik terve, a Balaton északi részének hasonló módon való 
betelepítése sem. 

Bár Ambrózy - mint többször hangoztatta - gyakorlati ember volt, kísérletei, mun-
kája eredményeit papírra vetette. Többségük kéziratban maradt, de azért jónéhány 
írása megjelent német botanikai szaklapokban, itthon pedig a Botanikai Szemlében 
és a Kertészeti Szemlében. 

Mi lett Ambrózy-Migazzi további alkotásainak sorsa? 
A Malonyán lévő birtokot, mely a trianoni békediktátum után a Csehszlovák Köz-

társaság területére esett, szétparcellázták, de az arborétumot meghagyták és gondoz-
ták, az 1928-29- évi kemény tél hatalmas fagykárokat okozott. 1945 után a kastélyt az 
arborétummal együtt állami tulajdonba vették, majd 1953-ban a Szlovák Tudományos 
Akadémia kezelésébe került, a kastélyban növényhonosítással és dendrológiával 
foglalkozó kutatóintézetet hoztak létre. 1967-ben, az arborétum alapításának 75. 
évében felállították Ambrózy mellszobrát és nemzetközi konferenciát rendeztek. Az 
arborétum jelenleg is megkapó látvány nyújt változatos és ritka növényvilágával. 

A Jeli arborétumot Ambrózy-Migazzi halála után leánya örökölte. A park növényál-
lományának gyarapítása abbamaradt, csak fenntartásról illetve védelméről tudott 
gondoskodni az örökös, ennek ellenére sok növény kipusztult. Az igazi kár azonban 
a n. világháború alatti és utáni években következett be. A háborús évek, majd az 
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arborétum gondozásának hiánya komoly veszteséget okozott a növényállományban. 
Bár 1953-tól természetvédelmi terület lett Jeli, a pusztulást és kártételeket nem tudták 
megakadályozni. 1958-tól Zoltai Ferenc vasvári tanár kezdeményezésére rendezik 
meg a Je l i Napok" rendezvényeit, melyek azután ráirányították a figyelmet az elha-
nyagoltságában is nagy értékeket jelentő és a tudományos kutatás számára sok 
lehetőséget rejlő arborétumra. 

Ambrózy-Migazzi Istvánnak 1968-tól emléktábla, 1970-től sétány őrzi emlékét 
Tanakajdon, 1971-ben pedig Jelin felavatták vadkörtefa rönkbe faragott portréját. 
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Dr. Pintérfános 

Emese á lma művelődéstörténet i ve té lkedő 

1994. április harmincadikán került sor Budapesten a Honismereti Szövetség által az el-
múlt évben meghirdetett és számos szervezet által támogatott, hónapok óta zajló vetélkedő 
döntőjére. A játékban 700 hazai, 30 felvidéki és 54 erdélyi középiskolás diákcsapat vett 
részt, akik közül a döntőbe 25 hazai, 3 felvidéki és 6 erdélyi csapat került. 

Valamennyi résztvevő emléklapot kapott, a döntő versenyzői pedig értékes könyvjutalomban 
részesültek. A magyarországiak közül a gimnáziumi kategóriában a tíz első helyezett csapat tagjai 
résztvesznek az Újkígyósi Ipolyi Arnold Népfőiskola honismereti táborában. 

A szakközépiskolai és szakmunkásképző kategória nyerteseinek jutalma székelyföldi 
körutazás. A határon kívüli csapatok tagjai a Hét Vezér Alapítvány által szervezett honisme-
reti táborban vendégeskednek. Ezen kívül az I - III. helyezettek különdíjakat is kaptak. 

Gimnáziumi kategóriában: Szakközépiskolai kategóriában: 
L Nagy Lajos Gimnázium II. Csapata, Szombathely Gépipari Műszaki Szakközépiskola, Szombathely 

Halinka Péter, Horváth Krisztina, Tóth Hajnalka Benedek István, Dancsecs Róbert, Erős Etele 
tanár: Sipos Csilla tanár: Dr. Szabó László - Lóránt Katalin 

n . Bajza József Gimnázium, Hatvan Kereskedelmi és Vendéglátóipari I., Balassagyarmat 
Tóth Eszter, Kiss Zsuzsanna, Wagner Katalin Simán Emese, Bellér László, Jámbor Attila 
tanár: Kovácsné Kiss Éva tanár: Kökény István 

ül . Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Szt. István Gimn. és Hirtechnikai Szakk. Esztergom 
Kovács Dömötör, Varga Csaba, Magyar Balázs Némedi Csaba, Csapucha Rita, Pándi Krisztián 
tanár: Szarka László tanár: Erösné Vörös Viktória 

Szakmunkástanuló kategóriában: Határon túli csapatok közül: 
L 506-os ISZI, Pécs L Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvariiely 

Zokopecz János, Jalk Dénes, Sipos Marcell Kovács Zsolt, Ványolós Endre, Vass Csilla 
tanár: Hegedűs Éva tanár: Ványolós István 

n. Márton Áron Elméleti Gimnázium, Csíkszereda 
Darvas Gyöngyi, Nagy Antal, Szatmári Szilárd 
tanár: Bel dean Veronika 

m. Orbán Balázs Elméleti Líceum, Székelykeresztár 
Király Emőke, Fodor Ildikó, Kovács Agnes 
tanár: Illyés Izabella 
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HAGYOMÁNY 1 

Néhány 
őskori temető 
Pest megyében 

Letkés, Nádréti-földek. Bronzkori sír 
(Kővári Klára felvétele) 

Az elmúlt évtizedekben folyó régészeti kutatásoknak köszönhetően igen sok adat 
gyűlt össze a megyében évezredekkel ezelőtt élt őskori népek temetkezési szokásai-
ról. A következőkben ezekből szeretnénk felvillantani néhányat. 

Az újkőkor késői szakaszában (Kr. e. 4000-3000) a Dunántúlon a lengyeli kultúra 
népe élt, amely átlépve a Dunát, megtelepedett a Dunakanyarban, valamint a gödöl-
lői és nógrádi dombvidéken is. Az őskorból írásos források még nincsenek, ezért a 
régészettudományban az egyes népcsoportokat anyagi kultúrájuk valamely jellemző 
vonásáról - pl. edényforma vagy első, ismertté vált lelőhelyükről nevezik el. így 
kapta a lengyeli kultúra nevét a Tolna megyei Lengyel községről. A lengyeli népesség 
elterjedési területének ÉK-i szélén van Aszód. A város É-i részén, két patak között 
húzódó dombháton, a Papi földek nevű részen tárták fel Kalicz Nándor vezetésével 
1966-1982 közt a kultúra egyik legnagyobb ismert településének és temetőjének 
részletét. A napvilágra került 220 sír - amely a tízezer sírósra becsült temetőnek csak 
töredéke - a kultúrára jellemző módon nem a településtől elkülönülve, hanem annak 
nem lakott részén helyezkedik el. A sírok túlnyomó többsége csontvázas, kis szám-
ban azonban - Magyarországon először! - megjelenik a hamvasztásos rítus is. Aszó-
don kívül a megyéből egyelőre csak néhány helyről van tudomásunk lengyeli sírok-
ról: Solymáron a Dinnye-hegyen négy, Szentendrén, a Hév-végállomásnál egy temető 
került elő. A Dunától keletre Szob-Préskert lelőhelyről ismerünk három sírt. 
Nógrádverőcén 1982-ben az Árpád u. 26. számú telek kertjében emésztőgödör ásása-
kor bukkantak két csontvázra. Sajnos, a lelet előkerülésekor régész nem volt jelen; a 
találók elmondása szerint az egymástól kb. 60-80 cm-re fekvő halottakat zsugorított 
helyzetben (a lábak felhúzva, a karok behajlítva az arc előtt) temették el, tájolásuk 
megközelítőleg Ny-K volt (a fej Ny-on feküdt). A halott(tak) mellé a túlvilági útra 
agyagedényeket helyeztek; a szépen megformált, vékony falú fazekak, bögrék, tálak 
közül többet piros festéssel díszítettek (ld. kép). Ékszerként szolgáltak a tengeri 
kagylóból készített, hengeres, korong alakú és kerek, hátul gomb-szerűen átfúrt 
gyöngyök, amelyek a kereskedelem útján jutottak el délről a lengyeli kultúra népé-
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Nógrádverőce, Árpád u. 26. A lengyeli kultúra edényei (Kádas Tibor felvétele) 

hez. A nógrádverőcei sírok a kultúra nagy településéhez tartoznak, amelynek nyomai 
az Árpád úton és környékén kerültek elő. 

A korai és a középső bronzkorban (Kr. e. 1900-1400) ÉK-Magyarországot a hatvani 
kultúra népesítette be, amelynek népe a Dunakanyarban átlépte a folyót, s leletei a 
folyó jobb parti sávjában is megtalálhatók (Dunabogdány, Tahitótfalu, Pomáz). Nagy 
számban ismerjük a hatvani lakosság településeit, amelyek részben nyílt falvak 
voltak, részben pedig erődített, árokkal-sánccal védett földvárak. Rosszabb helyzet-
ben van a kutatás, amikor a kultúra temetkezéseit vizsgálja. A településekhez képest 
elenyésző számú, mindössze néhány tucat a régész által szakszerűen feltárt, hitelesen 
megfigyelt sírok száma. Ezért van jelentősége a megye ÉK-i szélén, Versegen napvi-
lágra került síroknak. A Vanyarc-(Kökényesi)-patak vizenyős árteréből kiemelkedő 
domboldalon, a Kökényesi út 16. sz. ház kertjében 1978-1983. között Kővári Klára 
vezetésével 26 sírt tártak fel. Ez a kultúra eddig ismert, legnagyobb temetőrészlete 
hazánkban. A kultúrára jellemző szokás szerint valamennyi hamvasztásos rítusú. A 
máglyán elégetett halott hamvait kétféle módon helyezték a sírba. Gyakoribb az, 
amikor a sírgödör aljára, egy csomóba szórták, más esetekben viszont edénybe, 
legtöbbször a legnagyobb méretű urnába tették. Néhány sírnál kirajzolódott a sírgö-
dör formája is: egy esetben ovális, három sírnál pedig lekerekített sarkú, szögletes 
alakú volt. Sajátos szokás temetőnkben a sírok egy részének megjelölése: az edények 
köré nagyjából megmunkált homokköveket raktak. A kövek vagy félkörösen, vagy 
zárt gyűrű alakban övezik a sírokat. A sír jelölésének tekinthető az is, amikor egy 
darab, de igen nagy méretű követ helyeztek az edények mellé. A sírokban talált 
agyagedények száma változó, átlagosan 9 db edényt adtak a túlvilági útra. A leggaz-
dagabb, 22. sírban viszont 19 db edény (fazék, bögre, tál, urna, fedő) volt. 

A temetőt használó közösség lakóhelye is ismert: a temetőtől ÉNy-ra, kb. 1 km-re 
levő, Makkos nevű részen található a mély árokkal körülvett földvár, valamint az 
ehhez csatlakozó nyílt település. 

Pest megye É-i részén, az Ipoly melletti Letkés község Nádréti földek nevű határré-
szében 1989 nyarán gátépítéssel kapcsolatos földmunkák során különböző korú 
objektumokat bolygattak meg. Az ezt követő leletmentés során a rézkortól a késő 
középkorig terjedő időszak leletei kerültek elő. Közülük fontos eredménynek köny-
velhető el a középső bronzkor végén élt magyarádi kultúra csontvázas sírjának 
feltárása. (A kultúra népe nevét a ma Szlovákiában található Magyarád községről 
kapta.) A sírban levő váz a bal oldalán, enyhén zsugorított helyzetben feküdt. Tájolá-
sa K-Ny irányú volt. Valószínűleg kőborítás fedte, amire a felette és mellette talált 
nagy kövek utalnak. Mellékletként a következő tárgyakat találtuk: a lábfejekre nagy-
méretű urna alsó részét tették. A halott ékszere lehetett a koponyán és a vállnál talált 
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3 db gömbszelet alakú, pici bronz pityke. Külön érdekessége a temetkezésnek, hogy 
a sírt egy korábbi, a temetéskor már betemetődött, nagyméretű, kerek hulla-
dékgödölbe ásták. Ez - a belőle előkerült edénytöredékek alapján - szintén a 
magyarádi kultúrához tartozik. A gödör betöltődése és a sír ásása között azonban 
nem sok idő telhetett el, mivel a gödrön kívül eső koponya magasabban, a váz 
viszont a gödörbe besüppedve, a koponyánál mélyebben feküdt. Az ide temetkező 
népcsoport használhatta a lelőhelytől mintegy 800-900 m-re, az Ipoly túlsó partján 
fekvő Kiskeszi (Maié Kosihy, Szlovákia) erődített telepét. 

Az őskor további szakaszaiból is számos, igen jelentős temetkezési helyet isme-
rünk a megyéből, most csupán ízelítőt kívántunk nyújtani a különböző korszakokban 
uralkodó szokásokról. 

Kővári Klára 

Irodalom: 
Dinnyés István - Kővári Klára - Kvassay Judit - Miklós Zsuzsa -Tettamanti Sarolta -

Torma István: Magyarország régészeti topográfiája 9. A szobi és a váci járás. Bp. 1993. -
Kalicz Nándor: Kőkori falu Aszódon. Múzeumi Füzetek 32. Aszód, 1985. - Kővári Klára: 
Bronzkori temető Versegen. Kiállításvezető. Aszód, 1986. 

Őskori lelőhelyek 
Szigetszentmiklós határában 

Sok ezer m2-nyi területet tárt fel a Budapesti Történeti Múzeum régész kollektívája 
az M0 autópálya déli szakaszán, az Utiber, a Közúti Beruházó Kft, a Magyar Aszfalt 
Kft és a múzeum hathatós együttműködése révén. A leletmentések 1987-ben kezdőd-
tek, és az út építési ütemének megfelelően 1992-ig tartottak. 

Az Ml és az M5 autópályákat összekötő körgyűrű megközelítőleg 28 km-es útvo-
nalára 12 munkahelyünk esett. Mintegy ötezer éves időszakot fog át az itt talált 24 
lelőhely kora. Az újkőkortól kezdve a magyar középkorig minden lényegesebb 
történeti periódus szerepel. A körgyűrű Csepel-szigeti szakaszán végzett őskori 
feltárások eredményei alapján egy kisebb régió településtörténeti képe vázolható fel 
az i. sz. előtti mintegy 4 évezreden keresztül. A lelőhelyek a sziget K-i oldalán, a 
soroksári Duna-híd lábánál koncentrálódtak. Itt, a szigetszentmiklósi Üdülősoron két, 
több hónapos ásatási turnus folyamán mintegy 2500 m2-nyi felületet tártunk fel 1988-
1989-ben. Az itt nyert információk kibővítésére további lehetőségünk nyílt a Fővárosi 
Vízművek területén. A már kijelölt, és mélyítésbe kezdett vízdúsító helyén 1200 m2-
nyi felületet tártunk fel. 

E két, egymáshoz közel eső lelőhely jelenségei alapján rekonstruálható a mikroré-
gió benépülési ritmusa, és az azonos korú települések kapcsolata és eltérése, mely az 
őskor folyamán alapvetően a természeti környezet függvénye. A változó klímaviszo-
nyok erősen befolyásolták az áradásokat, az élő- és talajvizek mennyiségét és a 
vegetációt. Mivel a lelőhelyek egykori magasártéri szigeteken fekszenek, melyek közt 
ma már feltöltődött Duna-ágak kanyarogtak, ez a természeti függőség itt fokozatosan 
érvényesül. Az őskor csapadékban gazdagabb periódusaiban (újkőkor, késő-
bronzkor) a települések a Dunától távolabb eső, magasabb területen helyezkednek el 
(Vízmű). A korabronzkori falu viszont a Soroksári Duna-ág közelében húzódik, s 
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ekkor, a III.-II. évezred fordulóján, viszonylag csapadékmentesebb időjárási viszo-
nyok uralkodtak. Hasonló környezetre utal a rézkori települési kép is (Üdülősor). A 
terület természeti adottságai sem feleltek meg egyformán az egyes népcsoportok 
életmódjának. Erre a régészeti jelenségek intenzitása utal. Úgy tűnik, a környezet az 
újkőkori és korabronzkori emberek igényeit elégítette ki legjobban, ekkor a legna-
gyobb a lakóhelyek tér- és időbeli kiterjedése. Más népcsoportok megtelepedése 
futólagos. Ez a jelenség a réz- és későbronzkorban a másutt is tapasztalt mozgékony, 
vándorló életmóddal magyarázható, míg a kelták esetében a terület perifériális hely-
zetével. 

Az előkerült régészeti leletanyagban - melynek túlnyomó többségét az ember által 
használt edények és töredékeik, valamint a táplálék egy részének fonását jelentő állatok 
csontjai jelentik - a használati tárgyak közt intenzív földművelésre utaló emlékanyag alig 
került elő. A természeti környezet inkább az állattartásnak kedvezett. Legjelentősebb 
haszonállat az őskori korszakok többségében a szarvasmarha volt, de nagy számban 
tartottak kiskérődzőket is. Csak a kora- és későbronzkorban ugrik magasra a ló aránya, s a 
vadászott állatok mennyisége a későbronzkorban jelentős. Ez a kép megfelel az itt élt 
őskori népcsoportok életmódjáról már eddig kialakult, és máshol is tapasztalható képnek, 
s a szűkebb környezet természetföldrajzi adottságainak. 

Mintegy hatezer éves a legkorábbi nyom, melyet az ember ezen a kis területen ma-
ga után hagyott. Az újkőkori, ún. Vonaldíszes kerámia kisebb népcsoportja telepedett 
le először az egyik ármentes, Duna-ágak között enyhén kiemelkedő szigeten. A 
leendő vízdúsító medence helyén egy nagyobb falu szélének kis részletét tártuk fel, 
melyet különböző rendeltetésű gödrök jeleztek. Ezen a kis területen előkerült lelet-
anyag is elegendő volt azonban annak a megállapítására, hogy - ha kis megszakítá-
sokkal is - több száz évig élt itt az ember. Őrlőkő és sarlópenge töredékek bizonyít-
ják, hogy a létfenntartásában az állattartás és a kezdetleges, irtásos földművelés 
egyenrangú szerepet játszott. Ez az egyensúly billen fel az állattartás javára a középső 
rézkorban, a ül. évezred első felében. A mozgékony életmód régészetileg a rövid 
életű települési formában mutatkozik meg, mint esetünkben is, az Üdülősoron. Bár 
ebben a korszakban kezd elterjedni, hogy a közösség halottait a lakóhelytől elkülö-
nítve, temetőkbe hantolja el, temetkezések még mindig előfordulnak településeken 
is. Nem váratlan tehát, hogy egy nagyobb gyermek sírja az üdülősori falu egyik 
gödrében is előkerült. Már sokkal rejtélyesebb az a mély gödör a Vízművek területén, 
melybe három kiskorú gyermek vázrészeit találtuk. Itt, ezen a temetkezésen kívül 
más jelenségek a középső rézkorból nem kerültek elő. A temetkezés szükségesen 
gyors - esetleg rituális jellegű elhantolásra utal. A középső rézkor anyaga régészetileg 
a főleg a mai DNy-Szlovákiában elterjedt Ludanice csoporthoz sorolható. Több száz 
év után, a III. évezred második felében egy újabb rézkori népesség jelent meg a 
Soroksári Duna-ág mentén: az üdülősori lelőhelyen 9 települési objektummal képvi-
selteti magát a Kosztolác kultúra. Ez a népcsoport a Balkán felől a Duna mentén 
vándorolt É-felé, s rövid idő alatt beolvadt a helyi, nagyállat-tartó későrézkori lakos-
ságba. A gyors folyamatot kis, futólagos települések bizonyítják, ahol a két nép 
leletanyaga együtt fordul elő. Az üdülősori lelőhelyen a korra jellemző jelenségek 
nagy része előfordul: szabadtéri tűzhely, rituális állattemetkezés és gabona-áldozattal 
kapcsolatba hozható gödrök. 

Szintén a Duna mentén hatolt be területünkre a n. évezred elején egy újabb nép-
csoport, csakhogy egészen más irányból. Már a korai bronzkorszakban, Közép-
Európa felől érkeztek azok az íjjal felfegyverzett lovas emberek, akiket jellegzetes 
díszedényük alapján Harangedényes népeknek nevezünk. Megjelenésüket települé-
seik hosszú lánca bizonyítja a Duna jobb partján, a főváros környékén. Ezek közé 
illeszkedik az üdülősori hatalmas falu is. A népcsoport egyik települési gócpontja a 
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Csepel-sziget volt, amit számos feltárt telep- és temető részlet bizonyít. Ásatásunkkal 
azonban először adódott lehetőség arra, hogy egy települési egység életébe bepil-
lanthassunk. A falu - melynek kb. egy tizedét tártuk fel - több km hosszan nyúlik el a 
Soroksári Duna-ág mentén. Nyomát különböző rendeltetésű gödrök száza jelzi. 
Ugyanennek a közösségnek egy kisebb tanyája volt a Vízművek helyén lévő terasz-
szigeten. Lehetséges, hogy a Duna egy nagyobb áradása űzte át ide ideiglenesen a 
falu lakóinak egy részét. Az árvizeket a telep Duna felé eső részén egybemosódott, 
de leletekben gazdag rétegek jelezték. Ennek ellenére Magyarországon először itt 
sikerült megfigyelnünk ennek a népcsoportnak az első föld felszínére emelt épületé-
nek nyomait. A nagy ház csónak alakú, gerenda vázas, tapasztott falakkal. Bejárata a 
déli oldalon nyílt, benne tárolóvermet és áldozati gödröt találtunk. A különleges 
forma és a méret alapján feltételezhető, hogy az építmény közösségi házként funkci-
onált. A temető a lakóhelyektől egy Duna-ággal elválasztott másik belső szigeten volt. 
Helyét már korábbi ásatások alapján ismertük. Az út nyomvonalába eső sírokkal 
együtt - a minden bizonnyal sokkal nagyobb temetőből - így 20 csontvázas és urn ás 
sírt ismerünk. Az előkerült leletanyag - edények, használati eszközök állatcsontok -
igen gazdag és változatos. A régészeti tipológia alapján szemléletesen tükröződik az a 
folyamat, melynek során ez az idegen eredetű népcsoport a helyi lakossághoz asz-
szimilálódott. Bizonyára a n. évezred közepének csapadékos klímaviszonya lehetett 
az oka, hogy csak a későbronzkorban, az évezred végén találkozunk területünkön 
ismét az itt lakó ember nyomával. A belső teraszszigeten, a vízdúsító medence helyén 
a Közép-európai korai urnasíros kultúra néhány gödre került elő. Népek vándorlásá-
nak háborús, nyugtalan időszaka ez a kor, melyet a mi lelőhelyünk átmeneti, futóla-
gos jellege is jól szemléltet. 

Noha a Csepel-sziget az Urnasíros kultúra későbbi időszakában és a koravaskor-
ban sem volt lakatlan, a mi szűkebb területünk ebben a korszakban néptelen. A Ny-i 
és K-i, ekkor már erősen elváló két nagy régió határán, a nagy dunai átkelőhelyek 
közelébe tömörül a lakosság, s lelőhelyeink távol esnek ezektől a frekventált helyek-
től. Csak az i.sz. kezdete körüli évtizedekből bukkanunk ismét település nyomaira. 
Mind a Vízmű, mind az Üdülősor területén előkerültek a késői kelta kor leletei. Szórt 
jellegű falvacska húzódhatott itt, távol a gazdag eraviszkusz törzs Gellért-hegyi köz-
pontjától. Egy kisebb lakóház, egy gazdasági épület, helyi fazekasság és fémfeldolgo-
zás emlékei tanúskodnak az itt élő emberek hétköznapjairól, akik a leletek tanúsága 
szerint nem érték meg a római foglalást. 

Az őskori feltárások itt röviden összefoglalt eredményeinek tudományos feldolgo-
zását a Budapesti Történeti Múzeum Műhely című sorozatának 5. kötetében jelentette 
meg. Az autópálya D-i szakaszán végzett ásatások gazdag leletanyagát - az őskortól a 
középkorig - a múzeum vári épületében 1990-ben mutattuk be. Egy kisebb kamara 
kiállítás jelenleg is megtekinthető a csepeli Autópálya Igazgatóság épületében. 

Vékonyné Vadász Éva 

Középkori faluásatások a dél-pesti 
határban és a Csepel-szigeten 

A Budapestet elkerülő M0 autópálya déli szakasza több régészeti lelőhelyen halad 
át. Az építkezést megelőzően 1987-1989-ben három középkori falu területén lelet-
mentéseket végeztünk, feltártuk az autópálya nyomvonalába eső, az építkezéssel 
megsemmisülő falusi építményeket, régészeti jelenségeket. A lelőhelyeket, mint a 
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pesti határ többi faluhelyét terepbejárásokból már ismertük, a területről készült légi 
felvételeken pedig jól látszottak a középkori házak foltjai is. A középkori oklevelek-
ből kiderül, hogy az út által bolygatott falvak, Kerekegyháza, Szőlős és Háros az 
egész középkoron át lakottak voltak, csak a török foglalás után, a XVI. szd. közepe 
táján néptelenedtek el. A falvak helye beépítetlen szántóföld maradt, azonban az 
erőteljes mezőgazdasági műveléssel szinte teljes egészében elpusztult a kultúrréteg 
legfelső, XV-XVI. szd.-i része. 

Budapest XX. Soroksár-Várhegy. A dél-pesti határ legmagasabb homokdombja 
a Gyáli patak középső szakaszánál helyezkedik el. A felszíni régészeti jelenségek a 
patak partján kb. 1000 m hosszú és 600 m széles sávban figyelhetők meg. Az őskori 
cserepek a dombtetőn, a középkoriak a DNy-i lejtőn sűrűsödnek. Az autópálya a 
lelőhely déli lankás oldalán halad keresztül, a falu külső területeit bolygatja. Az út 
20000 m2-nyi felszíne becsléseink szerint a középkori falunak kb. egy nyolcadnyi 
szelete. Árpád-kori, XI-Xm. szd.-i telepjelenségek az egész nyomvonalban jelentkez-
tek, későbbi, Xni-XVI. szd.-i falurészlet azonban csak az útszakasz keleti felében 
bukkant elő. 

Összesen 42 Árpád-kori objektumot, 7 különböző típusú lakóházat, gazdasági 
épületet, 3 sütőházat, 2 műhely-házat, edényégető kemencéket, aszaló és füstölő 
gödröket, szabadtéri tüzelőhelyeket, gabonás vermeket, hulladékgödröket és árkokat 
tártunk fel. A régészeti jelenségek alapján periódusonként szét lehetett válogatni az 
azonos korú építményeket. A feltárt területen a XII. században volt a legmozgalma-
sabb az élet. A lelőhely K-i felében föld fölé épített sütőházak-őrlőhelyek, földbemé-
lyített sütő-szárító kemencék, szárító-füstölő gödrök, és földbe mélyített műhely-
házak romjait találtuk. Az állandó tűzzel járó tevékenység színterét 7 m széles, 2 m 
mély árok választotta el a falu lakóházaitól. A XII. szd. végén, vagy a XIII. szd. legele-
jén nagy alaprajzi átrendeződés zajlott a kutatott területen, feltöltötték az árokrend-
szert, és a lerombolt épületek romjait. A terület a XIII. szd.-i falu szántóföldje, legelője 
lett. A feltöltésben több olyan régészeti leletet, főként háztartási cserépedény töredé-
ket találtunk, amelyek azt mutatják, hogy a lelőhely más, eddig feltáratlan részein a 
XI. szd.-ban is jelentős település lehetett. Ma még nem lehet helytörténeti, vagy 
gazdaság-történeti eseményekhez kötni a XI-Xm. szd.-i alaprajzi változásait, kiegészí-
tő adatok megismerése érdekében folytatni kellene a régészeti kutatást. Az időrendi 
kérdések megoldásában a Hl. Béla király (1172-1196) rézpénzeivel jelzett rétegek 
segítenek. Ezek a rétegek töltötték fel a XII. szd-i árkokat, gödröket, kemence- és 
házhelyeket. 

A település kialakulásának ideje a honfoglaláskorba nyúlik, bár ebből az időszak-
ból csak egy magányos, lovas női sír került elő a lelőhely ÉNy-i részén. 

A feltárt terület K-i, a Gyáli patakhoz közeli felében a XV. szd. közepéig megma-
radt a falu Árpád-korban kialakult ipari negyede. Továbbra is kemencés sütőházak, 
őrlőhelyek, aszalók, műhelyek épültek ezen a helyen, a hozzájuk tartozó lakóházak a 
domb magasabb részein lehettek. A XV. szd. második felében változott a beépítés 
jellege, kétosztású, vertfalú lakóházak épültek, amelyek szabályos utcasort alkottak. 

Kerekegyháza egy 1332-es oklevélben tűnt fel, s ezt követően megszaporodtak a 
rá vonatkozó adatok. A XIV-XV. szd. folyamán helyi kisnemesek birtokában volt, 
majd 1484-ben Mátyás király Nagylucsei Orbán királyi kincstartónak adományozta. A 
falu XVI. szd. eleji elnéptelenedéséig a főúri család birtokában maradt. 

Szlgetszentmlklós Üdülősor és Vízmfitelep. A Csepel-sziget K-i oldalán, a So-
roksári Dunaparton egy csaknem 2 km hosszú sávban különböző régészeti korsza-
kokból származó, felszíni régészeti jelenségek látszanak. Az autópálya-híd körül XI-
XII. szd-i falu körvonalazható. Házai ÉNy-DK-i irányban haladva, sakktáblaszerű 
elrendezésben, három sorban helyezkednek el. Jellegzetes, négyzetes alaprajzú 
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földházak, alapterületük átlagosan 9 m2. Szelemen gerendás tetőszerkezetük volt, a 
bejárattal szembeni sarokban kőből épített, tapasztott kemencék voltak. A házak Ny-i 
oldalán széles határárok húzódott, ebből ágaztak ki a házak közötti keskenyebb, 
mély határárkok. A köztük lévő távolság 23 m. A régészeti leletanyag alapján megál-
lapítható, hogy a települést a XII. szd. folyamán felszámolták, a későbbi falu beépítet-
len, mezőgazdasági területévé alakították. 

A lelőhely déli végén, a Vízműtelep 6. sz. kútja körül kiegészítő leletmentést végez-
tünk. Egy Xm. szd.-i falurészlet 46 objektuma, házak, árkok, szabadtéri tüzelőhelyek, 
kemencék, szemétgödrök, kagylószárító, és agyagkitermelő gödrök kerültek elő. Az 
ásatás legfontosabb mozzanata egy kétosztású, cölöpszerkezetű fallal épített ház 
nyomainak előkerülése volt. A középkori objektumok szabályos rendben helyezked-
tek el, s így rekonstruálni lehetett a XHI. szd.-ban elpusztult falurészlet három belső 
telkének beépítettségét. Az árokkal határolt telkek szélessége 25 m. A lakóház az 
ÉNy-i határárok közelében helyezkedett el, kisebb árok futott a ház D-i fala előtt. Ez 
utóbbi mentén helyezkedtek el a gabonásvermek, tárológödrök. Távol a háztól, a 
telek DK-i sarkában alakították ki a szabadtűzhelyeket, az aszaló-szárító gödröket és 
a kemencéket, 

A lakóépületek békés megszüntetése után a felhagyott területen nagy méretű 
kagylószárító és agyagkitermelő gödröket ástak. A fazekastelep is megszűnt a XIII. 
szd. második felében. Az események valószínűleg a XEtl. szd.-végi, királyi birtoka-
dományozásokkal lehettek összefüggésben, amelyek révén kialakultak a Háros 
szigeti premontrei kolostor, a csepeli és a margitszigeti domonkos apácák taksonyi 
birtokközpontjai. 

A feltárás folyamán a Vízmű területén számontartott romokról kiderült, hogy azok 
nem egy középkori templom, hanem egy XVIII. szd.-elejei temetőkápolna maradvá-
nyai. így a törökkorban is továbbélő, középkori Szőlős falu templomát máshol kell 
keresni. 

Budapest XXL Csepeli Vízművek. A csepeli Dunaparton a Háros szigettel szem-
ben lévő területen Háros falu XVI szd.-elejei házai helyezkedtek el. A szőlőművelés 
miatt a lelőhelynek ez a részlete teljesen megsemmisült csak két nagy gabonásverem 
maradt feltárható állapotban. Az egyik XVI. szd-elejei hulladékkal, változatos formájú 
cserép edények, vas használati tárgyak töredékeivel és étkezési állatcsontokkal volt 
betöltve. 

Az ásatási eredmények részletes, tudományos feldolgozását folyamatosan végez-
zük. Az első cikkek gyűjteménye Régészeti kutatások az MO autópálya nyomvonalán 
I. n. címmel 1992-ben jelent meg a Budapesti Történeti Múzeum Műhely sorozatában. 

Irásné Melis Katalin 

Várak a Börzsönyben 
A Börzsöny az Északi Középhegység legnyugatibb tagja. É-on Ny-on az Ipoly, D-

en a Duna, K-en a Nógrádi-medence határolja. Legmagasabb csúcsa a 939 m magas 
Csóványos. Innen indulnak különböző irányba a gerincek, és egyúttal ez a vízvá-
lasztó is. A hegység északi részét szűk, mélyen bevágódott völgyek tagolják; a ten-
gerszint feletti magasság itt 500-900 m között váltakozik. A D-i, 300-450 m magas részt 
kisebb-nagyobb medencék, tágasabb völgyek teszik változatossá. 

Településre elsősorban az Ipoly-menti 1-3 km széles, az ártérből néhány méterrel 
kiemelkedő dombok alkalmasak. A Duna mellett Szobnál (az Ipoly-torkolatnál) 2-3 
km, Nagymaros-Verőce között azonban csak mintegy 500 m széles ez a sáv. A hegy-
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ség D-i felében még a tágas medencék is kedvező lehetőséget kínáltak a letele-
pedésre. Erődítés szempontjából az egyes korszakokban különbözőek voltak az 
igények, attól függően, hány ember számára akarták biztosítani a védelmet, és milyen 
fejlett volt az erődítés technikája. 

A Börzsöny-hegységben legkorábban a bronzkorban készült erődített lakótelep.1 

A Nagybörzsöny-vámosmikolai határon, az Ipoly-völgyből mintegy 50-70 m-re ki-
emelkedő Gór-hegyen a kb. 300 m hosszú, 80-100 m széles lakóterületet a domb 
folytatása felől sánc és árok választotta el. A másik oldalon a meredek oldal természe-
tes védelmet nyújtott. A felszínre került leletanyag szerint a bronzkori hatvani kultúra 
népe élt itt.2 

Jellegzetesek a későbronzkori Kyjatice-kultúra földvárai, amelyek a Börzsöny 
legmagasabb hegyeiből álló középső tömbjének É-i és Ny-i részén találhatók, egymás 
közelében: Nagybörzsöny-Rustok-hegy és Magyar-hegy, Perőcsény-Halyagos, Kemen-
ce-Godóvár, Magos/a és Pléska-szikla, Diósjenő-Pogányvár. Tengerszint feletti ma-
gasságuk 480-914 m, a völgyek feletti relatív magasságuk 130-500 m között váltako-
zik. Valamennyi nehezen megközelíthető, meredek oldalú hegytetőn található. 
Alapterületük nagy: 2,21-10,16 ha közötti. Mindegyiket sánc övezi; csak a természet-
től amúgy is védett, igen meredek oldalaknál hiányzik az erődítés. A Godóvár kivéte-
lével egyrészesek. Az eddigi ásatások szerint a sáncok faszerkezetűek voltak. E várak 
belső területe alkalmazkodott a természeti adottságokhoz, így a várak egyes részei között 
nagy szintkülönbségek is lehetnek. A sűrű erdő ellenére mindegyikben sok a felszíni lelet, 
az edénytöredékek, ami hosszú és állandó lakottságra utal. 

A telepek fekvése a védelem szempontjából mindenképpen előnyt jelentett. A sű-
rűn lakott várak népének ellátását azonban az erődítés közvetlen közelében nem 
tudták megoldani. (A meredek hegyoldal, a köves talaj földművelésre alkalmatlan; az 
erdőtakaró a várak magasságában már a bükkös, amelynek szinte egyáltalán nincs 
aljnövényzete: tehát a telepek közelében állatot sem tarthattak.) Ezért valószínűsíthe-
tő, hogy a földvárak lakosságát az Ipoly-völgyben elhelyezkedő, hasonló korú tele-
pek látták el élelemmel. 

Jellege alapján a későbronzkori erődítésekhez kell sorolni a Hont közelében levő 
Jelene-hegy sáncait is. Itt azonban a többszöri terepbejárás és próbaásatás ellenére 
sem került elő lelet. Feltételezhető, hogy menekülővár lehetett, vagy pedig — amint 
erre az egyik sáncszakasz utal — nem fejeződött be a sáncépítés.3 

Az Árpád-korban (XI XIII. század) sűrűn benépesült az Ipoly-völgy, sőt — a 
hegység D-i részén — a hegyek közötti völgyek és medencék is. 

A várak közül legkorábbi a honti, amely a község belterületének É-i szélén, az 
Ipoly árterébe benyúló lapos félszigeten található. Tengerszint feletti magassága 140 
m, az Ipoly-völgy feletti relatív magasság mintegy 10 m. Három oldalról az Ipoly 
medre, illetve mocsaras árterülete nyújtott védelmet, a hegyek felől pedig árok válasz-
totta el a kb. 0,75 ha kiterjedésű lakóterületet. A domb peremén faszerkezetű sánc 
húzódott, ennek maradványait, szerkeztetét ásatással sikerült megfigyelni. 

1Zebegény-Kálvária rézkori erődítése ásatás nélkül nem bizonyítható. Vö. Dinnyés István 
- Kővári Klára - Kvassay Judit - Miklós Zsuzsa - Tettamanti Sarolta - Torma István-. 
Pest megye régészeti topográfiája. A szobi és a váci járás XII/2. k. Bp. 1993. Magyaror-
szág Régészeti Topográfiája 9. k. (A továbbiakban: MRT XIII/2. köt.) 38/1. lh. 565. old. 

2MRT XIII/2. köt. 18/1. lh. 196-197. old. 
3Nováki Gyula - Sándorfi György - Miklós Zsuzsa• A Börzsöny hegység őskori és közép 

kori várai. Bp. 1979. 84-87. old. 
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A leletanyag és a történeti adatok szerint a vár építése a X-XI. század fordulója kö-
rüli évekre tehető.4 

Több korszakban is lakott volt a Bernecebaráti-Templom-hegy. A Kemence-patak 
és a Bemecei-patak között emelkedő, hosszan elnyúló dombát két részét egy-egy 
mesterséges mélyedés választja el egymástól és a domb folytatásától. Az első telepü-
lést az újkőkori lengyeli kultúra népe hozta létre, őket a bronzkori hatvani kultúra 
népe követte. Az erődítés a X-XI. században épült: a domb I. részét faszerkezetű 
sánccal övezték. E sánccal övezett település déli részén áll a keletelt, egyhajós, nyu-
gati oldalán középtomyos, fallal kerített bernecei középkori eredetű templom. 

Az Árpád-koron belül a Xm. századot több vár is képviseli: lpolydamásd-Zuvár, 
Márianosztra-Bibervár, Szokolya-Királyrét-Várhegy, Szokolya-Paphegy és Kemence-
Tamásvár. Valamennyire jellemző a kis alapterület: a védett terület 0,04-0,23 ha 
között váltakozik. A völgyek feletti relatív magasságuk 20-250 m között ingadozik. A 
természeti adottságokhoz nagymértékben alkalmazkodtak; lehetőleg a természettől is 
védett területeket választottak ki vár céljára. Egy vagy több árokkal, sánccal, a hegy-
nyereg átvágásával fokozták a természet által nyújtott védelmet. A lakóterületen fából 
vagy kőből építették fel a kis alapterületű, valószínűleg többszintes, toronyszerű 
épületet. A Zuvár és a Bibevár kő lakótornyát kőfallal övezték; a sáncok, árkok a 
külső védelmi vonalat biztosították. 

Ezek a kisméretű várak a kutatások eddigi eredményei szerint a XH. század végén, 
XM. században épültek, és még a XIII. század folyamán, vagy legkésőbb a Xm. 
század végén, XIV. század elején elpusztultak, illetve elhagyták őket. Pusztulásuk 
összefügghet az Árpád-ház kihalását követő belharcokkal és a gazdasági viszonyok 
változásával is. Kis alapterületük arra utal, hogy csupán a birtokos és családja, vala-
mint néhány szolga számára nyújtottak védelmet. Epíttetőjük, tulajdonosuk a kör-
nyék birtokosa lehetett. 

Árpád-kori építésű, és a késő középkorban is működő börzsönyi várak közé tar-
tozik Diósjenő-Csehvár, Drégelypalánk-Drégelyvár, valamint Perőcsény-Salgóvár is. A 
Csehvár az előbbiekhez hasonlóan kisméretű: a 32 x 18 m-es lakóterületet körben 
sánc övezi. A felszíni nyomok alapján tégla vagy (és) kőépület állt itt. Első okleveles 
említése 1290-ből származik; pusztulása a XV. század végére, XVI. század elejére 
tehető.5 

A börzsönyi várak közül legismertebb a drégelyi vár, amelyet először 1285-ben 
említenek, a Hont-Pázmány család tulajdonaként. Később Csák Máté birtokolta, majd 
Hont vármegye székhelye lett. 1552. évi, közismert ostroma és bevétele óta romos. A 
80 x 24 m alapterületű kővárhoz a D-i oldalon elővár csatlakozik.6 

A perőcsényi Salgóvár (nem tévesztendő össze a Nógrád megyei, Salgótarján köze-
lében levő Salgóvárral!) első említése 1386-ból származik, de a felszíni leletek között 
Xm. századiak is előfordulnak, tehát a vár építése erre a századra tehető. A korábban 
királyi kézen levő várat 1394-ben már Szécsényi Kónya fia Simon birtokolta. Később 
is ez a család a tulajdonosa, míg végül 1424-ben, más várakkal együtt ezt is lerombol-
ták Salgai Miklós hamis pénzverése miatt. 

A vár romjai a Fekete-völgy felett emelkedő, rendkívül meredek oldalú hegytetőn 
láthatók. A hegytető relatív magassága a völgy felett kb. 370 m, tengerszint feletti 
magassága 730 m. A háromrészes vár falai erősen lepusztultak, több helyen ledőlt 
falrészletek is láthatók.7 

4Nováki - Sándorfl - Miklós-. A Börzsöny hegység őskori és középkori várai. Bp. 1979. 
29-36. old. 

5Nováki- Sándorfl - Miklós 1979. 21-23. old. 
6Nováki - Sándorfl - Miklós 1979. 27. old. 
1 Nováki - Sándorfl - Miklós 1979. 70-73. old.; MRT XIII/2. köt. 23/10. lh. 282-285. old. 
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Minden valószínűség szerint Károly Róbert király építtette az ipolydamásdi várat. 
A falu É-i végén, az Ipoly-völgyből meredeken kiemelkedő dombon álló vár magja a 
középkor folyamán vadászkastély lehetett. A fallal övezett kő lakótorony a XVI. 
század első felében pusztult el. A romos épületet 1581-ben a törökök újították fel, 
bővítették ki és tették védekezésre alkalmassá. Az Ipoly-völgyben fontos szerepet 
betöltő végvár l64l-ben pusztult el végleg.8. Területén jelenleg kertek, gyümölcsö-
sök vannak, a vár magját bozót fedi. 

A Börzsöny legfiatalabb, de nyomtalanul elpusztult vára Drégelypalánkon, a jelen-
legi falu belterületén állt; a törökök építették 1575-ben a templom körül. 1593-ban 
elfoglalták a magyarok. Pusztulása 1663-ban következett be, amikor ismét török 
kézre került. Az egykorú ábrázolások szerint a négyszögletes alaprajzú várat bástyák-
kal megerősített kőfal, azon kívül pedig palánk övezte. A védett terület a falut is 
magában foglalta.9 

Az eddigi váraktól eltérő szerkezetű a Diósjenő-Kámoron levő földvár. A kétrészes 
vár felső része a 662 m magas hegycsúcson található: az 58 x 22 m alapterületű felső-
várat a támadható oldalak felől árok övezi. Az alsóvár az ÉK-i hegyoldal lankás részét 
foglalja magába, erősen lekopott árok és sánc által védve. A felszíni leletek szerint az 
erődített területen az Árpád-korban és a késő középkorban laktak.10 

A börzsönyi várak ismerete, a gyermekekkel történő megismertetése fontos felada-
ta a környékbeli iskoláknak. Egyúttal arra is fel kell hívniuk a tanulók és szüleik 
figyelmét, hogy múltunknak ezeket az emlékeit óvják, területüket semmilyen módon 
ne bolygassák, ha pedig bármilyen károkozást, engedély nélküli ásást észlelnek, 
feltétlenül értesítsék a váci múzeum régészeit. 

Miklós Zsuzsa 

Bocskai István végrendelete egy 
1790-ben kiadott könyvben 

A szóbanforgó könyv 1790-ben jelent meg, valószínűleg Pesten, Victorini de 
Chorebo munkájaként.1 Negyven oldalnyi, magyar nyelvű betoldásokkal tarkított, 
latin nyelvű bevezetővel ellátva kezdődik a könyv, a szövegben és lapalji jegyzetben 
sok forrásra utalva. A következő fejezet tárgyalja a bécsi béke előkészítését és utóéle-
tét, egészen 1606. december 22-ig, magyar nyelven, megtűzdelve latin nyelvű idéze-
tekkel. Végül Toldalék címszó alatt közli a szerző Bocskai István Testámentomi 
rendelését, magyar nyelven. 

Rövid ismertetőm közreadását - a végrendelet kapcsán — azéit tartom indokoltnak, 
mert úgy tűnik, hogy az e korral és témával foglalkozó kutatók előtt kevéssé ismert 
ez a nyomtatvány. Bizonyságául idézem Szigethy Gábort: „Bocskai István Testá-
mentomi rendelése első ízben Katona István kiadásában látott napvilágot 1794-ben, 
majd később 1816-ban Rumy Károly György kiadásában jelent meg.2 Az általam 
tárgyalt nyomtatvány négy évvel előzte meg a Katona féle kiadást. 

A Bocskai végrendelettel — összehasonlítási lehetőségem lévén - egy-két mondat-
tal bővebben foglalkozom3 

8MRTXIII/2. köt. 9/1. lh. 103-108. old. 
9Nováki - Sándorfi - Miklós 1979. 28. old. 
10 Nováki - Sándorfi - Miklós 1979. 28. old. 
1 Victorinus de Chorebo Sinay Miklós 
írói álneve 
2Bocskai István Testámentomi rendelése. Bp. 1986. 27. old. 
3Szigethy Gábor i.m. és Magyar Gondolkodók a XV. szd.-ban 1979. 9-22. p. 
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Szinte biztosra vehetjük, hogy Katona és Rumy is ismerte e kiadványt és feltehe-
tően mindketten ebből dolgoztak. Katona ragaszkodott a szöveghűséghez (több-
kevesebb pontossággal), de érthetetlen módon rövidítve adta közre, míg Rumy 
terjedelmesebb (még így is hiányos), de erősen romlott - néha az értelem rovására 
megváltoztatott - szöveggel közölte. A végrendelet után néhány sor utalás található 
Bocskai haláláról és abban, Káthay Mihály kancellár vélt szerepéről. Végezetül közli a 
szerző Káthay Mihály sírversét. Érdekességként, a Testámentom utáni szövegrészt 
eredeti olvasatban, alább közreadom: 

„Ez en Testamentum tételét Bocskay István Fejedelemnek egynéhány napok múlva 
követte a halála, melly lett 29dik Napján Decembernek 1606. Esztendőben, életének 
50dik Esztendejében, nem hagyván maga után előbb meghóltt feleségétől Hagymási 
Katalin Asszonytól is semmi gyermekeket. Mi okbul származott ezen, úgy láttszik, idő 
előtte való halála a Fejedelemnek az kérdésben vevődőtt elejitől fogva. Istvánfl Miklós 
Ur Históriájába azt írja, hogy vízi betegségben hólt meg, de azt sem tagadja, hogy 
mások, még pedig majd közönségesen, nem tartották vólna, hogy Kátai Mihály Római 
Hitre által ment Cancelláriusa méreggel étette vólna meg, akkor mikor már a Bétsi 
Békesség kötés majd vége felé járna. A minthogy Kátai Mihály mindnyárt akkor még 
a Fejedelem életében meg fogattatatott és vasra tettetvén törvény szerint inquiráltak 
ellene. E szerént halála után a Fejedelemnek 18. Napján Januariusnak 1607. Esz-
tendőben, minekelőtte a Fejedelem hóltt teste el kísértetnék Gyula Fejérvárra, Kátai 
Mihály az Felsőbbeknek Végezéséből a tömlöczből ki hozattatott, és a Kassai piaczon 
a Város kuttyánál, a Hayduk által diribrul darabra vagdalta tott, és apríttatott. A 
mikor egy valamely Vers író még illyen Epitáphiumot írt nékie: 

Én Kátai Mihály Világ nagy példája, 
Az Epicurusnak váltam Tanítvánnya, 

Sardanapulusnak követője s társa, 
Bachusnak, Venusnak, Voluptásnak Fia. 

Az Istennek nevét nyilván káromlottam, 
Mulandó jószágért Hitem megtagadtam. 

Ellenségnek Hazámat, Nemzetem, el adtam 
Vélem jól tett Uramat méreggel itattam. 

Az éiőú Istennek olvastam könyvéből 
Hogyha ki el hinné magát kevéjségből 

Nyakra főre jönne le az Uraságból 
De ezt tsakgúnyoltam nagyra látásomból. 

Azért ezt Világ is rajtam tapasztalfya 
Hogy Szent s igaz légyen az Istennek szava 

A mit érdemlettem imhól azt meg adta 
Itt nyugszom vagdalva diribrul, darabra." 

Az idézett szövegben illetve sírversben, minden lehetséges vád megtalálható, 
(mérgezés, árulás, istenkáromlás, hitehagyás, kicsapongás stb.) amellyel a dicstelenül, 
ám - ma már tudjuk - ártatlanul lemészárolt - Káthay Mihályt, Bocskai egykori hűsé-
ges kancellárját lejárathatták, gyalázhatták.4 

Rendhagyó ismertetésem úgy érzem, egy kis magyarázatra szorul. A latin nyelvű beve-
zetővel a nyelv ismerete nélkül, a bécsi béke tárgyalásával a téma bővebb ismerete nélkül, 
nem foglalkozhattam Céhbeli nem lévén, egyetlen célt tűztem ki írásommal: felhívni e kor 
és e téma kutatóinak figyelmét, az itt vázlatosan leírt könyvre. 

Az ismertetett könyv Hajdúdorog helytörténeti gyűjteményében található és az 
esetleges érdeklődők számára hozzáférhető. 

Bocz Péter 
4Nagy László. Káthay Mihály a magyar históriában. Valóság 1976. 9. 93-106. old. 
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Egy börzsönyi búcsújáró hely: 
a hont-csitári Kutyika 

A Börzsöny hegység északi részén, Hont határában, a falutól délkeletre lévő Kút-
berki-völgyben van Csitár, a környék egyik legnevezetesebb búcsújáró helye, Csitár a 
középkorban falu volt, első írásos említését 1281-ből ismerjük.1 A kegyhelyen ma 
szépen gondozott kápolna, egy kőkereszt és egy „lourdes-i barlang" áll egy hármas 
forrás, a Kutyika ('Kutacska') nevű szent kút mellett. 

