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A honismeret nemzeti elkötelezettsége 
1. Nemrég ért véget a mezőkövesdi tanácskozás: a honismereti kiadványok hato-

dik országos konferenciája. Többszáz kötetre és periodikára tehető azoknak a ho-
nismereti kiadványoknak a száma, amelyek az utóbbi esztendőkben folyamatosan 
jelentek meg hazánkban. Mindez a hazaszeretet reneszánszát, a szülőföld fogvatartó 
erejét és varázslatos kohézóját bizonyítja, a nemzettudat erősödését, a nemzeti emlé-
kezet szívet dobogtató és torokszorító erejét. Nagy igazság van abban, hogy a ma-
gyarság mindig a múlt „hársfái" után sóvárgott, miután jelene sohasem volt rózsásnak 
mondható. 

A honismereti mozgalom szerint történelmünk a nemzet koronatanúja, a szülőföld 
cintermeiben lévő sírkövek és emlékművek pedig történelem bizonyító oszlopok. A 
múlt, a nemzet egy és oszthatatlan voltát bizonyította maga Erdély is, amely — ugyan-
csak - egy és oszthatatlan volt a kalotaszegi magyarnak éppúgy, mint a szebeni 
szászoknak és a hátszegi románnak. Területét most sem lehet másodszor vagy har-
madszor sem keresztvíz alá tartani, nem lehet kisebbségi néppé degradálni azt a 
régiót, amely mögött a halottak milliói feküsznek a temetőkben Aradtól a 
házsongárdi temetőig. Ezek a temetők így nemcsak Erdélynek, hanem a hazának is a 
cintermei, a régió sírkövei pedig a nemzet sírkövei. 

E honismeret-történelemről szóló kiadványokról tárgyalva históriai forrásként tart-
hattuk számon: a história domuszokat, az emlékezet könyveket, a történelmi olvasó-
könyveket, a nemzet breviáriumait, a memoár irodalom naplóit, a vallomás diári-
umokat, a hősi halottak veszteséglistáit, az emlékművek kőbevésett feliratait s lajst-
romait, s a honismeret- és szülőföldtörténelem mély és tiszta forráskútjait, amelyekből 
felépíthető nemzeti tudatunk, és önismeretünk eszmerendszere. E kiadványok révén 
az iskolák tanulói átfogó és konkrét ismeretekre tehetnek szert s nem véletlen, hogy 
a Nemzeti Alaptanterv ember és a társadalom képzési területén a történelem mellett 
önálló fejezetként építhette be tantervébe a honismeretet, amely a hagyomány közös-
ségteremtő és megőrző erejének egyik legfőbb motorját képezi. 

E kiadványok azt is igazolják, hogy a vidéki Magyarország megyéi egymással ver-
senyezve kezdenek a honismereti mozgalom bázismegyéivé válni. Somogy, Borsod, 
Békés, Veszprém, Vas stb. mind-mind ezen az úton törnek előre. Ezért is lehetett a 
nyári honismereti akadémiákon olyan jelentős és izgalmas mondanivalókat napirend-
re tűzni, mint tehettük ezt Kaposvárott, Békésben, Tatán, Sárospatakon, Veszprém-
ben, az idén pedig Vácott tervezve. 

2. Szeretném a honismereti mozgalom másik arcát is megmutatni nemzeti elkötele-
zettsége igazolására. Évekkel ezelőtt a tatai honismereti akadémián hirdettük meg, 
hogy a honfoglalás és az államalapítás közelgő 1100. évfordulójára és a magyaror-
szági iskolák 1000 éves történelmére is emlékezve a nemzetet előkészítjük a mille-
centenárium ünnepségeire. Ebből a javaslatból országos program alakult ki, utolsó 
három esztendejére pedig egy jelentős történelmi vetélkedő tervezete, amelynek 
meghirdetői és támogatói között egyszerre csak ott találtuk Dunakeszi lakosságát és 
pedagógusait, a Haza és Haladás Alapítványt, a Hétvége Alapítványt, a Hétvezér 
Alapítványt, az összefogó Országos Honismereti Szövetséget, a Lakitelek Alapítványt, 
a Szakmunkás Tanulók Kulturális Egyesületét, a tankerületi oktatási központokat, a 
megyei pedagógiai intézeteket s az Ipolyi Arnold népfőiskolát. 

E három fordulós vetélkedő forgatókönyvét azoknak a századoknak a hazai törté-
nelméből állítottuk össze, amelyek elég jelentős fehér foltot képeztek iskolai történe-
lemtanításunkban. A vetélkedő első része EMESE ÁLMA - MÍTOSZ ÉS TÖRTÉNELEM 
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— címmel zajlott le a napokban. Hatalmas sikere volt a vetélkedőnek, amelyen 720 
csapat 2160 középiskola tanulója vett részt 400 felkészítő tanár közreműködésével. 
Még a messze Felvidékről is 3, Erdélyből pedig 6 csapat vett részt benne. 

Micsoda felkészültséggel álltak ki a vetélkedőn a versenyző diákok? Imponáló 
biztonsággal, nagy olvasottságról tettek bizonyságot a verseny folyamán. A feleletek-
ből sugárzott a történelmi források tisztelete, a régészeti leletek leírásának a szaksze-
rűsége, nem egyszer biztonságosan utalva az egymásnak ellentmondó kutatói véle-
mények különbözőségére. A vetélkedő szöveggyűjteményből (Gyapay Gábor mun-
kája) és a forgatókönyvből (Hägen János munkája) azonnal válaszoltak az általuk 
igaznak vélt állásfoglalásokra és a játékos vetélkedő „fele sem igaz" kérdéseire. 

Érdekes színfoltja volt a versenynek a szöveggyűjteménytől eltérő, szinte pihentető 
kikapcsolódásként beiktatott játékos dramaturgiai feladatok: a sámánszertartások 
műsorszerűen megrendezett eljátszásának. Az iskolák az ezred végén újra felújították 
a drámapedagógiai törekvéseket, mintha a hajdani iskolai színjátszások története 
elevenedett volna fel a vetélkedők folyamán. 

Győztesekként a gimnáziumi kategóriában a szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium, 
a hatvani Bajza József Gimnázium és a Veszprémi Vetési Albert Gimnázium csapatai 
kerültek ki, míg a szakközépiskolai kategóriában a szombathelyi Gépipari Műszaki 
Szakközépiskola, a balassagyarmati Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmun-
kásképző Intézet és az esztergomi Szent István Gimnázium és Híradástechnikai 
Szakközépiskola csapatai végeztek az első három helyen. A szakmunkásképző isko-
lák kategóriájában a pécsi 506-os iskola győzedelmeskedett. A határontúli csapatok 
közül pedig a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium, a csíkszeredai Márton 
Áron Elméleti Gimnázium és a székelykeresztúri Orbán Balázs Elméleti Líceum 
végzett az első helyeken. 

A lezárult első rész után másodikként a honfoglalás és az államalapítás, harmadik-
ként pedig az Árpádházi királyaink történelméből tervezünk újabb versenyfordulókat, 
évente egyet-egyet, a harmadikat éppen a millecentenárium esztendejében. 

Végezetül a magyarság történelme azt igazolja, hogy csak önmagára támasz-
kodhatik, csak szerényebb létbe és Isten után jó észbe és tisztességes moralitásba 
vetheti megmaradása minden reményét. Erről beszélnek a nemzet millecen-tenáriumi 
gondolatai is, aláhúzva azt az igazságot - a Nemzeti Alaptantervvel összhangban, 
hogy „a modern ember csak úgy lehet európai polgár, ha egyben megtartja nemzeti 
öntudatát is. A jövő Európája nem színtelen népek gyűjtőhelye lesz, hanem a nemzeti 
azonosságukat vállaló és ápoló népeké." Ezért is kell a honismeretnek beépülnie az 
irodalomtanításba, az anyanyelv tanításba, a földrajz és a történelem tanításba, még a 
rajztudásba és az idegen nyelvek tanításába is, a közösségi élet iránti hagyományok 
közösségteremtő és megőrző ereje iránti elkötelezettséggel. 

Kanyar József 
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' ÉVFORDULÓK 1 

A szent korona — az állam jelképe 
Kállay István történészprofesszorral 
és Kardos József docenssel beszélget Sári Katalin 
• Mit kell tudnunk a koronázási jelvényekről, s magáról a Szent Koronáról? - kér-
dem dr. Kállay István professzortól. 

A koronázási jelvények Európa egyik legépebben megmaradt középkori együttese. 
Ez a megkülönböztetett, szakrális tiszteletnek köszönhető, amellyel az egész nemzet 
évszázadokon át a koronát és a többi jelvényt - a jogart, a palástot, az országalmát és 
a kardot — övezte. A koronázási jelvények a magyar történelemben különös jelentő-
ségre tettek szert. A közvélemény csak akkor tekintette valóban érvényesnek a 
koronázást - legitimnek az uralkodót, a hatalmi rendszert - , ha az a hagyományosan 
használt jelvényekkel történt. A koronázási jelvényeket - elsősorban a koronát -
ugyanis az államalapító Szent István király örökségének tartották és tartják. A korona 
már Szent István Intelmeiben - mint az ország jelképe - szerepel. 
• Mikor került nemzeti címerünkre a korona? 

Több mint hatszáz éve — 1385-ben — került címerünkre a magyar korona. Kezdet-
ben a korona nem vált el a királytól, de a XIII. századtól a különválás jeleit már -
kétségtelenül - megtaláljuk. Például II. András királyt az egyház arra eskette meg, 
hogy „a királyság jogait és koronája méltóságát sértetlenül fogja megőrizni". 
• Mióta szerepel a korona Magyarország állami jelképeként? 

A XIV. század utolsó évtizedétől kezdve a nemzetközi szerződésekben a korona 
mint az állam jelképe szerepelt. A szerződést nem a királlyal, hanem a koronával 
kötötték. Az 1381. évi turini szerződésben - például - a Velencei Köztársaság 
Dalmáciáról a király és a korona (ország) javára mondott le. 1387-ben a Genuai 
Köztársaság a „dalmát részeknek a magyar koronával vagy királysággal szemben 
tartozó „hűségéről" beszél. 
• Említene példákat arra, amikor a magyar rendek, illetve a király a koronára 
esküdtek? 

1386-ban Mária királynő — az ország törvényes uralkodója - távollétében a magyar 
rendek Székesfehérvárott összejöttek és megesküdtek: az ország, valamint a Szent 
Korona közös hasznát tartják szem előtt, és ha a királyi fenség akarna is ellene tenni, 
ellenszegülnek neki és eredményesen megakadályozzák. Ekkor az államot a 
respublica, az országot a korona jelentette. 

Következő példaként említhetném, amikor 1387-ben Zsigmond király arra eskü-
dött, hogy a „Szent Korona előnyét és az országlakók hasznát őszinte érzelmekkel 
szem előtt tartva a korona dicsőségének emelésére" törekszik. 
• Mióta használják pecsétként is a Szent Koronát, illetve a „Magyarország Szent 
Koronájának pecsétje" feliratot? 

1401-ben, amikor a főurak Zsigmondot fogva tartották, az országtanács Magyaror-
szág Szent Koronájának pecsétje felirattal pecsételt. Kinizsi János kancellár magát 
Magyarország Szent Koronája kancellárjának nevezte. 
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• Meddig használták ezt a pecsétet? 
Amíg a király ki nem szabadult fogságából. Az alattvalók ettől kezdve Magyaror-

szág Szent Koronája híveinek nevezték. Az államélet középpontjában a korona állott, 
s az oklevelekben pedig megjelent a gondolat: a korona a király felett áll. 
• Lázadások idején a parasztok hogyan tekintettek a Szent Koronára? 
Az 1437. évi parasztfelkelést követő szerződésben azt olvashatjuk, hogy a parasz-

tok sem a Szent Koronának,... sem a felséges Zsigmond királynak semmiben sem 
akarnak a sérelmére lenni. 
• Mióta esketik a tanúkat a magyar koronára? 

Az 1439: 16. törvénycikk Magyarország koronája alattvalóit említi. A tanúk eske-
tése a bírák előtt nem a királyra, hanem az országra és a koronára történt. 
• A Hunyadiak hogyan viszonyultak a Szent Koronához? 

Hunyadi János kormányzó „elsősorban az ország koronájának és azután nekünk" 
tett szolgálatokért jutalmazott. Az örökös nélkül maradt javak nem a királyra, hanem a 
Szent Koronára szálltak. Hunyadi János seregét is a Szent Koronára eskette fel. Mátyás 
király okleveleiben nem a király, hanem az ország koronájáról beszél. 
• Ki fogalmazta meg a szentkorona-eszmét, az elméletet? 

Werbőczi Hármaskönyvében fogalmazta meg a kialakult elméletet és gyakorlatot. 
E szerint a korona az alkotmánynak a királyon kívül álló fő tényezője, amely vagy a 
király mellett, vagy a király felett áll. Az ország lakói a Szent Korona alattvalói. A 
király és a rendek szemében a korona a legfőbb államhatalom jelképe. A legfőbb 
ügyészt Magyarország Szent Koronája ügyészének nevezték. 

1527-ben Frangepán Kristóf horvát bán ezzel a formulával hívta az Országgyűlésre 
a rendeket: „...a királyi fenségnek és a Szent Koronának engedelmeskedve..." Ferdi-
nánd király ezt írta a szlovén rendeknek: „...nekünk és Magyarország koronájának 
esküt tettek". 

1541-ben a János király pártján állókról Ferdinánd azt mondta, hogy azok ellene és 
Magyarország Szent Koronája ellen követtek el büntettet. 

• 1526 után milyen törekvéseket fejezett ki a Szentkorona-eszme, és a Habsburgok 
milyen kapcsolatban voltak ezzel az eszmével - teszem fel a kérdést Kardos József 
történésznek, a Szentkorona-eszméről írt könyv szerzőjének. 

A független magyar állam bukását követően - 1526 után - a Szentkorona-eszme a 
rendi törekvések, a rendi ellenállás kifejező eszköze volt. Ugyanakkor a Habsburg-
uralkodók is hivatkoztak a Szent Koronára, igyekeztek azt a rendi ideológiából 
kisajátítani, szükség esetén szembeállítani. Abban azonban a rendek és a Habsburg-
királyok egyetértettek, hogy a Szent Korona az országterület egységét szimbolizálja. A 
töröktől visszaszerzett területekkel a Szent Korona teste egészült ki. 
• Említene példát arra, amikor a Habsburgok megsértették a Szentkorona-eszmét? 
A Szentkorona-eszme megsértését jelentette az a példátlan eset, amikor II. József — 

abszolutisztikus szándékai jeleként — nem koronáztatta meg magát. 
• Gondolom, ez a magyar rendekből „bizonyos" reakciót váltott ki?! 
A magyar rendek megütközéssel fogadták az ősi alkotmány megsértését, és min-

den igyekezetükkel azon voltak, hogy a bécsi kincstárból hazahozzák a koronát. A 
rendek követelései végül sikert arattak: 1790 februárjában Bécsből Budára hozták a 
koronát. 
• Mit jelentett a magyarság számára a Szent Korona Bécsből való hazahozatala? 
A függetlenségi gondolat, a magyar önállóság diadalmenetele volt. A négy napos 

út során mindenhol öröm, vígasság és tisztelet fogadta a szent ereklyét. 
• Milyen szerepet játszott a reformkorban a Szentkorona-eszme? 
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A magyar reformkor gondolkodói a Szentkorona-eszmét a polgári átalakulás érde-
kébe állították. Élen járt ebben Kossuth Lajos, aki már egy fiatalkori írásában, 1833-
ban arról írt, hogy a nemesek mellé - akik tagjai a Szent Koronának - jobbágyaikat is 
fel kell emelni; számukra is állampolgári jogokat kell adni. Ez azt is bizonyítja, hogy a 
Szentkorona-eszmét Kossuth rendkívül fontosnak tartotta, s a Szent Koronának 
alapvető közjogi jelentőséget tulajdonított. Ez a ragaszkodás később abban is meg-
mutatkozott, hogy a Kossuth-bankókra - amelyeken a feliratok a nemességek nyel-
vén is szerepeltek — rákerült a Szent Korona. Kossuth Lajos egész életében mélyen 
tisztelte a Szent Koronát, a Szentkorona-eszmét és még száműzetésében is a szentko-
ronás címert használta. 
• Az 1848-as szabadságharc bukása után mi lett e jeles nemzeti ereklyénkkel, illetve 
a kiegyezés után hogyan módosult a Szentkorona-eszme? 

A függetlenséget jelképező Szent Koronához való nemzeti ragaszkodás fejeződött 
ki abban, hogy 1849-ben - a szabadságharc bukása idején - elrejtették a becses 
ereklyét, nehogy Habsburg-kézre jusson. 1853-ban találták meg az udvar emberei, de 
Ferenc József koronázására csak 1867-ben került sor, amikor a nemzettel kiegyezett. 

A kiegyezés után a Szentkorona-eszme a dualista monarchián belül a magyar ki-
rályság elvi, alkotmányos függetlenségét jelképezte, és a hivatalos felfogásban egy-
ségbe foglalta a királyt és az állam polgárait - köztük a nemzetiségeket is. 
• A két világháború kőzött- feltehetően - módosult a Szentkorona-eszme?! 

A két világháború között a Szent Korona a király nélkül maradt királyságot, a tör-
ténelmi Magyarországot szimbolizálta. A politikai gondolkozásban jelentős szerepet 
játszó szentkorona-tanra hivatkoztak azok a legitimista politikusok, akik a Habsburg-
királyság helyreállítását akarták, és azok is, akik a szabad királyválasztás hívei voltak. 
A királyság helyreállítására a kül- és belpolitikai körülmények miatt nem került sor, 
de a királyság mint államforma a Szent Koronában testet öltve fennmaradt. 

Az 1930-as években a függetlenséget és alkotmányosságot jelképező Szent Koro-
nára és Szentkorona-eszmére hivatkozva sok jeles magyar politikus küzdött az idegen 
hatalmak beavatkozása, a fasiszta veszély ellen, és a jobb-, illetve a baloldalról fenye-
gető diktatórikus törekvések feltartóztatása érdekében. 
• Köztudott, hogy a II. világháború befejezése után a korona három évtizedre kike-
rült az országból s az államforma is megváltozott! 

A n. világháború tragédiája után az új idők szellemisége 1946-ban a köztársasági 
államformát iktatta törvénybe. A Szent Korona is elkerült az országból, és csak 1978-
ban került vissza a már-már elveszettnek hitt ereklye. 
• Kinek köszönhető, hogy a Szent Korona - jelképként - visszakerült a magyar 
Köztársaság címerébe? 

A rendszerváltás éveiben a történelmi múlthoz és értékekhez ragaszkodó történé-
szek kezdeményezése nyomán az Országgyűlés 1990. július 3-án az ezeréves magyar 
államiság jelképeként a Szent Koronával ékesített címert fogadta el és tette hivatalos-
sá; s ma állami címerünket ékesítve a Szent Korona a magyar államot, a magyar állam 
függetlenségét, a jogrendet, az alkotmányosságot szimbolizálja. 
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Szent István kultusza Sopronban és 
környékén 

Az esztergomi várhegy Magyarország szent hegye, államiságunk és kereszténnyé 
válásunk bölcsője. Árpád utódai közül Géza fejedelem állandó szálláshelyet építtet 
ezen a helyen. Felesége, Sarolta itt szülte meg fiát, Vajkot 972-ben vagy 973-ban, aki a 
kereszténységben az István nevet kapta. 1000 karácsonyán itt koronázták királlyá a 
későbbi Szent Istvánt a Szilveszter pápától kapott koronával. Ez az esemény Róma 
befolyását juttatta érvényre Magyarországon. Innen - Esztergomból - szervezte meg a 
magyar egyházat. István választása alapján tartoztunk máig is Európához, az éltető 
forráshoz, a nyugati kereszténységhez. Esztergom, melynek vára 200 évig királyi 
szálláshely is volt, történelmünk folyamán a török és a német megszállást kivéve a 
magyar katolikusok egyházi központja napjainkig. 

A győri egyházmegye, amelyhez mi is tartozunk, Szent István királyunk alapítása. 
Első ismert püspöke Modesztusz, 1037-ben halt meg, azaz egy évvel előzte meg halá-
lával a szent alapítót. Győri püspök volt Hartvik is, aki Könyves Kálmán királyunk 
idején élt. ő volt az, aki az első szent magyar király legendáját papírra vetette. Csak 
néhány emberöltő választotta el őt hősének korától. 

A soproni Szent István kultusz első írásbeli emléke a stájerországi Reim kolostor-
ban került elő. Az itt talált kézirat tartalmazza latin nyelven Szent István és Szent Imre 
legendáját. A kézirat felirata szerint, a soproni Szentlélek templomé volt, egy Márton 
nevű pap használta, és magyar nyelvű javításokat toldott bele a XV. században. Ez a 
kézirat egy évszázad múlva már a fent említett kolostor könyvtárában volt. Az írásmű 
azt bizonyítja, hogy első királyunk kultusza a középkor vége felé egészen biztosan 
magas fokú volt Sopron falai között. 

A reformáció ideje alatt is a fentebb említett soproni templom őrizte az állam és 
egyházalapító király nemes hagyományait. Három oltárának egyikét Szent Imre 
hercegnek ajánlották, atyjának pedig az egyik harangot szentelték. A templomot 
díszítő sok kép között ott volt a szent király képmása is. 

1759-ben a soproni jezsuiták növendékei színdarabot adtak elő, amely Szent Ist-
vánról szólt, arról a cselekedetéről, amikor országát Szűz Mária számára felajánlotta. A 
híres soproni templomfestőnek, Dorfmeistemek is kedvelt témája volt a nagy király 
élete. így a róla szóló képei megtalálhatók a szombathelyi székesegyház egyik mel-
lékoltárán, a rumi, a kiskomáromi és a kemenesmihályfai freskókon, valamint a 
csehimindszenti főoltárképen. 

A XDC század második felétől a Szent István téma foglalkoztatta a soproni Stornó-
családot is. Az őt ábrázoló képeik megtalálhatók a fertőrákosi püspöki palota kápol-
nájában, a szakonyi, az ebergőci templomban és soproni műtermükben is több kép 
és vázlat látható. 

A XX. századi Sopron is épített emléket első királyunk tiszteletére. Az 1940-es 
években készült el a Kurucdomb alatt, a Fraknói és a Mikes Kelemen utcák közötti 
parkban Körmendy Nándor tervei alapján a város legfiatalabb, félkör alaprajzú, Szent 
István tiszteletére szentelt temploma, amelynek falait Sterbenz Károly freskói ékesítik. 

A régi Sopron vármegye is büszkélkedhet több Szent István emlékkel. Egyik legrégibb 
a Nagylózson látható ősi Szent István kápolna. Ez a részben román korból fennmaradt 
műemlék sok átépítésen esett keresztül, „de oltárterének falai bizonnyal olyan öreg embe-
rek fohászát is visszaverte még, akik személyesen is ismerhették a nagy királyt." 

István korában épült az első egyházfalusi templom is. Ugyanekkor építették a 
muzsaji temető melletti Szent Péter templomot is, amelyet a tatárok romboltak le. 
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A reformáció a megye nagy részét meghódította. Kevés templom maradt meg a 
katolikusok kezén. Ilyen volt ebben a korban a zsirai, amelyről az l659-es egyházlá-
togatási jegyzőkönyv azt írja, hogy benne látható Szent István képe. Amikor a megye 
lakossága visszatért a katolikus hitre, megváltozott a céhek vallásos élete is, katolikus 
színezetet nyert. Az e korban keletkezett céhszabályok nagy súlyt helyeztek a vallá-
sos életre. Ezt bizonyítják a Szentmiklóson működő marhapásztorok, takácsok és 
csizmadiák ránk maradt magyar nyelvű céhlevelei is. Az egyes mesterségeknél kiala-
kult régi védőszentek mellett pl. a csornai kovácsok és szűcsök 1676-ban, valamint a 
kapuvári szabók 1712-ben Szent István királyt választották égi közbenjárójuknak. 

1753-ban Vadosfán a hívők által épített kápolnát Szent István tiszteletére szentelték 
fel. Ugyancsak az ő nevét viselte az ősrégi nagygeresdi templom is. 

Ebben az időben nem egy megyei templomba került be a szobra. Pl. a 
fertőszéplaki főoltárt, a nemeskéri rokokó oltárt és a fülesi kastélykápolna oltárát is az 
ő szobra díszíti. Az 1780-as egyházlátogatási jegyzőkönyv „szinte szemrehányóan 
említi, hogy Fertőendréden a templom névadó védőszentjét csak kisebb szobor jelzi." 

A XVm. században Schaller István a nagygeresdi oltárképen festette meg Szent Ist-
vánt. Ebben a templomban látható volt még „egy igen gyenge, de nagy buzgalommal 
megfestett templomi zászló" is, amelyet 1764-ben festettek szintén az ő képmásával. 

A XIX. században megszaporodott megyénk területén a Szent Istvánnak szentelt 
egyházak száma. így az Ybl Miklós által épített nagycenki templom - benne a bécsi 
Blaas Károly főoltárképével - , a rábatamási, a szakonyi és a korábban már említett 
vadosfai, nagygeresdi és fertőendrédi templomok. 

A millennium idején több község főterén szobrot is emeltek Szent Istvánnak. így 
látható szobra Simaságon, Sopronhorpácson és Pusztacsaládon. Ez utóbbiról azt tartja 
a hagyomány, hogy Széchenyi István arcvonásait örökíti meg. 

Mária Terézia alapította meg hazánkban a Szent-István-rendet. ő hozatta haza 
Dalmáciából a Szent Jobbot, amellyel István kultuszát új alapokra fektette. A Szent 
Jobb 1938-ban Szent István halálának 900 éves évfordulóján, a nagy országjárása 
idején megyénkben is megfordult. A korabeli újságok tudósításaiból tudjuk, hogy az 
akkori megyében a Szombathelyről jövő Aranyvonatot Bük község vasútállomásán 
fogadta a megye vezetősége és a környék lakossága. Amerre a vonat elhaladt Sopro-
nig, minden állomáson lassított, mert mindenhol népes tömeg várta a szent király 
ereklyéjét. Az ereklye ekkor Sopronban töltött egy éjszakát. A Sopronból Győr felé 
visszainduló vonat Fertőszentmiklóson is megállt 2 percre. „Hadarits Kálmán 
esperesplébános vezetése mellett itt is rengetegen hódoltak a szent királynak, miköz-
ben áhítatban összeforrva imádkoztak és énekeltek. „Innen elindulva a vonat csak 
Kapuváron és Csornán állt meg a megyében. Csornán a l l perces tartózkodása alatt 
búcsúztatták el a megyétől. Itt, a vonat elindulásakor hatalmas tömeg ajkáról csendült 
fel a Himnusz. 

Újból itt van Szent István ünnepe. Hogy ma mi, magyarok itt élhetünk a Kárpát-
medencében, azt az ő okos, előrelátó és céltudatos állam- és egyházépítő politikájá-
nak köszönhetjük. 

Rozsonits Géza 

Irodalom: Csatkai Endre. Szent István király kultusza Sopron és Sopron vármegye 
múltjában a műemlékek alapján, - Soproni Hírlap 1938. január 1. - Csatkai-Décsényi: 
Sopron és környéke műemlékei Akadémiai Kiadó, Bp. 1956. 2. javított kiadás -
Rozsonits Géza. Három magyar nyelvű céhlevél Szentmiklósról a XVII-XVin. század-
ból (Kézirat) 
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Az első Szent István napi körmenet emléke 
Az alcsútdobozi Helytörténeti Kör 1990 őszén alakult. Tizenegy rendes taggal és 

ugyanennyi pártoló taggal működik, közülük a legfiatalabb 24, a legidősebb 65 éves. 
Feladatuknak tekintik a község helytörténeti-néprajzi emlékeinek kutatását, gyűjtését, 
feldolgozását és bemutatását. A falu krónikáját is ők vezetik, napjaink eseményeit 
fényképeken, videofelvételeken örökítik meg. 1991-ben rendezték első kiállításukat 
Alcsút a századfordulón írásban és képben címmel. Második kiállításuk 1994. május 
elsején nagy érdeklődéstől kísérve nyílt meg a római katolikus közösségi házban, 
Alcsútdoboz néprajza címmel. 

Alcsút és Vértesdoboz életében 1819-től 1944-ig meghatározó szerepet játszott a 
Habsburg főhercegi család jelenléte, itteni uradalma. A pusztából mintagazdaságot 
teremtő József nádor 1819-1827 között építtette Pollack Mihállyal az alcsúti kastélyt, 
amelynek parkja a ritka növényekben és fákban való gazdagsága miatt az elsők közé 
tartozott. A főhercegi család tagjai még a magyar népszokások alakulását is befolyá-
solták. Magyarországon állítólag József nádor harmadik felesége, Mária Dorottya 
főhercegné állított először cukorral, almával, dióval, gyertyával díszített karácsonyfát, 
úgy ahogy szülőföldjén, Württembergben a XIX. század elején az már elterjedt volt. 
Mária Dorottya wüittembergi hercegnő 1819-ben került Budára illetve Alcsútra. Férje, 
József nádor gondolata volt az augusztus 20-ai, Szent István napi körmenet, ő beszél-
te rá 1818-ban Ferenc királyt, hogy rendeletet adjon ki, mely szerint Szent István 
király napján a szent jobbot körül kell hordozni a körmenet alkalmával. Az első Szent 
István napi körmenetben József nádor haladt az esztergomi hercegprímás után, s 
később is rendszeresen részt vett az augusztus 20-ai körmenetben. A nádorságban 
1847-ben őt követő fiát is Istvánnak keresztelte. 

A főhercegi uradalom nem csupán munkalehetőséget teremtett a két község lako-
sai egy részének, hanem életviszonyaik fejlődésére, polgárosodásukra is jelentős 
hatást gyakorolt. A polgárosodás magas foka tükröződik a kiállítás tárgyain. Nem 
csupán paraszti eszközöket, háziipari szinten előállított egyszerű tárgyakat láthatunk 
itt, hanem a helyi vagy a városi iparosok műhelyeiben, gyárakban sőt külföldön 
készült színvonalas bútorokat, ruhákat, porcelánokat, szőtteseket, hímzéseket, köny-
veket, fényképeket is. A fényképeken a híres alcsúti és dobozi családok tagjain kívül 
feltűnnek a főhercegi család tagjai is. A századfordulón készült esküvői fényképekről 
még feketeruhás menyasszony mosolyog ránk, s a kép alatt eredetiben is láthatjuk a 
fekete brokátselyem menyasszonyi ruhát. Mellette a falon két hímzett jegykendő jelzi, 
hogy a múlt század végén Alcsúton és Dobozon még nem gyűrűvel, hanem jegyken-
dővel jegyezték el egymást a házasulandó fiatalok. A menyasszony hozományához 
szinte egész életére elegendő textilnemű, saját termesztésű kenderből font, majd 
takácsokkal megszövetett kendervászon tartozott. Bemutatják a kiállításon a kender-
feldolgozás eszközeit, Alcsúton a múlt század első felében még hat takácsmester 
szőtte a vásznat. Közülük Komáromi Mihály kéziratos mintakönyvét és a falu történe-
tére, a rendkívüli időjárási jelenségekre vonatkozó feljegyzéseit ma is őrzik utódai, 
köztük Komáromi Zoltán a református egyházközség gondnoka. Komáromi Mihály 
sávolyos mintával szőtt abroszát is láthatjuk a kiállításon. 
Az alcsúti polgárosodás magas fokát jelzi egy teljesen fából készült mosógép, amit a 
két világháború közötti évtizedekben használtak, és egy öntöttvas lábakon álló, 
acélból készült bölcső. A parasztszoba és a konyha bútorainak, berendezési tárgya-
inak bemutatása mellett gondoltak egy polgári szobarészlet összeállítására is, szalon 
garnitúrával, íróasztallal, zenélő Mária-képpel, faragott házioltárral. A figyelemre 
méltó kiállítás anyagát Alcsút és Vértesdoboz régi családjai Marton Józsefnének és a 
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Helytörténeti Kör tagjainak. Erre az alkalomra jelent meg a községi önkormányzat 
lapja, az Alcsútdobozi Hírek honismereti különszáma, amely jól egészíti ki a két 
teremben látható kiállítást. 

Alcsútdoboz néprajzi örökségét bemutató tárlat szeptember 30-ig szombat és va-
sárnap délután 14 és 17 óra között tekinthető meg. Kérésre Marton Józsefné, a Hely-
történeti Kör vezetője (Szabadság u. 125.) ettől eltérő időpontban is kinyitja az érdek-
lődők számára a kiállítást. 

Lukács László 

A Szent Korona zománcképei 
— festményeken 1 

Nyáry Éva festőművésszel beszélget Sári Katalin 
Debrecenben születtem 1946-ban és ott éltem ötéves koromig, miután szüleimmel 

felköltöztem Budapestre. Szülővárosomat imádom, és ma is szívesen járok le rokona-
imhoz. Tanulmányaim egy részét Budapesten végeztem. A damaszkuszi Képzőművé-
szeti Főiskolán tanultam a festészetet - kezdi beszélgetésünket az utóbbi három 
évben jelentős művészeti sikereket arató festőművész. 
• Hazai sikeredet, népszerűségedet elsősorban a Szent Korona 19 zománcképe 

festményben való megörökítésének köszönheted. Hogy jutott eszedbe, hogy megfesd a 
miniatűr zománcképek 50x50 cm-es hasonmását? 

Hát ez csodálatos kaland volt! Isteni segítséget kaptam ahhoz, hogy rájöjjek, ezt csakis 
én festhetem meg! Megfestésükkel az volt a célom, hogy a korona 19 képe szemrevé-
telezhető legyen. Sorozatom egyedülálló, mert még senki sem festette meg a magyar Szent 
Korona 19 zománcképét. A magyarok sem ismerik a koronát díszítő zománcképeket, 
hiszen kis méretüknél fogva alig szemrevételezhetőek. Az emberek általában „kompletten" 
nézik a koronát, és figyelmük elsiklik a képek fölött. Pedig külön-külön érdemes mind-
egyikkel foglalkozni. Nem véletlen, hogy ezek a miniatűr képek milyen sorrendben 
vannak a koronán elhelyezve, és miért éppen ezek a szentek, apostolok és a földön-égen 
uralkodó Jézus — a Pantokrátor — került ábrázolásra. A korona tetején, a kereszt alatt lévő 
égi Krisztus képéről nem is beszélve!... Ezek a miniatűr zománcképek csodálatosan szép 
alkotások, és ezeket láthatóvá kellett tenni, ki kellett nagyítanom! 
• Hol mutatták be első ízben ezeket a munkáidat? Mi volt a közönség véleménye a 
Szent Korona zománcképeiről készült festményekről? 

Első ízben - ahogy terveztem — három évvel ezelőtt a Budapesti Történeti Múzeumban 
mutatták be. Nagy sikerre való tekintettel négy hónapig volt nyitva a kiállítás. Tanárok 
diákcsoportokat vittek a múzeumba, ők maguk azt gondolták, hogy ikonkiállításra men-
nek! Nem tudták, hogy a Szent Korona képeit láthatják! A festmények láttán ma már a 
kiállításom nézői helyére tudják tenni a megfelelő képet. Arról nem is beszélve, hogy a 
kiállításhoz tudományos-ismeretterjesztő, három nyelvű tájékoztatót is kaptak a látogatók. 
A kiállítás vendégkönyve is betelt, mert fantasztikus „özön" indult el a múzeumba. Miután 
megnézték a festményeket, visszamentek a koronához, és egészen más szemmel nézik ma 
már a korona zománc képeit. 
• Gondolom, hosszas tanulmányokra és szakmai segítségre is szükséged volt? 

A legtöbb segítséget Kállay István történész professzortól és Ludwig Rezsőtől kap-
tam, akik részt vettek a koronakutatásban. Minden segédanyagot a rendelkezésemre 

1 A zománcképeket lásd a borítókon. (Szerk.) 
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bocsátották. Mielőtt hozzákezdtem a képek megfestéséhez, egy évig tanulmányoztam 
az anyagot. Ennek köszönhetően ráébredtem arra, hogy minden pontnak, színnek, 
formának jelentése van. Tehát csak tökéletesen, ugyanúgy lehetett „visszaadni", így 
van ennek a munkának történelmi jelentősége. 