E búcsújáró helyről az 1850-es évekből ismerjük a legrégebbi biztos adatokat. Az 
186l-től 1867-ig a közeli Ipolyságon élt megyei aljegyzőtől és levéltárostól, a honti 
népélet jeles kutatójától, Hőke Lajostól2 tudjuk, hogy a forrásnál 1852 nyarán egy váci 
asszonynak „imádkoztában" megjelent Szűz Mária. Az asszony a csodás eseményt 
elmondta a közeli malom molnárjának és három arra járó drótosnak, valamint honti 
és drégelyi embereknek. Azután hazament Vácra, ahonnan „ötszáz hitbuzgó asz-
szony"-nyal tért vissza a Kutyikához, „kik lobogókkal, énekekkel jöttek üdvözölni a 
kútban megjelent szűz Máriát." A váci asszonyok a forrás mellé egy kis kápolnát 
építtettek, amelynek falára „al fresco, egy a kútból kiemelkedő kis leányt, szűz Máriát 
ábrázolót pingáltatának." E freskó 1865-ig volt meg. 1865-ben Sasváron egy festővel 
egy másik képet készíttettek, amelyen a következők voltak láthatók: Szűz Mária a kis 
Jézussal, a „csodalátó" váci asszony, a három drótos, egy „öreg kántor" és „kis leány 
alakjában" Szűz Mária. Kis idő múltán a „honti templomatya" egy másik kápolnát is 
építtetett a már meglévő mellé. Az egyik kápolna 1948-ig megvolt. A forrást bekerítet-
ték, nyílását bedrótozták „és csak annyi lyukat hagytak rajta, hogy az oda láncolt 
hosszú nyelű vas kanállal lehessen belőle vizet meríteni, meit különben a nyilt kútba 
a betegek lábaikat egészen" belemerítették volna. 1852-ben a forráshoz költözött egy 
István nevű remete, aki kezdetben egy „galysátor"-ban (télen Honton), majd 1865-től 
„egy kis zárható vityilló"-ban lakott. A Mária-jelenés után megindult búcsújárások az 
1860-as években Anna naptól Kisasszony napig tartottak és abban az időben ezrek 
zarándokoltak a Kutyikához.3 

Más források szerint a Kutyikában 1854-ben jelent meg Szűz Mária. Laurentius Gály 
plébános 1854-ben a következőket jegyezte be a drégelypalánki római katolikus 
plébánia História Domusába: „...az a kósza hír terjedt el, hogy Tsitárban, a malom 
közelében lévő forrásnál a Boldogságos Szűz Mária többször megjelent és csodás 
gyógyulások történtek." Medgyesi Kalaz József 80 éves honti „mester", a forrás "első 
gondviselője" azt vallotta, hogy „Újabb időkben úgy mint 1854-ik évben, látták a 
Boldogságos Szűz Máriát, és a kis Jézuskát a kútfenéken feküdni, több a kúthoz járó 
személyek."4 

Bár Hőke Lajos 1852-re teszi a „csodakút első keletkezté"-t, felvetődik a kérdés, 
hogy az év nyarán miért „zarándokolt" a forráshoz a fent említett váci asszony és ott 
miért imádkozott,5 mielőtt Mária megjelent volna neki? Talán azt megelőzően is látta 

1 Bakács István: Hont vármegye Mohács előtt. Bp., 1971. 103-104. old. 
2Hőke Lajos néprajzi munkásságáról lásd Hála József: Hőke Lajos néprajzi kutatásai Hont 

vármegyében az 1860-as években. In: Hála József - Mándli Gyula - Zomborka Márta 
(szerk.): Börzsönyvidék. Történeti és néprajzi tanulmányok. Szob, 1993. 70-94. old. 

^Hőke Laps: Királykútak, csodakútak. (Adatok Hont-vármegye ismertetéséhez.) III. Fővá-
rosi Lapok, III. évf. (1866) 183. sz. (738-739.) 738. old. 

4Kamarás fózsef: A Hont tsitári kegyhely története. Dunakanyar, XX. évf. (1984) 2. sz. 
(43-49.) 44, 49. old., Uő.: Drégelyvár és környéke kutatásának újabb történetéből. 
Balassagyarmati Honismereti Híradó, (1984) 1-2. sz. (93-112.) 96. old. 

5Hőke Laps i. m. 738. old. 

43 



valaki a forrásban, vagy a forrásnál Szűz Máriát. Ezt látszik megerősíteni Medgyesi 
Kalaz József közlése, amely szerint „a régiek mondják, hogy száz évek óta a csudála-
tos kép nem volt látható, csak most 1854-ben jelent meg ismét."6 Tehát nem kizárt, 
hogy a Kutyikát már az 1850-es évek előtt szent helyként tisztelték. Ennek kiderítése 
azonban további kutatásokat igényel és az erre vonatkozó feltételezések7 bizonyítás-
ra szorulnak. 

Ipolyi Arnold Magyar Mythologia című könyvében8 nem említette a Kutyikát, ho-
lott az e tájon, az Ipolyszécsénke, Ipolyhídvég és Ipolyfödémes határában lévő, 
szintén „gyógyerejű" Medve-kútról írt.9 Ipolyi a közeli Ipolykeszin töltötte a gyer-
mekkorát és nagy műve megírásához élete e korszakának emlékeiből is merített,10 

valamint olyan Hont megyei segítői voltak, mint pl. a lelkes néprajzi gyűjtő, Pajor 
István ügyvéd,11 mégsem tudott a Kutyikáról. Talán azért nem, mert az 1850-es évek 
előtt nem látogatták azt a gyógyulást keresők. A Magyar Mythologia anyagát 1846 és 
1853 között gyűjtötte össze,12 az előszót 1853 februárjában írta.13 Az 1852. (1854.?) 
évi Mária-jelenés híre feltehetően nem jutott el hozzá, különben könyvében minden 
bizonnyal megemlítette volna.14 

A Kutyika „csodaerejű" vizét (bizonyíthatóan) a XIX. század közepe óta használják 
különféle betegségek gyógyítására. „A betegek szenvedő lábaikat a kútból kifolyó kis 
csatornában áztatják, közben Máriához imádkozván és énekelvén." - írta Hőke Lajos 
1866-ban.15 1854-ben Honton 27 „csodálatos gyógyulás"-t jegyeztek fel16 és számos 
olyan későbbi esetről esetről is tudunk, hogy szembetegek, bénák, némák, gyomor-
betegek, idegbajosok stb. gyógyultak meg a Kutyika vizétől.17 A forrás közelében 
régen két nagy fűzfa állott. Ezek odvaiban hagyták mankóikat a meggyógyult embe-
rek.18 1974-ben öregek még emlékeztek a Kutyikát környező fákra aggatott mankók-

6 Kamarás Józsefi, m. (1984) 49. old., i. m. (1984b) 98-99. old. Kiemelés tőlem. H. J. 
Ipolyvőlgyi Németh J. Krizosztom: Búcsújárók könyve. Balassagyarmat, 1991. 81. old. 
Idézi Csáky Károly: „Csitári Szűzanya, eljöttünk tehozzád". A drégely-hont-csitári kegy-
hely története. Remény, IV. évf. (1993) 3. sz. (5.) 5. old., Uő.: „Csitári Szűzanya, eljöt-
tünk tehozzád". (A drégely-hont-csitári kegyhely története). In Isten házai és szolgái. Az 
Ipoly mente egyházi műemlékei és jeles személyiségei. Dunaszerdahely, 1993. (101-
105.) 101. old. Lásd még Ipolyvőlgyi Németh J. Krizosztom: Szívet keres a szeretetláng a 
Magyarok Nagyasszonyánál. Drégely - Hont - Csitári kegyhely története, imái, énekei. 
Családi imacsoportos engesztelő szentóra. IV. minta. (Salgótarján), é.n. 25. old. 

8 Ipolyi Arnold-. Magyar Mythologia. Pest, 1854. 
9Ipolyi Arnold i.m. 204. old. 
10Ipolyi Arnold i.m. XXVII. old. 
^Ipolyi Arnold i.m. XXVIII. old., Kovács Ágnes-. Ipolyi Arnold folklórgyűjteménye a Nép-

rajzi Múzeum kéziratgyűjteményében. Néprajzi Értesítő, XXXVIII. évf. (1956) (223-260.) 
232. old., Hoppal Mihály. Ipolyi Arnold élete és műve. In: Ipolyi Arnold Magyar 
Mythologia. A hasonmás kiadás függelékei. Bp., 1987. (5-46.) 40. old. 

12Hoppal Mihály i.m. 11. old. 
13Ipolyi Arnold i.m. XIV. old. 
14Nem írt a „csodaerejű' fonásról a Hont földrajzi neveit Pesty Frigyes felkérésére össze-

gyűjtő Raiz Pál jegyző sem, pedig Csitárról, amely a gyűjtés évében (1866) már több 
mint egy évtizede búcsújáró hely volt, említést tett. Lásd Bognár András (közreadja): 
Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából. Hont vármegye és kiegészítések. Pest Megyei 
Téka, 7. Szentendre, 1984. 137-140. old. 

15//őfce Laps i. m. 738. old. 
16 Kamarás Józsefi, m. (1984) 44. old 
17Kamarás Józsefi, m. (1984) 44, 45. old.,, i. m. (1984) 93. old., Ipolyvőlgyi Németh J. 

Krizosztom i. m. (1991) 81, 82. old. 
18 Kamarás Józsefi, m. (1984) 45. old. 
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A régi csitári kápolna belseje, középen 
a Magyarok Nagyasszonyának szobra 

A régi csitári kápolna 

(Reprodukciók a mai kápolnában látható fényképrőlj 

ra, botokra és más tárgyakra.19 Ma a „lourdes-i barlang"-ban hálából elhelyezett 
táblácskák emlékeztetnek a „csodás gyógyulásokéra. A „mindenre jó"20 forrásvizet 
napjainkban is rendszeresen isszák és nagy mennyiségben szállítják haza a búcsújá-
rók és a környékbeli falvak gyógyulást remélő lakói. 

Egy régi (talán a legrégebbi) „csodás gyógyulás" emlékét a szájhagyomány őrizte 
meg. Eszerint valamikor a forrás mellett egy fakereszt állt.21 Annak közelében rend-
szeresen legeltette a nyáját egy pásztor és mindig vele volt vakon született fia is. A 
pásztor és a fiú gyakran imádkozott a keresztnél és az apa addig mosogatta a gyer-
mek szemét a Kutyika vizével, amíg az meggyógyult: a fiú látni kezdett.22 A hagyo-
mány szerint egyszer a honti földesúr (bizonyos Murányi23) ki akarta vágni a keresz-
tet, de amikor rávágott arra a baltájával, agyvérzést kapott és meghalt.24 

A csitári kápolnában ma több Mária-szobor is látható, pl. a feltehetően naiv mű-
vész által, fából faragott Szeplőtlen Szűz,25 Máriahegyi N. János szobrászművész 1975-
ben készített alkotása, a Bibliás Szűz Mária26 és a Magyarok Nagyasszonyának 
sajátos szépségű szobra. Ez utóbbi a búcsújáróhely nevezetessége, amelyet a hagyo-
mány szerint a fent említett, vakságból kigyógyult pásztorgyerek faragott.27 E szobor-
ral kapcsolatban is csodás történeteket őrzött meg a népi emlékezet. Valamikor a 
század elején eltűnt, s bár nagyon keresték, sokáig nem találták. Egyszer aztán Nagy-

19Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom i. m. (1991) 81. old. 
20Saját gyűjtés, 1991. Adatközlő: Kalácsba Mihály Tranzi, kemencei születésű, honti la-

kos (sz. 1915). 
21Talán annak a fakeresztnek az emléke maradt fenn a szájhagyományban, amelyet 

Laurentius Gály drégelypalánki plébános állíttatott fel 1854 és 1874 között. V. ö. Kama-
rás József i, m. (1984) 44. old. 

22Kamarás József i, m. (1984) 43, old., i. m. (1984) 93-94. old., Ipolyvölgyi Németh J. 
Krizosztom i. m. (1991) 81. old. 

23Saját gyűjtés, 1991. V. ö. a 20. sz. jegyzettel. 
24 Kamarás Józsefi, m. (1984) 4344. old. 
25Kamarás Józsefi, m. (1984) 45. old. 
26Kamarás József i, m. (1984) 44. old., i. m. (1984b) 99. old., Ipolyvölgyi Németh J. 

Krizosztom i. m. (1991) 82. old. 
27 Kamarás Józsefi, m. (1984) 44. old., Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom i. m. (1991) 81. 

old. 
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orosziban ráakadtak egy tyúkpadláson. Akkor letisztították és „diadalmenetben" 
(„hintón") vitték vissza a Kutyikához.28 Állítólag egy asszony álomlátása vezetett a 
szobor nyomára.29 Kolacskovszky Lajos az 1938-ban közölt ciickében nem szoborról, 
hanem képről írt. Az általa közölt, Honton hallott mondában a gonosz földesúrról és 
a Mária-kép eltűnéséről szóló történetek összefonódtak: „Valaha kereszt állott a 
kápolna helyén. Ahhoz a magányos feszülethez minden évben rendesen kijártak a 
búcsúsok. Hanem a birtok tulajdonosa valamiért megorrolt: kiásta, ledöntötte a 
keresztet. A büntetés nem maradt el; másnapra megbénult az egyik karja. Akkor a 
nyavalyás felfogadta, hogy kápolnát építtet a kereszt helyén. A kápolnának a palóc-
ruhás Szűz lett a főékessége... Egyszer a képet ellopták. A Hiób-hír a béna embert 
egészen lesújtotta; fűhöz, fához futott. Végre a honti «látóasszony» megjelentette, 
hogy a kép Nagyorosziban van, s állandóan könnyezik. A kép csakugyan Nagyoro-
sziban volt; a hontiak onnan hozták haza nagy egyházi pompával. Közben a béna 
ember eltűnt. (,..)"30 A szobor eltűnésével kapcsolatban én 1991-ben a következő 
történetet hallottam: „Ahol most a barlang ( a „lourdes-i barlang") van, annak a helyin 
vót az eredeti kiskápolna, amibe ez a, ami a főoltáron van, Szűzanya abba' vót. Azt 
ellopta egy oroszi (nagyoroszi) asszony. Osztan a tyúkpadlásra tette, oszt éjjel mindig 
azt álmodta, hogy sír a Szűzanya. Akkó' főtette a padlásra. Odavitte. Akkó' is csak azt 
álmodta minden érjél, hogy sirat a Szűzanya. Oszt akkó' nem tudott micsinyáni, hogy 
sirat, visszahozta."31 

A szobor feltehetően a XVm. század második felében, vagy a XIX. század elején 
készült32 és ismeretlen alkotója a honti asszonyok viseletébe „öltöztette".33 A Magya-
rok Nagyasszonya ma világoskék színű, ráncolt, kézfodrokkal ellátott és a felkarokon 
arany szalagokkal megkötött ingvállat, arany színű szoknyát, világoskék színű, arany-
szegélyes kötényt és arany színű mellest „visel". Valószínű, hogy a szobrot (esetleg 
többször is) átfestették. Gáborján Alice néprajzkutató, a magyar népviseletek szakér-
tője szerint lehetséges, hogy a környéken egykor viselt női ruhadarabok olyanok 
voltak, mint amilyenek Szűz Mária szobrán ma láthatók (e feltételezés csak a ruhada-
rabok típusára vonatkozik, azok színére nem). Mária fején korona, vállán palást, az 
egyik kezében jogar, a másikban országalma van, ezekkel Szűz Mária „királynői" 
mivoltát kívánta ábrázolni az alkotó.34 A szobor az 1860-as évek közepén valószínű-
leg még nem volt a Kutyikánál, különben Hőke Lajos bizonyára írt volna róla.35 

Odakerülésének időpontját és származási helyét nem ismerjük. 
A szobor sokáig a régi kápolna főhelyén állt. Miután e kápolnát 1948-ban lebontot-

ták és 1949-ben (a régi kápolna helyére épült „lourdes-i barlang"-gal együtt) felszen-
telték a közadakozásból emelt, ma is meglévő kegykápolnát,36 a Magyarok Nagy-
asszonyának szobrát az új kápolna oltárára tették. 1975 és 1981 között a Bibliós Szűz 
Mária állott a főhelyen. Miután a Magyarok Nagyasszonyéi az esztergomi Keresztény 

28 Kamarás Józsefi, m. (1984) 44. old. 
29Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom i. m. (1991) 81. old. 
30Kolacskovszky Lajos: A Börzsöny múltja a néphagyományok szerint. Turisták Lapja, L. 

évf. (1938) 4. sz. (186-190.) 188. old. 
31Saját gyűjtés, 1991. V. ö. a 20. sz. jegyzettel. 
32 Kamarás Józsefi, m. (1984) 44. old. 
33Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom i. m. (1991) 81. old. Idézi: Csáky Károly i. m. (1993) 5. 

old., i. m. (1993) 102. old. 
34Gáborján Alice szíves segítségééit ez úton is köszönetet mondok. H. J. 
35Hőke Lajos i. m. 738. old. 
36 Kamarás Józsefi, m. (1984) 48. old., Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom i. m. (1991) 82. 

old. 
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Kutyika vizének töltése demizsonba, hazaszállításra A Magyarok Nagyasszonyának szobra az oltáron 

Múzeumban restaurálták, a búcsújárók kérésére (1981-ben) visszatették a régi helyé-
re, az oltárra.37 

A csitári Kutyikánál énekelt és az azzal kapcsolatos énekek és imák nyomtatásban 
és a szájhagyományban egyaránt fennmaradtak. Hőke Lajos 1865-ben egy olyan 
Mária-éneket hallott (végsorait közölte is), amelyet a búcsújárók egy, a Bagó Márton 
budai nyomdájában készült ponyvanyomtatványból énekeltek.38 Az 1980-as években 
Trizna Lajos és Kamarás József két olyan ponyvanyomtatványt talált, amelyek már a 
címükben is utalnak a csitári szent kútra: Leg Ujabb Énekek a Hunti Szent Kis Kúthoz 
és Énekek a Honti Szentkútnál. Kiadási évük ismeretlen, a második kiadási helye: 
Esztergom, nyomtatója: Horák Egyed. Az első füzet azt a Tsitár mellett drága hely... 
kezdetű éneket tartalmazza, amelyet (némileg megváltoztatott szöveggel) még a 
közelmúltban is énekeltek a búcsújárók. Erdélyi Zsuzsanna szerint „ez egy régi 
búcsús Mária-ének, nagyon ritka". E füzet az Imádság Csitári Szűz Mária juhos 
csudákkal című imát is tartalmazza. A második füzetben eredetileg három ének volt 
(Ó/i fájdalmas szűzanya, Óh csudáknak csuda jele, Óh fájdalmas szűz szent anya), 
de a megtaláláskor a harmadik ének hiányzott a nyomtatványból. Ebben egy, a 
búcsújáróhely kialakulásának megismeréséhez fontos adatokat tartalmazó (fentebb 
idézett39 prózai szöveg is olvasható.40 Kamarás Tózsef több más, a Kutyikával kapcso-
latos vallásos népéneket is lejegyzett és közölt.41 

A csitári Kutyikáról és Szűz Máriáról szépirodalmi alkotások is születtek. Ölbey 
Irén A Tsitári Szent Szűzhöz címmel írt egy két „ének"-ből álló verset,42 Balogh Béni 

37 (M. K): Hont... Magyar Kurir, 71. évf. (1981) 193. sz. (2.) 2. old., Kamarás Józsefi, m. 
(1984) 44. old., IpolyvölgyiNémetJ. Krizosztom i. m. (1991) 82, 84. old. 

38Hőke Lajosi, m. 738-739. old 
39V. ö. a 4. és 6. sz. jegyzettel. 
40Kamarás Józsefi m. (1984) 4549. old., i. m. (1984) 97-99. old. 
41 Kamarás Józsefi, m. (1984) 44, 48, old. 
42 Kamarás Józsefi, m. (1984) 47-48. old. 
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Körmenet Csitáron, az élen a honti hívek haladnak Két búcsújáró asszony Csitáron 

pedig az ifjúság részére A csitári Kutyika címmel dolgozta fel (Kamarás József gyűjté-
sei alapján) a búcsú járó hellyel kapcsolatos mondákat.43 

A Kutyikánál a váci asszony látomása után (a XIX. és a XX. században egyaránt) 
mások, többen is látni vélték Szűz Máriát.44 Sokáig elsősorban az Ipoly menti és a 
börzsönyi falvak népének búcsújáró helye maradt, azonban a látomások és a „csudás 
gyógyulások" hírére egyre többen keresték fel távoli vidékekről is. Már a XIX. század 
közepén elzarándokoltak a szent forráshoz pl. Vác és Tata környékéről,45 s bár a 
búcsújárók többsége továbbra is Hontról és a környékbeli településekről (pl. Ipoly-
ságról, Balassagyarmatról, Szécsényből, Horpácstól, Hollókőről, Nógrádsipekről, 
Ipolyvecéről, Ipolynagyfaluból, Ipolynyékről, Tesmagról, Drégelypalánkról, Dejtárról, 
Berbecebarátiból, Kemencéről, Nagyorosziból, Patakról, Diósjenőről, Nógrádból, 
Kétbodonyból) zarándokolt Csitárra, a XX. században (különösen a század közepé-
től) felkeresték a Kutyikát pl. Trencsén környékéről, Léva vidékéről, Csongrádból, 
Hatvanból, Gyöngyöspatáról, Kisterenyéről, Túráról, Budapestről, Solymárról, 
Felsőgödről, Ajakról, Jászberényből, Érsekújvárról és Győrből is.46 A csitári Kutyika 
(amely 1977-ben VI. Pál pápa apostoli áldását is megkapta47 napjainkra széles körben 
ismert kegyhely lett. Az áldozócsütörtökön megtartott főbúcsú, valamint az engeszte-
lőnapok és Mária-ünneplések48 egyre nagyobb tömegeket vonzanak. 

Dr. Hála József 

43Balogh Béni: A csitári Kutyika. In A rablólovag aranyai. Bp., 1986. 172-180. old., Uö.: A 
csitári Kutyika. In Vártornyok és harangok. Balassagyarmat, 1993. 27-32. old. 

uHöke Laps i. m. 738. old. Kamarás Józsefi, m. (1984) 49. old. 
^Hőke Lajosi, m. 738. old. 
46 Tóth Péter Domonkos: Kutyika. Katolikus Szó, XXXV. évf. (1981) 1. sz. (4.) 4. old. Ka-

marás Józsefi, m. (1984) 44, 45, 47, 48, 49. old, Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom i. m. 
(1991) 81, 82, 83, 84. old, Vincze Zoltán ny. honti plébános levele (kelt: 1991. X. 22.), 
saját gyűjtés (1991). 

47Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom i. m. (1991) 83. old. 
^Részletesen lásd: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom i. m. (é. n.) 50-52. old. 
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Pest megye megújított címere 

Pest és Pilis, mint egyesült megyék működésére vonatkozó első, eddig ismert 
adatunk 1341-ből való. Ettől kezdve rendszeresek a közös közgyűlések. Ugyancsak 
ez időtől élvezi az egyesült megye pilisi része is azt a korábban csak Pest megyét 
megillető jogot, miszerint közvetlenül a királyi udvar ítélőszéke, igazgatása alá tarto-
zik (ugyanis ispánja nem lévén, a nemesek ügyét az udvarban intézték). Jóllehet a 
XV. század elejétől gyakorlatilag már csak egy megyéről beszélhetünk, de az nevében 
megőrizte kettős eredetét, benne ki-ki identitástudatát. A rendi megye idején is 
gondosan ápolták a hagyományt, a történeti gyökereket - az eredeti nevek megtartá-
sával is utalva arra, hogy mindkét terület szorosan kapcsolódott a királyi székhelyhez. 
Később sem tudunk arról, hogy bárki is meg kívánta volna változtatni a megye 
elnevezését. 

A török uralom alatt, 1569-ben Solt megyét, Fejér megye solti székét az igazság-
szolgáltatást illetően Pest-Pilis megyéhez csatolták, (A solti szék korábban hol me-
gyeként, hol Fejér megye részeként szerepelt.) Ettől kezdve használja a megye a 
hármas elnevezést egészen 1876-ig, amikor a kun kapitányságok önállóságát meg-
szüntetve a Kiskun részeket a megyéhez csatolták. A Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye 
elnevezés a mai megyerendszer megalakításáig volt érvényben. 

Hivatalosan Pest vármegye (1876-tól megye) mindig összetett nevén szerepelt (a 
kettő, majd a három, legutóbb a négy név együtt). A reformkortól a köznapi beszéd-
ben csak „Pest vármegyét, megyét" mondtak, „pestvármegyei közgyűlésről" és 
„pestvármegyei követekről" beszélnek. 

1550-től törvény szabályozta a vármegyék címer használatát, annak királyi adomá-
nyozását. Pest-Pilis-Solt vármegye — mivel megszállt terület volt - csak 1659-ben kért 
és kapott pecsétet illetve címert. Jogilag ezzel az aktussal kapcsolták Solt megyét 
végleg Pest megyéhez. Az elnyert címer leírása az 1659- július 10-én kelt megyei 
közgyűlési jegyzőkönyv szerint: „Sziklás hegy tetején oroszlán áll, hátsó lábai szét-
tárva, mellső jobb lábával koronát, a ballal arany almát tart." Már ezen az első címe-
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ren, amint a megmaradt lenyomat mutatja, az oroszlán farkán a bojt - a barokk kor 
ízlésének megfelelően - kettőzött, a heraldika szabályaival összhangban, ezzel is 
növelve a címerállat jelentőségét. Utóbb a sziklás hegy helyett - a pecsét 1733-ban 
történt megújításakor - zöld hármas halomra helyezték az oroszlánt. Ez utóbbi - mai 
kifejezéssel élve - címerrontás volt. 1836-ban a pecsét körirata magyar nyelvű lett. 
1659-ben az oroszlán a bátorság, a török elleni harc jelképe, s a jelvények - az alma 
és a korona - az ország integritását, a megyének az alkotmányhoz való hűségét 
jelképezték. 

Ez a címer 1878-ig (illetőleg 1876-ig) volt érvényben, mint Pest-Pilis-Solt vármegye 
címere. Ekkor a címert vágták és a Kiskunságot jelképező kun vitézzel egészítették ki. 
A királyi elhatározással 1878. július 5-én engedélyezett egyesített címert 1949 végéig 
használták. 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1991. január 25-i ülésén rendeletet 
alkotott a megye címeréről, zászlajáról és azok használatáról. A közgyűlés az 1659-
ben kapott címert állította vissza, illetve űjította meg. A sziklás hegy helyett az arany 
oroszlán kék mezőben három zöld hegycsúcson áll (nem hármas-halom) és az ovális 
pajzsot az 1878-ban elfogadott aranyozott griffes barokk ráma keretezi pajzstartóként. 
A megye zászlajának színe kék/sárga lett, rajta a megye címerével. 

Egey Tibor 

Történelmi művek kölcsönözhet Oki 

A Honismeret régi és ú| számai 

kölcsönözte t ö k, megvásárolhatókl 

BABXE 
a 

Szakszervezetek Pest megyei Könyvtárában 

Budapest,VII. Dózsa Gy. út 68.sz.fsz. 1075 

Tel.:122-1670 
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SORSKERDESEK 

A diákok nyelvéről 
Az utóbbi évtizedekben egyre több szó esik a fiatalok beszédkultúrájáról, nyelv-

használatáról, szókincséről. Sokan felháborodnak a fiatalok beszédstílusának fésület-
lenségén, nyegleségén s különösen a durvaságán, mások pedig értékelik az ifjúság 
szókincsének színességét, szóalkotásainak ötletességét, játékosságát. 

A fiatalok, a diákok szókincsére, szóhasználatára már régen felfigyelt a nyelvtudo-
mány. A régi diáknyelv szótárszerű feldolgozásával a századfordulón Dobos Károly 
foglalkozott, 1898-ban jelent meg A magyar diáknyelv szótára. A század első felében 
az argó, a szleng vizsgálatával együtt volt a kutatások tárgya a diáknyelv. A II. világ-
háború után az 1950-es, 1960-as évek ifjúságpolitikája különösen ráirányította a 
figyelmet az ifjúságra, ebben az időben nemcsak az ifjúság, hanem a nyelve is kezdett 
elkülönülni. Ugyanis a korábbi évszázadok, évtizedek szülői, pedagógiai felügyeleté-
vel ellentétben a fiatalok a nap nagy részét ebben az időben már egymás között 
töltötték, napköziben, ifjúsági klubokban, diszkókban. Az 1960-as évektől egyre több 
tanulmány, cikk foglalkozott ezzel a csoportnyelwel, s a Magyar Nyelvőr 1964-ben 
hirdette meg pályázatát „Hogyan beszél a mai ifjúság?" címmel. 

Az 1960-as években jelent meg egy jugoszláviai nyelvész kiadványa is a vajdasági 
magyar diáknyelvről. Számtalan Nyelvőr-cikk, tanulmány elemezte az akkori diák-
nyelv szókincsének sajátosságait, kiemelve a játékosságot, az ötletességet. Ilyenek: a 
játszi szóképzéssel alkotott szavak: ircsi az irodalomból, föci a földraj^oó 1, unalmas 
ból lett az uncsi stb. Kedveli a szokatlan, sőt meghökkentő összetételeket: diliko-
kárda 'buta', betondudor 'Trabant', macskabenzin 'tej' stb. Idegen nyelvből is vesz át 
szavakat: csa/cigány nyelvből, krapek szláv, mani angol nyelvből stb. Természetesen 
valamennyi szakember szóvá teszi az ifjúság nyelvhasználatának eldurvulását, a trágár 
szavak elterjedését. 

Az Anyanyelvápolók Szövetsége 1992-ben, majdnem 30 évvel a Magyar Nyelvőr 
felhívása után hirdette meg pályázatát „Hogyan beszél a mai ifjúság?" címmel. A 
felhívásra majdnem kétszáz pályázat érkezett, s a legjobb, a leggazdagabb pályamű-
veket jutalmazták. Az 1980-as évek ifjúsági nyelvére is jellemző a játékosság, az 
ötletesség, ez a tulajdonsága mindenképpen értékelendő, viszont, sajnos, káros 
jelenségek is tapasztalhatók, ilyen a durvaság, a trágárság, ezt jó lenne valamiképpen 
csökkenteni, sőt divatját megszüntetni. 

Az ifjúsági nyelv a rétegnyelvek között a tolvajnyelv és a bizalmas társalgási stílus 
között helyezkedik el. Az ifjúsági megjelölés nem a legszerencsésebb, mivel ennek a 
rétegnyelvnek a használata egyáltalán nincs életkorhoz kötve. Szókincsét ugyanis 
nemcsak a fiatalok használják, hanem ritkábban ugyan, de az idősebb korosztály is 
alkalmazza. Ugyanígy nincs kötve a jasszos beszéd társadalmi csoporthoz sem. Ér-
telmiségi fiatalok, egyetemisták, munkás- és parasztfiatalok beszédében egyaránt 
találkozunk ifjúsági nyelvi szavakkal. Az eddigi hagyomány alapján mégis ifjúságinak 
nevezzük ezt a rétegnyelvet, mivel fő jellemzője, hogy általában fiatalok használják. 
Idegen szóval nevezik még ifjúsági argónak, szlengnek vagy zsargonnak. 

Mivel az ifjúsági nyelv közel áll a tolvajnyelvhez, a jassznyelvhez (sok esetben 
nyelvészeink azzal azonosították is), ezért az ifjúsági nyelvvel a nyelvtudomány eddig 
mint a tolvajnyelv egyik csoportjával foglalkozott. Magára a tolvajnyelvre már régeb-



ben felfigyelt a nyelvtudomány, ennek ellenére a jassznyelwel foglalkozó nyelvészeti 
tanulmányok száma meglehetősen kicsi. 

Az ifjúsági szóhasználatnak és szóalkotásnak az indítóoka nem annyira a titkosság 
(mint a tolvajnyelvben), hanem inkább az ifjúsági csoporthoz való tartozásnak, a 
beavatottságnak a hangoztatása. Mint ahogy az öltözködésben és a divatban, ugyan-
úgy nyelvében is szereti az ifjúság az újat, a szokatlant, a rendkívülit. Ezzel magyaráz-
ható, hogy vonzódik a társadalom alatti rétegekhez, ezért oly erős a tolvajnyelv 
hatása az ifjúság beszédére. Szókincse rendkívül gazdag szinonimákban, szinte hétről 
hétre megteremti a maga kérészéletű divatszavait, melyek a rádióhullámok gyorsasá-
gával terjednek, nemcsak Budapesten, hanem vidéken is, a diákok közt éppúgy, mint 
a munkásfiatalság, s némi fáziseltolódással a parasztifjúság körében is. Ennek a 
szókincsbővítésnek egyik módja a tolvajnyelv szavaival való állandó feltöltődés 
(melyek közt sok az idegen nyelvi eredetű), valamint a belső szóalkotás. 

Az ifjúsági nyelvnek egyik válfaja a diáknyelv. A diáknyelv valójában csoportnyelv, 
kialakulását nagy mértékben segítette a tanulók közösségekbe, csoportokba tömörü-
lése. A másoktól való különbözés kifejezésére, önállóságuk bizonyítására egy külön 
csoportnyelvet használnak, amelyre jellemző a játékosság és az ötletesség, kevésbé a 
durvaság és a tiszteletlenség. A diáknyelv keletkezésében szerepet játszott még a 
tréfálkozás, a vidám hangulat, a diákos csínytevés, néha az utánzás, a gúnyolódás és 
a vagánykodás. A diáknyelv szókincse a diákélettel kapcsolatos tárgyak, fogalmak 
megnevezéséhez kötődik. A tantárgyak játékos megnevezése, az érdemjegyek külön-
féle diákos elnevezése, a diákélet szórakozásainak tréfás megjelölése adják a diák-
nyelv jellegzetes hangulatát, humorát. 

Az ifjúsági nyelv szókincse állandóan változik, örökös mozgásban van. Szókincsé-
ben találunk idegen eredetű elemeket, sok szót vesz át a német argóból, a beat divat 
pedig elősegítette az angol szavak elterjedését. De szép számmal találunk belső 
szóalkotásokat is, sajátos képzésű szavakat, szóösszetételeket. 

A jassznyelvi képzésben a szó jelentése általában nem változik, csupán játékos 
hangulatot, színezetet kap a származék. Éppen ezért a névszóképzést kedveli külö-
nösen, s főleg a kicsinyítő képzőket. A kicsinyítő képző mindig a szó csonkított 
tövéhez, általában az első szótaghoz járul. A köznyelvben ritka -ci képző itt nagy 
népszerűségnek örvend. Pl. töci 'történelem', ruci 'ruha', náci 'nadrág', zaci 
'zálogház' stb. Képzőbokrokban is gyakori: biguci 'kislány1 a bige szóból, linkóci 
'link', spinkóci 'lány* (a spiné szóból) stb. Gyakori a -esi képző is, mely a köznyelvben 
becenevet képez (Jancsi, Tercsi), az ifjúsági nyelvekben bizalmas hangulatú közne-
veket alkot. Pl.: prémcsi 'prémium', pulcsi 'pulóver", dolcsi 'dolgozat, dollár" stb. 

A köznyelvhez hasonlóan az ifjúsági nyelvben is nagyon termékeny az -i képző. 
Szerepe itt is a kicsinyítés, becézés. Pl. csoki. (Már egy kissé köznyelvi is, összetétele-
ket is alkotnak vele: csokikrém, csokifagylalt), a fagyi a fagylalt-b6\ szintén eléggé 
köznyelvinek mondható. Viszont kifejezetten ifjúsági nyelviek a kori 'korcsolya', cigi 
'cigaretta', difi ' differencia', nyugi 'nyugalom', szimpi 'szimpatikus', Merci 'Mercedes' 
stb. Ha az i előtt t mássalhangzó van, ty lesz belőle: liter-bői lityi, a szláv brat-ból 
bratyi, ' bátya'. A köznyelvben elenyésző számban jelentkezik az -ó,-ö képző, főleg 
kedveskedő rokonsági neveket és keresztneveket képez: apó, bátyó, Kató, Sanyó. A 
jassznyelvben sem valami termékeny. Ez a képző van meg a következő származé-
kokban: krampó 'férfi' (a krampusz főnévből), csehó 'kocsma' (a német cseherli 
szóból), az előtte levő f-t ez is lágyítja: mutter-bői mutyó, fate?ből fatyó, a szláv 
braiból bratyó'bátya'. 

A köznyelvben is meglehetősen ritkán találkozunk az -a, -e kicsinyítő képzővel, 
csupán egy-két példa van rá: apa, anya, néne, IIa, Tera. Az ifjúsági nyelv sem alkal-
mazza gyakran; doga, 'dolgozat', szotya 'szotyola, napraforgó', Szecsa 'Szécsényi 
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fürdő', (lehet, hogy: -csa kicsinyítő képző). A köznyelvben a leggyakoribb kicsinyítő-
képző a -ka, -ke, a jassznyelvben érdekes módon kevesebbszer fordul elő. Ennek az 
oka az lehet, hogy az ifjúság - mint már említettem - a különlegest, a ritkát kedveli, 
amivel időnként meghökkenti a felnőtt társadalmat. Ezért -ka, -ke képzővel alakult, 
sajátos ifjúsági nyelvi származékot kevesebbet találunk. Például: szurka 'gól, lövés', 
cerka ' ceruza', szerka ' szervusz'. A többi -ka, -.ke képzős főnév megtalálható a 
köznyelvben is (pl. fiúka, hölgyike). Az -óka, -öke képzőbokorban is megtaláljuk a -
ka, -ke képzőt. Ez a képzőbokor a köznyelvben sem gyakori, kevés származék ala-
kult vele (pl. nyalóka, nézőke). A bizalmas nyelvhasználatban, az ifjúsági nyelvben is 
ritkábban aalkalmazzák. Pl. gondolkodóka 'ész' beszélőke 'száj'. A -kó képzőre is kevés 
példa akad a köznyelvben (pejkó, szánkó), jassznyelvben: spinkó 'lány1 (a spiné 
szóból), szecskó 'Széchenyi Könyvtár". A köznyelvben kicsinyítő képző és melléknév-
képző a -si (pl. tőksi, vaksi, buksi), a jassznyelvben csak főnévképző, de a járékos, 
gúnyos színezetét itt is megőrizte. Pl. nyaksi 'nyakkendő', kuksi 'szem' (a kukucskál 
igéből), hapsi 'barát' főnév, mely a haver szó származéka, a szó v-]e p-vé alakult. Az u 
kicsinyítő képző sem örvend nagy népszerűségnek, köznyelvi képzések: apu, anyu, 
Icu; ifjúsági nyelvben: fizu 'fizetés' (már a bizalmas nyelvhasználatban is), a figyelem 
főnév figyu származéka pedig csak igei továbbképzésekben él: figyul, figyuz 'figyel'. 
Az -us képző köznyelvi származékai: anyus, apus, Etus, Terus; jassznyelvben ritkáb-
ban találkozunk ezzel a képzővel: butus' buta', haverus 'haver", bratyus 'bátya'. 

A jassznyelvnek van egy olyan szóalkotási módja is, mely a köznyelvben nincs 
meg, a képzés és rövidülés határterületén mozog. Ez a sajátos jassznyelvi szóalkotás 
úgy történik, hogy a szavakban, melyeknek a második szótagja kicsinyítő, becéző 
képzővel végződik, mégpedig -i, -o, -u, -a magánhangzóval, ott a szó egyszerűen 
megrövidül, s egyben kicsinyítő képzős származéknak is tekinthető, talán játszi 
rövidülésnek nevezhetnénk. Ilyenek pl. -i képzővel páciensből paci, szeniliosből 
széni, pedikűrből pedi, politechnikádból poli, kondícióból kondi (ez már a bizalmas 
nyelvben is él); -ó képzővel: filozófiából, filó, pulóverből puló, Chevroletből sevró; -
u képzővel a végén: szituáció ból szitu, figurából figu; -a képzővel csak egyet 
találtam: a Palatínus- fürdő nevéből a Pala. 

A szóösszetétel sem ritka módja a szókincsbővítésnek, s különösen a hangulatuk-
ban jelentéstartalmukban egymáshoz nem illő szavakat illesztik össze. Pl. dilikokárda 
'buta ember*, észkombájn 'futballbíró', hájtorony 'kövér, magas ember", gyakran 
műszaki ihletésűek: szőrdízel 'ló', gyalogszőrös 'macska1, macskabenzin 'tej' stb. 
Valamennyire jellemző a gúnyos hang, a fitymálás. Az összetételek nyelvtani típusai 
egyébként egyeznek a köznyelvével, alkotásmódjuk inkább a jelentéstan körébe 
tartozik, ezért velük itt nem foglalkozom. Viszont meg kell említenem az újszerű 
igekötős igéket. Ilyen sajátos jassznyelvi igekötős igék: lebőg 'kudarcot vall', kitikkad 
'meghal', ráfázik 'pórul jár" stb. 

Ezek az argónyelvi, diáknyelvi elemek időnként feltűnnek a szépirodalmi stílusban 
is. Régebben ritkán, de az utóbbi másfél-két évtizedben egyre gyakrabban találko-
zunk jasszos szavakkal, kifejezésekkel regényekben, novellákban és drámákban. 
Először külföldi írók magyarul kiadott műveiben tűntek föl jasszos elemek, de ké-
sőbb megjelentek magyar szerzők munkáiban is. Az a megállapítás, hogy az irodalom 
az élet tükre, vagy legalábbis annak kell lennie, s ez érvényes az irodalmi hősök 
stílusára is, akkor elmondhatjuk, hogy az argó nyelvi elemek az utóbbi néhány évti-
zedben nemcsak az irodalmi nyelvben terjedtek el, hanem a mindannapi beszélt 
nyelvben is. Ehhez hozzá kell fűznünk azt is, hogy a felnőtt társadalom régebben 
sem volt megelégedve a fiatalok stílusával, modorával, viselkedésével. Hadd idézzek 
erre egy régi szerzőt: „A mai fiatalság nem ér fel velünk. Viselkedése szabados, ruhá-
zata bosszantóan rendetlen, hajviselete illetlen. Szórakozásai, táncai nélkülözik a 
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méltóságot. Szomorú a szív, amikor az ész rádöbben, nekik kell majdan helyünkre 
lépniük..." E sorokat akár ma is le lehetne írni, holott több mint két ezer évvel ezelőtt 
kesergett így az ismert filozófus és drámaíró, Seneca. 

Meg kell jegyeznünk, hogy más népek irodalmában, így pl. a franciában az argó 
már hosszú ideje polgárjogot nyeit az irodalomban. Párizsban pl. jelentős néprétegek 
használják a mindennapi életben s tudományosan is, művészetileg is olyan nagy a 
jelentősége a franciák számára, mint egy-egy etnikailag körülhatárolt vidék nyelvé-
nek. Nálunk ennek a stílusnak a használata fordításban vagy eredeti műben hosszú 
időn át úttörést jelentett. 

El kell még mondanunk, hogy íróink, fordítóink a hitelesebb miliőrajz kedvéért 
szívesen éltek és élnek jassz nyelvi elemekkel. Az argó elemek funkcionális használa-
tát természetesen nem kifogásoljuk, viszont a fölöslegesen gyakori előfordulásukat, 
aminek indítéka gyakran a sikerhajhászás, nem helyeselhetjük, mivel gátolják a 
megértést, és a túlzott használat pedagógiai okokból sem célszerű. A fiatal olvasók 
táborának tetszik ugyan a sok jasszos kifejezés, hiszen önmagukra, nemzedékükre 
ismernek, viszont az önkritika nem támad föl bennük. Tehát elegendő lenne az 
ifjúsági tárgyú művekben is egy-egy jelzés, argóízű szó utalásként, de a hősök köz-
nyelven beszéljenek. A magyar írónak magyar irodalmi nyelven kell írnia, természete-
sen senki sem vonhatja kétségbe az írónak azt a jogát, hogy olyan nyelvi eszközöket 
használjon fel, amelyek érzése szerint a legtökéletesebben fejezik ki azt, amit el akar 
mondani. De az írónak joga mellett felelőssége is van. Felelős az író a magyar iro-
dalmi nyelv egységéért, épségéért, felelős a saját művészetéért. A nyelvet újítsa, de ne 
essen túlzásba!. Az argó nyelvi elemek alkalmazásában se feledje a jóízlést és a mér-
téktartást. 

Hasonló tanácsot adhatunk az ifjúsági nyelvi szavak használatáról is. Kétségtelen, 
hogy az ifjúsági nyelv szókincsének elemei közt szép számmal találunk durva, nem 
kívánatos kifejezéseket, ezek divatját jó lenne visszaszorítani. Viszont a színes, játékos 
szavakat bátran használhatják a fiatalok, de csak megfelelő környezetben, és csak 
bizonyos életkorban. 

H T R F K 

Szűts László 

1994. április 23-án tartotta tisztújító közgyűlését a szlovákiai Magyar Néprajzi 
Társaság. Ez a szervezet öt esztendeje alakult és az egyik legdinamikusabban 
működő, magáról legtöbbet hallató felvidéki kulturális közösség. Hírharang 
címmel rendszeresen jelentet meg tájékoztató füzetet. Utánpótlás névvel pedig 
már a harmadik száma jelenik meg annak a gyűjteménynek, amely kezdő néprajz-
gyűjtők munkáit tartalmazza. Néprajzi kiskönyvtár című sorozatuknak is a harma-
dik számát vehettük kézbe. Nyári néprajzi táboraiban értékes anyagot gyűjtenek, 
de talán még fontosabb, hogy ezekben a táborokban egyre több ember válik a 
néprajzgyűjtés elkötelezettjévé. Márpedig tudjuk, hogy a szülőföldjén élő kisebb-
ségi népcsoportnál milyen fontos hagyományainak ismerete. A közgyűlésen 
köszöntötték a 65 esztendős Ág Tibort és átadták számára a tiszteletére összeállí-
tott tanulmánykötetet. A társaság elnöke ismét Liszka József, a révkomáromi 
Dunamenti Múzeum nemzetiségi osztályának vezetője lett. Jó munkát kívánunk 
nekik az elkövetkező esztendőkre. (H. P.) 
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TERMÉS 1 
Rác veszedelem a kuruc szabadságharc 
idején a Börzsöny vidékén 

Buda visszafoglalása 1686. szeptember 2-án megadta a lehetőségét annak, hogy 
egész Magyarország területéről kiverjék a törököket, illetve hadjáratokat indítsanak a 
balkáni népek felszabadítására is. Nándorfehérvár (Belgrád) visszavételére 1688-ban 
került sor viszonylag csekély áldozattal. A szalánkeméni csatában 1691. augusztus 17-
én is győztek a keresztény seregek a mohamedánok felett, ám ez a győzelem végle-
tekig kimerítette a csapatokat. 

Az 1690-ben indult nagy török ellentámadás következtében Csemojevics Arzén 
ipeki pátriarcha vezetésével nagyobb számú rác (szerb) csoportok menekültek Ma-
gyarországra. A kormányzat ezeket, mint az ország ideiglenes jövevényeit, akik vissza 
fognak térni hazájukba, a magyar nemesség egyetértésével széles körű autonómiában 
részesítette 1691. augusztus 20-án kibocsátott privilégiumában, melyet a Habsburg-
udvar egy évvel később még meg is erősített. „A beköltözöttek a magyarországitól 
eltérő termelési szokásaik, vallásuk és életmódjuk miatt sorozatosan összeütköztek a 
helyi lakosság és a vármegyei hatóságokkal."1 

A Csemojevics Arzén szerb pátriarcha nevével fémjelzett bevándorló népességből 
a Duna mentén jócskán telepedtek le Pentelén (Dunaújváros), Ráckevén, Sóskúton, 
Csobánkán, Pomázon, Szentendrén, Budán a Tabánban stb. Az 1703-ban kitört, II. 
Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc idején a hazánkba „ideiglenesen" befogadott 
rác néprészek hadrafogható rétege a kezdetektől fogva a Habsburg-hadsereg oldalán 
harcolt balkáni kegyetlenséggel a magyar ellen. 

Félelem Hontban és Nógrádban 

A Duna vonaláig tört előre a kuruc szabadságharc 1703-ban, illetve a Dunántúl, 
ezen belül a Dunakanyar, valamint Esztergom 1704-ben is a császári seregek és rác 
segédcsapataik kezében volt. A téli hadi események azonban már megteremtették a 
félelem légkörét. A diósjenőiek II. Rákóczi Ferenchez írt, 1704. április 12-én kelt 
védelemkérő levele igen jól érzékelteti ezt. „Méltóságodnak ezt akarjuk értésére 
adnunk: a Duna melléke elpusztul az mi kicsiny tartományokon, úgy Esztergomtól 
fogván Vácig egy falu nincsen, mind elpusztultak, a népe eloszlott szerte-szével; 
hanem Szokolya, Nógrád, Nőtincs, Kosd az karajsó helyek és így nagy félelemben 
vagyunk. Éjjel sem merünk bátran az házunkban maradni, hanem méltóságosi úri 
személyiben az hatalmas Istennek szent haláláéit Nagyságodnak hosszas életééit és 
föltett szándékjáért, méltóztassék szeginy hazánkot oltalma alá venni és félelmes 
hazánkot megorvosolni Nagyságodnak jó istenes reánk és hazánkra nézve, mert az 
esztergomi hatalmasoktól félünk leginkább, jóllehet a budai rácoktól is. Éjjel nappal 
rettegésben vagyunk, mert ha Nagyságod oltalommal nem védelmez bennünket, ha 
Szokolya elfut, Nógrád-Jenőnek is köll pusztulni és azután Oroszi, Berinke sem merik 
lakni és így elpusztul Nógrád vármegye."2 

1 Magyarország története 4/1. Bp., 1989. 154. old.. 
2Nógrádi évszázadok. Összeállította Schneider Miklós, Salgótarján, 1976. 44. old. 
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A levél megírása idején tehát Szokolya, Oroszi, Berinke (Borsosberény) és 
Diósjenő falvak népe még a helyén volt. Hártó János, aki 1688 körül Szokolyán 
született és ott is lakott 1713-ig, vallotta 80 éves korában, hogy a kuruc világban négy 
évig laktak a szokolyaiak a Szállások nevű völgyben.3 Ez az időszak 1704/5-1708/9 
közé eshetett. Elköltözésük a rácoktól való félelem következménye volt. 

Kurucok a Börzsöny vidékén 

n. Rákóczi Ferenc fejedelem 8000 fős lovasságával 1705. július 10-én hagyta el 
veresegyházi táborát, július 12-én Szokolyáról keltezett levelet Bercsényi Miklós 
generálishoz. A szokolyai Nagypatak (Morgó) völgyében haladt a fejedelmi lovasság 
keresztül a Börzsönyön és július 13-án már Bénynél szállt táborba.4 

Az egyik kuruc tábor 1705. július 16-án Kéménden nyugodott. A kurucok nyugati 
irányú előretörése mögött viszonylag békésen élhették életüket ebben az évben a 
Börzsöny vidék falvai. Esztergom azonban mindvégig labanc kézen lévén, jobb volt 
az óvatosság. A Dunántúl birtokbavételére irányuló kuruc kísérletek sorában nagyon 
fontos volt Esztergom várának elfoglalása a császáriaktól. A kurucok 1706. augusztus 
9-én fogtak hozzá Esztergom ostromához, el is foglalták szeptember 16-án. A császá-
riak egy hónap múlva, 1706. október 12-én visszavették Esztergom városát és várát a 
kurucoktól. 

A „nagyságos" fejedelem Esztergom ostromának idején, 1706. augusztus 14 -
szeptember 3-ig Párkánynál táborozott nyugat felé fordulva, háta mögött a Börzsöny 
vidékével. Mindezeket azért kell felemlítenünk, hogy jobban megérthessük a tanúval-
lomásokat és hogy megállapíthassuk a Börzsöny vidékére vezetett rác betörés idejét. 

Rác sajkások támadása Esztergomból 

Esztergom várparancsnoka, Franz Ferdinand Kuckländer császári generális 1706. 
szeptember 15-ig állt ellent a kurucok rohamainak és eddig viselte Esztergomban a 
várparancsnoki tisztet. Az összes visszaemlékező név szerint említi Kuckländert, mint 
aki megtorlásul a Börzsöny falvaira küldte rác sajkásait. Úgy véljük, hogy ez az akció 
csakis 1706. augusztus 9-e előtt, a kuruc körülzárást megelőzően mehetett végbe 
Esztergomból.5 A rác sajkás csapatok valószínűleg 1706 tavaszán, koranyarán észre-
vétlenül leereszkedtek Esztergomból a Dunán, és meglepték a Börzsöny-hegység 
keleti falvait, s felhatoltak egészen Borosberényig. Úgy látszik ez a település volt a 
támadás célpontja, mert prédával megrakodva innen fordultak vissza. A legrövidebb 
úton akarták elérni a Dunát, hogy azon átkelve császáriak által ellenőrzött területre 
jussanak. 

Gubacsik Mihály nagymarosi lakos, a visegrádi koronauradalom jobbágya vallotta 
1769-ban, hogy idős apjával járt a szokolyai határban, „az út mellett lévő kút mellett 
megállapodtak és ittak, akkor mondotta az Atyja: Fiam emlékezzél meg, hogy ebben 
a völgyben vagdaltattak le azon sajkás ráczok, mely völgyet Csömölye völgynek 
neveznek, és a jelentett kút végében vagyon."6 

A sajkás rácok megsemmisítése Szokolya és Verőce határán történt, talán a jelenleg 
Magyarkútnak nevezett helyen. Bagonyai Mihály váci lakos szerint: „A Ráczok vesze-
delme idejekor is, sok ízben halotta öreg Atyjától, hogy nevezett rácokat szokolyaiak 

3PML, Váci Püspöki Gazdasági Levéltár (VPGL), Metalia 1772/1. fol. fol. 44-47. 
4Horváth Laps: Veresegyház - helytörténet és községrajz. Veresegyház, 1977. 99-100. 

old., Thaly Kálmán: Archívum Rákóczianum. Pest, 1873.1. 378. old. 
5Horváth Laps: A Börzsöny-hegység bányászatának vázlata. In: Váci Könyvek 3., Vác, 

1987. 148-149. old. 
6PML, VPGL, Metalia 1772/1. fol. 25. 
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eltemetni nem akarták, egyenlő szóval kiáltván: nem a mi határunkban feküsznek az 
holttestek, verőceiek temessék el." 

Bócsa Mihály nagyoroszi lakos szerint is már a verőcei határban győzték le a ráco-
kat. „Az is verőczei rét volt, ahol a ráczokat Tekintetes vármegye katonái parasztság-
gal összeszövetkezvén megverték, és minden prédájukat, melyet Berenkéről hoztak, 
elszedték, ugyan a tanúnak édesapja jelen volt ezen rácz veszedelemben, amint 
Nagyorosziban is volt a prédának felosztása, és kótyavetye. Akkor sem akarták elte-
metni nevezett ráczokat a szokolyaiak, mivel nem az ő határukban esett meg a vesze-
delem."7 

Pál András nagyoroszi lakos vallotta, hogy Krizsán nagyoroszi kocsmárost kísérte 
1728-ban a visegrádi tömlöcbe tartozásai miatt, aki korábban szokolyai lakos volt. 
Krizsán mondta neki, ahogy elhaladtak a dombok mellett, amelyek alá temették a 
rácokat és amelyek még akkor is jól látszottak. „Ez az a völgy, amelyben a ráczok 
megölettettek, és ugyanitt szokolyaiak által el is temettettek. Én. úgy mondom, 
magam is jelen voltam akkoron és egynéhányat a bokrokon keresztül hurcoltam, 
több szokolyaiakkal együtt, így tehát ezen völgyről jól emlékezem, és tudom, hogy 
Csömölye völgynek hívják." 

Hártó János szokolyai lakos, aki 1688 körül születhetett, beszélt arról is, hogy a 
Verőce földjén legeltető pásztorok figyelték rendszeresen a Dunát. „Verőcze puszta 
volt, nem falu; valamint maga is a tanú verőczei telekben, az az falu helyén gyakran 
marhákat legeltetett, és a pásztorok templom helyin minden nap stázsát tartottak, ha a 
Dunán valami sajka, vagy veszedelem jönne, ellódulhatnának." 

Úgy látszik, hogy a pásztorok őrsége nem észlelte kellő időben a Duna hátán érke-
ző sajkás rácokat, vagy észlelte, de már nem volt képes a falvaknak hírt küldeni. így 
történhetett meg, hogy a rác portya elérte Borsosberényt váratlanul. Hártó János 
fontos adatokat ismert a rác rablók megsemmisítéséről is. „Hogy a szegénységet 
pusztító ráczokat nem a régi Kalló malom gát mellett való réten, melyet most is 
szokolyai helység bír, hanem a Csömölye völgyében, kinek végin az út mellett ku-
tacska is vagyon, levagdalták, és hogy ezeket nem verőczeiek, hanem szokolyaiak 
temették el, azt is bizonyosan tudja: mivel azoknak veszedelmekor is itt Szokolyán 
lakott, és az eltemetett testek között is járt ugyan a megírt Csömölye völgyben, sőt azt 
is hallotta, midőn a kuruczok megparancsolták szokolyaiaknak, hogy az elveszett 
ráczokat eltemetnék, valamint, hogy el is temették valósággal a tanúnak tudtára."8 

A megyei hajdúság és a parasztság együttes győzelme 

A Borsosberényig felhatoló rác martalóccsapatot a Nógrád várbeli és a palotási 
(palotáshatvani?) hajdúk, a parasztvármegye katonáit is maguk mellé véve, várták a 
Szokolya és Verőce közötti Csömölye völgyében, hogy elvágják őket a Dunától. A 
zsákmánnyal megrakottan vonuló rácok valószínűleg elmulasztották az oldalbiztosí-
tást, a kellő felderítést és őrszolgálatot, azért válhatott a magyarok támadása meg-
semmisítővé. A vallomásttevők úgy beszélnek erről a harcról, mintha a rácok közül 
senki sem menekült volna meg. 

A Nógrád megyei hajdúság, kiegészülve a parasztvármegye kékkői járásának II. 
hadnagysága fegyvereseivel, döntő csapást mért tehát az esztergomi császári katona-
ság kötelékében harcoló rác sajkásokra. A Csömölye völgyben eltemetett rácok 
hulladombjai még 1728-ban is felismerhetők voltak. A rácoktól elvett zsákmányból és 
javakból a győztes hajdúk és parasztok Nagyorosziban rendeztek osztozkodást és 
kótyavetyét, azaz vásárt. 

7U.o fol. 54-65. 
8U.o. fol. 36-37. 
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Egyes tanúk ennek az eseménynek tulajdonítják Verőce elköltözését, mondván, 
hogy lakói féltek a rácok bosszújától. Rác megtorlásra azonban már nem kerülthetett 
sor, mert a kurucok ostrom alá fogták Esztergomot és rövid időre el is foglalták. 
Bottyán János tábornok csapatai az 1705-1706-os években szinte külön-háborút 
vívtak a császári oldalon álló dunakanyari rácok ellen, akiknek jelentős részük volt 
abban, hogy a kuruc szabadságharc nem tudta tartósan birtokba venni a Dunántúlt. 
Bottyán János egyik levele szerint „Szentendre, Pomáz és Budakalász tájáról és úgy az 
Tabánbul is mind az víz hátán s mind szárazon" menekültek a rácok Eszék felé.9 

Az Esztergomból érkezett és a Börzsöny vidék keleti falvait kirabló, pusztító rác 
katonaság megsemmisítése Szokolya és Verőce között ennek a magyar-szerb kishá-
borúnak az egyik epizódja volt. Ez a feledésbe merült győzelem is hozzájárult ahhoz, 
hogy a félelmetes, balkáni jellegű rác jelenlét a Duna mentén tetemesen lecsökkent a 
szatmári béke, 1711 idejére. 

Horváth Lajos 

A váci püspöki birtokok igazgatása 
1848-1867 

A magyar történeti szakirodalom alig ismer egyházi, s különösen nem püspöki 
birtokok gazdálkodásával és igazgatásával foglalkozó műveket. Az 1945 előtt megje-
lent publikációk többnyire eredetük, felügyeletük és a vagyonjog szempontjából 
vizsgálták az egyházi nagyjavadalmakat, elvétve akadt csak köztük a birtokirányítás 
kérdéseit tárgyaló munka.1 Az elmúlt másfél évtizedben azonban egyre többen 
foglalkoznak mind a világi mind az egyházi birtokigazgatás kérdéseivel.2 A birtokirá-
nyítás és birtokigazgatás témaköre nem pusztán az ezen tevékenység iratanyagának 
mai kezelőjét, rendezőjét, a levéltárost érdekelheti, hanem azokat a kutatókat is, akik 
e birtokok, birtokrészek történetével, az itt található települések egykori lakosságá-
nak gazdálkodásával, életmódjával és mindennapjaival foglalkoznak, hiszen az egy-

9Kosáry Domokos: Pest megye a kuruckorban. In: Pest megye múltjából I. Bp., 1965. 56. 
old. 

1 Néhány példa mindkét vonatkozásban. Török Kálmán: A magyarországi katholikus 
egyházi vagyon tulajdonjoga Bp. 1900., Csorba Ferenc: A királyi kegyúri jog igaz mivol-
ta. Bp. 1930., Eckhart Ferenc: A püspöki székek és a káptalani javadalmak betöltése 
Mária Terézia korától 1918-ig. Bp. 1935., Lipics József. Világiak szerepe az egyházi va-
gyonkezelésben. Bp. 1939., Petrovay Zoltán. A királyi adományozásból eredő katolikus 
egyházi javak kezelésének és felügyeletének szabályai. In: Notter Antal emlékkönyv. 
Bp. 1941. és Beresztóczy Miklós: Egyházi nagyjavadalmakat érintő főkegyúri vagyonfel-
ügyelet eljárási szabályzata. Bp. 1944. 

2 Néhány mű mindkét témakörrel kapcsolatban. Tóth Tibor. A nagybirtoktól a nagyüze-
mig. Bp. 1977., Kállay István: A magyarországi nagybirtokok kormányzata, 1711-1848. 
Bp. 1980., Gergely Jenő: A „gazdag egyház" gazdagsága. Adatok a katolikus egyházi 
birtokvagyon kérdéséhez a Horthy-korszakban. Agrártört. Szemle, 1986/1-2. 273-327. 
old., Magyar Eszter. A tihanyi uradalom erdőgazdálkodása a XVIII. és XIX. században. 
Agrártört. Szemle, 1986/3-4. 447-506. old., Juhász Mária: A kalocsai érseki uradalom 
gazdálkodása az 1890-es években. Agrártölt. Szemle, 1986/3-4. 507-589. old., Horváth 
M. Ferenc: A váci püspöki uradalom központi igazgatása, 1848-1867. Vác, 1987. Kézirat. 
U.S.: Központosító törekvések a váci püspöki uradalom igazgatásában, 1848-1860. Bp. 
1990. In: Fejezetek Pest megye történetéből. 345-388. old. Pest megye múltjából 7. 
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házi földesúr, majd munkaadó — bizonyos esetekben jobban mint a világi földesúr -
„beleszólt" az egyházmegye birtokain élők életébe. 

A váci püspöki uradalom gazdaság- és művelődéstörténeti szempontból rendkívül 
értékes iratanyaga 1951 szeptemberében került egyházi-állami „kettős kezelésbe", 
akkor, amikor az összes egyházmegye egyház- és biitokigazgatási iratanyagát 
„nemzeti érdekű magánlevéltár"-rá minősítették, és elsősorban politikai okok miatt -
1956-ig - államosították. Péteri József váci püspök - remélve a „privata iratsorozatnak 
a zár alól való felszabadítását" - letéti megőrzésre felajánlotta a rendezetlen állapot-
ban lévő, a váci püspöki palota helyiségeiben halomba rakott 20-25 köbméternyi 
püspöki gazdasági levéltárat.3 Az ilymódon állami levéltárba került iratanyag ma is a 
Pest Megyei Levéltár váci osztálya kezelésében található.4 

Az egyházi vagyon megalapozása, a legnagyobb birtokadományozások az egyházi 
szervezet kiépítésekor és az ezt követő időszakban történtek. A legkorábban keletke-
zett püspöki birtokok királyi adományozásúak voltak, de a magánbirtokosok is 
alapítottak egyházat, s ellátták ezeket földterületekkel. A királyi adományozású 
püspöki birtokok tulajdonosa és így főkegyura a király - aki éppen e jogánál fogva 
felügyelte a törzstőke megőrzését, a birtokok célszerű kezelését és a jövedelmek 
hovafordítását haszonélvezője, kezelője az egyház, a püspök volt. 

A váci püspökség — hasonlóan a többi egyházi intézményhez — 1848-ban elveszítet-
te jövedelmeinek tekintélyes részét. Birtokai 18 helységben voltak: Nógrád megyé-
ben - Alsósáp, Berkenye, Borsosberény (Borsosberinke), Kálló, Nógrád, Penc, Szen-
dehely és Verőce; Pest megyében — Alpár, Alsónémedi, Kistarcsa, Mogyoród, 
Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rékas, Szada, Vác és Veresegyház. A majorsági birto-
kok a birtokrendezések előtt 11349 holdat (1200 négyszögöles) tettek ki, s közös 
használatban volt további 38956 hold legelő és erdő, s volt még 5931 hold dézsmás 
és 18 hold majorsági szőlőterület, összesen 56254 hold. Az egész uradalom — az 
úrbéri területekkel együtt — 110023 holdra terjedt ki. A birtokrendezések részleges 
lezajlása után mindez úgy változott, hogy a majorsági birtokok 21442 holddal, 32791 
holdra szaporodtak, s közös használatban maradt még 8474 hold legelő és erdő, 
összesen tehát 41265 hold föld. 

A birtokszervezet központja Vác volt, a püspök állandó tartózkodási helye, a püs-
pöki székhely. Itt tartották 1851-ig a tiszti üléseket, melyen részt vettek a főbb tiszt-
ségviselők és a kerületi ispánok, és itt működtek a központi hivatalok: a prefektusi 
(majd jószágkormányzói) hivatal, a számvevőség, a főpénztári és a kulcsári hivatal, 
továbbá itt voltak az uradalmi nagy éléstárak (granáriumok) és pincék. A kerületi 
székhelyek, az ispánsági központok Váctól általában 15 kilométeres távolságban 
voltak, kivéve Alsónémedit, Alpárt és Kállót. A két előbb említett ispánság birtokait, 

3 Bikki István - Lakos János. Iratok a katolikus egyházi levéltárak 1951. évi „kettős keze-
lésbe" vételének történetéhez. Levéltári Szemle, 1990/2. 33^6. old. 

4 E rövid lélegzetű munkában nem hivatkozhattam esetenként a levéltári forrásokra, ezért 
a következőkben nevezem meg az általam használt legfontosabb irategyütteseket. A 
Váci Püspöki Gazdasági levéltár anyagából a tiszti ülési jegyzőkönyveket és iratokat, a 
prefektusi, majd uradalmi kormányzói iratokat, a kamarai rendeleteket és a prefektusi 
jelentéseket, a számvevőségi, is pá ni és kasznári számadásokat, valamint az ügyvédek 
iratanyagát kutattam. A Váci Püspöki Levéltár anyagából a Dominium Episcopale elne-
vezésű kútfőt, míg a Pest Megyei Levéltár váci osztályán őrzött fondokból a Püspök -
Váci, majd Vác mezővárosi tanácsülési jegyzőkönyveket és iratokat emelhetem ki. 
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éppen a nagyobb távolság miatt, többnyire nem az uradalom kezelte, haszonbérbe 
adásukra törekedett. 

A birtokszervezet kialakításában és az állandó alkalmazottak szakmák szerinti megosz-
lásában a természeti adottságoknak, a gazdálkodási tevékenység jellegének (állattartás, 
mezőgazdasági termesztés), a művelési ágak milyenségének és a saját (majorsági) vagy 
mások által történő (haszonbérlet) kezelésnek volt meghatározó szerepe. 

A legtöbb tiszt és alkalmazott természetesen a birtokközpontban lakott. A főtiszt, a 
kormányzó; a tisztek közül két ügyvéd, a mérnök, a számvevő, a pénztárnok, a 
tiszttartó, a kasznár, a kulcsár, az erdőmester és a váci ispán; az alkalmazottak közül 
az igtató, a segédigtató, az írnok, a gyakornokok és a négy hajdú; a cselédek és s^ro/-
gáfc közül négy igáskocsis, két béres és tehenész, a konyhakertész, négy kertész-
legény, a búzamérő, a borbiztos, a kádár, négy pincelegény, a vincellér, a rétcsősz, 
négy erdőcsősz és a kéményseprő. Az ispánságokban általában az erdő vagy/és 
rétcsőszön kívül volt egy béresgazda, egy faragóbéres, néhány bojtár, egy-két kocsis, 
esetleg számadó kasznár bojtárokkal, Alpáron pedig még két védgátcsősz. 

A püspöki birtokok felügyeletét széküresedés (sedes vacantes) idején - a főkegyúri 
jog alapján — a kamara, illetve ennek megszűnésével a pénzügyigazgatóság látta el. 
Hatásköre rendkívül széles volt: kinevezte vagy elmozdította az alkalmazottakat, 
megállapította fizetségüket, ellenőrizte a tiszti számadásokat és általában minden 
fontos uradalmi ügyben a kincstár mondta ki a végső szót. A püspöki székbe történt 
kinevezésekor a püspök birtokba vette javadalmát, melyhez 1855-ig elegendő volt az 
ún. kamerális installatio, majd ezt követően a pápa és a bécsi udvar között megkötött 
konkordátum alapján már csak az egyházi beiktatás (praeconisatio) után juthatott 
világi javaihoz a püspök. Betöltött püspöki szék esetében az egyházi vagyonügyek a 
helytartósághoz, 1857-től a magyarországi főkormányhoz, majd I860 októberétől a 
helytartótanácshoz tartoztak. A helytartótanács az egyházi birtokok esetében legfon-
tosabb feladatának tekintette a törzsvagyon megtartását. A főpapi javadalmak feletti 
egyházi felügyeletet a pápa látta el. Korszakunkban mindössze egy esetről tudunk, 
amikor a váci püspök a pápa engedélyét kérte 120000 forint kölcsön felvételéhez. 

A püspökök általában személyes érdeklődésüktől és hozzáértésüktől függően vet-
tek részt a birtokok irányításában. Többnyire az egyházi vagy a világi főhatóság 
engedélyéhez kötött ügyletek létrehozása (pl. kölcsönfelvétel, három évnél hosszabb 
időre szóló haszonbérleti szerződés megkötése), nagyobb szervezeti változtatások, a 
királyi kisebb haszonvételek és a földhaszonbérletek engedélyezése, a földesúri 
jogok gyakorlása, a segélyek és az adományok megítélése esetében intézkedtek 
személyesen. 

A tiszti ülés a váci püspöki birtokok irányításában egyetlen kollegiális (testületi) 
szervként maradt meg 1851 végéig. Az üléseket általában szombatonként tartották, 
melyeken a főtiszt, a prefektus elnökölt, s részt vett rajta több-kevesebb rendszeres-
séggel minden tiszt és alkalomszerűen, szükség szerint, az ispánok is. Ezeken az 
üléseken a gazdálkodás egészét felölelő ügyeket tárgyalták meg. 

Az uradalom legfőbb szerve a főtiszti hivatal, illetve legfőbb tisztségviselője az 
1851-ig élén álló főtiszt, a prefektus (bonorum et iurium director, Güter Präfector) 
volt. A széküresedés ideje alatt mintegy a kamara alkalmazottjaként működött, és 
minden ügyben az ő véleménye volt a döntő, de minden esetben a kamara utólagos 
jóváhagyását kellett kérnie. A püspöki szék betöltése után, 1851-ben megszűnt a 
prefektusi tisztség, helyét a püspök által megbízott jószágkormányzó (igazgató) vette 
át, aki most már egyszemélyi felelősséggel vitte az ügyeket, s csak a püspöknek 
tartozott beszámolni. Működésének alapelvét Roskoványi Ágoston püspök fogal-
mazta meg 1851-ben, mely szerint „mit az uradalom javára jónak látand, az általam 
adott utasítás értelmében elrendelendi." 
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Az ügyészi hivatalt (Fiskalamt), mely 1848 után rövid időre veszített jelentőségé-
ből, 1851-ben szervezték újjá, s élére jogügyigazgató (iurium director) került. Az 
ügyvédek feladata volt az uradalom jogi képviseletének ellátása, a birtokrendezések 
lebonyolítása, a peres ügyek intézése. A jogügyigazgató felügyelete alá tartozott a 
levéltár. A számvevői hivatalt (taxatoratus, exactoratus) a főszámvevő (exactor, 
Renntmeister) vezette. Felülvizsgálta a tiszti számadásokat, összeírta az uradalom 
várható állandó jövedelmeit, kimutatásokat készített a begyűjtött terményekről, 
adóbevallást készített. Az 1852-ben felállított számvizsgáló (censualis) szék évente 
vizsgálta meg számadásait. A főpénztár (cassa) élén a pénztárnok (perceptor, Kassier) 
állt. A készpénz kezelésén kívül bonyolította az uradalom egyéb pénzügyeit is: hitelt 
nyújtott, kezelte a kölcsöntőkét, figyelemmel kísérte az uradalmat terhelő állandó 
kiadásokat és a haszonbérletek utáni bevételeket. 

A hivatalt nem vivő tisztek közül rangban az első volt a tiszttartó (provisor), aki a 
gazdálkodási-igazgatási feladatok közvetlen irányítását végezte, mintegy a kormány-
zó „segédeül". Az uradalmi központ és az ispánságok közötti állandó személyes 
kapcsolatéit ő volt a felelős. Ugyanakkor egyfajta ellenőri, felügyelői funkciójátjói 
fakadóan az ellenőrködése mellett végezték a termények megolvasását. A kasznár 
(frumentarius) - mint más nagybirtokokon - főként a szemes termények átvételével 
és tárolásával foglalkozott, s ezekről tartozott számadással, de emellett őt bízták meg 
az építési anyagok és a váci faraktár kezelésével is. A kulcsár (claviger, Beschließer) 
kezelte az uradalom bortermését, ugyanakkor ellenőrizte a birtokokon folyó bor- és 
pálinkamérési gyakorlatot. A püspöki szék betöltésével tevékenységi köre kibővült az 
udvarmesteri feladatokkal, melynek során gondoskodott a püspöki udvar ellátásáról. 
A mérnők (földmérő, geometra, Ingenieur, inzsenér) irányította a földmérési 
(birtokfelmérés, határmegújítás, telkesítés, bányakijelölés, stb.) és az épületek fenn-
tartási munkálatait. A jegyző (protocollista, Notär), majd 1852-től az „igtató" a prefek-
tusi, kormányzói hivatal ügyviteli és iratkezelési „tenger sok" teendőit intézte. Az 
erdőmester (Waldmeister) kezelte az uradalom nagy kiterjedésű erdőit. Megvizsgálta 
az erdei vágásokat, felügyelte a fakitermelést, felbecsülte a makk- és gubacstermést és 
vaddal látta el a püspöki udvart. Az ispánok (Gespann), a „külső gazdaságbeli tisz-
tek", más uradalmakkal ellentétben még a tisztséghez tartozó alkalmazottak voltak, 
akik a kerületekben, az ispánságokban végezték a gazdaság közvetlen irányítását. A 
hosszabb munkaviszonnyal rendelkező ispán megkaphatta a számtartói titulust. Az 
ispánok számadással tartoztak a bevételekről és a kiadásokról, művelési ágakra 
osztották fel a földeket, biztosították a szükséges vetőmagot, megszervezték a ter-
mény betakarítását, tárolását, szállítását és esetleg értékesítését, felügyelték az állattar-
tást, intézték a haszonbérleti ügyeket és a cselédek személyi ügyeit. 

Az alkalmazottak alsó kategóriájába tartoztak az írnokok (Schreiber) és a gyakor-
nokok (Practicans), akik a hivatalokban és a tisztek mellett végezték írásbeli, illetve 
kisebb gazdászati feladataikat. A gyakornokok közül kerültek ki sok esetben az 
uradalom jövendőbeli tisztjei. 

A szolgák, cselédek és béresek száma 1851-től változott lényegesen, egyrészt a meg-
növekedett területen folytatandó majorsági gazdálkodás kialakítása, másrészt a 
széküresedést követően a püspöki udvartartás újbóli megszervezése következtében. 
Az 1860-as évek elejétől pedig ismét csökkent a béresek és a cselédek száma, mivel 
néhány birtoktestet nagybérlő kezébe adtak. 1848 és 1851 között 110 fő körül moz-
gott a szolgák és a cselédek száma, mely ezután 71 fővel gyarapodott a majorsági 
birtokokon. A püspöki udvartartás alkalmazottai között volt szakács, komornyik, 
huszár, táblaterítő (egyben első inas), második inas, kapus, háziszolga és mosónő. Az 
uradalmi huszárok (lovaskatonák) - a gazdaságon kívüli kényszer kísérőjelensége -
száma 1851 szeptemberében még 13 volt, de ekkor 4 főre apasztotta a püspök, s 
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1863-ban, az utolsó huszár elhunytával, nem töltötték be többé e posztot. A birto-
kokon található állandó alkalmazottak alsó kategóriájának vezető rétegét alkották a 
gazdák (majoros vagy pusztagazda, juhászgazda vagy számadó juhász), s az ő alá-
rendeltjeik voltak az általában egész évre, konvenció alapján szegődtetett béresek 
(faragóbéres, „gyalog" és „ostoros" béres) és kocsisok. Az állandó alkalmazottak 
közé tartoztak a kanászok, az erdő-, mező-, rét-, tábla- és védgátcsőszök, a keitészle-
gények, a gyümölcsös gondviselő, a búzamező, a vincellérek, a pincelegények, a 
csikósok és a gulyások. A mesterembereket általában csak rövidebb időre, pár hónap-
ra szerződtette az uradalom, egy-egy munka elvégzésére. így például kovácsot, 
baromorvost, házfedőt (cserepesmestert), bodnárt, kádárt, kéményseprőt és fazekast. 

A tisztség, az alkalmazottak és a cselédség fizetését készpénzben és természetben (búza, 
rozs, árpa, kukorica, zab, ázalék, széna, szalma, hasábos és gömbölyű fa, 6- és újbor, 
sertés, szalonna, só, lakás-, és földhasználat, ruházat) kapta meg. A készpénzt az évnegyed 
végén, a természetbeni illetményt minden negyedév elején. A hosszú uradalmi szolgálat 
után, melynek során az illető „folytonos fáradhatatlan buzgalommal és hűséggel" tevé-
kenykedett, nyugdíjat kaphatott. Ennek megítélése azonban, mivel nem volt rendszeresít-
ve az uradalomban, egyedül a püspök kegyelmétől függött. 

A birtokszervezet felvázolása után érdemesnek tartom néhány olyan a gazdálko-
dással kapcsolatos területre felhívnom az olvasó figyelmét, mely a helytörténeti 
kutatás számára is, egy-egy település vagy nagyobb régió történetének feldolgozása 
során érdekes lehet. 

A váci püspöki birtokokon sem volt töretlen a birtokrendezések folyamata. Az 
1853-ban kiadott úrbéri pátens nyomán csak 1856-ban állították fel az úrbéri törvény-
székeket, a törvény gyakorlati végrehajtása 1857-ben kezdődhetett meg. A tulajdonvi-
szonyok tisztázása céljából végrehajtott úrbérrendezés, rendbeszedés (regulatio, 
rectificatio), elkülönítés (segregatio), tagosítás (tagosztály, összesítés, commasatio), 
arányosítás és felosztás során több mint 110000 hold (1200 négyszögöles) területet 
kellett átvizsgálni, a birtokokat felmérni, térképeket és telekkönyveket készíteni. 
További problémát jelentett az a nem úrbéres jellegű maradvány- és irtványföldekkel 
— utánuk továbbra is szolgáltatással tartoztak - , valamint az úrbéres állományon kívüli 
szőlőkkel - utánuk szőlődézsmával tartoztak - kapcsolatos ügyek, még további 
évtizedekig tartó rendezése. 

A birtokok kezelésének egyik módja a majorsági, a földek saját eszközökkel és 
bérmunkásokkal történő megművelése volt. A megnövekedett területű és a birtok-
rendezések következtében szerkezetében megváltozott majorsági birtokok nagyobb 
beruházást igényeltek volna, de a pénzszűkös időkben az egyházi javadalmasok a 
kötvények formájában kapott földtehermentesítési kárpótlási tőkének csak a kamatait 
vehették fel, ezt is csak 1854 után. Ezért volt kénytelen Peitler Antal József püspök 
igényelni 1863-ban 120000 forint kölcsönt, hogy megteremtse az állandó jellegű ún. 
ingyen jutó nemesebb és gazdasági felszerelési alap (röviden: fundus instructus) 
pénzügyi forrását. Ennek lényege az volt, hogy míg korábban a püspökök által 
vásárolt (beruházott) gazdasági felszerelést (termény, vetőmag, állatok és felszerelés) 
székváltás esetén a püspök új egyházmegyéjébe vihette át, addig az előbb említett 
gazdasági alap állandó jelleggel és nagyságban - ezt a világi főhatóság ellenőrizte -
az illető püspökségnél maradt. A pécsi egyházmegye után másodikként a váciban 
vezették be ezt a megoldást. A majorsági munkaerővel való bánásmódra többször is 
találunk adatokat. 1848-ban „az uradalmi tisztség a jobbágysággal jól és szelíden 
bánni, minden erőszakoskodástól szigorúbb bánásmód által bizalmatlanságot ger-
jeszthető eljárásoktól óvakodni" volt köteles. 1860-ban is hasonló értelemben intették 
a veresegyházi ispánt, hogy „A rossz cseléd, ha változik, nem baj, de a jó cseléd 
figyelmet érdemel." 
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Egy királyi rendelet már 1719-ben szorgalmazta az egyházi birtokok haszonbérbe 
adását. Míg 1848 előtt általában az illető község lakosainak adták bérbe a telken 
kívüli állomány tagosítatlan földrészeit, addig 1848 után a kishaszonbérlők mellett 
megjelentek az egyéni tőkés nagy- és középbérlők. A haszonbérleti szerződéseket 
általában 3 éves időtartamra szólóan kötötte az uradalom, de 1866-ban már 12 évre 
adták bérbe az alpári birtokokat. 

Az állattartást és a mezőgazdasági művelést kormányzói utasítás szerint végezték 
az uradalom alkalmazottai. Részletes leírásokat találhatunk a takarmányellátás mi-
kéntjéről, a beteg állatok gyógyításáról, az erdőhasználat tudatos erdőműveléssé való 
kifejlesztéséről és a földek termőerejét figyelembe vevő földművelésről. 

Az uradalom területén folytatott ipari és kereskedelmi tevékenység nagy részét 
nem az uradalom maga, hanem általában külső személyek, iparosemberek, kereske-
dők és haszonbérlők végezték. Többször is kötöttek szerződést vállalkozókkal szén-
kutatásra, de ezek a kísérletek általában eredménytelenek voltak, s egy esetben még 
a szénbányász szökésével is végződött a dolog. A saját erőből folytatott kereskedelem 
nagy részét képezte a - legbiztosabb jövedelemforrásnak számító - faeladás. E célból 
faraktárat tartott fenn Pesten az uradalom, ahol egy a faeladást végző fabiztost foglal-
koztattak, míg Vácott és Verőcén egy-egy fadepozitórium volt található. Míg Pestre a 
Dunán uszályon szállították a fát, addig a kállói és a magyalosi erdőkből az aszódi 
indóház közelében bérelt falerakodó területről vasúton juttatták el a célállomásra. A 
birtokok más terményeit (alma, vaj, makk, gubacs, törköly, gabona, dohány, stb.), a 
gyapjút és az állatokat többnyire árverés útján értékesítették, melyet a Sürgöny, a 
Pesti Lloyd és a Wiener Zeitung c. lapokban hirdettek meg. De voltak állandó -
többnyire zsidó - kereskedő partnerei is az uradalomnak. 

A királyi kisebb haszonvételeket - kocsmáitatás és bormérés, sör- és pálinkafőzés, 
mészárszéki jog, bolt-, vám- és malombér, vámszedés és révtartás, vadászat és halá-
szat, tégla- és mészégetés, bányászat — általában nem maga kezelte az uradalom, 
hanem haszonbér fejében másoknak engedte át. Ezek közül néhányat megszüntetett 
az 1853. évi úrbéri pátens. 

A váci püspöki uradalom magánkegyurasága (patronatus) alá 17 plébánia - ebből 
három közös - tartozott. A kegyuraságból adódó jogok és kötelezettségek - pl. egy-
házi személyek kinevezése, megélhetésük biztosítása, egyházi épületek (köztük az 
iskolák) fenntartása és a különböző alapítványok kezelése — terhelték mind a világi 
mind az egyházi uradalmakat. 

Voltak nem a kegyúri jogból eredő egyéb egyházi célú kiadások is. Ilyen volt a 
püspökök személyes - tisztségükből fakadó - szükségleteinek fedezése, mely általá-
ban nem volt korlátozva, de Peitler Antal József püspök 186l-ben önként - ámbár 
gazdasági kényszer hatására - vállalt zárlat ideje alatt csak havi 600 forintot és 100 db 
aranyat vett fel. Az uradalmi pénztárból fizették ki a szentszéki tagok (jegyző, iktató, 
titoknok és ügyész) és a püspöki kancellária tisztségviselői (titkár, levéltárnok, szer-
tartó, igtató, ímok és a „beparancsoló") illetményeit, napidíjait és az 1866 körül 
újonnan szervezett, a pusztán lakók lelki gondozását végző missziós kerületek 
(alsónémedi, irsai, izsáki, kecskeméti és kiskúnsági), illetve a misszionáriusok költsé-
geit. Az alapítvány jellegű kiadások közé tartoztak pl. a négy kanonoki stallum, a ta-
nulmányi alap és a városi kórház céljaira elkülönített összegek. 
Az udvarban a püspöki asztalnál, a táblánál, naponta háromszor étkezett az ott helyet 
foglaló nyolc személy a püspök, egy kanonok, három udvari tisztelendő, a jószágkor-
mányzó és felesége, valamint Plaukáné asszony, az ispán felesége. A tiszti asztalnál a 
szakács és felesége, a komornyik és egy fiskális a feleségével foglalt helyet, míg külön ét-
keztek a szolgák, a huszár, a kettő inas, a kertész, a hajdú és a „Liset", a kormányzóné 
szobalánya. 
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Az ún. Vörösház, a váci uradalom központi gazdasági épülete (Szabóné Nánási Vera felvétele) 

A világi hatóságokkal való kapcsolattartás során az uradalom ügyészei részt vettek 
azokon a megyei választmányi üléseken, melyeken „az uradalom érdekébe vágó 
tárgy" szerepelt. A járási szolgabírói hivatalokban számtalan esetben az ügyek bírói 
úton történő lezárása végett folyamodtak a fiskálisok. 1848 után az addig a püspök 
földesúri fennhatósága alá tartozó varasokkal és községekké 1 minőségileg változott 
meg az uradalom kapcsolata, jóllehet továbbra is sok ütközőpont - pl. a királyi ki-
sebb haszonvételek bérlete, a szőlődézsma és megváltása, stb. - maradt meg köztük. 
Az uradalmi tisztek azonban 1848 után is rendszeresen részt vettek a városi tanács és 
a községi választmányok ülésein. 

A fentiekben talán sikerült vázlatosan bemutatnunk egy püspöki uradalom szerve-
zetét és működését. S egyúttal vélhetően felhívtuk az olvasók figyelmét egy olyan 
forrásanyagra, mely kevésbé ismert a kutatók előtt s mely szinte kimeríthetetlen 
forrása lehet a helytörténetírásnak is. 

Horváth M. Ferenc 
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Dévai székely népszokások 
A Tolna megyei Bukovinai Székely Hagyományőrző Tábor évről-
évre összegyűjti a Magyarországon élő, s az Erdélybe, az 
Aldunavidékére került, egykor Bukovinában élt székelyek fiataljait, 
hogy itt a gondosan megtervezett programú táborban bővítsék is-
mereteiket, erősítsék identitásukat, gazdagodjanak élményben, ér-
zelmekben. A táborban egy-egy hagyományismereti dolgozat a be-
lépő. A sok értékes pályamunkából a következőkben kettőt közlünk, 
az egyiket egy ma is Déván, a „csángótelepen " élő leány, a másikat 
pedig egy onnan is továbbköltözött, szülei révén Bukarestbe került, 
de népét el nem felejtő fiú írta (Szerk.) 

Dévai székely gyermekek játékai 
A gyermekjátékokat és a régi dévai emlékeket édesapám biztatására, az ő segítsé-

gével és irányításával gyűjtöttem. Tizedik osztályos koromban hallottam először 
ezekről a játékokról. Leírtam és megtanultam őket játszani. A nyári vakáció letelte 
után, miután Déváról visszautaztam Bukarestbe, az itteni román barátaimat is meg-
tanítottam néhány játékra. Legjobban a sintérezés tetszett nekik és elnevezték 
„ojnának". Az „ojna" egy román népi labdajáték. 

Főleg azokat a játékokat írtam le, amelyeket ma már nem játszódnak a gyermekek, 
csak apáink, nagyapáink emlékezetében élnek. Legfőbb jellegzetességük az ügyes-
ségi próbatétel: amelyik játékos nem ügyes, nem tud jól szaladni, nem tud célba 
dobni, vagy reggel nem tud korán kelni, hogy a tehenet kihajtsa idejében a legelőre, 
azt társai játékból megbüntetik, vagy kicsúfolják. Az is jellegzetes a dévai gyermekjá-
tékokra, hogy román kifejezéseket is találunk bennük. 

Sintérezés 

A játéktér legtöbb esetben a nagyudvar volt, a nagykaputól a csűrig, vagy ha csűr 
nem volt a „hátsó" kapuig. A játékosok száma nincs meghatározva. Kiszámolással 
megválasztják az „öreg sintért", majd a játékosok vonalba sorakoznak az udvar felső 
részén. A sintér a felsorakozott gyermekekkel szemben áll, két, három lépés távolság-
ról a labdát a soron következő játékos felé dobja, az pedig tenyerével a labdát igyek-
szik minél távolabbra ütni, hogy ideje legyen arra, hogy a kitűzött célig elszaladjon 
úgy, hogy a sintér által megszerzett és az esetleg utána dobott labda ne találja el. A 
soron következő játékos labdaütése után a célba futott játékos igyekszik visszasza-
ladni a labdaütésre várakozók közé, ahol a sor végén foglal helyet. Szerepcsere két 
esetben történhet: ha az elütütt labdát a sintér kifogja, vagy ha az elszaladó játékost 
az utána dobott labda eléri. 

A sintérezés másik változata az „öreg sintérezés", amely abban különbözik az első-
től, hogy a megbukott - a labdával eltalált - játékosok segédkeznek az öreg sintémek 
az elütött labda megszerzésében és a többi labdaütő játékos megbuktatásában. Az 
utoljára maradt játékos miután elütötte a labdát és elszaladt a kitűzött célig, a helyére 
való visszaszaladás úgy történik, hogy az öreg sintér magasba dobja a labdát, ez idő 
alatt a játékos köteles visszaszaladni a helyére. Három próbálkozásra, három labda-
feldobásra van lehetősége. Az utolsó labdaütő megbuktatásával új játék kezdődik. A 
következő menetben az utolsónak megbuktatott labdaütő lesz az öreg sintér. (Zsók 
Árpád, 44 éves, Déva, 1990.) 
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Bigézés 

Kellékek: 10-12 cm hosszú seprűnyél darab, amelynek mindkét vége hegyesre van 
faragva és egy lapocka, amelynek hosszanti oldalai élesre vannak faragva. Két gyer-
mek szokta játszani. Kört rajzolnak a földre, amelynek átmérője kb. egy méter. Meg-
egyezéssel vagy sorshúzással, eldöntik, melyik marad a körben, a körben maradt 
játékos tiszta, sima helyre helyezi a bigét, majd a lapocka élével az egyik végére üt. A 
fölpattanó bigét a lapocka lapjával a játékos messzire elüti. A körön kívüli játékos úgy 
helyezkedik el, hogy az elütött bigét kezével kifoghassa. Ha a bige kifogása sikerült, 
szerepcsere történik. Ha az elütött bigét a körön kívüli játékos nem fogta ki, akkor a 
bigét az esés helyétől a kör felé dobja. Ha a visszadobott bigét a körben lévő játékos 
nem tudja elütni és a bige körbe esik, akkor szerepcsere történik és élőiről kezdődik 
a játék. Ha a visszadobott, vagy visszaütött bige a kör közelébe esik, a körön kívüli 
játékosnak joga van három próbálkozással a bigét a körbe fújni. Ha sikerül, szerep-
csere történik, ha pedig nem, marad az eredeti felállás. (Zsók Béla 52 éves, Déva, 
1991.) 

Klcslbicskázás 

Két fiú játsza, udvaron vagy járdán, ahol a játékhoz szükséges sima felületet talál-
nak. Egy méternél nagyobb átmérőjű kört rajzolnak a földre, amit két egyenlő részre 
osztanak. Egyik rész az egyiké, másik rész a másiké. Sorshúzással eldöntik, ki fog 
először dobni a bicskával. Az első dobó a bicskát játszótársa félkörébe dobja úgy, 
hogy az a hegyével a földbe álljon. A bicska élének irányában vonalat húz a kör széle 
és átlója irányába. így a játszótárs játékfele két részre osztódott, amelyből az egyik 
részt a bicskát dobó játékos a saját területéhez csatolta. Ezután megismétlődött a 
bicska dobása addig, amíg el nem véti a dobást. Szerepcsere történik: 

- ha dobás után a bicska ferdén áll, ekkor lemérték a föld és a bicska nyele közti 
távolságot. Ha ez kevesebb volt mint két ujj vastagsága, a dobást érvénytelenítették; 

- ha a bicska nem állt bele a földbe dobás után; 
- ha a bicska vonalra esett (ilyenkor azt mondták, hogy varga); 
- ha a bicska a dobó területére esett; 
- ha a bicska a körön kívül esett. 
A játék akkor ért véget, ha a győztes társa játékterületét talpalatnyi nagyságnál ki-

sebbre szűkítette le. Általános szabály, hogy a dobónak mindig a saját területéről kell 
dobni a bicskát társa játékterületére. (Szitás József 53 éves, Déva, 1990.) 

Játék homokkal 

Ketten játszódják. Az egyik gyermek homokot merít mind a két kezével, majd a 
homok mennyiségét megmutatja játszótársának és ezt mondja: 

- Ennyi tetű van a fejedben. 
Ezután a maradék homokot feldobja és dobás közben ezt mondja: 
- Ennyit anyád kiszedett. 
Közben a két kezét gyors mozdulattal kifordítja, ujjait összeszorítja, hogy a feldo-

bott homok mennyiségéből minél több a kifordított kézfejekre hulljon. Miután a 
játszótárs tudomásul vette a kézfejeken visszamaradt homokmennyiséget, újból a 
maradék homok feldobása következik, s közben ezt mondja: 

- Ennyi tetű maradt. 
A feldobott maradék homokot a markába fogja ki. Ezután szerepcsere történik. A 

játékosok arra törekednek, hogy a játék végén minél több homok (tetű) maradjon a 
markukban. (Zsók Béla 50 éves, Déva, 1990.) 
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Játék sárral 

Legtöbbször eső után játszották az utcán a ház előtti árokban, vagy a járdán. Min-
den játékos sárból tenyérnyi nagyságú fészekhez hasonlító alakzatot formál magának 
úgy, hogy az oldala vastagabb legyen, mint az alja. Ezután óvatosan egyik kezükbe 
vették a megformált játékdarabot, beleköptek és ezt a mondókát mondták: 

Ptüj, ptüj, ptüj, 
Kukubánye, szarbezánye, 
Enyém legyen a szerencse! 

Vagy: 
Ptüj, ptüj, ptüj. 
Kukuványe, cseteványe, szarbezánye, 
Enyém legyen a szerencse. 

Ezzután a játékdarabot üres részével lefelé fordították és azt erősen a földhöz vág-
ták. Az üres részben besűrített levegő pukkanást hallatva kitört. A lyuk körül keletke-
zett felkunkorodott sarat összegyűjtötték kis gombócokat gyúrva, félretették. Ez volt 
a szerencse. A szerencse sár összegyűjtése a többi játékos ellenőrzésével történt, hogy 
csalás ne történjék. A maradék sárból újból formálták a játéktárgyat és sorban megis-
mételték a dobást. A játék többszöri megismétlése után a szerencsecsomókat össze-
hasonlították. Az volt a győztes, akinek nagyobb csomót sikerült összegyűjtenie. 
(Szitás Erzsébet 63 éves, Déva, 1990.) 

A játék varázsmondókájában van három értelmetlen szó: kukubánye, vagy 
kukuványe, cseteványe, szarbezánye. Ebből a három szóból egynek az értelmét meg 
tudom magyarázni, mert előfordul egy román gyermekmondókában is. Ez a szó: 
szarbezánye, ami annyit jelent: Levesszürcsölő. A mondókában helytelenül van 
kiejtve, de helyesen így hangzik soarbe zeama (szoárbe zeámá). Magyar értelmezése: 
tátottszájú, málészájú. 

Liggászás 

A benevezett játékosok (6-10 fiú) kezükben kihegyezett, vagy élesre faragott végű 
bottal, kartávolságra vonalba felsorakoznak. Minden játékos a helyét kb. 20 cm 
átmérőjű körrel jelöli meg. A felállási vonaltól 10-15 m távolságra botot szúrnak a 
földbe. Ez lesz a célpont. A felállás sorrendjében a játékosok botjaik eldobásával 
igyekeznek a célpontnak felállított botott eltalálni. Elvetés esetén, amíg a játékos az 
elhajított bot után szalad, társai a helyét megjelölő körből minél több földet igyekez-
nek kilopni és elhordani. Az ellopott maréknyi földet minden játékos a saját helyére 
viszi. A célponttól botjával visszaérkező játékos, ha valamely játékostársát nem találja 
a helyén, botját játékostársa körébe teszi vagy megérinti botjával. 

Ezáltal kötelezi a rajtakapott játékost a föld visszaadására. A célbadobást a felállás 
sorrendjében háromszor, négyszer megismétlik. A célbadobás után következik a 
lyukak betömése, majd a játék kiértékelése, vagyis a játékosok „kibenzinozása". 
Közösen felülvizsgálják egymás helyét. Ha valamelyik játékosnak a helyéről annyi 
föld van ellopva, hogy az ellopott föld helyét nem tudja betömni, akkor azt a játékost 
kibenzinozzák: két erősebb fiú - egyik a lábánál, másik a hónalja alatt - megfogja a 
megbüntetett játékost, felemelik és a fenekét háromszor, négyszer a kikapart és 
betömetlenül maradó lyiukba verik, amit a többi játékos nagy élvezettel végignéz, 
esetleg segédkezik a büntetés végrehajtásában. Sorban minden vesztes játékost 
kibenzinoznak. (Szitás József 52 éves, Déva, 1990) 
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Kutyászás 

Ebben a játékban a gyermekcsapat minden tagja részt vehet, ha vállalja a játék me-
netében megnyilvánuló durvaságokat. A játékosok választanak maguk közül egy 
kutyát (önkéntes jelentkező is lehet). Rövid nyelvű ostort szúrnak a földbe, majd az 
ostornyele köré minden játékos zálogot tesz. A zálog tárgya lehet: kabát, zsák, vagy 
kisebb méretű pokróc. A zálog beadása után a „kutya" megfogja az ostor végét, 
utánozva a láncra kötött kutyát, körbe jár és őrzi a zálogokat. A játékosok feladata az, 
hogy visszaszerezzék, visszalopják a leadott tárgyaikat. Lopás közben, ha a kutya 
megérinti valamelyik játékost, szerepcsere történik. Ha pedig valamelyik játékos 
visszaszerezte a zálogát, segíthet társainak a zálog megszerzésében. Miután minden 
játékos visszaszerezte zálogát, kijelölnek egy távolságot (30^40 m), amelyen a kutya 
végig kell szaladjon, közben a többiek a zálogukkal, ütik, verik a szaladó kutyát. Ha a 
kutya szaladás közben elesett, tilos volt az ütlegelés. Azonban ahogy felállt és elkez-
dett újra szaladni, folytatódott az ütlegelés. A kutya célbaérése után új játékot kezd-
tek. (Szitás József 52 éves, Déva, 1990.) 

A Lunka bezárása 

Nyári reggel, a tehenek legelőre (a Lunkába) való elhajtása jó alkalom volt a gyer-
mekeknek a játékra, a szórakozásra. Ki fog utolsónak érkezni, ki zárja be a Lunkát, 
kinek a tehenét „gerezdelik" meg, kinek a tehenére teszik a Lunkát bezáró „kulcsot". 
A későn kelőt, az utolsónak érkezőt érheti ez a szégyen, ez a bosszúság, a többi 
gyermek örömére, akik előkészítik vagy végignézik a megszégyenítő műveletet. 

A Lunkába későn érkező gyermek tehenének „meggerezdelésekor" két, három 
kötelet, vagy tehénkötő láncot összekötöttek úgy, hogy az átérje a mezei utat. Két-két 
gyermek megfogta a kötél két végét és felemelték. Mikor a tehén a kifeszített, fel-
emelt kötél alá érkezett, teljes erejükkel a tehén hátán végighúzták, végig 
„gerezdelték" a kötelet addig, amíg a megijedt állat kiszaladt a kötél alól. 

A későn érkező megszégyenítésének másik módja a kulcs tevés volt. Vékony, haj-
lékony növényi szárakat összefontak, hurkot, „kulcsot" készítettek belőle, amit a 
későn érkező tehén szarvára akasztottak, majd ostoraikkal néhányszor megcsapkod-
ták a tehenet, hogy szaladjon el a hajtó elől. (Szitás József 52 éves, Déva, 1990.) 

Zsók Béla 

Babonás hiedelmek és szokások a dévai Csángó-telepen 
A dévai Csángó-telep történetével kapcsolatosan nagyapám, a 80 éves Csobot Ist-

ván elmondása után ezeket jegyeztem le. Az Új-telep, ahol nagyapám lakik, 1910-ben 
alakult. Ekkor telepedett Dévára Andrásfalváról, Hadikfalvárói, Istensegítsből, Fogadj-
istenből és Józseffalvárói körülbelül 30 család. Minden család szántóföldet és házat 
kapott. Sok éven át kellett törleszteni, visszafizetni a ház és a föld árát. Déván volt 
Régi-telep is, de azt már lebontották, helyére tömbházakat építettek. A két telep 
közösen 1940-ben épített egy szép nagy templomot, de már azt is lakótelepi házak 
veszik körül. 

A régi öregek komolyan vették a babonás hiedelmek varázserejét. A babonák és a 
hiedelmek középpontjában leginkább a ház körüli teendők, a gyermeknevelés és a 
párválasztás áll. Ez érthető is, hiszen régen Bukovinából Dévára települt családokban 
7-13 között volt a gyermekek száma, sőt akadt olyan család is, amelyben 15-20 gyer-
mek született. Igaz, hogy csak a felük maradt életben, vagy még annyi sem. A magzat 
vagy a gyermek elvesztését „Isten akaratának" tekintették gyakran ezt mondták; „Isten 
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szerette és elvette", „Nem e világra való vót" „Megkönyörült az Isten rajta". Az életben 
maradt újszülöttet azonban odaadó gondoskodással óvták és nevelték. Bizonyítja ezt 
az a néhány hiedelem és babonás szokás, amelyek a gyermekágyas anya és az újszü-
lött gyermek „megvédésére" volt hivatott: 

- Az állapotos asszony ne egyék kárba ment marhahúsból, mert a gyermek teste 
lefő. lepállik. Ha mégis evett, akkor elégettek egy csontot, hamuját eltették, hogy a 
születendő gyermek nyakát azzal hintsék be. 

- A gyermekágyas anya a hat hétben borozdán keresztül ne járjon, ne kapáljon, 
mert ragyás lesz a termés. 

- A gyermekágyas anya kútba ne nézzen, vizet kútból ne merítsen, mert elmegy az 
ereje, és bogaras lesz a kút vize. 

- Nem volt szabad a gyermekágyas anya ágya szélére ülni, nehogy a tejét vagy a 
gyermek álmát elvigyék. 

- Az első hat hétben meglátogatott gyermeknek „álmot hagytak". A látogató cérna-
szálat szakított a ruhájából, és azt a pólyára helyezte, majd ezt mondta: „Nem kell se 
álmod, se tejed." 