Én a koronából csak a 19 zománcképpel foglalkoztam Nem mentem bele különböző 
történelmi kutatási témákba; egyszerűen a jelenlegi állapotot akartam bemutatni. A tudó-
sok dolga a kutatás! A képeknél olyan dolgokat tudtam érzékeltetni, amit esetleg nagyon 
pontos tanulmányozás esetén lehet csak észrevenni. De ha az emberek olvasnak a koro-
nából, akkor csak átsiklik a figyelmük bizonyos részleteken. Talán sokan észre sem veszik, 
hogy ha szembe nézik a koronát: a Földön uralkodó Krisztus képe látható, a két oldalán 
pedig az életfa, amelynek gyökerei a földből származnak. És a piros-fehér-zöld színek 
dominálnak rajta! Két oldalt - párban - kísérik a szentek, és mindegyik szent tekintete 
Krisztusra irányul: tehát a szemállásuk - a jobboldaliaknak balra, a baloldaliaknak jobbra 
néz, és ez végig így megy körbe az egész koronán. A korona hátulján lévő három bizánci 
császárt ábrázoló zománckép — mint ahogy képeimben is érzékeltetem - utólag kerülhet-
tek a koronára. Ugyanis így, az általam „kinagyított" képeken tökéletesen látszik, hogy az 
előbb említett három zománckép nem odavaló: látszanak a későbbi szögecselések, lyug-
gatások és a roncsolások nyomai. És ezt nem érzékelhetik az emberek azon az eredeti 2-3 
cm-es miniatűr képeken. 
• Szerinted az ún. páros szentek egy alkotó kezemunkája? 

Biztos vagyok abban, hogy a szenteket egy kéz készítette. Kivételt képez az a há-
rom császárkép, amin látszik, hogy anatómiailag is másképp festették meg őket. 
Későbbi kutatások bizonyára kiderítik majd, mi a három zománckép eredete. Én e 
témába nem is akartam belemenni; ez legyen a kutatók feladata. Azt akartam bemu-
tatni, hogy a jelenlegi korona képei hogy néznek ki. 

Érdekességként emelném ki a 19 zománckép közül a Géza királyt ábrázoló képet. 
Erről az égvilágon senki sem tudott; mindenki csak Szent Istvánról beszélt. Tehát, 
célom egyszerűen az volt, hogy mindegyik kép mellé odategyem a kérdőjelet. És akit 
a korona érdekel, az utánaolvas, hozzáolvas vagy kutatásokat végez. 
• Ezek szerint a kutatók figyelmét is sikerült több kérdésre ráirányítanod? 

A kutatókat is megdöbbentette például az, hogy a zománcképeken a piros-fehér-
zöld színek dominálnak. De nem ez volt a célom, hanem az, hogy a köznépnek 
bemutassam azt, ami a koronán csak kicsiben látható. A szentek sem véletlenül 
kerültek a koronára. Egyrészt védték a királyt - ők a királyi védőszentek (orvos-, 
katonaszentek) - , és ezeknek szimbolikus jelentésük van, hogy miért éppen ők 
kerültek a magyar Szent Koronára. Azt már tudjuk, hogy Jézus ilyen sorban hívta 
asztalához őket; azon kívül érdemeik szerint is kerülhettek tulajdonképpen a koroná-
ra. És amit például a korona szemlélője nem is láthat: a korona tetején van Krisztus 
képe. Ott már az életfa látszik. Tehát nem a föld, hanem az ég színei, és mellette -
mint a földi Krisztusnál is — a monogramja; fönn, a kétoldalán a hold és a nap. A 
köldökénél csatlakozik például a kereszt. Miért került éppen oda Krisztus képe? Égi 
eredetére utal, és a koronát hordozó király mindenkori védelme alatt áll. Es ezek 
olyan csodálatos dolgok. Tehát nagyon boldog vagyok, hogy a Szent Korona 19 
zománcképének kinagyított festményeit én készítettem el. 

Feltették nekem tudósok azt a kérdést, mikor születtem. Ugyanis akik mélyebben 
foglalkoznak a koronával, mind decemberi születésűek: Nyilas jegyűek. És a tudósok 
azt is kiszámolták, hogy a korona is Nyilas-jegyben van. A kérdésre ráválaszoltam: 
„Én is Nyilas-jegyű vagyok!" És ez valamit megerősített bennem: nekem kellett ezeket 
a zománcminiatűröket nagyban megfestenem! Ezért kellett megtanulnom festeni - és 
olyan szinten, hogy ezt el tudjam készíteni. 
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Százhetvenöt éve 
született 
Reguly Antal 

Amikor 1839 nyarán egy húsz éves fiatalember - jogi tanulmányainak bevégzése 
után - elindult Németország felé, aligha gondolt arra, hogy a szülei támogatásával 
néhány hónapra tervezett tanulmányútjáról kereken egy évtized múlva tér vissza, és 
olyan távoli tájakat fog bejárni, ahol előtte még európai ember nem fordult meg. Arról 
sem álmodhatott, hogy néhány évvel később megválasztják a Magyar Tudományos 
Akadémia tagjának, hogy az általa személyesen nem is ismert honi tudósok róla 
elnevezett társaságot hoznak létre és nevét viselő albumot jelentetnek meg. Noha már 
gyermekkorától rendkívül szomjazott a hímévre, elutazásakor a világlátáson kívül 
semmi határozott szándék nem vezette. Gimnáziumi évei alatt egyik tanára ugyan 
olthatatlan érdeklődést lobbantott fel benne az őstörténet iránt; édesapja, a zirci 
apátság ügyvédje mégis a józan és biztos megélhetést nyújtó jogi pályát jelölte ki 
számára. A reformkor nemzeti felbuzdulásának hatása alatt álló ifjú azonban legcse-
kélyebb kedvet sem érzett arra, hogy tehetségét a táblabírák Magyarországának 
valamelyik vármegyei hivatalában eltemesse. 

Ez az ifjú nem más, mint Reguly Antal, aki abban az esztendőben született, amikor 
Körösi Csoma Sándor útra kelt, hogy felkutassa Belső-Ázsiában a magyarok őshazá-
ját. És negyedszázad múltán ővele robog az Urálon túli végeláthatatlan hómezőkön a 
bérelt szán, hogy végigjárja a szibériai nyelvrokonok lakóhelyét, hogy szinte az 
utolsó órában - az orosz gyarmatosítást megelőzve - felgyűjtse nyelvüket és folklór-
jukat, kutassa ősi kultúrájukat. Ez okon már életében „Észak Körösi Csornája" névvel 
illették, nem is gondolván, hogy mennyire hasonló sorsot jelöl ezen elismerés. 
(Felbecsülhetetlen értékű gyűjtött anyagának egy része még mindig érintetlenül 
hever a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárában, a hazai fotótörténet kezdetét 
megkoronázó csaknem száz fényképfelvételének üveglemezei máig nem kerültek 
elő, kutatásaiból idestova negyedszáz kötetre rúgó szövegközlések mind halála után 
láttak napvilágot). 

1819- július 11-én Zircen született Pápáról elszármazott német polgári család har-
madik gyermekeként. Alsóbb iskoláit és latin nyelvi tanulmányait szülővárosában 
kezdte meg, majd 1828-tól a cisztercita rend székesfehérvári gimnáziumában tanult, a 
hatodik osztályt Nagyszombatban végezte el. Ezt követően a győri akadémián tanult 
bölcseletet (1834-1836), ahol legnagyobb hatást történelemtanára, Maár Bonifác 
gyakorolta rá, akihez később is atyai barátság fűzte. A pesti egyetem jogi fakultásán 
fejezte be tanulmányait (1836-1839). 

Hogy miként lett Reguly Antal utazóvá és tudóssá, annak megvilágítását bízzuk 
kortársára, az író és politikus Eötvös Józsefre, ki a következőképpen szólt róla: 
„Életének iránya fölött a véletlen határozott, mely őt a stockholmi könyvtárban 
Arvidson finn tudóssal összehozá, ki őt a magyar s finn nyelvek között létező rokon-
ságra emlékeztetvén, benne azon gondolatot ébreszté, hogy miután a magyar nép 
eredetének kérdése csak az észak népei és nyelveinek tanulmányozása által fejthető 
meg, ezt tűzze ki élete czéljául." 

Rádöbbenve elhivatottságára, otthona helyett Finnország felé vette útját, ahol két 
gazdag évet töltött el, megtanulta a finn és észt nyelvet, bejárta a lappok földjét, 
eredményes néprajzi kutatást végezvén körükben. Még 21 éves sincs, amikor a Finn 
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Tudományos Akadémia levelező tagjává választják, a finn nyelvészet nagy ígéretének 
tartják. Meleg barátság fűzte a neves finn nyelvészhez, Castrénhoz, akinek segítségé-
vel nyelvészeti és néptani stúdiumokat folytatott. A finn főváros előkelő társaságainak 
rajongott vendége mégsem talált nyugalmat finn barátai körében. Elhatározta, hogy 
felkeresi a távoli Szibériában élő finnugor népeket. 

1841. június 11-én meg is érkezett Szentpétervárra. Az oroszok szívesen fogadták 
az ifjú magyar utazót. Több neves tudóssal kötött barátságot, akik segítséget nyújtot-
tak felkészüléséhez. Legkiemelkedőbb tanítómestere Kari Maximovics Baer akadémi-
kus, neves antropológus, akitől elsajátította az embertani kutatás azidőben legkorsze-
rűbb ismereteit. Ezen kívül számos tudományszakban képezte magát, megfeszített 
erővel tanulmányozta a cseremisz, mordvin és zűrjén nyelvet. 

Útiterve rokonszenvet váltott ki az orosz tudományos élet vezetőiben, nagyszabású 
szibériai expedíció vezetését kívánták rábízni. Azonban ezt elhárította magától, mert a 
magyar tudománynak akait hírnevet szerezni. Két évig tartó alapos elméleti felkészü-
lés után alkalmasnak érzi az időt régi álma megvalósítására. 1843. júliusban útra 
készen áll, elsőként a vogulok, majd az osztjákok felkeresésére. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémiának küldött levelében a maga által megszabott feladatairól a követke-
zőképpen szól: „Különös figyelmet kívánok fordítani e népek természettani viszonya-
ira is, s e népcsaládból egy koponya-gyűjteményt szerezni össze, fejméréseket tenni s 
gipsznyomatokat venni, minek csinját itt magamévá tettem. Ezt szép volna a többi 
borealis népekre, tán Szibéria minden népeire kiterjeszteni, melly úton idővel a 
polaris népekről, vagy tán tovább is menve a túrán népclassisról, mi bizonyosan nem 
haladja még túl nemzeti érdekeinket, olly munka támadhatna, melly Mortonnak az 
amerikai népekről írt munkáját bizonyosan felülhaladná." 

E lenyűgöző méretű terv megvalósítására a 24 éves utazó, már a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelező tagja hajlandó volt egész életét áldozni. A magyar Akadémia 
pénzküldeményének késlekedése miatt azonban csak 1843. október 9-én tud útra 
kelni. Moszkván át Kazanyba megy, ahol két hétig bújja a könyvtárakat: csuvas és 
cseremisz nyelvtant tanul. Majd hasonló célból Perm városában tölt el egy hetet, és a 
legzordabb téli időben: december 4-én átkel az Urálon. Bogoszlovszkojban az ottani 
bányaigazgatóságtól térképvázlatokat és két vogul kísérőt kap, akik segítik a nyelvta-
nulásban és a kutatómunkában. Az egész telet a vogulok között tölti. 1844. márciusá-
ban utazik tovább Tobolszkba, ahol felkeresi az utolsó kondai vogul fejedelem fiát, 
ráadásul itt találkozik Castrén finn nyelvtudóssal, régi barátjával is. Majd a Konda 
folyó vidékén élő népcsoporthoz igyekszik. Két hónapot tölt Polimszkojéban, ahol a 
nyelvi és folklórkutatáson kívül antropológiai méréseket végez és néprajzi tárgyakat 
gyűjt. Nagy lendülettel és lázas sietséggel dolgozik, miközben anyagi és egészségi 
gondokkal küzd: a magyar Akadémia segélye nem éri utói, a nélkülözésektől és a 
megfeszített szellemi munkától mind gyakrabban kínozzák gyötrő fejfájások. 

1844 nyarán viszontagságos folyami úton éri el a Szoszva vidéki vogulokat, hogy e 
népcsoport kultúráját eredeti ősiségében ismerje meg. Gazdag tudományos zsák-
mánnyal tér vissza szibériai állomáshelyére, de nem pihenni, hanem új útra készülni. 
Innen küldött egyik levelében írja: „Ily roppant kiterjedést nyert szteppe-utazásom; 
etnographiai és anthropologiai tekintetben teljesen kielégítvén, Berezovban egész 
buzgósággal feküdtem osztják stúdiumaimnak." 1844. október elején Obdorszkba, az 
osztjákok központjába érkezik. Bejárja a környéket, nagy lendülettel gyűjti a népköl-
tészeti anyagot. Mihelyt az Obon beáll a jég, átkel a tundrák vidékére, az Ural leg-
északibb területeit kutatja fel. Eljut egészen a Jeges-tenger partjáig. Majd visszatér 
Berjozovba, ahol az egész telet tölti. Hatalmas méretű osztják népköltési gyűjtemé-
nyét megfeszített erővel gyarapítja, amikor 1845. március 3-án váratlanul Kazanyba 
indul; a pétervári intrikák miatt kénytelen félbeszakítani munkáját. A kimerítő másfél 



éves utazástól megtörve érkezik meg Kazanyba, ahol már várja a magyar Akadémia 
újabb megbízása: a cseremisz és mordvin nyelv megvizsgálása. Nekilát tehát a nyelv-
tanulásnak, és 1845 őszén betegen újra útnak indult a legdélibb finnugor törzsek 
lakóhelye felé. Bejárja a Volga-környéki cseremiszek, mordvinok és csuvasok földjét. 

1846 nyarán érkezik meg Szentpétervárra hét hatalmas ládába csomagolt jegyzetei-
vel, antropológiai, régészeti és néprajzi tárgyaival. Aggódnak életéért, a szörnyű 
fáradalmak teljesen felőrölték erejét. Néhány hónapos pihenés után hazájába készül, 
amikor az orosz földrajzi társaság felkéri uráli geográfiai anyagának kidolgozására. 
Barátai rábeszélésére nekilát térképe megszerkesztésének, melyen 5400 települést 
jelöl meg rendkívül nagy pontossággal. Etnográfiai térképének azonnal hasznát veszi 
az ekkor induló uráli orosz expedíció. (Reguly utazásai során 385 ezer km2 kiterjedé-
sű területet járt be és közel 30 ezer kilométernyi utat tett meg). 

1847 elejétől azonban - a makacs fejfájások miatt - németországi gyógykezeltetés-
re kényszerül. 1847 szeptemberében jön először haza néhány hét pihenésre szülei-
hez. Hat ládányi küldeménye már ekkor megérkezett a Magyar Tudományos Aka-
démiára, melynek novemberi ülésén Toldy Ferenc adott tájékoztatást Reguly utazásai-
ról, és bemutatták a 92 tárgyból álló ethnográfiai gyűjteményét. Ez volt az első hazai 
néprajzi kiállítás, amint Reguly anyaga is az első tudományos megalapozottságú és 
célú tárgygyűjtés eredménye. Még németországi gyógykezelésének idején, 1848. 
júniusában Eötvös József kultuszminiszter kinevezi az Egyetemi Könyvtár első 
könyvtárosává, de csak 1849 májusában tér végleg haza. 

Utazásának pártfogói és az Akadémia vezetői egyedül azt várják tőle, hogy szibé-
riai útjának nyelvészeti anyagát dolgozza fel és adja közre, továbbá szóljon a népro-
konságról. Az 1850-ben tartott akadémiai székfoglalójában azonban a néprokonság 
kérdésével kapcsolatban további alapos kutatómunka szükségességét emlegeti. Az 
évek azonban múlnak, és semmi látványos eredménnyel nem hozakodik elő. Egyre 
inkább felmerül a kérdés, hogy Reguly nem csalódott-e éppen úgy, mint Körösi 
Csorna Sándor. A türelmetlen szakmai várakozás ellenére szibériai anyagának rende-
zését csak 1857 őszén kezdi meg hivatali elöljárója, Toldy Ferenc unszolására, amikor 
Hunfalvy Pállal nekifog vogul gyűjtése feldolgozásához. Azonban a következő év-
ben, 1858. augusztus 23-án egy súlyos agyvérzés kioltja életét. 

Tudós kortársai és a nyelvtudomány képviselői nagy sajnálkozással tekintettek erre 
az évtizedre, amely alatt szibériai gyűjtéseinek nagy részét feldolgozhatta volna. 
Ennek elmaradását egyedül betegségének tulajdonították. 

Reguly Antalról szóló megemlékezésekben közhellyé kövesült életpályájának drámai 
ellentéte: a páratlan aktivitású szibériai kutatóútjaival szemben az itthon eltöltött egy 
évtized alatti tétlensége, teljes összeroppanása. Hogy ez a felfogás alapjaiban téves, hogy 
Reguly Antal utolsó évtizedét egyáltalán nem a tétlenség jellemzi, arra életének mindeddig 
kevésbé vizsgált és feltárt körülményei szolgálnak egyértelmű cáfolatul. 

Amint a kortárs Toldy Ferenctől tudjuk, hazatérése után „Reguly felsőbb tudomá-
nyos kiképzése folytatásának új hévvel nekifeküdt. Első vonalban általános nyelvé-
szeti és ethnographiai stúdiumaihoz fordul ismét, melyekhez később physiologiaiak, 
sőt földrajz, természetrajziak, növény- és állat-geographia is járultak, így kívánva a 
népeket egészletökben, az égalj 's a földhöz levő viszonyaikban felfogni, 's eképp a 
néprokonsági kérdést minden oldalról megközelíteni. Kranioskopiai stúdiumaihoz 
csatolta végre a physiognomiaiakat, 's hasonlítás okáért bevonta vizsgálatai körébe a 
hazai fajokat is. Megtanulván a fényképezést, a szünidőkben néhány anthropológiai 
utat tett az alföldre, a palóczok közzé, melyeken mind arcztani, mind fejméreti, de 
erkölcs- és lélekrajzi adatokat is szerzett." 

Ez a szemelvény beszédesen tanúskodik arról, hogy hazatérése után ismét komoly 
tudományos vállalkozásba kezdett: a néprokonság kérdését eldöntő összehasonlító 



vizsgálat elvégzésére készült. Mivel a magyarság köréből nem állt rendelkezésére 
megfelelő anyag, szibériai gyűjtésének összehasonlító feldolgozását a magyarság 
különböző népcsoportjai között végzett komplex gyűjtéseknek kellett megelőzniük. 
Eire a számos tudományszak ismereteit alkalmazó munkára is egyedül vállalkozott, 
mint ahogyan szibériai útját is egyedül járta. Sokoldalú képzettsége és bámulatos 
tudása alkalmassá is tette erre, azonban a már végtelenségig kimerített idegrendszere 
útját állta e merész terv kivitelének, melyre életének utolsó évtizedét áldozta. 

Az 1857. év szeptemberét rendkívül aktív - szibériai útjára emlékeztető intenzitású 
- terepgyűjtéssel töltötte a palócok körében. Az október 10-ig tartó gyűjtőútjának első 
hetéről naplót vezetett. Jegyzeteinek tanúsága szerint idejének első részét Fülek 
vidékén töltötte. Gyűjtőútjának másik nagyobb állomása a Mátra túlsó oldalára esik: 
Egercsehi, Uppony, Bánhorvát központtal, ahova szeptember végén utazott tovább. 
Az antropológiai mérések és az ekkor még rendkívül nehézkes fényképezés adatgyűj-
tésének tempóját meglehetősen mérsékelte. Azonban így is tekintélyes méretű 
anyaggal tért vissza hat hetes gyűjtőútjáról: a Fülek környéki 12 helységből 40, a 
Heves megyei 6 helységből 46 részletes antropológiai mérést és leírást, a vizsgált 
személyekről 96 fényképfelvételt készített. Több mint félszáz települést bejárt, melyek 
mindegyikéből adatközléseket, megfigyeléseket rögzített közel 300 oldalnyi terjede-
lemben. Ismereteit néhány témakörben közlésre alkalmas gonddal foglalta össze. 
(Hazai utazásának anyagát születésének 175. évfordulója alkalmából a Néprajzi 
Múzeum megjelentette; Reguly Antal: Magyarországi jegyzetek. Series Historica 
Etnographiae 8. Budapest, 1994.) 

A palócoktól való visszatérése után következett be az a váratlan fordulat, amire 
tudós kortársai egyáltalán nem számítottak és amiről a mai napig egyetlen szaktudo-
mány sem vesz tudomást, noha kezdettől azt várták Regulytól, hogy nyilatkozzon a 
néprokonság kérdésében. Amint Toldy Ferenc 1868-ban írta: „s jól emlékezem ez 
úton módosult s határozottan kifejezett azon meggyőződésére, mely szerint a magyar 
népességnek minden ágai teljesen a kaukázusi fajtához számítandók." 

Reguly magát elsőrendűen etnográfusnak tekintette, aki elhivatottságának tartotta 
a magyarság eredetének felderítését. A palócok között tett etnográfiai és antropoló-
giai vizsgálatai annak a nagyszabású tudományos vállalkozásnak első lépését jelentet-
ték, amely a magyar őstörténet komplex összehasonlító módszerrel való feltárását 
tűzte ki célul, s a néprokonság kérdésének eldöntését szolgálta. Ez a vállalkozása 
azonban közvetlen munkatársaiban, környezetében riadalmat, sajnálkozásba torkolló 
megnemértést váltott ki. Még negyven éves sem volt, amikor a hirtelen halál elragad-
ta, tehát bizakodhatott abban, hogy lesz ideje páratlan méretű tudományos vállalko-
zásának eredményével megajándékozni nemzetét. 

A romantika korának nagy tudósa volt, kinek igazi arcát életútjának és tevékeny-
ségének jóval behatóbb feltárása után ismerhetjük csak meg, és vallhatjuk Eötvös 
Józseffel, hogy „kevés ember élt, ki tiszta lelkesedésből s a tudomány iránti szeretet-
ből az övéhez hasonló áldozatokra határozta el magát." 

Selmeczi Kovács Attila 

Szabadságharc emlékei Técsőn 
Negyven főre tehető azoknak a técsőieknek száma, akik fegyverrel a kezükben 

harcoltak a szabadságharcért, de nem maradtak tétlen az itthon maradottak sem. 
Kutatásaim során értékes és érdekes könyvre leltem: Magyar Hazai Vándor 1835. 

Minden rangú és rendű olvasó számára. 
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A könyv Kalendáriumi Tárgyak című bevezetője nem más, mint bejegyzésekre 
szánt tiszta lapok a hónapok megjelölésével, vagyis - napló. Ezen túl a könyv kora-
beli írásokat tartalmaz a Habsburg-Monarchia részeként vegetáló Magyarország 
társadalmi, politikai, gazdasági életéről, népszokásokat, az ország középkori törté-
nelmének epizódjait eleveníti fel a korra jellemző grammatikával. A könyv iránti 
érdeklődést elsősorban a Kalendáriumi Tárgyak egyik lapja kelti fel, éspedig a kor és 
az üres kamrák egerei által megrágott második lap, amelyen a februárius felirat alatt a 
következő kézírásos bejegyzések vannak: 

Fuvarozást tettem. 1849-ik Év. 
Januarius hó 6-án Újvárosba jártam a sóvágó csapattal. 
20-án Újvárosba ismét jártam három lengyel futárral. 
29-én Husztra jártam a Munkátsra menendő Borsodi önkéntesekkel. 
Febr. 14-én Két Ökörmezőre való katonának szólást adtam. 
Már. 9-én Szigetről Tétsőre a Borsodi Tüzéreket fuvaroztam 4 lóval. 
Márc. 8-án Két Bányáról érkezett katonának szálást adtam. 
9-én 4 Borsodi honvédnak szálást adtam. 
12-én Hét Tiroli vadásznak ebédet s szálást adtam. 
14-én a Tiroli Vadászokat Husztra fuvaroztam 4 lóval. 
24-én Munkátsi Honvédeket Husztra fuvaroztam 4 lóval. 
25-én Egy Rahoi honvédnak szálást adtam. 
Május. Hét Borsodi katonának szálást adtam. 
Itt megszakadnak a bejegyzések, ám ez a néhány sornyi krónika is történelmi érté-

kű; ékes tanúja annak, hogy Técső polgárai — szemben a „felső rendeltetésekkel" — 
szívügyüknek tekintették a szabadságharc eszméit és a céljait, részt vettek azok 
megvalósításában; s hogy a Bem tábornok nevével fémjelzett, dicsőséges erdélyi 
hadjáratnak az előkészítésében vidékünk is szerepet játszott. 

Polgáraink látták és fogadták a Lenkey-huszárokat, akik 1848 őszén Galíciából a 
Mariupol-Nadvorna-Kőrösmező útvonalon eljutottak Máramarosszigetre, hogy csatla-
kozzanak a császáriakkal harcoló magyar seregekhez. A Lenkey-huszárok egyik 
szállásadója a később világhíressé lett Hollósy Simon festőművész édesapja volt. Az 
örmény származású Korbuly Simon - Hollósy apja - éppen a szabadságharc eszméi-
nek hatására magyarosította a nevét. A Lenkey-huszárok Técsőt és Visket érintve, 
ezekben a helységekben rövid időre megpihenve, vonultak a harctérre. A técsőiek 
még századunk húszas éveiben is nagy büszkeséggel mutatták az érdeklődőknek azt 
a vályút, amelyből a huszárok lovai ittak. A szájhagyomány szerint a világosi fegyver-
letétel után bujdosó Lenkey-huszárokat a Hollósy család segítette. 

A szabadságharc elbukása után nem maradtak el a megtorló intézkedések. Egy 
vaskos iratgyűjtemény, a Felső rendelések Könyve, Második Kötet 1836-1856. évekről 
az olvasó elé tárja azokat a rendeleteket és utasításokat, amelyek értelmében 
„megtorlandó minden és mindenki", aki a szabadság eszméje mellé kiállt, vérét 
ontotta érte. A 965. számú bejegyzés alatt a következőket olvashatjuk: 

lrA helv, hitvallású tiszántúli Superintendenstől. Az egyházkerületben Esperesi Hivata-
loknak. Folyó Hó 15-én 950. száma alatt kelt körlevelem tartalmával összefüggően kívá-
nom Szóiga Társaimmal hivatalosan tudatni a kővetkezőket: I. Császári Királyi tejha-
talmu országos Fő Biztos nagyméltóságú Vasonkői Gróf Zichy Ferencz Ur Ő Exellentiaja... 
midőn egyrészről a gyászos emlékű forradalomból ránk háramló beszámításnak magas 
fokát és miatta szigorú rosszalását irányunkban kijelentette, kegyes vala másrészről 
irgalom hangján szállani, s ily módon szivenyhitő balzsamot nyújtani számunkra, 
nyilvánítani méltóztatván, hogy valamint külömbségeket tud és fog tenni a szándékosan, 
a gonosz akaratbul bűnhődtek, és azok között, kik az események rohama által besodorta, 
a csábítás vagy felelem következtében lettek a forradalom tényezőivé: ugy az utóbbiakat 
fiatal fejedelmünk Ő Felségének határtalan kegyelme és megbocsátása felől nyugtatókig 
biztosítjuk, sőt amazoknak is nyújt reményt a rájok kiadható királyi irgalomból, ha most 



őszinte lélekkel hódolva... a Felséges Király és Uralkodó Ház iránti tiszta jobbágyi hűség, 
engedelmesség és ragaszkodásnak, ugy szintén a föl bomlott rend és béke helyre állítása 
körüli szíves igyekezetnek, tettleges közre munkálás által, folyamatosan tanujeleit 
adandának... II. Ugyancsak főtiszteit GrófExelenciaja méltóztatik azt is kinyilatkoztatni, 
hogy botránkozva látja az egyházi férfiaink közt el hatalmazott világias viseletet (bajusz; 
szakáll, színes és tarka Öltönyök, szalaggal és tollakkal fel czifrázott kalapok hordása, 
stb.); hogy e visszaélés további folytatását a forradalmi szellem művének fogna tekinteni, 
és mint illyet büntettetni, midőn ellenben minden ilyenek le vételét, s mellőzését az enge-
delmesség és alatvalói hűség visszatérésének első tanujeleül veéndi. E magos nyilatkozatát 
is - egyszersmind parancsát - Ő Exellentiájának... ezekkel szolgatársaimhoz juttatom. 
Debreczen, September 20-án, 1849 " 

961. szám alatt a következő bejegyzés áll: 
„...Oly rendelet érkezett..., hogy miután a vélt úgynevezett Honvédek voltanak 

azok bármi állású Tisztek vagy közlegények, ha csak a császári királyi katonaságtól 
elbocsátó levelet nem nyertek, mind katonai szolgálatot tenni kötelesek, és így mint a 
császári királyi katonaság hatósága alá tartozók lennének tekintendő, ennélfogva az 
olyan személyeket, ha végként el bocsátó levéllel el látva nincsenek, házasságra lépni 
és meg esketni nem engedem..." 

Idézet a 969- számú rendeletből: „...mint hogy az országban jelenleg minden ne-
mű gyülekezetek tartása tilos, így az egyházi gyülekezetek is (különösen pedig az 
évenként rendesen Október hónapban Debreczen ben tartani szokott Superinten-
diakus gyűlés) egybe hívása súlyos felelősség alatt tiltalmaztatik." 

Egy októberre datált rendelet a tanítók „átvilágítását" követeli: „...úgy, hogy 
államásaikon a legfelsőbb szolgálás érdekében teljes megnyugvással megfeleljenek." 

A szabadságharc egykori katonái elhalálozásuk esetén nem részesülhettek egyházi 
temetési szertartásban. A bezárt iskolákat 1850. november 1-én nyitották meg újra, 
szigorú rendeletekbe foglalt forgatókönyv szerint: „...a helybeli alkalmat véve az Iskolák-
nak Felséges I-ő Ferencz József kegyelmes Királyunk kegyelméből történő meg nyitásából 
tartsanak November 2-ik vasárnapján a Templomokban Isten tiszteleteket, melyen a már 
összegyűlt Tanulóság is jelen legyen és ahhoz alkalmazandó tanításaikban éreztessék 
hálára... buzdítsák hűségre, engedelmességre és őszinte tiszteletre a Felséges Király és 
Királyi Ház iránt... Az iskola megnyitása alkalmával benn az Iskolában a helybeli Lelkész és 
más iskolai felügyelő jelenlétében az iskolai igazgató (Rector) ...emlitessend fel a romlás-
ból, melyek a forradalom ideje alatt az országra nehezedtek..." 

Még 1853-ban is jött ehhez hasonló rendelet: „...közöltetik Albert Herceg Ő 
Fennsége kalapokról szóló rendeletének fordításbeli másolata, a mely a következő: 
Budán, Apr. 9., 1853. Hogy egy részről az ismeretes alacsony széles karimájú, 
úgynevezett Kossuth kalapok... elő fordulnak... viselése tiltott... ezen botrányos viselet 
eleje vétetik..." 

A técsőiek az elsők között állítottak szobrot Kossuth Lajosnak. A város központi 
parkjában lévő mellszobor időrendben a hatodik a világ köztéri Kossuth-szobrainak 
sorában. A técsői magyarság közadakozásából készült, alkotója Gerenday Béla, 
máramarosszigeti műhelyben öntötték bronzba. A két méter magas talapzaton lévő 
szobrot máig emlékezetes ünnepségek közepette, 1896. május 8-án avatták fel. A 
feljegyzések és a szájhagyomány szerint azon a napon összesereglett a város apraja-
nagyja, és képviseltették magukat „Kossuth-városai" is: Monok, Cegléd, Debrecen, 
Budapest, Szolnok. 

Jelen voltak a környező falvak ruszinjai is, kikről tudjuk, szintén részt vettek a szabad-
ságharcban a magyarok oldalán. Az ünnepélyes megnyitót az akkori polgármester, dr. 
Batizi Endre „bakija" megzavarta, ugyanis beszédében azt találta mondani, hogy a szobor a 
város pénzén készült, s nem hangsúlyozta, hogy a polgárok adományából, mire lett olyan 
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hangzavar, nemtetszés-nyilvánítás, hogy az ünnepséget rövid időre meg kellett szakítani. A 
leleplezés után lovassági felvonulások és bemutatók voltak, az egyházi és világi együtte-
sek színvonalas műsorokkal szórakoztatták a tömeget. A legemlékezetesebb és legmegha-
tóbb azonban a szobor mellett díszőrségben álló egykori 1848-49-es honvédek látványa 
volt: megkopott egyenruhában, a csákók alól kikandikáló, megritkult és ősz hajtincsekkel, 
egyik-másik reszkető kézzel botjára támaszkodva, ám belső indíttatású fegyelmezettséggel 
tanúsították tiszteletüket a forradalom és szabadságharc vezére iránt. 

A Kossuth-szobor puszta fizikai létében, s még inkább a belőle kisugárzó szabad-
ságharcos szellemiség valóságában szerves, elidegeníthetetlen részévé vált Técső és 
környéke magyarságának; jelképe és zarándokhelye az oly sok megpróbáltatást átélt 
Felső-Tiszavidék magyarjainak. Minden időben, akkor is, amikor az főbenjáró bűn-
nek számított, nemzeti ünnepeinken és október 6-án a felkelő nap friss virágokat 
pillantott meg a talapzaton, valakik tisztára söpörték körülötte a kövezetet, eltakarít-
ván a szél, vagy éppen a Gonosz által alantas szándékkal odahordott szemetet. 

A méltóságában és szellemiségében egyedülálló emlék itt, a feltrancsírozott Haza 
keleti zugában, a kárpátaljai „csángók" földjén idestova száz éve hirdeti a hovatarto-
zást, a szabadság és egyenlőség igéit. Nem esett bántódása román és cseh megszállás 
idején, átvészelte a világégéseket is. 

Vidékünk 1944-es szovjet annektálását követően azonban ezt is, mint annyi más ma-
gyar vonatkozású emlékjelet, a megsemmisítés veszélye fenyegette. Egy szemtanú vissza-
emlékezései szerint az „új rend megfizetett és engedelmes kiszolgálói a Turul-emlékmű 
szétzúzása után a Kossuth-szobor felé vették útjukat, azzal a nem titkolt, sőt hangoztatott 
szándékkal, hogy ledöntik és összetörik azt is. Csakhogy a técsőiek kiáltottak mellette, 
megvédték büszkeségüket, mégpedig furfangos módon. Ismerve a bérencek „gyengéjét", 
egy korsó szilvapálinkával fogadták őket; többször egymás után leitatták őket - túl sok 
biztatásra nem is volt szükség — és végül, a harmadik vagy negyedik „sorozat" után, mi-
közben azok Bacchus karjaiba szenderülve szunnyadoztak, kicipelték őket a vasútállo-
másra és berakták a román határ felé induló vonat marhaszállító vagonjába. Úgy emlékez-
nek a helybeliek, hogy a határnál letartóztatták és bebörtönözték mindkettőjüket illegális 
határátlépés miatt. 

Várady-Sternberg János történészprofesszor nem éppen veszélytelen, de áldozatos 
közbenjárása eredményeként a szobrot a továbbiakban nem háborgatták, ám 1947-
ben eredeti helyéről áthelyezték, mert a régi helyen sírkertet alakítottak ki a kollekti-
vizáció „áldozatai" számára. 

Majdnem fél évszázados kényszerű némasága után itt, a Kossuth-szobor mellett hang-
zott fel újra a Szózat, ide jött - és jön azóta is minden évben - az elsős gyermek, itt bú-
csúznak az érettségizők, itt hajtanak fejet és emelnek süveget a városon átutazó idegenek. 

1993. január 7-én a kora reggeli órákban Técsőn futótűzként terjedt a hír: Eltűnt a 
Kossuth-szobor! Minden jel arra engedett következtetni, hogy erőszakos beavatko-
zással ledöntötték a talapzatról, éspedig a pravoszláv Karácsony szentestéjén, amikor 
a szeretet hatalma az égig érni látszik, amikor a megbékülés és egyetértés magasztos 
szelleme kellene hogy uralja a szíveket. A tettesek fiatalkorúak voltak, akiknek meg-
bocsátottak, akiket nem vontak felelősségre - pedig a bűncselekmény vonatkozásá-
ban sok kérdés tisztázatlan maradt. Elgondolkodtató, hogy abban az időben gyaláz-
ták meg a magyar zászlókat, megcsonkították és ledöntötték a Petőfi-szobrot 
Beregszászban, sok helyütt összetörték a magyar feliratokat. 

A Kossuth-szobrot arccal a havas pocsolyában, kisebb sérülésekkel, egy út menti 
árokban találták meg a técsői magyarok. Féltő kezek emelték ki a sárból, megtisztítot-
ták, majd visszahelyezték a talapzatra. Azóta is ott áll, tisztelettel és emlékekkel, 
szeretettel és megbecsüléssel övezve. 

Dr. Szöllősy Tibor 
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Világos után 
1849 márciusában egy sárbogárdi földműves a következő bejegyzést tette ima-

könyvének üres lapjára: „Nem fognak tudni soká harcolni má'. Nincs mit enniök se. 
Az orosz is segít, vége van mindennek." A világosi fegyverletételt Görgey árulásának 
tartotta a sárbogárdi néphagyomány: „Görgey áruló volt, mert ha nem lett volna, hát 
őt akasztják elsőnek Aradon. De nem akasztották, hanem elvitték Ausztriába és ott élt 
azontúl." A népi kéziratos füzetekben még a századfordulón is részletesen kimutat-
ták, hogy a világosi fegyverletétel korai volt, tovább lehetett volna harcolni, a magyar 
szabadságharcnak még lett volna ereje. Egy ilyen, valószínűleg kalendáriumi eredetű 
feljegyzést a Sárbogárdon előkerült dunaföldvári kéziratos füzetből mutatunk be: 

„A fegyver lerakás 
1849. augusztus 15-án, hétfőn rakták le a magyar honvédek fegyvereiket Görgey 

(gaz áruló) parancsára. Vele mentek Rüdiger orosz tábornok üdvözlésére: Aulich, 
Kiss Ernő, Lenkey, Leiningen, Nagy Sándor, Pöltenberg és Schweidel tábornokok. 

Az átnyújtott sereg létszáma következő: 
Nagy Sándor hadteste: 8641 ember, 2562 ló 
Leiningen hadteste: 9196 ember, 2058 ló 
Pöltenberg hadteste: 6708 ember, 2392 ló 
az Aradon hozzá csatlakozott had: 6000 ember 
összesen: 30545 ember, 7012 ló, 144 ágyú 
Csak Világosnál volt: 32659 honvéd!" 
A szabadságharc leverése után az osztrák hadseregbe való besorozás elől bujdosó 

honvédekről is részletes történeteket találunk a néphagyományokban: „Egy nagybá-
tyám Görgeynek volt a lovásza. Ez Nagyváradról szökött haza. Tudja, ez már akkor 
volt, mikor visszajött a robotvilág. Mikor Világosnál letették a mieink a fegyvert, az 
én nagybátyám elment Görgeyvel Nagyváradra, és várták, hogy majd elviszik őket a 
muszkák. Egypár napig ott lézengtek a városban, várták, hogy mi lesz. De az én 
nagybátyám megunta a várakozást, hát hazaszökött lovastul ide Igarra, itthon 
aztán nagy volt az öröm. Tudja, akkor visszajött a robotvilág. A faluba, ott a ko-
vácsműhelynél, az uraságnak válogatták a leányok a krumplit. Olyan rövid vászon-
szoknyában voltak. Az egyik leány lassan dolgozott, hát az ispán egy vékony pálcá-
val jól ráhúzott a felső lábszárára, hogy meghurkásodott. Ezt látta a nagybátyám is, 
nekiugrott az ispánnak, úgy megverte, hogy egy hétig is az ágyban feküdt. Amikor 
fölkelhetett, elment Tamásiba, feljelentette, hogy egy szökött honvéd megverte, és 
elrendelték az elfogását. De az én nagybátyámnak is volt esze, nem várt arra, hogy 
elfogják, fölült a lovára és elvágtatott, a ló aztán hazajött. Harmadnapra éjszaka, a 
nagybátyám is hazajött elbúcsúzni, s mondta, hogy elmegy Kossuth után. Idehaza 
az ilyen bujdosó honvédnek ilyen világban úgyse lesz becsülete." 

A bujdosó honvédek közül többen a betyárok közé álltak. Egy móri adatközlő é-
desapja pandúr volt, így sokat hallott tőle a betyárvilágról: „Idesapám szokta mon-
dogatnyi, hogy pláne Világos után a Bakonyba mindenhun tanyásztak betyárok. 
Bizony űk is nem vótak biztosak, hogy egy-egy portyázásbú vissza gyünnek-e még? 
Ha asztá itt megfuttatták üket: ementek Zalába. Ez a két helük vót nekik." 

A bemutatott történeteken kívül dalok is kapcsolódtak a világosi fegyverletételhez, 
a szabadságharc leveréséhez. A következő dalt Fülén gyűjtötték 1947-ben: 

Hej, vén huszár, 
Hej, vén huszár, 
Nincs már Magyarország: 
Őseinknek 
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Szent sírhalmát Szállj le már lovadról 
Kozákok tapodják, Ármány győzött, 
Hej, vén huszár, Muszka győzött 
Hej, vén huszár, Haynau parancsol. 

A Kossuth-nóta dallamára ekkor már a bujdosó Kossuthról énekeltek. A dalszöve-
gekből a bizakodás, Kossuth hazavárása tűnik ki: 

Kossuth Laps elbujdosott, Száműztek a nagyvilágba, 
bánatába könnye csurgott. a szabadságnak nincs hazája. 
Ne sírj, ne sírj Kossuth Laps, De eipn még majd a mi napunk, 
vissza vár sok régi harcos. Fényes lesz a rozsdás kardunk. 

Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza! 
Hasonló dalszöveget találunk egy perkátai földműves múlt századi kéziratos da-

loskönyvében, a szakadozott lapokon sajnos csak töredékesen: 

Magyar Dall 
Majd meg segít a magas ég Ez a hitvány német csorda 
Kosut Laps vissza pn még majd kipusztul nem sokára, 
vissza hozza a koronát Kipusztul a magyar földről 
Mátyás királ igasságát császárostól mindenestől, 
Kosut Laps Kosut Laps Görgei volt a vezirűnk, 
most az ország dolga baps ő volt halálos ellenünk, 
Ha el ástod fegyveredet, eladta a magyar hazát 
ne ásd el a reményedet, verd meg isten azt a gyávát 
mert ha még azt is elásod Bízzál pajtás nem sokára 
Görgei lesz a barátod. belép Kosut a határba... 

Az önkényuralom időszakából a császári katonaság beszállásolásának, zaklatásai-
nak emléke is elevenen él a nép emlékezetben: „Azér 48 után a robotot nem hozták 
vissza. Nagy dolog vót az azér bizony. De maradt itt a nyakunkon német katonaság elég. 
Vót itt exekuciós katonaság is, azok aztán behajtották az adót, be ám. Aki nem fizette 
meg az adót annak a nyakára tettek két holáner katonát lovastul. Kosztra kvártélyra. 
Aztán az addig maradt a nyakán, míg az adót nem fizette meg. öregapám mesélte, hogy 
ő is így járt. A legjobb ágy a katonájé vót. Külön istállót is kellett a lovának építeni. Hoztak 
az igaz vagy egy font htist naponta, azt kőllött a részükre megfőzni. Aztán megettek 
hozzá egy egész kenyeret, majd mindennap sütni kőllött. Mondta is öregapám, hogy 
szaladt a szomszédba jobbra-balra egy kis kölcsön után, csakhogy a holánerokat levegyék 
a nyakárul." Egy igen szép motívumokat tartalmazó történet a Kossuth-bankók 
rejtegetése miatti zaklatásokról számol be: „Hogy 48 után milyen világ vót azt nem 
mesélte öregszülém, csak azt mesélte mindég, hogy vót neki rengeteg Kossuth-bankója. 
Gyűjtögette mindaféle szorgalmas asszony. Egyszer aztán halálra keresték mindazt, aki 
Kossuth bankót tartogatott. Szülém belesütötte a magáét a tekert kalácsba, amit a fején 
vitt a vásárba. (Mert kalácsot szokott sütni aztán azt ott eladta.) De ott sem merte tartani, 
mert az úton mindenhol azt kutatták a pandúrok, hogy kinél van Kossuth-bankó, mert 
azt felakasztják, öreganyám hazaért osztán sebtibe beledobta az esővizes hordóba s 
letakarta. Egy kis idő múlva megnézte, hát mind feljött a víz színére. Hirtelenjében nem 
tudott mást, hát lapátra tette és elégette a kemencében. Meg is siratta őket. Én meg mindég 
azt mondtam neki, mikor még élt szegény „Legalább egyet hagyott vőn meg öregszülém, 
hogy láthatnám milyen is vót az a bankó!" „Hadd el fiam, nem lehetett!" Szüle csak 
ennyit mondott." 

Az önkényuralom időszakának passzív ellenállásában az egykori nemesi falvak 
kurtanemesei is részt vállaltak. Felcsúton a kurtanemesek utódai ma is emlegetik, 
hogy a forradalom leverése után egy nemes sem vállalt hivatalt a faluban. Valameny-
nyien a saját földjükön gazdálkodtak. 

Lukács László 
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Ötven éve pusztult el 
Debrecen 
külső 
ispotályi 
temploma 

1944. június 2-án több magyar várost (Hatvan, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza 
stb.) súlyos bombatámadás ért. Debrecenben lerombolt utcák, városrészek és 600 
halott maradt vissza az iszonyat után. Ekkor pusztult el a város legrégibb egyházi 
épülete; az ispotályi református templom is. 

Boncz László debreceni polgár 1529-ben Piac utcai házában elhagyatott, magá-
nyos, munkaképtelen, öreg emberek számára létrehozta ápoldáját, korabeli kifejezés-
sel élve, ispotályát. Miután a Boncz házaspár elhalálozott, az intézmény vezetése, 
fenntartása a városi tanácsra hárult, amely Debrecen lakosságának a református hitre 
térése miatt eltávozott ferences rendi szerzetesek megüresedett klastromába telepítet-
te át 1533-ban az ápoltakat, a Piac utcai házból a mai Dósa nádor térre. Itt maradt az 
ápolda 1705-ig, és ezt nevezték belső ispotálynak. 

Létezett azonban Debrecenhez egyre szorosabban kapcsolódó, az egykori Torna 
(Boldogasszonyfalva) nevű községben egy külső ispotály is. Ezt a települést egy XIII. 
századi oklevél Tornának nevezi, de Boldogasszony tiszteletére emelt templomáról 
később Boldogasszonyfalvaként emlegették. A települést Debrecen első ismert 
földesura, Rofoyn bán szerezte meg 1289-ben, s a XIV. századtól több nemesi joggal 
rendelkező családnak lett részbirtoka. Városunk vezetői azonban hosszú küzdelem 
után 1657-ben beolvasztották Debrecenbe. A tanács 1703-ban elhatározta egy új 
templom építését. Az elképzelés rövidesen valóra vált. A Rákóczi szabadságharc miatt 
ugyanis nemcsak a szomszédos falvakból, hanem a távolabbi Felvidékről is sokan 
menekültek Debrecenbe, s a szülőhelyeikről elüldözötteket a városárkon kívüli 
területre, a külső ispotály közelébe telepítették le. Közben a református hívek gyara-
podása amúgy is elodázhatatlanná tette két új templom építését a városban. Megkez-
dődtek ezen célra az adakozások, az első jelentősebb összeget 100 forintot már 1681-
ben fel ajánlotta Veres Andrásné. A háború miatt frissen betelepülők miatt az ispo-
tályhoz tartozó területre építették fel előbb a templomot 1704-ben, s csak 15 évvel 
később készítették el a másikat, a belvárosi Kistemplomot. 

Ez az 1704-ben épült templom volt 1944-es pusztulásáig városunk legrégibb Isten-
háza. (A Nagytemplom csak az 1802-es tűz után épült!) Az új templomba egy 110 
fontos harangot is elhelyeztek a következő latin nyelvű felirattal: „Az Atya, Fiú és 
Szentlélek, Teljes Szent Háromság, egy igaz élő Isten tiszteletére Debreczen szab. kir. 
város külső ispotályának használatára Nemzetes Váczi János rendes szenátor áldo-
zatkészségéből 1723• aug. 19-én ". A torony azonban - Csorbán Endre egykori levél-
táros szerint - csak az 1730-as években épülhetett fel, mert 1736-ban költött a város 
60 forintot a torony bedeszkázására. Harangozót pedig csak 1738-tól alkalmaztak. Ugyan-
ebben az évben új katedrát (szószéket) csináltatott a város az ispotályi templomba. A 
második harangot, amely már 180 fontos volt, 1802-ben helyezték el a toronyban és Vaji 
György öreg dékán ajándékaként kapta az egyházközség. Sőt készült egy harmadik 
harangocska is, inkább csengettyű (10 fontos), ezen felirat nem volt. 
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A várost 1811-ben pusztító nagy tűzvész során megsemmisült a parókia, a templom 
és a torony, a harangok pedig megolvadtak, Simonffy Sámuel főbíró azonban újjáé-
píttette a templomot és a parókiát is. E munkához a város erdejéből fát, téglagyárából 
falazó anyagot adatott, ezen felül 3320 forintot fordítottak a város kasszájából az 
építkezésre. Két harang is készült, de a nagyobbik rövidesen elromlott. 1815-ben 
Pápai Ferenc mesterrel 1800 váltóforintért órákat is szereltettek a toronyra. 

A templomon 1843-ban nagyobb javításokat kellett végeztetni, ekkor cserélték a 
tetőzetet bádogra. A következő évben Dohányosi József asztalos mesterrel új szószé-
ket, karzatot és padokat készíttettek. A szószék és az ülőpadok mellvédjét egy-egy 
szépen rajzolt, aranyozott rozetta díszítette. Művészi munka volt a szószék hangvető-
jének copf-stílusú, aranyozott vázája is. A régi, de még használható padokat a 
nyiracsádi gyülekezetnek ajándékozták. 

1856-ra a templom olyan rossz állapotba került, hogy be kellett zárni. Vecsey Imre 
építész hozta rendbe, s ez 4346 forintba került. A költségek felét a város csak 1869-
ben térítette meg az egyháznak. 1863-ban a tönkrement harang helyett két tíz mázsást 
készíttetett az egyház, így ismét három harang lett a toronyban, csakhogy 1897-re 
annyira megromlott a templom, hogy életveszélyessé vált a harangozás, az épület 
boltozata is megrepedt, a mennyezetből kövek hullottak le, ráadásul egy vihar feltép-
te a tetőzetet. Ezért 1898 augusztusában a presbitérium bezáratta a templomot. Az 
elárvult épület 1899- július 14-én kigyulladt és teljesen leégett. Mind a három harang 
megsemmisült, a lezuhanó toronygomb átszakította a templomhajó tetőzetét. 

Az egyház azonban elsősorban saját pénztárából, kisebb részben adományokból, 
1901-ben 8485 korona kiadással újból felépíttette a templomot. A toronygomb feltéte-
le (befejező aktus) 1901. július 31-én történt meg. A toronygomb átmérője egy méter 
volt, felső és alsó cirádájával, valamint zászlajával együtt három méter magas lett. Az 
egyház 1902-ben két harangot öntetett 6300 koronáért. A nagyobbik (840 kg-os) 
felirata: Szolgálj Istennek és minket is arra hívj! A kisebbik (490 kg) felírása: Boldog 
nép az, mely hallja a te zúgásodat! Ezen felül minden harangon szerepelt a követke-
ző felirat: öntette a debreczeni református gyülekezet 1902. 

Ezeket a harangokat Thury budapesti harangöntő készítette, s május 21-én húzták 
fel a toronyba. A feliratokat Könyves Tóth Kálmán ispotályi lelkész szövegezte. 
Harmadikként az a 246 kg-os súlyú harang került a toronyba, amit még 1887-ben 
Kövesdi János polgár csináltatott a Kossuth utcai templomba, de az ottani - szintén 
általa adományozott — másik három haranggal nem volt tökéletes az összecsengése, 
ezért áthozták ide. 

Az I. világháborúban azután a hadsereg a két kisebb harangot leszerelte, csupán a 
legnagyobb maradt meg. Az pedig az 1944. június 2-i bombázáskor semmisült meg 
azzal a két újabb haranggal, amit az I. világháborúban elvittek pótlására csináltatott 
Tóth Gergely és Bartha István presbiter. Ezek 500 és 250 kg-osak voltak. 

A templom észak-déli tengelyben épült. Északi homlokzata elé emelték a 30 méter 
magas tornyot, amely alatt alakították ki a templom főbejáratát. A torony földszintje 
kváderezettű volt, felette, a két emeleten lévő ablaki körívre zárultak, ezek felett 
helyezték el a négy égtáj felé a toronyórákat. Az épülettel kapcsolatban többeknek az 
volt a véleményük, hogy a külsejében igen szerény, kissé falusias templom 15x22 
méteres belső tere a pilléreken nyugvó boltozatos, vakolt mennyezettel meleg derűt 
sugárzott, s ez a templom belső terét is betöltötte. Talán a falak jó színezése és a 
nagyon egyszerű, klasszikus bútorok harmóniája adta a templomnak azt az áhítatos 
hangulatát, amely Debrecen egyetlen korabeli templomában sem volt megtalálható. 
Teremszerű belső terének kilenc keresztboltozatát négy barokktagozású pillér tartot-
ta. A templomban 500 ülőhelyet alakítottak ki. A főbejárat felőli, északi oldalon 
barnára mázolt, tölgyfaoszlopokon nyugvó karzatot emeltek. A már említett Dohá-
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nyosi József által készített, 85x105 cm-es alapterületű, szép kivitelű szószékre 12 
lépcsőfokon lehetett feljutni. 

A márvány keresztelő medence 1886-ban készült és Boros Sándor, valamint neje, 
Bányai Juliánná adományozta a rávésettek szerint „ a külsővárosi református temp-
lomnak". 

A hívek még 1884-ben megkezdték adakozásukat egy orgona felállítására, de en-
nek beszerzése a renoválások kiadásai miatt elhúzódott. Végül is Molnár Ferenc, a 
templom utolsó lelkésze csináltatta meg önkéntes adományokból 1926-ban az orgo-
nát, amit dr. Baltazár Dezső püspök avatott fel. Ugyancsak Molnár Ferenc lelkészsé-
gének idején történt meg a villanyvilágítás bevezetése és a templom fűthetőségének 
megoldása is. 

A templom utolsó teljes felújítására 1937-ben került sor. Ekkor az épület minden 
falát újra vakolták, padjainak, szószékének, úrasztalának festését felújították, a to-
ronysisak gombját, csillagát frissen aranyozták. Buzgó hívek az úrasztalát új kegysze-
rekkel ajándékozták meg. Ebben az évben szerezték be a már említett két harangot is. 

Az évszázadokat megélt egyházközségnek több nagyhírű lelkésze volt. Ezek sorá-
ból is kiemelkedett Debreczeni Ember Pál, az 1704-ben épült ispotályi templom első 
lelkésze, aki azonban a labancok elől már 1705-ben kénytelen volt elmenekülni, s 
Debrecentől távol, Liszkán halt meg. Jelentős személyiség volt Körösi Mihály, aki 
vagyonát, könyveit a debreceni Kollégiumra hagyta, akárcsak lelkészségében őt 
később követő Kátay György. Itt volt lelkipásztor Diószegi Sámuel, aki Fazekas 
Mihállyal együtt az első magyar fűvészkönyvet írta. Az ispotályi gyülekezetnek volt 
tiszteletese Szoboszlai Papp István, a későbbi híres püspök. Ide választották meg 
Könyves Tóth Mihályt, akit 1849-ben hazafias beszédei és tábori lelkészsége miatt 
halálra, majd életfogytiglanra ítéltek, s csak 1860-ban szabadult börtönéből. Az ispotá-
lyi egyházközségnek volt papja Könyves Tóth Kálmán is, aki lelkészi szolgálata 
mellett nagy irodalmi tevékenységet folytatott mint egyházi író, költő és szépirodalmi 
író, ezen felül részt vett a debreceni Kölcsönös Segélyező Egylet, a kisemberek 
bankjának megalapításában. A lelkészek sorát ebben az egyházközségben Molnár 
Ferenc zárta le, aki a templom utolsó nagy renoválója volt. 

A több évszázadot megélt gyülekezet különösen értékes és nagyszámú kegyszer-
rel, felszereléssel rendelkezett. Ezek sorából kiváltképp értékes gróf Teleky József 
özvegyének, gróf Bethlen Kata (Árva Bethlen Kata) ezüstből készült aranyozott 
serlege és talpas pohara (mindkettő 1741-ből), valamint csodálatosan szép terítője. 
Ezen kívül óntányérok, kannák, ezüst poharak, kelyhek, tálcák az 1706-1791 közötti 
időkből, de számtalan XIX. századi adomány is sok értékes terítővel, kézimunkával -
egy egész múzeumra való anyag. A magyar ötvös- és kézimunka pompázatos emlék-
tárgyai jelenleg a Református Egyháztörténeti Múzeum birtokában vannak. 

Debrecen városa és polgárai áldozatkészségének, emberbarátságának gyönyörű 
példája, az elesettek és betegek gyámolításának „belső" és „külső" ispotálya, amit 
nem csupán létrehoztak, hanem évszázadokon át fenntartottak, fejlesztettek. Gon-
doskodtak a szegények és a menekültek ellátásáról, lelki vigaszáról. A sors azonban 
kegyetlen volt. A II. világháború egyik legsúlyosabb bombázása évszázadok áldozat-
készségét tette tönkre. Az 1944. június 2-i légitámadás a tornyot hosszában megre-
pesztette és felét leomlasztotta. Több bombatalálat érte a templomhajót is, amelynek 
falai megdőltek. Olyannyira életveszélyessé lett az épület, hogy a megmaradt falakat 
- a bombázás után két nappal - le kellett robbantani. 

így pusztult el Debrecen többszáz éves emberiességének legmagasztosabb emlé-
ke, a szegények háza és az annak közelébe épített ispotályi templom. 

Az eseményekkel kapcsolatban a következőket írta a Debreczeni Képes Kalendá-
rium 1947-es száma: „Még akkor, mikor a várost ért sorozatos nagy csapások alatt 
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roskadoztunk, hallottunk olyan kijelentéseket illetékes emberektől, hogy az Ispotály-
templomot pontosan vissza fogják állítani, meg fogják ismételni, hogy Debrecennek 
ez a legősibb református Istenháza a régi formában emlékeztesse az embereket 
városunk és hitünk múltjára. Ez az elgondolás mindenkit meghatott és bizakodóvá 
tett, de a könnyeket csak a valóban megépített templom visszavarázsolt áhítatos 
hangulata fogja felszárítani." 

Szűcs Ernő 

Irodalom: Debreceni Képes Kalendáriom az 1947-es évre - Dr. Herpay Gábor A 
debreceni református ispotály története (1529-1929). Debrecen, 1929. - Szűcs Ernő: A 
Simonffyak és Debrecen (Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve XVII. 1990. 13-32. 
old.). 

A Magyar Néprajzi Társaság Titkárságán kapható könyvek 

(1055 Bp. Kossuth tér 12. Tf. 1326-340) 
Balassa Iván: Sárospatak történeti helyrajza a XVI-XX. szd-ban (1994) 200 Ft. -
Balázs Géza — Voit Vilmos (szerk): Arator. Dolgozatok Balassa Iván 70. születés-
napja tiszteletére. (1987) 100 Ft. — Barna Gábor - Bódi Zsuzsanna (szerk):Cigány 
néprajzi tanulmányok I. (1993) 200 Ft. - Bátky Zsigmond: Magyarország néprajza 
(1990) 40 Ft. - Bellosics Bálint: Útmutató néprajzi tárgyak gyűjtésére (1992) 50 Ft. 
- Cserbák András (fel. szerk): Magyar Néprajzi Bibliográfia, 1989. (1991) 100 Ft. -
Csete Balázs. Kalotaszegi fafaragások (1990) 200 Ft. - Divic'anová, Anna — 
Krupa, Ondrej (szerk): Národopis Slovákov v Madarsku 1 (A magyarországi 
szlovákok néprajza) (1993) 150 Ft. - Eperjessy Ernő - Krupa András (szerk): A III. 
Békéscsabai Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai 1-3. 
(1986) 240 Ft. — Eperjessy Ernő — Krupa András - Ujváry Zoltán (szerk): Nemzeti-
ség, identitás. A IV. Békéscsabai Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konfe-
rencia előadásai (1991) 500 Ft. - Frankovic+, Duro (szerk): Etnografija Juznih 
Slavena u Madarskoj 10. (A magyarországi délszlávok néprajza) (1993) 180 Ft. -
Fülemile Ágnes - Stefány Judit (szerk): Emlékezés Fél Editre (1993) 250 Ft. -
Halász Péter (szerk): A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmá-
nyok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére (1991) 300 Ft. - Halász Péter (szerk): 
„Megfog vala apóm szokcor kezemtül..." Tanulmányok Domokos Pál Péter emlé-
kére (1993) 190 Ft - Henry Jones, W. - Lewis, I. - Kropf: The Folk-Tales of the 
magyars selection (1989) 50 Ft. — Hot'opan, Alexandru - Martin Nagy, Emilia: 
Din tradit'iile populäre ale románilor din Ungaria, 8 (A magyarországi románok 
néprajza) (1993) 150 Ft. - Kiss Mária (szerk): Folklór és tradíció (1988) 130 Ft. -
Kósa László: A Magyar Néprajzi Társaság története 1889-1989 (1989) 100 Ft. - A 
Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője, 1991/1. 30 Ft. - U.a., 1993/1. 60 Ft. -
Liszka József: Ágas-bogas fa (1992) 110 Ft. - Makkai Endre- Nagy Ödön: Adatok 
téli néphagyományaink ismeretéhez (1993) 300 Ft. - Mollay Károly dr. (szerk): 
Schwarz Elemér emlékére (1992) 100 Ft. - Móricz Zsigmond: Szatmári gyűjtés 1-2. 
(1991) 500 Ft. - Pa Iád i Kovács Attila - Szarvas Zsuzsa (szerk): Village and Town 
(1987) 200 Ft. - Raj Rozália - Nagy István: Bajkúti Szűz Mária könyörögj érettünk 
(1993) 250 Ft. 
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HAGYOMÁNY 1 

A játék változása1 

A Kiss Áron Játék Társaság értéke, hogy 
olyan embereket ültet le egy asztal mellé, akik 
különben soha nem találkoznának. Keretében 
van alkalmuk eszmecserére a régi játékok 
ismerőinek, kutatóinak, őrzőinek, a játékkiállí-
tások - amelyek száma az utóbbi időben oly 
örvendetesen szaporodik — rendezőinek a 
pedagógusokkal - köztük azokkal, akik élnek 
munkájukban a játék lehetőségével, és azokkal, 
akik csak felismerték ennek értékét, jelentősé-
gét, vagy csak törekednek erre. Találkozhatunk 
ugyancsak művelődési házak és múzeumok 
játékpedagógusaival is. A játékot, játszást kutató 
szociológusokkal ugyancsak, valamint a játék-
szer-tervezőkkel, a játszóterek tervezőivel, 
játékkonstruktőrökkel, gyártókkal, kereske-
dőkkel. 

Szerencsésebb, gazdagabb országokban in-
tézetek alakulnak a játék tanul-mányozására és 
terjesztésére. A játék intézményei terén Magya-
rországon megvalósult a kitűnő kecskeméti 
Szórakaténusz Játékműhely és Múzeum, amely sikeres első évtizedén túljutott; Buda-
pesten csak kezdeményei vannak játékmúzeumnak. A Kiss Áron Magyar Játék Társa-
ság törekszik arra, hogy összekötő szerepével az e téren megnyilvánuló egyéni 
erőfeszítések értékét fokozza. 

1 Elhangzott a Kiss Áron Magyar Játék Társaság „A játékkultúra helyzete hazánkban" cí-
mű ankétjának bevezető előadásként 1993-ban. Az ankét további programja a követ-
kező volt: 
A plenáris ülésen Szentiványi Tibor előadása hangzott el elsőként, a hazai játékkultúra 
helyzetéről. 
A játékpedagógiai szekciót dr. W. Mikó Magdolna és dr. Páli Judit vezette. Témák: játé-
kok tudatos felhasználása a nevelésben, játszásra tanítás, drámajáték, bábjáték, a leendő 
pedagógusok felkészítése. 
Játszási szokások szekció, vezették Haider Edit és Váci Mária. Témák: játék, játszás vi-
déken és a városokban, a magakészítette játék, játszó csoportok, játszással töltött idő, 
játszásra, játékra költött pénz, hazai játékszociológiai megközelítés. 
A Hagyományok őrzése c. szekciót dr. Tátrai Zsuzsanna és dr. Kriston Vizi József vezet-
ték. Témáik: Népi játékok és szokás gyűjtése, feldolgozása és közreadása, pályázatok. 
A Lovrics László és Pálffy László által vezetett Korunk játékai szekció témái: napjaink 
elterjedt, népszerű játékai: elektronikus játékok, szerencsejátékok, művelődési játékok, 
a rádió és televízió szerepe elterjesztésükben. 

y 

Parasztcsalád Eger környékéről az 
1910-es években. Helyi fényképész fel-
vétele, Györffy István és Visky Károly 
gyűjtése. (Néprajzi Múzeum F. 30816) 
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Jól tudjuk, hogy a játék minden korosztálynak igénye, szükséglete, és a harmoni-
kus életvitelhez még idős korban is hozzátartozik. Nálunk azonban olyan életmód 
alakult ki, amelyben az aktív korúak, de még a nyugdíjasok is a munkát munkával 
váltogatják. A játékokkal járó kikapcsolódás, lazítás, rendszeres feloldódás pedig 
életmeghosszabbító is lehetne abban az országban, amelyik közismerten a legrövi-
debb élettartam esélyét ígéri, helyezi kilátásba állampolgárainak. Pedig a játék nem 
mindig kerül sokba, sokszor csak egy ötletbe. Jó l rendelték azt az istenek, hogy a 
szegény ember is tudjon nevetni" - írta Móricz.2 Valóban hagyományai vannak 
nálunk az idősebbek játékos szórakozásának, például farsangkor vagy lakodalma-
kon, de számos más alkalommal is. 

A legtöbbet azonban a játék a felnövő generációnak nyújtja, jelenti - ha megadatik. 
De megadatik-e? 

A családokban a gyermeknevelés hagyományos módját számtalan apróbb-
nagyobb jelentőségű játékos elem egészítette ki. Mondókák, önmaguk és a környezet 
játékos megismerése, a játékok és játékszerek egész rendszere vezette be a gyereke-
ket a gyermekkor gazdag világába, amely a felnőtté válás egyengetője volt. 

Gazdagnak nevezem, pedig nem anyagiakban, csak kultúrában volt gazdag. Ez a 
játékvilág mozgáskultúrát, beszédkultúrát, a tárgyi világ megismerését és használatát, 
viselkedéskultúrát közvetített - meghatározott társadalmi intézményeken, csoporto-
kon keresztül. Egyes játékokat a család, másokat a gyermekcsoport a közös munká-
ban, ismét másokat az iskolai szünidő alkalmával közvetített. Mindazt, amit a gyerek 
játékosan tanult meg a maga idején, örömmel, és nem a tanulás kelletlenségével 
sajátított el. Falvay Károly játékoskönyveiben3- az agykutatást híva segítségül -
felhívja a figyelmet arra, hogy mennyire a kellő időben, a legalkalmasabb életkorban 
fejleszt, tanít a játék. A játékosan elsajátított munka pedig örömet, önbecsülést szer-
zett a gyermeknek, hozzájárult ahhoz, hogy megszeresse a munkát felnőtt korára, és 
sokoldalúan fejlesztette a személyiségét. 

A játék nemcsak mozdulatokat, cselekményeket tanított meg, nemcsak ügyessé, 
szépmozgásúvá, jól reagálóvá tett. A játék megtanított nyerni és veszíteni, megismer-
tette a meglévő és lehetséges társadalmi kapcsolatokat. A játék szocializált. 

Kinek a kezében van ma a múlt kultúrájának e jelentős, jövőt is építeni képes kin-
cse? Betölti-e a szerepet, amire hivatott, vagy csupán a múlt emlékeként maradt ránk? 
A család tud-e ma játékosságot adni a kisbabának a játékszeren kívül? Ismerik-e a 
fiatal szülők azokat a játékokat, amiket ők játszhatnának el gyermekükkel? Az óvo-
dás, különösen pedig a kisiskolás - eleget játszik-e? Nem tanulási feladatként él át 

Káldy Mária és Kraiciné dr. Szokoly Mária vezették a játszás és játék társadalmi viszony-
latait megvitató szekcióülést. Témái: a szabadidőfelhasználása, múzeumpedagógia, ját-
szóházak, hobbikörök. 
A játékgyártással és forgalmazással foglalkozó szekció Harmath Béla, Illés Ernő és 
Wirth Gyula vezetésével működött. Témái: a hazai fejlesztés és gyártás, a forgalmazás, a 
minőségvizsgálat és fogyasztóvédelem. 
A játék tükröződése az irodalomban c. szekcióban Birk Edit, Borbíró Zsóka, dr. Lukácsy 
András, Püski Anikó működtek közre. Témáik: a gyermekirodalom, játszó- és mese-
könyvek, játékbibliográfia, szerzők és kiadók, terjesztés. 
A sport és játék szekcióban dr. Bánhidi Miklós, Szabó János és Szilvásy István vezetésé-
vel a testedző és mozgásos játékokról, a hagyományos népi sportjátékokról, a játszóte-
rek létesítéséről és fenntartásáról tárgyaltak. 

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság címe: 6000 Kecskemét, Gáspár A utca 11. 
2 Móricz Zsigmond: Hét krajcár. Bp., 1907. 
3 Falvay Károly: Ritmikus mozgás, énekes játék óvodásoknak, kisiskolásoknak. Bp., 

1990. 
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olyasmit, amit játszva tanulhatna meg? Van-e még spontán játék az iskolai nagyszü-
netben? 

Ha a család hagyományozó szerepe nem működik már, akkor nem más társadalmi 
csatornákon kellene oda visszatáplálni mindazt, ami a felnövő kisgyerek testi-lelki 
tápláléka? Azt hallani, hogy a kismamáknak nehezükre esik három évet gyermekük-
kel tölteni. Szülésre előkészítő tanfolyamok léteznek, de vajon a gyermeknevelésre 
előkészítők, amelyekben a gyerekkel játszás alapjai benne foglaltatnak - vannak-e? A 
nagyobb gyerekek a művelődési házakban sok mindent megtanulhatnak. De ha 
hiányzik a gyermekkori, az otthoni alapozás, akkor mire épül ez? 

A gyermekkor, a gyermeknevelés, a gyermekkultúra, a játék fontos téma világszer-
te. Nemzetközi tudományos ülésszakok, tanulmánykötetek tárgya. Minél nagyobb a 
gond a fiatalság szocializációjával, annál több figyelmet szentelnek neki. A számító-
géppel játszó, videózó magányos gyermek az amerikai kultúra és társadalmi élet 
terméke, de már nálunk is otthonos. 

Aki Magyarországon e kérdésről akar olvasni, kevés irodalmat talál. A figyelemkel-
tő európai szakirodalom töredéke jelenik meg nálunk. A német néprajz 25. kongresz-
szusának gyermekkultúráról szóló vastag kötetéből4 hiába próbáltunk válogatást 
megjelentetni. Más fordításgyűjtemények is csak várják a kedvező megjelenési lehe-
tőséget. 

Kölnben 1993. június 20-24. között nemzetközi kongresszust rendeztek Gyermek-
kor - a játszás ideje?5 címmel. Európai és tengerentúli szakemberek teszik fel ma-
guknak ezt a kérdést, és fűzik szorosabbra egymással munkakapcsolatukat. Valóban 
ez a megoldás: ha a gyermekkultúra, játékkultúra hagyományos hordozó csoportjai 
kidőltek a sorból, intézményeknek kell a helyükre lépniük! 