- A feresztővizet élőfa vagy kapufa tövére volt szabad önteni. 
- Ha napnyugtakor a gyermek elaludt, feje alá ollót tettek, hogy a nap ne 

szentüljön a gyermek fejére. 
- Terhes asszonynak a macskát nem volt szabad megvernie, nehogy szőrös gye-

reke legyen. 
- Ha a gyermeket megigízték, késsel vagy ollóval a padlóra és egy vízzel telt csésze 

aljára keresztet rajzoltak, majd elmondtak egy imádságot háromszor, és három szem 
parazsat dobtak a vízzel telt csészébe. Ha a parazsak a csésze aljára szálltak, akkor a 
gyermek „meg volt igízve". Ez után elmondták háromszor a következő mondókát: 

Szem megnézte, 
Szú megszerette, 
Vigasztaló Szentlélek Úristen 
Vigasztald meg vele. 

Jézus, Mária, 
Vedd ki a rossz lelket belőle. 
Vagy: 
Elindul az igizet, 
Megtaláld Szűz Mária. 
— Hová mész, te igizet ? 
— Menyek Orbánka fejébe. 
— Térj vissza, te igizet, 
mert az anyja tiszta szent 
méhéből szülte. 

Ezután a szenes vízzel megkenték a megigízett gyermek homlokát, lábát, nyakát, 
kezét, majd néhány kortyot megitattak vele. 

Szemverés ellen úgy védekeztek, hogy a kisgyermek homlokát egy kis helyen 
megkormozták, vagy rikító színű szalagot kötöttek a gyermek főkötőjére. 

Ont akkor öntöttek, ha a gyermek megijedt valamitől vagy valakitől. Először a víz-
vetést végezték el, majd egy hüvelyknagyságú ólmot a tűzhelyen megolvasztottak, és 
a vetett vízbe öntötték, ahol különböző alakúra formálódott, és így állapították meg, 
hogy mi okozta a gyermek ijedtségét, a betegségét és fájdalmát. Ha az ón tüskés nyíl 
formájában olvadt meg, ez azt jelentette, hogy a gyermeknek túl sok fájdalma van, és 
ilyenkor orvost hívtak. Az ónöntést többször is megismételték, és közben imádkoz-
tak. 

- Hitték, hogy ha a gyermek napközben tűzzel játszik, éjszaka az ágyba pisilik. 
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- Azt tartották, hogy a kicsigyermeket nem szabad átlépni, mert alacsony termetű 
marad. 

Babonás cselekedetekkel próbálták kifürkészni jövőjüket a fiatalok is. Főleg az 
érdekelte őket, ki lesz az udvarlójuk, milyen ember lesz jövendőbelijük. Ezek a 
hiedelmek általában a naptári év jeles napjaihoz kötődtek. 

- Szilveszter napján a lányok papírdarabokra írták a választott legény nevét. Ezeket 
tésztagaluskába gyúrták, és a fővő vízbe betették. A leghamarabb felszínre került 
gombócból kivették a papírt. Amelyik leány választottja volt ráírva, az megy a legha-
marabb férjhez. 

- A lányok néha tésztagaluskát vagy töltöttkáposztát tettek a földre, amelyiknek a 
galuskáját hamarabb ette meg a kutya, az ment a leghamarabb férjhez. Úgy vélték, 
hogy a többiek abban a sorrendben mennek férjhez, amilyen sorrendben a kutya 
elfogyasztja a galuskákat. 

- A lányok, hogy megtudják, milyen lesz az udvarlójuk vagy a férjük, és mikor 
mennek férjhez, egy elhagyott sövénykerítést keresnek, bekötött szemmel tíz karót 
számolnak meg, s az utolsót szalaggal kötik át. Ha az átkötött karó vastag és bogos, a 
jövendőbeli férj erős és gazdag lesz. Ha pedig egyenes és sima, szelíd és szegény lesz 
a férj. 

- Ha a lány hamar akar férjhezmenni, akkor Vízkereszt napján, a házszentelés al-
kalmával a küszöb alá rejt egy gyűrűt, hogy a pap lépjen át rajta. 

A babonás hiedelmek voltak a házkörüli teendők íratlan szabályai. Csak ezek be-
tartásával volt „biztos" a siker, mind a föld megművelésében, mind az állatok tenyész-
tésében. Néhány adatközlő ma is hisz ezekben a babonákban, és szigorúan betartja a 
hiedelem előírásait bár most nem elsősorban mezőgazdaságból élnek. Főleg az 
asszonyok tartották a következőket: 

- A tojásokat a kotló alá tenni csak kötényből szabad, különben nem kelnek ki a 
csirkék. 

- Kotlót csak hétfőn szabad ültetni, semmi esetre sem újholdkor, mert zápok ma-
radnak a tojások. 

- Rózsahulláskor sem szabad kotlót ültetni, mert a kikelt csirkék elhullanak. 
- Kotló alá csak páratlan számú tojást szabad tenni. Miután fészekbe rakták a tojá-

sokat, keresztet tettek rá, és imádkoztak, hogy a tojások ne maradjanak zápok. Ha 
éppen látogató érkezett kotlóültetéskor, így marasztalták: „Üjj meg nálunk, mert nem 
ül meg a kotlónk." 

- A kikelt csirkéket csak karincába (köténybe), szitába vagy szakajtóba rakva sza-
bad az udvarba kivinni, hogy az ülü ne vigye el őket. 

-Szentelt pimpót (barkát) nem szabad a házba bevinni, mert a kotló nem üli meg a 
tojásokat, vagy a kikelt csirkék elhullanak. 

A csángótelepi asszonyok ma már nem szőnek. De az idős adatközlők még emlé-
keznek arra, hogy szövőtevéskor, azaz a szövőszék felállításakor, azt tartották, hogy 
ha beteges asszonylátogató érkezik, szakadozni fognak a szálak. Az egészséges 
asszonylátogatónak örvendtek, mert tudták, hogy könnyen és hamar elvégzik a 
szövőt. 

Adatközlők 
(Déva) Barna Andrásné V. Babes 34. (57 éves); Csemik Antalné 22 Dec. 195. (65 éves); Csobot Ist-

ván 22 Dec. 189. (80 éves); Gergely Izidorné 22 Decembrie 201. (84 éves); Kásler Gergelyné 22 Dec. 
197. (72 éves); Sebestyén (Cékla) Ambrusné E. Varga 3. (70 éves). Felhsználtam továbbá Sebestyén 
Ádám: A bukovinai andrásfalvi székelyek élete és története Madéfalvától napjainkig (Szekszárd, 1972) 
című könyvét. 

Kelemen Judit Gabriella 
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Havasi mesemondók* 
Azonos igényekre és elvárásokra a mesemondók tehetségük, lelki alkatuk, vala-

mint aszerint felelnek, hogy milyen közösségből jöttek fel a havasra, vagy a nagy 
munkatelepekre, mit hoztak magukkal. Ezek az összetevők azután más-más ered-
ményt teremtettek.1 

A közösség igényein kívül azonban a „mesemondói szabadságról" is beszélnünk 
kell. Mert igaz, hogy a közösség a regényes és hosszú mesét igényli, de ennek kü-
lönbözőképpen lehet megfelelni. Van, aki a novellizálásban remekel, más a szerkezet 
megjavításában, némelyek mindkettőben. A valóságot is mindenik a maga egyénisé-
gének megfelelően sugallja; vannak mesemondók, akik csak a valóságost akarják 
mindenben, mások pedig az abszurd és a humor irányában hegyezik ki az azonos 
motívumokat és így tovább. 

Mesemondók 

Mielőtt a mesemondók képességeiről és arról beszélnénk, hogy ki-ki milyen vála-
szokat produkál a közös igényekre, hadd cáfoljam meg azt a némileg romantikus 
felfogást, hogy a mesemondás az öregek privilégiuma. Itt egyelőre csak annyit, hogy 
havasi mesekutatásom során meggyőződtem arról, hogy az alkotó, nagy mesemon-
dók valamennyien fiatalok vagy (legtöbben) középkorúak voltak.2 Az alkotó mese-
mondás feltétele a nagy koncentráló készség, a kivételesen jó emlékezőtehetség és a 
nagy intellektuális erőfeszítésre való képesség. Kutató csoportunk által gyűjtött 
mesék túlnyomó többsége 40 és 60 éves kor közötti mesemondóktól származik, tehát 
olyanoktól, akik még aktívan dolgoznak fent a havason. Ovidiu Birlea is megfigyelte, 
hogy 21 mesemondója közül 14, akinek számottevő gazdag repertoárja van, a kö-
zépnemzedékhez tartozik.3 Tapasztalataink szerint törvényszerű az, hogy az alkotó 
mesemondók középkorúak. Erejük teljében vannak, munkabírók és dolgoznak is. A 
gyűjtés kezdetekor Jakab István 46, Ion Porav 47, Florea Pop 40 évesek voltak. 

De nemcsak mi, hanem mások is hasonló megfigyelésre jutottak. Dégh Linda, aki 
feltételezte, hogy mesét az öregek tudnak mondani, gyakorlata során kénytelen volt 
beismerni, hogy sok fiatal tehetséges mesemondóval találkozott, mint például a 36 
éves Albert Jenővel.4 

Hogy a havasi mesemondókkal kapcsolatosan ez különösen így van, mert ők nem 
hajlandók másutt, csak a maguk környezetében mesélni, viszont ott csak munkaere-
jük birtokában lévő emberek vannak. Itt viszont állandóan gyakorolják és tökéletesí-
tik képességeiket. 

'Részlet az Alkotás és befogadás - Meseszociológiai vizsgálatok című, kiadásra váró kö-
tetből. 

1A „havasi" mesemondást itt általánosabban, a munkatelefjeken való mesemondásként 
foghatjuk fel. Azért ragaszkodtam mégis a „havasi" kifejezéshez, mivel csak a havason 
tanulmányozhattam ezt a stílust. Viszont két mesemondóm: a mezőbándi Kapás Gyuri 
és a marosvécsi Dávid Gyula nem a havason, hanem a nagy vízierőmű építkezéseknél, a 
havasi körülményekkel azonos környezetben alakították meséiket. A havasi és a mun-
katelepi közösség azonos képletet mutat. 

2Ezzel kapcsolatosan lásd: Pop, Dumitru - Nagy Olga: Arta povestitului $i vxrsta 
povestitorilor. (A mesélés művészete és mesemondók életkora) In: Revista de 
Etnografie Folclor. Tom. 14. nr. 4. 263-269. old. 

3Birlea, Ovidiu: Antologie de prozä popularä epicä I-m. (A román nép népi próza anto-
lógiája) Bucure$ti, 1966. 

4Dégh Linda: Märchen, Erzähler, und Erzählergemeinschaft. Berlin, 1962. 168. old. 
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Az öregek felejtenek 

Dégh Linda azt állítja, hogy a mesemondók leggyakrabban idős férfiak és asszo-
nyok, általában 60 és 80 év között. Véleménye szerint a mesemondás olyan tulajdon-
ságokat kíván, amelyek előrehaladott korban adottak: az öregek többet tudnak az 
életről, nagyobb a tapasztalatuk és a fiatalabbal előtti tekintélyük, stb.5 E tetszetős 
megállapítás elfogadhatónak tűnik és bizonyos mesekutatói gyakorlat igazolja is. 
Ugyanis az olyan közösségekben, ahol a mese már nem él, némely öregek mindig 
őriznek valamit és mint gyermekkori vagy fiatalkori emléküket hajlandók azt a gyűj-
tőnek elmondani. Ez az állapot azonban az elhaló, vagy már elhalt szóbeliségre 
jellemző, és az ilyen mesék vázlatosak, töredékesek, degradált szövegek, hiszen ezek 
a mesemonók sok kihagyással közvetítenek egy több évtizede őrzött szöveget. 

A valamikor aktív mesemondók részben a mesemondás alkalmainak hiánya, rész-
ben az öregkor miatt már elfelejtik meséik egyrészét és azt is amire még emlékeznek, 
csak vázlatosan mondják el. Tehát a repertoár beszűkülése, a vázlatosság és a művé-
szi színvonal lecsökkenése jellemzi őket. Több olyan öreget is fölkerestünk, akik 
valamikor híres nagy mesélők voltak. Suceava Bozon 68 éves libánfalvitól meghall-
gattunk néhány olyan mesét, amelyet a későbbiek tőle tanultak. Az eredmény az volt, 
hogy a meséknek csak nagyon vázlatos és szerkezetileg leegyszerűsített formáját 
hallottuk tőle. A 71 éves tókai Vasile Mant alig tudtuk rávenni arra, hogy mesét 
mondjon. Több mint húsz éve nem mesélt és így nem is mert rá vállalkozni. A 67 éves 
hodáki Ion Dan, akinek repertoárjából sok mai kiváló mesemondó táplálkozott, alig 
öt mesét tudott elmondani. Tapasztalatunkról tanulmányban számoltunk be, melyben 
sok példát hoztunk fel arra, hogy a valamikor alkotó, híres mesemondók, akik reper-
toárjukat a maiakra örökítették át, azóta amióta megszűntek aktívan mesélni, hogyan 
veszítették el képességeiket.6 

Vasile Petra 68 éves tókai mesemondó valamikor igen aktív havasi mesélő 1945-
ben mesélt utoljára. Mivel látása meggyengült, betegnyugdíjba ment. „Nincs kinek 
mesélni" - mondja. Ugyanis az asszonyokat és gyermekeket akik otthon vannak, nem 
tartja alkalmas közönségnek. A 77 éves Ion Dirlomant, aki hébe-hóba még mesélt 
gyermekeinek, unokái figyelmeztették, hogy ezt vagy azt kihagyta a meséből. A 
hodáki Ion Dannak valamikor igen gazdag repertoárja volt, és tőle tanultak olyan 
kitűnő mesélők mint a 43 éves Vasile Gliga a riscclli Petrea Pu$ca$ 54 éves libánfalvi, 
már csak öt mesét tudott elmondani. A 76 éves Dumitru Iordache már nem is emléke-
zett azokra a mesékre, amelyeket Vasile Gliga tőle tanult. Suceava Bozon pedig már 
nem is emlékezett a Míndra lumii (Világ Szépe) című mesére, amelyet a 45 éves Ion 
Tudorán tőle halott. 

Hogy az öregség a meserepertoár milyen leszűkülésével és elszíntelenedésével járt, 
ezt nemcsak havasi példák támasztják alá. Kovács Ágnes ketesdi, Máté György Bálint-
tól, 1940-ben sok szép mesét gyűjtött de 1967-ben7 amikor újból fölkereste, és arra 
kérte, hogy mondja el újból a meséket, már csak sok kihagyással és sűrű bocsá-
natkérések közepette tudta elmondani őket. Ezt azzal magyarázta, hogy már nagyon 
régen nem mondott mesét, mert a faluban kiment divatból a mesélés. Ugyanezt 
tapasztalta Vöő Gabriella Vajdakamaráson a valamikor híres Farkas György mese-
mondóval, aki fiatal korában 30-40 mesét tudott és azokból most alig hetet tudott — 
úgy ahogy.8 

^Ugyanott, 167. old. 
6G. Pop, Dimitru - Nagy O. u.o. 
''Kovács Ágnes-. A kalotaszegi Kettesd mesekincse. Kolozsvár, 1944. 
8 Vöő Gabriella: 1967. 258-276. old. 
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A ma élő vagy már elhalt öreg mesefák a ma is aktív kiváló mesemondók mesterei 
voltak. A néhai Vasile Husar kásvai mesélőtől tanult leánya Maria Husar, Alexandru 
Bup, Florea Pop, akiknek meséit összegyűjtöttük. Vasile Husar valóságos iskolát 
teremtett. A maiak meséiben felismerhetők az ő kiváló invenciói, stílusfordulatai, 
költői szövegei. így például a hős párbeszéde feltalált szerelmesével: 

— Te légy az én asszonyom és én legyek a te urad! — Amire a lány így válaszol: 
- T e légy az én uram és én legyek a te asszonyod! 
Ilyen nagy mesterek voltak Suceava Bozon, Vasile Man és Ion Hodac is, akik ma 

már csak beszűkült, vázlatos vagy töredékes repertoárt őriznek. 
A mesestílus tehát, amelyről eddig beszéltünk, már az elődöknél kifejlődött. Nem 

tudjuk ugyan, hogy ezek a mesterek akik még élnek vagy már elhaltak, hol tanulták 
meséiket: a havason, vagy a faluban, ahol az ő fiatalkorukban még virágzott a mese-
mondás. Azt feltételezem, hogy a völgyből szálltak fel, ott fent aztán azzá alakultak, 
amivé lettek, sajátosan havasi mesékké, amelyekhez minden továbbmesélő hozzá-
adta a magáét. 

KI honnét jött? 

Bár e fejezetben elsősorban az egyéniség jegyeiről kell szólnom, mégis szükség 
van egy kis kitérőre a közösség szerepét illetően. Ezúttal azonban nem arról a közös-
ségről lesz szó, amely ott fenn a hegyen alakult ki, hanem arról, amely a mesemondót 
havasi élete előtt alakította. Hiszen ha igaz az, hogy a havason is tanulhattak mesét 
mint ahogy tanultak is —, és mint egy stafétabotot, úgy vették át a kiöregedett mese-
mondóktól a mesélés „hivatását", nem kevésbé igaz az is, hogy sok mesemondó egy 
bizonyos közösségből indult ki, bizonyos meghatározott jegyű archaikusabb vagy 
haladottabb mentalitással, és ezt a meghatározottságot magával hozta fel mesélésé-
nek színhelyére, a havasra. A magával hozott készlet lehetett hiedelemszintű, lehetett 
zártabb vagy nyitottabb. Mindenesetre a meséket hozzá kellett igazítania új környeze-
téhez. 

Lássunk néhány példát! Kapás Gyuri tehetséges mezőbándi mesemondó egy rend-
kívül archaikus környezetből indult, amelynek meséi szinte hiedelemszintűek, tele 
archaikus és borzalmat sugalló elemekkel. Egy ilyen „nyersanyagból" kellett aztán 
neki kialakítani az új elvárásoknak megfelelő mesét. 

Dávid Gyula a már viszonylag racionálisabb Marosvécsről került fel a nagy mun-
katelepekre, ám ez még nem gátolja őt abban, hogy a költőiséget, a fantáziát tudato-
san vállalja s a valamikori mágikus elemek, mint később látjuk majd, költői szinten 
ragyognak meséiben. 

Jakab István Görgényüvegcsűrből, magyar környezetből került ki. Meséinek alap-
hangulatát a realizmus vonzása jellemzi. És bár az első meséket még gyermek- és 
ifjúkorában, lent a faluban tanulta, azok már úgy alakultak ki benne, hogy inkább a 
valóság illúzióját nyújtják, mintsem egy vágyálmokat tükröző világot. 

Vannak viszont olyanok is, akik híres mesemondóktól a hegyen tanultak meg me-
sélni. Alapkincsük tehát közös volt aszerint, hogy melyik barakkban, kinek a meséit 
tanulták meg, és vitték tovább. Annál érdekesebb, hogy a már azonos mesestíluson 
felnőtt mesehallgató-mesemondók mégis tehetségük szerint más-más hangulatú 
meséket alkottak, ő k képviselik legtisztábban a havasi szellemet, hiszen itt avatták 
őket mesemondóvá. Meséik azonos hagyományra és látásmódra vezethetők vissza. 

Válasz a közösség új igényeire 

A következőkben már azokról az egyéni leleményekről szeretnék szólni, amelyek 
az azonos elvárások ellenére is kialakulhattak. Meglepő, hogy hányféleképpen 
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válaszolhatnak ugyanarra az igényre, hogy a mese érdekes legyen és többé-kevésbé a 
valóság illúzióját adja. (Anélkül azonban, hogy megtagadná a mesének ama alapvető 
jegyét, hogy valamiképpen a valóság korrekciója legyen. A mesét valamiképpen 
elhihetővé kell tenni.) 

Ezek után lássuk azokat az egyéni megnyilvánulásokat, amelyek valójában szinté-
zisei a közösség általi meghatározottságnak, és az egyéni tehetségnek, hajlamnak. 

Az újító Jakab István 

Vele kezdjük nemcsak azért, mert ő a legeredetibb, de mert a többi mesemondó 
közül egyedül róla és tíz meséjéről jelent meg egyéniségvizsgálat,9 ami azt jelenti, 
hogy az elmondandókat könnyű követni és egybevetni a megjelent kötettel. 

Jakab István legfőbb jegye az a rendkívüli találékonyság, melynek köszönhetően 
körülbelül tizenöt alapmeséjéből álló repertoárját tudatosan és mindig azért, hogy 
újat adhasson, hetvenötre bővítette. A mesék kombinálása, szerkezeti újításai követ-
keztében minden meséje teljesen újnak és másnak hat, és csak aprólékos vizsgálat 
villanthatja fel fortélyos technikáját, amellyel az egyes meséket egybekavarja és új 
szerkezettel megváltoztatja. 

De csodálatot keltő az is, hogy a novellizálás, ami a havason általános, nála jelleg-
zetesen egyéni invenció: a novellizálás egyszerre szolgálja a hősök lélektani elemzését 
és a cselekmény humánus indítékait. 

Újításainak vonásait szeretném felmutatni: a) indoklásainak ésszerű voltát, egyben 
a cselekmények érzékletes megjelenítését; b) lélektani ábrázolásait; c) szerkezeteinek 
sajátos bokrosságát. 

a) Jakab István A három királytestvér című meséjében szerepel az a motívum, hogy 
a szegény ember meglátja azt a különös fészket, amelyben az aranytojás van. Ezt ő a 
havasi mesemondásra jellemző bőbeszédűséggel, minden ökonómia nélkül részle-
tezi. Nem idézhetem itt Jakab szövegét, hiszen ez a bevezető motívum nála - mint 
külön kis karcolat több oldalt tesz ki. Elmondja, hogy a szegény ember kimegy az 
erdőre fáért. Felpillant a magas fára és megpillantja a fészket. A fészek furcsasága 
magára vonja a szegény ember figyelmét. Részletesen ecseteli a szegény ember 
csodálkozását, leírja a furcsa fészket, majd hogy a szegény ember hogyan veti le lábbelijét, 
hogyan mászik fel, nyúl belé a fészekbe és találja meg a tojást. Nagy óvatosan beleteszi a 
kebelébe, leereszkedik, óvatosan, hogy el ne törje. Veszi az összekötözött gallyakat és 
elindul hazafelé. Mikor hazaérkezik, leteszi a fát, bemegy a házba, mutatja a feleségének, 
hogy mit talált. A tojás kézről kézre járt, de a szegényember rászól a családjára, hogy 
óvatosan bánjon a tojással, nehogy valami baja essék... 

b) A mesében megindul a deheroizálás, a hős humanizálása. A mesemondó kidol-
gozza a hősök tetteinek lélektani indítékait, megindokolja cselekedeteit, részletezi, 
hogy mit éreznek a hősök miközben nehéz próbáikat végzik. Nincs szó azonban 
tudatos lélektani ábrázolásról, amely kiterjed a mese minden szereplőjére. A mese-
mondó egy bizonyos szereplőre teszi a hangsúlyt, azzal érez, azzal azonosul. 

Jakab István meséiben a hősök töprengve, tétovázva végzik el feladatukat. S mert a 
hősnek emberfeletti feladatokkal kell megbirkóznia, meséiben a félelem és a töpren-
gés állandóan visszatérő motívum. Amikor a mesemondó leírja a hős félelmeit, annak 
minden velejárójával, úgy tűnik, hogy saját élményét beszéli el. Már maga a félelem 
sem „hősi" vonás. A mesében a hősök nem félnek és nem töprengenek. De Jakabnál 
a „félt", „elállott a szívverése", „megfagyott a vér az ereiben" „a lábából a fejibe, a 
fejiből a lábába futott a vér ijedtségiben" igen gyakori kifejezések. De nem titkolja 
hősei kétségbeesését sem: „A királyfi úgy sírt, hogy még a süketek is meghallották". 

9Jakabról ld. Nagy Olga - Vöő Gabriella A mesemondó Jakab István. Bukarest 1974. 
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Amikor elüldözik a királyi háztól, „kimegy az istállóba, kimegy a kertbe, s jól szerte-
széjjel néz, hogy hol nőtt fel, és mit kell neki itthagynia." 

Repertoárjának sajátos jegyeit elemezve arra a következtetésre jutottam, hogy me-
séit csupán ürügynek használja arra, hogy önmagáról valljon. Legtöbb hőse a negy-
venes éveit tapossa akárcsak ő, és amit sorsukról mond, abban sok az önéletrajzi 
elem. A mese tehát számára vallomás, hősei pedig nem vértelen egydimenziós ala-
kok, hanem élő szenvedéllyel telt emberek. 

„Negyvenhat éves vagyok és életemet úgy töltöttem el, hogy kóboroltam egyik 
helyről a másikra. És az Isten mégis kirendelte ami nekem kellett. És kirendelte most 
is. És most ezért az egynapi jóllakásért el kellett ítéljem az én szegény népemet." 

Az ilyen és ehhez hasonló monológ igen gyakori Jakabnál. Ezek a szavak valóság-
gal önéletrajzi elemek. Jakab, aki 44 éves, más meséjében is szívesen öregíti hőseit és 
mindig hozzáteszi: „de az olyan ügyes volt, hogy nincs az a legényember, aki vele 
megbirkózott volna." Ugyanúgy kóborolt ő is az országban mint edénykereskedő 
cigánysuhanc, aztán háborúba, hadifogságba kerül, majd napszámos, segédmunkás, 
havasi favágó.10 

c) Ami a szerkezet bokrosságát illeti, Jakab István képviseli ezt a legteljesebben. 
Hányféleképpen képes megnyújtani a mesét, egyben pedig különböző mesék össze-
szerkesztése által új és új mesét létrehozni! 

Vöő Gabriella Jakab István meséinek bevezetőjében vizsgálat alá vette a szerkezet-
tel kapcsolatos invenciót. E célból 42 meséjének szerkezeti elemzése folytán 300 
epizódot és 1300 motívumot számlált össze. Ezek az impozáns számok azonban nem 
zárják ki azonos epizódok — olykor ritmikus - ismétlését. Maguk is különbözőek ezek 
az epizódok, bennük más-más motívumok szerepelnek. Egyes epizódok alapjukban 
tradicionálisak, mások azonban a hagyományhoz való kapcsolódást csak bizonyos fő 
motívum által mutatják. Gyakran találunk a hagyománytól eltérő színező motívumo-
kat. Ez Jakabnál kiválóan bizonyítja az egyéniség szabadságának egyik fő lehetősé-
gét.11 

Az elmondottak példázására hadd mutassam be itt Jakab István néhány meseszer-
kezetét: 

a) Babszem Jankó. AaTh 301 A + 328 Ax + 321 + 401 
A kis disznópásztor. AaTh 468 + 314 + 130 Ix + 314 
A feketebéli király. AaTh + 307 + 569 + 313 + 590 
Kacskaringó Bujtorján. AaTh + 556 + 480 + 461.12 

Ezek a kombinációk nem hagyományosak, hanem teljesen egyéniek és az alkotó 
egyéniség eljárásának eredményei, melyek a közösség igénye nyomán születtek. 
Persze ebben is mindig ott van az ösztönösség: az egyes típusok illetve azok epizód-
jai az affinitás alapján is (Ortutay) vonzzák egymást. 

b) Ennél bonyolultabb szerkesztési mód a kontamináció, amely az alaptípuson 
belül beékelődött típusokat jelent úgy, hogy az alaptípus nem veszíti el identitását. A 
beékelődött típusok, illetve azok bizonyos epizódjai után a mese visszakanyarodik az 
alaptípus szerkezeti felépítéséhez. 

A kontaminációnak is két formája van. Az első az, amikor a beékelődött külön tí-
pusok nem veszítik el típusbeli azonosságukat. A másik az, amikor a beékelődött 
típusok nem „tisztán" vegyülnek, de egymásba hullva csapódnak egymáshoz. Ebben 
is szerepet játszhatik az ösztönösség éppúgy, mint a tudatos alkotói manipuláció. (A 

10A mese hősével való azonosulásnak ez a formája, mikor a mese hőse középkorú, vagy 
idős, más esetekben is előfordul. 

11 Nagy Olga - Vöő Gabriella 1974. 74-86. Szerkezeti sajátosságok című fejezetben Vöő 
Gabriella részletesen elemzi Jakab szerkezeteit. 

12E meséket ld. Jakab repertoárjában. Nagy Olga - Vöő Gabriella 1974. 98-99. 
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típusba való sorolás csak szükséges hipotézis, a mesékben bizonyos számú motívum, 
illetve epizód résztvehet különböző mesei szerkezetekben úgy, hogy az alaptípus 
menetét nem változtatják meg). Ez utóbbi kontaminációt, az egymásbahullást a ( ) 
közé tett f jel sugallja. 

Előfordulhat az is, hogy egy ilyen bonyolult szerkezetben mindkét féle kontami-
náció szerepel. íme a példák Jakab István repertoárjából: Ráadó és Anticska AaTh 313 
(325 + 400 + 1962) 

A zöldülő madár AaTh 328x + 329 (401f 450) 
A szegény legény AaTh 500f875 
c) A különböző mesetípusokból csak epizódokat vesz át, a meglévőket gazdagí-

tandó. Zárójelben az ékelődés töredékességet jelöltük: A kis disznópásztor. A 468 
alaptípusba (-314) (-301) (-510) 

Afeketebli király 590 (-312 -400) 
Az aranyhajú hercegkisasszony 403 + 463Ax t 315 t 303 
Hadd fejezzem be mintegy summázásként Jakab István mesemondói egyéniségé-

nek elemzését Féja Géza szavaival, aki a Lüdérc sógor című kötetben megjelent Jakab 
mesék kapcsán így ír: Jakab nem elégszik meg a hagyományos mese csiszolgatásá-
val, továbbfejlesztésével, formát és tartalmat robbant."13 

Irodalmi kvalitásait pedig így dicséri: „Nyelve helyenként valóban írói beszéd: „Az 
öreg király kinyújtózkodott ügyesen, behúnyta szemét és meghalt." Kevesen örökítet-
ték meg ilyen egyszerűen és tökéletesen a „szép halált". „A királyfi belső békéjének 
visszatértét így jellemzi: „megnyugodott a fiúnak a szíve, nem volt az a mélységes 
verése, mint annakelőtte." És képeinek érzéki telítettsége: „Az ökör megtáplálta az 
istállót meleggel."14 

A „meseköltő" Dávid Gyula15 

Dávid Gyula meséi igen sok varázselemet őriznek. Egyik hőse az aranytollú med-
vebocs, aki megétetésből született, nem fogja a golyó. A varázslattól pedig úgy sza-
badul meg, hogy kérésére barátja levágja a fejét. Ekkor a világ egyszerre elsötétedik, 
majd ragyogó fényesség lesz, és ott áll a medvebocs helyén egy ragyogó aranyfiú, 
trónon ül, fején korona tizenkét kereszttel. Mindez a kozmikus jelenségeket és a 
feltámadás-mítoszokat idézi. Ez persze nem jelenti azt, hogy ugyanez a hős, ha arról 
van szó, hogy anyját etesse és ruházza, ne törjön be a „legelőkelőbb áruházakba" és 
ne fosztogassa a „vitrineket". E variációs lehetőség abban a szélsőségesen keverendő 
tudatképben adódik, melynek Dávid Gyula egyik képviselője. Számunkra nehéz 
megérteni, hogyan férnek meg a legősibb hiedelem elemek a legmodernebb isme-
retelemekkel. Mert megférnek, és ez a kevertség a mesékben is megmutatkozik. És 
nemcsak abban és azáltal, hogy erőteljesen kombinatív és tudatosan újító típus. 
Magát „meseköltő"-nek nevezi és nem azzal dicsekszik, hogy hűségesen adja vissza 
azt amit hallott, hanem ellenkezőleg azzal, hogy azt elhagyta és ő maga kombinálja 
meséit. Ez már tudatosságra vall. 

Itt most nem térek ki azokra a személyes invenciókra, amelyeket alkalmaz amikor 
megindul a maga külön útján. Ez a külön út ugyanakkor illúzió is, hiszen maga sem 
tudja, hogy mennyire a közösség embere még az elszakadásban is. A mesemondó 
rendszerint a közösséggel együtt szakad el a hagyománytól és a hagyományosságtól. 
Itt azonban mégsem ez a döntő. Ami Dávid Gyula meséinek személyes ízű egyéni 

liFéja Géza. Lázadó alkonyat. Bp. 1970. 462. 
l4Ugyanott. 
15Nagy Olga. A havasi sátoros. Dávid Gyula meséi. Ciganisztikai tanulmányok. 6. sz. Bp. 

1988. 
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redakcióit létrehozza az egyszerűen abból következik, olvasó ember, akinek ízlése 
nemcsak mesén, hanem különböző könyveken, sőt ponyvaregényeken alakult ki. De 
nem utolsó sorban a mozin és a televízión is. 

Dávid Gyula meséiben a hősök mitikus eredetűek, erejük csodálatos: Rózsa a sár-
kányt úgy elhajítja, hogy hét mérföldre esik le, János megrezegteti a vendéglőt, hogy 
valamennyi asztalon megindulnak a poharak és erejével bármikor páncélba boríthatja 
a vendéglőt úgy, hogy onnan se kijönni, se bemenni nem lehet. O és társai: Favitéz, 
Penészvitéz, Csontvitéz, Szél fia, Föld fia, Aranykirály fia a kocsmában flekkent 
esznek két ökörből és hozzá öt akó bort isznak, majd pedig valami odatévedt 
ördögfiakkal olyan vadnyogati verekedést rendeznek, amilyet Dávid Gyula a filmen 
láthatott. Egy másik meséjében a kettéhasított sárkány egyik feléből kút lesz, másik 
félből istálló, amelybe ezer marha fér bele. A sárkány várából folyó lesz. A mitikus, 
legendás elemek költőivé lesznek. 

Dávid Gyula számára a csoda még olyan természetes, hogy ráérősen, novellisztiku-
san ír le egy rendkívüli csodát, mintha a világ legtermészetesebb dolgáról beszélne: 

„Lement a fiú az istállóba. Mikor benyitotta az ajtót és elordította magát, a disznók 
azonnal vigyázzba álltak. Mikor vigyázzba álltak, rájuk parancsolt, hogy sorakozza-
nak fel ötösivei s induljanak kifelé. Az udvaron megállította őket, nekikezdett vezé-
nyelni. Nagyon katonásan vezényelte őket. Mindenki megállt s csak nézte, olyan 
katonás gyakorlatot végeztek a disznók, hogy a katonáké semmi ahhoz képest. 
Akkor megfordította őket: Irány a mező! Elöl ment ő, utána a kan, utána a sereg. Díszlé-
pésben mentek végig a városon. A városban mindenki csak megállt, csudálkozott, meit 
olyant még életibe nem látott. Kiéltek a mezőre. Mindjárt nekifogott ott a gyakorlatnak, 
négy óráig egyfolytában gyakorlatoztak, utána lepihentette őket, s megmondta nekik, 
hogy ezután ő lesz a parancsnokuk. Mindent végre kell hajtani amit ő parancsol." 

Csoda és valóság keveredésére jó példa Bilbori rablókirály története, akinek alakját 
Dávid Gyula minden valószínűség szerint valamelyik ponyva-olvasmányból merítette. 
Átköltésében - mivel tudata tele van a varázsvilág elemeivel - „hőse" eljut Franciaor-
szágba, amelyet megszabadít a sárkánytól, utána megfürdik a sárkány vérében, hogy 
nagyobb erőre tegyen szert. Vízen jár mint a varázslók, és így tovább. A francia király 
lányának kezét nem fogadja el, mert neki már van felesége, aki cirkuszi akrobata volt, 
s akit majd a tömlöcből - detektívregényre emlékeztető módon - álöltözetben, az 
őrök leitatásával és leütésével szabadít meg. 

E példákkal akartam illusztrálni meséinek azt a sajátos hangulatát, amelyben a va-
rázselemek a legszélsőségesebben keverednek mai tudatelemekkel; ősi költői világ 
és szóbeliség ölelkezik itt az írásbeliség legselejtesebb elemeivel. Az eredmény -
bármily különös is — mégis mese, mégpedig különös varázsú mese, amelyet közös-
sége elfogad. Ez is azt bizonyítja, hogy a varázselemek is nyújthatnak számtalan 
variációs lehetőséget. 

Kapás Gyuri „hibridjei" 1 6 

Az idézőjel itt arra utal, hogy Kapás Gyuri meséiben a legszélsőségesebb elemeket: 
az archaikus meseréteget ötvözi a „modem" igények követelte újításokkal, ő maga 
annyira archaikus alkat, hogy talán nem is képes felfogni a racionalista követelmé-
nyeket, annyit azonban megértett, hogy a kalandos iránti igény nagyon erős. Tehát 
mit tehet? Az archaikus, majdnem hiedelemszintű meséből kalandos novellamesét 
alkot, és még hozzá sikeresen. Ez az eljárás, részint abból következik, hogy senki sem 

1 ̂ Mesemondónk általában az Arge5i vízierőmű munkatelepén dolgozott és társai szerint 
is nagy mesemondónak számított. A sasfiú meseßt Marosvécsen mondta el nekem és ez 
meg is jelent. Nagy Olga A nap huga meg a pakulátor. Kolozsvár, 1973. 
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képes áthágni mentalitása korlátait, más felöl meg abból, hogy ugyanakkor meg akar 
felelni egy más mentalitású közönség igényeinek, így létrehozta sajátos mesehibridjeit. 

Az alábbiakban egyetlen mese elemzésén próbálom bemutatni ezt a sajátos ötvöze-
tet, rámutatva egyfelől a mesemondó korlátaira, másfelől pedig újítási lehetőségeire. 

A sasfiú című meséjét választottam erre a célra. A mese hosszú, részletes, vérbő „i-
gaz történettel" kezdődik. Egy királyi családban nagy baj és viszály keletkezik amiatt, 
hogy a király felesége meddő, nem szült a királynak gyermeket. Ezért a királyt a nép 
kicsúfolja. Az ebből eredő mindennapi veszekedések eleven népi életképet idéznek. 

„Volt egyszer egy király. Annak a királynak nem lett gyermeke. Hát mind járt a ki-
rály ide is, oda is, havasokba vadászni, gyűlésekbe. Az mindig szégyenbe maradt. 
'Hej, te milyen király vagy! Soha életedbe nem volt egy gyermeked. Ha meghalsz, kire 
marad a királyság?' Hazamenyen a király, azt mondja a feleséginek: - Én veled többet 
nem ülök! 

- Ó édes fiam, hogy csináljak én neked gyermeket, amikor már megvénültem?" 
Novellába illő részletességgel ecseteli tovább a konfliktust: 
„Nahát megnyitják a gyűlést. S akkor azt mondják a többi királyok: - Te királyok! 

Ez a mük fejesünk ha meg talál halni, az a nagy vagyon, s a nagy birtok kire marad? 
Neki nincs se testvére, se rokonsága. Se gyermeke! Elég szégyen az is, hogy egy 
gyermeket se tudott neki szülni a felesége." 

Nem hagyja ki a lelki indítékot sem; leírja a király keserűségét: 
„Akkor a király szégyenletében még azt se mondta, viszontlátásra, csak a kilincsre 

tette a kézit, leszegte a fejit s eltűnt onnét. S ő ahogy hazament, be se ment a felesé-
gihez, csak be egyenesen a szobájába s nekilátott gondolkozni, hogy ő mármost mit 
tudjon csinálni, hogy váljon el a feleségitől. Békopogtat hozzá a felesége: 

- J ó napot, kedves uram! 
Az nem köszön neki, csak azt mondja: 
- Mán túl nekem feleségem nem leszel! 
- Hogyhogy? 
- Azért, mert te ha tudnád, milyen szégyent vallottam S igazuk is van. Ha meghasadt 

volna a föld, szégyenletemben bele is bújtam volna. Hanem vedd tudomásul: adok neked 
huszonnégy órai gondolkozási időt. Ha te huszonnégy óra alatt nem szülsz nekem egy 
gyermeket vagy egy leánkát, tudd meg, hogy ahol kaplak, ott lőlek agyon." 

Lássunk még példákat arra, hogy a mesemondó hogyan próbálja a realizmus 
illúzióját kelteni: A királyfit iskolába adják. De a királyfi garázdálkodik a városban, 
összetöri a boltokat, pánikot kelt, rengeteg kárt csinál, amivel az apját terheli, neki 
kell a károkat kifizetni. Ezért elhatározzák, hogy olyan „pályára" adják, ahol ezek a 
képességek még „hasznosak" is lehetnek. Elviszik a király rablóihoz, akik havonta 
elszámolnak a királynak a rablás jövedelmével (akárcsak I. Erzsébet angol királynő, 
vagy XTV. Lajos francia király kalózai). Hamarosan kiderül azonban, hogy a fiú sokkal 
többet tud, mint a rablók. Ez az epizód ugyancsak bő részletességgel mondja el, 
hogyan tettek a rablók asztalt a királyfiú elé, irkát, ceruzát adtak neki, hogy 
„pontálhassa" amit a rablóvezér tanít neki. A királyfi bebizonyítja a rablóknak, hogy 
sokkal többet tud náluknál. Fogadást köt velük, hogy lelopja egyikről a gatyáját, 
hogy az anya méhéből kilopja a gyermeket. Mindezt néhány oldalon, valóságos 
novellában mondja el, életes, vérbő történet keretében. Ez nemcsak Kapás Gyuri 
epikus tehetségét, de azt a képességét is bizonyítja, hogy az irracionális jelenségeket 
is úgy tálalja, mint természetes, hétköznapi dolgokat. A természetfelettiség is mindig 
érzékletesen és „valóságosan" esik meg, egyetlen - természetest és természet felettit 
egyesítő — „realista" prózában. 

A királyfi varázslatos módon születik meg, rögtön meg is nő, és két alakja van: 
amikor az apja örömmel szalad meglátni őt, akkor szörnyeteg képében mutatkozik, 
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apját halálra rémíti, hogy megbüntesse, amiért anyjával kegyetlenül bánt. Viszont 
édesanyjának „aranyfiú" képében mutatkozik. 

Más példa: A hős kisétál a kertbe, onnan egy ezüstróka nyomában elkódorog. Ez 
számára indítékul szolgál ahhoz, hogy a hőst elvigye az elvarázsolt hegyre. Itt kísér-
teties élményben van része: megismerkedik a „sárkány-doktornővel", aki kiveszi a 
szemét, cserébe beavatja a táltosló csinálás varázsreceptjébe. 

Ion Suciu hazai tájai1 7 

Ion Suciu a hazai táj erőteljes és ismételt szerepeltetésével egy sajátos „couleur 
locale"-t teremt. A mesehősnek hazai tájakon való mozgását sajátos művészi fogás-
ként és igen sűrűn alkalmazza. De ez a mese hangulatának nincs ártalmára, sőt 
sajátos varázst kölcsönöz annak. A hősök a királylány kezét elnyerni szülőfalujukból, 
Tókából indulnak el, persze Szászrégenbe, mert a görgényi ember számára a világ 
Régenig tart. Míg oda eljutnak átlovagolnak Hodákon, eljutnak a hodáki hídig. Itt a 
hős talál egy aranypatkót, s azt fölveszi. Beér Görgényszentimrére, itt viszont egy 
aranygyűrűt talál. Iemuteni-nél átmegy a Maroson és megérkezik Régenbe. 

Egy másik meséjében a hős a havasi fakitermelés területén bolyong, az I$ticeul útján, a 
Loren-i dűlőkön, fölmegy a hegycsúcsra, ahonnan a valóságban is le szokták ereszteni a 
levágott rönköket. Egy másik hős gyalog megy Glodeni felé, Göigényüvegcsür határán 
keresztül OrS$tié-be érkezik. (Ezek román falvak a Göigény völgyén.) 

Az aranyhajú ikrek (című) AaTh 707) mesében az aranyhajú ikreket egy tókai is-
mert nevű cigány végzi ki, akit Sprinten-nek neveznek. A gonosz boszorka azt a 
parancsot adja, hogy az ikrek édesanyját egy falba Toader V£nture$ti építse be, mert 
„az volt abban az időben kőműves". Az aranyhajú ikrek, mikor megindulnak, hogy 
megbosszulják anyjukat, a községházára mennek. Kiderül, hogy ott Florea lui Popifia 
a bíró, az esküdt pedig Laie lui Hármálaie. A falusi bakter Cosma lui Pufoiu. A hősök 
a faluban Gheorghe a Constantinului Hurbádáu házába mennek be érdeklődni, és ennek 
szomszédjához, Mi tu lui Gavrilához. 

Ezek a spontán improvizációk ami a helységneveket és a falubeli emberek megne-
vezését illeti, természetesen változhatnak. Viszont az a körülmény, hogy csak Ion 
Suciu meséjében fordulnak elő, azt sugallja, hogy itt egy tudatos, már kipróbált 
művészi fogásról van szó. A csodának a falubeliek világába való leszállítása ugyanis 
feszültségoldó, és minden esetben nevetést vált ki, egyben a hangulatot a valóságos 
felé fordítja. Ezt jól láttuk akkor, amikor Ion Suciu saját közönségének mesélt. Azt, 
hogy a mesebeli hóhér a falubeli cigány, a mesebeli kőművest mindenki ismeri 
nevéről, minden alkalommal kirobbanó nevetés követte. Ugyanakkor a hallgatóknak 
is lehetőséget nyújt ezzel a mesélés közbeni kommunikációra, kommentálásra. 

A novellizáló Dumitru Florea Crejescu 

Florea Cre{escut az erőteljes novellizáló készség jellemzi. Azt a motívumot (a bo-
szorkány lófarkához kötötték) amit rendszerint egyetlen mondatban szoktak elintézni 
a mesemondók, több oldalnyi hoszúságú külön novellabetétté fejleszti. Magas drámai 
szinten egy valóságos népítéletet jelenít meg, amelyben a szóvivő a király, és a gyűlés 
„miting" résztvevői a nép köréből rendre hozzászólnak, és kifejezik véleményüket 
épp úgy, mint az utóbbi idők nagyon divatos „mitingeken". Az ítélet itt a legteljesebb 
demokratikus eljárással jön létre. Miután ez elhangzik, a király két falusi embert, akik 
szolgái, előhív és kiadja nekik a parancsot, hogy keressék meg ezt és ezt a többfona-

17Meséi magnószalagon a kolozsvári Etnográfia és Folklór Intézet archívumában találha-
tók, részben lejegyezve. 
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dékú kötelet, mely itt és itt van. Az istállóban rátalálnak arra a ménre, amelyik már 99 
esztendeje be van zárva és azóta nem látott napvilágot. A király elmagyarázza nekik, 
hogy ezt a vadmént hogyan kell megközelíteni, megkö-tözni, kihozni. Végül követ-
kezik a szörnyű ítélet végrehajtásának aprólékos leírása. 

Szerelmes hősök mesélő) e 

A görgényvölgyi Pu$ca$ Petre minden meséjében olyan színesen és érzékletesen jelenik 
meg az erotika, akárcsak a keleti mesékben. 

A rest fiú (BN 675) című meséjében a hős egy varázsige segítségével ejti teherbe a ki-
rálylányt. Mesemondónk azonban a hőst udvari inasnak állítja be. Megismerkedik a 
királylánnyal, szerelem szövődik közöttük. Mesemondónk a szerelem kibontakozását 
nagy és kiforrott művészettel ábrázolja, az ismerkedéstől a beteljesülésig. Arról sem 
feledkezik meg, hogy a környezet tagjai miként reagálnak a ültott szerelemre. Három-
három ízben mindig más-másként színezi a szerelmi találkákat, majd a „leleplezést" és a 
megbocsátást. Pu$ca$ Petre minden meséjében szerelmi játék és eroüka van. 

Vasile Gliga abszurdjai 

A mese jelképessége megengedi, hogy a mesemondó így vagy úgy hegyezze ki az 
alapmotívumot. De ezeket az egyéni invenciókat a közösség veszi tudomásul, fogadja el, 
vagy utasítja vissza. A mesemondó mindezt érzi és ha egy-egy invencióját siker koronáz-
za, akkor azt megtartja, tovább színezi. Vasile Gliga Ri$chi azzal nevettette meg közönsé-
gét, hogy a legfenköltebb motívumokat a legvaskosabb (úgyszólván alantas) földiségbe 
rántotta le. Ezáltal egy groteszk változatot hozott létre és mindenkit nevetésre késztetett. 
A kontraszt hogy a hajából gyöngyöket, aranyat fésülő tündérlányt helyettesíteni akaró 
durva és csúf boszorkalányt azzal teszik próbára, hogy fésülködjék meg, majd a hajából 
gyöngyök és arany helyett tetvek hullanak ki, nevetést vált ki. Amikor a hősnő szépségét 
leírta, a falu legcsúfabb bolondnak tartott vénlányához hasonlította. Mesélés közben egyik 
másik hallgatóját megszólította és meséi alakká tette meg. Személyesen láttam a reagálást 
ezekre a beszúrásokra. 

A tündérmeséknek ilyenfajta tolmácsolását nem minden közönség fogadja el, ha-
nem csak az olyan, amelyik már megbarátkozott azzal a gondolattal, hogy nincs tiszta 
fennköltség: a fennkölt és a groteszk mindenütt együtt van jelen. 

Végül tegyük fel a kérdést: Nem tekinthetjük-e a felmutatott újítások miatt ezeket a 
meséket hagyománytalannak, invariánsnak? Az is kérdés, hogy nem a felbomlás 
példái-e ezek? Hogy a külső hatás olyan erős, ami már a mese integritását veszélyez-
teti. Ez vajon nem a mese szétesését vetíti előre? 

Az a tény, hogy a tárgyalt mesék mindegyike az élő szóbeliség talaján olyan ha-
gyományozó közösségben sarjadt, amely megtartotta azt a minden műfajtól megkü-
lönböztető funkcióját, hogy elégtételt nyújt a nehéz életért, jogot ad nekünk arra, 
hogy ezeket hiteles, minden tekintetben a műfaj lényegét megőrző meséknek tartsuk. 
Még ha kísért is a gondolat, hogy egyes meséket, melyeket a havason vagy — Dávid 
Gyula és Kapás Gyuri esetében - más nagy munkatelepeken mesélnek, valamilyen 
hibrideknek tartsunk, inkább a gazdag szóbeliség egyik olyan variációs lehetőségé-
nek kell tekintenünk ezeket, mely megnyújtja a mese életét, átmenti a mesét a mába 
és talán a jövőbe is. Elfogadtatja a mesét olyan emberekkel is, akik ha - sajátos 
helyzetükben - nem meséket hallgatnának, könyveket olvasnának. 

Dávid Gyula - amint már láttuk - azzal dicsekedett, hogy ő „meseköltő", azaz ő 
maga alkotja meséit. Ha azonban ezeket a „mesekölteményeket" jól megvizsgáljuk, 
akkor kiderül, hogy ezekben is csak részleges a hagyománytalanság. Mert a nagyonis 
hagyományos gyermekkorban hallott mesékből rakta össze és alkotott belőlük „új" 
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mesét. A hagyomány tehát az alkotó mesemondókat is köti. Ezért van aztán, hogy a 
hallgató a legegyénibb mesét is hagyományosként fogja fel. 

A hagyománytalanság mindig részleges és az egyéni invenció is befut valamikép-
pen a hagyományosság utcájába. Enélkül nem lehet meg egyetlen mesemondó sem, 
ez olyan vezérfonal, amelyre az alkotó mesemondó egyéni invencióit felfűzi. 

Másfelől viszont azt is elmondhatjuk, hogy a leghagyományosabb és legkönnyeb-
ben tipologizálható mese hagyományossága is viszonylagos és részleges. Meit hiszen 
az egységes világítást megvalósító mesében (melyet egyébként a leghagyománytala-
nabb is megvalósít) a típuson belül az epizódok, ezeken belül a motívumok 
utólérhetetlen és kinyomozhatatlan mozgása miatt nincs két egyforma mese, minden 
változat: új mese. Vagyis az alaptörvény a mozgásban megvalósuló szabadság és 
variálás. Ez teszi lehetővé azt, amit Van Gennep így fogalmazott meg „A népköltészet 
alig változik, mégis rendkívül változatos." Ez pedig a szóbeliségből adódik. Az emlé-
kezés szelektáló és felejtő jellege épp úgy benne van, mint a felejtést ellensúlyozó 
merész asszociációs készség. 

Ezek a tények arra késztetnek, hogy azt a bizonyos variánst és invariánst ne tekint-
sük másnak, mint szükséges hipotézisnek. 