Szülők számára tartott játéktanfolyamoknak, a játszóházak sokaságának kellene 
megvalósulnia, mindehhez pedig képzett játékpedagógusok légiója kellene, akiknek 
még az öregotthonokban és kórházakban is lenne teendője. A játékkultúrára költött 
pénz minden fillérje megtérülne, hiszen aktivitásra, öntevékenységre, problémameg-

Körjátékot játszó kislányok, valószínűleg Bol- Lovas játékot játszó fiúk Egyházasmarótón 
dogon, az 1930-as években. Gönyey Sándor 1914-ben. Borbál Samu felvétele. (Néprajzi Mú-

felvétele. (Néprajzi Múzeum F. 77226) zeum F- 17582) 

4 Kinderkultur: 25. Deutscher Volkskundekongress in Bremen vom 7. bis 12. Oktober 
1985. Bremen, 1987. 

5 Kindheit- Spielzeit? 
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oldásra nevel. Hasznosabb befektetés ez a szociális támogatásnál, amelynél az aktivi-
tással való ellentételezés nem követelmény. Teherbíróbbá, de még egészségesebbé is 
válik, akinek életéből nem hiányzik a játék. 

Régi igény, hogy nyíljék lehetőség a Magyar Televízióban nagyszabású, rendszeres 
játéksorozat elkészítésére, bemutatására. 

Hermann Bausinger a gyermekkultúrát két részre osztja: a gyermekek számára a 
felnőttek által létrehozott kultúrára, és a gyermekek saját spontán kultúrájára6 Gyer-
mekeink individualizálódnak, egyéni játékokat hoznak létre, saját játékaikat. Ismer-
jük-e ezeket? Tudjuk-e hogy milyen igényeket elégítenek ezek ki? Tudjuk-e, hogy 
gyerekeinknek mire van szüksége? 

Ez a mai nap arról szól, hogy a játék fontos, a játék nélkülözhetetlen és kiirthatat-
lan is. Játékkultúráról azonban csak akkor beszélhetünk, ha ápolva, gondozva van. A 
játék hagyományos fenntartó közegei meggyengültek . Az intézményeken a sor, hogy 
a pártjára álljanak; segítsenek nekünk, és mindazoknak, akik érdekében cselekszünk. 
Ne rám hallgassanak, hanem a Homo Ludens szerzőjére:7 

„... igazi kultúra nem lehet meg egy bizonyos játéktaitalom nélkül, mert a kultúra 
bizonyos önuralmat és önfegyelmet tételez fel, azt a képességet, hogy ne saját ten-
denciáinkban lássuk a legvégső és legmagasabb célt, szóval annak elismerését, hogy 
bizonyos önként elismert határok közé vagyunk szorítva. A kultúrát ma is kölcsönös 
megegyezés alapján és bizonyos értelemben szabályszerűen kell 'játszani'. Az igazi 
kultúra mindig és minden tekintetben 'fair play*-t kíván... Nem lehet elvakult, nem 
eshet távol azoktól a törvényektől, amelyeket az értelem, az emberiesség és a vallás ír 
elő. Nem lehet hamis látszat, amelynek álarca mögött az a szándék rejlik, hogy játék-
formák segítségével más célokat érjünk el. Az igazi játék kizár minden propagandát. 
Önmagában van a célja. Szelleme és hangulata a vidám lelkesedés és nem a hisztéri-
kus izgalom. A mai propaganda, amely igénybe óhajtja venni az élet minden területét, 
hisztérikus tömegreakciókra épít és éppen ezért, dacára szívesen felvett játékformái-
nak nem tekinthető a modem játékszellem megnyilvánulásának, hanem annak 
meghamisítása." 

Dr. Györgyi Erzsébet 

Ózdi honismereti pályázat 

Tavasszal került sor a XIV. Ózdi Honismereti Pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére a Bükk 
Művelődési és Vendéglátó Házban. A megjelentek, a pályaművek szerzőit, a meghívottakat, a 
közintézmények képviselőit Nagy Károly, a Lajos Árpád Honismereti Kör vezetője üdvözölte. 

A pályázatra hat dolgozat érkezett be, 219 oldal terjedelemben. A munkák döntő része első-
sorban forrásfeltáró, dokumentációs jellegű. 

A pályázaton a következő művek kaptak elismerést: 
Felnőtt kategóriában I. díjat nyert Német Gyula ny. újságíró: Választójog és demokrácia, 

valamint Dobosy László ny. iskolaigazgató: A kereskedelem feljődése Ózdon című dolgozata. 
AII. díjat ugyancsak Dobosy László kapta a Magyar Tűzharcos Szövetség főcsoportja 1935-1944 
című pályamunkájáért. III. díjas lett Bánfalvi Lászlá. Rimaszombattól Ózdig. 

Az ifjúsági kategóriában I. dfjat nyert Halász Mónika dolgozata: Az ózdi görög katolikus 
egyházközösség története. II. díjat kapott Gáti Annamária és Husanyica Krisztina. Az elisme-
réseket Balogh András alpolgármester adta át a díjat nyert pályamunkák szerzőinek. 

Kerékgyártó Mihály 

6 Bausinger, Hermann: Kultur für Kinder - Kultur der Kinder. In: Kinderkultur. Bremen, 
1987. 11-18 p. 

7 Huizinga, ].: Homo ludens. Szeged, 1990. (Budapest 1944. utánnyomása) 222. p. 



A világfa 

A világfa az emberiség legszebb, legkomplexebb, legalapvetőbb mitikus elképze-
lései közé tartozik. Ha esetleg nem is az „egyik legősibb" de a neolitikumig minden-
esetre visszamegy. A világfának olyan sok változata ismert Eurázsia- és Amerika-
szerte, (sőt úgy látszik, Afrikában és másutt is), hogy a kutató zavarba jön, egyáltalán 
honnan is kezdje a vizsgálatot. Úgy vélem, azon már túl vagyunk, hogy egyedi elő-
fordulásokat kezdjünk felsorakoztatni, adatközlésünk ugyanis már elég sok van, sőt 
szintézisre törekvő feldolgozások is készültek1. Úgy gondolom azonban, hogy egye-
lőre a teljes anyag átfogására sem kell törekednünk, mert* nem világos, hogy mi 
minden tartozik ide. így pl. Eliade mindenféle fát idevont, még a lányos házak kapu-
jára tett májusfát is. Ez túlzásnak látszik, véleményem szerint az ilyen összefüggések-
nek, amennyiben valóban léteznek, a konkrét elemzés során kell kiderülniük. 

Mivel azonban valahonnan el kell kezdeni, próbáljuk meg legelőször is azt tisz-
tázni, hogy mit értünk világfán - legalábbis ebben az írásban mit értünk rajta - , vagyis 
próbáljuk meg tisztázni a világfának a mivoltát és megjelenési formáit. Ezéit a követ-
kezőkben csak a világfával fogunk foglalkozni - ez önmagában is már-már átfogha-
tatlanul nagy témának látszik - , és egyelőre eltekintünk az életfától (Komoróczy Géza 
szerint ez a képzet illetőleg motívum sohasem is volt különösebben elterjedve a 
mitológiában, csak a szakirodalomban2), a tudás fajától (ez, úgy tűnik, csak a Bibliá-
ban fordul elő), a világoszlopokibi (kivéve, ahol közvetlen kapcsolat mutatható ki a 
világfával), a világhegytől, a különféle áldozati fákiól és szent fáfá.61, ha csak nem 
kimondottan világfa jellegűek, az innenső és a túlsó világ határán álló fákiól stb. 
Mivel azonban mindez kapcsolatban van egymással, valamennyire mégis figyelembe 
kell venni őket. (S hát még a láncok, létrák, kacsalábon forgó várak stb.) 

A világfa teljes formájának az látszik, hogy égigérő fa, gyökerei lenyúlnak az alsó 
világba, a csúcsa felnyúlik az égbe. Ezt mutatja az is, hogy a csúcsa mellett két oldalt 
van a Nap meg a Hold, a tetején van egy madár, (pl. sas; esetleg ott is fészkel), a 
madár egyszersmind a levegőég szimbóluma, illetőleg: az eget jelzi. A gyökerei között 
lakik egy sárkány (esetleg kígyó), egyben az alsó világ szimbóluma, illetőleg: az alsó 
világot jelzi. A törzse mellett sokszor szarvasok, lovak vagy egyéb állatok állnak, a 
„középső világra" (vagyis a mi világunkra) utalva. Maga a fa a világ közepén helyez-
kedik el, s egyben az ég fenntartója és a világmindenség tengelye. (Néha a világhegy 
tetején van, de ez a jelenlegi hipotézisem szerint nem meghatározó jellegű.) A fa 
tövéből vagy legalábbis a közeléből ered egy forrás; egyesek szerint ez az életvize, 
mások szerint a világfolyó. A Biblia szerint a négy világfolyó ered innen. (Gen. 2. 9-
14.) Van itt a fa töve mellett valahol egy lyuk is, amelyen át le lehet jutni az alsó 
világba. Egyelőre nem teljesen világos számomra, hogy ez a lyuk pontosan milyen 

1 Lásd pl. Holmberg, Uno (=Harva): Der Baum des Lebens. Helsingfors, 1922.; Harva, 
Uno (=Holmberg):Die religiösen Vorstellungen der altaischen Völker. Porvoo - Helsin-
ki, 1938, FFC. 125.; Eliade, Mircea.• Traité de l'histoire des réligions. (2. kiad.) Paris, 
1964. 229-280. old.) Toporov, V. Ny.-. Világfa címszó a Mitológiai Enciklopédiában 
(főszerk. Sz. A. Tokarev) Bp. 1988. I. 267-271. old.; Vulcänescu tfomw/us.Coloana 
cerului. Bucure§ti, 1972.; Bene Nagy János: Égigérő fa. Pécs. 1958.; Diószegi Vilmos: A 
honfoglaló magyarság hitvilágának történeti rétegei. A világfa. Nép Kultúra - Népi Tár-
sadalom. II-III. Bp. 1969. 295-326. old. 

2 Komoróczy Géza: Egy termékenység-szimbólum Mezopotámiában. Jegyzetek az 
„életfa" kérdéséhez. Ethn. 1976. 569-573. old. 

30 



viszonyban is van a forrással. (Bizonyos esetekben ugyanis azonosnak, illetőleg 
felcserélhetőnek látszanak.) 

A világfa egy nővel is valamilyen kapcsolatban van. Istennővel? Tündérrel? Bo-
szorkánnyal? A kapcsolat meglehetősen dialektikus. A fa bizonyos ábrázolásokon 
illetőleg szövegekben felcserélhetőnek látszik a nővel. így például régi indiai szöve-
gekben, amint erről V. V. Ivanov külön tanulmányt írt.3 Vagy egy XVI. századi alki-
mista rajzon.4 Vagy például az Emese álma mondánkban - amikor saskeselyű száll rá, 
és a tövéből forrás fakad. (Az utóbbi összefüggés Szilágyi N. Sándor barátom felfede-
zése.5 Itt nem részletezem ennél jobban, mert erről a témáról - Isten segedelmével -
külön tanulmányt szeretnék írni.) 

A nő sumér eposzban a fa törzsében lakik.6 A jakut hősi énekekben a fa gyökerei 
között lakik egy öregasszony, a fa istennője.7 Néhány ábrázoláson, prehistorikus 
vagy ókori közel-keleti és közép-ázsiai szobrocskákon8 a fa a nőnek az ágyéka tájáról 
nő ki. Az így ábrázolt nő esetleg a Földanyával is azonosítható. És akkor a fa töve 
melletti lyuk egyszerre az élet forrása és az alvilág lejárata — a dolgok dialektikusak. 
Vö. Weöres Sándor Luna című versével: 

Hold-delej hullámzik az asszonyokban, 
ha megtelik: Isten trónjáig ér, 
feslőpiros bimbóért esd titokban, 
ha fogy: mennyet-pokolt elönt a vér. 

A nőből kinövő világfa képzetéről szöveges emlékünk is van. Hérodotosz jegyezte fel 
Kürosz (Cyrus) perzsa király édesanyjával, Mandanéval kapcsolatban: „A királyságot 
Astyages, Kyaxares fia vette át. Ennek született egy lánya, kinek Mandane nevet adott, s 
akiről azt álmodta, hogy belőle oly forrás fakadt, mely városát ellepte, sőt egész Ázsiát 
elborította. (...) Kambyses és Mandane házasságának első évében Astyages ne k egy másik 
álomlátása volt. Leányának ágyékából olyan szőlőtőt látott fakadni, mely az egész Ázsiát 
elborította." (Hérodotosz: I. 107-108. Geréb József fordítása.) 

Ezt a mondát viszont párhuzamba szokás állítani az Emese álmával A folyó motí-
vuma mindkettőben azonos, de valószínűleg egyéb kapcsolat is van a kettő között.9 

Férfiból is kinőhet a világfa. Az oszmán-török mondában Er-Togrul vezeti ki a tö-
rököket Khóraszánból Kisázsiába. Negyedik fia, Oszmán, álmában látja, hogy ven-
déglátó gazdája, Edebali melléről felemelkedik a növő hold és telt hold gyanánt 
Oszmán keblében tűnik el, (a hold Edebali lányát, Maikatunt, Oszmán leendő hitve-

3 Ivanov, V. V.: A ló és a fa - kísérlet ősi indiai rituális és mitológiai jelképek megfejtésé-
re. In. Ivanov, V. V.: Nyelv, mítosz, kultúra. Bp. 1984. 167-212 old. 

4 fankovics Marcell:A fa mitológiája. Debrecen, 1991. 28 old, 9. kép. 
5 Tőle függetlenül Lükő Gábor is eljutott e felismerésnek legalábbis a küszöbéig. Rendkí-

vül tömör szövegéből azonban nem derül ki egyértelműen, hogy pontosan meddig. 
Lükő Gábor: Kiskunság régi képfaragó és képmetsző művészete. Kecskemét, 1982. 96. 
old., 228-229. old. és 303. old. továbbá 12. tábla, és Ö. táblázat. 

0 „Fénylő ölednek édes örömében..." A sumer irodalom kistükre. Összeállította, sumer 
eredetiből fordította, az előszót és a jegyzeteket írta Komoróczy Géza. Bp. 1983. (A to-
vábbiakban: SIKT). 29 sz. Gilgames, Enkidu és az alvilág. 

7 Egy jakut hősi ének magyarul is olvasható: Sámándobok, szóljatok. Szibéria őslakossá-
gának népköltészete. (Ford. Bede Anna.) Bp. 1974. 125-144. old. 

8 Ilyeneket közöl Hoppal Mihály: Mítosz: kép és szöveg. Előmunkálatok a Magyarság 
Néprajzához. 3. Bp. 1978.1-IV. tábla. 

9 A nőből kinövő világfa témája a keresztény ikonográfiába is bekerült. így Simone dei 
Crocißssi Mária álma című festményén (XIV. század) az alvó Szűzanya oldalából fa nő 
ki, s azon a megfeszített Krisztus függ. fankovics i. m. 5. fotó. 
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sét jelenti), majd Oszmán ágyékából hatalmas fa nő, amely ágait országok és tengerek 
fölé terjeszti ki.10 Az indiai kozmogóniai mítosz egy ritkább változatában a vízen úszó 
Nárájana köldökéből nő ki a világfa. Későbbi változatokban a világfát a lótusszal 
helyettesítették, amelynek Brahmá ül a közepében.11 

De a nő lehet a fa gazdája is, mint Innin a sumer eposzban — ámbátor külön meg 
kellene vizsgálni, hogy az a fa a világfa-e még. Mindenesetre lásd Mirigy és Tünde 
szerepét Vörösmartynál a Csongor és Tündiben. 

Ami a világfa mellett álló alakokat illeti, ezek a legtöbbször négylábú állatok pl. 
szarvasok. Az egyik funkciójuk az lehet, hogy a középső világra (tehát a mi világunk-
ra) utaljanak. Máskor pedig talán mitikus, vagy áldozati állatok. A babiloni pecsét-
hengereken griffszerű démonok. Talán érdekes megemlíteni, hogy a Maadaj-Kara 
című altaji-tatár hősi énekben12 (emlékezetből idézve). 

A felső végéhez Tengri kán (a Jóisten) köti a lovát, 
az alsó végéhez Irle kán (az alvilág ura) köti a lovát, 
a közepéhez Maadaj-Kara (az ének főhősének apja) köti a lovát. 

(Igaz, hogy itt lókötöző cölöpről van szó, de a szövegösszefüggésből világos, hogy ez a 
világfa egyik változata.13 Megjegyzem, hogy az altajin kívül a jakut hősi énekében14 

valamint egyes szelkup és vogul hősmondákban is a világfa mellett lakik a hős. 
A világfa ágainak a száma is igen lényegesnek látszik. Általában hét vagy kilenc 

ága van, esetleg három, nyolc vagy éppen tizenhét ágát is említenek, de mindig szent 
számot. 

Vannak más, ritkábban emlegetett vonatkozásai is a világfának. így egy hakasz 
(abakáni-tatár) hősi énekben a fa törzsén belül egy másik „napos-holdas" világ van.15 

A skandináv mítoszok szerint a világfán, az Yggdrasibn egy mókus is szaladgál fel-
alá, közvetíti a fa csúcsán lakó sas és a gyökerek közt élő sárkány (a Nidgögg-kígyó) 
szópárbaját — de lehet, hogy ez nem elterjedt motívum, csak a skandinávok saját 
leleménye. 

Felmerül még igen sok kérdés. Pl. a sárkány mennyiben őre a világfának és az 
életvizének? A skandináv mítoszban a Nidhögg-kígyó rágja az Yggdrasil gyökereit. A 
sas és a kígyó illetve sárkány harca eléggé elterjedt a mítoszokban és mesékben. 
Ezeket a vonatkozásokat külön tanulmányokban kellene megvizsgálni. 

Melyik fa fajtához tartozik a világfa? Ez igen változó. így pl. Szibériában elsősorban 
nyírfát, jegenyét illetve vörösfenyőt emlegetnek világfa szerepében, az Iggdrasil kőris, 
sokszor almafáról van szó, de - mint láthattuk - a szőlőtő is betöltheti ezt a szerepet. 
És mi a helyzet a fa gyümölcsével? A legismertebb változata nyilván a paradicsomi 
alma. De gondolhatunk a Heszperidák almáira is, amelyeket Héraklész szerzett meg. 

10 Róheim Géza. A kazár nagyfejedelem és a turulmonda. Ethn. 1917. 79-80. old. 
11 Eliade: Traité... 167. old. Egyébként ez a téma is bekerült a keresztény ikonográfiába: 
Jessze fája néha az alvó Jessze oldalából nő ki, mint pl. a gyöngyöspatai oltár XVII. szá-
zadi barokk ábrázolásán. Jankovics i. m. 11. fotó és a külső védőborító képe. A férfialak 
ágyékából kinövő fa képe XVI (?) századi olasz alkimista könyvében is feltűnik. 
Jankovics i. m. 50. kép, 103. old. Megjegyzem még, hogy a drezdai maya kódex egyik 
képét úgy lehet értelmezni, hogy a feláldozott ember melléből (sebéből) fa nő ki. 
Jankovicsi. m. 102. old., 48. kép. 

12 MaadaJKara. Altajszkij geroicseszkij eposz. Moszkva, 1973. 
1 3 A skandináv mondák szerint Odin köti a lovát a világfához, az Yggdrasilhoz. 
1 4 Lásd: Puhov, I. V.: Jakutszkij geroicseszkij eposz olonho. Moszkva, 1962. 
15 Radioff, Wilhelm: Proben der Volkslitteratur der Türkischen Stämme Süd-Siberiens. St. 

Petersburg, 1868. II. 12. sz. 331. old. 
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És persze az Árgyilus-mese almafájára, de ott a szerep mintegy megfordul: nem 
megszerezni, hanem megvédeni kell az almát a tündértől. 

A világfának az egyik változata a napos-holdas fa. Diószegi Vilmos szibériai jelleg-
zetességnek gondolta, de ez is nagyobb elterjedésű. Előfordul Indonéziában a 
dajakoknál.16 De feltűnik XVI. századi havaselvi pecséten is, mellette áll kétoldalt a 
vajda meg a felesége.17 

Amit viszont mindig furcsálltam: úgy tűnik, hogy Szibériában három világfáról is 
beszéltek, éspedig külön a felső, a középső és az alsó világ fájáról. Diószegi értelme-
zése szerint a középső világ fája a csúcsán hordja a Napot, a felső világé a Napon áll, 
az alsó világé pedig lefelé nő, esetleg a Naptól lefelé. Mindenesetre úgy tűnik, hogy a 
szibériai népek hősi énekeiben, amikor a felső világgal kapcsolatban emlegetik a 
világfát, hétágú nyírfát, amikor az alsó világgal kapcsolatban, hétágú vörösfenyőt 
mondanak. Vagy kilencágút. 

Csakhogy ez nem három, hanem csak kettő. Egyfajta bináris oppozíció: alsó/felső, 
vörösfenyő/nyírfa. Mindenesetre nem egyezik pontosan a három (?) világfával. 

Azt sem tartom kizártnak, hogy a három világfa némely esetekben csak a kutatók 
feltételezésén alapuljon. A szibériai népek esetleg másképpen beszélhettek a világfá-
ról, amikor a felső világgal kapcsolatban emlegették, és másképpen, amikor az alsó-
val kapcsolatban. Ők ugyanarra a fára gondoltak, de a kutatók azt hitték, hogy ez két 
különböző fa. 

Azoknál az ábrázolásoknál, amikor sugaras körön áll a fa, kétségkívül a Napon álló 
világfára kell gondolnunk. De amikor egyszerűen egy kis körön áll, akkor az esetek 
egy részében arra is gondolhatunk, hogy a kis körrel a forrást és/vagy az alsó világ 
lejáratát kívánták jelezni.18 

Talán ennél is különösebb a lefelé növő világfa, ami azonban igen régi és elterjedt 
képzetnek számít. Előfordul már a Rig-Védában és az Upanisádokban is, meg a 
Bhagavad-Gítdbzn. Egy arab hivatkozás szerint Platón is emlegette a lefelé növő fát. 
De nála ez már csak hasonlat. Szerinte az ember olyan, mint egy fa, amelynek a 
gyökerei az égben vannak, és onnan lefelé nő. Előfordul a lefelé növő fa a héber és a 
muzulmán hagyományban. Eliade hivatkozik - Holmberg nyomán - izlandi, finn, 
lapp, sőt ausztráliai előfordulásra is.19 Ennek a „fordított fának" (arbor inversá) egész 
szakirodalma van.20 Utána kellene nézni, különben a Diószegi felhozta uráli világfá-
kat sem leszünk képesek értelmezni. 

^ Eliade, Mircea : Le chamanisme et les techniques archaiques de l'extase (2. kiad.) Pa-
ris, 1974. 230. old. 

17 Cemovodeanu, Dart $tiin{a arta heraldicä ín Románia. Bucure^ti, 1977. 217. old. V. 
tábla, 5-8. Cemovodeanu szerint (i. m. 55. old. ez az ábrázolás csak a XVI. században 
jött létre a hollós címer és egy fát ábrázoló címer egyesítéséből. Lehet, de feltűnően 
egyezik a napos-holdas-madaras világfákkal. Van konvergens fejlődés is? 

18 A körön álló faábrázolást Lükő Gábor a magyar népművészetben is megtalálta. Véle-
ménye szerint a kis kör a Napot jelenti vagy pedig egy kerek tavat. Lükői. m. C. táblá-
zat 1-7. old. és a 222. old. 

1 9 Mindezt felsorolja Indiától Ausztráliáig: Eliade.Traité... 237-378. old. 
2 0 Ilyenek pl.: Jacoby, A.: Der Baum mit den Wurzeln nach oben und den Zweigen nach 

unten. Zeitschrift für Missionskunde und Religionswissenschaft. XLIII. 1928.; Kagarow, 
W.: Der umgekehrte Schamanenbaum. Archiv für Religionswissenschaft. XXVII. 1929.; 
Coomaraswamy, A.: The inverted Tree. The Quarterly Journal of the Mythic Society. 
XXIX. 1938.; Edsman, C .Arbor inversa. Religion och Bibel. III. 1944. Sajnos, számomra 
pillanatnyilag hozzáférhetetlenek. 
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Megjegyzem, hogy egy Székelykeresztúr-környéki találós kérdés szerint: „Melyik az 
a fa, amelyik felfelé gyökerezik, s lefelé ágazik?" De meglehet, hogy ez csak véletlen 
egybeesés. A megfejtés egyébként: „Eszterhéj."21 

A világfát emlegető mítoszok stb. vizsgálata során fontos szem előtt tartanunk, 
hogy a világfa leírása illetőleg ábrázolása csak a legritkább esetekben teljes. Ennek az 
egyik oka feltehetően az, hogy bizonyos népek hagyományos kultúrájában nem is 
szerepelt a világfa teljes változata, pontosabban: a világfa fentebb felsorolt jellemző 
vonásainak a teljes sorozata. Külön feladat lenne a különböző „nemzeti redakciók" 
vizsgálata, illetve elkülönítése, amennyiben ez egyáltalán lehetséges. Egy másik ok, 
hogy nem volt lényeges minden esetben mindent ábrázolni. Eleve elnagyolt, esetleg 
erősen stilizált ábrázolásokat készítettek. A szöveges emlékekben ugyancsak ritka a 
teljes leírás, ezekben inkább az befolyásolta az ábrázolás teljességét, hogy az illető 
műalkotásban (mítoszban, hősi énekben, mesében stb.) a jellemző vonások melyik 
részére volt szükség. így más jellemző vonásokat fogunk találni a világfa megmászá-
sát tárgyaló mesékben, a sárkányölő-mesékben, az Árgirus-mesékben stb. Hipotézi-
sem szerint minél inkább élő volt egy-egy közösségben a - világfát is magában 
foglaló — hagyományos világkép, annál kevésbé volt szükség teljes leírásra, hiszen az 
egykori hallgatóság amúgyis tudta, hogy miről van szó. (Az esetleges tabukról most 
nem beszélve.) Elég volt egy-egy utalás. Pl. amikor a karakirgiz hősi énekben a hőst 
veszély fenyegeti: Reszket a jegenyefa töve, / Kavarog a tenger feneke.22 A jegenyefa 
kimutathatóan a világfa, de a fáról ennél több szó nincsen. A jegenyefa. 

Persze a fenti hipotézis nem vonatkozik kivétel nélkül valamennyi hagyományos 
műalkotásra. A jakut hősi énekek a világfa hosszú leírásaival kezdődnek.23 

Az egyik legteljesebb világfa leírás egy sumer eposzban található, (Gilgames; 
Enkidu és az alvilág)24. Itt megvan a folyó partján (tehát már nem a forrásánál) növő 
fa, amelynek a tetején a mitikus sas, az Anzu sas fészkel, a gyökere közt kígyó lakik, 
„nem fog rajta a ráolvasás", a fa törzsében pedig egy tündér (?). Ráadásul Gilgames a 
fából készíti a dobját és a dobverőjét. De ez a fa már nem a világmindenség fenntartó-
ja. Gilgames ki is vágja. Ezt szívesen értelmezném úgy, hogy ezzel új történelmi 
korszak kezdődik, pontosabban: vége a mitikus világképnek, kezdődik a történelem. 
De ez költői magyarázat. A tudományos magyarázat az lehet, hogy az archaikus 
illetve tradicionális költészetben egy-egy különleges fa leírásához felhasználták a 
világfa jellemző vonásait. A kérdés mindazonáltal még nincsen lezárva, külön tanul-
mányt igényel. 

A sumer eposz több mint négyezer éves, a világfa leírásának mégis kései, részben 
már félreértett leírását találjuk benne. Ebből azonban csak az következik, amit 
amúgyis tudunk: hogy a világfa képzete a ránkmaradt sumer eposzoknál sokkal 
régebbi. 

Megjegyzem még, a kései sumer-akkád ikonográfiában a fát edényből kinövő nö-
vény helyettesíti, (vö. a népművészetünkben is gyakori, reneszánsz eredetűnek 
tartott „olaszkorsó" motívummal). Az edényt mindig egy isten vagy félisten tartja. 
Néha az edényt is elhagyják és az életvize „egyenesen az istenség testéből folyik".25 

(Vö. az Emese álma mondánkkal.) 
Ami most már a világfa értelmezését illeti, ilyen rendkívül régi, rendkívül fontos és 

rendkívül elterjedt mitikus elképzelés esetében természetesnek látom, hogy több -

21 Kriza János. Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. Bukarest, 1975. 284. old. 
XCI.sz. találós kérdés. 

22 Radlojf: Proben... V. 340. old. 
2 3 Lásd Puhov i. m. 
2 4 SIKT. 29. sz. 
25 Biade: Traité... 243-244. old. 
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nem egymást kizáró, hanem egymást kiegészítő - értelmezés is létezzen. Tulajdon-
képpen nemcsak a modem etnológusok, vallástörténészek, művészettörténészek stb. 
értelmezik, hanem értelmezték „már a régi görögök is" és a régi indiaiak. És bizonyára 
már a neolitikum idején is értelmezték az akkori bölcsek. Nemcsak többféle elképze-
lés létezett (világfa, világoszlop stb.), hanem több értelmezés is. Ilyen régi értelmezé-
sek esetén nemcsak azon felesleges vitatkozni, hogy melyik a helyes, mert hiszen 
bizonyos szempontból valamennyi az, hanem azon is, hogy melyik a régebbi. Ezt 
ugyan érdekes lenne tudni, de mivel az értelmezések a történelem előtti korra látsza-
nak visszanyúlni, a kronológiai sorrend eldöntése a tudomány jelenlegi színvonalán 
aligha lehetséges. 

Eliade az egész komplexumból az istennőt tartja a legfontosabbnak, mint az élet, a 
termékenység és a fiatalság, halhatatlanság szimbólumát.26 (Persze, mert ő életfáoan 
gondolkodik, ami azonban vitatható.) Ezt feltehetően a régiek is sokszor így értel-
mezték, amikor a figyelmüket az istennőre (tündérre) összpontosították. De az isten-
nő (tündér) sokszor csak mintegy mellékesen tűnik fel, gyakran pedig nem is említik. 
Nyilván arról is szó lehet, hogy aszerint tűnik fel más-másképpen a világfa, hogy 
mikor melyik aspektusára koncentráltak. Eszerint volt világfa, világoszlop, lókötöző 
cölöp stb. Attól függ, hogy azt akarták-e elmondani, hogy a fára felmászva fel lehet 
jutni a felső világba, vagy azt, hogy a forrást sárkány őrzi, vagy azt, hogy a fára a sors 
van felírva, hogy sámándobot lehet belőle készíteni, hogy a gyümölcsét kell megsze-
rezni vagy megvédeni, hogy a törzsében tündér lakik stb. stb. 

A világfa valamilyen ősmítoszi képnek tűnik, ami a nagy költőknél ismételten visz-
szatér. Pl. Vörösmartynál és Aranynál. 

A fentiekben megpróbáltam felsorolásszerűen megemlíteni a világfa általam leg-
fontosabbnak tartott jellemzőit, és futólag felvetni néhány problémát. Az talán kitűnt, 
hogy probléma annyi van, hogy egyelőre nem is igen tudom, hogy honnan kellene 
kezdeni a kutatást. 

Egy ötlet: talán két irányból kellene. Egyrészt a legbiztosabb, legvitathatatlanabb 
adatok összegyűjtésével és összevetésével, (rengeteg publikált adat van, ezeket 
kellene egy kissé rendszerezni és, ahol kell, megrostálni); másrészt a legbizarrabb, 
legrejtettebb összefüggések feltárásával, (pl. a világfa és a boszorkány kapcsolata 
észak-amerikai indián mítoszban27 és Vörösmartynál). E két út, hipotézisem szerint, 
egy idő után találkozna. Hátha ebből is kijönne valami. 

Függelék 
A Két egyforma testvér típusú mesében (típusszáma AaTh 303; rövidebb változata a 

Sárkányölő típus, AaTh 300), megítélésem szerint a világfa tövében fakadó forrásról 
van szó. Ebből nem akar adni a sárkány, csak akkor, ha szűzeket áldoznak neki. A 
sárkányölő hős megmenti a királylányt, majd az álhőssel, a Veres Vitézzel szemben a 
sárkány kivágott nyelvével igazolja, hogy valóban ő ölte meg. 

Természetesen a mese mese, tehát kései feldolgozás, és semmiképpen sem 
ősmitosz. De a felhasznált elemek jól felismerhetőek. Eddig azért nem ismertük fel, 
mert nem a fa tetejéről, hanem a fa tövéről van szó. Megvan a mesében a fa, (a 
magyar változatokban általában fűzfa), a forrás (vagy kút), a forrást őrző sárkány. 
(Sőt némi fantáziával a királylányban, aki valamiképpen a forrással kapcsolatos, 
esetleg a fa tövét lakozó tündér kései utódját is láthatjuk.) Nincs meg a mesében a fa 
csúcsa a sassal (vagy más madárral), meg a Nappal és Holddal. Nyilván, mert ebben a 

26 Eliade: Traité... 244-246. old. 
2 7 Lásd Meletyinszkij, fe. M.: Paleoaziatszkij mifologicseszkij eposz. Ciki Vorona. Moszk-

va, 1979. 116. old. Tlingit mítosz. 
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mesében semmi szerepük. És látszólag nincs meg az alvilágba levezető lyuk, de a 
sárkány, aki az alsó világgal kapcsolatos, valahonnan a víz alól bújik elő. (Adalék 
volna ez a forrás és a lyuk összefüggéseihez?) 

Ránkmaradt formájában a mese beavatási történetnek látszik. Erre való a Veres Vi-
téz. A hősnek végre kell hajtania a hőstettet, és igazolnia kell, hogy valóban ő hajtot-
ta végre. (Propp az egyik kitűnő könyvében, A tündérmese történeti gyökereiben, a 
tündérmeséket mint beavatási és próbatételi történeteket tárgyalja.28 

Megnézendő még a feltűnően szoros kapcsolat a mese fa alatti jelenete meg a 
Molnár Anna balladánk fa alatti jelenete között. Az egyik változatban pl. így szól a 
mesehős: 

„- Na, most lefekszem ide, mert én fáradt vagyok, és most ha kijön a sárkány, te 
költsél fel, hogy öljem meg. 

Úgy is csinált Kimpija. Lefeküdt a lány ölébe. Tizenkét órakor, mikor kijött a sár-
kány, forrni kezdett a víz. A leány elkezdett sírni. De már annyira el volt gondolkozva 
a leány, hogy nem merte Kimpiját felkölteni. Ahogy sírt, egy forró könnycsepp oda-
cseppent Kimpija arcára, s felébredt."29 

Egyezik az álom a fa alatt, ölbehajtott fejjel, a veszély megpillantásakor kicsorduló 
könnycsepp és a könnycseppre ébredés. (Megjegyzendő, hogy a mesének az orosz 
változataiban a jelenet gyakoribbnak látszik, s ukrán, román stb. változatok is van-
nak.) Meglehet, hogy a mese is, a ballada is ősmítoszi jelenetet használt fel, (külön-
külön, szuverén módon). Ilyen ősmítoszi jelenetek még lehetnek a szóbeli vagy akár 
az írott költészetben, csak utána kell nézni. 

Demény István Pál 

Tisztelgés Kvassay Jenő és Sajó Elemér emléke előtt 
Régi hagyománynak adott a vízügyi szolgálat és a Magyar Hidrológiai Társaság ünnepélyes 

súlyt 1993. július 10-én, őrbottyánban. Az egykori őrszentmiklósi temetőben a helyi Kvassay 
Klub évről-évre megkoszorúzza névadójának és az ugyancsak ott nyugvó Sajó Elemérnek 
síremlékét. 

Az idén először a magyar vízügyi szolgálat vezetői: Rajkai Zsolt államtitkár, dr. Hajós Béla 
helyettes államtitkár és Kolossváry Gábor főigazgató is jelen voltak az emlékünnepségen, 
tanúságot téve arról, vállalják azt a megtisztelő örökséget, amelyet a jeles elődök hagyomá-
nyoztak rájuk. Dr. Verbóczky János alpolgármester üdvözlő szavai után dr. Juhász József a 
Magyar Hidrológiai Társaság elnöke méltatta a szolgálat megalapítójának Kvassay Jenőnek 
érdemeit. A szépszámú egybegyűlt előtt Juhász professzor a szolgálat két háború közötti 
nagyhatású vezetőjének Sajó Elemérnek kimagasló szerepéről is szólt, majd következett a 
koszorúzás. A sírokra nemcsak a minisztérium, a Hidrológiai Társaság és az önkormányzat 
helyezte el a koszorúkat, hanem a DMRV, a V1TUKI, a területileg illetékes vízügyi igazgató-
ság, a Galgamenti Vízmű Társulat, a Szentmiklós-Szövetség, a Kvassay Klub, a Falu Fórum és 
a Gazdakör vezetősége is. Az ünnepséget követően a helybeli katolikus templomban öku-
menikus istentiszteletet tartottak Őrszentmiklós két kimagasló fia emlékére, ahol Fekete 
Péter református lelkész méltatta Kvassay Jenő és unokaöccse Sajó Elemér országépítő 
tevékenységének eredményeit, például állítva őket a jelenlévők elé. 