Nagy Olga 

A Dunakanyar, a természet ajándéka 
Felhőtlen égbolt esetén, egy űrhajóról nézve a Kárpátok nagyszerű koszorúja se-

gítségével több ezer kilométer távolságból is felfedezhetjük Magyarországot a Föld 
felszínén. Ezer évig a Kárpátok gerincvonala volt egyben az ország politikai határa is. 
A második évezred küszöbén egyharmadára zsugorított országunkat a Dunakanyar 
merész ívét keresve találhatjuk meg Európa vagy a Föld hegy- és vízrajzi térképén. 

Hogyan keletkezett a Dunakanyar? Hazánk mai felszínét a földkéreg ismétlődő 
függőleges és vízszintes elmozdulásai hol tengerrel borították, hol a külső erők (szél, 
víz, fagy stb.) pusztításának vagy feltöltő tevékenységének a színtere volt. A geológiai 
Óidőben és Középidőben képződött magmatikus és üledékes kőzeteket a kárpáti 
hegységképződés mozaikszerűen összetörte, azok helyenként megemelkedtek, 
másutt a mélybe süllyedtek. A hegységképződést heves vulkánosság kísérte. A süly-
lyedő medence peremén, minthogy 20-15 millió évvel ezelőtt, a miocén időszakban 
keletkezett Európa legszebb vulkáni koszorúja: a Visegrádtól induló és a Hargitában 
végződő vulkánsorozat. A Harmadidő végére a medence területét úgyszólván teljes 
egészében sekélyvizű tenger borította. A Pannon-tengerből csak kisebb területek 
emelkedtek ki, ilyen „szigethegység" volt többek között a Visegrádi-szoros környéke 
is. A Kárpátok felgyűrődése az egész területet felemelte. A tenger édesedő, szakado-
zott beltóvá alakult, majd végleg levonult. Maradék vizeit az Eszak-nyugaton megje-
lenő Ős-Duna vezette le a Dunántúlon és az Alföldön keresztül, ÉNY - DK irányban, 
medrét sűrűn váltogatva, a Vaskapu felé. A Dunánúli-középhegység lassú emelkedé-
se azonban ÉK-i irányba terelte: az Ős-Duna az akkor még összefüggő Visegrádi-
hegység és a Börzsöny vulkánikus halomvidékén keresett és vágott utat magának. 

Megkezdődött a küzdelem a hegyek és a folyamóriás között. Teméntelen hordalé-
kával véste, mélyítette a medrét a Duna, lépést tartva a térszín lassú, de állandó 
emelkedésével. A mindenkori éghajlati viszonyoknak megfelelő vízmennyiségből idősza-
konként csak meder-szélesítésre futotta, máskor, tartósan száraz periódusokban a kiszéle-
sedő árterületeket árvíz idején kavicstakaróval borította. Ezek a szakaszok különösen a 
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jégkorszakok idején sűrűn váltakoztak, lépcsőzetes, terasz-szerű lejtőket alakítva ki a 
folyót kísérő hegyoldalakban. A felszín hátrahagyott folyami kavicsainak tanúsága szerint 
folyóterasz (egykori dunai ártéri) a Nagymaros fölött magasodó Hegyestető is, a folyó 
nullpontja fölött 370 m magasságban. Egymilló év alatt ennyit emelkedett a hegy, ennyivel 
véste be magát a Duna! Dunakavics borítja a Visegrádi-Várhegyet, a Nagy-Villámot, a 
dömösi Prépost-hegyet stb. A teraszok száma nyolc, a mai Magyarországon egyedül itt 
tanulmányozhatjuk a hazai folyóvölgy-képződés teljes folyamatát. A legalsó, geológiai 
„jelenkori" terasz a jelenkori ártér. A legfontosabb a pleisztocén-végi ún. „városi terasz", ez 
ármentes, és megfelelő szélességben kíséri valamennyi hegy- és dombvidéki folyónkat. 
Biztonságos terepet, kavicson szűrt jó ivóvizet szolgáltat a településeknek (Pest, Buda, 
Szentendre, Vác és a Dunakanyar valamennyi községe). Kiegyenlített felülete kedvező az 
út- és vasútépítésére. 

A Duna visegrádi áttörése a Magyar-középhegység legfontosabb átjárója. Közel 
esik a Kárpát-medence útvonalait már az ókor óta csomozó dunai gázlókhoz, révek-
hez (Megyeri, Jenői stb.- rév), a közúti és vasúti hidakhoz. Itt húzódott a római biro-
dalom Alsó-Pannóniai limese. Határerődjei maradványait megtaláljuk a Dunakanyar 
teljes hosszában (Szentendre, Dunabogdány, visegrádi Sibrik-domb, Hideglelős-
kereszt stb.). Őrtornyok vigyázták még a balpaitot is: romjaikat megtaláljuk Dunake-
szin, Szobon. 

A népvándorlás idején a Dunakanyar a „népek kapuja" szerepét játszotta. Eddig és 
nem tovább terjeszkedett Nagy Károly birodalma az avarok leverése után. 

Az egymást váltó népek közül egyedül a magyar töltötte ki teljesen a Kárpát-me-
dencét. Vezérei a nomád népek hagyománya szerint váltogatták téli és nyári szállása-
ikat, legelőiket. A két fejedelem a Duna partvonalát választotta szállásváltó útvonal-
nak. Árpád és utódai a déli szakaszt, Kurszán Aquincumtól a Csallóközig az északit. 
Kurszán halála után (orvul tőrbe csalták a bajorok) a Dunakanyart Árpád vette hatal-
mába. A festői szoros füves folyóteraszán az Árpád-nemzetség hadai, lovai, szekerei 
dübörögtek emberöltőkön keresztül. 

A középkorban a Közép-Európát Bizánccal összekötő keleti kereskedelem útvona-
la volt. Az Alföldön át az erdélyi folyóvölgyeket követve Brassó felé vezetett a keres-
kedő-karavánok útja. így nyert árumegállító jogot Visegrád és Nagymaros szabad 
királyi város. Nem véletlen, hogy éppen Visegrádon ült össze 1335-ben a sokat 
emlegetett Visegrádi Kongresszus, amelyen Róbert Károly királyunk igazságot tett a 
cseh és a lengyel király vitás ügyeiben, majd közös megegyezéssel Bécs árumegállító 
jogának elkerülésére hoztak intézkedéseket. 

Az ország három részre szakadása után a Dunakanyar jelentősége elhalványult. 
Várai rommá lettek, természeti adottságaira, védelmi funkciójára nem volt szükség 
többé. A török pusztítást átvészelt városai, Esztergom, Vác és Szentendre csendes 
egyházi, közigazgatási és kereskedelmi központok lettek, és az utolsó időkig elsősor-
ban ezt a jelleget képviselték a magyar kis- és középvárosok sorában. 

Új fejezetet nyit a táj életében a világszerte fellendülő belföldi és nemzetközi tu-
rizmus. Megindult a vidék részletes tudományos feldolgozása. Környezetminősítési, 
tájtipológiai tanulmányok készülnek a természeti erőforrások közös értékelése és 
távlati igénybevételük optimalizálása céljából. Ha megőrizzük vagy helyreállítjuk az 
Európában egyedülállóan szép, forgószínpad-szerűen változatos folyóvölgy termé-
szetes állapotát, és megteremtjük a civilizált vendégfogadás feltételeit, a Dunakanyar 
oázissá válhat a nyugalomra, pihenésre, regenerálódásra olyannyira rászorult városla-
kók számára. 

Havas Gáborné 
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Hagytak élni..." 
„Dr.Zeőke Pállal, 
a Magyar 
Köztársaság Érdem-
rend tisztikeresztje 
kitüntetettjével 
beszélget Sári Katalin 

Mindszenty József hercegprímás kezet Jog 
dr. Zeőke Pállal 1956. október 31-én 

• ön számára mikor szűnt meg a E. világháború? 
A születésnapomon, 1945. január 27-én. Felöltöztem elegánsan. De mielőtt kime-

gyek - gondoltam —, kinézek az ablakon. Látom ám, hogy Óbuda felől a Margit-híd 
felé mintegy húsz civil nagy ágyút tol 3-4 szovjet géppisztolyos katona kíséretében. 
Ezen bizony elgondolkodtam: „Ezek szerint ez az ágyú így jött a Don-kanyaitól 
egészen idáig? Hej, Pali! Ezt még te is tolhatod!" Erre úgy döntöttem, hogy rám ez 
ügyben ne számítsanak! Elmentem Óbudára az ottani szovjet parancsnokságra és 
jelentkeztem náluk. Kaptam tőlük egy írást és hazamentem. A házunktól a harmadik 
ház előtt szovjet katonát látok. Ugyanis ekkor már gyűjtötték be az embereket 
„malenkij robotra". Engem is megszólítottak. Erre én mutatom nekik az igazolást, s 
ennek ellenére engem is begyűjtöttek. A ház előtt elmenő nőt megkértem, szóljon be 
- innen a harmadik házba — apámnak, hogy itt vagyok. Erre, nemsokára megjelenik 
apám kötényben (takarította el a romokat) és beszól: 

- Pali! Itt vagy? 
- Igen! — válaszoltam. 
- Azonnal gyere ki! — mondta nagyon határozottan. 
A ruszki katona még a száját is eltátotta e határozottságon a csodálkozástól. 
- Pali! Gyere ki! Menj haza! 
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így hazamentem. Apám határozottsága mentett meg engem, mert ekkor már a 
szovjetek gyűjtötték be az embereket, ha a vasúti „rakományból" hiányzott egy 
ember. így töltötték fel a „létszámot". Nem számított a Malinovszij által aláírt papír! 
Nem olvasta el azt ilyen esetben senki. Persze voltak olyanok, akik ugyanilyen papír-
ral rendelkeztek mint én és később „oltárra" emelték őket! 

A háború befejezése után bementem a Kisgazdapártba Auer Pálhoz, és elmondtam 
neki, hogy dolgoznék. így kerültem a Kisgazdapárt Nemzetgyűlési Titkárságára, ahol 
kaptam egy szobát, titkárnőt, pecsétet és levélpapírt. 

• Milyen ember volt — ön szerint - Nagy Ferenc? 
Higgadt, komoly, eléggé zárkózott, „jótollú", nagyon intelligens parasztember. Egy 

ízben összetalálkozom vele az utcán, s a Parlamenttől kettesben jöttünk egészen a 
párt Semmelweis utcai székházáig. Mindenféléről beszélgettünk. Csak utólag - azt is 
a sajtóból - tudtam meg, hogy ezt megelőzően nevezték ki miniszternek, de ezt ő 
akkor szóra sem méltatta. 

• És Kovács Bélát - a párt főtitkárát - hogyan tudná jellemezni? 
Kissé szangvinikus, kemény ember volt. Szerettem őt, és - azt hiszem - ez a szere-

tet köztünk kölcsönös volt. 
• Melyikük állt az ön szívéhez közelebb? 
A szívemhez Kovács Béla, az eszemhez pedig Nagy Ferenc. 
• Vajon minek köszönhette a háború vége után népszerűségét a Kisgazdapárt? 
A Kisgazdapárt volt az egyetlen nemzeti erő! És a pártnak volt ellenállási múltja, s 

emiatt - bocsánat - „pofázhatott"! Mert nem volt más! A Kommunista Párt, a Szoc. 
dem Párt nem számított! És volt az a kis gyönge Demokrata Párt! 

• Sokunkban felmerül manapság a kérdés: vajon a történészek miért hallgatták 
agyon a Kisgazdapárt magyar nemzeti ellenállásban betöltött szerepét? 

Mert a kommunisták azt állították magukról, hogy az ellenállást a Kommunista Párt 
szervezte meg! Hát... a kutyafáját, én Dudás Józsefen kívül az ellenállási mozgalom-
ban más kommunistával nem találkoztam! Ugyanis hozzám jött Dudás, hogy az általa 
kinyomtatott röplapokat mi szórjuk szét, osszuk szét, mert nincs neki elég embere. 
Dudás azt mondta magáról, hogy ő kommunista! 

Tehát, a Kisgazdapárt volt a EL világháború befejezése után az egyetlen magyar, 
„piros-fehér-zöld", ütőképes párt, amely ellenállási múlttal rendelkezett, és volt egy 
Bajcsy-Zsilinszky Endréje! Ezzel lehetett „operálni"! 

De ne feledkezzünk meg Mindszenty József hercegprímás bíborosról se! Többször 
volt nálam a Magyar Televízió, amikor hazahozták Mindszenty hamvait. Nekik is 
elmondtam, hogy ő is, de én is nagy tévedésben voltunk! 

• Mi volt ez a tévedés? 
Bevettük azt a maszlagot, amit az angol és a moszkvai rádióból nap mint nap hal-

lottunk; hogy itt nem lesz kommunizmus, hogy idejön a Szövetséges Ellenőrző Bizottság — 
a négy nagyhatalom - , és mi is egyenrangú tagok leszünk a népek családjában. Majd 
hozzájuk lehet fordulni, és ők megtanácskozzák a problémákat! És mi ezt a maszlagot 
bevettük! A szegény bíboros is „bevette"! Meg tudom Önnek mutatni Kovács György (USA 
követségén dolgozott, SZEB-ügyek tartoztak hozzá) „szép" levelét, amelyben mellébeszél. 
Ugyanis élelmet kértem a népnek. Én ebben a levélben „méltóságos főispán", meg „úr" 
vagyok. Azzal a problémával, amivel hozzáfordultam, nem segített. Pedig én is és a bíbo-
ros úr is hittünk nekik! ő még a börtönben is hitte, hogy kihozzák! 

• Az előzőekben nagyon előreszaladtunk, hiszen már arról az időszakról tett 
említést, amikor kinevezték Ont Komárom-Esztergom vármegye kisgazda-főispán-
jának, és közelebbi munkakapcsolatba is került Mindszenty József hercegprímással. 
De haladjunk sorjában! Milyen körülmények között nevezték önt ki megyei főispán-
nak? 
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Dicsérettel tettem le a közigazgatási vizsgát, tehát szakmailag nagyon jó voltam. 
1945. decemberében neveztek ki Esztergom-Komárom Vármegye főispánjának, és 
1946. augusztusáig végezhettem ezt a munkát. Még egy év sem telt el! 

Amikor - 1945. novemberében - választási győzelmét ünnepelte a Kisgazdapárt, 
én néhány nappal azt megelőzően tífuszba estem. Esztergomból feljöttek az ottani 
Kisgazdapárt nevében és azt mondták nekem: 

Követeljük, hogy Te legyél a mi főispánunk! 
Nagyon meglepődtem, amikor lakásomra táviratot kaptam, hogy másnap reggel 10 

órakor jelenjek meg az FKGP Semmelweis utcai központjának I. emeleti termében. 
Mivel én a n. emeleten dolgoztam, a táviratot olvasván furcsán éreztem magam és 
felmerült bennem: „Miért kell nekem távirat ahhoz, hogy lemehessek az épület I. 
emeletére?" Bementem másnap a Semmelweis utcába, és az említett helyiségben már 
többen ültek. Olyan furcsán néztünk egymásra! Megjelent Nagy Ferenc és rövid 
beszédben közölte, hogy a pártközi megállapodások szerint főispáni helyeket kapott 
a Kisgazdapárt. Röstelltem, mert Nagy Ferenc velem kezdte és azt mondta: 
„Előzetesen érdeklődtünk a hercegprímásnál, s ő a maga részéről hozzájárult és 
helyesnek tartotta azt, hogy erre a posztra ellenállási múltja, kisgazdapárti tagsága 
miatt Dr. Zeőke Pált jelöltük Komárom-Esztergom megye főispánjának". így lettem 31 
éves koromban főispán. Nagyon meglepődtem, erre nem számítottam. 

• Honnan ismerte önt Mindszenty József? Milyen körülmények között ismerkedtek 
meg? 

Pálffy Géza grófnál ismerkedtem meg Wesselényi Mik'óssal és Fedor Ágnessel. 
Amikor az FKGP Nemzetgyűlési Titkárságának vezetője voltam Miklós megkért arra, 
hogy segítsek neki házasságkötése gyors intézésében. Én - persze - segítettem, és ő 
ezt viszonozni szerette volna. 

„Tudod, most szabadult a nyilasok fogságából Mindszenty József veszprémi püs-
pök. Itt lesz Budapesten! Nagyon szívesen összehozlak titeket!" A Szép utcában lévő 
Nemzeti Kaszinó egyik szobájában hozott engem össze Wesselényi Miklós a bíboros-
sal. Ez 1945 nyarán volt. Sok minden szóba került. Én elmondtam, hogy jó viszony-
ban voltam Slachta Margittal. A veszprémi püspök szikár, tartózkodó és udvarias 
modorú ember volt. Látszott rajta az az aszketizmus, amiről később legendák is 
születtek. Azon csodálkoztam, hogy ez az ember - aki paraszti sorból származik — 
hogyan tudott ennyi önuralommal megváltozni. Tájékozódó, rendkívül udvarias mo-
dora egyben önfegyelemmel és barokk udvariassággal párosult. 

• Milyen volt első „hivatalos" találkozása Mindszenty József bíborossal? 
Az első hivatalos találkozásunkkor „bemutatkozásra" került sor a protokoláris sza-

bályok szerint. Erre az eseményre 1945. decemberében került sor. O kezdte el mon-
dani, hogy folyamatosnak kell lennie „kapcsolatunknak". Erre én azt válaszoltam: 

- Ez természetes! 
Mindszenty József tudta, hogy kivel beszél! 
- Nézze! Tessék tudomásul venni, én semmiféle privát ünnepi vacsorán nem kívá-

nok részt venni! — jelezte nekem előre. 
Ránéztem és eszembe jutott, hogy köménymagos levest szoktam étkezni. Ugyanis 

amikor lekerültem Esztergomba, egy parasztembernél - Bátori Pistánál - laktam, és 
tőle kaptam egy pohár bort, meg egy szelet kenyeret; ez volt az ellátásom. Amikor a 
hercegprímás mondta, hogy semmiféle ünnepi vacsorán nem kíván részt venni, azt 
válaszoltam: 

- Engedje meg Eminenciás uram, hogy elmondjam: pillanatnyilag abból élek, hogy 
dán barátaim minden "hónapban élelmiszercsomagot küldenek, aminek felét szüleim-
nek adom, a másik felét pedig megtartom magamnak. 

- Higgye el, én is édesanyámtól kapom az élelmet! - válaszolta. 
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Dr. Zeőke Pál és Dobi István, az FKGP Esztergom, ületoe Komárom megyei elnöke 1946 tavaszán 

Tudtam, hogy édesanyja egyszerű parasztasszony. Úgyhogy Mindszenty bíborossal 
az „ünnepi vacsora" ügyében meg is egyeztünk!... Megállapodtunk, hogy nem hívjuk 
egymást ebédre, illetve vacsorára; úgyhogy - nincs „protokol". 

Azt hiszem, a bíborost is meglepte a SZEB (Szövetséges Ellenőrző Bizottság) szov-
jet képviselőjének jelenléte. Egy alkalommal elmondtam neki: 

— Meglepődtem, amikor bejelentkezett nálam egy szovjet alezredes, aki a SZEB 
megyei megbízottja. Nem is tudtam, hogy van ilyen! 

Aztán megjelent nálam egy őrnagy, aki azt mondta, hogy ő meg az élelmezéssel 
foglalkozik, így kapcsolatban leszünk. Aztán megjelent nálam a szovjet városparancs-
nok — nem emlékszem a rangjára - ezek nem is voltak kapcsolatban egymással. 
Mindez meglepett! Mindszentyt is meglepte a SZEB városi jelenléte, meit ő sem tudott 
erről. 

A bíboros három dolgot kért — rajtam keresztül - a kormánytól: egy katolikus napi-
lap-engedélyt; katolikus egyesületek létesítését és az egyházi javadalmazás (kongura) 
rendezését. 

• Főispánsága idején milyen gyakorisággal találkozott a hercegprímással? 
Kötelező, de egyben természetes volt, hogy a hercegprímással tartom a kapcsola-

tot. Ez a kapcsolattartás fontos volt úgy a kormányzat, mint a hercegprímás részére is, 
és én boldogan tettem ennek eleget. Nekem - hívő katolikusnak - magánlátógató-
ként természetes volt, hogy megcsókoltam a hercegprímás gyűrűjét; de mivel az állam 
és az egyház egyenrangú, ezért — ha hivatalos látogatásra került sor — kézfogással 
üdvözöltük egymást, amit Mindszenty József - természetesen - tudomásul is vett. 
Rendszeresen jártam hozzá és környezetével is jó kapcsolatba kerültem. 

Komárom-Esztergom vármegyében senki nem merte elvállalni az elnökséget, hi-
szen ez a megye a „klerikális reakció fészke" volt. így került sor arra, hogy még 
mielőtt kineveztek főispánnak, megválasztottak megyei kisgazdapárti elnöknek. 

• Meddig volt megyei elnök? 
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Ameddig lehetett! 1947-ig. A főispánságom 1945. decemberétől 1946. augusztusáig 
tartott. Jártam a községeket és beszédeket tartottam. Meg kell azt is vallanom, hogy 
főispánságom ideje alatt nagyon jó viszonyban voltam a szakszervezetekkel, ugyanis 
sokkal „puhábbak" voltak. Nem voltak olyan vadak mint a kommunisták. 

• Melyik társadalmi réteg volt a Kisgazdapárt fő bázisa? 
A parasztság. 
• És a polgárság hogyan viszonyult az FKGP-hez? 
A szívüket adták, de a jelenlétüket kevésbé! 
• Ezek szerint a parasztság jelenlétével is demonstrálta párthűségét? 
Igen! Ne feledjük, a parasztoknak tulajdonuk volt, és ez számukra biztonságot je-

lentett. Mi történhet velük? Dolgoznak a földjükön tovább! A polgári ember mit tudja, 
mikor rúgják ki állásából! Én sem tudtam mindenkit megmenteni! Igaz, sokat kihúz-
tam a bajból, de csak azt, aki megérdemelte. 

• Ki volt Komárom-Esztergom vármegye alispánja? 
Egy öreg kommunista, akinek rendkívül csacska dolgai voltak. Egy alkalommal 

megkérdi tőlem: — Fogadsz engem? — Parancsolj! — Te! Nagyszerű gondolatom van! 
Végigmegy az ember a falvakon, és minden háznak más színe van. El kéne rendelni, 
hogy falunként minden ház egyforma színű legyen - mondja lelkesen az alispán. -
Hát, ez nagyon érdekes! - álmélkodtam el ezen az őrültségen. - De nem megy! -
válaszoltam. 

• Mik voltak a legnagyobb gondok, amelyek főispánsága idején a nyakába zúdultak? 
Én voltam a közellátási kormánybiztos is. Meg kell mondanom, hogy ez ügyben 

semmit sem tudtam tenni. Fő feladatom — e minőségemben - a megyében élő szovjet 
katonai alakulatok élelemmel való ellátása volt. A helyi lakosság élelemmel való 
ellátásáról pedig szó sem volt! De nem is lehetett! Ezenkívül is nagy problémák 
voltak. Pedig a háború befejeztével hogy reménykedtem! Mennyire boldog voltam, 
hogy megszűnt a nácizmus! Nem hittem - csak meglepve kezdtem érzékelni - , hogy a 
rossz után másik rossz jön! Habár ebben nehéz rangsorolni, mert akit a németek 
Auschwitzba hurcoltak, annak az volt a legszörnyűbb; akit pedig a Gulágra vittek el, 
annak az volt a legrosszabb. Csakhogy a bolsevizmusról keveset tudtunk, és talán 
nem is hittük el az elkövetett szörnyűségeit. 

• Még egy év sem telt el főispánná való kinevezése óta, és leváltották ónt. Vajon mi 
volt ennek konkrét oka? Mik voltak azok a bizonyos „cseppek" abba a „bizonyos" 
pohárba? 

Az első „csepp" az volt, amikor főispánná való kinevezésem előtt megüzentem tit-
káromon keresztül, hogy aki az avatás előtt engem látni akar, jöjjön el a kilenc órási 
katolikus istentiszteletre, mert ott fogok térdelni, és gyónás után pedig áldozok! Erre 
az esztergomi ferencesek temploma zsúfolásig megtelt! Ugyanis Esztergom a 
„klerikális reakció fészke" volt! 

A második „csepp" az volt, amikor a felszabadulási ünnepség megtartására kértek 
fel, én tartottam az ünnepi beszédet 1946. április 4-én Esztergomban, a Vak Bottyán 
Házban. Mondom titkáromnak, Honárkay Rudinak: Menjünk fel Pestre, mert hol-
napután lesz az ünnepség és vételezzünk zászlókat: szovjet, amerikai, angolt és 
franciát! 

Volt egy ócska kocsim, amin fel is mentünk Pestre, és kértem Kővágó Misitől - Jó-
zsefnek hívták, csak mi a barátai szólítottuk így, a Fővárosi Városháza polgármeste-
rétől a leltárból zászlókat. Azért kellett ez a négy zászló, hiszen úgy gondoltam, hogy 
ennek a négy nagyhatalomnak köszönhetjük felszabadulásunkat. 

Ezzel a négy zászlóval - a felszabadulási ünnepségre - fel is díszítettük a Vak 
Bottyán Házat. A titkárom mondja: -Jöt t Bjelouszov, a szovjet megbízott, de sarkon is 
fordult! 
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Ugyanis ő volt az én szovjet partnerem, s amikor meglátta a négy szövetséges 
zászlaját, biztos, visszament, hogy megkérdezze feletteseitől, hogy szabad-e neki 
„ilyen körülmények" között részt venni az ünnepségen. Visszajött!... 

1946. májusában jönnek hozzám a szovjetek, hogy adjak nekik krumplit. Mondom 
nekik, nincs régi krumpli, el van vetve és új még nincs. Erre megparancsolták, hogy 
az elvetett krumplit vegyük ki a földből, ami ekkor mogyorónyi nagyságú volt. Mond-
tam nekik: 

- Még csak mogyorónyi nagyságú a krumpli! 
Erre az volt a válaszuk, hogy őket ez nem érdekli, és szedjük ki. így a földből ki-

szedtük a mogyorónyi nagyságú krumplit, és meg kellett vele tölteni két vagont. 
Amikor a szovjet átvevő - az ellátásos tiszt - meglátta, elkezdett káromkodni, és 
kiöntette az egészet a földre. Én elrohantam panaszra, ami aztán - persze -
„visszament"... De hát ez csak egy affér volt a sok közül! Később megtudtam, hogy a 
SZEB elnöke átiratot intézett a magyar kormányhoz, hogy engem - politikai okokból 
— váltsanak le. 

Egyszer telefonál Zójácska, a SZEB szovjet megbízottjának Bjelouszov tolmácsa: Az 
ezredes úr üdvözli a főispán urat, és üzeni, hogy szívesen vendégül látná Önt. Szép 
közös kirándulást is szervezne. - Boldogan elmegyek! - válaszoltam Zójácskának. 

A megbeszélt időpontban megjelenik Zójácska és Bjelouszov. Hová megyünk? -
kérdik. Mivel én nagy turista vagyok, azt javaslom, menjünk fel Dobogókőre. Még 
mielőtt kocsival felmentünk volna Dobogókőre, elmentünk Bjelouszov lakására, ahol 
az asztalon óriási tál főtt disznóhús gőzölgött. Képzelje el, én - aki szeretetcsomagon, 
meg köménymaglevesen - sokszor, ha nem volt köménymag, akkor csak rántottleve-
sen - éltem, meg egy szelet kenyéren, mit éreztem ennek láttán! Bjelouszov vodkával 
is megkínált. 

- Igyunk Sztálin elvtárs egészségére! - mondta nagy lelkesedéssel. 
Meg kellett inni az első pohár vodkát, majd utána a másodikat a „szovjet-magyar 

barátságra"... Azt hiszem, a második pohár vodka után már kezdtem kidőlni, mert 
nem voltam italhoz szokva. Pláne, vizespohárnyi vodkához!... Habár, enyhítette az 
alkoholt a bőséges főtt disznóhús. Igaz, a közellátási kormánybiztos nem szokott a 
húsevéshez! 

Felmentünk Dobogókőre, megnéztük azt a helyet, ahol lezárult a budapesti ost-
romgyűrű. Ott hevertek még akkor százával a kilőtt német harckocsik, páncélos 
járművek. Iszonyatos kép tárult akkor elénk!... Aztán elmentünk ahhoz a szállóhoz, 
ahová szerettem kirándulásaim során bejárni. Ahogy jövünk ki a szállóból, látjuk, 
szovjet harcosok jönnek. Beültünk Bjelouszov autójába, hogy indulunk lefelé. Egy-
szer csak oda tántorog hozzánk egy szovjet harcos és ránk fogja a géppisztolyát... 
Ránézek az alezredesre és azt gondolom magamban: „Most te vagy a soros! Én meg-
mutattam neked, hol van Dobogókő, te meg mutasd meg, mit kell ilyenkor csinálni!" 
Ugyanis azon a környéken akkor még szovjet harcosok „bolyongtak"! Bjelouszov erre 
mondani kezd valamit. A vállpántján lévő rangjelzésre mutat, a másik kezével meg int 
egyet, majd irdatlanul káibmkodik oroszul, mert félrelökte őt az egyik katona. 
Zójácska a tolmács eközben nagyon megijedt. A többi harcos is körénk szivárgott. Azt 
látom, hogy Bjelouszov zsebéből cigarettát vesz elő és kezdi kínálni a szovjet harco-
sokat. 

- Jégyem (indulás)! - adta ki az utasítást sofőrjének. 
Amikor tovább mentünk, kérdőn néztem rá, és Zójácskán keresztül megkérdez-

tem: 
- Ez mi volt? 
- Én ezt nem is értem! - zavartan válaszolta Bjelouszov. - Biztos, vlaszovisták vol-

tak. Menjünk le a körzeti parancsnokságra, Szentendrére. Gondolom, ott az illetéke-
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seknek elmondta a történteket. Hazamentünk és elbúcsúztunk egymástól, ő tudta, 
hogy a történteket elmondom a mieinknek. 

Aztán jöttek a többi „nyavalyák". Az előbbi eset csak apróság volt! Bjelouszov egy 
alkalommal a következőt kérdi tőlem: Mondja! Maga miért kisgazdapárti? Olyan 
csúnya hazugság járja a várost! Azt beszélik, a kommunisták volt nyilasok! ígérje meg, 
hogy nem fog hazudni! 

- Zójácska! Nagyon kérem, pontosan fordítsa azt, amit most mondani fogok! És ne 
vegye rossz néven alezredes úr, amit most mondani fogok! Ne vegye sértésnek, mert 
nem annak szánom. Tegyük fel, ha Ön valamilyen ok folytán a Nyilaskeresztes Párt 
tagja lett volna és itt marad — és a bőrét meg akarja menteni melyik pártba lépne 
be? - tettem fel neki a kérdést. 

- Maga nagy csibész! Hát persze, kommunista lennék! - neveti el magát 
Bjelouszov. 

- Na - mondom. - látja?! 
És ez már nem is tudom hányadik „tüske" volt. 
Aztán volt egy élelmezési „nagyjelenet". Jött hozzám a helyettese, hogy „panasz" 

van rám, mert a Vörös Hadsereg nem kap elég élelmet. 
- Követeljük a lakosságtól - erősködött. 
- Értse meg, nincs a lakosságnak! - válaszoltam egyértelmű határozottsággal. 
Erre belenyúlt a pisztolytáskájába, és odacsapta az asztalomra. Ránéztem! A mege-

lőző évben élet és halál között voltam, így ez az egész „jelenet" hidegen hagyott. 
- Tudja mit? Alezredes úr! Lőjjön le! - mondtam teljes hidegvérrel. - Lőjjön csak le! 

De ezt komolyan mondom! És Zójácska, fordítsa! Nagyon kérem, lőjjön le! De ha 
holnap hozzájut a New York Times-hoz, olvassa el, és megtudja, hogy a demokrati-
kus Magyarország egyik főispánját a SZEB szovjet megbízottja lőtte le. Különben... 
lőjjön le! 

Erre az alezredes tekintetével dühösen végigmért és megjegyezte. 
- Csak vicceltem! 
- Persze, ezredes úr! Nagy kérésem van Önhöz! Úgy látom, mi nem értjük meg 

egymást! Főnökének jelentse, hogy arra kérem, Önt helyezze át máshová, és küldjön 
ide mást, Ön helyett. Megértette? 

Az alezredes ennek hallatán halottsápadttá vált. 
- Ez a kérésem! Lesz szíves továbbítani! - tettem hozzá. 
A következő héten már másik tiszt jelent meg nálam. 
De emlékezetes maradt számomra a következő eset is. Jönnek hozzám az emberek 

és azt mondják: 
- Tudjar-e főispán úr, hogy Komáromban, az igmándi erődben mi van? 
- Nem tudom - válaszoltam. 
- Ott sínylődnek azok a magyarok, akik Nyugatról visszajöttek. Leszedik őket a 

vonatról, beteszik szerencsétleneket az igmándi erődbe és utána kontrollálják őket. 
- Na és? Hát csak kontrollálják! - vágtam rá. 
- De ott sínylődnek napokon keresztül. Megnézik a hónaljukat, hogy SS-ek voltak-

e, vagy nem-e németek, vagy magyar állampolgárok, de német származásúak. Akik 
nem tartoznak a felsoroltak közé, azok is ott sínylődnek! Az erőd tele van fiatal 
srácokkal, és azt is mondják, hogy viszik őket tovább majd a Szovjetunióba. 

Elhatároztam, ezt bizony megnézem. Elmentem az igmándi erődbe, amely félig 
földalatti építmény volt. De nem engedtek be, mert magyar fegyveres rendőrök álltak 
kinn a bejáratnál, a karjukon nemzeti színű karszalag. Megjelenik egy rendőrszázados 
(az illetővel évek múltával szerény állásomban találkoztam, ahol ő lett a vállalat 
igazgatója, és még aznap elbocsájtott). Bemutatkozunk egymásnak. Mondom neki, 
hogy be szeretnék menni az erődbe. A százados megjelenése olyan furcsa volt: 
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birgerli-csizma volt a lábán, és olyan „civil harcos" kinézetű volt. Azt mondta , hogy 
nem enged be az erődbe. 

- Mi az, hogy nem enged be? Én vagyok a magyar kormány! 
- Nem lehet - válaszolta - , mert a belügyminiszter elvtárs megtiltotta! 
- Kicsoda? 
- A Rajk elvtárs! - vágta rá a birgerlicsizmás rendőrszázados. 
- Ne vicceljen! Én vagyok a főispán, Rajk pedig a miniszter! ő magának tud paran-

csolni. De Rajk László csak egy tagja a kormánynak, amelynek én a megbízottja 
vagyok! Nézze százados úr! Ha politikai „játék" lett volna, lehet, hogy ő lenne most a 
főispán, én lennék a belügyminiszter. Én meg a kormány megbízottja vagyok. Most 
pedig engedjen be! - utasítottam teljes határozottságommal. 

A rendőrszázados majd szétdurrant a méregtől, de azért beengedett. Hát,... amit én 
ott láttam, az egyszerűen hallatlan - in fair - volt! Fiatal srácok amikor megláttak, 
gondolták, én „másféle" vagyok. Elkezdtek panaszkodni a kosztra, meg arra, hogy a 
földalatt tartják őket, napokon, heteken keresztül. 

• On tehetett fel nekik kérdéseket? 
Nem lehetett kérdezgetni őket, mert jöttek velem a kísérők. De azéit nagyon ke-

mény dolgokat hoztak a tudomásomra: többek között azt, hogy tudják, hamarosan 
innen továbbviszik őket Szovjetunióba. Ennek hallatán annyit válaszoltam felhábo-
rodva: 

- Hogy az istenbe vinnék magukat a Szovjetunióba? Dehogy viszik! Maguknak itt-
hon kell maradniuk! 

De tehetetlen voltam. Irány Esztergom! Azonnal a kormányhoz, a miniszterelnök-
séghez fordultam telefonon. Balog páter az általam elmondottakra a következő 
választ adta: 

- Palikám! Ezek rohadt nyilasok! 
- Ezek nem azok! — tiltakoztam azonnal. - Ezek gyerekek! 
- Jó ! Majd intézkedünk! - nyugtatott meg. - Szólunk majd a Rajk Lacinak, hogy ne 

hülyéskedjenek! Egyébként én is tudok erről. Majd próbálok máshogy segíteni -
ígérte meg Balog páter. 

Bizonyára ő is azt hitte, hogy tud segíteni. Ez is a „rosszpontjaimat" szaporította!!! 
A következő történetet is el kell mondanom, hiszen ez is hozzájárult a 

„menesztésemhez". Köztudott, hogy Budapest ebben az időben éhezett. Mondják 
nekem az emberek, hogy a bécsi országúton, Dorogon keresztül éjjelente teherautók 
élelmiszert visznek Bécs felé! Gondoltam, szólok a megyei rendőrkapitánynak, a 
Vám- és Pénzügyőrség főnökének, és meglepetésszerűen odahívom délután - amikor 
már kiagyaltam magamban — a szovjet katonai városparancsnokot; tehát „munkaidő 
után", hogy jöjjön ki a helyszínre. Mondom is neki: 

- Szörnyű dolgok történnek! A spekulánsok dollárért viszik ki a magyar élelmiszert 
akkor, amikor a szovjet hadsereget nem tudjuk élelemmel ellátni, és a magyar lakos-
ságnak sincs mit ennie! Ezek a spekulánsok meg teherautókkal éjjelente rajtunk 
keresztül viszik ki az élelmet Bécsbe! 

- Hát, ez borzasztó! — vágja rá a szovjet városparancsnok. 
- Következő a tervem: Süttőn keresztül mennek a csempészek. Megkérem Önt, 

hogy este, úgy tizenegy óra tájban adjon hat-hét szovjet harcost! Meg lesznek ott a 
Vám- és Pénzügyőrségtől is. Szólok a süttői iskolába, hogy arra az időre ürítsék ki az 
iskola helységeit. Mi pedig tovább megyünk oda, ahol a vonat rákanyarodik a domb 
és a Duna közé. Oda beállunk! - vezettem elő „haditervemet". 

így is történt! Éjjel jöttek a csempészek teherautói. A szovjet harcosok lámpával 
leállították őket - ugyanis a teherautóban ülők látták, hogy ezek szovjet harcosok - , 
de közben ott voltak a magyar rendőrök, pénzügyőrök is. így a csempészek nem 
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tudtak sehova sem elmenekülni; ugyanis az egyik oldalon a hegy, a másik oldalon 
pedig a Duna árterülete; három perc alatt elfogják őket, ha menekülni próbálnak. 
Négy-öt autót fogtunk el egymás után! Tele volt az összes autó zsírral, meg disznó-
hússal. Az egyik teherautó kísérője például egy román katonatiszt volt. Jól megnéztük 
őt! Lehúztuk még a csizmáját is, tele volt dollárokkal! Elkezdett velünk üvölteni: 

- É n a román király tisztje vagyok! 
- Menj a fenébe! - mondták neki. 
Én meg csak ott álltam és nevettem magamban. Tehát, ezek a csempészek „fű alatt" 

tevékenykedtek. 
• Saját zsebükre? 
- Nem! A Kommunista Párt javára! 
Másnap telefonálnak nekem. Vass Zoltán üvölt velem a telefonba. 
- De hát szabad disznóhúst kivinni az országból? - válaszolok üvöltözésére kérdé-

semmel. Emiatt Vass Zoltán nagyon megharagudott iám Különben jó viszonyban voltunk. 
• Milyen körülmények kőzött fejeződött be főispáni karrierje? 

Jártam a megyét. 1946. augusztus 20-án nagy ünnepséget rendeztünk Esztergom-
ban, amelynek én voltam a szónoka. Itt valaki nekem szegezte a kérdést: 

- N e m tudod, Szviridov milyen ultimátumot küldött az ügyedben a kormánynak? 
- A z én ügyemben? - kérdeztem rá. 
- Igen, a te ügyedben. Ugyanis kérték a szovjetek, hogy váltsanak le Téged. A 

kormányhoz átirat ment a szovjetektől, hogy három főispánt politikai okokból hívjon 
vissza a Kisgazdapárt: Andrássy Dánielt, Vidovics Ferencet és Dr. Zeőke Pált - újsá-
golta nekem az illető. Úgy tudom, ez ügyben Nagy Ferenc felkereste a szovjeteket; 
kérte őket, tekintsenek el a kérésük teljesítésétől, de kérését nem teljesítették. 

• Hogy közölték Önnel visszahívása, pontosabban leváltása tényét? 
Megjelent a hivatalos közlönyben. Én erről „papírt" nem kaptam. 
• Es meddig volt megyei kisgazdapárti elnök? 
Egy ideig még lejártam a megyébe, aztán „lekoptam". Ugyanis Óbudán is megvá-

lasztottak elnöknek. Itt is, ott is nem lehettem elnök, így választanom kellett. 
• Mi történt önnel 1946. augusztusa után? 
Főispánságom megszűnte után visszamentem a hivatalomba dolgozni és próbáltam 

a pártot segíteni mint az óbudai kisgazda-szervezet elnöke. Ebben az időben megkért 
a Parasztszövetség, hogy mivel tudok németül, vigyek ki Svájcba 3040 gyereket 
(kétszer ki is mentem). A második menetet már nem akarták a svájciak beengedni, 
mert azt mondták, hogy nálunk kommunizmus lesz. Én könyörögtem nekik, hogy 
utolsó alkalommal engedjék be őket. Még el is síitám magamat - a szememből dőlt a 
könny - és ez a svájciakat meghatotta. így beengedték a második menetet. Ezeket a 
magyar parasztfiatalokat svájci parasztoknál helyezték el. Aztán jött a feljelentés, hogy 
„rabszolgamunkán" vannak. 

• Ők panaszkodtak? 
Nem! A kommunisták állították ezt itthon. 
• Mennyi időt töltöttek ezek a parasztgyerekek Svájcban? 
Egy évet! Aztán hazaszivárogtak; de volt olyan is, aki kinn maradt. Én egyébként 

elmentem több svájci parasztemberhez és megnéztem, hogy milyen körülmények 
között vannak a fiataljaink. Fizetést is kaptak. Még az ottani Parasztszövetségnél is 
érdeklődtem, hogy megvannak-e velük elégedve. 

Főispánságom megszűnése után a Fővárosi Tanácsnál főjegyzői rangban dolgoz-
tam. Egy alkalommal ismeretlen férfi keresett fel, és zsebéből előhúzza az igazolvá-
nyát. Elkérem tőle, megnézem közelebbről és látom, hogy a BM-től jött. 

- A politikai rendőrségtől jöttem! - közölte velem. - Mondja, maga itt dolgozik? -
kérdi. 
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- Igen! Itt dolgozom. 
- Miért nem végzi a dolgát? Miért kell magának pártoskodni? Ugye, szeretné az ál-

lását megtartani? 
- Nekem ez a kenyerem - válaszoltam. 
- A kettő együtt nem mehet! Vagy pártelnök vagy főjegyző! Megkérem, válasszon! 

Jegyezze meg, ez privát beszélgetés volt!... 
így — legközelebb —, amikor bementem a kerületi Kisgazdapártba lemondtam el-

nöki tisztemről. 1948-ban lemondtam a politizálásról, mert úgy döntöttem, ha ilyen 
erős hatalom részéről jött a „kívánság", a kenyeremet választom. 

• Munkahelyén ezután békén hagyták? 
Egészen addig, amíg a Mindszenty-perben - az ún. „Sárga könyvben" meg nem 

jelent, hogy „Zeőke Pál azért lett főispán, mert Mindszenty akarta." És két nap múlva 
eltávolítottak állásomból. 

• Köztudott, hogy a vezető kisgazdapárti politikusok többségét üldözték, letartóz-
tatták! 

Engem 1948-ban tartóztattak le, de az Isten különleges ajándéka volt, hogy ekkor 
súlyos tüdővészt kaptam. Valószínűleg az izgalmak miatt kórházba kerültem. Dőlt 
belőlem a vér! Idegileg már kivoltam! Az a sok minden, amin keresztül mentem a 
háború idején... is! Amikor a János Kórházban feküdtem, két zsidó, kommunista 
orvos kezelt. Úgy „falaztak" nekem, hogy az nem is igaz! Aztán jöttek ellenőrizni a 
kórházba, hogy valójában beteg vagyok-e. De hát hordágyon mégse lehet bevinni a 
tárgyalásra, ahol ott a „világ szeme"!... A Mindszenty-per idején a kórházi folyosón 
egész nap, egész éjjel hallottam a csizma kopogását. Ugyanis amikor jött a fehérkö-
penyes felülvizsgáló orvos, a lábán csizma volt!... A kórházból sikerült észrevétlenül 
eltűnnöm úgy, hogy mondtam egy időpontot, hogy mikor megyek el a kórházból. De 
nem akkor indultam el, hanem korán reggel. A kórház után Mátraházára mentem -
ahol valaki „befogadott" - , majd onnan barátomhoz, Szilsárkányba mentem, ahol két 
idős hölgy és egy fiatalabb nő vigyázott rám. 

Aztán kiváltottam a halászengedélyt és elmentem a Hanságba, mert át akartam 
menni a határon (még ma is őrzöm a halászigazolványomat). Ugyanis ezzel az igazol-
vánnyal közlekedhettem a környéken. Hiszen ha fölszálltam a vonatra, ott mindig 
ellenőrizték az utasokat. Minden nap kimentem „halászni", és amikor jöttem a 
„halászásból" visszafelé a vonattal, mindig lánccsörgést hallottam. Ugyanis megbilin-
cselve hozták vissza azokat a férfiakat, elegáns hölgyeket, akik Ausztriába akartak 
átszökni. Puskatust kaptak a hátukba! Én meg „halászni" voltam, volt halászjegyem, 
meg lakhatási engedélyem is. A vonaton már ismertek és gondolták rólam magukban 
az illetékesek: „Ez a hülye mindig kijár halászni!"... Nem sikerült átmennem Ausztri-
ába! Végülis hazatértem, és itt-ott állásba kerültem. 

Textiles végzettségem is volt, s a Textilgépalkatrész Egyesülésbe tervest kerestek. 
Kérdeztem, mit kell csinálni. Erre azt a választ kaptam, hogy tervszerű textilgépgyár-
tás folyik. Itt dolgoztam két-három évig. Aztán szólt valaki, hogy a Herbáriához 
keresnek műszaki embert, ahol gyógynövényekkel foglalkoztam. Egyszer csak hivat 
az igazgató - jámbor, jólelkű parasztfiú, de jó „káder" - , és azt mondja: 

- Fel kell mondanom Önnek! 
- Miért? — kérdeztem meglepve. 
- Nem mondhatom meg. Egyet tehetek: egy hónapra kap megbízást. 
• Ezek szerint figyelte önt az ÁVÓ? 
Elérhető helyen voltam, így megtaláltak, és sűrű időközönként faggattak, legin-

kább a Gyorskocsi és a Csengery utcában. Egyszer „olvasásra" hívtak be a Gyorskocsi 
utcába, s a kezembe adtak egy nagyon szép merített papíron lévő írást, amin az állt, 
hogy hivatalosan közlik velem, hogy közigazgatási eljárás alá vonnak, azaz internál-
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nak. Megrettent arcomra pillantva a kihallgató azt mondta, hogy betegségemre való 
tekintettel nem internálnak, mert tudják, hogy ez a halálomat jelentené. S ahogy ő 
mondta: „Ezt most nem akarjuk!" 

1952-ben megnősültem. Amikor feleségem megtudta, hogy havonta egy hónapra 
hosszabbítják meg munkaviszonyomat, fölkapta mérgesen ezt az írást és azt mondta: 

- Ezt nem tűröm! Ezért a „rondaságért" az életedet kockáztattad! És nem hagynak 
élni!... 

Nem mondta meg nekem, mit akar tenni. Fogta magát és bejelentkezett Dobi Ist-
ván kormányfőnél. Neve után - Zeőke Pálné - bejelentkezése után pár napra be is 
jutott Dobihoz. Azt hiszem, feleségem ezt az írást Dobi orra elé csapta. 

- Pali Pesten van? Azt hittem külföldön él! - mondta Dobi a feleségemnek. Majd 
feleségem jelenlétében telefonált valahova. Aztán hivatott munkahelyi igazgatóm és 
munkaszerződésemet fél évig havonta meghosszabbította. Harmincadika körül 
viszont mindig ideges lettem, mi lesz velem a következő hónapban. Egyszer csak szól 
az igazgatóm, hogy ezt már ő sem bírja idegekkel, csináljak valamit, mert mindig 
jönnek hozzá miattam. 

• Csak ennyit tudott segíteni Önön a kisgazdapárti Dobi? 
Annyit segített, hogy hosszabbítgatták a munkaszerződésemet. Egyébként Dobi 

István Komárom megyei elnök volt akkor, amikor én Esztergom megyei elnök és 
Komárom-Esztergom megye főispánja voltam. Sokszor együtt jártunk gyűlésekre. 
Korábbi életében nagyon egyszerű, rendkívül lelkes, a parasztságért, a földművese-
kért áldozni akaró, lelkes szervező volt. És lelkesen politizált! Amikor a Kisgazdapárt-
ban én voltam a Nemzetgyűlési Titkárság vezetője, én osztottam szét a Debreceni 
Nemzetgyűlés nyugati oldalra eső mandátumait: tőlem kapta mandátumát Varga Béla, 
Nagy Ferenc, de én adtam oda Dobi István mandátumát azzal: - Pista! Te képviselő-
nek vagy megválasztva, de nemcsak nálunk, hanem a Parasztpártban is. Melyiket 
választod? 

- A Kisgazdapártot! - válaszolta Dobi István. 
Hát ilyen volt köztünk a kapcsolat. Amikor ő miniszter volt - én meg megyei főis-

pán ha valami problémám volt, hozzá mentem. Emlékszem arra, amikor egy alka-
lommal bementem hozzá, fölajánlottam neki, hogy mivel autóval vagyok, itt a sofő-
röm is, hazaviszem. Beülök az autóba, de az lerohadt. Hát én - a főispán - , meg Dobi 
— a miniszter toltuk az Alkotmány utcában a kocsit azért, hogy beinduljon. 

• Milyen embernek tartotta őt? 
Nem volt ő rossz ember. Csak itatták! Az, hogy piás volt?! Hozzájutott az italhoz 

szerencsétlen! És hogy gazember volt? Nem volt tartása, nem volt elég intelligens 
ahhoz, hogy tudja, ő mint államfő, mint politikus mit tehet és mit nem!... No, meg 
bizonyos szituációban mindenki mindent aláír!... 

• Milyen körülmények között érték önt az '56-os forradalmi események? 
Újságolvasó ember voltam. Tudtam azt, milyen forrongások voltak Magyarorszá-

gon, és magamban a következőket fogalmaztam meg: „Ez most a kommunizmus 
öntisztulása! Nekem ehhez semmi közöm! Tisztuljon csak meg! Hála Istennek!" 

Megyek 1956. nyarán a Kossuth Lajos utcában és jön velem szembe Nagy Imre 
(főispán koromban a főnököm volt), és azt mondja: — Szervusz! Hogy vagy? Gyere el 
egyszer hozzzám az Orsó utcai lakásomra! 

Egy szép napon el is mentem hozzá. Láttam ott egy hölgyet - aki a felesége volt -
és még sok embert: többek között tábornoki egyenruhás katonatisztet, Jánossyit (a 
vejét). És néztem az arcokat, s azt mondtam magamban: Jézus Mária! Én ezektől úgy 
félek, hogy nem igaz! Ezek csupa pártkorrifeusok! Én ide többet nem jövök! Nekem 
semmi közöm hozzájuk! Én kisgazdapárti vagyok! És pártonkívüli vagyok! Itt egy 
államtitkár, meg kommunista!... Dehogy jövök én ide!" És többet nem mentem el 
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Nagy Imréhez. Mert egyszerűen féltem a vezető kommunistáktól, és féltem azoktól is, 
akik akkor ott voltak Nagy Imre lakásán. 

• Ezek szerint Ont is „ rendesen " megfélemlítették? 
Igen! Egyfolytában! Ugyanis tudtam, hol van a Gyorskocsi utcai bejárata, de azt is 

tudtam, hol van a Csanádi utcáé is: ez volt az Andrássy út 60-nak a volt bejárata. 
1956. október 23-án a Lajos-forráshoz mentem kirándulni. Úgy gondoltam: „Nekem 

ehhez semmi közöm! Tisztuljanak csak meg a kommunisták!" Október 24-én repülő-
ket vettünk észre. Odajön hozzám egy férfi és a következőket mondja: 

- Olyan furcsa dologgal jövök magához! De kell itt valaminek lenni! Repülő, meg... 
minden!... Járuljon hozzá, hogy meghallgathassuk a Szabad Európa Rádiót! 

Hát, ilyen világ volt akkor!!! Olyan világ volt, hogy még a turisták is féltek egymás-
tól. Aztán jött egy teherautó, amivel lejutottunk Szentendrére, onnan pedig HEV-vel 
hazajutottam. Ekkor a Zsigmond téren laktam. Átöltöztem utcai ruhába. Gondoltam, 
kimegyek a Margit-híd felé, amerre a villamos járt (akkor a Margit-hídnál volt a szent-
endrei HÉV végállomása). A HÉV-végállomásánál összetalálkozok Winkler Jóskával -
ő a Csillaghegyen lakott - , aki az általam már említett menzán konyhafőnök volt, ahol 
többek között 150 menekült lengyelt étkeztettünk. Megyünk föl a feljárón és ahol 
most az önkiszolgáló van, ott volt annak idején a Gül baba Vendéglő, s annak volt 
egy külső része is. Azt látjuk, hogy a vendéglő bútorai oda voltak állítva a megállónál 
barrikádnak. Megkerültem Jóskával a Przemysl-szobrot, és lementünk a sarokra. 
Megálltunk és figyeltünk. Egyszer csak irtó nagy lövöldözést hallunk! Ágyúlövést! 
Ekkor - október 25-én - délelőtt féltizenegy lehetett. Álltunk a Bem rakpart sarkán, 
egyszer csak azt halljuk: „Bumm-bumm!" 

Hát látom a falon, körülöttünk... lövésnyomok! Gondoltam magamban: Mi ez? Na-
gyon megijedtünk! Azt látjuk, hogy a mostani közért ház padlásáról lőnek. Gondol-
tam: Innen pucolni kell! Volt ott egy transzformátor. Gondoltuk, vagy amögé bújunk, 
vagy valamelyik ház kapualjába. Az egyik háznak volt másik kijárata is egy kicsiny 
közbe; így sikerült onnan kijutnunk. Később gondolkodtam csak el azon, miért is 
lőttek ezek? Mert - látszólag - semmi értelme nem volt! Nekem az az érzésem, hogy 
az a bizonyos „nagy összeesküvés" (tudták, hogy lőni fognak ott) megint díszelgő 
menetet szervez a Margit-hídon keresztül a Bem-szoborhoz. Talán ezért is volt ott a 
barrikád!?... Mert ha a Margit-hídnál jön a menet, ők onnan szembe tudnak lőni! Ezt 
másképp nem tudom „elkönyvelni"! Ennek csak ez lehetett a „logikája"! Erről talán 
ma sem tudnak, és ma sem beszélnek. 

Úgy adódott, hogy a feleségem ekkor Bulgáriába utazott (a MÁV-nál dolgozott, és 
három kolléganőjével elutazhatott), ő elment, elbúcsúztunk, én meg kirándulni 
mentem. Másfél éves kislányom az anyósoméknál volt, akik a Kútvölgyi úton laktak; 
s gondoltam, meglátogatom őket. Kimentem a Margit körútra. Igen ám, de a Széna 
térnél - a villamosmegállóban - „szerény" barrikádok voltak, és fegyveres munkásta-
nulók álltak (ekkor még sötétkék egyenruhát és lapos sapkát viseltek). A munkásta-
nulók főnöke egy meglett korú, nagy bajuszú ember volt - ő volt a Szabó bácsi. 
Ugyanis ezeknek a munkástanoncoknak ott volt a diákotthona, ahol most a Margit-
körúti fogház emlékműve áll. Szabó bácsi szedte össze ezeket a gyerekeket. Nem 
tudom, honnan szedett össze géppisztolyokat, de a gyerekek akkor már felfegyve-
rezve szaladgáltak és várták a ruszkikat. A nagy „tolongásban" én is kaptam géppisz-
tolyt. Megállt előttem egy csinos, fiatal beszkártoslány - villamoskalauz - és azt kér-
dezte tőlem: 

- Tud maga bánni ezzel? - mutat a kezembe lévő géppisztolyra. - Gyereke van? -
folytatja tovább a kérdezést. 

- Van! — válaszoltam. 
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- Adja ide a fegyverét! Magának gyereke van! Ezt majd mi elintézzük! - és a fegy-
vert elvette tőlem. Neki is volt fegyvere. „Ha gyereke van, nem szabad részt vennie!" 
Ez volt '56 szelleme!!!... 

Egyszercsak a Margit-kőrúton — ahol most a zöldséges van — megjelent a szovjet 
páncélos. Ahol most az á parkos rész van, akkor körül volt kerítve, mert ott a metró 
építéséhez használatos fúrótorony állt. 

- Jöjjön oda! - mutatott a fúrótorony oldalára a beszkártoslány. - Maradjon itt! -
parancsolt rám szigorúan. 

Amikor meglátta, hogy visszaoldalgok hozzájuk, megint szigorúan rám parancsolt 
- mint egy kisgyerekre. 

- Nem megmondtam, hogy ott marad?!... 
Aztán távolabbról kisebb lövöldözést hallottam. A szovjet páncélos megállt a 

Margit körúton - ahol most az áruház van (ott akkor vendéglő volt) - és nem jött 
tovább. Szabó bácsi pedig kiabált a fiúknak, hogy vagonokat kéne még lehozni a 
Déli pályaudvarról. Aztán le is hoztak vagonokat, s amikor másnap újból ott kódorog-
tam, akkor már ott voltak a felborított vagonok. 

• Köztudott, hogy 1956. októberében a Semmelweis utcai Kisgazdapárt székházá-
ban újjászerveződött a párt. ön is felkereste a kisgazdapártiakat? 

Igen. Október 26-án - ahogy a Semmelweis utcába érek, látom, hogy - nagy tömeg 
áll a kisgazdapárti székház előtt. Sikerült valahogy előremennem. Kopogtam az ajtón, 
s amikor kinézett Bejczy Sanyi és meglátott, beengedett. Ott volt Oláh Elemér (ő volt 
a xm. kerületi kisgazda-elnök, s a Fővárosi Adóhivatal tisztviselője). 

- Én most fölmegyek! Elfogadsz főnöknek? - kérdem Oláh Elemértől. 
-Csináld a szervezést! - mondták nekem a többiek. 
Megtaláltam a régi bélyegzőmet is abból az időből, amikor a Nemzetgyűlési Titkár-

ság vezetője voltam. Rögtön elkezdtem a szervezést, s elküldtem azokat az embereket 
beszédet tartani, akik jelentkeztek a pártközpontban. Én mondtam meg, hova menje-
nek beszédet tartani. 

• Hittek Önök akkor az újrakezdésben? 
Persze, hogy hittünk! Én is hittem! A Zsigmond téren - a szomszédban - lakott dr. 

Rácz Jenő volt pénzügyminiszter, aki nagyon kedves barátom volt. Nyelvzseni volt! 
Én a „kulimunkát, a szervezést csináltam, ő és Varga István - az FKGP fő közgazdásza 
tárgyalni kezdett arról, ki milyen miniszter lesz. Este -az utcán — már nem jártak 
villamosok. A Kisgazdapárt autókat kapott a pártgarázsból - így dr. Rácz Jenő is 
kapott egy autót. Mindig együtt jöttünk haza. A Zsigmond téren kiszálltunk és kettes-
ben még hosszasan beszélgettünk, ő elmondta a híreit, én meg az enyémet. így jutott 
tudomásomra, hogy tárgyaltak az indiaiakkal. Biztos, azok is ott voltak, akik most ezt 
mondják magukról; mindenesetre én akkor nem hallottam róluk. Azt tudom, hogy 
Varga István és dr. Rácz Jenő folyamatosan tárgyaltak. Jenő bejárt hozzám, és elmesél-
te a napi tárgyalásait — még november 4-e után is. 

• Hogyan alakult további élete 1956. november 4-e után? 
1956 decemberében „sietve" kirúgtak állásomból (műszaki vezető voltam a X. ke-

rületi Kézműipari Vállalatnál). így munkanélküli lettem! Elmentem a Kézműipari 
Trösztbe, és kértem a főmérnököt, hogy helyezzen máshova. 

Amikor hazamentem, mondja a családom, hogy kéne valamit hozni a piacról. Ki-
megyek a piacra, és a Kolosi tér sarkán iszok egy kávét. Jön két pufajkás és bevisznek 
a El. Kerületi Rendőrfőkapitányságra. 

- Miért nem dolgozik? — vonnak kérdőre. 
- Hívják fel a Kézműipari Trösztöt! Most voltam ott azért,hogy helyezzenek át. -

válaszoltam nekik. 
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—Azt megnézzük! - mondta fenyegetően a pufajkás. Miután felhívta a vállalatot, azt 
a választ kapta: 

- Itt volt Zeőke Pál! 
- Akkor mehet! - válaszolták a pufajkások és hazaengedtek. 
Ezután mindig a kislányommal mentem ki az utcára. 
• Nem lett komolyabb baja a kisgazdapárti szervezkedésből? 
Örültem, hogy éltem! 
• örült, hogy életben hagyták? 
Igen! Ugyanazok az újságok kerültek a kezükbe, mint nekem! Nyugatról is..., ami-

ben benne voltam Mindszenty bíborossal; a Life Magazinban volt ez a felvétel. 
• Nyugdíjazásáig miből élt? 
A barátom betett az EKISZ-hez, ahol csak egy-egy hónapig dolgozhattam. Aztán össze-

találkoztam egy parasztpárti ismerősömmel - ő volt az OKISZ Profil Iroda igazgatója - , itt 
kaptam állást. Ennek az irodának az volt a feladata, hogy a kevésbé fejlett, szocialista 
szintről a magasabb állami iparba kellett a fontosabb szakágakat átprofilírozni. 

Szenvedélyes turista voltam mindig és megalakítottam a Menedékház Bizottságot. 
Egyszer hivat a Természetjáró Szövetség vezetője és mondja, hogy nagy baj van a 
Turista Ellátóval; kérnek tőlünk embert a műszaki osztály élére és rám gondoltak. így 
kerültem oda osztályvezetőnek. Az volt a feladatom, hogy megállapítsam azokat a 
hibákat a turistaházakon, amit ki kell javítani. Közben elmentem a következő évben 
Svájcba, Németországba, s amikor visszajöttem, közölték velem, hogy más beosztást 
kaptam, mert a műszaki osztály vezetését a párttitkárra bízták (aki eredeti foglalkozá-
sát tekintve tetőfedő volt). 

De hagytak élni!... Ilyen tessék-lássék feladatokat bíztak rám! A Természetbarát 
Szövetségben viszont tekintélyem volt. Tudták, ha kimennek az erdőbe, velem 
összetalálkoznak akár a Sátoros-hegyekben, akár a Budai-hegyekben! Egyszóval, 
szükségük volt rám!... 

H o g y a n k e r ü l h e t n e k a h o n i s m e r e t i k i a d v á n y o k a 
k ö n y v t á r a k v é r k e r i n g é s é b e ? 

A kiadó, akár magánszemély, akár intézmény, 2 db könyvet küldjön a 
Könyvellátó Vállalat (1134 Budapest XIII. Vád üt 19-) Áruforgalmi 
Osztályára egy levél (levélcím: 1391 Bp. Pf. 204) kíséretében, melyben az 
általa kiadott könyvet felajánlja a könyvtáraknak megvételre. A Könyvtárellátó 
ezek után a két könyvet ismertetésre elküldi az Országos Széchényi Könyvtár 
Könyvtártudományi és Módszertani Központjába, ahol a Gyűjteményépítési és 
Információs osztály szerkesztésében megjelenő ÍJ] Könyvek című állomány-
gyarapítási tanácsadóban a kötetről ismertetés jelenik meg. Ezen ajánlás alap-
ján rendelnek majd a könyvtárak. 

így az Új Könyvek megjelenése után — mely az ország számos könyvtárának 
nélkülözhetetlen tájékoztató kiadványa - a rendelőjegyzéken bejelölt példány-
számokat a Könyvtárellátó összesíti, majd a pontos darabszámot megjelölve 
értesíti a kiadót hány kötetet juttasson el a Könyvtárellátó raktárába értékesí-
tésre. A Könyvtárellátó 40 %-os kereskedelmi árréssel dolgozik, és az évtize-
dek óta bevált gyakorlat szerint a Könyvtári Szolgáltató csoport által terjesztett 

Új Könyvek nagy segítséget nyújt az állománygyarapításban. 
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KILÁTÓ 1 

A Duna menti tartományok 
és megyék együttműködése 

Bács-Kiskun megye meghívására 1994. január 18-án Baján ülésezett a Duna Menti 
Tartományok és Megyék Kulturális és Tudományos Munkabizottsága. Az ülésen 
német, osztrák, szlovák, magyar, horvát, román és bolgár munkabizottsági tagok 
részvételével vitatták meg a dunai régió kulturális és tudományos együttműködé-
sének lehetőségeit, legfontosabb feladatait. E beszámoló írója Fejér megye képviselő-
jeként vett részt a munkabizottsági ülésen. 

A forrástól a torkolatig egy térképlapon 

A munkabizottság elnöke, Dr. Georg Schmitz, a Bécsi Egyetem tanára bemutatta a 
Duna menti tartományokról és megyékről készült térképet. E térkép elkészítését 1991 
novemberében a munkabizottság krems-i ülésén határoztuk el. Az új térképlapon a 
fekete-erdei forrástól a dobrudzsai torkolatig együtt ábrázolták a Duna menti német, 
osztrák tartományokat, a magyar, román és bolgár megyéket, valamint a munkabi-
zottság 1990-es megalakulása óta tartományból önálló országgá előlépett 
Csehországot, Szlovákiát, Horvátországot, Szerbiát és Moldáviát. Közülük a balkáni 
háborút kirobbantó, embargóval sújtott Szerbiát 1992 óta nem hívják meg a bizottsági 
ülésekre. Csehszlovákia 1993. január l-jén bekövetkezett kettéválásával az addig 
közös állam Duna szakasza teljes egészében Szlovákiához került, így Csehország, 
mint nem dunai állam, csupán megfigyelőként képviselteti magát a munkabizottság-
ban. Ugyanez a státusa Baden-Württembergnek is, ahol a Duna ered. A térkép hátlap-
ján valamennyi Duna menti tartományról, megyéről, országról tájékoztató adatokat 
olvashatunk (terület, népességszám, főváros). Megtudhatjuk innen azt is, hogy a 
tartomány, megye vagy az ország jogi kereteit milyen alkotmány, törvény vagy 
statutum határozza meg, illetve melyek a legfőbb államigazgatási szerveik, testületeik, 
személyeik. A térkép elkészítéséhez szükséges adatokat a munkabizottság tagjai 
állították össze, a térképszerkesztést és a kivitelezést a Bajor Területfejlesztési és 
Környezetvédelmi Minisztérium munkatársai végezték. 

Ha a térképre tekintünk, látjuk, hogy a Duna a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig a 
gazdasági-társadalmi-politikai fejlődésnek különböző lépcsőfokain álló területeket 
köt össze. Ahogy a nagy folyam végighömpölyög ezen a hatalmas területen, úgy 
kellene azt a gazdasági, a kulturális és a tudományos élet vérkeringésének is átjár-
nia. A térkép bemutatását követően a munkabizottság elnöke ismertette a Duna menti 
tartományokról, megyékről, országokról készült kiadványt, amely az alsó-ausztriai 
tartományi kormány hivatalának gondozásában a bajai tanácskozásra jelent meg 
német nyelven. Az összeállítás az érintett területek legfontosabb statisztikai adatairól, 
földrajzi jellemzőiről, gazdasági életéről, közigazgatásáról és történetéről tájékoztat. 
Természetesen megtalálható benne a több mint 50 km-es Duna szakasszal rendelkező 
Fejér megye bemutatása is. 



Horvátország lerombolt műemlékeiért 

A munkabizottság 1992 novemberében Eszéken megrendezett ülésének, majd a 
tartományi főnökök és a megyei közgyűlési elnökök 1993 októberében Pozsonyban 
tartott megbeszélése eredményeként a délszláv háborúban lerombolt horvátországi 
műemlékek helyreállítására tett felajánlásokról számolhatott be a munkabizottság 
elnöke. Megtudtuk, hogy a Bajor Szabadállam 95000 német márkával járul hozzá a 
ludbergi restaurátorműhely létrehozásának költségeihez. Ezen felül a münchen-
freisingi érsekség 150000, a bambergi érsekség 20000 márkát ajánlott fel e célra. 
Münchenben horvát restaurátorok képzését vállalják. A háborúban megsérült tárgyak 
Bajorországban történő restaurálását is felajánlották. Ugyanakkor bajor restaurátoro-
kat küldenek három hónapra a ludbregi restaurátorműhelybe. 

Bécs a több aknatalálatot is kapott eszéki színház restaurálásának támogatását vállalta. 
Boeo Biákupií Zágráb alpolgármestere arról számolt be, hogy Alsó-Ausztria 700000 Schil-
ling támogatást ad az Eszéken épülő restaurátorműhely berendezéséhez. BiSkupiő úr azt is 
megemlítette, hogy az eszéki Vár Szent Mihály templomának három barokk oltára is 
erősen megsérült az aknatűzben. Ezek restaurálását még senki nem vállalta. 

A dunai kulturális útvonal terve 

Domencio Ronconi úr Strasbourgból az Európa Tanácstól érkezett Bajára. Az Eu-
rópa Tanács által az utóbbi években szorgalmazott és támogatott európai kulturális 
utakról és a dunai kulturális útvonal tervéről tartott előadást a munkabizottságban. 
Megtudtuk tőle, hogy az Európa Tanács kezdeményezésére földrészünkön már 
számos kulturális útvonalat feldolgoztak, elfogadtak, azok sokoldalú megismerését a 
kutatás, a tapasztalatcsere, az oktatás, a műemléki helyreállítás, az idegenforgalom 
számára ajánlják. Ilyen a Spanyolországba irányuló Santiago de Compostela-i zarán-
dokút, amelyhez olasz javaslatra a Rómába és Jeruzsálembe vezető zarándokút is 
odakerült. A ciszterci szerzetesrendből kezdeményezték a nagy európai kolostorok 
útvonalát. Európa északi részének útvonala a viking-út és a hanza-út. Kimunkált és 
elfogadott a kelta-út, a selyem út, a barokk-út, a zene iránt érdeklődök Mozart-
Utvonala, a parkok és kertek- valamint a vidéki lakóhelyek, paraszti települések útvo-
nala. Rövidesen három új kulturális útvonal nyílik: a művészeti migráció-, a huma-
nizmus- és a cigány-útvonal. 

Ezekhez kapcsolódna az Európa Tanács terveiben a dunai kulturális útvonal, 
amely a Duna-menti tartományok, megyék, városok gazdag történeti-építészeti 
hagyományát, természeti értékeit tárná fel, mutatná be. A Duna-vidék kulturális és 
művészeti emlékei, városai, várai, kolostorai Regensburgtól, Passauig, Melktől 
Klosterneuburgig vagy Bécsig jól ismertek. Érdekünk, hogy az Európa Tanács dunai 
kulturális útvonalának tervébe a Bécstől keletre, délkeletre eső Duna-szakasz értékei, 
Hainburg, Dévény, Pozsony, Mosonmagyaróvár, Győr, Révkomárom, Esztergom, 
Visegrád, Szentendre, Budapest, Ráckeve, Dunaújváros, Dunaföldvár, Szekszárd, Baja 
és Mohács megtekintésre méltó látnivalói is bekerüljenek. Mohácstól délre a Dunán a 
szerbiai embargó miatt ma alig van forgalom. Európa érdeke, hogy a délszláv háború 
befejezése után a horvát-, a szerb-, a román- és a bolgár Duna-szakasz is valóban az 
európai kulturális útvonal részévé váljon. 

A bajai tanácskozás végén Dr. Aldemar Schiffkorn, Felső-Ausztria képviselője beje-
lentette, hogy az 1994. évi tartományi kiállítást a Dunáról rendezik Engelhartszellben. 
A Duna Menti Tartományok és Megyék Kulturális és Tudományos Munkabi-
zottságának következő ülését ezért Felső-Ausztria rendezi, s a munkabizottság tagjai-
nak alkalma nyílik a nagyszabású Duna-kiállítás megtekintésére. 

Lukács László 
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In memóriám 
Morvay Péter (1909-1994) 

Morvay Pétert, a Honismeret folyóirat alapítóját, négy szervezet kép-
viselője búcsúztatta ravatalánál. Úgy érezzük, akkor emlékezünk rá 
méltóképpen, ha közöljük mind a négy, Morvay Péter munkásságát 
több oldalról bemutató megemlékezést. (Szerk.) 

Az Országos Honismereti Szövetség nevében állok - barátként és fegyvertársként -
Morvay Péter koporsója mellett. Morvay Péter a hazai honismereti mozgalom egyik 
„mindenese" volt, szeizmográférzékenységű közkatonája, Bél Mátyás díjas tudósa, a 
hazai etnográfia örökmozgó jelenlévője,a néprajzi gyűjtő mozgalom országos elindí-
tója, annak vezetőjeként a néprajzi és nyelvjárási messzetekintő gyűjtőtalálkozók 
fáradhatatlan szervezője. 

A honismeret országos vezető és tanácsadó testületének tagja volt, akinek gondo-
latait, terveit és javaslatait a mozgalom minden közkatonája gyümölcsözően használ-
hatta. A mozgalom központi folyóiratának alapítójaként, később szerkesztőbizottsági 
tagként dolgozott, mint ahogy az 1930-as évektől kezdődően a magyar cserkészmoz-
galomnak is egyik motorja volt. 

Tudományos rendszerező és gyűjtő munkája révén nem véletlenül került Csokonai 
holtig édesemlékezetű vármegyéjébe: szülőföldem Somogyába, ahol Gönczi Ferenc 
néprajzi munkálkodása már múzeumot is teremtett, hogy Pesovár Ernővel közösen 
alkalmazott táncait a megye hagyományőrző parasztságának ajánlhassa és a magyar 
néptáncok tudományos rendszerezésére irányuló tánckataszterének és táncatlaszá-
nak a megálmodója legyen, nemcsak az elinduló táncházmozgalom hasznára, hanem 
annak más régiókban is hasznos modellértékű feldolgozásának a javára. 

Történeti néprajzi adatait nemcsak a tájak terepeiről, hanem archívumaiból is 
gyűjtve, értékes kéziratokat tett le a helynevek, a hiedelmek, a szokások gyűjtésében, 
útmutatót készített iskolai néprajzi szakkörök részére s elméleti munkájában pedig 
tisztázhatta a folklór helyét napjainkban, művelődési közösségekként szervezve 
hazánk népművészeti együtteseit. 

Kedves Morvay Péter! Az ország szeretett és becsült Péter bácsija. Eddig Te jártad a 
magyar honismeret és a magyar néprajztudomány útjait, most halálod és koporsód 
után seregnyi fiatal tanítványod jár a 250 éves hazai honismereti mozgalom útján -
példádat követve, utánad! Nyugodjál békében! 

Kanyar József 

Az évek múlásával egyre gyakrabban kell búcsúznunk. A legfájóbb, a legnehe-
zebb, ha családtagunktól, barátunktól, munkatársunktól kell végső búcsút vennünk, 
mégha bele is nyugszunk a kérlelhetetlen törvénybe, a halál elkerülhetetlenségébe. 
És íme, most megint ravatalt állunk körül, ismét búcsúzunk, ki-ki milyen minőségben. 
Morvay Pétertől búcsúzunk, aki nagyon gyakran volt közöttünk, s bizony hozzá is 
szoktunk közreműködő jelenlétéhez. Élete végéig az erős aktivitás jellemezte. 
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Morvay Péter ifjú kezdőként Györffy István iskolájában jegyezte el magát a nép-
rajzzal. Az ő életébe is erősen beleszólt a történelem, évekig katonáskodott, s a 
hadifogság után újra kellett kezdenie a pályáját. Választott és tanult hivatását azonban 
nem kellett másra váltania, haláláig a néprajzi munkása maradhatott. Munkásságának 
mindenekelőtt arról a területéről kell szólnom, amely életének fő meghatározója lett, 
s amely egyidejűleg a néprajz számára meghatározóvá vált. Nem múlhattak el nyom 
nélkül professzorának útbaigazításai, amelyekkel tanítványait, őt is, helyszíni adat-
gyűjtő feltárásokra buzdította. Bizonyosan ismerte Jankó Jánosnak a finn néprajzról 
írott s a Néprajzi Értesítő első számában kiadott beszámolóját. Ebben Jankó többek 
között ezt írja: „A múzeum hatása alatt azzal a legszervesebb kapcsolatban alakult 
meg az egyetem kebelében a „hangyák" (Muurahaiset) társasága. Ennek tagjai azok, 
kik az ethnographiai tanfolyamot végig hallgatták s kik a gyűjtésben elméletileg és 
gyakorlatilag ki vannak képezve. Mikor ez ifjak az év végén gyűjtő utazásaikra men-
nek, a gyűjtés maga kiváló alkalmat nyújt nekik továbbmenő ethnographiai kutatá-
sokra s ezt el is végzik azon kérdőívek alapján, melyeket dr. Schwindt állított össze s 
amelyek ma az egész világon páratlanul állanak. S ennek a munkásságnak csodálatos 
eredménye lett; az egyetemi hallgatók így az 1887-1895-ig terjedő kilencz év alatt 295 
monographiát állítottak össze." (A néprajz Finnországban. NÉ 1900. 10. old.) Ám 
példaként állhatott előtte a Folklor Fellows néphagyomány gyűjtő mozgalma is. 
Morvay Péter kezdeményezésére, sokszor személyes, agitatív hatására létrejött az 
önkéntes néprajzi gyűjtők tábora, amely évről-évre jelentkezett s jelentkezik ma is 
gyűjtő tevékenységének az eredményeivel, jelentősen gyarapítván azt az adattári 
bázist, amely a tudományos kutatást, valamint a művelődést szolgálja. Fáradhatatlanul 
szervezett pályázatokat, létesített alkotó együttműködést a tájnyelv kutatóival, hely-
történészekkel. Különösen kiterjedt a figyelme a diákok, az ifjúság megnyerésére, 
tudván, hogy a munkát az ő közreműködésükkel lehet folytatni. A Magyar Néprajzi 
Társaság külön szakosztályt létesített, hogy megteremtse a szervezeti kereteket. 
Morvay Péter sok éven át töltötte be e szakosztály elnöki tisztét s irányította e minő-
ségben munkatársaival az önkéntes néprajzi gyűjtést. Számokkal is, mégpedig sokat 
mondó számokkal, ábrázolni lehetne azt a hatalmas gyűjteményt, amely kéziratként, 
fényképként, rajzként, vagy lejegyzett dallamként gyűlt össze az elmúlt évtizedekben 
s kapott helyet a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában, valamint a megyei 
múzeumi szervezetek adattáraiban. 

A Magyar Néprajzi Társaság nevében búcsúzom Morvay Péter tiszteleti tagtól, aki 
most elköltözött ugyan közülünk, szorgalmas, következetes munkásságának ered-
ményei révén mégis mindig közöttünk marad. Nyugodjon békében! 

Buzgón leomlom színed előtt, dicső! Addig letörlöm könnyeimet, s megyek 
Majdan ha lelkem záraiból kikél, Rendeltetésem pályafutásain, 
S hozzád közelb járulhat, akkor A jobb s nemesb lelkeknek útján, 
A mi után eped, ott eléri. Merre erőm s inaim vihetnek. 

Bizton tekintem mély sirom éjjelért! 
Zordon, de oh nem, nem lehet az gonosz, 
Mert a te munkád: ott is elszórt 
Csontjaimat kezeid takarják. 

Berzsenyi: Fohászkodás (részlet) 

iß. Kodolányi János 
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A Néprajzi Múzeum nevében búcsúzom Morvay Pétertől. Élete több mint húsz 
éven át szorosan összefonódott a Néprajzi Múzeummal. A Néprajzi Múzeumon belül 
pedig összefonódott, szinte azonosult az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalommal. 

Az önkéntes gyűjtőmozgalom Morvay Péter számára sokkal több volt, mint hivata-
li, munkaköri kötelesség.'Teljes személyes odaadással vállalta a szervezés, irányítás, 
ösztönzés és lelkesítés feladatait. A gyűjtőmozgalom eredményes működésén és 
kiterebélyesedésén túl világosan szeme előtt volt két átfogó cél. Az egyik a történe-
lem gyors, viharos változásaiban óhatatlanul süllyedő népi kultúra, falusi hagyo-
mányvilág minél több elemének, vonásának megörökítése. A másik: minél több 
honfitársunknak, fiataloknak, diákoknak, falusiaknak és városiaknak kaput nyitni 
ahhoz, hogy saját nyomozó, kérdező megörökítő munkájuk révén közvetlen szemé-
lyes, élményszerű kapcsolatot találjanak ehhez a paraszti hagyományvilághoz. Még 
távolabb világosan föl lehet ismerni munkássága mögött azt az elkötelezettséget, amit 
a magyar nemzeti műveltség, az ebben a nemzeti műveltségben fontos szerepet játszó 
népi hagyomány, az egészséges nemzettudat megőrzése, kialakítása, továbbadása 
iránt érzett. 

Úgy tűnik, ez az elkötelezettség részben családi örökségként vált személyiségének 
meghatározójává. A Néprajzi Múzeum irattárában őrzött önéletrajzok között az egyik-
ben kitért elődeire. Édesanyja Kazinczy lány volt, Morvay Péter szépnagyapját, Kazin-
czy Miklóst a Martinovits összeesküvésben való részvétel miatt börtönbe vetették. 
Eszünkbe juthat a másik összeesküvő, Kazinczy Ferenc is, az ő lankadatlan irodalom-
szervező, leveleket író buzgalma. Morvay Péter néha egy-egy évben kétezernél is 
több levelet írt, főként önkéntes gyűjtőknek, szakköröknek, személyhez szóló taná-
csokkal, bíztatással. Az apai ágon említhetjük a nagyapát, aki 1848-as honvédtiszt 
volt. 

Morvay Péter Szatmárnémetiben született 1909-ben. A partiumi szülőföldhöz kap-
csolódtak első néprajzi gyűjtései is. Itt helyénvaló megemlíteni, hogy Morvay Péter 
fölkészült kutatóként indult el egy néprajzi szakkutatói pályán, és már jelentős publi-
kációk voltak a háta mögött, amikor a gyűjtőmozgalom egyre növekvő igényei miatt 
kutatói törekvéseit a fontosabbnak vélt elkötelezettség kedvéért föladta. Első dolgo-
zatai a magyar néprajz Herman Ottó, Győrffy István által kijelölt klasszikus témaköre-
ihez, az „ősfoglalkozásokhoz" kapcsolódtak. Az Alsó-Szamos halászatával, az Ecsedi 
láp sajátos életformáival, a lápvidék pásztorkodásával foglalkozott. E témakörhöz 
társult utóbb a temetők, sírjelek kutatása és az ünnepi szokások vizsgálata. 

Közben pályája a hivatali szolgálatot tekintve több intézményen át vezetett. 1937-
ben önkéntes, díjtalan gyakornokként lépett a Néprajzi Múzeum szolgálatába. Utána 
rövidesen a Veszprém megyei Múzeum állományába került. Új szolgálati helyéről a 
Bakonyhoz kapcsolódó publikációk tanúskodnak. 1940-49 között a legendás Táj- és 
Népkutató Intézetben, majd annak utódintézeteiben, az Államtudományi Intézetben, 
a Kelet-Európai Intézetben tevékenykedett mint szervező titkár, intézeti tanár. 1949-
ben került ismét a Néprajzi Múzeumba és volt munkatársunk nyugdíjazásáig, 1970-ig. 
Kezelt tárgyi gyűjteményeket is, földolgozott néhány tárgycsoportot a Halászat, 
Közlekedés Gyűjteményből, de tevékenységének súlypontja ekkor már az Adattárhoz 
és a gyűjtésszervezéshez kapcsolódott. 

Az 1940-es években kutatóként és szervezőként igen jelentős szerepe volt a népi 
tánchagyományok rendszeres kutatásának a megindításában, a kutatórendszerek 
kialakításában, ő indította meg és szerkesztette az első években a Tánctudományi 
Tanulmányokat. Kezdeményezte a tánckataszter munkálatait, összegező áttekintése-
ket adott ki a regionális tánckutatási feladatokról. Közben levéltárakban búvárkodott 
a tánc régi szokásbeli kereteit, hatósági szabályozási kísérleteit illetően, és a népi 
táncok úri-előkelő környezetben való színrevitelének kezdeteit illetően. A veibunko-
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sokra, pásztoitáncokra vonatkozó írásai mellett ki kell emelni tanulmányát a temp-
lomkertben, halotti toron való táncolásról. Néhány publikációja a XVÜI-XIX. századi 
köznép hiedelemvilágába adott bepillantást. 

Közben azonban mozgalommá terebélyesedett az akkori kifejezéssel „társadalmi 
néprajzi gyűjtés", az önkéntes gyűjtés, és egyre kizárólagosabban igénybe vette 
Morvay Péter erejét, idejét. Még a Táj- és Népkutató központban indította el a közé-
piskolások néprajzi gyűjtőmunkáját. 1942-ben jelent meg az Általa összeállított A 
középiskolai táj- és népkutatás című füzet. A következő évben már az első és máso-
dik országos pályázat beszámolóját és válogatott eredményeit adhatta közre. 

A Néprajzi Múzeumból, az 1950-es években még szélesebb körre terjedt ki szerve-
ző munkája. 1952-ben ő állította össze az országos társadalmi néprajzi gyűjtés alap-
kérdőívét. Ugyanebben az évben megindította, 1963-ig szerkesztette, sőt hozzátehet-
jük, jórészt saját maga írta az Adattári Értesítőt, mely a gyűjtőmozgalom tájékoztatását-
irányítását szolgálta. Kidolgozta a középiskolai néprajzi szakkörök programját. Az e 
korból fönnmaradt éves jelentéseiből azt látjuk, hogy 50 szakkörrel is rendszeres 
kapcsolatot tartott. Tízezrekre tehető azoknak a kortárs felnőtteknek a száma, akik 
fiatal korukban Morvay Péter révén kerültek személyes kapcsolatba a népi kultúrával. 
Elindította a gyűjtőtalálkozókat, hihetetlen szervezési odaadással igazgatta évről évre 
a pályázatokat. 

Ebben a szervező munkában nem jelentett megállást nyugdíjazása sem, csak annyi 
változást, hogy nagyobb mértékben a Magyar Néprajzi Társaság szervezeti kereteibe 
helyeződött a pályázatok, országos gyűjtőtalálkozók előkészítése. 

A koporsó mellett, élet és halál válaszútján talán prózainak tűnhet Morvay Péter 
pályaképének ez a fölidézése. Én azt hiszem azonban, hogy épp a szolgálatnak ezt a 
sokféle formáját, gyakorlati megvalósulását soroló emlékezés adhat képet Morvay 
Péter egyéniségéről. Arról a következetességről, amivel vállalta a neki szóló hívás 
teljesítését és szívvel-lélekkel egy feladatnak, egy a szaktudományon kívül a nemzet 
egészének szóló elkötelezettség teljesítésének szentelte életét. 

Az lenne jó, ha minél több munkatársunkban hasonló felelősségtudat és elkötele-
zettség élne. Morvay Péter emlékét azért őrizzük, hogy erre serkentsen minket. 

Hofer Tamás 

A magyar cserkészet egyik nagy öregjétől veszek búcsút minden egykori és jelen-
legi magyar cserkész, de különösen a Magyar Cserkészcsapatok Szövetsége nevében, 
amelynek alapító elnöke és mindvégig tiszteletbeli elnöke volt mint erre a tisztségre a 
még élő régi cserkészek közül a legméltóbb. Hiszen Morvay Péter ifjú kora óta részese 
volt a cserkészéletnek az 1. sz. BKIE cserkészcsapatban. Már fiatalon különböző 
tisztségeket töltött be az országos cserkészmozgalomban, például szerkesztette a 
Vezetők Lapját. Fiatalon érte el a cserkésztörzstiszti rangot. Legnagyobb érdeme az 
volt, hogy Karácsony Sándor hű tanítványaként 1939-ben kiáltványban meghirdette, 
majd megszervezte több más Karácsony-tanítvány lelkes közreműködésével a 
regöscserkészetet. 

Ismeretségem Péter bá'-val akkor kezdődött. A pápai református kollégium diákja-
ként népdalokért lelkesedő csapatunkból sok társammal együtt azonnal csatlakoz-
tunk a magyar cserkészet „új, diadalmas ágához". így nevezte a regöscserkészetet a 
Magyar Cserkész című folyóirat szerkesztője 1943-ban. Tulajdonképpen azonban régi 
iránya volt ez a cserkészetnek, a 101 magyar népdal Kodály Zoltán elő- és Karácsony 
Sándor utószavával már 1929-ben megjelent, a Regőskátét is kiadták már akkor 
Györffy István, Karácsony Sándor és mások útmutató tanulmányával. Morvay Péter 
feledhetetlen érdeme az volt, hogy ezeket az iránymutató kezdeményezéseket moz-
galommá szervezte és mindvégig ösztönözte.így lettem én két évig mint vidéki gim-



nazista Péter bá' regöscserkész mozgalmának a tagja. Pestre kerülve az érettségi után 
mint bölcsészhallgató közvetlen munkatársa lehettem a Szövetségben Péter bá'-nak. 
Szép élményeket adott az országos mozgalom mindnyájunknak. így 1942-ben meg-
rendeztük az első országos regöscserkész estet a mai Erkel Színházban; 1943-ban 
képzőművészek segítségével az első Regöskiállítást az Erzsébet téri Nemzeti Pavilon-
ban. Azután jött a sajnálatosan ránk erőltetett háború, s mi a Foc$ani-i fogolytáborban 
sétálgatva tölthettük időnket Péter bá'-val szövögetve a fogság utáni terveket. Akkor 
érkezett ő haza, mikor már éppen indultunk az 1947-es jamboreeba, amely a Kará-
csony Sándor elnökletével újjáalakult cserkészet utolsó nagy lehetősége volt még a 
mozgalom végleges megszüntetése előtt. 80 regöscserkész táncolt, dalolt, zenélt a 
Péter Bátyánk által indított mozgalomnak nagy sikert hozva. Személyes kapcsolatunk 
azután sem szakadt meg; megbeszéltem vele a cserkészet újjáélesztési kísérletét 1956-
ban is, majd jóval később a honismereti mozgalomban találkoztunk. Végre eljött újra 
a szabad cserkészkedés ideje, az újjáalakulás. Az előkészítő megbeszélések már 1988 
elején folytak, de mire az új egyesületi törvény lehetővé tette az ifjúság szervezését, 
már sajnos két cserkészszövetség kezdte pályfutását. Morvay Pétert és munkatársait 
megrágalmazták, hogy ateista és kommunistabarát cserkészetet csinálnak, de ő - bár 
fájt neki a teljesen igaztalan rágalom - kitartott az általa elgondolt, a regösök szelle-
meivel áthatott magyar cserkészet mellett, ezt képviselte mindvégig, hiába hagyták 
cserben sokan, akikre számított, régi és új cserkészvezetők, ő töretlenül ment a 
megkezdett úton, állandóan tele új tervekkel, elgondolásokkal. Erre az örök tevé-
kenységre tett most végső pontot hosszabb betegeskedés után a halál, de emléke-
inkben a mindig jó munkára kész cserkészvezető marad meg, akinek fiatalságunk 
szép eredményeit, emlékeit köszönhetjük, s egy mozgalmat, amelynek a helyes 
voltáról ma is meg vagyunk győződve. Nyugodj békével Péter Bátyánk, a regös 
szemlélettel átitatott magyar cserkészmozgalmat, amelyet Tőled kaptunk, továbbvisz-
szük! Isten Veled! 

Dr. Bodolay Géza 

Benda Kálmán (1913-1994) 
Még halála előtt 81 évesen is teljes erőbedobással dolgozott, hivatalos külföldi re-

pülőútra is vállalkozott. Március 16-ára kitűzte egy erdélyi szakember kalotaszegi 
adattáráról szóló kandidátusi műhelyvitáját. Március 14-én tért haza Párizsból és 
idehaza mondta fel a szíve a szolgálatot tragikus körülmények közepette, még a 
repülőtéren. Hazajött meghalni. Nagyon lehangoló volt a számunkra a kitűzött disz-
szertáció vitáján, hogy a Ráday Gyűjtemény kutatótermében már üresen maradt az 
elnöki széke. 

Az elmúlt napokban - pótolhatatlan veszteséggel - fogyatkozott meg a hazai törté-
nészek sora. Tragikus hirtelenséggel ment el közülünk akadémikus rangú történé-
szünk: Benda Kálmán akadémikus, a Károlyi Egyetem rektora és intézményvezetője, 
hazánk és a református egyház nemzetközi tekintélyű historikusa, tudományos 
közéletünk nemzetnevelő és oktató „intézménye", a Ráday Gyűjtemény igazgatója és 
rangos szerkesztője, akinek az említett munkahelyi vitára kitűzött kötet is a megjele-
nését köszönhette, a teológia díszdoktora, az Eötvös-kollégium tagja, a hazai Népfő-
iskolai Társaság elnöke, az Akadémia történelemtudományi bizottságának Széchenyi-
díjas elnöke, a magyar történészek csángókat kutató Juliánusa, a hazai történelem 
szentbeszédű és igazmondó tanára, számos és alapvető köztörténeti mű szerzője és 
kiadója, számtalan nemzetközi és hazai tudományos tanácskozás életrehívója és 
közreműködője. A magyarság nemzetben gondolkodó történésze volt. Művei közül 
említenünk kell A magyar nemzeti hivatástudat története (1937), Bocskay István 
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(1942), A magyar jakobinus mozgalom története (1957), Ráday Pál iratai (1955-1961), 
Emberbarát, vagy hazafi. Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar történetéből 
(1978), A Habsburg abszolutizmus és magyar rendi ellenállás a XVI-XVII. században 
(1984) és a Moldvai csángó-magyar okmánytár című köteteit (1989). 

Többször álltam egy dobogón vele. Hetvenedik születésnapomon, szülőmegyém-
ben, ő mutatta be a helytörténeti olvasókönyvemet: a Harminc nemzedék vallomása 
Somogyról című második, újra bővített kiadását a Megyei könyvtárban és köszöntött 
a Tanítóképző Főiskolán rendezett tudományos tanácskozáson és a Somogyi Hírlap 
hasábjain. 

Büszke voltam arra, hogy a népfőiskolák munkaterületén is együtt dolgozhattam 
vele: ő a népfőiskolák tanácsának elnökeként, én pedig a Népfront-TIT megbízásából 
működtetett szervezet vezetőjeként. Ilyen minőségemben vettem részt vele együtt 
azon a tudományos tanácskozáson is, amelyet a német népfőiskolai küldöttség 
jelenlétében rendeztünk Budapesten. 

Mindig szívesen vette meghívásomat a honismereti mozgalom nyári akadémiáira is, 
amelyek egyikén: a tatain már az egyházak művelődéstörténetéről konferenciáztunk 
— viszonylag elég korán a tilalmas időkben — és azon a református egyház nevében 
volt az előadó. 

Sokszor hívtam - s valahányszor jött is - a Somogyban rendezett tudományos ta-
nácskozásokra és az általam szerkesztett Levéltári Évkönyv oldalaira alapvető tanul-
mányával. E sorozatban közölte 1977-ben Az iskolázás és az írástudás a dunántúli 
parasztság körében az 1700-as években. 

De többször idéztem akadémiai doktori értekezésemben is, amikor Felvilágosodás 
és a paraszti műveltség a XVHL századi Magyarországon című munkájában a Dunán-
túlon és az Alföldön a protestáns falvak jelentősen magasabb és rendszeres iskolalá-
togatásáról szólt, amely helyenként elérte az országban a 60-70 %-ot. E tanulmányá-
ban írta meg, hogy kutatása szerint Dunántúl népiskoláiban a községi elöljáróknak 
legfeljebb csak 15 %-a értett a betűhöz, nevük leírásához. Dunántúl kulturális mutató-
számainak a helyzete jobb volt az országos átlagnál, amennyiben 1769-ben országo-
san egy falura 0.47 tanító esett, Dunántúlra pedig 0.52. 

Alapvető kutatásaiban az iskolázottság mértékének döntő kritériumát nem a vallá-
si, sem a nemzetiségi hovatartozásban látta, hanem a földrajzi elhelyezkedésben. Az 
iskolahálózat ott erősödött meg s az alfabetizmus is ott emelkedett kutatásai szerint, 
ahol - a nagy közlekedési utak mentén - a parasztság bekapcsolódott az áruterme-
lésbe, piacra járt, kupeckedett, adott és vett, amihez már tudni kellett írni és olvasni, 
meg számolni. Nem véletlen tehát, hogy a Bécshez közeleső területek (Sopron, 
Moson), meg a Dunamente (Komárom, Győr, Esztergom és nyilván Pest megye) 
ugrott ki a statisztika alapján, itt volt a legfejlettebb az árutermelés és a kereskedés. 

Egyetértettünk azzal a nézetével is, hogy Rudolf Schendára, a kérdéskör jeles monográ-
fusára hivatkozással a hazai népiskolai állapotokat még a Ratio Educationis előtti évtize-
dekben - a XVm. század első felében - is úgy látta, hogy hazai viszonyaink tekintetében a 
paraszti népiskolázás alig maradt el Nyugateurópától, hisz Bajorországban is - 1818-ban — 
csak 199 iskola működött 5676 helységben, Sziléziában pedig 169 falura csak 30 tanító 
jutott. Ha ez az arány csak az olvasásra vonatkozott, akkor az írástudás még kisebb arányú 
lehetett kutatásai szerint. De művelődéstörténeti kutatásának alapvető súlyára lehetett 
következtetni a Mária Terézia-kori urbáriumok írástudó aláíróinak az elemzésével és 
arányaival foglalkozó tanulmányában is. 

És most... fel kell állnunk egy percre hazánkban — határainkon belül és kívül is, 
ahol magyarok élnek a világon —, hogy csendben elköszönhessünk tőle, nyugalmat 
kívánva a sírjában számára, a nemzet emlékezetében pedig öröklétet. 

Kanyar József 
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Sándor László (1909-1993) 

Nagy veszteség érte közéletünket, benne és közelebbről a honismereti mozgalmat. 
Sándor László, aki a Honismeret Szerkesztő Bizottságának 1977-től 1992-ig volt tagja, 
1993. október 13-án meghalt. Az idén, március 20-án töltötte volna be 85. életévét. 
Vele a kisebbségi, nemzetiségi nyomorúságba sodródott magyarság létének hiteles 
tanúja, tragikus sorsának mindennapi megélője, tevékeny részese távozott. A Szer-
kesztő Bizottságon belül ő volt szakéitője, véleményezője azoknak az írásoknak, 
amelyek a határainkon kívül élő magyarság kérdéseivel, a szomszédos népekkel való 
együttélésével foglalkozott. Főleg neki tulajdoníthatjuk, hogy az egypárt rendszer 
idején, szigorú megszorítások közepette sok tisztességes cikk, valós közlés jelenhetett 
meg a Honismeret hasábjain e témakörben. 

Könyvismertetései, kritikai elemzései is biztos támaszt nyújtottak a honismereti 
mozgalomban tevékenykedő egyéneknek és közösségeknek az eligazodáshoz, ítélet-
alkotásukhoz. Csak kettőt említek meg az utóbbi időből. A Honismeret 1992/1-es 
számában Kostya Sándor: A Felvidék című történelmi tanulmányáról, a 3-as számban 
pedig Kárpátalja 1918-1991 címmeln Botlik József és Dupka György 300 oldalas Ez 
volt a hon., című könyvéről tájékoztatott. Egyébként 1954-1988 között mintegy 25 ál-
tala szerkesztett kiadvány és műfordítás látott napvilágot, s kiadásra vár még az 1991-
ben megírt Irodalmi emlékmorzsák, emlékképek című műve és a Három ország 
honpolgára voltam című önéletírása. 

Sándor Lászlót 1969-ben ismertem meg és kötöttünk igaz barátságot. A Honisme-
reti Bizottság titkáraként számtalanszor vettem igénybe segítségét. Mindenkor tá-
maszkodhattam ismereteire, a valóságos kisebbségi létben szerzett tapasztalataira, 
megfontolt tanácsaira abban az igen nehéz időszakban, amikor kényes, néha politikai 
vonatkozásban veszélyes dolog volt a határon túli magyarság helyzetével foglalkozni. 
Amikor a hazafiság szó elé kötelező volt odatenni a „szocialista" jelzőt vagy még a 
lokálpatriotizmus szavunkat is ajánlatos volt az „egészséges" meghatározással ellátni, 
nehogy a nacionalizmus bűnébe essünk. Amikor megbízásból éber szemek, fülek 
vigyázták, nehogy a központilag vezényelt irányelvektől egy jottányit is eltérő kez-
deményezés, megnyilatkozás vagy netán tájékoztatás történjék mozgalmunkon belül 
a határainkon túl élő magyarság ügyében. Talán elég utalnom arra a szégyenletes 
eseményre, hogy a Honismeret egyik számát egy Trianon évfordulójára emlékeztető, 
történelmileg, szakmailag hiteles írás megjelentetése miatt még 1980-ban is elkoboz-
ták, bezúzatták! 

Sándor Lászlónak köszönhettem, hogy számos, határon túli közéleti személyi-
séggel hozott össze, és tőlük közvetlen tájékoztatást kaphattam a valós helyzetről, 
gondokról, feladatokról. Ezeket az értesüléseket fel tudtuk használni elméleti és 
mozgalmi munkánk során. 

Sándor László sokoldalú, széles látókörű, Közép-Kelet-Európa népeinek történetét, 
problémáit jól ismerő, művelt ember volt. Ez életútjából is adódott. 1909-ben Buda-
pesten született, de a fővárosban csak élete utolsó harmadát töltötte. Gyermekként 
ismerte meg a falusi világot Nyírségen és Abaújban, serdülő korától pedig városok-
ban tevékenykedett. Kassán végezte el a kereskedelmi akadémiát, 1932-ben 
Losoncon telepedett le, ahol a Figyelő hetilapot szerkesztette. 1935-1939 között a 
Korunk folyóirat csehszlovákiai kiadóhivatalának volt vezetője szerkesz-tőként. Az 
1930-as évek elejétől részt vett a csehszlovákiai egyetemi hallgatók és főiskolások 
Sarló mozgalmában. 1937-ben létrehozta a város fogékonyabb rétegét tömörítő Tűz 
Kulturális Egyesületet. 
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1939 novemberében költözött Ungvárra, az ottani szeszgyárnak lett igazgatója. 
1945 után Kárpátalja magyar nyelvű sajtóorgánumát, a Munkás Újságot szerkesztette. 
1947-1952 között létrehozta és igazgatta az ottani Területi Képtárat, miközben levele-
ző hallgatóként tanulmányokat folytatott a leningrádi Repin Intézetben, és mint 
műtörténész, tagja lett a Szovjet Művészek Szövetségének. 1953-1956 között könyvki-
adói szerkesztő, 1956-1962 között pedig az ottani rádió magyar osztályának szerkesz-
tőjeként dolgozott. Emellett élénk részt vesz a magyar irodalmi élet megteremtésé-
ben. Számos szépirodalmi művet fordított le szlovák, cseh, orosz és ukrán nyelvűt, 
képzőművészeti monográfiákat, irodalmi és művészeti cikkeket, kritikákat írt. 

1962 augusztusában családjával együtt hazatelepült. Azóta tagja volt a Magyar írók 
Szövetségének és a Magyar Pen Klubnak. 1962-1963-ban a Gondolat Könyvkiadó 
szerkesztőjeként dolgozott. 1963-1966 között a Kiadói Főigazgatóság kiadói igazgató-
ságát vezette. 1966-tól 1978-ig az Állami Gorkij Könyvtárnak volt igazgatója. Onnan 
ment nyugdíjba. 