Fejér László 

28 Propp, V.Ja.: Isztoricseszkie korni volsebnoj szkazki. Leningrad, 1946. A román nyelvű 
kiadást használtam: Propp, V. Ja.: Rädäcinile istorice ale basmului fantastic, Bucurejti, 
1973. 

29 Nagy Olga: Lüdérc sógor. Erdélyi magyar népmesék. Bukarest, 1969. 241. old. 
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Popovics János 
karcagi 
görög pap 
síremléke 

Karcagon a katolikus temető elkülönített részén tobb XIX. századi görög síremlék 
található.1 Közülük méretével és központi elhelyezkedésével egyaránt kiemelkedik 
Popovics János síremléke, aki több mint negyven éven át volt a karcagi és környék-
beli görögök papja. 1852-től 1896-ig teljesített lelkészi szolgálatot Karcagon, abban az 
időben, amikor a Magyarországra érkezett görögök asszimilációja, magyarosodása 
már csaknem teljessé vált. 

A magyar köznyelv görög gyűjtőnévvel jelölte azokat a balkáni kereskedőket, akik 
a török elnyomás elől menekülve a XVm. században érkeztek nagyobb számban 
Magyarországra. A bécsi udvar számukra kedvező vámpolitikája miatt eleinte közvetí-
tő kereskedelmet folytattak hazájuk és a birodalom egyes területei között, később 
pedig megtelepedtek Magyarországon, ahol szinte semmiféle konkurencia nem volt 
számukra a kereskedelem és hitélet területén. 

A Jászkunságban a kereskedelem az országosnál is alacsonyabb színvonalú volt. Még 
1850-ben is így ír Palugyai Imre: „Kereskedést nem igen találni a jászkunoknál, kivéve 
néhány ló és marha kupecet és Pestre járó tyukászt, a boltok nagyobb részt görögök és 
zsidók kezei között vannak. "2 A földműveléssel, állattartással foglalkozó helyi lakosok 
szívesen engedték át a hajlamuktól, tehetségüktől idegen tevékenységet, a kereskedelmet, 
bolt- és kocsmabérleteket az arra vállalkozó balkáni kereskedőknek. Ok pedig pénzköl-
csönökkel, évekre szóló hitelekkel segítették a helyieket, ami hozzájárult ahhoz, hogy a 
kiváltságait őrző, zárt jászkun közösség a görögöket ellenállás nélkül befogadta, és az 
ország más területeitől eltérően jó kapcsolat alakult ki közöttük.3 Beilleszkedésük folya-
matában sajátos kettősség volt megfigyelhető. Miközben igyekeztek alkalmazkodni új 
hazájuk és az őket befogadó kisebb közösségek törvényeihez, szokásaihoz, egyben 
próbálták megőrizni nyelvüket és ősi ortodox vallásukat is, ami a szülőföldhöz való 
ragaszkodásuk legfőbb kifejezője volt. Az egyház, a templom így számukra több volt mint 
vallási gyülekezet - a szülőföld szimbólumává vált, egyben azonosságot jelentett a 
török elnyomás alatt élő honfitársakkal és a világban szétszóródott görögséggel. 

1 A Jászkunság három településén találtunk eddig görög síremlékeket: Jászberényben, 
Jászladányon és Karcagon. Ezekről részletesebben: Popp Izabella: Jászkunsági görög 
síremlékek. In: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve (Továbbiakban: 
Zounuk) 7. Szerk.: Botka János. Szolnok, 1992. 61-86. - Nagy Márta: Jászkunsági görög 
sírkőformák. Uo. 87-98. old. 

2 Szerk.: Botka János. Szolnok, 1987. 303-320. old.: A jász etnikai csoport. II. Szolnok, 
1982. 20. old. 

3 Papp Izabella: Görög kereskedők a Jászkunságban a XVIII. században. In: Zounuk 
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A Jászkunságban egyetlen településen, Karcagon épült görögkeleti templom, a 
helyi és környékbeli görögök adományaiból. A hazai stílusirányzatnak megfelelő 
barokk csarnoktemplom Rábl Károly munkája, 1794-ben, éppen kétszáz esztendeje 
készült el. Belső tere a liturgia által meghatározott ősi bizánci szabályokat követi. 
Kiemelkedően szép ikonosztázionja fafaragásait Jankovicz Miklós görög származású 
egri fafaragó mester készítette. 

A templom, s általa az egyház léte és működése meghatározó összetartó erővé vált 
a karcagi és környékbeli görögök számára. Fontosságát végrendeleteikben is mindig 
kifejezésre juttatták bőkezű adományaikkal. Maguk döntöttek az egyházat érintő 
csaknem valamennyi kérdésben — így a pap alkalmazásáról, fizetéséről, a gondnok 
személyéről, az alapítványok és végrendeletek sorsáról, s a város vezetésétől is 
igyekeztek minden kedvezményt megszerezni az egyház számára.4 Ugyanakkor 
azonban a helység kedvezőtlen fekvése és a viszonylag alacsony papi fizetés miatt 
általában nem a legfelkészültebb lelkészek vállaltak itt munkát, „...olly helyre mint 
Kardszag, hol a papi fizetés és hellyheztetés nem valami fényes állású hellyzet, nem 
törekszik, s nem is mindég kaphatni nagyobb s fensőbb tudományokat végzett ... 
egyedeket" - írják a város vezetői 1841-ben. Popovics János ezért is kiemelt helyet 
foglal el a karcagi lelkészek között, és nagy szerepe volt abban, hogy az egyre inkább 
magyarosodó hívek vallásukat megtarthatták és magyar nyelven gyakorolhatták. 

Popovics János 1827-ben született Miskolcon, görög kántortanító fiaként.5 Neve 
foglalkozását jelöli, arra utal, hogy a családban korábban is volt pap, amit a görögök 
családnevükben is kifejezésre juttattak.6 Popovics János Karlócán teológiát végzett, 
majd Szentesen és Kecskeméten tanítói állást vállalt, később Pesten bölcsészetet 
hallgatott. 1852-ben szentelték pappá a karcagi görög parókiára, és ebben a szolgá-
latban maradt egészen 1896-ban bekövetkezett haláláig. 

Lelkészi munkássága idején a görögök asszimilációja már csaknem teljessé vált. A 
magyar környezetben nyelvüket nem, vagy alig gyakorolták, s így számukra a görög 
nyelvű imakönyvek, a görög liturgia nem jelentett igazi vallási élményt, hiszen már 
nem értették annak lényegét. Popovics János helyesen ismerte fel, hogy híveinek — 
ahogyan az ország más vidékén élő görögöknek is - csak akkor lesz módja vallásá-
nak megőrzésére, ha a görög nyelvű imakönyveket, szertartáskönyveket magyarra 
fordítják. Karcagon készült el Az ortodox hitvallók imakönyve (Synopsis...) fordítása, 
melynek előszavában így ír erről: „...ha széles magyar hazánkban széttekintünk, 
bizonnyal találkozni fogunk hitrokonokkal, kik szerb, román, vagy görög nyelven -
ha olvasni igen - de érteni, mégpedig tökéletesen, néhány egyesek kivételével aligha 
képesek. Ilyetén helyeket többeket elősorolhatnék, de hogy biztosabban szóljak, 
elég lesz fölemlítenem azon helyet, hová a sors engem rendelt őrködni a lelkiek 
felett. A nagy Kunság ez, kedves magyar hazánknak azon majdnem legközepe, hol 
csakis tisztán magyar zengzetű hangokat hallhatni. Feszült keblemen tágítottam tehát 
akkor, midőn megfogamzott bennem az eszme: hogy Synopsis görög imakönyvünket 
magyar öltözetben adjam át híveim- és hitfeleimnek. Mert a valót kimondva: micsoda 
szellemi hasznot meríthet valaki oly könyvből, mely előtte ismeretlen értelmeket 
tartalmaz?"7 

4 A templom építéséről: Nagy Márta; Görögök a Jászkunságban. Kiadja a Karcagi Györffy 
István Nagykun Múzeum és a Kecskeméti Szentháromság Magyar Ortodox Egyházköz-
ség. 1988. 24-31., az ikonosztázionról: Nagy Márta: A karcagi görög templom 
ikonosztázionja. In: Zounuk 3. Szerk.: Botba János. Szolnok, 1988. 21-50. old. 

5 Papp Izabella i.m. 1992. 75. old. 
6 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár (Továbbiakban: SZML) Jászkun Keriilet közig, 

iratai. Fasc. 4. No. 1884/1841. 
7 D. Dr. Berki Feriz: Pa. orthodox kereszténység. Bp. 1984. 133. old. 



Az itt megfogalmazott szándéknak megfelelően több egyházi könyvet fordított 
magyarra, de közülük csak a Synopsis... című imakönyv jelent meg nyomtatásban 
186l-ben Nagyváradon. Liturgikus fordításai kéziratban maradtak, így az Isteni Szent 
Evangéliumok, Hagiazmatárion, A Három Liturgia.8 Hosszú papi szolgálata idején a 
karcagi egyházközségben színvonalasabbá, elmélyültebbé vált a vallási élet. Tekinté-
lyét bizonyítja, hogy 1867-től a nagyváradi szent széki ülnöki tisztséget is betöltötte.9 

Popovics János 1850-ben kötött házasságot Gyöngyösön Kondi Alexandrával, aki-
nek apja, Kondi János 1832-től Karcagon volt görög lelkész, 1845-től pedig a gyön-
gyösi görög templomban teljesített szolgálatot. Az ismeretségnek, családi kapcsolat-
nak bizonyára szerepe volt abban, hogy 1852-től Popovics János került a karcagi 
görög templomba. Házasságukból összesen tizenhárom gyermek született, közülük 
azonban öten gyermekkorukban meghaltak.10 

A karcagi görög nem egyesült egyház anyakönyvei 1850-1896-ig megtalálhatók a 
Szolnok Megyei Levéltárban. A bejegyzésekből látható, hogy Popovics János 44 éven 
át - néhány kivételtől eltekintve - minden születési, házassági és temetési szertartást 
maga teljesített egyházközségében. Szomorú kötelességét akkor is ellátta, amikor 
saját gyermekeit kellett eltemetnie. Az egyház kezdetben vörös viaszpecsétet hasz-
nált, 1883-tól pedig görög és magyar feliratos gumibélyegzőt - 1883 a karcagi g. kel. 
egyh. lelkészi hivatalának pecsétje — szöveggel. Mindkét pecsét közepén a templom 
védőszentje, Szent György ábrázolása látható.11 

Popovics János lelkészi szolgálata idején területileg igen kiterjedt volt az egyház-
község. A megyei települések: Kisújszállás, Túrkeve, Kunhegyes, Tiszafüred, Török-
szentmiklós, Tiszaroff, Kunmadaras, Tiszaadád, Tiszaderzs, Jászladány, Mezőtúr és 
Szolnok mellett pl. Báránd és Püspökladány is ide tartozott. Ugyanakkor debreceni, 
kabai és szécsényi görögkeleti lakosok esetében is végeztek születési, házassági vagy 
halotti szertartásokat.12 (Az anyakönyvben megtalálható nemes Kiss Pál honvédtá-
bornok halálának bejegyzése is, aki szintén görögkeleti vallású volt, és 1867-ben 
Tiszafüreden halt meg.)13 

Az egyházi anykönyvekből érzékelhető, hogy különösen a század vége felé ho-
gyan csökken a különböző szertartások, elsősorban a házasságok száma. Míg koráb-
ban a görögök saját vallásuknak megfelelő házastársat választottak, erre az időre már 
egyre gyakoribb a vegyes házasságok száma, s többen áttértek a katolikus hitre. Az 
1890-es években többször kénytelen azt jelenteni Popovics János, hogy „a fenti 
évben esketési bejegyzés nem volt".14 

Popovics János 1896-ban, 67 éves korában halt meg. Feleségével közös sírban 
nyugszik a karcagi temetőben, aki 8 évvel élte őt túl. A síremléket gyermekeik állítot-
ták, melynek felirata: 

ITT NYUGSZIK 
POPOVICS JÁNOS 
VOLT KARCAGI 
GÖRÖG LELKÉSZ 
1827 -1896 

8 Füves Ödön: A pesti görögök nevei. In: Nyelvtudományi Értekezések. 70. sz. Bp. 1970. 
264. old. 

9 Berki Feriz i.m. 134. Idézi: Popp Izabella 1992. 77. old. 
1 0 Uo. 
1 1 SZML Karcagi görögkeleti anyakönyvek 1850-1867. Keresztelési anyakönyv 1887. 
12 Popp Izabella i.m. 1992. 78. old. 
1 3 SZML Karcagi görögkeleti anyakönyvek 1867. keresztelési és 1883. keresztelési akv. 
1 4 SZML Karcagi görögkeleti anyakönyvek 1850-1896. Születési, házassági, halotti akv. 
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ÉS NEJE 
KONDI ALEXANDRA 
1839 -1904 
GYERMEKEIK KEGYELETE 
ŐRZI EMLÉKÖKET 
BÉKE LENGJEN PORAIK FELETT 

A népes család egyik leszármazottja Popovics Konstantin (Popovics János unokája) 
szintén a papi foglalkozást választotta. Nagyapjához hasonló szándék, a görög vallás 
megőrzése vezette, amikor Miskolcon nyomtatásban megjelentette egyik fordítását, az 
Aranyszájú Szent János Liturgiáját.15 

„Évszázados vágya az óhitű magyarságnak, hogy a nagy konstantinápolyi Érsek 
örökszépségű, isteni ihletettségű igéit zengő anyanyelvén hallja a magyar pap ajkáról 
felcsendülni. E vágy beteljesülését jelenti munkánk, amelytől nem utolsó sorban 
várjuk a Görög Keleti Magyar Egyház újjászületését." - írja 1944-ben a könyv elősza-
vában, melynek gondolatai sajátosan csengenek össze a Popovics János által fordított 
Synopsis előszavában megfogalmazottakkal.16 A tiszteletre méltó szándék megvalósu-
lása azonban erre az időszakra még nehezebbé vált, hiszen a görögkeleti hívek száma 
fokozatosan csökkent. 

A magyarországi görög templomok közül mára már csupán néhány működik. 
Megmagyarosodtak, elköltöztek vagy kihaltak a karcagi hívek is, s szép templomuk a 
belső felújítás után hamarosan műemlékként lesz látogatható. A görögök emlékét a 
gazdag levéltári iratanyagon kívül a temetőben még meglévő síremlékek őrzik, 
melyek ezért is érdemelnének nagyobb figyelmet és védelmet. Talán itt is megvaló-
sulhatna a jászberényi városvédők szép kezdeményezése, akik a gondozatlan temető-
részen található görög sírköveket kiemelték és védett temetőkertben helyezték el. 
Talán nem ez a legszerencsésebb megoldás, hiszen így csupán jelképpé válik a sírkő, 
mégis a műemléki, művészettörténeti jellegének megőrzését ezáltal biztosítottabbnak 
tekinthetjük. Jelképes tartalma is lehetne annak, ha Karcagon Popovics János sírja 
körül helyeznék el egykori híveinek ma még meglévő síremlékeit. 

Popovics János aláírása és a karcagi egyház pecsétje (SZML Görögkeleti anyakönyvek 1850-1896.) 

1 5 Uo. Halotti anyakönyv 1867. 
1 6 Uo. Házassági anyakönyvek: 1883., 1889., 1890., 1891., 1892., 1894. 17 Berki Ferizi.m. 

134. old. 
18 Aranyszájú Szent János Konstantinápoly érsekének Isteni Liturgiája. Fordították Berki 

Feriz és Popovics István. Bp. 1944. 

Papp Izabella 
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' SORSKÉRDÉSEK " 

Lendva-vidéki magyar kivándorlók 
A szlovéniai Lendva-vidék Trianon előtt Zala vármegye alsólendvai járásához tarto-

zott. Ennek mintegy 20 vegyes nemzetiségű településén, a tágabb értelemben vett 
történeti Hetésben1 végzett néprajzi gyűjtéseim során meg-megújuló erőteljes migrá-
cióról, kivándorlási hullámokról szereztem tudomást. E jelenség okait már csak azéit 
is vizsgálgatni kezdtem, mivel a statisztikák azt bizonyítják, hogy a körzet lélekszáma 
1870-1910 között eleinte gyorsan, később lassan, majd kb. 1950-ig még minimális 
mértékben gyarapodott, attól kezdve azonban általában csökken.2 

A gyarapodás oka a magas népszaporulat volt, melynek következtében az amúgy 
is szűkös paraszti birtokok mindinkább elaprózódtak. így gyorsan nőtt az agrárpro-
letárok és napszámosok száma, az egyre növekvő munkaerőkínálat következtében 
viszont a napszám és a termények ára minimálisra csökkent. Mivel pedig egyébb 
munkalehetőség az ipar és az infrastruktúra fejletlensége miatt nem adódott, a nincs-
telenek egy része idegenben, bérmunkásként vagy summásként kényszerült a kenye-
rét megkeresni. Mások a kivándorlásra buzdító ügynökök csábító szavára a tengeren-
túlon próbálkoztak sorsukat jobbra fordítani. 

A lakosság - főleg a magyar népesség - lélekszámának csökkenése különösen 
Lendva község3 említett, ma már jobbára vegyes, magyar-szlovén nemzetiségű telepü-
lésein szembetűnő. Ennek dokumentálására néhány, a népszámlálások alkalmával 
közzétett statisztikai adat: 1910-ben 14637, 1961-ben 8056, 1981-ben 7081, 1991-ben 
6315 magyar nemzetiségű lakost vettek számba.4 

Vizsgálódásaim során az derült ki, hogy e vidéken a spontán asszimiláció és az 
egyébként is csökkenő gyermekszám mellett három nagy kivándorlási hullám 
apasztotta előbb a teljes, az 1920-as évektől pedig főleg a magyar népességet. 

Az első kivándorlási hullám 

Az első, név szerint ismert kivándorlók századunk elején indultak az Egyesült Ál-
lamokba. Bizonyosra vehetjük azonban, hogy már a múlt század végén is többen 
próbáltak szerencsét Amerikában, ám nevük időközben feledésbe merült. Az 
Alsólendvai Híradó egyik 1903. évi száma5 ugyanis megrázó cikket közöl egy csoport 
Mura-vidéki (Csáktornya, Szemenye) kivándorló tragikus sorsáról, akik az embertelen 
munkakörülményektől teljesen kizsigerelve, csaknem fillér nélkül akkortájt érkeztek 
haza, s még reményük sem maradt arra, hogy 2 évvel korábban eladott földjeiket 
visszavásárolhassák. 

1 Szentmihályi Imre: Hetés és Lendvavidék néprajzi sajátosságai. Zalai Gyűjtemény 7. 
Zalaegerszeg, 1977. 

2 Bencze Laps: A Mura-vidéki magyarság helyzete a demográfiai adatok tükrében. Nap-
tár 1992. A Szlovéniai magyarok évkönyve. Lendva, 1991. 113-120. old. - Zbornik 
Obcine Lendava. Lendva Község Közleménye. Lendva 1981. 

3 A község szó Szlovéniában egy nagyobb, magyar viszonylatban csaknem megye nagy-
ságú közigazgatási egységet jelent. 

4 Bencze Laps fentebb idézett tanulmánya. - Göncz László: A magyarok fogyatkozása a 
Muravidéken. Muratáj. 1992.1-2 száma. 51-55. old. 

5 1903. december 13. 
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Kapczáról 1903 őszén szökött át a határon egy kivándorlási ügynök biztatására több 
mint tíz, részben még sorozás előtt álló legény. Egy chicagói vas- illetve egy bostoni 
téglagyárban viszonylag jól fizetett, bár igen kemény munkát találtak. Azért 1903-ban 
hívták maguk után barátaikat is. Fiúméból indult a hajójuk s New-Yorkban várta őket az a 
Lebár Jóska, aki a munkát szerezte számukra. Az újonnan érkezett Koczet Mihály pl. 
bognár lett. Fizetésükből jócskán meg is takarítottak. Hálából azért 1911-ben alapítványt 
tettek a lendvai plébánián, melynek szellemében a falu Lendva felőli végén fogadalmi 
keresztet állíttattak. A „márványkereszt" szövege: „Isten nagyobb dicsőségére állították 
Kapcza községből Amerikába vándorolt hívek. 1911" A talapzat két oldalán 19 név olvas-
ható, köztük egy asszonyé is. A néhány idősebb férfi levélben irányította az itthon hagyott 
gazdaságot, s ha eladó földről értesültek, megvételre küldtek dollárt még akkor is, ha azt 
egymástól kérték kölcsön. Átvészelték a gazdasági válságot és a háborút, ám a politikai 
változások miatt csupán öten tértek haza 1922 táján több-kevesebb pénzzel. Akkorra vagy 
nyolcan meghaltak már közülük, mások elköltöztek vagy kint alapítottak családot. S bár a 
honvágy gyötörte őket is, a végleges hazatérést addig halogatták, míg csupán vágyálom 
maradt. Ez lett a sorsa Koczet Istvánnak is, aki többször járt itthon. Hogy biztosítsa békés 
öregségét nemcsak gyertyánosi házát hozatta rendbe, Lendván is vett 2 emeletes házat és 
szőlőt; mégis amerikai földben nyugszik. 

Az öt visszatelepült leszármazottjai szívesen meséltek az amerikás élményekről. 
Balazsek József lánya ma is őrzi azt a nagy, berámázott fényképet, melyen kistestvére 
egy széken áll takaros édesanyja mellett, s melyet apja kívánságára 1914-ben utána 
küldtek. Ő ott ráfényképeztette magát is, aztán megnagyíttatta és kiszíneztette, hogy 
büszkélkedhessék a családjával. Közben ugyanis egy jó évig itthon volt, földet vásá-
rolt, rendezte a gazdaság ügyeit. Amikor visszament, egy vállalkozónál a hintókat és 
lovakat tartotta rendben. Amikor pedig 1922-ben végleg hazatért, amerikás ládájában 
ruhafélét, szerszámokat, használati eszközöket, aranyozott jeggyűrűt és egy duplafe-
deles zsebórát hozott magával. A megtakarított pénzből földet, szőlőt vásárolt, és új 
házat épített. Leánya ma is ebben lakik. 

Amikor Balazsek József 1912 táján visszatért Amerikába, több kapczai és gyertyá-
nosi fiatal csatlakozott hozzá, köztük házaspárok is. Az itthon is módos, kitűnő 
lovasként ismert Szarjas Vendelt főleg a kalandvágy űzte, már családos fivérét azon-
ban megélhetési gondok késztették a nagy útra. Előbbi egy farmon lovakat gondo-
zott, utóbbi gyári munkás lett. 1914-ben tértek haza. 

Az öreg Juretics Miska Kati testvérbátyja 1913 szeptember 2-án indult útnak negyedma-
gával. Várta őket a munkahely a gyárban, ott, ahol rokonaik - a márványkereszt alapítói -
dolgoztak, ő a kilátástalan jövő elől menekült, mivel a 12 holdnyi apai birtokból reá még 3 
hold sem jutott volna. 1928-ban ő is hazajött egyszer, de nem tudott már beilleszkedni a 
falusi életbe. Földecskéjét ezért eladta 4 testvérének, és visszatért Amerikába. Ezt követően 
már csak elvétve írt, s csupán néhány fénykép őrzi emlékét. 

A kivándorlók - főként az útlevél nélkül lopva távozók - kiszolgáltatottságára hívta fel a 
figyelmet az Alsólendvai Híradó 1913. október 19-i száma egy bizonyos buksi kivándorlási 
iroda által terjesztett röplap szövegét ismertetve. Ez is különféle tanácsokkal látta el a tiltott 
úton Amerikába vándorolni szándékozókat. „Buksban tessék vigyázni, hogy csak a mi 
emberünk kezébe jusson, mert itten sok az ágens, akik az utasokat mézes-mázos szavak-
kal akarják megnyerni, ne hagyja magát elcsalni..." 

A fenti, I. világháború előtt kivándoroltak emlékét ma már jobbára csak néhány 
„amerikás ház" őrzi. Ezek az akkor szokásosnál tágasabb, vakolatdíszes, többnyire 
még végoromfalas épületek később mintaként szolgáltak a helybeli építkezés számá-
ra. Allentownból küldte pl. a pénzt a Biró család egyik tagja a Radamos 31. szám alatti 
tulipánokkal ékes tágas családi házra. Velük együtt 6 család fiataljai vándoroltak még 
ki az Egyesült Államokba, ám közülük csak kettő tért haza némi pénzzel. 
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Soós István 1928 táján építtette akkor nagynak és korszerűnek számító téglaházát. 
Csentében pedig már földrajzi névként szerepel egy, a falu végén álló, oromfalán az 
1929-es évszámot viselő hangulatos épület, amit hazatérte után Fehér István vásárolt, 
korszerűsített és bővített. 

A nép emlékezetében főleg azoknak a kivándorlóknak a neve maradt fenn, akik 
hazatérve sorsukon lendíteni tudtak, akikkel családjuk rendszeresen levelezett, s akik 
a küldött fényképekkel jómódjukat bizonyítani tudták. Azok nevét azonban, kiknek 
számítása nem vált be, akiket az itthon hagyott család többé nem látott viszont, vagy 
akiknek megtakarított pénzét a nagy gazdasági válság idején a munkanélküliség 
elnyelte, jótékony feledés borítja. 

A már említett Alsólendvai Híradó egyik 1914-es száma ilyen amerikásokról tudó-
sít. „1909. nyarán mentem ki és most jöttem haza. Ohió államnak Ellirija városában 
egy vasgyárban dolgoztam. Az első esztendőben naponta 2 dollárt és 10 centet 
kerestem. Nem tagadom jól ment a dolgom, tellett mindenre, még haza is küldözget-
tem, egész 1912. évig. Akkor kezdődött ránk a rossz világ. A gyárban 45-en dolgoz-
tunk, mind magyarok. Közülünk huszonkettőt elbocsátottak, mert nem volt munka... 
Már nem tellett a szalonra, s örültem volna, ha csak annyi pénzem lenne, amiből haza 
tudnék valahogy jönni... Másfél esztendeig raktam félre a hajójegy árát és a vasúti 
költséget. Még 80 krajcárom van, az éppen elég lesz hazáig..."6 

A kivándorlók második hulláma 1925-1928 táján tetőzött e vidéken. Az ekkor 
már Szerb-Horvát-Szlovén Királyságnak nevezett államalakulat területéről számará-
nyához mérten fokozott mértékben vándorolt ki főleg Dél-Amerikába a gazdaságilag 
és politikailag egyaránt hátrányos megkülönböztetéssel sújtott magyar lakosság. 
Hasztalan kértek ugyanis a felparcellázott Esterházy-majorok földjéből a sokgyerme-
kes magyar agrárproletárok, abból csak a szlovének illetve az új állam távoli vidékei-
ről betelepített kolonisták részesültek.7 

Kivándorlásra ösztönző kalendárium címlapja 1926-ból Kámaházáról (Berentés Tamás reprodukciói) 
Az Egyesült Államokba a megszigorított bevándorlási törvények miatt akkor már 

viszonylag kevesen mentek. Elsősorban azok, kiknek korábban kivándorolt rokonai 

6 Alsólendvai Híradó 1914. július 5. 
7 Székely András Bertalan: „...Ezért mind küzdeni kell." Életút a szlovéniai magyarság 

szolgálatában. Székely András Bertalan beszélgetései Varga Sándorral. Szombathely, 
1990. - Varga Sándor - Pivar Ella: Dobronak, Göntérháza, Kót helytörténete, Lendva 
1979. 104. old. 
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biztos egzisztenciát teremtettek már, s akiktől meghívólevéllel rendelkeztek. Kapcza, 
Völgyifalu, Kót fiatalsága így utazhatott Chicagóba, Edmontonba, Kanadába. 

Ezért megélénkült a levelezés a korábban kivándoroltakkal, munkalehetőség után 
érdeklődtek, s tanácsot, ötletet kértek tőlük az újonnan kivándorolni szándékozók. 

Dél-Amerika egyes államai viszont éppen ekkortájt kezdtek telepítést. Göntérháza, 
Radamos, Dobronak térségében 2 hajóstársaság is terjesztett olyan többnyelvű röpla-
pokat, melyek kecsegtető ajánlatokat tartalmaztak a Dél-Amerikában letelepedni 
szándékozók részére. A kámaházi Danes családnál pl. egy 1926. évi kalendáriumot 
találtam, mely a brazíliai Sao Paulo kávéültetvényeire toboroz legalább háromtagú 
földművescsaládokat. A füzet szerint — mely a munkafeltételeket vázlatosan ismerteti 
- az utazás költségeit az ottaniak vállalják. 

Töprengésre késztet, miként lehetséges, hogy e csábító ajánlat ellenére sincs 
egyetlen olyan családról sem tudomásunk, mely e kávéültetvényeken telepedett 
volna le, noha a radamosi Fehér család ma is őriz egy képeslapot, melyen azon 
falubeliek láthatók, akik 1926-ban éppen e társaság szervezésében utaztak La Platába. 
A hagyomány szerint egy Csicsek nevű agitátor és Fehér Örzse toborozta a családo-
kat. Az utóbbi, a bátyja és sógornője La Platában telepedett le, számos fényképet is 
küldtek, de nem jöttek haza soha. Erzsébet egy spanyolhoz ment feleségül, s az 
egykori mezítlábas radamosi leánykából elegáns hölgy lett. 

Néhány adalék az ekkor kivándoroltakról: A Kanadában, pl. Edmontonban mun-
kát vállalók közül a völgyifalui Fehér házaspár 2 fiúcskát hagyott itthon a nagyszülők-
re, amikor elindultak szerencsét próbálni. 8 évig dolgoztak egy szénbányában, s elég 
jól kerestek. Bár az indulás előtt lefényképeztették a gyerekeket, odakint restellték 
mutogatni őket parasztos öltözékükben. Ezért hamarosan küldtek nekik egy-egy 
vadonatúj öltönyt, amiben a nagyszülők itthon újólag lefényképeztették őket, hogy a 
szülők büszkélkedhessenek gyermekeikkel. 

A radamosi Rudas Rozi és férje a rokonok hívására vándorolt az Egyesült Államokba. Jó 
munkát találtak, s bár évenként több levelet váltottak az itthoniakkal, többé nem tértek 
haza. Ugyanezen család apai ágából Fehér Jenő asztalos La Platában telepedett le. Néhány 
év alatt önállósította magát, és a küldött fotók szerint csakhamar elektromos meghajtású 
munkagépekkel felszerelt műhelyt üzemeltetett, ő sem tért haza soha. 

A Petesházáról 1927 táján kivándorolt fiatalok részben Kanada és a sarkvidék felé 
vettek irányt. Erdei munkásokként meglehetősen kerestek. Amikor 4 év múltán Kósa 
Jóska hazatért, néhány hold földet és egy szőlőt vásárolt, sőt a falu ámulatára hozott 
egy gramafont is lemezekkel. Akikkel útnak indult, mind Amerikában maradtak, még 
az a Kulcsár József is, aki feleséget és gyermeket hagyott itthon. 

Az 1924-ben először Uruguayba, majd Argentínába kivándorolt petesházi Kálecz 
Mihályéknak csinos összeget sikerült megtakarítaniok. 1933-ban haza is jöttek, de 
nem tudták már megszokni az itteni életet. A férj 6 hónap múlva, felesége egy évvel 
később visszament régi helyére. 1974-ben, amikor a szülők meghaltak, az asszony 
még egyszer hazajött néhány hónapra. Pénzzé tette az örökséget, majd végleg vissza-
tért Dél-Amerikába. 

A hidvégi Göncz Ferkó is gyorsan feltalálta magát. Kivitette a petesházi Péntek Bö-
zsit, feleségül vette, s kétszer is jártak itthon látogatóban. 

Ismerőseimmel összeszámoltuk, s megdöbbenve állapítottuk meg, hogy csupán a 
mintegy 400 lakosú Göntérházáról több, mint 20 fiatal vándorolt ki ekkortájt Dél-
Amerikába. A Danes családból pl. 3 fivér, akik 1938-ban kihívták Rozika húgukat is. A 
kőművesként dolgozó Végi Vendel is kivitette 1934-ben Montevideóba itthon hagyott 
családját, majd kapcsolatuk lassan megszakadt az óhazával. 

Tomas István pedig — aki ugyancsak Montevideóban dolgozott - a bödeházi Fehér 
Teréziát kérte feleségül, házat építettek és végleg ott is maradtak. Soós Imre Tomas 
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ma is őrzi 1924-ben kivándorolt nagybátyja, Soós István napjainkig írt mintegy 60 
levelét, melyek legtöbbjéből kiérződik a testvérek gondviselésére bízott birtok állapo-
ta iránti aggodalom, nem utolsósorban pedig a honvágy. Évtizedek során volt se-
gédmunkás, kőműves, portás. Később szép házat épített, melyben lakókat is tartott. 
Csupán egyszer látogatott haza Göntérházára, 1964-ben. 

E faluban ma is szólásmondásként járja, hogy „...megszokja majd, mint a kis Ádám 
Amerikát..." A mondás eredetét kutatva megtudtam, hogy a nagy kivándorlási láz idején, 
1925-ben az akkor talán 16 éves Danes Ádám rokona, Danes Vendel hívására csatlakozott 
az egyik Braziliába induló transzporthoz. Nagyhirtelen kéregetett össze a rokonoktól az 
útra egy kis pénzt. Mikor aztán apjától megkérdezték, hogy is engedhette el serdülő fiát, 
azt felelte, majd megszokja ... mármint az amerikai életet. Meg is szokta! A kölcsönkért 
pénzeket hamarosan becsülettel visszafizette, és biztos egzisztenciát teremtett magának. 
Megnősült, s egy, 66 év után írt levelében azt olvashatjuk, hogy egyik fia jól kereső fogor-
vos, a másik orvos. Aggódva kérdezi, nincs-e odahaza komolyabb baj a politikában, 
beszámolhatnak-e az itthoniak őszintén a valóságos helyzetről? 

Annak oka, hogy a kivándoroltak miért nem költöztek haza - legalább részben - öreg-
ségükre, az lehet, hogy nyugdíjukat akkor elveszítették volna. 

Az 1920-as években kivándoroltak közül tehát csak néhányan tértek haza végleg. Pl. a 
göntérházi Furján-nővérek, akik közül a fiatalabbat, Margit asszonyt jó egészségben 
találtam még, s kitűnő adatközlőnek bizonyult, őket is a nehéz gazdasági helyzet és a 
kilátástalannak tűnő jövő késztette a nagy kalandra, hisz a népes család sehogy sem tudott 
volna megosztozni a néhány hektáros családi birtokon. Tőle tudjuk, hogy Lendván 2 
utazási irodának volt az 1920-as években kirendeltsége: az egyik Triesztből, a másik 
Franciaországból illetve Hamburgból indította a kivándorlókat. Miután nővére egy évvel 
korábban olasz hajóval indult, s igen nyomorúságos volt az útja, ő Franciaországon keresz-
tül próbálkozott, de az sem bizonyult kellemesebbnek. A harmadik osztályú utasoknak 
sehol sem volt becsülete. Szinte mindvégig a hajó gyomrában utaztak, és szörnyű tengeri-
betegség kínozta őket. 

Margit asszony 9 évig szolgált Montevideóban. Csaknem mindvégig egy gazdag 
családnál, Mária nővére pedig egy ismerős gyárosnál. Hazaküldött pénzükből apjuk 
cséplőgépet vett, majd amikor 1934-ben többedmagukkal, immár II. osztályon, az 
Óceánia hajón hazatértek, szőlőt és földet is vásároltak, Margit és nővére pedig 
hamarosan férjhezment. 

A kivándorlók harmadik hulláma vidékünkön a H világháború utáni, 1946 és 
1955 közti időre esik. Ekkor is főleg a magyar fiatalság szenvedett nagy vérvesztesé-
get, ők szöktek a zöldhatáron át Ausztriába, majd mentek tovább rövidebb-hosszabb 
lágerbeli tengődés után új hazájukba. Sokat közülük az amerikás rokonok váltottak ki 
innét, s vitettek ki főleg az Egyesült Államokba. 

A regruta Kepe Dezső pl. 1963-ban negyedmagával átúszta a Murát, úgy szöktek 
Ausztriába. 3 hónapig lézengtek egy lágerban, míg a rokonok kivitették őket Kali-
forniába. Dezső jó munkát talált. Mikor megnősült, kapcai lányt vett feleségül. Ké-
sőbb kivitették a feleség egész itthon maradt famíliáját mamástul, unokástul. Dezső 
most ismert építési vállalkozó Los Angelesben, gyermekei azonban már csak néhány 
szót tudnak magyarul. 

A petesházi Mocsnek Józsi 1954-ben disszidált. Menyasszonya, a falubeli Bogár Katica is 
vele ment, s Ausztriában házasodtak össze. Végül is Ausztráliában vetették meg a lábukat. 
Józsi sokáig egy vasgyárban dolgozott. Ma már nyugdíjas, és két szenvedélyének, a vadá-
szatnak és halászatnak hódol. Számos ilyen témájú fotót küld haza édesanyjának. 

A petesházi Kiss Gizi Kanadában kötött ki, ahol kecskeméti férjével együtt saját 
farmjukon gazdálkodnak, ő is kivitette már anyját és családos húgát is. Petesházáról -
miként nemrég nagyjából összeszámoltuk -1945-1960 között mintegy 20 legény és 
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A Futján lányok: a későbbi Gerencsér Futján Margit 1934-ben, hazaindulásaelött. 
Margit és Bíró Mária Monlevideóban „gazdáitól" kapott ruhákat még Göntérházán is 
1926-ban. A felvétel Margit odaérkezése viselte vagy 15 évig. 
után készült. 

25 leány indult neki a nagyvilágnak, a 4 égtáj felé. A 22 vegyes nemzetiségű telepü-
lésről disszidáltak illetve kivándoroltak száma meghaladja a négyszázat. Többségük 
tartja a kapcsolatot a szülőkkel és rokonokkal. Főként az Európában élők haza járnak 
látogatóba is, de hazatelepülni csak kevesen szándékoznak. 

Kerecsényi Edit 
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EMLÉKEZZÜNK 
.Vigyázó szemetek Párizsra vessétek! 

Dr. Benda Kálmánnal, 
a Karolt Gáspár 
Református Egyetem 
rektorával beszélget 
Szabó T. Ádám 

•Jó kétszáz éve jelent meg Batsányi János idézett verse, s éppen Pesten, a Magyar 
Múzeumban. Az Új Erdélyi Múzeum (1990), majd a Magyar Múzeum (1991) 
alapító tagja, Benda Kálmán professzor úr, azok közé a kevesek közé tartozik nyelv-
területünkön, akik már a két világháború kőzött - az angolszász és a német iskolá 
zottság mellett - a francia műveltség, Párizs felé vetették vigyázó szemüket. 

Ha mindjárt közbeszólhatok, első helyre tenném ófranciát. Az Eötvös Kollégium-
ban nevelkedtem, s ez az intézmény vigyázó szemünket kezdettől fogva a francia 
műveltség és a franciák felé fordította. Igaz, hogy egyetemi tanulmányaim alatt, és 
azután voltam Németországban, Ausztriában, de főleg Franciaországban. Ezt a kiala-
kult kapcsolatot konkretizálta, hogy 1945 után a magyar jakobinusokkal kezdtem 
foglalkozni. Ez pedig a maga természetes fejlődése folytán elvezet a francia forrada-
lomhoz, hiszen a magyar jakobinus mozgalom elválaszthatatlan a francia események-
től. Többször foglalkoztam magával a francia forradalommal és — egyébként, amire 
nagyon büszke is vagyok - 1950-től kezdve tagja vagyok a franciaországi Robespierre 
Társaságnak, akik rendszeresen meghívtak összejöveteleikre, és többnyire el is 
tudtam azokra menni, kivéve a legnehezebb időket. Nagyon közel érzem magamhoz 
a francia műveltséget, amihez hozzájárulhat az is, hogy fiatalságom jórészét a 
Sorbonne-on töltöttem, a kollégáim is ott mindig kedvesek voltak hozzám. A francia 
forradalom körüli időkről írt tanulmányaim jó része Párizsban, franciául jelent meg -
ottani folyóiratokban. 

•A magyar jakobinusok megítélése koronként változik. Hogyan látja ma, 1994-
ben e mozgalom történelmi szerepét? 

A magyar jakobinusok megítélése valóban koronként változott. Annak idején a 
mozgalom vezetőségét a magyar törvények, és a magyar bíróság a legszigorúbban 
elítélték. 1795-ben ötven embert állítottak bíróság elé, közülük 16-ot ítélt a bíróság 
halálra, s heten végre is hajtották a halálos ítéletet. Ahogyan Kazinczy megfogalmaz-
ta: példa kellett, hogy rettegjen az ország. Nehogy valakinek eszébe jusson demok-
ráciát követelni, s szabadságot, egyenlőséget, testvériséget hirdetni. 

Első történészeink, akik e kérdéssel foglalkoztak, többnyire olyan oldalról kerültek 
ki, akik vagy benne voltak a klérusban, vagy igen közel állottak hozzá. 

• Érdekes, hogy ez a forradalmi változás szükségességét igenlő kötet éppen 1957-
ben jelent meg. Márpedig az tín. forradalom éllovasainak nyakába 1956 őszén 
„tisztító forradalmi vihar"zúdult. 

Munkám már korábban elindult. Ezer oldalnál vastagabb dokumentumkötet volt, 
történeti feldolgozás. Már 1956 második felében meg kellett volna jelennie, de átcsú-
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szőtt, és 1957-ben jelent meg. Különben '57 elején még nem voltak olyan szervezet-
tek a felsőbb hatóságok, hogy egy — már nyomás alatt lévő - munkát ellenőrizzenek. 

A bajok már korábban jelentkeztek, mivel a marxista történetírás akkori képviselői 
kialakították és nyomtatásban is megjelentették álláspontjukat, amely átesett a másik 
végletbe. Fraknói Vilmos1 azt íita Martinovics Ignácról, hogy erkölcsileg gátlástalan 
volt. 1948 után - abból kiindulva, hogy amit egy püspök ír, annak nyilván az ellenke-
zője az igaz — anélkül, hogy a forrásokat megnézték volna, szent embert csináltak 
Martinovicsból, ami történetileg teljesen hamis kép. Ezt én megírtam! Martinovics, aki 
az udvarnak besúgója volt, aki följelentette azokat, akiknek később az élére állt, 
mindennek mondható, csak éppen jellemes embernek nem. Az más kérdés, hogy 
amikor azután a jakobinusok vezére lett, akkor már saját sérelmei miatt is, szembe-
fordult a kormányzattal. Ezt én így megírtam! Főként azok részéről váltott ki nagy 
ellenkezést, akik korábban leszögezték másféle álláspontjukat. Ennek az volt a 
következménye, hogy a háromkötetes okmánytárat2 legalább húsz külföldi folyóirat 
ismertette, magyar részéről azonban csak tíz évvel megjelenése után jelent meg 
néhány sor róla. 

• Van itt néhány furcsa adat Benda professzor úr életrajzában! 1946-ban egye-
temi tanár, de az 1947/48-as változások, a Teleki Pál Tudományos Intézet, majd 
jogutóda, a Kelet-Európai Tudományos Intézet fölszámolása után a nyolcvanas évek 
közepéig nem tanít többé egyetemen, s csak 1990-ben válik - immár Kosáry Domokos 
elnöksége alatt - a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 1991-ben rendes 
tagjává, a Magyar Történészek Világszövetségének elnökévé. Igen jól emlékszem, hogy 
édesapám - Szabó T. Attila - többször hangoztatta: „A Magyar Tudományos Aka-
démia szégyene, hogy Benda Kálmán, Entz Géza és László Gyula nem tagja!" Úgy 
vélem az utóbbi évek során több arra érdemes tudós vált az Akadémia tagjává, 
összefüggtek-é e kirekesztgetések a korral, amelyben a professzor úr élete javarészét 
leélte? 

Természetesen összefüggtek. Magam 1945-től a Teleki Pál Tudományos Intézetben 
a Történettudományi Intézet helyettes igazgatója voltam. Ezt az egész intézetet -
melynek a nevét Kelet-Európai Intézetre változtatták - 1948-ban megszüntették. így 
magam is elveszítettem az állásomat. A történeti életnek a peremterületére kerültem, 
mert származásom osztályidegen volt (ahogyan mondották), továbbá tanulmányaimat 
külföldön, főleg Párizsban a Sorbonne-on végeztem. 

Évekig alkalmi munkákból éltem, ami azért is igen keserves volt, mert akkor még élel-
miszerjegyeket adtak, s olyan családnak, ahol a családfő nem volt állásban, nem járt 
élelmiszerjegy, ami azt jelentette, hogy három gyermekkel a feketepiacról kellett megél-
nünk. A feleségem, akinek szerencsésebb szakmája volt (matematika-fizika tanárnőként) 
látástól vakulásig tanított, s az én alkalmi munkáim révén próbáltuk megélhetésünket 
biztosítani. 1952-ben azután bekerültem a református egyházhoz levéltárosnak, ami ha 
nem is jelentett jelentősebb jövedelmet, de valahol már voltam, majd 1956 legvégén 
kineveztek az akadémiai Történettudományi Intézet igazgatóhelyettesének. Ez nem sokáig 
tartott, mert a Történettudományi Intézet világnézetinek számított, és ott egy eleve osztály-
idegen származású és nem párttag, nem lehetett igazgató, de ettől már bennmaradtam az 
Intézetben, mint munkatárs és 1980-ban ért az a megtiszteltetés, hogy újra osztályvezető 

1 Fraknói Vilmos szül. 1834-ben Örményben - meghalt 1925-ben Budapesten. Eredeti 
neve Franki (első művét ezen a néven adta ki). Fontosabb munkái; Pázmány Péter és 
kora (1861). A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században (1861). Könyvtáblákban 
fölfedezett magyar ősnyomtatványok (1878). Martinovics és társainak összeesküvése 
(1880). Gróf Széchenyi Ferenc (1903) és II. Rákóczi Ferenc élete és munkái (1911). 

2 Benda Kálmán: A magyar jakobinusok iratai I-III. Budapest 1952-1957 vö: Benda Kál-
mán: A magyar jakobinus mozgalom története. Budapest, 1957. 
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lettem, arra az akadémiai évadra (három évig). Ekkor következett az be - már a nyolcva-
nas évek közepén - , hogy „összes származási és egyéb bűneim megbocsájtatván", mások-
kal egyenlő jogú állampolgár lehettem Ekkor következett az be, hogy egyetemi címzetes 
tanári rangot kaptam, majd később bekerülhettem az Akadémiára is. Mindazt amit koráb-
ban nem csináltam, most már teljes jogú állampolgárként művelhettem 

•Egyenlő, de a rendszerváltás előtt Benda Kálmán talán mégsem volt egyenlőbb 
másoknál. 

Természetesen. De ehhez hozzá kell tennem, hogy a kollegák - néhány kivételt 
leszámítva —, mindvégig rendesek voltak hozzám, ahol tudtak, segítettek, s az, hogy 
ezt az időt át tudtam vészelni, és hogy befejezhettem a magyar jakobinus kutatásokat, 
az elsősorban kollegáimnak köszönhető. 

• Annak idején, amikor a háromkötetes Erdély története megjelent, eléggé csodál-
koztunk, hogy Benda Kálmán neve nem szerepel a szerzők között. A professzor úr 
egyik tanítványa, Péter Katalin viszont benne volt e munkában az 1606-tól 1660-ig 
terjedő időszak szerzőjeként. 

Igen, ez nem volt véletlen. Amikor ez a Történettudományi Intézet munkatervébe -
hozzá kell tennem - felsőbb utasításra bekerült, akkor úgy volt, hogy ebben én írom 
a reformáció korát. Majd fölülkerekedett az a nézet, hogy én nacionalista és polgári 
szempontokat képviselő történész vagyok, ezért azután kimaradtam belőle. 

• A polgári szempontok manapság már nem lenne olyan nagy bűn. Ami pedig a 
nacionalizmust illeti, akkor is a történeti élet peremvidékére szorult a professzor úr, 
amikor éppen a nacionalista, sőt nemzeti-szocialista jelszavakkal volt teli közéle-
tünk: 1942-ben Bocskai István erdélyi fejedelemről jelentetett meg könyvet, ami nem 
éppen a legalkalmasabb volt az akkori szövetségesek oldalán való hadviselés világné-
zeti támogatására. Az akkori hivatalosan hangoztatott érdekek elleni kihívásnak 
tekinthetjük-e ezt a Benda Kálmán könyvet? 

Hozzá kell tennem, hogy mi az Eötvös Kollégiumban - de egyébként a családi ha-
gyomány folytán is — mindig németellenes szemléletet képviseltünk... 

• Nemzeti szocializmus ellenest? Valószínűleg itt a nácizmusra gondol a professzor 
úr, nem a németekre. 

Náci-ellenes és az akkori — 1940-es évekbeli — német politikai törekvések elleni 
álláspontot foglaltunk el, és valóban a Bocskai István életrajza megírásában, a könyv 
szemléletében, és a fejedelem megítélésében ez közrejátszott. Maga az ötlet nem 
tőlem származott, hanem professzoromtól, Szekfű Gyulától, akivel egyébként éppen 
Erdély történeti jelentőségének a megítélésében többször voltak vitáink. Mikor én az 
egyetem elvégzése után mellette voltam, mint gyakornok, és könyvtáros, ez többször 
szóba került, ő tudta, hogy én az Erdélyi Fejedelemség történetét szeretem, s szer-
kesztvén egy történelmi életrajzsorozatot, ő kért fel engem ennek megírására. Egyéb-
ként az is érdekes, hogy - nemrégiben belelapozván ebbe az 1943-ban megjelent 
munkámba - azt tapasztalhattam, hogy ez az akkori népi irodalomnak és szemlélet-
nek a nyomait magán viseli. Ahogy én például a hajdúknak adott szabadságot 
értékelem, a magyar parasztságnak a sorsát, a bécsi uralom és a török elnyomás idejét 
vázolom. Ez mutatja, hogy mielőttünk elsősorban a népnek, a parasztságnak a sorsa 
és a történelme volt az, ami érdeklődésünk középpontjában állott. Ez ebben a Bocs-
kai életrajzban, azt hiszem, nagyon élesen ki is ütközik. Hozzá kell tennem, hogy 
ezzel a Bocskai életrajzzal a hivatalos magyar hatóságokkal nem volt aztán semmi 
ellentétem, annál inkább egy következő könyvemmel, amikor aztán a Bocskai sza-
badságharc 350. évfordulóján azt a megbízást kaptam, hogy írjam meg a Bocskai 
szabadságharc történetét. Én ezt megírtam, s az volt az érzésem, hogy ezt nagyon jól 
írtam meg. Ennek ellenére könyvemet néhány héten belül bevonták és bezúzták. 
Ennek két oka volt. 
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Az egyik, hogy idéztem Homonnai Bálintnak, Bocskai fővezérének a naplójából 
egy mondatot. Amikor elfoglalják Fülek várát Bocskai csapatai, és vele együtt török 
segédcsapatok is (azt a Fülek várát, amelyiket magyar és német császári katonák 
védtek), akkor Homonnai leírja, hogy a basa üzent érte, s azt mondta: add nekem a 
rabokat, akik fogságba estek a várban! Mire Homonnai azt írja: azt válaszoltam, hogy 
a németeket odaadom, mert németek, a magyarokat nem adom, mert magyarok! Ez, 
mint írtam, az első ismert írásos jele annak, hogy a magyarságon belül az összetarto-
zás érzése ilyen nyíltan megmutatkozik. A vád tehát az volt - ahogy mondotta a 
történetírás akkori „vezéregyénisége", Andics Erzsébet professzor - , hogy Homonnai, 
mint főúr csak egy másik főúrral érezhetett együtt, egy magyar közkatonával nem, 
tehát ez egy ellenséges szemléletnek a terjesztése. A másik pedig az volt, hogy a lekto-
rok kifogásolták: nem vonom le a szabadságharc tanulságait, s erre levontam a tanul-
ságot, ami lényegében így hangzott: A Bocskai szabadságharc messzevilágló fénnyel 
mutatta, hogy a nemzet akkor vívhatja ki a maga szabadságát, ha az egyes osztá-
lyok részérdekei visszaszorulnak a közös érdek előtt, és a nemzet vezetője tud és mer 
a nép egészére támaszkodni. A vád pedig az volt, hogy ez azt jelenti: most fogjunk 
össze a finánctőkével, és egyáltalán miért nem merne a vezető népe egészére támasz-
kodni?! 

Szóval a kiadott könyvem bezúzták. Az egészben igen érdekes az, hogy nekem 
nem szólt senki egy szót sem. A kiadónál megbüntették a lektorokat, elcsapták a 
munkámmal közvetlenül is foglalkozókat. Engem már bosszantott az, hogy miért nem 
szól nekem senki semmit sem. Megkérdeztem egyik ismerősömet, hogy kérdezze 
meg a kiadó igazgatóját, miért nem szólnak már nekem. A következő választ kaptam: 
a Bendával nincs mit beszélni, rá vigyázni kell! 

• Hát ez igazán tanulságos, e korra fölöttébb jellemző történet, de úgy vélem voltak 
máskor is olyan idők, amikor nem Benda Kálmánra kellett vigyázni, hanem a 
professzor úrnak kellett vigyáznia. Például 1944. március 19- után, amikor megkezT 
dődött a magyarországi zsidó honpolgárok deportálása. Úgy tudom a professzor úr is 
részt vett a származásuk miatt létükben fenyegetett magyar állampolgárok mentésé-
ben. Közvetlen főnöke, Hóman Bálint3 történészprofesszor volt, akit 1946-ban majd-
hogynem halálra ítéltek, s végül a börtönben pusztult el 1951-ben. Tudott-e Hóman 
Bálint arról, hogy munkatársai származásuk miatt életveszélyben lévő honfitársaik-
nak hamis papírokat gyártanak? 

3 Hóman Bálint történész (1885-1953). 1932-1942 között több megszakítással vallás- és 
közoktatási miniszter. 
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A Teleki Pál Tudományos Intézet elnöke Hóman Bálint egyszersmind vallás és kö-
zoktatási miniszter is volt. Közismerten jobboldali politikus és mi, akik „nem egészen 
azonosan" gondolkoztunk, meg voltunk róla győződve, hogy nekünk teljes fedezé-
ket nyújt a Teleki Intézetben, mi feddhetetlenek vagyunk, mert hiszen Hóman Bálint 
az elnökünk, akinek egyébként - gondoltuk mi - fogalma sincsen arról, hogy mi 
hová tartozunk nézeteinket, magatartásunkat illetően. 

A Teleki Intézetben hamis papírgyárat alakítottunk ki. Hát a gyár egy kicsit túlzás, 
de valóban igen nagy számban adtunk ki papírokat. Lényegeseket. Születési anya-
könyvi kivonatokat, sőt még hivatalos iratokat is. Jó kapcsolataink voltak a nyomdá-
szokkal. Ottani barátaink elkészítették nekünk az iratokat, a pecséthamisításnak 
pedig én voltam a szakembere. Akkor lila pecséteket használtak. Valószínűleg közre-
játszottak az akkori tapasztalatok is, hogy a háború után a fekete pecsétre tértek rá 
(mert a fekete pecsétet nem lehet könnyen hamisítani). A lila pecsétet (ennek meg-
volt a maga módja, hogy hogyan) - én kitűnően értettem ehhez - , úgyhogy nem volt 
az a pecsét, amelyiket én, ha egy példányban megkaptam, egy negyed órán belül ne 
tudtam volna teljesen elfogadható módon produkálni. 

Az történt, hogy Waldapfel Eszter ^19A4 tavaszán, a náci megszállás után felkereste 
professzorát Hóman Bálintot, hogy az Istenért, segítsen neki. Akkor Hóman Bálint azt 
mondta: „Menjen el a Teleki Intézetbe, és ott adnak magának hamis papírt!" 

Eljött, kapott is, meg is menekült. 
Ez kiderült tehát, és ez Hóman Bálint mellett el is hangzott Waldapfel Eszter részé-

ről, és Hóman Bálintot ezért nem ítélték halálra. Tehát ő tudta azt, hogy a Telekiben 
mi folyik. Úgyhogy a Hóman Bálintról alkotott képet, amit akkor az újságokban 
propagandaszerűen terjesztettek, hogy: Törvény elé! Zsidófaló! Akasztófára! Megve-
szekedett németbarát! - ezt nagyon erősen módosítani kell. Jobboldali ember volt, 
félt a baloldali mozgalmaktól. Ugy gondolta, hogy ebből a politikai helyzetből csak a 
németek oldalkán lehet nekünk kikerülnünk — amiben nyilván nem volt igaza - , de 
emberileg ő azért sokkal magasabb fokon állt, hogy a zsidók irtása, és a német politi-
ka előtt való teljes behódolás lett volna az ő magatartása. Erről ma már egyébként 
publikációk is vannak. 

• A jobboldaliság és az antiszemitizmus így nem függött össze. 
így nem függött össze! Noha nem állíthatom, hogy Hóman Bálintban nem lett vol-

na antiszemitizmus, de az nem azt kívánta, hogy a zsidókat ki kell irtani. 
•Professzor úr első nagy munkája, A magyar nemzeti hivatástudat története 

1937-ben jelent meg. Ennek nem egy megállapítása ma is elgondolkoztató. Mit mond 
nekünk, magyaroknak múltunk, jövőbeli hivatástudatunk kialakítása szempontjá-
ból? Hogyan látja a professzor úr e munka legfőbb tanulságait honfoglalásunk 1100. 
évfordulója felé közeledve? 

Minden népnek a történelemben volt valami elképzelése saját sorsáról, küldetésé-
ről és természetesen minél mélyebben megyünk vissza az időben, ez annál szorosab-
ban a valláshoz, az egyház magatartásához kötődött. Ez a téma engem kezdettől 
cogva izgatott, és ezért foglalkoztam ezzel, és elsősorban nem is a középkorival, bár 
erről is írtam, amikor a harcos szittya ideál volt a nemzeti eszménykép, hanem már a 
mohácsi csata után, amikor a három részre szakadt ország élethalálharcban állott 
egyrészt az oszmán nagyhatalommal, másrészt időnként a Habsburg birodalommal. 

4 Waldapfel Eszter 1906. április 2-án született Budapesten, Waldapfel János (1866-1935) 
neves pedagógiai szakíró leánya, később az Országos Széchényi Könyvtár helyettes fő-
igazgatója, Hóman Bálint tanítványa, egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem Bölcsészkarán végezte. Történelmi kutatásainak fő területe: 1948-1949, a 
magyar forradalom és függetlenségi korszaka. Legfőbb munkája: A független magyar 
külpolitika 1948 1949-ben (Budapest, 1962). 
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Azt próbáltam keresni, hogy mi volt az a lelkierő, az az eszme, ami ezeket az embere-
ket kitartásra buzdította. Amelyik lehetővé tette azt, hogy olyan embertelen körülmé-
nyek között, annyi pusztulás közepette is megmaradjanak magyarnak és nemzetnek. 
Ezt az eszmét a XVI-XVII. század fordulójáig főleg a vallás szolgáltatta: a választott 
nemzetnek a tudata, amelyik azt tanította, s ez már szorosan összefüggött a reformá-
ció azon tanításával, hogy az Isten a magyarságot kiválasztotta. Mielőtt azonban — 
ahogyan a korszak nyelvén mondották - , fölültetné őt az ő királyi székébe, előbb 
megpróbálja, szenvedéseket zúdít reá. Ha a magyarság megtér bűneiből, hogyha 
helytáll megpróbáltatásainak közepette, s vállalja a hősi életmódot, akkor Isten 
megjutalmazza őt. Hadd idézzem, mint a legklasszikusabb példát erre a szemléletre 
Szkhárosi Horvát András prédikátornak az 1560-as években kelt költeményének egy 
versét, amelyik azt mondja: 

Királyi nemzet vagy, noha Te kicsiny vagy. 
Az Atyaistennek bizony Te kedves vagy 
Ő szent Fia által már Te is Fiú vagy. 
Hígyjed, minden dicsőségben, hogy részes vagy! 

Ez a kiválasztottság tudata adott eiőt. Ez azonban a XVII. század második felére, majd a 
fölvilágosodás folyamán már mint vallási eszménykép sem állotta meg a helyét, mások 
jöttek. Én tulajdonképpen a XVII. század végéig kutattam e témát. Ha azonban most arra a 
kérdésre kell válaszolnom, hogy ebből mi az a hagyomány, ami követhető, és megmarad, 
akkor azt mondhatom, hogy ki kell alakítania minden nemzedéknek, és minden kornak 
valamiféle eszményt a maga számára, amelyik a közösségi létben, az egész nemzeti élet-
ben irányeszméül és vezérelvül szolgálhat. Ez ma már természetesen nem lehet sem a 
szittyamagyar harcos ideálja, sem az Isten választott népének eszményképe, minden 
komák, minden nemzedéknek meg kell keresnie a maga életértelmét, mert ha ez nincsen, 
hogyha atomjaira szakad szét a társadalom, és mindenki csak a maga egyéni boldogulását 
keresi, akkor ez visszaüt, és a nemzeti közösségi lét sínyli meg. Hadd tegyem még hozzá, 
hogy ezt a doktori értekezésemet én Szekfű Gyulához írtam, aki mikor elolvasta, azt 
mondta, hogy: „Nagyon jó munka, de Szekfű Gyulának erről egészen más a véleménye!" 
Emberi nagyságát mutatta az, hogy soha egy pillanatra sem éreztette vélem azt, hogy ő 
más véleményen van. Ezt ő tudomásul vette, ahogy én is tudtam, hogy nagyon sokat, sőt 
mindent tőle tanultam, de számos dologban nem egyezik a véleményünk. Az a türelmet-
lenség, ami az elmúlt évtizedekben volt a legkülönbözőbb szinteken, és tereken található, 
hogy „Aki velem nem ért egyet, azt én lehetőleg elbuktatom, és elgáncsolom", ez abban az 
időben még legalábbis nem volt általános érvényű. 

• Gondolhatunk-e itt napjainkban az ún. „plebejus" és „urbánus" ellentétre is? Mi 
a véleménye a professzor úrnak erről, hiszen Bocskaival annak idején urbánus 
háttérrel is, plebejus szemszögből foglalkozott? 

Ez az urbánus és plebejus szemlélet a magyar műveltség két különböző (ha egy-
mással nem is ellenkező) ágát tükrözi. Az egyik, amelyik inkább kívánja hangsúlyozni 
Európához való tartozásunkat, a másik, amelyik inkább kívánja hangsúlyozni az ősi -
vagy inkább annak tartott - magyar hagyományokat. Azt, amikor ez politikai vonalon 
nyilvánul meg, én úgy érzem, hogy ez valóban eltúlzott, túlmegy azon, hogy kinek 
mi a véleménye a magyar kultúráról és annak továbbfejlesztéséről. 

Amennyire szükségesnek és helyesnek tartom azt, hogy legyenek különböző ál-
láspontok, s azok - ha kell - beszéljenek, vitatkozzanak egymással, mert ez viszi 
előre gondolkodásunkat, annyira elítélem azt, amikor ez már szabályos harccá fejlő-
dik, és odáig jut el, hogy az emberi tisztességet is kétségbe vonják mindkét oldalon a 
másik félről. 

• Professzor úr nemrégiben kapta meg a Nagy Imre Emlékérmet és Oklevelet. A 
fentiek tükrében hogyan ítéli meg a tragikus sorsú magyar miniszterelnök nemzetösz-
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szetartó szerepét, hiszen eddig oklevelet főleg az igazságtalanul és törvénytelenül 
elítéltek kapták meg? 

Nagy meglepetés volt számomra, hogy ezt a kitüntetést most megkaptam, amely-
nek az indoklása egyébként úgy szól, hogy Nagy Imre eszméinek továbbélését és 
fennmaradását segítettem. Nem arról van tehát szó, hogy én fegyveres harcokban 
vettem részt. Nem vettem részt benne. Az, hogy hová tartoztam 1956 előtt, '56-ban és 
'56 után is, az másik kérdés. Azt érzem ebben az indoklásban is, hogy tulajdonkép-
pen a kitüntetést azért kaptam meg, mert azt a törekvést, ami 1956-ban megmutatko-
zott, és amelyiknek Nagy Imre volt a megszemélyesítője, azt soha meg nem tagadtam, 
sőt amennyire lehetett, annak a továbbélését segítettem. 

• Mi volt ez a törekvés a professzor úr szerint, hiszen manapság a legkülönbözőbb 
csoportosulásoktól a legkülünbözőbb véleményeket halljuk Nagy Imre szellemi öröksé-
géről? 

Tömören talán így fogalmazhatom meg, hogy a magunk életét, mint nemzet, mint 
magyarság, vegyük a magunk kezébe. És tudomásul véve, hogy egy kis nemzet 
sohasem teheti azt, amit jónak látna, meg kell alkudni a helyzettel, de a durva idegen 
uralomnak azt a fajtáját, amelyik akkor volt, azt meg kell tagadni, le kell rázni. Ezen 
kívül pedig meg kell szüntetni azt a teljesen lehetetlen ideológiai helyzetet, amikor 
származás, faß, vagy egyéb alapokon akarják az emberek értékét meghatározni. 

• Például az osztályérdek alapján. 
Az osztályérdek, mint a történelemnek és a jövőnek az egyetlen alakítója, az 

ugyanúgy elítélendő számomra, mint mikor faji alapon próbálják megszabni azt, hogy 
kinek van joga beleszólni a magyar sors alakításába. 

•Mondhatjuk azt, hogy a második világháború után a fajtörvényeket nem szün-
tették meg, hanem kiterjesztették a társadalom szélesebb rétegeire is? 

Hogyha ezt nem is nevezték fajtörvényeknek, de osztályalapon ugyanúgy katego-
rizáltak, mint korábban. Ezt én persze a saját bőrömön is éreztem, ha az elsőt - a 
fajit nem is - , de a másodikat. Hozzá kell azonban tennem, hogy már korábban is -
1944-ben - ugyanúgy elítéltem az embertelenségeket, mint később. 

Mégis meg kell állapítanom, hogy ugyanúgy, ahogyan 1956 sem tagadta meg azo-
kat az eredményeket, amelyeket a korábbi társadalom visszásságaiból helyreigazítot-
tak, szerintem most is a demokratikus irányba mutató törekvéseket továbbra is meg 
kell tartanunk. Ebből következik, hogy elítélem azt a visszasóvárgást, amelyik a 
Horthy-időket akarja most valamilyen formában föltámasztani. Nem! A történelmet 
nem lehet visszafelé forgatni, és nem is volna kívánatos. 

• A háború után a történelemszemlélet átesett azonban a ló túlsó oldalára: Horthy 
Miklóst, Magyarország kormányzóját Adolf Hitler német kancellárral „egyívású 
fasiszta vezetőként" emlegette. 

A kommunista rendszemek elsőrendű érdeke volt, hogy Horthy Miklós kormány-
zót feketébb színben mutassa be. Ebben sem a hivatalos, sem pedig a történelmi 
álláspont nem vallja az 1950-es, 1960-as éveknek az álláspontját. Ugyanakkor Horthy 
történeti megítélése, és a második világháborúban való történeti szerepe még további 
tisztázásra vár. 

• Vásárhelyi Miklós írja Ellenzékben című, 1989-ben megjelent kötetében: „a Hor-
thy tekintélyuralmi rendszer volt, de nem totalitárius. Magyarország 1944 márciusá-
ig a kommunista párton kívül valamennyi politikai párt, ha jó néhány korlátozás 
közepette is, de mégiscsak tőrvényesen működhetett, képviselőket küldhetett a Parla-
mentbe, újságokat, folyóiratokat adhatott ki." 

Feltétlenül, ez így van. Én elsősorban a háborúban való részvételünkre, az abból 
való kiválásunkra, a szovjettel való béke megkötésre gondolok. Tudjuk, hogy az 
egész végül is katasztrófába fulladt. A történelemnek kell megállapítania, hogy miért 
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szenvedtek hajótörést azok a törekvések, amelyek a kormányzó közvetlen környeze-
tében is azt mondták, hogy itt nincs más megoldás, minthogy fegyverszünetet kell 
létesíteni, nem folytatni tovább a háborút. A történelem majd tisztázni fogja, hogy ez 
miért bukott el. 

»Még van egy fontos kutatási területe, amelyik eddig még nem került szóba. Egy 
hivatalos romániai statisztikában Moldvában legfeljebb tizenötezer magyarul beszélő 
lélek van. Baj van esetleg a népszámlálásbeli magyar lélekszám körül Moldovában? 

A moldvai csángók problémájával mintegy 12-15 éve kerültem szembe. Több oka 
is volt, hogy végül úgy határoztam: ezzel fogok foglalkozni. A hivatalos statisztika 
szerint valóban legfeljebb néhány ezer lélek beszél még magyarul Moldovában. Nem 
hivatalosan ott magyarul még 80-100000 ember beszél. Ezekről úgy tudjuk, hogy 
őrzik még magyar nyelvjárásukat, és öntudatukat. Ugyanakkor Moldovában 243226 
(1992) a katolikusok száma.5 A románok mindig görögkeletiek voltak, így nyilvánva-
ló, hogy aki Moldovában katolikus, az magyar eredetű, kisebb részben erdélyi szász, 
esetleg töredékében lengyel. 

A moldvai magyarság, amelyiknek a legrégibb rétege még a tatárjárás után, az 
1240-es években került oda, majd további kivándorlókkal az 1400-as, majd az 1500-as 
és legutóbb az 1700-as években megduzzadt és gyarapodott, kettősen idegen kör-
nyezetbe került, kiszakadva a magyar államból nyelvileg és vallásilag is kisebbségbe 
került. Soha nem volt saját uralkodó osztálya, soha nem volt saját anyanyelvű értelmi-
sége, s mégis hogyan tudta évszázadokon keresztül megőrizni nyelvét, hagyományát, 
magyarságát? 

A másik probléma, ami a csángó kérdésre irányítja a figyelmet, az volt, hogy román 
részről egyre több világnyelven kiadott munka jelent meg, amelyik azt hirdeti, hogy a 
csángók mindig románok voltak, de amikor a nagy egyházszakadás bekövetkezett -
tehát a VIÜ-IX. évszázadtól kezdve - (román felfogás szerint a románok már akkor is 
ott éltek), akkor a románok egy része nem a görögkeleti, hanem a görög katolikus 
egyházban folytatta életét. Naivság persze, hogy akkor úgy ment volna, mint egy 
összeírásban, hogy: Na, hova akarsz csatlakozni?! 

• Dumitru Martina? Originea ceangfíilordin Moldova (A moldvai csángók eredete) 
c. 1985-ben megjelent posztumusz munkájában úgy tekinti véreit, mint akik Erdély-
ből románként Moldvába kitelepedtek volna, s ott román többségű környezetben 
elmagyarosodtak, elszékelyesedtek volna. 

Ebből fejlesztették ki azt az álláspontot, hogy a katolikus egyház révén a magyar 
egyház elmagyarosította őket. Mikor maguk is belátták, hogy ez egy világcsoda, hogy 
egy idegen országban a magyar katolikus egyház elmagyarosított volna valakit, akkor 
módosították ezt a fölfogást úgy, hogy ezek tulajdonképpen Erdélyben élő románok 
voltak (mert, ahogy írták: „az 1600-as években a Székelyföld teljesen román lett 
volna, s Belső-Erdély is"). Előbb erővel katolizálták, aztán elmagyarosították volna 
őket, s ezután menekültek ki Erdélyből. Azzal, hogy ezek nagy része háromszáz éve 
már ott élt Moldovában, nem foglalkoztak. Ezek eléggé fölmérgesítettek, s azt 
mondtam, nézzünk csak akkor ennek a kérdésnek jobban utána. 