Ezek a hézagos életrajzi adatok is sokat elárulnak Sándor László fordulatos, mozgalmas 
életéről, de keveset meggyőződéséről, szellemiségétől. A teljesebb kép kialakítása érde-
kében az alábbiakban közreadok néhány részletet abból a felszólalásából, amelyet 1969. 
december elsején a Honismereti Bizottság által összehívott tanácskozáson „A szomszédos 
szocialista országokhoz fűződő kapcsolataink. Viszonyunk az ott élő magyarsághoz" című 
Kósa László által készített tanulmány kapcsán elmondott: 

„...a sors kiszámíthatatlan szeszélye folytán különböző érákban és huzamosabb 
ideig részem volt a kisebbségi sorsban. Húsz évig éltem Csehszlovákiában, majd 
csaknem ennyi ideig a Szovjetunióban. Hogy melyik kisebbségi sors volt rosszabb, 
illetve jobb, azt most nem akarom részletezni, de hogy egyiket sem kívánom vissza, 
azt a leghatározottabban kijelenthetem. És éppen azért, mert évtizedeken át éltem 
nem a többségi nemzet, hanem a kisebbség életét, úgy érzem, jogom, sőt kötelessé-
gem sürgetni, hogy induljon meg végre intézményesen és minden szinten a szom-
szédos szocialista országokhoz fűződő kapcsolataink rendezése, különös tekintettel 
az ott élő magyarságra... 

Magyarország számára nem közömbös a szomszédos szocialista országokban élő 
magyarok sorsa - szegezi le axiómaként a tanulmány. Engedjék meg, hogy kételked-
jem ebben. E tételt ugyanis nem lehet kijelentő mondattal kifejezni, mert a valóság 
mást mutat. Ha a mondat így szólt volna: Magyarország számára nem lehet közömbös 
vagy nem szabad, hogy közömbös legyen,... egyet értettem volna a fogalmazással. De 
- sajnos — ott még nem tartunk, hogy ilyen megállapításokat tehessünk... 

...sürgős cselekvésre van szükség. Meddig fogjuk még tétlenül szemlélni, hogy az 
ország lakosságának zöme mit sem tud a szomszéd országokban élő magyar tömegek 
helyzetéről, hogy tudatából teljesen hiányzik mindaz, amit tudnia kellene a határain-
kon túli magyarok sorsáról? 

...itt az ideje, hogy ezekkel a kérdésekkel - részben a közöny, részben a naciona-
lista szenvedélyek teljes kiiktatásával - országosan és intézményesen foglalkozzunk... 

Javaslom... tető alá hozni a nemzetiségi kérdésekkel foglalkozó tudományos és 
kulturális intézetet, amely megbízhatóan felmérné a helyzetet, valamennyi érdekelt 
területen, határon túl és határon innen egyaránt... 

Végül javaslom, hogy jól szervezett, folyamatos tájékoztatás induljon meg szóban 
és írásban a dunavölgyi népek - és ezen belül a szomszédos országokban élő ma-
gyarság — helyzetének ismertetése céljából. Ezzel összefüggésben feltétlenül szüksé-
gét látom egy kelet-közép-európai koncepcióval induló elméleti tudományos és egy 
ismeretterjesztő orgánum kiadásának is..." 

Búcsúzóul - hogy méltón emlékezzünk rá - szükség volt Sándor László igaz, józan, 
bátor (Ne feledjük: 1969-ben hangzott el nyilvánosság előtt!) megállapításit, javaslatait 
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részben idéznem. Annál is inkább, mert mutatják emberi nagyságát, és azért is, mert 
elgondolásai ma is időszerűek. 

Hadd búcsúzzam Sándor László barátunktól, fegyvertársunktól Rozsgyesztvenszkij: 
Rekviemjéből vett sorokkal: 

Nem a holtnak kell az emlék, 
de ki élsz, Teneked... 

Töltési Imre 

Gyermekvilág a régi magyar faluban 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok szervezésében 1993. október 15-l6-án 

nagyszabású néprajzi konferenciára került sor, mely az etnográfusokon kívül a peda-
gógusok, népi iparművészek, játékkészítők széles táborát is megmozgatta. Az érdek-
lődés mértékéről szembetűnően tanúskodik a két nap alatt elhangzott 57 előadás, 
melyek tematikai rendben, több szekcióban kerültek a hallgatóság elé. Különösen 
Jászberényben, a Tanítóképző Főiskolán zajlottak az előadások „telt ház" előtt, a 
helybeli lelkes közönség révén. 

A több intézmény és szervezet (a már említett megyei múzeumon és Jászberényi 
Tanítóképző Főiskolán kívül a Szórakaténusz Játékmúzeum, a Néprajzi Múzeum, a 
Kiss Áron Magyar Játék Társaság, a Magyar Néprajzi Társaság, a megyei Honismereti 
Egyesület, az Országos Honismereti Szövetség és a Jászok Egyesülete) támogatásával 
és összefogásával megvalósult rendezvény célja az volt, hogy a gyermekek életének 
néprajzi vizsgálatára irányítsa a figyelmet, és bemutassa ebben a témakörben az 
utóbbi évtizedben elért eredményeket. A tanácskozás egyben tiszteletadást jelentett a 
száz esztendeje született Csete Balázs néprajzkutató-pedagógus emlékének. 

A Jászberényben tartott ünnepélyes megnyitó plenáris, bevezető előadásában 
Ujváry Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár tudománytörténeti áttekintést adott a 
játékkutatás több mint százéves múltjáról, kiemelve a pedagógusok szerepét. Ebben a 
sorban Csete Balázs is fontos helyet foglal el. Különös időszerűsége van a konferen-
ciának a Tanítóképző Főiskolán, mely az utóbbi években elsőként vállalkozott a 
néprajzi képzés többszintű megteremtésére. Utalt a játéktopográfia igényére, a szin-
tézis megvalósítását sürgetve. Nagy szükség lenne a játéktípusok eredetének és 
kapcsolatának feltárására, hasonlóképpen sok tanulsággal járna az óvodai játékok 
megvizsgálása, hogy mi öröklődött át a néphagyományokból. A további munkához 
nélkülözhetetlen a néprajzkutatók és a pedagógusok együttmű-ködése. 

Az első szekcióban (elnök Nagy József) a gyermek nevelésével, a gyermek és az 
iskola kapcsolatával foglalkozó előadások hangzottak el. A problémakör történeti 
vonatkozásairól Bethlen Miklós önéletírása kapcsán (Kriza Ágnes), a dunántúli 
Nemesvámos XVII. századtól 1950-ig működő iskoláiról (Ács Anna), Csete Balázs 
rajztanári munkásságának értékelése révén a népművészet iskolai oktatásáról (Varjú 
Róza), a néprajz iskolai oktatásának szükségességéről és jászberényi példáiról 
(Gulyás Éva), a játékhagyományba nevelődés tanulságos példáiról Gyomáról és 
Endrődről (Homok Lajosné) hallhattunk előadásokat. A munkára nevelés kérdését a 
paraszt-, pásztor és cselédgyermekek esetében Knézy Judit, egy szegkovács község-
ben pedig Bódi Zsuzsanna tekintette át. A táncba nevelődésre jó példát nyírségi 
terepkutatása alapján Ratkó Lujza nyújtott. Lackovits Emőke előadásában arról a 
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folyamatról és hagyományról adott közre szemléletes képet, hogy miként nevelődött 
bele a gyermek a paraszti élet rendjébe. Széles történeti áttekintésben tanulságos 
példákat hozott a gyermek - szülő kapcsolatában bekövetkező változásokról. 

A második szekció (elnök Ujváry Zoltán) a gyermeket a néprajzi kutatás és 
múzeológia szemszögéből vizsgálta. Györgyi Erzsébet az 1979- évi „A gyermek nem-
zetközi éve" alkalmából rendezett német néprajzi kongresszus ismertetéséből kiin-
dulva felvázolta a téma európai kutatásának tablóját, rámutatva a fontosabb nemzet-
közi és hazai eredményekre. Utalt a játékkultúra jelenkori torzulásaira, az agresszió 
megjelenésére, a médiák hatására. A rajnai szabadtéri néprajzi múzeum (Kommern) 
számottevő játékgyűjteményéről, gyermekkiállításáról és foglalkozásairól Michael 
Faber nyújtott részletes beszámolót, sok hasznos ötlet felvetésével. 

A Néprajzi Múzeum század eleji fényképeinek tanulságait tekinette át Fogarasi Klá-
ra a gyermekélet szempontjából. Haider Edit az ezredéves kiállítás gyermekpavilonjá-
nak ismertetése kapcsán mutatta ki annak néprajzi vonatkozásait. Janek Eva a ma-
gyarországi népi játékszerek rendszerezésének koncepcióját ismertette a múzeumi 
gyűjteményekre támaszkodva, Szojka Emese a bajai múzeumi kiállításban szereplő 
gyermekábrázolást.. Egy erdélyi magyar játékgyűjtő verseny tanulságait Gazda Klára 
foglalta össze. Koltay Erika az Országos Néprajzi Gyűjtőpályázat egy évtizedes anya-
gát értékelte a gyermekélet szempontjából. 

A harmadik szekció (elnök Lázár Katalin) napjaink gyermekkultúrájával foglalko-
zott a következő témakörök szerint: a székelyvarságiak kollektív játékismerete (Váczi 
Mária), egy gyermek mesemondó-verseny tanulságai (Kriza Ildikó), a gyermekek 
közmondásokban való jártassága (Tóthné Litovkina Anna), a gyermekfolklór felhasz-
nálása az iskolai nevelésben (Somfai Tiborné), népi játékok az óvodában (Bajári 
Károlyné), gyermekfolklór a játszóházban (Sándor Ildikó), a jászkiséri játszóház 
(Győri Jánosné). 

A jászberényi program fontos mozzanatát jelentette a Jász Múzeumban a 
„Gyermekvilág a fotográfus és a néprajzkutató szemével" című kiállítás megnyitása, 
melynek az anyagát Fogarasy Klára válogatta és állította össze. A nagy tetszést aratott 
kiállítást Györgyi Erzsébet nyitotta meg. Ezt filmvetítés követte a Néprajzi értékeink 
TV sorozat gyermekekről szóló darabjaiból, majd a jászberényi Barkócza és Árendás 
gyermekegyüttes színes műsorában gyönyörködhettek a konferencia résztvevői. A 
polgármesteri hivatalban rendezett fogadáson mutatta be Bereczki Ibolya Csete 
Balázs A jászkiséri gyermek élete című könyvét, melyet ez alkalomra jelentetett meg a 
szolnoki múzeum. 

A konferencia előadásainak folytatására a következő napon Szolnokon került sor, 
mégpedig párhuzamosan rendezett két-két szekcióban. A délelőtti első szekció 
(elnök Szabó László) a gyermeknek a falusi társadalomban és családban betöltött 
szerepét vizsgálta. Tanulságos képet nyújtott a hagyományos és jelenkori gyermek-
nevelés különbségeiről az utóbbi hátrányára Nagy Olga. 

A XVIII. századi egészségügyi iratokból kirajzolódó kedvezőtlen gyermekéletről 
szólt Deáky Zita. A házasságon kívüli kapcsolatból származó gyermekek helyzetét az 
Alföldről ismertette Vajda Mária. A további előadások a gyermekek egykori életkö-
rülményeinek egyes mozzanatairól adtak képet: a székelyvarsági szórványtelepülé-
sekről (Sz. Körösi Ilona), a kárpátaljai zsidó gyermekek kapcsolatairól (Rékai Miklós), 
a gyermek és a közösség viszonyáról (Korkes Zsuzsa), a pásztorkodó gyermekekről 
(Selmeczi Kovács Attila), a summásgyermekek helyzetéről (Vida Gabriella). 

A második szekció (elnök Katona Imre) a gyermekfolklór témakörét fogta át, első-
sorban a játékokra irányítva a figyelmet. A dél-alföldi gyermekjátékokról Kriston Vízi 
József, a Palócföld mozgásos gyermekjátékairól Igaz Mária, a felvidéki énekes gyer-
mekjátékokról Ág Tibor, az ünnepi gyermekszereplésekről Tátrai Zsuzsanna, a karca-



gi gyermekközösségek játékairól Ökrösné Barta Júlia, a jászsági gyermekijesztőkről 
H. Bathó Edit, a tiszafüredi inastréfákról Füvessy Anikó adott képet. 

A gyermekfolklórhoz szorosan kapcsolódott a délutáni első szekcióülés (elnök 
Kriston Vízi József), mely a gyermek játékszereit választotta vizsgálata tárgyául. A 
gyermekek hagyományos játékainak rendszerezésére tett kísérletet Lázár Katalin. A 
további előadások egy-egy játékféleséggel illetve készítésének technikájával foglal-
koztak, mint pl. a szőrlabdával (Nagy Mari - Vidák István), a vásárfia-bicskával 
(Csoma Zsigmond), a saját készítésű ékszerekkel (Balogh Jánosné Horváth Terézia), a 
cserépjátékokkal (Csuporné Angyal Zsuzsanna), Fazekas Mihály pedig a karcagi 
gyermekjátékokat vette számba. 

A téma új szempontú megközelítését vállalta fel A gyermek és környezete címet 
viselő szekcióülés (elnök Selmeczi Kovács Attila). Szabó László előadása a víz és az 
ember kapcsolatát a Tisza menti települések gyermekéletének tanulmányozásán 
keresztül éltékelte, rámutatva a hagyományokba való belenevelődés jelentőségére. A 
gyermekek természetismeretének számottevő beszűkülését tárta fel két időperiódus-
ban a Duna menti Bölcskéről Nagy Janka Teodóra. Tanulságos képet nyújtott a 
gyirmóti gyermeknevelés szemléletváltozásairól három generáció összehasonlító 
vizsgálata segítségével Lanczendorfer Zsuzsanna. A jászsági falvak és tanyák játszóhe-
lyeinek és játékalkalmainak egykori változatosságát rögzítette Molnár István. Kapros 
Márta a nőgrádi gyermeknevelés környezeti tényezőit vizsgálta az 1960-as évek 
értékátrendeződésének idejéből. Végezetül Fehér József András C. G. Jung munkás-
sága alapján a játék megközelítésének komplex lélektani alapjairól nyújtott a néprajz-
kutatás számára is tanulságos gondolatokat. 

A konferenciát a szekcióelnökök összefoglalója, majd ezt követően Szabó László 
értékelő áttekintése zárta. Amint a zárás előtti szabad fórumon is megfogalmazódott, 
mintaszerűen jó hangulatú, az együttműködés igényét kifejező konferenciának 
lehettünk aktív részesei, melynek megvalósítását elsőrendűen a két operatív szerve-
ző: T. Bereczki Ibolya és H. Bathó Edit fáradhatatlan és körültekintő szervezése tette 
lehetővé, amiért ez úton is köszönet illeti őket. 

Selmeczi Kovács Attila 

Bálint Sándor Honismereti Szakkollégium 
1. A zsámbéki Tanítóképző Főiskola honismereti munkája nem ismeretlen a Hon-

ismeret olvasói előtt. Újabban - az utóbbi honismeretei akadémiákon - már feltűntek 
azok a fiatal tanítók, tanárok, akik részben tanítóképzősként Zsámbékon tanulták a 
honismeret tudományágait, részben más intézmények hallgatóiként résztvettek a 
főiskola nyári szakkörvezető-képző táborán. Tudjuk, ők még nem helyettesíthetik az 
évtizedek óta szakkörvezetőként tevékenykedő idősebb nemzedéket, de lassan -
mellettük - és a honismereti mozgalom érdekében bele kell tanuljanak az idősebb 
barátok tanácsai nyomán, a munka segítésébe, folytatásába. 

2. Hogyan kezdődött? Az 1980-as évek elejétől dr. Paulovits Teréz és e sorok írója 
először speciálkollégiumi képzést ajánlott 2 féléven át a munka iránt érdeklődő 
zsámbéki tanítóképzősöknek. E munka folyamán diákköri dolgozatok, majd önálló 
munkára épülő szakdolgozatok születtek, alapismérvük az volt, hogy nem korábbi 
három dolgozatból tákolták össze őket, hanem tisztességesen feltártak egy szakterü-
letet. Gyetkó Katalin pl. a Ráckevei utcanevek dolgozatában nemcsak a néwáltozta-
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tásokat örökítette meg, hanem az utcanevekkel együtt változó itt működött intézmé-
nyek, hivatalok, műhelyek, üzletek adatait is. így dolgozata forrásértékű. Mások 
parasztnaplót, nemzetiségi néprajzot kutattak, sajtótörténeti témát tártak fel. A kezdeti 
eredmények továbblépésre biztattak. 

3. A soproni Honismereti Akadémián Garamvölgyi József, a Hazafias Népfront 
egyik akkori titkára kérte, hogy kezdjünk az utánpótlás nevelésébe. Erre 1986-ban az 
Országos Honismereti Bizottság támogatása adott lehetőséget. 1986 nyara óta egy hét 
— tíz napos időtartamban kemény munkával tanítottunk annyi helytörténetet, honis-
meretet, néprajzot, helyi irodalmi hagyományok fontosabb ismérveit, hogy a tanfo-
lyam végén az akkori Országos Közművelődési Intézet szakemberei segítségével 
vizsgázhattak a hallgatók, és legtöbbjük megkaphatta a B kategóriás szakkörvezetői 
igazolványt. Kezdettől fogva vigyáztunk arra, hogy Andrásfalvy Bertalan néprajzi, 
Benda Kálmán és Nemeskürty István magyarságtudományi előadásai mellett Budai 
Ilonától tanulják hallgatóink a népdal éneklését, a kitűnő népi táncos Lanczendorffer 
Zsuzsától a magyar, és Nóvák Gábortól a délszláv népi táncokat. Évek óta a népmű-
vészet különböző szakemberei - például Krancsik Gyula fafaragó - a tábor visszatérő 
tanárai, de tanítottunk gyöngyfűzést, lószőr díszek fonását, kosárfonást stb. 

4. 1988 óta kidolgoztuk és a Művelődési Minisztérium engedélyével 4 féléven át 
szakkollégiumi tárgyként tanítjuk az erre önként jelentkező II. és HL éves tanítókép-
zős hallgatóknak a helytörténet és néprajz tárgyakat, vendégelőadó meghívásával 
környezetismereti alapelvekkel ismerkednek a szakkollégium növendékei, fontos, 
hogy a jövendő szakkörvezetőnek legyenek régészeti alapismeretei is, ezt a tárgyat 
Dr. Valter Ilona tanítja évek óta eredményesen. A tantárgy értékmérője az az évenként 
megismételt országjárás, ahol a főiskolai autóbusz átkanyarodik Ausztriába is, és 
Burgenlandban a XV-XVII. század legszebb ép várával ismerkedünk, mint Fraknóval, 
Szalonakkal, vagy Borostyánkővel, és elmélyülnek a kirándulók művelődéstörténeti, 
művészeti ismeretei is. Négy félév folyamán 240 óra ismerettel találkoznak a jövendő 
szakkörvezetők. 

5. Szakkollégiumunk tudatosan választotta a nem szokványos, nevével kötelező 
Bálint Sándor (1904-1980) nevet. Az ő szellemében tanítottunk már kezdettől szakrá-
lis néprajzot, akkor is Sándor bácsi szellemében követett tanácsaira hallgattunk, 
amikor a Keresztes Nővérek Katolikus Faluszemináriumát is mintának választottuk az 
1930-as évekből való elődök munkájából. A Zsámbéki Katolikus Tanítóképző is 
fontosnak érzi, hogy a honismereti munka rendszeres tantervi feladat legyen. Sokat 
segítene azonban, hogyha létrejönne a főiskolán a Honismereti Tanszék. Az eddigi 
honismereti munkát más tantárgyak tanítása mellett látta el dr. Paulovits Teréz és e 
sorok írója is. Kétségtelen, hogy fő hivatásként kellene ezt a tanszéket kiformálni, 
mintaként a többi Tanítóképző Főiskola közösségei számára is. Egy bizonyos össze-
get már adott e célra a Művelődési Minisztérium, de ez még mindig csak az óraadói 
munkára elég. A megszülető Honismereti Tanszék meg kívánja fogalmazni azt az 
ismeretanyagot, amire minden hallgatónak szüksége lenne. Kidolgozta máris, és a 
most indult tanévtől már három évfolyamon tanítja a honismeretet, speciális szakkol-
légiumi képzést adva e tudományágat választó fiataloknak. Ugyanakkor kész a meg-
születő tanszék arra is, hogy diploma-megerősítő, kiegészítő képzést nyújtson azok-
nak, akik pedagógus diploma birtokában ismereteiket meg kívánják újítani. Ez az 
alapképzés utáni munka lenne, a tervezett Honismereti Tanszék ezt is vállalná. Úgy 
hisszük, a Honismereti Tanszék megvalósítása a Nemzeti Alaptantervből fakadóan is 
fontos, soron következő feladat! 

Kovács József László 
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Honismereti munka az Ipoly két oldalán 
A Szent István alapította Hont megye mindig jelen volt a magyar történelemben; az 

itteni események nagyon sokszor egyetemes értékűek voltak. A Selmeci hegyektől a 
Duna partjáig terjedő vidék csodálatos természeti értékeket kínál a látogatónak, de a 
történelme sem szegényebb másokénál. 

Az örökség azonban csak akkor válik értékké, ha feltárjuk és magunkévá tesszük; 
ha megismerjük a kötődések és összefüggések egymást erősítő láncolatát. 

Az előző évtizedekben a múlt sokak szemében csak szálkaként élt. Hontnak, mint 
területi egységnek még a neve sem maradt fenn, sem a Börzsöny tájékán, sem a 
Selmeci hegyek alatt. A hajdani összefüggő területen Trianon után országok, megyék, 
kerületek és járások osztoztak. Csak lakói maradtak mindig ugyanott, elválasztva bár 
folyókkal, mesterséges határokkal egymástól. 

Az Ipoly két partjának szellemi közeledése 1991-ben kezdődött. Akkor rendezték 
meg a szobi Börzsöny Múzeumban a Hont megye a történelmi dokumentumok 
tükrében című kiállítást. A kapcsolatok kezdetben személyes jellegűek voltak. Mándli 
Gyula könyvtárigazgató többek közt e sorok íróját hívta meg Szobra honismereti 
előadást tartani, majd felkérte az említett kiállítás megnyitására. A szakszerűen meg-
rendezett tárlat anyagát ipolysági dokumentumok és kiadványok is gazdagították. 

Az együttműködés később egyre jobban kiterjedt a honismeret valamennyi terüle-
tére. Az őszi ipolysági Honti Napokra a szobi helytörténeti gyűjtemény anyagából 
hoztak át. De bekapcsolták a megye északi felét is. Korpona és Selmecbánya múze-
umaiból, az evangélikus egyház levéltárából szintén több értékes dokumentum, 
tárgyi eszköz került az ipolysági történelmi kiállításra. 

Magyarországi néprajzi anyagot szintén a Honti Napok alkalmával mutattak be elő-
ször Ipolyságon. Többek közt a kemencei és a nagybörzsönyi viseletanyagot hozták 
át. Az ipolyság környéki néprajzi anyaggal és a megye északi feléből származó vise-
letanyaggal így együtt láthattuk a megye népeinek: magyaroknak, szlovákoknak és 
németeknek a teljes viseletdarabját. S eljöttek Ipolyságra a vidék különböző tájegysé-
geinek folklórcsoportjai is. 

1992-ben, Drégelyvár hősi csatájának 440. évfordulója alkalmából Drégelypalánk 
önkormányzata rendezett nagyszabású Szondy-emlékünnepséget. Ebben segített 
Ipolyság város önkormányzata is. A Szondy-emlékkiállítás nagy összefogással készült: 
szobi, ipolysági, szécsényi, esztergomi és Selmecbányái anyagból állította azt össze a 
két rendező: Mándli Gyula és Csáky Károly. A selmeci múzeum anyaga, amely egykor 
a Honti Múzeumé volt, ipolysági közvetítéssel került Drégelypalánkra. A kiállítást az 
Ipoly jobb partjáról való helytörténész nyitotta meg. Lélekemelő volt a Paskai László 
bíboros celebrálta ünnepi szentmise is a Szondy-emlékkápolna helyén. Ezen több 
ezren vettek részt a folyó mindkét partjáról. Gyönyörű példája volt mindez az össze-
tartozásnak, s annak, hogy a folyó nem elválasztja, hanem összeköti a partjain élőket. 
Hogy az anyaország és a határon túli magyarság kölcsönösen segítheti egymást. 

Örömmel újságolhatjuk, hogy a közös összefogásnak s az ügy szorgalmazásának 
eredményeként ma már állandó Szondy-kiállítása van Drégelypalánknak, s a Szondy-
ünnepségek újra hagyományossá váltak. 

Ipolyszalkán szintén eredményes honismereti munkát végeznek. 1992-ben például 
jeles szülöttünkre, Csereghy Ferenc színműíróra emlékeztek halála 150. évfordulója 
alkalmából. Emlékkiállítást rendeztek, előadást tartottak, majd az író szülőházán 
leleplezték az emléktáblát. Nekik főleg az esztergomi múzeológusok segítenek. 

Ipolykeszin 1993-ban nagyszabású Ipolyi Arnold-ünnepséget tartottak. A nagy tu-
dós születésének 170. évfordulóján emlékülésre és emlékmisére került sor. Az utóbbi 
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főcelebránsa Tempfli József nagyváradi püspök volt. Sokan eljöttek az Ipoly túlolda-
láról is: polgármesterek, zarándokok egyaránt. 

1992-ben a szobi Érdy János Könyvtár és a Honti Honismereti Társaság kezdemé-
nyezésére általános iskolai tanulók számára rendeztek Ipoly-túrát. Ezen szobi és 
ipolysági iskolások vettek részt. Pereszlény községben találkoztak, ahol akkor Ipoly-
ság Önkormányzata és a Szondy György Alapítvány a falu jeles szülöttének, Manga 
János néprajzkutatónak állított emléktáblát. A leleplezésen a túrázó gyerekek is részt 
vettek. Ezt követően pedig együtt keresték fel az Ipolyság környéki települések 
történelmi nevezetességeit, emlékhelyeit. 1993-ban már több iskola is bekapcsolódott 
az Ipoly-túrába. A gyerekek a Szob és Balassagyarmat közti településeket, valamint az 
Ipoly másik oldalán települt községeket járták be, gazdag helytörténeti ismeretekre 
szert téve azáltal. A rendezvényt magyarországi alapítványok, az ipolysági Szondy 
György Alapítvány, a Honismereti Szövetség, az érintett terület önkormányzatai 
támogatták. 

1993-ban a Kemencei Álatalános Iskolában rendezték meg a Hont megyével kap-
csolatos honismereti vetélkedőt. Ezen az Ipoly mindkét oldaláról részt vettek a tanu-
lók. Nem sokkal ezután a Nagykürtösi járás magyar iskoláinak tanulói vetélkedtek 
Ipolyvarbón. 

Az elmúlt évben alakult vámosmikolai székhellyel a Szent István király Alapítvány 
az Ipoly mente kultúrkörért. Célja a történelmi műemlékek megmentése, a szellemi 
műhelyek összefogása. Erre az évre széleskörű honismereti-néprajzi pályázatot írtak 
ki a tanulók számára. Téma: az Ipoly mente. 

Szólnunk kell még arról a kulturális programról, kutatási tervről, melyet a Szlová-
kiai Magyar Néprajzi Társaság dolgozott ki a szobi Érdy János Információs Központ-
tal, a váci Tragor Ignác Múzeummal és az ipolysági Honti Múzeummal együttműköd-
ve. A program célja Hont megye néprajzi anyagának a lehető legteljesebb feldolgozá-
sa, természetesen hosszabb távon. Az eddigi gyűjtésekből már néhány önálló tanul-
mány is elkészült. Nevizánszky Gábor összeállította Hont megye régészeti irodalmá-
nak bibliográfiáját, a néprajzi bibliográfiát pedig Hála József és Liszka József készíti. 

Jó a kapcsolat Ipolyság és Balassagyarmat város, valamint Vác város Önkormányza-
ta közt is. Ezek a kapcsolatok érintik a honismeretet is. A váciakkal közösen készült 
például egy videofilm Ipolyság és környéke műemlékeiről. A Honti Galéria anyagot 
cserél, közösen rendez kiállításokat az említett városok hasonló intézményeivel. 

Az emlékek, a hagyományok feltárása szép munka, az értékekre való építkezés 
közös feladat: határon innen s azon túl. Az Ipoly két partján ez már elkezdődött. 

Csáky Károly 

Pályázat! Pályázat Pályázat' Pályázat Pályázat Pályázat Pályázat Pályázat 
A magyar honfoglalás 1100. évfordulója alkalmából a Magyar Néprajzi Társaság több intézmény 

(Néprajzi Múzeum, Magyar Történelmi Társulat, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Honismereti 
Szövetség, TIT Györffy István Néprajzi Egyesülete, valamint a Kriza János Néprajzi Társaság, a Szlová-
kiai Magyar Néprajzi Társaság, Kárpátaljai Magyar Néprajzi Társaság, JMMT Kiss Lajos Néprajzi 
Sazkosztálya, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége, a Muravidéki Magyar önigazgatási 
Közösség és a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület) pályázatot hirdet a 

Kárpát - m e d e n c e m a g y a r tör téne t i n é p m o n d a i n a k összegyűjtésére . 

A pályázat célja a magyar történeti mondák minél szélesebb köri! összegyűjtése nemzeti kultúránk 
gazdagítására. 

A pályázat beadási határideje: 1995. március 15. 
Pályázati útmutató és kérdőív beszerezhető a Magyar Néprajzi Társaság titkárságán, valamint a Nép-

rajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában (mindkét intézmény postacíme: 1055 Budapest, Kossuth tér 12.) 
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Kismaros, Kisvasút végállomás 

K u r i s L a j o s 

A Szobon élő kovácsmester tizenöt 
esztendeje műveli a tojáspatkolás 
mesterségét, eddigi rekordja egy 
tyúktojásra felszegeit 210 patkó, amit 
1 600 lyukon át 840 szeg rögzít. 

A felvételeket 
Mándli Gyula készítette 
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KÖNYVESPOLC 
Kisvárosok Pest megye irodalmi 
térképén 

Rövid számadásra törekszem Pest megye 
irodalmi hagyományainak feltárása nem 
éppen könnyű útjáról. Számadásom elke-
rülhetetlenül vázlat, hiszen az irodalmi 
hagyománygyűjtés Pest megyében folyama-
tos, de még most sem végezhetik a hagyo-
mányok gyűjtői munkájukat megyei iro-
dalmi topográfia segítségével. 

Ugyanakkor velem együtt örülhet az 
olvasó, hogy készül ez a hasznos kiad-
vány, és néhány sikrült kötetét már hasz-
nálhatjuk is. Ilyen Pethőné Németh Erika 
- G. Sin Edit: írók, költők Szentendrén 
című kézikönyve. A gazdag gyűjtemény, 
melyhez felhasználták Farkas Péter 
irodaimtörténész-muzeológus anyagát is, 
nemcsak Ignjatovics Jakov, vagy Ráby 
Mátyás-típusú portrékat közöl, hanem 
külön öröm az Uránia társszerkesztőjé-
nek, Pajor Gáspárnak szentendrei vonat-
kozásait olvasni, vagy éppen az első 
szentendrei író a XII. századi Fulco, a 
Vita Emerici Ducis összeállítója életrajzát. 
A kötet 1990-ben jelent meg. Farkas Péter 
és Nóvák László szerkesztésében jelent 
meg a Studia Comitatensia XIX. kötete 
Irodalomtörténeti Tanulmányok címmel. 
Az Előszó első mondata jellegzetes a 
megye irodalmi múltjára: „Pest megye 
Magyarország irodalmi hagyományok-
ban, emlékekben talán leggazdagabb 
megyéje". Valóban így van, hiszen Petőfi 
három éven át aszódi diák, Arany János 9 
évet töltött Nagykőrösön, Móricz Zsig-
mond harminc éven át dolgozott Leány-
falun. A terjedelemre is jelentős, 689 
oldalas kötet 28 tanulmányban járja körül 
a megye irodalmi hagyományait, Kovács 
József László Ráckevéról, a XVI-XVH. 
századról szóló — a mezővárosi művelő-
dést feltáró tanulmányától a tanulmá-
nyok sorát záró két szerzős — Bihari 

József és Farkas Péter - írásig, mely a 
„Pest megye irodalmi topográfia" elveit 
foglalja össze. Külön egységet jelentenek 
a kötet Sík Sándor századik születésnapja 
tiszteletére írt tanulmányok - köztük 
Jelenits István Középiskolás fokon című 
- Sík Sándor középiskolai irodalomtaní-
tását elemző remek dolgozatig. Bihari 
József — kinek tevékenységéhez kötődik 
a szép Sík Sándor emlékezete gyűjtemény 
megjelenése - és az emlékezetes 
gödöllői 1989-es ülésszak is - a Studia 
kötet előszavában emlékeztet arra, hogy 
megalakult a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság Pest megyei Tagozata. Az 
eseményre két helyszínen, 1989. május 
25-én Zsámbékon és május 26-án, 
Gödöllőn került sor. Az ülésszak előadá-
sainak gyűjteményes kötete Kovács 
József László főiskolai tanár szerkeszté-
sében írásommal azonos címen - Kisvá-
rosok Pest megye irodalmi térképén 
jelent meg. A gazdag tartalmú kötet 
Zsámboky vagy Zsámbéky címen Téglásy 
Imre fonástanulmányát is közli, amely-
ben a szerző a jeles történész zsámbéki 
származását igazolja, apja innen mene-
kült Nagyszombatba. Tóth Tibor és Imre 
László Arany Jánosról, Asztalos István, 
Ratzky Rita és Fekete Sándor Petőfi 
kérdésekről adott elő, és Polónyi Péter a 
Grassalkovichok mecénási szerepét vilá-
gította meg. 

A zsámbéki Tanítóképző Főiskola 
számos helyi irodalmi kérdésről íratott 
szakdolgozatot, érdemes Doroszlay Judit 
Petőfi dömsödi kapcsolatairól, vagy 
Hadrik Hajna Vác az irodalomban című 
felnőtt mértékkel is mérhető önálló 
munkára épülő szakdolgozatait megemlí-
teni. Zsámbék ilyen módon is kívánta 
Pest megye irodalmi múltja feltárásában 
vállalt Magyar Irodalomtörténeti Társa-
ságnak ígért munkáját folytatni. 1991-ben 
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a Ráckevei Füzetek sorozat 14. kötete-
ként jelent meg Kovács József László 
Duna vizén lefelé úsz a ladik című Arany 
Jánostól kölcsönzött című gazdag iroda-
lomtörténeti-művelődéstörténeti vázlata, 
mely többszáz év irodalmát elemzi 
Ráckeve és a Nagy Sziget vonzásában 
Anonymus emlékezetes leírásától Tornai 
József, Mesterházi Lajos és mások 
Ráckevéhez kötődő vallomásáig. Külö-
nösen hasznos, hogy a tanulmány mellett 
a legfontosabb szövegeket is egy kötet-
ben találja az olvasó. Asztalos István 
Vándorlom a világot Petőfi nyomában a 
Galga és a Rákos vidékén alcímmel 
mutatja be sikerült tanulmányában az 
aszódiak és a jelölt táj Petőfiét. A kiváló 
muzeológus Petőfi könyvét (megjelent 
1985-ben) a Magyar Tudományos Aka-
démia Irodalomtudományi Intézetében is 
bemutatta, új kiadása most készül. Az 
aszódi Petőfi Múzeum alighanem legfon-
tosabb Petőfi-kiadványa az aszódi Skóla 
Latina - Petőfi anyaiskolája - múltját 
1912-ig feltáró monográfia lesz, mely ez 
évben már az olvasók kezébe kerül, a 
könyv Asztalos István munkája. 1992-ben 
jelent meg Dömsödi emlékezet címmel a 
Petőfi emlékhelyek dömsödi találkozója 
alkalmából az a gazdag antológia, mely a 
jó helytörténeti dolgozatok mellett 
gazdagon merít Doroszlay Judit kéziratos 
dolgozatából - kár, hogy a szerkesztők 
közé nem hívták meg a fiatal tanítót. Vác 
a Madách-emlékezet ápolás mellett 
kötelezte el magát. A Madách-Kör Tár I. 
kötete ugyancsak 1992-es alkotás. A 
Gyarmati György és Németh Péter Mikola 
szerkesztésében megjelent gyűjtemény 
jeles szerzők sorát tömöríti. 

A gyűjtemény közzéadása a költőként is 
jeleskedő Németh Péter Mikola fáradozásá-
nak is jó eredménye, az ifjú költő és társai 
„Katedrális" címmel 1991 óta tetszetős 
külsejű, modern irodalmat közzéadó folyó-
iratot jelentetnek meg Vácott, folytatva ezzel 
az itt 1794-1795 között megjelent Uránia 
hagyományait. 

Megemlítjük, hogy a helyi irodalmi ha-
gyományok e néhány felsorolt értékes 
alkotása üzleti forgalomban nincs, az 
irodalomtörténet helyi múltja iránt érdeklő-

dő külön fáradozással gyűjtheti össze a 
számára fontos munkákat. 

A Pest megyei irodalom hagyományok 
ápolásának letéteményesei a megyei iro-
dalmi társaságok. Utóbbi időben legtöbbet a 
Móricz Zsigmond Társaságról tudunk, 1992 
augusztusában emléknapokat rendeztek az 
író halálának 50. évfordulóján. 1993-ban 
megemlékeztek Fábián Zoltán halála 10. 
évfordulójáról. Jó lenne többet tudni a 
Gyóni Géza Társaság, vagy az ócsai Falu 
Tamás Baráti Kör működéséről. Minderről 
szó esik bizonyára az Irodalomtörténeti 
Társaság Pest megyei Tagozatának tavaszi 
ülésén, Szentendrén. Reméljük, hogy az 
eddig felsorolt - korántsem teljes - megyei 
helyi irodalmi hagyományokat kutató 
tevékenység megérleli a Pest megye iro-
dalmi topográfiájának várt megjelenését. 
Mint láttuk, az előmunkálatok gazdagon 
rendelkezésre állnak. 

Kovácsné dr. Paulovics Teréz 

Európa híres kertje1 

Horizont szélesítő, gyakorlati példákat és 
szemléletet egyaránt kínáló remek kötettel 
lepte meg a honismeret munkásait a Liget 
Műhely kiadványait gondozó Orpheusz 
Kiadó. Örömünk forrása, hogy vizsgálódá-
sunk gyakori tárgya (a család, település, 
régió) és a rá vonatkozó információk igénye 
fordított arányban van egymással. Aki 
ugyanis munkássága során eljutott az 
egyesek és közösségek tér és idő függvé-
nyében történő vizsgálatáig, az bőven 
tapasztalhatta, hogy a természeti és társa-
dalmi környezet alapos tanulmányozása az 
eredményesség sine qua nonja, vagyis 
nélkülözhetetlen feltétele. Csak ez az út 
vezet el egy-egy civilizációs szint körvona-
lazásához, amely az ember „kettős" környe-
zetéből származó, vagy abban elérhető 
előnyök és hátrányok eredőjeként jöhet 
létre. 

A helyi valóság kutatói valamennyien 
tapasztalhatták, hogy a természeti környezet 
terep és vegetációs viszonyai, az esemé-
nyek történésének éghajlati körülményei az 

^Történeti ökológiai tanulmányok Magyaror-
szágról Szerk.: R. Várkonyi Ágnes és Kása 
László. Bp. 1993. 
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ókori klasszikusokig visszanyúló reneszánsz 
tudósokon át a legújabb időkig érdekelték a 
társadalomtudományok művelőit. A modern 
értelemben vett történeti ökológia azonban, 
amelynek első eredményeit gyűjtötték egybe 
e kötet szerkesztői, csak 1986-ban, a Nemzet-
közi Gazdaságtörténeti kongresszuson 
határozta meg önmagát, tisztázta a társada-
lomtudományi irányzatokhoz való viszonyát. 
Montesquieu (Törvények szelleme, 1748) 
még a természeti környezet tárgyszerű 
vizsgálatának szükségességéről szólt és őt 
követték a XX. század elejétől a napjainkra 
már sok ágra bomlott emberföldrajz hazai és 
nemzetközi képviselői. A természettudomá-
nyok XVIII-XIX. századi térhódítása nyomán 
kibontakozó mechanikus fejlődéselmélet 
viszont már azt hangsúlyozta, hogy az ember 
a tudomány segítségével függetlenné válik a 
természetté és legyőzve annak ellenállását, 
saját szükségletének megfelelően formálhatja 
azt. Ennek a fokozatosan kibontakozó tudo-
mányos tételnek praktikus előképe a hazánk-
ba jött német telepesek (és általában a gyar-
matosítók) „civilizációs tevékenysége", akik a 
„barbár világ" erdei helyére szőlőt, gyümölcsöst 
telepítettek, feltört rétjein és legelőin takarmányt 
termeltek, s településeiket is hazai mintára 
építették. Velük szemben Nyugat-Baranya 
síkvidéki és Mecsek-hegyaljai magyarsága az 
erdők és vizek földesúri szabályozása idején is 
ragaszkodott ősi civilizációja természetes bázisá-
hoz, amely az épületek-eszközök anyagát, az 
emberek ruházatát és élelmét adta. 

Tudós szerkesztőink az új tudományról 
szólva figyelmeztetnek: az ember mindig 
használta a természetet, de a legutolsó időkig 
működött egy önkorlátozó rendszer, amely 
biztosította, hogy utódai is tudjanak élni 
annak javaival. 

A természettel való aktív együttélés tartós-
ságának bizonyítása céljából hivatkozik R. 
Várkonyi Ágnes H. Waterbolk és A E. van 
Griffen biológus - illetve régész geológusok 
munkásságára, akik bebizonyították, hogy az 
őskortól a középkor végéig a vízmenti 
emberek ugyanazzal a módszerrel törték meg 
az árvizek erejét, és hasznosították vizüket, 
iszapjukat, halállományukat, mint hazánk 
vízközi civilizációinak hordozói a vízrendezé-
sek előtt. Ezt igazolták az 1960-os évek 
közepétől Andrásfalvy Bertalan, Takács Lajos 
regionális és Kósa László egyetemes érvényű 
megállapításai az ember és a természet 
kapcsolatáról, de erről szólt valójában R. 
Várkonyi Ágnes Pelikán a fiaival című esszé-

kötete is. Ugyan ő az ősi kapcsolat felvétel-
ének szükségességére utalva írja őszinte 
sajnálkozással ennek a kötetnek a végén: 
„Valahol, valamikor elfelejtettük, elvesztettük 
a természettel való együttélés és együttműkö-
dés évezredes forgatókönyvét". 

Az olvasó számára megkönnyíti a kötet 
használatát a szokott struktúra, amely az új 
tudományt bemutató, közös szerkesztői 
előszóból, a középkortól a XX századig ívelő 
11 tanulmányból áll, amelyeknek tudományos 
eredményeit R. Várkonyi Ágnes A történeti 
ökológia és a művelődés históriája című 
dolgozata helyezi el a humán tudományok 
rendszerében. 

A tudományos körökben és a könyvpiacon 
egyaránt elért sikerek azonban nyilvánvalóvá 
teszik, hogy itt nem egy megszokott kiad-
ványról, hanem a legifjabb történettudományi 
ágazat eredményeinek első, gyűjteményes 
kiadásáról van szó. A tanulmányok szerzői 
között vannak országosan ismert tudósok (Sz. 
Jónás Ilona, Imreh István, Kósa László), de 
olyan kutatók is, akiknek tudományos jövője 
talán éppen a történeti ökológia művelése 
során alapozódik majd meg. Az egyre széle-
sedő érdeklődés megbízható magyarázata, 
hogy a honismeret munkásai és a regionális 
történet kutatói a szerkesztők alapos elméleti 
és szakirodalmi tájékoztatása, illetve a szerzők 
példamutató anyagkezelése révén ugyanazt 
kapják, mintha tényleges hallgatói lettek 
volna az ELTE középkori történeti tanszékén 
szervezett előadásoknak. Ennek bizonyítékát 
kell látnunk abban is, hogy a negyedévenként 
megjelenő Liget című ökológiai és irodalmi 
folyóirat 1994-től már havonta fog megjelenni. 

KissZ. Géza 

SEBESTYÉN KÁLMÁN: 
A Kolozs-Kalotai (Kalotaszegi) Refor-
mátus Egyházmegye népoktatásának 
Adattára a XV. századtól 1900-lg.1! 

A közép- és felsőfokú oktatást, ha hézago-
san is, de valamelyest ismeri a magyar műve-
lődéstörténet, ám alig tudunk valamit az elemi 
iskolákról. Arról a hősies erőfeszítésről, amit 
az iskolamesterek, a tanítók a magyar falvak-
ban évszázadokon keresztül végeztek. Éppen 
ezért nagy öröm egy olyan könyvet 
kézbevenni, mely meghatározott terület 
alapfokú iskoláit, az ott folyó munkát, neve-

1 Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár 
XVII. kötet. Szerkeszti: Renda Kálmán, 
Hörartk Richárd, Nagy Edit. Bp. 1993-
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lést mutatja be pontos történeti adatok 
segítségével. 

A Kolozs-Kalotal Református Egyházme-
gyéhez Kalotaszeg (Körös-, Almás-, Kapus- és 
Nádas-mente) fatvain kívül, a „kolozsi partium" 
(Kolozs, Ajtony, Györgyfalva stb.), továbbá a 
Ló na pataka, a Jára vize partján meghúzódó 
települések tartoznak, számszerint 50 kisebb-
nagyobb község. A legnagyobb Bánffyhu-
nyad, de olyan szórványok is akadnak köztük, 
mint Apahida, Bábony, Fejérd stb. 

A tanítók a XVI. század végétől kezdve a 
Kolozsvári Református Kollégiumból hozták 
és Szentgyörgy napkor választották meg 
egy, két vagy három évre. Ezután vagy az 
anyaiskolába vagy külföldi kollégiumokba 
mentek tanulni azok, akikben megfelelő 
tudás és szorgalom munkálkodott. A meste-
rek munkáját nemcsak az egyházközség, de 
legalább évenként kiküldött bizottság, a 
vizitáció ellenőrizte. Ezek a megmaradt 
jegyzőkönyvei nemcsak a tanító munkáját 
értékelte, hanem jövedelmét, az iskola 
épületét is bemutatta, a tanulók létszámát 
rögzítette, az oktatás anyagát és módját 
leírta. Ezért a jegyzőkönyvek fontos forrást 
jelentenek. 

A nőtlen tanító sorkosztot evett: „A gaz-
dák évenként egyszer főznek és egy darab 
kenyeret adnak" - írják többször is a díjleve-
lek. Ezen kívül egy véka búza, valamennyi 
zab járt neki és szántóföldi járandóságát 
megszántották, a betakarításban a szülők 
segédkeztek. Az iskola, többnyire egyetlen 
szobája a XVTII. században a tanító lakásául 
is szolgált. Éppen ezért nem nősülhetett 
meg, vagy ha ezt megtette, akkor máshol 
kellett lakást bérelnie vagy le kellett állásá-
ról mondania. A mester fizetéséhez egyes 
településeken a földesúr is hozzájárult, ezt a 
dijlevélben is rögzítették. A tanító már 
ebben a korban is a falu és az egyházközség 
mindenese. Nemcsak kántor, de sok helyen 
harangozó Is, máshol a nótárius (jegyző) 
feladatát is ellátja vagy éppen segit az 
uradalmi számadások elkészítésében. 

Az iskola épülete nem különbözött a 
többi lakóháztól, csak a múlt század köze-
pétől kezdve építettek nagyobb, tágasabb 
házakat a tanítás céljára. A régi lantornás 
ablakú iskolákba is behatolt az európai 
műveltség és tanítási módszer. Érdemes 
ezek közül egyet megemlíteni. Lancaster, 
Josef (1778-1838) angol pedagógus száza-

dunk első évtizedeiben feltalálta a 
„kölcsönös oktatás" módszerét. Ezzel csak-
nem egyidőben Kalotaszeg apró falvaiban is 
az Egyházmegye elrendelte ennek alkalma-
zását. ,A módszer lényege abban állt, hogy 
a tanító legügyesebb tanítványait bevonta az 
oktatási munkába. A 'kis segédtanítók' 
(monitorok) az olvasó táblák előtt a betűk 
ismeretére tanították a rájuk bízott és cso-
portokra osztott, apróbb gyermekeket." A 
megfelelő táblákról az Egyházmegye gon-
doskodott. íme az Európához való korabeli 
csatlakozás egy példája. 

A könyvben, a sok között, egy különö-
sen érdekes feljegyzést találtunk 1851-ből, 
illetve 1867-ből Nyilas Miksánéról, a tanító 
feleségéről: „... a tanítóné a lányokat női 
munkára tanítja a népnek szükséges csínos 
munkák ún. reczéknek, párna-csúcsoknak, 
főkötőknek csinos példányait mutatták be a 
leány gyermekek." Mindez Gyerőmonos-
toron történt és a leánykák között ott 
lehetett Hóry Etelka is, a későbbi Gyar-
mathy Zsigáné, aki a kalotaszegi varrottas 
országos hírnevét megalapozta. 

Azzal az óhajjal tettem le Sebestyén Kál-
mán könyvét, hogy mennyivel többet 
tudnánk falvainkról, ha ezeket az adatokat 
mindenünnen ismernénk. Remélem, hogy a 
református iskolákon túl a katolikus és más 
vallások elemi oktatásának körülményeit Is 
közreadják majd a kutatók, mert ez a 
helytörténet, a honismeret számára is nagy 
fontosságú lenne. 

A Szerzőn kívül köszönet illeti a Ráday 
Gyűjteményt és a sajtó alá rendező Szatmári 
Juditot a könyv szép és gondos kiadásáért. 

Balassa Iván 

A somogyiak történeti breviáriuma 
Két tekintélyes külsejű és terjedelmű 

könyv fekszik asztalomon: Kanyar József, a 
tudós történész Impozáns gyűjteménye, 
Harminc nemzedék vallomása Somogyiról. 
Az alcímükben történelmi olvasókönyvnek 
nevezett kötetek második, bővített kiadás-
ban tárják elénk Somogy megye múltjának 
dokumentumait. A csaknem évezrednyi 
időszak emberi és társadalmi viszonyai, a 
gazdálkodás és az életmód összefüggései, a 
kultúra sajátosságai tükröződnek a tartalmas 
írásokban ezer oldalon. A sorszámok szerint 
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439 dokumentum válik hozzáférhetővé. 
Talán Inkább résztémáknak tekinthetjük 
őket, hiszen egy-egy számozott egységen 
belül több forrás adatai is megjelennek, 
szinte felbecsülhetetlen gazdagságát köz-
vetítve az információknak. Több ez a két 
kötet a szűkebb értelemben vett helytörté-
neti források gyűjteményénél, ezért érezzük 
találónak a címet. Harminc nemzedék fel-
halmozott helyismereti tudása áll össze 
olvasmányos dokumentumfolyammá, és ha 
ezek a szövegek nem is mindig vallomások 
- a szó megszokott értelmében - , mégis a 
tanúságtétel feladatát és kötelezettségét vál-
lalják, legyen szó a kortárs személyesebb 
megnyilatkozásáról, vagy egy későbbi kor 
tudósának objektív mérlegeléséről. Ez a 
válogatásmód lehetővé teszi, hogy a táj és 
népe kapcsolatrendszerét, a politikai és a 
társadalmi mozgások alakulását, a gazdaság 
és a kereskedelem teljesítményeit, valamint 
a népjóléti és a kulturális helyzet jellemzőit 
több nézőpontból Ls meglássa a mai olvasó. A 
második kiadás vaskosabb első kötete 1989-
ben jelent meg Kaposváron, s 1993-ban kézbe 
vehettük a második kötetet ls, így hát Somogy-
ság őskorától 1989-ig vezetnek el bennünket e 
válogatott tanúvallomások. 