Nagyon érdekes, hogy abban az időben, az 1970-es évek végén, az 1980-as évek 
elején hivatalos álláspont volt, hogy a moldvai csángók története, az román belügy, 
és azzal mi nem foglalkozhatunk. így a Történettudományi Intézetben én ezt így nem 
vehettem be a kutatási tervembe. Külföldön volt egy Európai Magyar Protestáns 
Szabadegyetem nevű szervezet. Beszéltem velük, mondtam, hogy szívesen foglalko-
zom ezzel, s tudják-e segíteni. Erre ők azt mondták, hogy kiadják, de ők más támoga-

5 Eurasian Studies Yearbook Vol. 65. Eurolingua Berlin Bloomington London-Paris-
Toronto, 1993: 29-46. 
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tást kutatásban, ilyesmiben nem tudnak adni. Én abban a naiv hitben éltem, hogy -
ha minden jól megy - egy kötetet a kezdetektől napjainkig okmánytárszerűleg össze-
szedtek. Elkezdtem vele foglalkozni, s akkor hamarosan rájöttem arra, hogy ezt nem 
lehet úgy csinálni, hogy az ember este hét óra után hozzáfog, és akkor foglalkozik 
ezzel a kérdéssel. Úgy két év után bementem az Intézet akkori helyettes igazgatójá-
hoz, Ránki Györgyhöz, és elmondtam neki, hogy mivel foglalkozom, még kiadó is 
akadna rá odakint, de hát ez így nem megy. Mire Ránki azt mondta nekem: ő abból, 
amit most mondtam neki, hivatalosan semmit sem hallott. De ha hozzá fogok menni, 
és azt mondom, hogy nekem ki kellene menni a Római Levéltárat megnézni, vagy 
más dologban segítségre volna szükségem, nem kérdezi meg, hogy ez az én terv-
munkám milyen témával foglalkozik. így kaptam én többször is Rómába útlevelet, 
mert hiszen az úgy ment, hogy intézeti ajánlásra kellett kérni. A pénzt azt különböző 
helyekről koldultam össze. A lényeg az, hogy Rómában ért az óriási meglepetés, 
hogy egyrészt a Hitterjesztés Szent Kongregációjának a levéltárában, másrészt a 
Vatikánban is óriási, moldvai csángókra vonatkozó anyag van. Ugyanis, amikor 
Magyarország és Erdély protestánssá lett, ők pap nélkül maradtak. Erre kétségbeesé-
sükben a Vatikánhoz fordultak. Magyar nyelvű leveleket találtam (mellettük a latin 
fordítás), amelyikben papot kérnek. És Róma küldött nekik papot. Olyanokat, ami-
lyeneket tudott: horvátot, bosnyákot... Magyar papot nem tudott küldeni, hiszen még 
a magyarok közé sem jutott katolikus pap. És ezek megérkezve Moldvába, megdöb-
benve tapasztalták, hogy a híveikkel nem tudnak beszélni, mert azok csak magyarul 
tudnak, ők meg magyarul egy szót sem beszélnek. Bánatukban és ráérő idejükben -
mert az egyházi szolgálatot azért ellátták - nagy jelentéseket írtak Rómába, amikben 
megdöbbentő dolgok vannak. Például az, hogy a gyónást tolmáccsal végzik, ami 
tulajdonképpen megcsúfolása az egész katolikus gyónási szabálynak, de közben 
leírták részletesen a moldvai csángók életét, jellemezték őket. Rendkívül érdekes és 
fontos forrásanyagot találtam. 

Moldva ebben az időben Európának a perifériája volt. A török és a tatár csapatok 
úgy jártak-keltek, mintha az övék volna teljes egészében. Ez egyúttal európai prob-
léma is volt: a moldvai élet XVI-XVII. századi főlvázolása. Budapesten is sikerült 
munkatársakat keresnem. így készült aztán el a XVI-XVII. századról a kétkötetes 
Moldvai Csángó-Magyar Okmánytár 1467-1706. Közben Magyarországon is megvál-
tozott a helyzet. Immár az 1980-as évek végefelé nem volt belügy már többé a csán-
gókkal foglalkozni. Én is vettem magamnak a bátorságot. Elmentem intézetünk 
igazgatójához, és elmondtam neki, hogy a tervmunkámon évek óta nem dolgozom, 
mert ezt csinálom. Ennek a következménye az lett, hogy a Történettudományi Inté-
zetben elsőfokú tervmunkájává lépett elő a csángók kutatása. 

• Még Ránki György alatt? 
Ránki volt az igazgatóhelyettes. Pach Zsigmond Pál volt az igazgató. Úgy is jelent 

meg aztán a könyv, hogy Készült a Magyar Tudományos Akadémia Történettudomá-
nyi Intézetében. Hát, ez egy kis túlzás, mert hiszen a végén kapcsolódott csak be a 
Történettudományi Intézet és a Magyarságtudományi Intézet adta ki. A munkát 
folytatjuk, munkatársi gárdával, most a XVIII. századi anyagot rendezzük sajtó alá6 

•S ott is bizonyára rengeteg anyag van. 
Rengeteg anyag van. Azután jön a XIX. század. Ez lesz majd az a kor, amikor most 

már a román nacionalizmus támadásba lendül, és magyar iskola nem marad, majd 
pedig megszüntetik a magyar egyházi nyelvet is. Amikor az asszimiláció tudatosan 
megkezdődik. 

6 Kiadja a Magyarságkutató Intézet - a Századvég Nyomdaüzeme, Budapest, 1989: a szö-
veges rész 849 lap + jónéhány oklevél hasonmása és térképek. 
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•Az utolsó kérdésemet a Benda és az Imiik családokról - azaz a professzor úr 
atyai és anyai őseiről - teszem fel. A Benda jellegzetesen közép-európai név: a néme-
teknél, cseheknél, magyaroknál egyaránt megvan. Mit mond a történész Benda 
Kálmán önnön nevéről? 

Annak idején Gombocz Zoltán, az Eötvös Kollégium egykori igazgatója, a híres 
nyelvész, kérdésemre ezt válaszolta: Nemzetközi szélhámos ennél jobb nevet nem 
kereshetne, mert ez majd mindegyik nyelvben elmegy. 

Ez a Benedek általános, a középkorban teljesen elfogadott, és bizonyos helyeken 
ma is élő rövidítése, amennyiben a Benedek keresztnév még egyáltalában gyakori. 
Megnéztük most az abaúj-szántói anyakönyveket, a XVin. század végéig. Családom 
ősei mindig Bende néven szerepelnek. 

• E magánhangzó-illeszkedéses Bende változat Szatmár, Gömör, Csongrád, Kolos, 
Bihar és Zemplén megyékből, Csíkszékből adatolható, s az újabb névtani szakiroda-
lom, Kázmér Miklós nemrég megjelent kitűnő családnévszótára elfogadja régi, Ár-
pád-kori magyar személynévként való eredeztetési lehetőségét. 

Mi a családunkat a XVII. század közepéig tudjuk visszavezetni, amikoris az egyik 
végvárban szolgáló Benda János kapott egy nemeslevelet. Sajnos vele nem adtak 
semmi birtokot neki. Tehát amolyan hétszilvafás kisnemes volt. 

• Pontosan hányból való? 
1600... úgy emlékszem 1647-ből, de ezt meg kell néznem. A család ebben az idő-

ben, és mindvégig Abaúj megyében élt, illetve a XIX. század derekán azután az én 
dédapám átköltözött Beregszászra, ott született még az apám is, aki katonatiszt volt, 
és éppen Nagyváradon állomásozott, amikor én 1913• november 27-én megszülettem. 
Ott szolgált apám a hadapródiskolában. Azt mondhatjuk, hogy az északkeleti Felvi-
dék magyar református hagyományai éltek ebben a családban, amelyik azután több 
ágra oszlott. Nem kívánom fölsorolni családunk egyes tagjait. 

• ...és anyai ágon? 
Anyai ágon a családom jászsági. A Jászságban ugyan ez a név nem jellegzetes, de 

az Imrik név ott több helyen előfordul. A nyelvészek szerint ez az Imre névnek hor-
vát, vagy valamilyen szláv formája. Mindenesetre a nagyanyám révén a jász redemp-
tus, azaz megváltott parasztok között is benne volt a család. Dédanyám révén nagy-
apám bíró volt és a Nagyváradi Táblának volt az elnöke. Apám ott ismerte meg 
anyámat, s azután házasodtak össze. Anyám révén a jász katolikus hagyományok 
érvényesültek a családban, amelyik sajátságos módon legalább olyan Habsburg-
ellenes és nemzeti volt, mint a protestáns ágé. Magam csodálkoztam a legjobban, 
hogy anyai dédapámnak a síremlékét mikor megnéztem - aki 1906-ban halt meg - és 
ún. sikeres ember volt (kormányfőtanácsos, nagyvagyonú ügyvéd), a sírjára pedig 
csak ez volt írva: volt 1848-as honvédhadnagy. Ugróczy Kálmánnak hívták és Kalo-
csán van eltemetve. A kalocsai érseki uradalomnak volt a főügyésze. A sír ma is 
közvetlenül a temető főbejáratánál áll. 

*A család beregszászi tagjairól hallhatunk még valamit? 
Apám öccsét - akit szintén Benda Kálmánnak hívtak, s az országgyűlés felsőházá-

nak tagja volt - 1944 telén agyonverték a bevonuló szovjetek, s Dalmay Árpádék 
Beregszászon most állíthattak neki emléktáblát. 

Budapest, 1993- november 27. 
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Hatvani vérfürdő 
1919-ben 

A Tanácsköztársaság viharos gyorsasággal omlott össze Hatvanban. Július 27-re 
még politikai naggyűlést hirdettek Nyisztor György részvételével, augusztus 2-án meg 
már itt voltak a román hadsereg egységei. Dühüknek több mint 50 ember esett áldo-
zatul. Közöttük volt az a negyvenkilenc lábadozó sebesült, akik a mezőkövesdi 
katonakórház ápoltjaiként várták, hogyan alakul a hadihelyzet. Amikor a vörös 
hadsereg ellenállásának összeomlása nyilvánvalóvá vált, a kórház parancsnoksága 
elhatározta a kiürítést. Július 30-án Egerbe vonultak, ahol a súlyos betegeket elhelyez-
ték a kórházban, akik pedig vállalni tudták az utazást, szekereken és gyalogosan 
útnak indultak Budapest felé. Augusztus 2-án szerencsésen megérkeztek Gyöngyös-
re, de vesztükre még eznap tovább indultak abban a reményben, hogy Hatvanon 
keresztül eljuthatnak a fővárosba. Mikor Hatvan határába értek, román lovasok 
tartóztatták fel őket, majd mindannyiukat fogolyként kísérték a községi istálló udva-
rába. Még aznap este megkezdték a foglyok kihallgatását, miközben ütötték-verték 
őket. A kegyetlenkedők nem kímélték a sebesülteket, de még az ápolónőket sem. 

Másnap, augusztus 3-án, vasárnap reggel megjelent a helyszínen a román várospa-
rancsnok, és parancsot adott a foglyok kivégzésére. A környék lakói azonban tudo-
mást szereztek a készülődő szörnyűségről. Egyre nagyobb tömegben gyülekeztek 
össze, és hangos tiltakozásukkal ideiglenesen meg tudták akadályozni a mészárlást. A 
kivégző osztag parancsnoka meghátrált ugyan, de nem mondott le az aljas parancs 
végrehajtásáról. Az izgatott tömeg megnyugtatására kihirdette, hogy a foglyokat nem 
fogják kivégezni, hanem Szolnokra kísérik hadifogolytáborba. Nem sokkal később 
láthatták is az emberek, hogy a foglyokat csoportba terelték, és fegyveres román 
lovasok kíséretében megindították a Jászberény felé vezető úton. 

A községből kiérve a román katonák parancsnoka levetette a jámborság álarcát. 
Parancsot adott a raboknak, hogy futólépésben haladjanak. Az elgyötört, félig 
gyógyult emberek nem sokáig bírták az iramot, hiába ösztökélték őket fegyverrel, 
ütleggel. A parancsnok, amikor elértek a csányi-jászberényi útelágazáshoz, letereltette 
a foglyokat a Rakottyás-dűlőbe. Ott négyes sorokba állíttatta őket, majd hátulról 
sortüzet vezényelt. A gyalázatos mészárlást betetőzték azzal, hogy sorra vették az 
elesetteket, és az életben maradottakat felkoncolták. Két román katonát visszahagy-
tak, hogy figyeljék meg nem élte-e túl valaki a tömeggyilkosságot. 

A román betolakodók vérengzése nem merült ki a mezőkövesdi kórház ápoltjai-
nak és ápolóinak lemészárlásával. Nem egyedülálló túlkapásról volt szó. Ezt támasztja 
alá az, hogy a románok, bevonulásuk után a hatvani kastélyban berendezett hadi-
kórház betegei közül is többet agyonlőttek. 

Kiss Istvánné, aki szemtanúja volt ennek, a következőket mondta el az esetről: 
„ 1919-ben, amikor a románok bejöttek, a kastélyban kórház volt, amelyben sebe-

sült vöröskatonákat gyógyítottak. A lábadozó sebesültek a kastély kertjében sétálgat-
tak, kártyázgattak. Egyszer csak jöttek a román katonák, összefogták és agyonlövöl-
dözték őket. Mi a mostani Balassi utcában meghallottuk a lövéseket. Sokan odasza-
ladtunk a kerítéshez, és láttuk, mit csináltak. Sírtunk, kiabáltunk, könyörögtünk a 
románoknak, hogy ne öljék meg őket, de azok nem törődtek velünk. Nem tudom, 
hányat öltek meg, de lehettek azok húszan is." 

Kókai Sándor elmondta, hogy ő titokban végignézte a nagy vérengzést a Rakoty-
tyásban. Tudomása van arról, hogy egy vöröskatonát, aki életben maradt, bevitték a 
kastélyba és ott lőtték agyon a románok. 
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Juhász József elmondása szerint szintén tanúja volt annak, amint a Hatvan főutcá-
ján áthaladó szekérről a román katonák leszállítottak fegyvertelen vöröskatonát és a 
felesége szeme láttára kivégezték a postával szemben, a kastély falánál. 

A románok végezték ki Szénási László vasutast, aki kezet emelt egy garázdálkodó 
román katonára. 

A tragikus eseményeket nem azért elevenítjük fel, hogy a románok elleni gyűlölet-
re izgassunk. Éppen ellenkezőleg. Az a véleményünk, hogy a magyaroknak és a 
románoknak meg kell békülniök, ha európai módon akarnak élni, mint ahogyan a 
németek és a franciák is meg tudták tenni. 

Nem régen olvashattuk a Históriá-ban, hogy némely román történész szerint a ro-
mán királyi hadsereg 1919-ben szabadságot hozott a magyaroknak. Az ilyen állítások 
nem szolgálják a megbékélést. Az igazat kell kimondani, akkor lehet eltemetni a régi 
sérelmeket. 

Ma még nem tudjuk pontosan, kik voltak azok a román parancsnokok és beosztott 
tisztek, akik személy szerint is elsősorban felelősek a Hatvanban elkövetett háborús 
bűntettekért. A hírlapok közléseiből két felelős beosztású tiszt neve ismeretes: 
Murozi királyi román ezredes volt a Hatvan-Vác-Salgótarján kerületét megszálló 
román hadsereg parancsnoka. A másik Davidzrlu tábornok, aki a hatvani Deutsch-
kastélyban székelt, mint a román főparancsnokság parancsnoka. 

A Csányi Állami Gazdaság traktoros brigádjának tagjai egy helytörténeti vetélkedő-
re készülve szereztek tudomást a nagy vérengzés történetéről. Potomai József javasla-
tára elhatározták, hogy emlékművet állítanak az áldozatoknak a kivégzés helyén. 
Kezdeményezésükre összefogtak a környék üzemének munkásai, és 1985. március 
21-én felavatták Hatvan külterületén, a csányi-jászberényi útelágazásnál Benedek 
György szobrászművész alkotását. Az emlékmű nem szokványos szobor, hanem 
sziklából nyersen megformált három emberalak golyókkal lyuggatva, szögesdróttal 
körbefonva. A monumentális szoborcsoport messziről magára vonja az utazók fi-
gyelmét, és emlékezetet arra, hogy valamikor itt rettenetes dolog történt. 

Németi Gábor 

\ 
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TERMES 
A keresztényszocialista mozgalomról 

Giesswein Sándor, a magyarországi 
keresztényszocializmus apostola 

Giesswein Sándor pedagógiai pályája1 1881-ben kezdődött, hogy a győri tanító-
képzőbe került, s két éven át a mennyiségtan tanára lett. A lelkiismeretes és kísérlete-
ző, valamint korát meghaladó tanár példázatát adja rövid működése alatt. Fennmaradt 
jegyzeteinek tanúsága szerint a matematika órákon - az un. felsőbb mennyiségtan 
stúdiumokon - differenciál és integrál függvénytannal foglalkozott. Ezeket több 
évtizeddel később vezetik be a magyar középiskolákba. Ilyen jellegű oktatással e 
mellett csak a Fasori Evangélikus Gimnáziumban találkoztam, ahol Rátz László taní-
totta így a matematikát.2 

A kísérletező tanári korszak hamar véget ért, ugyanis Zalka János a püspöki udvar-
ba hívta, ahol ott maradt 15 éven át.3 

A tudományokkal való kapcsolata azonban nem szakadt meg. A nagyműveltségű 
idős püspök - Zalka János ekkor 63 éves — a 27 éves Giessweint nem csupán a hiva-
tali tisztségek megismerése felé irányította, hanem arra ösztönözte, hogy tudományos 
tevékenységet is folytasson. (1853-1859 között maga Zalka is a budapesti egyetemen 
az egyháztörténelem tanára volt). 

Giesswein ebben az időben - 1880-as évek második fele - több európai nyelv 
ismerője, így a püspöki könyvtár gazdag külföldi folyóirat állományát könnyen 
tekintette át. A tudományos pályán való elindulás után, témaválasztása alapján joggal 
volt várható, hogy az egyháztörténelemben folytatja kutatásait. A keleti nyelvek 
területén szerzett jártassága, valamint angol, francia nyelvtudása az egyiptomi hierog-
lifák és az asszír ékiratok megfejtése felé irányította figyelmét. Ugyanis ezekkel köze-
lebb kerültek a Biblia leírásának jobb megértéséhez. 

E témakörben 1884-ben jelent meg: Az emberi nem kora a biblia adatai és az 
úgynevezett történelem előtti leletek nyomán című tanulmánya. Majd újabb tanulmá-
nyok következnek az asszírológia és egyiptológia kutatásokból és ószövetségi iratok 
jobb megértésére és megismertetésére. 

Imponáló Giesswein Sándor olvasottsága, hiszen a témakör angol, francia, olasz, 
német irodalmát ismerte. 1899-ben jelent meg Esztergomban Buddhizmus és keresz-
ténység című tanulmánya. Munkásságára nem csupán a hazai tudományos élet figyelt 
fel, de osztatlan elismerést szerzett külföldön is. 

1894-ben Az uráli nyelvek helyhatározó demonstratív elemei címmel felolvasást 
tartott a Szent István Társulat tudományos és irodalmi osztályának ülésén. E tárgy-
körből még ugyanezen évben - 1894-ben - előadást tartott Bruxellesben. Ez volt az 
első nemzetközi kongresszus, ahol Giesswein aktívan részt vett. 

1 A szerző 1965-ben: Szabadoktatási törekvések a század eleji Magyarországon és az 
1907-es pécsi szabadoktatási kongresszus címmel védte meg bölcsészdoktori dolgoza-
tát. E téma kutatása során ismerte meg Giesswein Sándor pedagógia nézeteit. 

2 Mihályfi Ákos: Giesswein Sándor emlékezete. Bp. 1925 
3 Notter Antal: A Szent István társulat története. Bp. é. n. 
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Ebben az időben indítja el hódító útjára Zamenhof lengyel orvos az eszperantó 
nyelvet. Magyarországi elismerőinek, támogatóinak elsői között találjuk Giesswein 
Sándort, aki az eszperantó egyesület elnöke lett. 

Zalka János püspök 1901-es halála után hamarosan a fővárosba került, a Szent Ist-
ván Társulat vezetője lett, majd megszervezte a Szent István Akadémiát.4 A Szent 
István Társulat 1915 november 29-én rendkívüli közgyűlést tartott Csernoch János 
bíboros-hercegprímás elnöklete alatt, ahol elfogadták a Szent István Akadémia szer-
vezetére vonatkozó javaslatot. 1916 január 20-án Giesswein Sándort egyhangúan a 
Szent István Akadémia elnökévé választották. A Szent István Akadémia első ünnepi 
ülését 1916 március 13-án tartották. Itt elhangzott beszédében hangsúlyozta: „A ma 
eseményei új feladatokat tűztek ki nemzetünknek, és azok szempontjából kívánatos, 
szükséges, hogy a magyar katolicizmus tudományos képviselői megtalálják az érint-
kezést nyugati és keleti szomszédaikkal. ... Nekünk meg kell találnunk a kulturális 
téren a kapcsolatot a katolikus tudományosság külföldi szervezeteivel, hogy a külföld 
meggyőződjék arról, hogy mi is élünk s hogy e téren is van bennünk erő." 

Már korábban, győri évei alatt is kortársainál többet foglalkozott - tudományos 
munkássága mellett - társadalmi kérdésekkel, különösen a munkásság szociális 
problémáival, iskoláztatásának gondjaival. Ez az érdeklődése megmaradt a későbbi-
ekben is. 

Gratz Gusztáv a Huszadik Század szerkesztője, a Társadalomtudományi Társaság 
szervezésében vitasorozatot indított. 1904-ben A társadalmi fejlődés iránya című 
vitában ott találjuk Giesswein Sándort is. Gratz Gusztáv a liberalizmus kérdését 
elemezte: „A liberalizmusnak csak úgy van jövője - hangsúlyozta - ha gazdasági téren 
fölveszi a gondoskodást a gyengék, a szegények, elnyomottak érdekében".5 

A nyugat-európai társadalmi viszonyokat jól ismerő és magát az angol parlamenti 
demokrácia hívének valló Giesswein a hazai társadalomfejlődés irányát az ország 
demokratizálásában látta. A világháború előtti magyar értelmiség zömének elképzelé-
seihez híven ettől várta a legégetőbb magyar sorsproblémák: a tömeges szegénység, a 
nemzetiségi kérdés, a kivándorlás stb. megoldását. 

Ezek a társadalmi problémák foglalkoztatták akkor is, amikor bekapcsolódott az 
oktatás átalakítását elemző vitákba. Ezek nem öncélú próbálkozások, hanem a szá-
zadforduló értelmiségi mozgalmainak nemzeti holnapot megalapozó állásfoglalásai. 
A Társadalomtudományi Társaság e vitái Giesswein nélkül szinte elképzelhetetlenek. 
A Társadalomtudományi Társaság 1905 márciusától több ankéton elemezte a közép-
iskola reformját. A vitaindító előadást A műveltség fontossága címmel Pikier Gyula 
tartotta és az ország általános kulturális színvonalát elemezte. A vitában felszólalt 
Márki Sándor, Imre Sándor, Ranschburg Pál, Kármán Mór mellett - hogy csak a 
legnevesebbeket említsem — Giesswein Sándor is. Alaptétele volt, hogy a középisko-
la reformra szorul. Ehhez elengedhetetlenül fontosnak tartotta a természettudomá-
nyos tárgyak részarányának emelését, valamint a latin nyelv hatékonyabb oktatását. 
Szerinte a latin nyelv nélkül a felnövekvő generáció az emberi műveltség jelentős 
területeit képtelen lesz megismerni. Emellett, ezzel szoros kapcsolatban ugyanilyen 
fontosnak tartotta a modern, élő nyelvek tanítását is a gimnáziumokban.6 

Az órarendet illetően a dán és holland középiskolai példákat megemlítette - ahová 
12 éves korban veszik fel a diákokat - mint a jó tanrendek ideális formáját. Kiemelte 
a gyakorlatias pedagógiai fontosságát. „Ne túlságos ismeretekkel gyötörjék a gyere-
keket"7, hanem hagyjanak időt a testi nevelésre, a jellemformálásra. Hogyan lehet ezt 

4 Notter Antal: A Szent István társulat története. Bp. é. n. 
5 Huszadik Század 1904.1. kötet 181. old. 
6 U.o. 1905. I. kötet 525. old. 
7 U.o. 1906.1. kötet 205. old, 
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megvalósítani? Giesswein úgy látta, hogy ehhez szükséges a 60-70 fős osztályok 
megszüntetése. Szerinte 30-35 diák legyen egy osztályban, mindehhez fokozni kell a 
tanintézetek számát. A pénzügyi feltételek megteremtésénél kiemelte, hogy 
„százmilliók mennek új ágyúkra, akkor néhány millió többlet ezen a téren sem fog 
ártani".8 

A gimnáziumi reform vitáival párhuzamosan napirendre került a szabadoktatás, a 
felnőttek iskolán kívüli oktatásának kérdése. E problémakör megvitatására a Társada-
lomtudományi Társaság és az Erzsébet Népakadémia kezdeményezésére 1907 októ-
ber 2-án összehívták a szabadoktatás pécsi kongresszusát. 

A kongresszus célját és feladatait már Pályi Sándor az Erzsébet Népakadémia és a 
Szabad Líceum alelnöke foglalta össze az előkészítő tanácskozáson: „Közművelő-
désünk nemzeti irányba való fejlesztése, egész népünk szellemi szintjének emelése, a 
mindennapi élet gondjain felülemelkedő általánosabb érdeklődés felkeltése, a foko-
zódó gazdasági küzdelemre a szakismeretek növelésével edzettebbé tétele, az egye-
temes és egységes emberi és hazafias emóciók befogadására való kiépítése nemze-
tünknek".9 A kongresszus elnöke Beöthy Zsolt, s társelnökei többek közt Alexander 
Bernát, Kármán Mór, Herceg Ferenc, Pikier Gyula, Prohászka Ottokár és Giesswein 
Sándor voltak. 

Mielőtt a kongresszus vitáiról s ebben Giesswein Sándor szerepéről szólunk, ér-
demes megnézni, milyen nemzetközi tapasztalatai voltak ezidőben a szabadoktatás-
nak, a felnőttek iskolán kívüli oktatásának. Angliában ez a mozgalom az 1850-es 
oxfordi egyetemi reformmal kezdődött, ahol elhatározták a munkástovábbképző 
tanfolyamok szervezését. Franciaországban az 1860-as években terjedt el a felnőttek 
iskolán kívüli oktatása. De több kezdeményezéssel találkozunk a századvég Ameriká-
jában is.10 

Hogyan és mikor vetődik fel a szabadoktatás gondolata Magyarországon? Az 1840-
es években Kossuth Lajos kezdeményezésére. A Pesti Hírlap 1841-es évfolyamának 
egyes számaiban - I. 6., II. 20. - felszólítást közölt egy hasznos ismereteket terjesztő 
társaság megalakítása ügyében. Ennek hatására Fáy András előadásokat sürgetett az 
iparosok számára, amely 1845-ben az Országos Ipari Egyesület megalakításához 
vezetett.11 A kiegyezés után 1868 szeptember 30-án Türr István indította Bajáról azt a 
felhívást, amelyben a magyar értelmiséghez fordult, hogy - francia példák alapján — 
az iskolázatlan tömegek nevelésére alakuljon egy magyar nevelési szövetség. A 
kezdeményezés eredményeként Baján megalakult a Népoktatási Kör, amely meg-
kezdte a felnőttek oktatását. 

A kezdeményezést báró Eötvös József vallás- és közoktatási miniszter is felkarolta. 
Rendeleteket adott ki 1870-ben a tanfelügyelőknek, hogy ahol kívánják, alkalmasnak 
és szükségesnek mutatkozik, indítsák meg a felnőttek oktatását célzó tanfolyamokat. 

Eötvös halála után Pauler Tivadar, majd Trefort Ágoston karolta fel a felnőttek ok-
tatásának ügyét. Trefort az 1873-as költségvetésből 70000 Ft-ot szánt a felnőttek 
oktatására. 

1891-ben létrehozták a Szabad Lyceumot, Wekerle Sándor elnökletével. Céljaikat 
így fogalmazták meg: „A Társaság a társadalom minden osztályában a tudományokat 

8 U.o. 176. old. 
9 A szabadtanítás Pécsett 1907-ben tartott magyar országos kongresszusának naplója. Bp. 

1908. 569. old. (továbbiakban Napló), valamint Imre Sándor A Szabad tanítás magyar 
országos kongresszusa. Erdélyi Múzeum 1907. XXIV. k. Kolozsvár. 

10 Vernon Hodge: A felnőttek oktatása az Amerikai Egyesült Államokban 
(Bölcsészdoktori disszertáció) Bp. 1937. 10. old. 

1 1 Néptanítók lapja 1873. október 9. 
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és ismereteket terjeszteni és a szellemi munka iránti érdeklődést fejleszteni kívánja"12 

1902-ben megalakult az Erzsébet Népakadémia.13 Alapszabálya hasonlókat fogalma-
zott meg, mint a Szabad Lyceum. 

Visszatérve az 1907-es Pécsi Kongresszusra, ennek nyitánya az 1907 szeptember 
26-27-én rendezett szabadoktatási értekezlet volt. Marczali Henrik elnöki megnyitójá-
ban kifejtette, hogy mennyien kívül maradnak a nemzeti művelődés keretein. Ezen 
úgy lehet és kell segíteni, ha a felnőttek iskolán kívüli oktatásának ügyét megoldják, s 
ennek fontos állomása lehet a közelgő kongresszus. A vitában felszólaló Doma-
novszky Sándor a gazdaságtörténeti tanítást sürgette. Giesswein Sándor a természet-
tudományos oktatás fontossága mellett kiemelte a nyelvismeret szerepét. Hangsú-
lyozta a művelt munkás eszményét.14 

1907 október 3-án a pécsi Nemzeti Kaszinó nagytermében 850 küldött jelenlétében 
megnyílt a Kongresszus. Giesswein Sándor az öt szakosztály közül háromnak aktív 
közreműködője volt. Pikier Gyula: „A szabad tanítás tárgyai és módjai" című előadása 
után Giesswein hozzászólásában15 egyetértett Piklerrel abban, hogy a szabad tanítás-
nak is az emberi boldogság fokozása a célja, de kifogásolta, hogy Pikier elutasította a 
vallásoktatást. Mindezzel összefüggésben hangsúlyozta a felebaráti szeretet fontossá-
gát, amelynek erősítése, elmélyítése szerepet kell, hogy kapjon a szabadoktatásban. 
Kiemelte: „a felebaráti szeretet a társadalmi igazságosság alapja", „a szabadtanítás már 
e szempontból sem foglalhat el velük szemben közömbös álláspontot, annál kevésbé 
törekedhetik arra, hogy ezeket az erkölcsi alapelveket a társadalmi élet ideáljait 
lerontsa, amelynek céloknak kell maradniok akkor is ha azokat teljesen elérni nem 
tudjuk."16 Egy másik hozzászólásban - támaszkodva a Rerum Novarum fő gondolata-
ira - a szociális problémák megoldását sürgette. 

Alexander Bernát előadásában a filozófia századfordulói újjászületéséről beszélt, 
amelyhez Giesswein hozzátette, hogy a filozófiát történelmi alapon, az evolucioniz-
mus alapján tanítsák. Kifejtette nézeteit a történelemtanításról is. „Egyén és társada-
lom, miként az életben úgy a történelemben is kölcsönösen hatnak egymásra, nem-
csak a társadalom mint milieu képezi az embert, hanem az emberek képezik és 
alkotják a társadalmat mint milieut."17 

Irányzatok harca zajlott a pécsi kongresszuson. Nem véletlenül fogalmazta meg 
Giesswein szinte közvetlenül a kongresszus után, hogy „a pécsi kongresszus váratla-
nul megmutatta, miféle áramlatok fognak nálunk a közel jövőben összecsapni ... ez 
terelt át Pécsen minden kérdést szociális térre".18 Megfogalmazta, hogy a társadalmi 
kérdés megoldása Magyarország egyik legsürgetőbb feladatává vált, s társadalmi 
kérdésekről nem vitatkozni kell, hanem cselekedni. 

A magyar katolikusok elé ebben a cikkében Németország és Belgium katolikus 
pártjának példáját idézte, amelyek komolyan harcoltak bizonyos reformok bevezeté-
séért. „A jövő azoké — írta A pécsi kongresszus tanulsága című írásában az Igaz Szó 
1907. október 13-i számában aki számot vet népünk gazdasági helyzetével és a 
szociális mozgalom iránt kellő érzékkel bír." Giesswein Sándort 1911-ben kinevezték 
az Országos Katolikus Tanügyi Tanács egyházi elnökévé. Ezt megelőzően a Katolikus 
Iskola Egyesület ügyvezető elnöke volt. 

12 A Szabad Lyceum tudományt és ismeretet terjesztő társaság módosított alapszabály 4. 
pont. Az 1913. május 25-i közgyűlés fogadta el. 

1 3 Az Erzsébet Népakadémia Naplója, Bp. 1903. 
14Napló 59. old. 
15Napló 82. old. 
l 6Napló 83. old. 
17Napló 174. old. 
18 Giesswein Sándor: A jövő zenéje. Egyházi Közlöny. 1907. okt. 11. 
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A pécsi kongresszus után a Magyar Társadalomtudományi Egyesület megbízásából 
1908 októberében részt vett a londoni nemzetközi morálpedagógiai kongresszuson. 
Itt megfogalmazott nevelési nézete szerint: „A nevelés kétségkívül szociális feladat ... 
összekötő kapocs múlt és jövő között. De ha a nevelés szociális munka és feladat, 
akkor az annál tökéletesebb fog lenni, minél több szociális erőt tudunk érdekében 
megmozgatni. Már pedig a vallás egyáltalán és különösen a kereszténység kétségkí-
vül egyike a leghatalmasabb szociális erőknek." Azt is kifejtette - nem csupán itt, de 
később több írásában is hogy a nevelés nem csupán társadalmi, hanem családi 
feladat is. Az iskolának és a családnak szorosan együtt kell működni. Tehát hangsú-
lyozta a családi nevelés fontosságát, valamint az etika bevitelét az oktatásba. Az 
államilag centralizált iskolarendszer helyett az egyéni képességekre, a jellemre jobban 
támaszkodó angol nevelést szorgalmazta. 

Mint képviselő a parlamentben a költségvetési vitában két ízben is felvetette a 
közoktatás problémáit. Minden oktatási fórumon szóvá tette a tanítók társadalmi 
helyzetének javítását, a közoktatásban, főleg a gimnáziumokban a nyelvoktatás 
fontosságát. 

Az egyetemi oktatás vonatkozásában nem kívánta külön felekezeti egyetem felállí-
tását, viszont a budapesti egyetem teológiai fakultásának bővítését szorgalmazta. 
1912-ben az ő elnökletével alakult meg az Országos Katolikus Tanügyi Tanács Ke-
resztény Szocialista Szakosztálya.19 

A háború alatt egyre többet foglalkoztatta a béke kérdése, a szociális problémák 
megoldásának lehetőségeit kereste. A háború befejezése utáni évek nem kedveztek 
nézeteinek. A nemzetgyűlés nem az ő szociális érzékenységének a támogatója. Szinte 
egyedül marad, amikor átadja helyét a Szent István Akadémia élén. 

1920 április 25-én a Szent István Akadémia ünnepi ülésén a keresztény kultúra 
fontosságát hangsúlyozta, s a humanizmus erősítésének lehetőségeit.20 Üzenet volt 
ez? Minden bizonnyal. S az is, hogy a művelt, korszerű tudással rendelkező ifjúság a 
holnap záloga. Szinte élete utolsó vallomása ez. 

Mihályfi Ákos a Szent István Akadémia 1924 november 14-i ülésén elmondott be-
szédében hangsúlyozta: „európai látókörrel és műveltséggel, nagy tudományos 
fölkészültséggel, óriási energiával és kitartással a legnemesebb eszmék, a legnagyobb 
gondolatok győzelméért küzdött. Az emberiség nagy gondolkodói, a keresztény 
kultúra nagy munkásai között van az ő helye." 

Van-e Giesswein Sándor életművének s ezen belül pedagógiai nézeteinek aktuali-
tása? Egyértelműen igennel felelhetünk. Korszerű nevelés, modem iskola, a család 
szerepe a nevelésben. Mintha e három gondolatot illetve ennek megvalósítási igényét 
megtalálnánk a ma sokat vitatott Nemzeti Alaptantervben is. De Giesswein életműve 
példa lehet az identitási zavarokkal küzdő pedagógus nemzedéknek is. Példa a 
világhorizonton gondolkozásra, a korszerű nevelés fontosságának felismerésére. 