Ez a maga nemében mind terjedelmét, 
mind módszerét tekintve kiemelkedő 
jelentőségű munka több általános kérdést 
ébreszthet az olvasóban, s ezeket a recen-
zens sem kerülheti el. Az első mindjárt 
annak tisztázása, van-e értelme és jelentő-
sége a múlt megidézésének. Mi, a honisme-
ret elkötelezett munkásai természetesen 
kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a szülő-
föld, a lakóhely ismeretének, amelyben 
szerves alkotóelem a népélet hagyományvi-
lága és a história is. Vannak azonban napja-
inkban is olyan megnyilatkozások, amelyek 
szerint a múlt helyett a jelen tényeivel 
célszerű foglalkozni. Mintha a kettő elvá-
lasztható volna. Mintha megérthetnénk a 
társadalmi és kulturális folyamatokat az 
előzmények feltárása nélkül. Jól példázza 
ma, a boszniai véres események idején a 
nyugati hatalmak tanácstalansága, hogy 
megfejthetetlenek bizonyos konfliktus-
források a hozzájuk vezető út felderítése 
nélkül. De a magyarság több Duna-meden-
cebeli országban felszínre törő törekvései-
nek jogosságát sem lehet csak a jelen 
általános politikai elvei alapján értékelni. 

Sokan állnak értetlenül a kollektív nemzeti-
ségi jogok igényének megfogalmazásával 
szemben, mert figyelmen kívül hagyják a 
határokon kívülre került magyar szigetek 
történelmi sorsát. A történelem azonban -
természetesen - nem lehet felelőtlenül 
alkalmazott hivatkozási alap önös politikai 
célok szolgálatában. 

Mit mond a múlt ismeretéről a somogyi 
történelmi olvasókönyv? Érdekes a helyzet, 
hiszen a kötet becsületesen közli az 1967-es 
előszót és az 1966-ban keletkezett szerkesz-
tői bevezetőt is az 1989-es keltezésű máso-
dik előszó, illetve bevezető előtt. Ezeket 
egybevetve újabb általános kérdésként 
fogalmazódik meg, hogy vajon a helytörté-
net minden rendszert egyformán kiszolgál-
e. Illetve az ls, mennyire befolyásolja az 
összeállítót az épp hatalmon lévő politikai 
kurzus. Nincs értelme szemérmesen figyel-
men kívül hagyni ezeket a kérdéseket. 
Huszonhét évvel ezelőtt a történelmi olva-
sókönyv kiadásának egyik fő célja a párt 
megyei első Ütkárának megfogalmazása 
szerint az, hogy „elményítse a szocialista 
hazaszeretetet, az egészséges patriotizmust 
és az internacionalizmust főként a tanulóif-
júságban". Jó két évtized múltán a megyei 
tanácselnök már arra figyelmeztet: „A 
történelem reális ismerete, a tényeknek 
nem a másból történő historízálása, tehát a 
hiteles történelemszemlélet egy nép, egy 
nemzet létének szükséges és nélkülözhetet-
len feltétele"; majd emlékeztet a nemzeti 
tudat alakításának, fejlesztésének időszerű-
ségére. A szemléletbeli különbség azonban 
elsősorban azt illusztrálja, hogy az érvényes 
politika épp milyen ideológia alapján tekint 
a régmúlt időkre, a történelem Interpretálá-
sára. Ez azonban a történelmi olvasókönyv 
jelentőségét csak kis mértékben érinti. Sőt: 
ha az eredeti dokumentumokat adja ke-
zünkbe, akkor teljes mértékben az olvasóra 
bízza a tanulságok mérlegelését. Az efféle 
kiadványokat tehát valójában nem a kiadói 
szándék minősfti, hanem felhasználásának 
módja. Ez utóbbit az összeválogatott anyag 
jellege befolyásolja, ami a szerkesztői 
koncepció függvénye. 

A somogyi történelmi olvasókönyv leg-
főbb érdeme, hogy Kanyar József a témák, a 
szemelvények kiválasztásában a történészi 
felelősséget és szakértelmet érvényesítette; 
figyelme a levéltári irategyüttesek mellett 
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nyomtatott művekre, a sajtóra Is kiterjedt. 
Szándékát az a kettősség vezette, hogy 
bemutassa az országos jelentőségű esemé-
nyek somogyi vetületét, egyúttal pedig a 
helytörténet jellegzetes részleteivel tegye 
teljesebbé az országos képet. A dokumen-
tumok a tudatos szerkesztői gondosság 
nyomán szervesen kapcsolódnak egymás-
hoz, így bizosftva azok olvasmányos lánco-
latát. Az összeállító azzal adott olvasó-
könyvének sajátos műfaji megoldást, hogy a 
történelmi képzettséggel nem rendelkező 
olvasónak eligazító közlésekkel siet segít-
ségére, saját szövegekkel köti össze doku-
mentumalt. Emellett azonban megtaláljuk a 
tudományos igényeket kielégítő apparátust: 
a név- és helymutatót, a bibliográfiát. 
Használhatóságát növeli a közölt műemlék-
jegyzék, a természetvédelmi területek 
áttekintése, különösen pedig a kitűnően 
válogatott képanyag. 

Az első kötet a régészeti leletek alapján 
rekonstruált őskortól a második világháború 
végéig mutatja be Somogy vármegye népe-
inek történetét. A középkor világát a mo-
nostorok, köteleshelyek, várak, városok, 
uradalmak bemutatása idézi fel. Külön 
fejezet világítja meg a török megszállás 
tényeit. A portális összeírások, urbáriumok, 
jobbágylevelek adatai konkrétumokkal 
segítik elő az egykori valóság megismeré-
sét; Bél Mátyás, a török Dselálzáde és Evlia 
Cselebi vagy Pethő Gergely leírásai, Zrínyi 
Miklós levelei élményszerűen egészítik ki a 
tényközléseket. A hódítás nyomán a török 
közigazgatás bevezetése 120 évre felfüg-
geszti Somogy vármegye önállóságát, és az 
idegen uralom megszűnte után is nehéz a 
pusztító következmények felszámolása, az 
újratelepítés. A falvak népe a kíméletlen 
dézsmaszedések ellen tiltakozva csatlakozik 
a kuruc mozgalomhoz, Rákóczi szabadság-
harcához; a hadi események, a kurucok 
ellen felbujtott rácok gyújtogatásai azonban 
újabb szenvedéseket hoznak. Az újratelepí-
tés, az önkormányzatok kiépítése, a statú-
tumok és céhprivilégiumok szabályozó 
hatása elvezet ugyan az igazgatási konszoli-
dációhoz, de a somogyi parasztmozgalmak 
feltárják az elviselhetetlen jobbágyterhek 
okozta nyomort, a Habsburg-abszolutizmus 
gyarmatosító törekvéseit. Ez a problémakör 
adatgazdagon mutatkozik be a kiválasztott 
dokumentumok által: a XVTII. századi 

Somogy társadalmának valóságos képét 
kapjuk. Kaposvár véglegesen Somogy-
ország fővárosa lesz; művelődéstörténeti 
esemény Csokonai Vitéz Mihály és Nagy-
váthy János somogyi szereplése. A XIX. 
század elején a székváros a polgári fejlődés 
útjára lépett, de nem szűnnek a megyében 
az úrbéri panaszok. Az insurgens lázadás, a 
betyárok és szökött katonák garázdálkodá-
sa az elégedetlenség megnyilvánulása. A 
kulturális mozgások azonban új erők és 
intézmények megjelenését bizonyítják; 
Berzsenyi Dánlel költői munkássága, a 
megyei olvasó társaság létrehozása, a 
magyar nyelv hivatalossá tételének folyama-
ta ad példát erre. A reformküzdelmek -
előbb Széchenyi István és Wesselényi 
Miklós melletti kiállással -, és megmozdulá-
sok - így az 1840-es mesztegnyői zendülés 
- egyre határozottabban demonstrálják a 
változás igényét. Külön fejezet fogja egybe 
az 1848-1849. évi forradalom és szabadság-
harc somogyi dokumentumait a márciusi 
események hírétől a helyi parasztmozgal-
makon át a fegyveres harcig, Noszlopy 
Gáspár kormánybiztosi működéséig. 

A kötet legterjedelmesebb fejezete So-
mogy vármegyét mutatja be a kapitalizmus 
korszakában. Ez érthető mind a dokumen-
tumok széles köre és mennyisége, mind a 
bekövetkező történeti fejlődés alapján, 
hiszen nagyrészt ebbe a korszakba nyúlnak 
a modern Magyarország gyökerei. Előbb az 
újraélesztett abszolutizmust kellett elszen-
vedni, mely a legendás hírű Noszlopy 
Gáspár kivégzésével Ls az ellenállástól 
kívánt elriasztani. A helyi ipari és kereske-
delmi központokban azonban megindul a 
kapitalizálódás, új népnevelési eszmék 
jelentkeznek, megjelenik az első hírlap 
(1866). A dualizmus korszaka - elsősorban 
Kaposváron - új fejezetet nyit a tőkés 
fejlődésben, a vasúthálózat, a bankrendszer, 
az ipartelepek kiépülésében. Másrészt 
szerveződik az ipari és az agrárproletariátus, 
a nagybirtok szorításában tömegek kény-
szerülnek kivándorolni. Mindezt - és épp a 
sajátos helyi változatokat - az olvasókönyv 
igen árnyaltan szemlélteti. Intermezzót és 
ezért külön fejezetet jelent a polgári kor-
szakban 1919 kettős forradalmi hulláma. A 
polgári forradalom itt nem tudott egy 
mérsékelt programot sikerre vinni, erőteljes 
balratolódás következett be. Somogyból 
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indult ki a földfoglaló mozgalom, majd 
hamarosan a termelőszövetkezetek alakítá-
sára került át a hangsúly, Kaposváron már 
febniár 25-én elhatározták az első, 
negyvenezer holdas nagybirtok kisajátítását. 
Móricz Zsigmond - külföldi újságírók 
társaságában - áprilisban látogatott el 
Somogyba, s cikkekben írta meg tapasztala-
tait; Rippl-Rónai József képzőművészed 
szabadiskola szervezésére vállalkozott. 
Érdekes az 1919. augusztus eleji események 
rajzolata, a régi jogrend visszaállításának 
folyamata; annak bemutatása, hogy Somogy 
az ellenforradalmi fellépésben is megelőzte 
az országos eseményeket, s Innen Indult a 
kezdeményezés Horthy Miklós kormányzó-
vá választására. 

Ha van némi hiányérzetünk, az az úgy-
nevezett ellenforradalmi korszaknak kissé 
sommás bemutatásából ered. Hiteles iratok 
sora tanúsítja a földműves nép nyomorát, de 
alig találjuk nyomát a kulturális önszerve-
ződésnek,. mint például a népfőiskola, a 
népi kultúra nidatos ápolása, a gazdasági 
szakképzés, az iskolaügy, az egyesületek 
(köztük a Berzsenyi Társaság), a művészeti 
és muzeológiai kezdeményezések, a népi 
írói mozgalom (Szárszó!) kibontakozásának. 
Ezekre - érdekes módon - a második kötet 
egyik-másik visszapillantást adó írásából 
vetődik némi fény. 

A második kötet a II. világháború végé-
vel, az új demokratikus államszer-vezet 
kiépítésének első lépéseivel kezdődik. A 
hadiesemények, a háborús veszteségek, a 
pártok és a nemzeti bizottságok tevékeny-
sége, a földosztás, az újjáépítés, a tanács-
rendszer bevezetése a témái a szemelvé-
nyeknek. Az 1950-es évek élesedő osztály-
harca kevésbé követhető nyomon, és a 
hangsúly egyre Inkább a kulturális szférára 
helyeződik át. Kanyar József Somogy 
művelődési és tudományos közéletének 
meghatározó egyéniségeként maga is tanúja 
és mozgatója az értékőrző és -gyarapító 
kezdeményezéseknek, érthető, hogy itt már 
saját közleményeivel tudja bemutatni és 
dokumentálni a történéseket. Míg a régibb 
korok felidézésében a tudós fogja kézen az 
olvasót, korunk évtizedeiben az aktív 
résztvevő a kalauzunk. A szeélyesség és a 
szülőmegye hagyomáyaiból fakadó Ihletett-
ség adja hitelét a tanú megnyilatkozásainak; 
szervesen csatlakozik harminc nemzedék 

vallomáához a harmincegyedik generáció 
tagjaként. A szuggesztív személyiség rá-
nyomja bélyegét művére, így kell történelmi 
olvasókönyvét elfogadnunk. 

A szerkesztő szülőföldje történeti breviá-
riumaként említi munkáját, mert joggal 
gondolhatja, hogy az a helyismeretben 
érdekelt somogyiak mindennapi olvasmá-
nyává lehet. Lapjain fénykévék hullanak 
vagy árnyékok bontlnak a megelevenedő 
múlt alakjaira és folyamataira, mintha 
Vörösmarty ítéletét szemléltetné: ,.Mindig 
így volt e világi élet, Egyszer fázott, másszor 
lánggal égett". Aki nyitott reá, megtalálhatja 
a történelem legfőbb tanulságát Somogy 
múltjának dokumentumaiban is: minden 
kor próbatétel a kortárs számára, és jó 
tudni, hogy elődeinknek - sokszor nagy 
áldozatok árán - sikerült kiállni a próbát. 
Bízhatunk benne, hogy Somogyország mai 
fial ebből erőt merítve tudnak választ adni 
konink kihívásaira. 

Kováts Dániel 

A Tragor Ignác Múzeum Közieményel 
A közelmúltban jelent meg Kővári Klára 

szerkesztésében a Váci Könyvek 1981-ben 
újraindított sorozatának hetedik kötete. A 
sorozat legfőbb célkitűzése a város és 
tágabb környéke múltjára vonatkozó tárgyi 
és írásos emlékek közreadása, feldolgozása. 
A múzeum fegyvergyűjteményének kataló-
gusa, a középkori városban végzett nagy-
szabású leletmentés kiemelkedően gazdag 
leletanyagának közzététele, a törökkori írott 
források, a váci püspökségi urbáriumok 
közlése jelzik többek között a koncepció 
sikeres megvalósításának állomásait. Külön 
említést érdemel a nagy múltú váci sajtó 
izgalmas történetének feldolgozása. 

A kötet öt tanulmánya két téma köré 
csoportosul. Hellebrandt Magdolna a váci 
kelta leleteket mutatja be. A kavicsbányából 
az 1930-as évektől kezdve gyarapodott a 
múzeum hiteles megfigyelés nélküli tár-
gyakkal. A kisebb leletmentések után 1969-
1974. között végzett ásatásokon 55 kelta sírt 
tártak fel; egyharmaduk csontvázas, két-
harmaduk hamvasztásos temetkezést tar-
talmazott. A Kr. e. 111-11. századra keltezhető 
sírok változatos temetkezési szokásokról 
tanúskodnak. Csaknem az összes sír tartal-
mazott mellékleteket. A viselethez tartoztak 
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a különféle bronz- és vasékszerek, fibulák, 
kar- és lábperecek, gyűrűk, övek. Üveg 
karperecek töredékei és gyöngyök is 
előkerültek. Utóbblak közül kiemelkednek 
a maszkos emberarcot ábrázoló gyöngyök. 
A viszonylag kevés sírban előforduló 
fegyvereket kardok, lándzsák és pajzsdudo-
rok képviselik. Legnagyobb számban a 
korongolt edények - urnák, tálak és külön-
féle fazekak - maradtak ránk. 

33 sírban találtak ételadományra és állatál-
dozatra utaló csontmaradványokat. Vörös 
István vizsgálatai szerint ezek túlnyomó 
többsége sertésből (94 %), kisebb része 
tyúkból, illetve szarvasmarhából származott. 
Ez az arány összhangban van a sertésnek és a 
vadkannak a kelták mindennapjaiban és 
vallási elképzeléseikben betöltött szerepével. 

A másik témakör a középkorba vezet 
bennünket. A törökkori ostromokban és a 
XVni. századi építkezések következtében 
teljesen elpusztult püspöki székhelyre és 
várra vonatkozó ismereteinket csak régé-
szed módszerekkel tudjuk bővíteni. Tetta-
manti Sarolta az elődjei és saját maga által 
1962-1964-ben és 1970-1990 között végzett 
ásatások részletes feldolgozását készítette 
el. A feltárások a hozzáférhető területek 
mintegy 30 %-ára terjedtek ki, lehetővé téve 
számos fontos kérdés megválaszolását. Az 
eddigi kutatások során nem találtak Árpád-
kori erődítésmaradványokat. Ha voltak is 
ilyenek, a későbbi építkezések elpusztí that-
ták maradványaikat. A legkorábbi, erődí-
ményrészletnek tartható épület a XIV. vagy 
Inkább a XV. századra keltezhető. Ezután épült 
meg az északi és a Dunára néző nyugati várfal; 
utóbbit teljes hosszában sikerült feltárni, és 
részben helyreállítani. A középkori püspökvá-
rat a törökkorban többszörösen átépítették, 
ennek nyomait több helyen meg lehetett 
figyelni Legjelentősebb az a két nagy, sokszö-
gű saroktorony, amely a keleti várfal két 
végpontján állt. Ezeket a középkori székes-
egyházból származó kőfaragványok felhaszná-
lásával 1628 után emelték. 

Az újkori épületek miatt a vár belsejének 
nagyobb része hozzáférhetetlen a kutatás 
számára, ezért a középkori székesegyház és 
püspöki palota kutatása nem járhatott 
alaprajzilag értékelhető eredményekkel. A 
bőséges leletanyagból a reneszánsz padló-
téglák, törökkori török és magyar fazekas-
termékek emelhetők ki. A dolgozathoz 

függelékként csatlakozik a román kori és 
gótikus faragott kövek katalógusa. 

A szakirodalom már korábban Is több vá-
ci reneszánsz kőfaragványt tartott számon, 
ezek a feltárások eredményeként további 
töredékekkel gyarapodtak. A kötet Kop-
pány Tibor leírásában, felmérési rajzaival és 
néhány rekonstrukciójával kiegészítve a 
teljes kőanyag leltárát tartalmazza. A kövek 
beható stíluselemzése alapján szétválasztja a 
püspöki palotához tartozó építészeti eleme-
ket és a feltehetően a székesegyházhoz, 
pontosabban a Szent Miklós kápolnához 
köthető maradványokat. Megállapítja, hogy 
a Báthori Miklós (1474-1506) püspöki 
építkezéseiről előkerült emlékeket a hazai 
korai reneszánsz művészet legelső vonalába 
lehet sorolni. 

A vár területén napvilágot látott kisebb 
Árpád-kori leletegyüttes állatcsontjait Barto-
siewicz László dolgozta fel. A hasonló korú 
lelőhelyektől eltérően itt a csontok többsé-
ge, mintegy kétharmada juhfélékből (juh és 
kecske) származik, az élelmezésben máshol 
jelentős szerepet játszó sertést csak kevés 
csont képviseli. (Vác, 1994.) 

Torma István 

A metropolis árnyékában 

1992-ben jelent meg Vácon a Madách 
Kör Tár I. kötete. Maga a cím is utal ennek a 
kis városnak sajátos földrajzi-gazdasági-
kulturális helyzetére. A múlt század közepé-
ig regionális központ szerepét is betöltő 
virágzó város jutalma-büntetése a vasút, 
amely „lerövidítette" a távolságot a főváros 
és Vác között. A híres váci piacok veszítet-
tek jelentőségükből, már nem Vác, hanem 
Budapest volt a vásározók úticélja. A visz-
szaesés minden területen jelentkezett. Vác a 
XX. század végére menthetetlenül a 
„metropolis árnyékába" került. 

A Madách kör alapítói éppen ebből a 
helyzetből szeretnének kikerülni, s a várost 
- legalább szellemi téren - kiemelni a 
provincializmusból. Gyarmati György szer-
kesztő így ajánlja az olvasók figyelmébe a 
könyvet: „.„a provincializmus Szküllái és a 
világmegváltó ígérvények Kharübdiszei 
között létezhet olyan mértéktartó és érték-
hordozó polgártudat, mely egyszerre 
tájékozódik és tájékoztat szűkebb és tágabb 
honunk jelenbe érő múltjáról, arról, mi 
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egyszerre szól rólunk és nekünk." A kötet e 
nemes cél megvalósulásának bizonyítéka. 

Négy fejezetre oszlik. Az első három ta-
nulmányokat tartalmaz, míg az utolsóban, 
amely a Dokumentumok a váci Madách 
kör életéből címet kapta, leveleket, újság-
cikkeket, jegyzőkönyveket adnak közre a 
szerkesztők, melyek jól reprezentálják 
milyen nehézségekkel kellett megküzdeni-
ük egy civil szervezet életre hívólnak az 
1980-as évek derekán. A kör addigi tevé-
kenységéről egy részletes eseménynaptár is 
tájékoztat. 

Az első fejezetben - A tragédia diadala 
és a szerző megpróbáltatásai - az 1989-es 
Madách-konferencián elhangzottak olvasha-
tóak. A legjelesebb Madách kutatók gondo-
latai jelennek meg: Horváth Károly Az 
ember tragédiájá-ban megjelenő történelmi 
eszméket vizsgálja, Kelényi István pedig a 
mű első színpadra kerülése kapcsán, Paulay 
Ede rendezőpéldányát véve forrásul, arra 
próbál választ adni, hány sorból áll Az 
ember tragédiája? Kerényi Ferenc Madách 
értékelésének, s a Madách-kultusznak válto-
zásairól szól. Praznovszky Mihály helytörté-
nész a Madách-korabeli Nógrád vármegyét 
mutatja be, azt a környezetet, amelyben Az 
ember tragédiája is született. Végül Leblanc-
né Kelemen Mária előadásában Madách 
közéleti pályáját követi nyomon. 

A Madách-kör a Magyar Történelmi Tár-
sulattal és a Pest Megyei Levéltárral közösen 
1989 áprilisában szakmai konferenciával 
emlékezett meg a váci csata évfordulójá-
ról. A következő fejezet a konferencia 
előadásainak anyagát tartalmazza. Kosáry 
Domokos bevezetőjében kiemelte az ilyen 
jellegű konferenciák jelentőségét: „Tulaj-
donképpen el kellene jutnunk mindenüvé, 
nemcsak írásban, hanem ha lehet, szemé-
lyesen, szóban Ls, városokba, helységekbe 
és Iskolákba, a fiatalok közé, a helyi közös-
ségekbe, mert ezekből épül fel az ország 
társadalma, ezek múltja együtt teszi az 
ország és a nemzet múltját. Ezek értékőrzé-
se, hagyománya, öntudata, kriükus önbe-
csülése nélkül nincs ma nemzeti öntudat." 
Urbán Aladár a váci nemzetőrtáborról, 
Hermann Róbert Görgey Artúr váci nyilat-
kozatáról tartott új szemléletű előadásai is 
olvashatóak ebben a fejezetben. Damjanich 
tevékenységét vizsgálja és értékeli az 
áprilisi győztes váci csata kapcsán Pelyach 

István. Katona Tamás gondolatai illenek 
leginkább a fejezet dméhez: „Muszáj Her-
kulesek - névtelen helytállók". Az 1849. július 
15-17-1 vád csata kapcsán beszél az egykor 
ismert, sőt közismert, de az idő múltával 
elfeledett hősöktől. Jellemzései rendkívül 
szemléletesek. Külön kitér Görgey és Kossuth 
kapcsolatának elemzésére. A fejezetet Németh 
Péter Mikola 1990. április 8-án a Vád Honvéd 
Emlékműnél elmondott beszede zárja 

A következő egység tartalmazza a Ma-
dách-kör különböző rendezvényein elhang-
zott előadásokból való válogatást. Bertényi 
Iván a nemzeti, Horváth M. Ferenc Vác 
történelmi címerének kialakulását, változá-
sát követi nyomon sok képpel illusztrálva. 
Rendkívül érdekes az Erdély a történelem-
ben - mindennapjainkban címet viselő írás, 
amely az 1989. február 7-én tartott előadá-
son elhangzottakat közli. A meghívottak -
Pomogáts Béla irodalomtörténész, Szász 
Zoltán történész és az akkor még vád lakos 
Vári Attila író - beszélnek Erdélyről, a 
magyar és román álláspontokról. Tanulsá-
gos, miként ítéli meg a helyzetet az Erdély-
ből áttelepült Vári Attila, akinek nézetei 
nem egy pontban ütköznek nemcsak az 
akkori, de a mai hazai véleményekkel is. 
Megszívlelendő minden tanácsa, de főként 
az, úgy kell segíteni, hogy ne ártsunk. Bihari 
Mihály tanulmánya, a Reform és társadalom, 
újból aktuálissá vált, mivel választás előtti 
állapotot elemez a szerző. „Most a választás-
ra készülődés időszakáhan a józan ész, a 
becsületesség, a tisztesség, szóval az kell, 
hogy hitele legyen szavainknak. Lehet, 
hogy ugyanazt mondjuk, mint amit egy 
másik ember, aki nálunk sokkal híresebb 
vagy hírhedtebb, csak éppen annak már 
nem hLszik el, hiába sokkal nagyobb, 25-30 
éve« a politikai tapasztalata, és tudja, ho-
gyan kell tárgyalásokat vezetni, jelentéseket 
írni, mozgatni egy apparátust, csak éppen 
nincs hitele." A fejezet zárása Gyarmati 
György tanulmánya, mely a Kisállamok és 
nagy akarások Közép-Európája címet viseli. 
A megváltozott világpolitikai helyzetet 
elemezve rámutat arra, hogy szükségszerű 
egy közép-európai együttműködés, első-
sorban az államközi kapcsolatokon túlmuta-
tó nemzetek közötti gazdasági-kulturális 
kapcsolat. „Ezért előfeltétele Közép-Európa 
létének az egyes országokon belüli civil 
társadalmak mielőbbi létrejötte." 
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A kötet a2. MTA Soros Alapítvány, a Pest 
Megyei Monográfia Alapítvány, a Fiesta 
Alapítvány, Vác Város önkormányzata és a 
Kenéz és Kenéz Kft. támogatásával jelent 
meg. Szerkesztői - Gyarmati György és 
Németh Péter Mikola - nagyszerű munkát 
végeztek, a válogatás hűen tükrözi a Ma-
dách-kör szellemi műhelyében folyó mun-
kát, ahol a helyi, egyedi problémák orszá-
gos, európai viszonylatokba ágyazódva 
jelennek meg. 

A könyv címe utal arra, hogy szerkesztői 
sorozatnak szánták. A megjelenés óta két év 
telt el, s bizonyára összegyűlt már egy 
újabb, hasonlóan színvonalas kötetre való 
tanulmány. Érdeklődve várjuk a folytatást. 

Forró Katalin 

Magyar Iskolák a Kárpát-kanyarban 
A napjainkra Románia második legna-

gyobb városává duzzasztott Brassótól 
délkeletre található az a Hétfalu névvel 
összefüggő településcsoport, amely — 
nevének megfelelően - csakugyan hét 
faluból áll: Tatrang, Zajzon, Pürkerec 
(Háromfalu), Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu 
és Hosszúfalu (Négyfalu). Lakói, akiket 
hétfalusi csángóknak Is mondanak, valójá-
ban székelyek; őseik egykoron a Kárpátok 
déli szorosait őrizték. Vallásukra nézve 
tekintélyes hányaduk evangélikus, a szá-
szok jobbágyaiként a XVH. századtól lettek 
Luther követői.1 Az 1992-es népszámlálási 
adatok szerint Hétfalu összes lakossága 
csaknem 37 ezer lélek, ebből mintegy 11 
ezer vallotta magát magyar nemzetiségű-
nek. Ez a sajátos jegyeket mutató magyar 
népcsoport - amely meglehetősen elkülö-
nül a Barcaság Olt menti magyar települé-
seitől - rendkívül gazdag kulturális hagyo-
mányok örököse: négyszázötven éve 
helybeli és magyar tanítási nyelvű iskolák-
ban tanulhatnak arra való fiataljai. Az 
évforduló alkalmából adta ki a Hétfalusi 
Művelődési Egyesület - az Országos Széc-
hényi Könyvtár és a Kölcsey Ferenc Alapít-
vány közreműködésével, Illetve támogatá-
sával - azt a dokumentumgyűjteményt, 
amely bőséges ízelítőt nyújt a hétfalusi 

1 A barcasági magyarokról bővebben ld. 
Halász Péter írását a Honismeret 1993. 
2. számának 22. oldalán. 

magyar oktatás csaknem félezer éves 
múltjából. 

Hétfaluban is - miként a magyar föld 
legtöbb táján - a humanizmus, majd a 
reformáció szelleme teremtette meg a 
szélesebb körű, laikusok számára ls elérhe-
tő művelődés, valamint az anyanyelvű 
oktatás föltételeit. Csakhogy itt, elütően 
Erdély más részeitől, az evangélikus vallás 
és az evangélikus felekezeti oktatás lett a 
magyar iskoláztatás alapzata — a szász 
Brassó hűbérúri fölsősége okán, elannyira, 
hogy ma is Hétfalu adja az erdélyi magyar 
evangélikusság legnépesebb tömbjét. A 
humanizmus alapeszméinek, a felebaráti 
szeretetnek és a szabadság jogának érvé-
nyesülése határoaa meg az örökbirtokos, 
majd hűbérúr szász város szuperinten-
dandájának türelmességét a hétfahislak iskola-
alapításával szemben. Sőt a szászság példát is 
mutatott a közelében élő más népnek nemzeti 
öntudatának őrzésével, anyanyelvének vé-
delmével, Iskolakultuszával, könyvkultúrájá-
val, eleven művelődési életével. És miután 
Bethlen Gábor fejedelem 1629-ben törvény-
ben megadta a jobbágyok tanulási lehetőségét, 
mi sem állt útjában annak, hogy a hétfahislak 
közül messzi földön híres értelmiségiek 
nevelődjenek, papok és iskolamesterek, akik 
visszatérve szülőföldjükre, folytatták elődeik 
nemes munkálkodását. 

A hétfalusi magyar oktatás első bizonyító 
erejű emléke 1544-ből való, a brassói 
Hontems János ekkor ment egyházlátoga-
tásra Háromfaluba, s megemlékezett arról, 
hogy lelkész és Iskolamester működött itt. A 
kor szabálya szerint ugyanis, amelyik 
felekezetnek temploma volt egy községben, 
annak skólát ls fönn kellett tartania. Az 
evangélikus oktatás határozta meg az elmúlt 
ötödfélszáz esztendő legnagyobb hányadát, 
lényegében a második világháború végéig. 

Az első pillantásra meglehetősen vegyes 
tartalmúnak látszó kötet mozaikos képet ad 
Hétfalu iskolatörténetéről - kétféle értelem-
ben is. Egyfelől elegyedik a megismerhető 
múlt a belátható jelen képével; másfelől 
nem csupán az intézmények históriáját 
vázolják föl településről településre haladva 
a cikkek, összeállítások szerzői, hanem e 
sajátos magyar népcsoport iskolásainak és 
Iskolázottjainak biográfiai, szociológiai, 
művelődéstörténeti nézőpontú vizsgálatára 
is vállalkoznak. Elsőül áttekintést kapunk az 
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1540 és 1992 közötti négy és fél évszázad 
iskolaügyéről - falvanként, s azokon belül 
rendszerint felekezeti osztásban - intézmé-
nyenként haladva. E résztanulmányok 
szerzői a táj jeles helytörténészei, mint Bin-
der Pál, vagy olyan helybeli tanárok, pél-
dául Hochbauer Gyula, Farkas Attila vagy 
Veres Melinda, akik a napi oktató-nevelő 
munka mellett szűkebb pátriájuk múltját 
kutatják. írásaikban megemlékeznek a skó-
lák történetének legfontosabb állomásai 
mellett a koronként változó pedagógiai 
módszerekről, a tankönyvekről és órarend-
ről, a maguk után emléket hagyó iskolames-
terekről, a hitéletről. 

A kötet második egységének írásai be-
számolnak az önképzőkörök, a természetjá-
ró csoportok és a pedagógusok szakmai 
szervezeteinek távolabbi és közelebbi 
múltjáról. Található még itt két igen érdekes 
összeállítás: az egyik A helyi pedagógusok 
vázlatos kislexikona, amely körülbelül 600 
hétfalusi magyar tanító és tanár hosszabb-
rövidebb életrajzát tartalmazza; a másik a 
Híressé vált diákok című életrajzi áttekintés, 
ahol tizenegy elhíresült egykori hétfalusi 
tanuló bővebb pályarajza szerepel. Közülük 
való az a Zajzoni Rab István, egykoron 
ismert versíró, akinek a nevét ma a 
osernátfalusi magyar gimnázium viseli. De 
hétfalusi kisdiák volt hajdan a budapesti 
Múzeum-kertben látható Széchényi Ferenc 
szobor alkotója is: Istók János; továbbá az 
erdélyi magyar líra közismert nagysága: 
Bartalis János. 

A harmadik egységben általános népe-
sedési és iskolanépességi statisztikai táblá-
zatok találhatók az 1871-1992 közötti 
időszakra nézve. Hétfalu lakossága a 
statisztikailag fölmért százhúsz évben 
érdekesen változott: Négyfalué csaknem 
megduplázódott, ezen belül szorult vissza a 
magyarság 43 százalékról 28 százalékra; 
Háromfalu népessége csaknem változatlan 
maradt, ám a 66 százalékos magyar többség 

leapadt 44 százalékos arányra. Az is elgon-
dolkodtató, hogy amíg a román lakosság 23 
százaléka jár valamilyen felsőbb Iskolába, 
addig a magyaroknak az egytizede sem. S 
ez nem magyarázható pusztán a magyarok 
alacsonyabb népszapomlati mutatóival. Köze-
lebb visz a helyzet megértéséhez az a statiszti-
kai összesítés, amely számba veszi a középis-
kolai és szakoktatási intézmények osztályainak 
számát. Eszerint ma Hétfahiban 46 román 
tannyelvű és csupán 7 magyar középiskolai 
osztály működik; ilyenformán a magasabb 
Iskolafokozatokba vezető nemzetiségi út 
ugyancsak szűk. Található még a kötetben az 
egykori Iskolák változatos köznapjait és derűs 
pillanatait fölidéző anekdotagyújtemény, 
azután személyes vallomások és szociológiai 
fölmérések eredményei az egykori és mai 
tanulók helyzetéről, ftidatállapotáiól, továbbá 
tekintélyes jegyzetapparátus és képmelléklet. 

A rendkívül adatgazdag dokumentumkö-
tetnek többféle értelmezése, olvasata lehet. 
Ha tetszik, egy kistáj iskolatörténetének 
foglalata. Ha tetszik, eleven példa a múltból 
arra nézvést, hogy az anyanyelvű Iskolázta-
tás félezer éve sem volt kegy, hanem 
természetes emberi igény és jog. És legfő-
képp jól adatolt forrása annak, hogy a 
Kárpát kanyar tízezresnél alig nagyobb 
lélekszámú magyar népcsoportja sok 
mindent veszített a múló időben, sok 
értékkel gyarapodott, de egy fölismerést jól 
megjegyzett: hogy megőrizhesse önmagát, 
okosodnia, tanulnia kell. S a hétfalusiak ma 
éppen úgy vágynak tanulni, mint távolabbi 
és közelebbi eleik kívántak. Elszánásukat 
örökítette meg a hosszúfalusi polgári iskola 
egykori kisdiákjaként Bartalls János: 
„Elhatároztam, hogy nagyon erősen fogok 
tanulni. Ha fejem kettőbe szakad is, de 
mégis megmutatom, hogy érdemes vagyok 
az Iskoláztatásra." 

Mezey László Miklós 
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Tájház Kemencén 

Kemence, egykori megyeháza (Mándli Gyula felvételei) 
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Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1993. 206 
old. 

Fried István: Márai Sándor titkai 
nyomában. Mikszáth Kiadó Salgótarján, 
1993. 92 old. 

Gáborján Alice: Szűrujjasok. Néprajzi 
Múzeum, Budapest, 1993. 129 old. 

Gulyás PáL Magyar írók élete és 
munkái. Budapest, Argumentum MTA-
Könyvtár, 1993. 885 old. 

Gyökössy Endre: „Siess segítségem-
re, Uram Szabadítóm!" Budapest, Kálvin 
Kiadó, 1993. 59 old. 

Hajdú-Moharos József - Sasi Attila 
- Erős László: Románia tájföldrajzi 
beosztása, Vörösberény, 1993. 178 old. 

Hazahív a hűség. Romániai magyar 
költők vallomásai a szülőföldről. 
Sepsiszentgyörgy, Castrum Könyvkiadó, 
1993. 538 old. 

Honismereti évkönyv L Békés Me-
gyei Karácsonyi János Honismereti 
Egyesület Békéscsaba, 1994. 31 old. 

Honismereti Híradó. Sárvár, 1993. 
XI. évf. 2. szám. 57 old. 

Dr. Fülöp László: Protestáns zsoltár-
részlet Sárvár legrégibb anyakönyvében; 
Bárdosi Zsuzsanna: A sasvári Tánccso-
port története; Kondora István: így 
ünnepeltünk; Dabóczi Dénes -Dr. Söptei 
István: A Nádasdy Ferenc Múzeum 
gyűjteményei és újjárendezett kiállításai; 
Markó Miklósné: Erdélyi utazásunk 
emlékei; Markó Miklósné: Megemlékezés 
a hatvanéves Vasi Szemléről. 

Jakabffy Elemér: Nemzetiségpolitikai 
írások, kriterion, Bukarest, 1993. 254 old. 

Eötvös József: Az 1848-iki forradalom Karcagi Kincses Kalendárium 
története + Müncheni vázlat. (Eötvös József 1 9 9 4 . D é r y Művelődési és Ifjúsági Köz-
történeti és állambölcseleti művei) Buda- pont, Karcag. 309 old. 
pest, Argumentum Kiadó 1993. 208 old. 

Kárpát-medencei magyar paletta. 
Erdélyi református naptár az 1994. (Técsői HoUósy Napok, 1993.) Összeáll.: 

évre. Erdélyi Református Egyházkerület, Szöllősy Tibor. Intermix Kiadó Ungvár -
Kolozsvár, 1993. 192 old. Budapest, 1993. 125 old. 
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Képes Kálvin Kalendárium az 
1994. évre. Budapest, Kálvin Kiadó, 
1993. 224 old. 

Kerékgyártó Árpád: Magyarország 
emléknapjai. 2. hasonmás kiadás. Buda-
pest, Könyvesház Kereskedelmi és Kiadó 
Kft. 1993. 713 old. 

Keresztény biblia lexikon. (Szerk.: 
Bartha Tibor) Budapest, Kálvin Kiadó. 
1993. 785 old. 

Keresztury Dezső: „S mik vagyunk 
mi?" (Tanulmányok, esszék, cikkek) 
Mikszáth Kiadó, Salgótarján. 1992. 66 
old. 

Kiss Jenő: Ithaka messze van. Ko-
lozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1992. 216 
old. 

Kredlcs László — Solymosl László: A 
veszprémi püspökség 1524. évi urbáriu-
ma. (Új történeti tár) Budapest, Akadé-
mia Kiadó, 1993. 142 old. 

A kultúraközvetítés váhozásaL 
Felsőmagyarországi Kiadó, MTA Regio-
nális Kutatások Központja. Miskolc, 
1994. 183 old. 

Hidy Péter. A kultúrközvetítés régiói — 
avagy a regionális kultúrközvetítés; 
Mezei István: Megyei körkép; Sári Mi-
hály: A kultúrközvetítők szerepének és a 
közművelődési intézményrendszer 
funkcióinak változása Borsod-Abaúj-
Zemplén megye néhány kistérségében; 
Harangi László: Az egyesületek szerepe 
a helyi társadalomban és a kultúrális 
fejlesztésben Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye néhány kistérségében. 

Lábadl Károly: Istenek hajlékai a 
Drávaszögben. (A Ráday Gyűjtemény 
Tanulmányai 5.) Budapest, 1994.125 old. 

Magyar történelem gyermekeknek 
(Szerk.: Tóth Dóra) Aquilla Kiadó, 1993. 
123 old. 

„Megfog vala apóm szokcor 
kezemtüL.." Tanulmányok Domokos 
Pál Péter emlékére. (Szerk.: Halász Péter) 
Lakatos Demeter Egyesület Budapest, 
1993. 186 old. 

Balassa István: Domokos Pál Péter 
köszöntése; Domokos Pál Péter munkás-
ságának bibliográfiája; Fodor István: 
Magyar jellegű régészeti emlék Moldvá-
ban; Benda Kálmán: A moldvai 
csángómagyarok története; Barna Gá-
bor. Moldvai magyarok a csíksomlyói 
búcsún; Szabó T. Ádám: A csángók 
nyelve és helyesírása Lakatos Demeter 
szövegeinek tükrében; Szabó Ferenc: A 
halászás módja a Szeret és a Beszterce 
folyók összegyűlésénél Trunkban; Beke 
György: Csángó nyelvi epizódok; Halász 
Péter Áruértékesítés és árucsere a mold-
vai magyaroknál; Limbacher Gábor. 
Moldvai magyarok kácsikai búcsújárása 
Nagyboldogasszony ünnepekor; Csorna 
Gergely: Egy csángó legenda nyomában; 
Halászné Zelik Katalin: Sebkezelés a 
moldvai és a gyimesi magyaroknál napja-
inkban, és Gelencén a XVIII. században; 
Domokos Mária: Újabb és régebbi csán-
gó népzenei kiadványokról; Berlász 
Melinda: Veress Sándor és a moldvai 
magyarok népzenéje; Budai Ilona: Az 
ének a lélek vállalkozása; Bottyán Kris-
tóf: A gorzafalvi harangokról; Moldován 
Domokos: „Ha megyek látomásba..." 
(filmforgatókönyv 1984-85); Laczkó 
Mihály: „A csángó dalok megismertetése 
döbbentett csángó mivoltomra."; Demse 
Márton: Somoskai tél; Hajdú Demeter 
Dénes: A Szent László Társulatról; Szöcs 
Anna: A Moldovai Csángó-magyarok 
Szövetsége; Csorna Gergely -
Bogdánfalvi János: Népszámlálás a 
moldvai csángó falvakban; Halász Péter 
A Lakatos Demeter Egyesület; Udvardy 
Frigyes: Lakatos Demeter; A Lakatos 
Demeter Egyesület Alapszabálya és 
tagjainak névsora. 

Mesztegnyő (Templom és kolostor) 
(Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 
454.) 16 old. 
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Mlrnics Károly: Kisebbségi sors. Új-
vidék, Forum Kvk., 1993 139 old. 

A Miskolci Herman Ottó Múzeum 
Közleményei Miskolc, 1993. 236 old. 

Piróth István: A néprajzi tárgy jelenté-
sei; Romsics Imre: Néprajz és/vagy eszté-
tika?; Lackner Mónika: A viselet elhagyá-
sa a gyönki németség körében a XX. 
században; Bali János: A paraszti privát-
fotózás kutatása egy mikro vizsgálat 
alapján; Tóth Judit: Privátfotó kutatás 
Égerszögön; Császi Irén: Csonthéjas 
gyümölcsök, magvak szerepe a gömöri 
temetkezési szokásokban; Paál Zsu-
zsanna: Az élettörténet mint néprajzi 
forrás; Tóth Pál Telepekről a faluba -
putrikból lakásokba (Lakóhelyi szegre-
gáció a falusi cigánylakosság körében). 

Múzeumi esték. Lilium Aurum, Ko-
márom, 1993. 80 old. 

Liszka József: Lectori salutem!; Kósa 
László: A hungarológia története; Varga 
Sándor A csehszlovákiai magyar tudo-
mányosság és a Nemzetiségi Dokumen-
tációs Centrum; Halász Péter. A Magyar 
Művelődési Intézetről; Kiss Gy. Csaba: A 
Közép-Európa Intézet tevékenységéről; 
Hodossy Gyula: Önmagunk megismerése 
és a másság tiszteletének jegyében 
folytatja a munkáját a Szlovákiai Magyar 
Cserkészszövetség; Ág Tibor A fonográf-
tól a videoig; Nevizánszky Gábor A 
Kárpát-medence északi térségének 
régészete a magyar honfoglalás korában; 
Varga Kálmán: „Hazahúzott a szülő-
föld"; B. Kovács István: Gömörország; 
Csáky Károly: „Pogánykát vittünk, bá-
ránykát hoztunk..."; Fehérváry Magda: 
Gúta hagyományos gazdálkodása a XX 
század első felében; Körmendi Géza: 
Honismereti - néprajzi kutatás Komárom-
Esztergom megyében; Lábadi Károly: 
Drávaszögi anziksz. 

Művelődés. Közművelődési folyóirat 
XLH. évf. 12. szám (Szerk.: Gábor Dénes), 
Cluj, 1993. 48 old. (Ez a szám Kós Károly 
emléke előtt tiszteleg) 

Nemeskürty István: Lépjünk inkább 
előre. Budapest, Szabad Tér Kiadó, 1993. 
68 old. 

Nemzet és társnemzet. Konferencia 
a Szlovák - Magyar társnemzeti Statusról. 
(Acta Hungarica Carpatiensis I.) Kárpáti 
Alapok Alapítvány, Budapest, 1993. 75 
old. 

Néprajzi tanulmányok. Prof. Ujváry 
Zoltán tiszteletére (A Hajdú-Bihar 
megyei múzeumok közleményei 51.) 
Debrecen, 1993- 180 old. 

Szatmári Ibolya: A debreceni párta; P 
Szalay Emőke: Tiszafüredi kerámia a Déri 
Múzeumban; Petrovszki Ildikó: 
Zoborvidéki női viselet a Déri Múzeum-
ban; Vajda Mária: A Tiszával kapcsola-
tos népi hiedelmek egy Tisza menti falu 
közösségében; Magyari Márta: Húsvéti 
szokások a nyíracsádi görög katolikusok 
körében; Nagy Ibolya: Adalékok a 
hajdúszoboszlói temetkezési szokások 
történetéhez; Fehér Ágnes: A történeti és 
szabadegyházi közösségek életének 
összehasonlítása. 

Nevizánszky Gábor: Hont megye 
régészeti irodalma. Duna Menti Múzeum 
Komárom, 1993. 52 old. 

Pap Gábor: Jó pásztorok hagyatéka. 
Magyar Népművészet. Pódium Műhely 
Egyesület Magányos Kiadó, Debrecen, 
1993. 128 old. 

Régi és új Debrecen. A debreceni II. 
Rákóczi Ferenc Honismereti Műemlék-
védő - Idegenvezetői Szakkör 35. számú 
Híradója. Debrecen, 1993. 52 old. 

Sárvári helytörténeti olvasókönyv. 
(összeáll.: Dr. Naszádos István) Sárvár, 
1993. 85 old. 

Seif er Tibor: Magyarország története, 
1938-1990. 3. utánnyomás. Budapest, 
Ikva Kiadó, 1993. 104 old. 
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Somogyi honismeret 1993/2. Somogy 
Megyei Honismereti Egyesület 123 old. 

A tartalomból: Bakos Péter. Édes ha-
zám, Balatonkiliti; Mihály Gyula: Eljegy-
zés; Horváth Aladár A két Kotsis Iván; 
Dr. Kanyar József: Mai üzenet; Dr. Czine 
Mihály: A magyar irodalom jövője; Dr. 
Szendi József: A VHBSZ megyei életéből; 
Lengyelfl Miklós: Együd Árpád emléknap 
Siófokon. 

Székely kalendárium 1994. Székely 
Szövetség, Bonyhád - Völgységi Múze-
um Bonyhád - Tolna Megyei Könyvtár, 
1993. 107 old. 

A tartalomból: Székelyes naptár; A bu-
kovinai székelyek hagyománya és nép-
művészete; Népszokások; László Márton 
halottaskönyveiről. 

Szelel Béla: Múlt és jelen Hatvan vá-
ros irodalmi életében. Hatvan, Szerzői 
Kiadás, 1993. 41 old. 

Szenczl Molnár Albert: „Szorgos 
adósa vagyok hazámnak" avagy 
„életemnek leírása" (összeáll.: Zalabai 
Zsigmond) Lilium Aurum, 1993. 120 old. 

Szent László király. Szentté avatásá-
nak 800., halálának 900. évfordulója 
alkalmával, (összeáll.: Szőke Gyula) Szent 
László Alapítvány, 1993. 55 old. 

Tátrai Zsuzsanna: Leányélet. Crea 
Orint Budapest, 1994. 201 old. 

Tolna megyei kalendárium, 1994. 
Makk-Komm Kft. Szekszárd, 247 old. 

Tóth Dezső: Olasz menekülttábor 
Dákán, Veszprém, 1993. Szülőföld Baráti 
Kör Dáka, Veszprém, 1993. 36 old. 

Tüskés Gábor: Búcsújárás a barokk 
kori Magyarországon. Budapest, Aka-
démia Kiadó, 1993. 455 old. 

Vargyas Lajos: Kerítésen kívül 
(önéletrajz) Budapest, Szépirodalmi 
Kiadó, 1993. 381 old. 

Új Ember Évkönyv, 1994. Új Ember 
Szerkesztősége, Budapest, 1993. 160 old. 

Ünnepeljünk együtt Evangéliumi 
színdarabok. Budapest, Magyarországi 
Evangélikus Egyház Sajtóosztály - Kálvin 
Kiadó, 1993. 348 old. 

Varga Gábor: A debreceni református 
kollégium szikszói szőlőbirtoka 1776-
1842. Debrecen, 1993. Magánkiadás, 20 
old. 

Vasy Géza: Nagy László tanulmányok. 
(A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
kiskönyvtára) Mikszáth Kiadó, Salgótar-
ján, 1993. 117 old. 

Venczel József: A falumunka útján. 
(Az Orbán Balázs Közművelődési Egye-
sület kiskönyvtára) Székelyudvarhely -
Budapest, 1993. 284 old. 

Vitéz nagybányai Horty Miklós éle-
te képekben. Budapest, faktor, 1993. 
133. old. 

Zay Ferenc: János király árulása. 
(Régi magyar könyvtár, Források) Buda-
pest, Balassai, 1993. 157 old. 

Zsigmond kori oklevéltár. 3. kötet. 
1411-1412.(MOL kiadványai 22. kötet) 
Buddapest, akadémiai Kiadó 1993. 869 
old) 

Zsuffa Zoltánné: Gyakorlati magyar 
nyelvtan; Budapest, Akkord: Paneum, 
1993. 413 old. 

WysocM, József: Együtt a szabadság-
harcért, 1848-1849: Wysocki tábornok 
emlékiratai: a magyarországi lengyel légió 
részvétele az 1848-as szabadságharc hadjá-
rataiban. Budapest, Zrínyi, 1993. 215- old 

(A honismereti bibliográfiát összeállítot-
ta: Bartók Györgyi) 
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MIKSZÁTH KIADÓ MIKSZÁTH KIADÓ 

ZM VOLKSKUNDE 

DEE UKGARNDEUTSCH EN 

Tisztelt Kollégák ! 

A MIKSZÁTH KIADÓ 
kezdettől feladatának 
tekinti a magyarországi 
nemzetiségek kiadói 
munkájában való köz-
reműködést. Ennek az 
elhatározásnak és a 
nyomában megvalósu-
ló tudatos munkának 
köszönhetően kiadónk 
kiadványaival jelen van 
a nemzetiségi szerveze-
tek, a tudományos fó-
rumok, az egyházi és 
irodalmi élet, valamint 
a tankönyvkiadás szín-
terein. Az igazi elisme-
rés számunkra az, hogy 
könyveinkből több e-
zer magyarországi szlo-
vák, román, horvát, né-
met gyermek tanul, 
hogy a pedagógusok 
ismerik és újra meg-
rendelik eddig elké-
szült könyveinket. 

V l í á t a ü 

MIKSZÁTH KIADÓ MIKSZÁTH KIADÓ 

CIGÁNY NÉPRAJZI 
TANULMÁNYOK 
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ETNOGRAFUA 
JÖZNIH SLAVENA 

U MABARSKOJ 
1993 

1993 

D I N T R A D I J I Í L E P O P U L Ä R E 
A L E R O M Á N I L O R 

D I N U N G A R I A 

íme néhány példa 

a Magyar Néprajzi Tár-
sasággal közös nemzeti-
ségek néprajza soroza-
tunkból. 

Ez a sorozat a Műve-
lődési és Közoktatási 
Minisztérium „A taní-
tást-tanidást közvetlenül 
elősegítő kiadványok" 
támogatását élvezve tan-
könyvi segédeszközént 
használható. Mind az itt 
látható könyvek, mind a 
sorozat jövendő darab-
jai hasznos és máshol 
nem található ismerete-
ket tartalmaznak ki-
sebbségeink múltjáról, 
szokásairól, hagyomá-
nyairól. 

Legyen e sorozat min-
den könyve segítség a 
kisebbségi diákok és ta-
nárok számára egyaránt. 

A n y a n y e l v ü k ö n . 
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