Van-e ma aktualitása a felnőttek iskolán kívüli oktatásának? Ki és milyen eszme-
rendszerekkel, szakismeretekkel vértezi fel a holnap munkásait? Hiszen jól tudjuk, 
növekszik a száma az általános iskolát el nem végzetteknek, de az érettségizettek 
egyre növekvő helykereső tábora is pásztor nélkül marad. Megengedhető, hogy az 
ifjúság kallódó évek után megtorpant felnőtt legyen? Úgy vélem, nem. Giesswein 
Sándor tanításainak példája segít a megoldásban. 

Dr. Németh József 

Mihályfi Ákos: Giesswein Sándor emlékezete, Bp. 1925. 
20Katolikus Szemle 1921/3. szám A Szent István Akadémia tagjaihoz írott búcsúlevele. 

63 



Az Országos Keresztényszocialista Párt 
működésének kassai kezdetei 
és csehszlovákiai története 

A felvidéki Keresztényszocialista Párt első lépéseiben lényegében együtthaladt a 
történelmi Magyarország keresztényszocialista mozgalmának formálódásával.1 Már 
1903-ban keresztényszocialista munkásegyletek alakultak Kassán és Pozsonyban, 
melynek első célkitűzései mai szóval a munkásszerveződés mellett fiatal munkáská-
derek oktatására, továbbképzésére irányultak. Rendszeres kapcsolatot építettek ki a 
pesti központtal, és ez a kapcsolat lényegében a keresztényszocialista mozgalom, 
sajtóorgánuma, az Igaz Szó által szélesedett ki. 

A kassai munkásegyletnek 1906-ra már 700 tagja volt. Ez az egylet folyamatosan 
hozta létre szakszervezeti bázisait, és ugyanebben az évben az egylet szakszervezeti 
csoportja sztrájkot szervezett a kassai székgyárban. A sztrájk két hétig tartott, és végül 
győzelemmel — a munkások követeléseinek elfogadásával — fejeződött be. Érdemes 
megemlíteni, hogy ez a kassai sztrájk volt az ország első keresztényszocialista sztrájk-
ja.2 A munkás szervezkedéssel együttjárt a Munkásbiztosító Pénztár keresztényszo-
cialista részlegének kialakítása, ami komoly tekintélyt jelentett a szervezetnek. Erre a 
tekintélyre a Keresztényszocialista Pártnak főleg a Szociáldemokrata Párttal szemben 
álló ideológiája miatt volt szüksége. A szociáldemokrácia kemény konkurenciát 
jelentett a fiatal keresztény szakszervezetnek. A megmérettetés próbáját azonban jól 
állták a keresztényszocialisták, annak ellenére, hogy a kemény konkurenciaharc 
végig követte a párt egész történetét. Ennek ellenére a kezdeti lépések fontos adaléka 
az a tény, hogy a párt első taglétszámának zöme épp a szociáldemokráciában csaló-
dott, és a Szociáldemokrata Pártot elhagyó munkások csoportjából alakult ki. 

1907-ben, amikor országosan bejelentették a Keresztényszocialista Párt megalaku-
lását, a kassaiaknak már saját alapszabályzatuk volt és mozgalmat indítottak a keresz-
tényszocialista fogyasztási szövetkezetek megindítására is. Népgyűléseiken már 
feltűntek a későbbi önálló szervezet nagy egyéniségei, mint például Tost Barna 
plébános, Szüllő Géza (aki képviselőként tagja volt a budapesti parlamentnek) és 
mások. A Keresztényszocialista Párt felföldi legidősebb bázisai épp a keleti részeken 
alakultak ki, s ebben nagy szerepük volt a fejlett polgári kultúrával és a magyarsággal 
szembeni lojális magatartással rendelkező szepességi német népcsoportoknak, a 
cipszereknek és a mántáknak. A Felvidék más városaiban a keresztényszocialista 
mozgalom elsősorban az ipari szempontból fejlettebb településeken (pl. a bányavá-
rosokban) és természetesen Pozsonyban tudott elterjedni. A mozgalom azonban 
másutt ritkán tudott a kassaihoz hasonló fegyelmet és tömegbázist kialakítani. 

A trianoni békediktátum utáni sokkból - a természetszerű magatartásként kínálko-
zó passzív rezisztenciából3 - a felvidéki magyarságot, s annak értelmiségi-politikai 
vezetőit az 1920-ra sebtiben kiírt csehszlovákiai választások mozdították ki. A válasz-
tások adta kényszerhelyzet az, hogy a magyarság képviseltetni akarta magát az új 
politikai struktúrában, lényegében oda vezetett, hogy 1919 november 23-án Kassán 
sor került a felvidéki Keresztényszocialista Párt újjáalakítási kísérletére. Itt lényegében 
egységes párttá kovácsolták össze a Trianon előtti Országos Keresztényszocialista 
Párt Csehszlovákiába szakadt csonkjait. Ez a sebtiben történő szerveződés sokáig 

1 Gergely Jenő: Keresztényszocializmus Magyarországon (1924-1944), Bp. 1933. 
2 Nép 1923. XI. 11. 2. old. 
3 Popély Gyula: A felvidéki sorsforduló. Regio 1990/2 70-90. old. 
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éreztette hatását, hisz hosszú évekig pártközpont nélkül, csupán regionális közpon-
tokkal, a korábbi szervezeti struktúra és működési elvek és szabályok fenntartásával 
tevékenykedett a párt. Ennek ellenére 1920. március 25-én Pozsonyban formálisan is 
kimondta megalakulását Magyar-Német Keresztényszocialista Párt néven. (A párt 
később ezt a nevet Országos Keresztényszocialista Párt névre változtatta.) Ezzel 
együtt első célkitűzését, hogy képviselői mandátumot szerezzen a Parlamentben, 
sikerült megvalósítania. A párt képviselőt juttatott be a prágai országgyűlésbe, 
Körmendy Ekes Lajost a keleti, dr. Jabloniczky Jánost a nyugati körzet képviseleté-
ben. Érdekességként érdemes áttekinteni, milyen volt a párt kassai választókerüle-
tének listája az 1923-as választásokon. A listán 3 ügyvéd, 16 munkás, 18 iparos, 2 
magánalkalmaztott, 2 szakszervezeti titkár, 2 orvos és 1 pap szerepelt.4 Ebben az 
évben egyébként ötvenezer szavazatot szerzett ez a kassai lista. Ez a szám megegye-
zett a legnagyobb szlovák párt a Hlinka-féle Néppárt által ugyanebben a választói 
kerületben összegyűjtött szavazatok számával. A párt megalakulása után dr. Leilei 
Jenőt választotta elnökéül, főtitkára Fleischmann Gyula, ügyvezető igazgatója pedig 
Wirt Gyula lett. Az 1920-as választások után kettős feladattal találta magát szembe a 
felvidéki Keresztényszocialista Párt. Ellenzéki parlamenti pártként (a korábbi gyakor-
lattól eltérően) fel kellett vállalnia a többségi hatalommal a kisebbségi-emberi jogok 
védelmét. Ugyanekkor bázisait szélesítve teljesítenie kellett a párt első számú külde-
tését, a keresztényszocialista eszmeiség továbbvitelét és gyakorlati megvalósítását. A 
keresztényszocialista gondolat Csehszlovákia megalakulása után a Szlovákiát sújtó 
gazdasági intézkedések okozta nyomor következtében vált időszerűvé. Az indulás — 
nevezhetnénk a hőskornak - forrásait vizsgálva megállapítható, hogy a párt mindkét 
feladat megvalósításához töretlen lelkesedéssel kezdett hozzá. 

A felvidéki politikai hagyományok továbbélésének nemes gesztusát jelentette, 
hogy kisebbségi párttá degradálva is lényegében három nemzet három nyelvű pártja 
maradt. A szlovák, a magyar és a német nemzetről van szó, melyek közül a tagság és 
ezzel együtt természetesen a vezetőség többségét is a magyarok alkották, de ennek 
ellenére (vagy épp ennek következtében?) három nemzet képviselői a közös párton 
belül nemcsak a békés egymásmellettélésnek, de közös célok megfogalmazásával a 
közös küzdeni tudásnak is nagyszerű példáját adták együttműködésük ezen korsza-
kában. 

A párt naggyűlésein, kongresszusain, (melyeket 1920-ban, 1923-ban, 1925-ben, 
1929-ben és 1932-ben tartottak), magyar, német, szlovák felszólalások követték 
egymást, amelyet a résztvevők teljesen természetesnek tartottak, hiszen nemcsak 
értették egymás nyelvét, hanem sok esetben ugyanazon személyek használták egyik 
vagy másik nyelvet is. 

A párt 1920-as első kongresszusa a korábbi hagyományoknak megfelelően nyuga-
ti-, keleti-, valamint ruszinszkói pártkerületre osztotta fel működési területét, és azt a 
javaslatot is elfogadta, hogy ez a felosztás külön-külön érvényes legyen a párt német, 
magyar és szlovák osztályára egyaránt. A pártkerületek egy-egy nagyobb település 
köré szerveződő körzetekre bontva működtek és kongresszustól-kongresszusig 
lényegében autonóm életet éltek. A pártvezetőségbe 40-40 főt választottak a pártkerü-
letekből, amely 40 fő a párt elnökségét, mai szóval választmányát alkotta. Ez az 
elnökség választotta a párt valódi tisztségviselőit, az elnököt, alelnököt, főtitkárt stb. 
A párt második kongresszusán 1923-ban 561 magyar, 117 német, 78 szlovák képvise-
lő volt jelen.5 A harmadik kongresszuson viszont, 1925-ben 542 helyi szervezet 
megjelent képviselője 132700 keresztényszocialista választót képviselt. Ugyanebben 
az időpontban a párt nyugati körzetében 346-, a keleti körzetben 142-, a ruszinszkói 

4 Nép 1923. IX. 23. 10. old. 
5U.o. 



körzetben pedig 77 alapszervezet működött.6 Ezek a számok a továbbiakban sem 
módosultak lényegesen. A pártkerületek saját sajtóorgánummal rendelkeztek, ame-
lyek sokszor egymással is éles polémiába keveredtek. Ilyen, hetente megjelenő 
„kerszoc" lapként működött a nyugati pártkerületben a Népakarat, keleten pedig a 
Keresztény Munkás, majd 1925-tól utóda a Nép című hetilap, amely földműves és 
munkás különszámokkal, illetve mellékletekkel jelent meg. A párt saját belső hír-
anyagát a Híradó című közlönyben jelentette meg. Természetesen a párt szlovák és 
német osztálya külön szlovák és német nyelvű lapot jelentetett meg. 

Az Országos Keresztényszocialista Párt (OKSZP) két háború közti működése há-
rom nagy korszakra bontható. Az első korszak az indulás, jobban mondva az újrain-
dulás éveit foglalja magában, dr. Lelley Jenő ügyvéd elnöklése alatt. Ez a korszak 
1920-tól 1925-ig tartott. 1925-ben Lelley lemondása után a párt elnöki székébe Szüllő 
Géza került, aki 1932-ben egészségi okokra hivatkozva mondott le. A hét évig tartó 
„Szüllő korszak" a párt megerősödésének, országos politikai tényezővé válásának 
korszaka. Szüllőnek és munkatársainak köszönhetően jutott el a párt számos nemzet-
közi fórumra.7 Ugyanakkor ez az időszak az, amikor a párt ún. régi gárdája lassan 
kimerül és mind a belpolitikai életben való mozgás, mind pedig a Keresztényszocia-
lista Párt eszközeivel folytatott pártküzdelem az erők megújítását, a párt megfiatalítá-
sát igényelte. Ez a megújhodási korszak, 1932-től Esterházy János nevéhez köthető, 
akit a párt V. kongresszusán választottak elnökké. Az akkor mindössze 31 éves 
Esterházy a szlovákiai magyar politikusnemzedék második generációjához tartozott.8 

Azon személyek közé, akik tájékozódásukat, eszmélődésüket már az első Csehszlo-
vák Köztársaságban, az új viszonyok között élték meg. Vele együtt olyan személyek 
kerültek a pártvezetésbe, mint Neumann Tibor pozsonyi ügyvéd (aki a párt alelnöke 
lett, de egyben a Pozsony városi tanácsnak is tagja volt), Galambos Béla, Haiczl 
Kálmán, Porubszky Géza, keletről Keresztúry József, Kárpátaljáról Dóry Antal stb. 
Ekkortól lett a pártnak rendszeresített poszton állandó ifjúsági előadója is, Cotelly 
István személyében.9 Az Esterházy korszak 1936-ig tartott, amikoris bekövetkezett a 
két felvidéki ellenzéki testvérpárt, az OKSZP és a Magyar Nemzeti Párt (MNP) egyesü-
lése. A két párt Egyesült Magyar Párt néven folytatta tovább működését. 

Az OKSZP ideológiája létrejöttétől fogva három alaptételre épült. Az első a keresz-
tény eszmeiség, amely a keresztény összefogásra építve kívánta a gyakorlatba átül-
tetni, humán emberközpontú program kidolgozásával a keresztény erkölcs normáit. 
A szerveződés alapsejtjének és egyben a jövő zálogának a családot tartották. Az 
OKSZP politikai tevékenysége mellett jelentős erőkkel támogatta a szlovákiai magyar 
egyházak működtetését is. Számos alkalommal hangot adott követeléseiben azon 
véleményének, hogy a szlovákiai magyar katolikusoknak mielőbb magyar püspökség 
megalapítására van szükségük. Amíg azonban ez létre nem jön, apostoli adminisztrá-
tor kinevezését követelték a szlovenszkói magyarok számára, tegyük hozzá, mindmá-
ig eredménytelenül. 

A magyar püspökség érdekében íródott egyházi memorandumokat legtöbb eset-
ben Szüllő Géza személyesen vitte el a katolikus egyház központjába, Rómába.10 A 
párt nyugati kerülete az 1920-as évektől fogva évenként megrendezte Pozsony mel-

6 Nép 1925. X. 11. 1. old 
7 Popély Gyula: A kisebbségi magyar pártpolitika megújulása a harmincas évek első felé-

ben. Regio 1990/3 98. old. 
8 Molnár Imre: Esterházy János életútja. Regio 1992/2 90-98. old. 
9 P.M.H. 1993. VI. 29. 3. old. 
10 Molnár Imre: Vallás és egyház a Szlovákiai magyarok életében. Egyház-Fórum 1991/3-

4. sz. 
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lett a mária-völgyi fogadalmi nagyzarándoklatot, amelyen átlagosan mintegy 30-40 
ezer ember vett részt. Ez a zarándokmenet éjszakai fáklyás-gyertyás bevonulásával 
Pozsony utcáin impozáns látványt és egyben nagy öntudaterősítést is jelentett a 
szlovenszkói (különösen a pozsonyi) magyarság számára. 

A második alaptétel a szociális elkötelezettség volt. Az OKSZP kezdettől fogva leg-
főbb céljaként küzdött a keresztény szocialista munkásság egységes frontja kialakítá-
sáért. Elvetve az osztályharcot azt hirdette, hogy a „nem épp jónak, de mindenképp 
szükségszerűnek" tartott kapitalizmus kellő fellépéssel megfelelően ellensúlyozható-
vá válik s ezzel létrehozható az a társadalmi egyensúly, amely a „tőke és a munka 
évszázados harcát" is ki tudja egyenlíteni. A párton belül megvalósított elvet, azt, 
hogy munkás és munkaadó egyenlő jogú, megvalósíthatónak tartották - persze 
keresztény elvek alapján — az egész társadalomban is.11 E pontnál tartva ki kell tér-
nünk arra a párton belül folyamatosan fennálló polémiára, amely a kereszténység és a 
szocializmus viszonyának tisztázását kísérelte meg. „Pártunk szocialista párt - vallja 
Puskár L. István, a párt egyik ideológusa A kereszténység és szocializmus című írásá-
ban, majd hozzáteszi — a szocializmus ma társadalmi szükséglet. A politikai szabadság 
és jogi egyenlőség a múlt század nagy eszméi nem szabályozták az egyén viszonyát a 
társadalomhoz, valamint a javak világához. E nélkül azonban a szabadság csupán 
formális dolog, mert az egyénnek nincsenek kellő eszközei arra, hogy szabadságát 
érvényesíthesse. Az ember saját egyéniségének kiteljesítése céljából, a tulajdonjog 
teljes tiszteletben tartásával kell, hogy szabadon rendelkezzék bizonyos javakkal."12 

A párt belső köreiben újra és újra felbukkant a keresztény és nem keresztény szocia-
lizmus-felfogás közti különbségről folytatott vita is. A párt ideológusainak megfogal-
mazását akképpen summázhatjuk, hogy a nem keresztény, azaz a marxi szocializmus 
fölfogás minden társadalmi problémát hajlamos anyagi természetű kérdésekre visz-
szautalni. Ez (ti. a marxi) világnézet előbb lerombolni akarja a régit, majd a régi 
romjain akar új világot teremteni, ami azt jelenti, hogy egy feltételezett, de pontosan 
nem körvonalazható jobb jövő érdekében kötelezően mindent el akar vetni, ami a 
régi rendhez tartozik. A keresztényszocialista felfogás annyiban különbözik alapvető-
en a marxi felfogástól, hogy vallja: a társadalmi problémák elsősorban nem anyagi, 
hanem erkölcsi kérdésekre vezethetők vissza. Ezért nincs szükség a régi társadalmi 
rend teljes lerombolására, hanem sokkal inkább a társadalom továbbépítésére van 
szükség, magasabb erkölcsi nívó alapján.13 A „Rerum Novarum" című szociális kérdé-
sekkel foglalkozó nagy jelentőségű pápai enciklikán (amelyet nem véletlenül épp 
Kassán fordítottak le első ízben teljes terjedelmében magyarra) kívül a Chesterton, 
később Jaques Maritain végül és nem utolsó sorban Prohászka Ottokár munkásságá-
ból ösztönzést kapó „kereszoc" pártmunka a gyakorlatban sem maradt el az elméleti 
szinten meghirdetett elvek mögött. A magyarországi keresztényszocializmus aposto-
lának Giesswein Sándornak elvei nagy hatással érvényesültek az OKSZP pártmunká-
jában. Példaként idézzük a gazdasági szakosztály programjának 1922-ből származó 
részleteit. Ez a program többek közt célul tűzte ki: gazdasági témájú összejövetelek 
tartását, a gazdasági sérelmek összegyűjtését, szakelőadók meghívását, a gazdasági 
élet nehézségeinek leküzdésére a prágai imperializmus elleni egységes front kialakí-
tását a szlovákokkal, intenzív kulturális és népművelő munka kiépítését, az alkoho-
lizmus ellen való harc meghirdetését stb.14 

A párton belül a keresztényszocialista munkásszakszervezetek, munkáskörzetek és 
munkásegyletek mellett sorra alakultak az olyan gyakorlati tevékenységre beállított 

1 1 Nép 1923. XI. 11. 3. old. 
1 2 Nép 1921. III. 20. 2. old. 
1 3 U.o. 
1 4 Nép 1922. XI. 5. 10. old. 
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szerveződések, munkacsoportok, mint amilyen a Keresztény Gazdák Országos 
Szövetsége, a Keresztény Iparosok Országos Szövetsége, a Keresztényszocialista 
Földműves Szövetség (amelynek az 1920-as évek elején már 75 ezer tagja volt), a 
Hitelegyleti Osztály15 stb. volt. A munkásszakszervezetek bérmozgalmai mellett egyre 
gyakrabban jelent meg az a figyelemre méltó törekvés a párt szociális programjában, 
amely a munkások folyamatos részesedését követelte a gazdasági rendszer haszná-
ból. A párt szociális célú tevékenységei közt szerepelt még: az impériumváltás miatt 
elbocsátott közalkalmazottak ügyének felkarolása, az adóterhek csökkentésért folyta-
tott harc,16 a bevándorló (többnyire cseh) új adminisztratív és egyéb munkaerővel 
szemben a saját munkaerőpiac védelme, a szakoktatás kiépítése, valamint széleskörű 
segélyezési (caritatív) tevékenység17 (pl. városi munkásgyermekek nyaraltatása falun, 
falusi gyermekek táboroztatása, nyomomegyedek lakóinak felkarolása stb.) 

OKSZP tézisei közt már az 1920-as években szerepelt egy Közép-Európában egy-
séges keresztény gazdasági rendszer elkerülhetetlen kiépítésének hangsúlyozása. 
Nem kevésbé fontos kezdeményezése az OKSZP-nak a Keresztény Társadalmi Körök 
mozgalmának beindítása, amely mozgalom (könyvtárak létrehozása együtt) a párttag-
ság széles körű tájékozódási bázisát teremtette meg. A kassai Keresztény Társadalmi 
Körnek pl. indulásakor 650 tagja volt.18 Ebben a Körben került sor Giesswein Sándor 
halála után az első Giesswein emlékkonferenciára, amelyen Fischer Colbrie Ágoston 
Kassa és a Felvidék egyetlen magyar püspöke, a Rerum Novarum fordítója méltatta a 
keresztényszocializmus magyar apostolának munkásságát.19 

A pártműködés harmadik pillére Szlovákia teljes autonómiájának követelésére 
épült. Ez a követelés lényegében kettős fedezetet jelentett az OKSZP-nak. Egyrészt 
ennek nyomán tudott összhangban (ha némi zökkenőkkel is) működni a párt ma-
gyar, szlovák és német részlege, mert a követelés jogosságában elvi különbségtevés 
nélkül értett egyet a három oldal. Másrészt viszont Szlovákia autonómiájának követe-
lésében helyet kaptak a magyar kisebbség nemzeti jogaiért folytatott követelések is, 
amelyek a párt magyar tömegek felé való legitimitását biztosították. Ezen követelések 
részletezése nem célja a jelen dolgozatnak, annál is inkább, mert a párt kisebbségi 
jogokért folytatott harca szerves részét jelentette a Csehszlovákiába szakadt magyar 
kisebbség fennmaradásáért folytatott küzdelmének. Fontosnak tartom azonban 
megjegyezni azt, hogy ez a küzdelem az OKSZP esetében sem lépte túl soha a törvé-
nyesség és az alkotmányos demokrácia adta határokat. Székfoglaló beszédében 
Szüllő Géza visszautasította a pártot gyakorta érő irredenta rágalmazást és hangsú-
lyozta lojalitását Csehszlovákiával szemben, amelytől mint mondta „jogainak megadá-
sát és betartását kérjük".20 

Mindez azonban kevésbé változtatta meg a csehszlovák hatóságok eleve gyanakvó 
és sok esetben rosszindulatú magatartását, a magyar ellenzéki erők és ezen belül az 
OKSZP-vel szemben. Példaként elegendő említenünk a párthelységek, pártirodák 
számos alkalommal történő hatósági átkutatását. Ezek a razziák szinte minden alka-
lommal kiterjedtek a pártvezetők lakásaira is. Szinte napirenden lévő eseménynek 
számított az ellenzéki pártpolitikusok letartóztatása, vizsgálati fogsága, amely gyakran 
több hetes, sőt több hónapos fogsággal együtt. Esterházy Jánost beszédei miatt pl. 
1933-ban 14 napi, 1934-ben 15 napi fogházra ítélték.21 Fleischmann Gyulát, a párt 

1 5 U.o. 
1 6 Nép 1925. X. 11. 1. old. 
1 7 Nép 1925. V. 31. 2. old. 
1 8 Nép 1923. XI. 11. 3. old. 
1 9 Nép 1925. IX 20. 1. old. 
2 0 Nép 1925. DC 20. 1. old. 
2 1 P.M.H. 1934. VI. 21. 5. old. 
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főtitkárát, minden alapot nélkülözően 9 hétig tartották fogházban politikai okok 
miatt. De említhetnénk még sok más nevet is. Az első köztársaság politikai demokrá-
ciájának határai jól felmérhetőek a hatalomnak a magyar sajtóorgánumokkal szemben 
tanúsított bánásmódján keresztül is. A gyakori cenzúrázások, elkobzások, bezúzások, 
sőt lapbetiltások nem kerülték el az OKSZP sajtóorgánumait sem. A hatalom odáig 
elmerészkedett, hogy 1925-ben a párt mindenesét, a kitűnő szónokot és pártvezetőt, 
valamint nemzetgyűlési képviselőt, Körmendy Ékes Lajost egyszerűen kiutasították 
Csehszlovákiából, képviselői mandátumát pedig bevonták.22 Körmendy Ékes Lajos a 
csehszlovákiai magyarság parlamenti képviselőjeként a Csehszlovák Parlament első 
magyar interpellációját tartotta meg 1920-ban. A kisebbségi pártok tiltakozásukon 
kívül lényegében semmilyen ellenszert nem tudtak felmutatni a hatóságok eseten-
ként indokolatlanul durva bánásmódja ellen.23 

Az 1920-as évek közepén került sor a Keresztényszocialista Párt fennállásának ta-
lán legnehezebb válságára. A válság látszatra politikai válságként jelentkezett, hamar 
kiderült azonban, hogy hátterében sokkal komolyabb problémák húzódnak meg. 
Már a kezdet kezdetétől megfigyelhető volt bizonyos fajta ellentét a párt keleti és 
nyugati ága, azaz Pozsony és Kassa közt. 1925-ben a Pozsonyi pártkerületben, amely 
egyébként a párt elnökét Lelley Jenőt is adta, súlyos személyi ellentétekre került sor. 
A személyi ellentétek azonban még súlyosabb gazdasági visszaéléseket takartak, 
amelyek a párt komáromi nyomdája a Concordia részvényeinek jogtalan eladása 
körül pattantak ki. A pártelnökség rendkívüli ülésén a gazdasági visszaéléssel vádolt 
kis csoportot, melybe maga a pártelnök Lelley Jenő is belekeveredett, súlyos elma-
rasztalálsban részesítette, és a Concordia nyomda ügyét a pártelnökség által kijelölt 
külön bizottság felügyelete alá helyezte. A Concordia nyomda adta ki egyébként a 
nyugati körzet Népakarat című lapját is.24 Az elmarasztalt csoport nem fogadta el az 
elnökség döntését. Azzal érvelt, hogy ez a döntés az elnökségében túlsúlyban lévő 
keleti pártkerület vezető embereinek szavazatai alapján jött létre, akik befolyásukat 
ily módon akarják kiterjeszteni az egész pártra. Az elnökség válaszképp az időközben 
lemondását benyújtó Lelley Jenővel együtt kizárta soraiból a renitens csoportot, akik 
viszont saját befolyásuk alatt tartva a Népakarat című lapot, 1925 novemberében az 
OKSZP-től elszakadva megalakították a Nyugatszlovenszkói Keresztényszocialista 
Pártot.25 A párt elnöke Dexler Antal plébános lett. Az új párt a még azévben sorra 
kerülő választásokon 16 ezer szavazatot kapott, amely egy képviselői mandátum 
megszerzéséhez sem volt elegendő. Ugyanakkor az OKSZP 116 ezer szavazatot 
szerzett, amely a pártnak négy képviselői és két szenátori helyet jelentett a prágai 
parlamentben. A Nyugatszlovenszkói Keresztényszocialista Párt a nagy ellenzéki 
pártfúzióig lényegében marginális szereplője maradt a szlovákiai magyar politikai 
életnek. 

Ez a belső válság sok-sok olyan korábban feszült kérdés felszínre kerülését is magával 
hozta, amelynek felvetése és megvitatása mindenképp hozzájárult a párt eszmei irányvo-
nalának tisztázódásához. A felvetett kérdések közül csak néhányat említünk meg: 

- A nemzetieskedéssel el lehet-e leplezni a munkásszervezkedés és a szociális 
helyzet megoldásának gondjait? 

- Politizáljanak-e a papok, és ha igen milyen mértékben? 
- Mennyire szerencsés a szociálliberális eszmék térnyerése a pártban?26 

2 2 Nép 1925. VII. 5. 1. old 
23 Popély Gyula: A kisebbségi magyar pártpolitika... im. u.o. 
2 4 Nép 1925. V. 31. 3. old. 
2 5 Nép 1925. VI. 28. 6. old. 
2 6 Nép 1925. VI. 7. 1. old. 
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- Mikor és mitől válik erőssé a baloldal befolyása, és milyen veszélyeket hordoz ez 
magában? 

- Mitől vádolható bolsevizmussal egy keresztényszocialista pártvezető? 
- Mennyire lehet álarc a keresztény-eszmeiség hangoztatása, amely valójában 

egyéni célokat vagy egyenesen farizeizmust takargat?27 

Az OKSZP főleg Szüllő Géza vezetése alatt széleskörű nemzetközi kapcsolatokra 
tett szert. Állandó együttműködésben állt a nemzetközi munkásmozgalom néhány 
szervezetével. Közülük is jelentős volt a Keresztényszocialista Szakszervezetek Nem-
zetközi Szövetségével a Nemzetközi Keresztényszocialista Munkásmozgalommal való 
kapcsolata. A párt német osztályán keresztül főleg az 1920-as évek folyamán kitűnő 
kapcsolatot tartottak fenn a németországi keresztény munkásmozgalommal. A szlo-
vák osztály segítségével jó kapcsolatok létesültek a csehországi keresztényszocialis-
tákkal is, bár érthetően ezek sosem forrósodtak fel túlságosan. A magyar keresztény-
szocialista mozgalommal kezdettől fogva meglévő kapcsolatok a két ország közt 
meglévő szellemi határzár miatt gyakran akadoztak. Giesswein Sándor halála után a 
magyar keresztényszocialista mozgalom azonban lényegében hanyatlásnak indult és 
nem tudott ösztönző hátteret adni a felföldi testvérpárnak. 

A belpolitika terén működő pártokkal az OKSZP szabályos parlamentarisztikus 
kapcsolatokat tartott fönn, mely kapcsolatok adott esetben lehetőséget adtak bizo-
nyos részkoalíciós együttműködésre. Hagyományosan jó kapcsolatok alakultak ki az 
adott kisebbségi helyzetazonosságból fakadóan a magyar és a német kisebbségpoli-
tikai pártok között. Jelentős volt azonban a geopolitikai és reálpolitikai viszonyok 
felmérése után a párt szlovák pártokkal folytatott párbeszéde is. 

Az OKSZP legjobb kapcsolatai természetesen az ellenzéki magyar testvérpárttal, a 
Magyar Nemzeti Párttal alakultak ki. Már 1920 decemberében megalakult a Szlo-
venszkói és Ruszinszkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok Közös Bizottsága, melynek 
tagjait az OSZKP, az MNP és a Ruszinszkói Magyar Pártszövetség elnöke alkotta. E 
pártok hatékony, főleg a választások idejére megélénkülő kapcsolatai eredményezték 
azt, hogy a magyar ellenzéki pártok rendre be tudták juttatni képviselőiket a prágai 
parlamentbe. Ezzel kapcsolatban érdemes elmondanunk, hogy már az 1920-as évek 
közepétől felmerült a két magyar ellenzéki párt közt a pártegyesítés gondolata.28 Ez a 
kezdeményezés főleg az MNP részéről érkezett, bár az OKSZP részéről is akadtak, 
akik pártolták a gondolatot. Az egyesítés megvétózása mégis mindig a keresztény-
szocialista oldalról történt. Ennek legfőbb indoka a párt határozott szociális arcéle 
volt, melyet a fúzió által veszélyeztetve élezhettek a párt vezetői. A keresztényszocia-
lista oldal ugyanakkor következetesen ragaszkodott a párt eddigi nemzeti sokszínű-
ségéhez is. A párton belül természetesen elfogadott elvnek számított, hogy a szerve-
zeten belüli nemzetiségek támogatják egymás követeléseit, beleértve a nemzeti 
követeléseket is. A párt magyar tagozata részére természetesnek tűnt e követelés-
rendszerben a szlovák igények érdekelsősége. Ez az együttműködés került veszélybe 
a magyar pártegyesítés várható következményei miatt. Félő volt ugyanis, hogy a 
Keresztényszocialista Párt német és szlovák szárnya elhagyja a pártot, a magyar 
nemzeti pártpolitika túlsúlyba kerülése okán. Tegyük hozzá, hogy a párt szlovák és 
német ága ugyancsak ki volt téve (méghozzá nem kis mértékben) a különböző 
leválasztó törekvéseknek. A szlovák szárnyat a Hlinka-féle Néppárt szerette volna 
bekebelezni. A német szárnytól pedig a szudéta német kisebbségi pártok várták el 
egyre türelmetlenebbül, hogy hagyjon föl „magyarbarát" politikájával, és forduljon 
hangsúlyosabban az igazi német érdekek képviselete felé. Az egyesítés harmadik 
gátja természetesen a két párt közt akkor is meglévő személyi ellentétek, a rivalizáció 

2 7 Nép 1925. IV. 1. old. 
28 Popély Gyula:A kisebbségi magyar pártpolitika... im. u.o. 



volt. Maga Esterházy János több nyilatkozatában és levelében kifejezte fenntartásait a 
pártfúzióval szemben, nagyrészt a fenti okokra hivatkozva.29 Ez az egyesítés végül a 
magyar kormány határozott intenciói alapján jött létre 1936. március 12-én. Tegyük 
hozzá, hogy az egyesülés valóban beigazolta a tartózkodók korábbi félelmeit, azaz az 
Egyesült Magyar Pártról leszakadt az OSZKP szlovák és német osztálya és a párt a 
továbbiakban hangsúlyosan konzervatív nemzeti pártként tevékenykedett. Ezt azon-
ban nem a keresztényszocialista eszmeiség valamely tudatos leépítés szándéka ered-
ményezte, hanem sokkal inkább a kor eseményeinek felgyorsuló sodrása, amely 
menthetetlenül magával ragadta a szlovákiai kisebbség politikai vezetőit is. 

Az Országos Keresztényszocialista Párt két háború közti működésének évei a 
csehszlovákiai magyar kisebbségi pártpolitika történetének fényes lapjai közé tartoz-
nak. Tény, hogy a magyar politikatörténetben - mint már említettük - Giesswein 
Sándor halála után a keresztényszocialista mozgalom egyedül a szlovákiai magyar 
kisebbségi politikai palettán fejlődött tovább töretlenül. A párt igazi működési sikereit 
sok egyéb eredménye mellett olyan nevek is fémjelzik, mint Fischer Colbrie Ágos-
ton,30 Kassa nagy püspöke, Pfeifer Miklós kanonok31 a Kassától Prágáig terjedő 
nyomornegyedek papja, Schalkház Sára32 a zsidók mentésében vértanúhalált halt 
egykori kassai tanárnő és újságírónő, és Esterházy János 33 aki a Keresztényszocialista 
Párt eszmeiségét megtartva vezette a Magyar Pártot az első Szlovák Köztársaság náci 
befolyástól fenyegetett időszaka alatt is kifogástalan emberi és politikai képességei-
nek számtalan tanújelét adva ugyancsak a mártírhalálig. 

Az OKSZP fennállásának rövid története nemcsak azt bizonyítja, hogy a századelő 
„keresztényszocialista" eszmeisége jó talajra hullott és méltó gyümölcsöket termett a 
két háború közti Csehszlovákiába szakadt magyar népcsoport politikai és szociális 
érzékenységében, hanem az utódok számára követendő példaként állítja azt a rugal-
masságot is, amellyel a szlovákiai kisebbségi magyar politikusok az OKSZP keretei 
között fel tudtak nőni a korabeli európai politika színvonalához. 

Molnár Imre 

„Elpusztítják szép nyelvünket"1 

Néhány nap a moldvai csángók között 

Amikor évekkel ezelőtt New Yorkban a Püski könyvesboltban Lakatos Demeter szabó-
falvi költő verseit kezembe vettem, nem tudtam Moldva melyik táján található ez a falu. 
Kárpáton túl, a Szeret és a Moldova folyók között akadtunk rá. Órákon át egy csodálatos 
parasztember vendégei voltunk. Mondatai rendkívüli élménnyel ajándékoztak meg 
bennünket, kik először jártunk Moldvában, csángó-magyarok között. 

1 A szabófalvi csángómagyarok rendkívül archaikus beszédének pontos lejegyzése ko-
moly nyelvészeti feladat. Egyébként - mint ennél az írásnál is - , csak érzékeltetni lehet 
az un. északi csángó beszéd jellegét. (Szerk.) 

2 9 OLK 64 1936-41. 
30 Sinkó Ferenc: A szlovákiai magyar katolikusok reformmozgalmai, kézirat, Teleki 

László Alapítvány Dokumentációs osztály 855/1990 
31 Sinkó Ferenc: Mindig útban volt. In Szolgálat 1986/72. 43-53. old. 
32 Puskely Mária, Salkaházi Sára, in: Akik a jobbik részt választották. Róma, 1978. 177-

256. old 
33 Molnári: EsterházyJ... im. u.o. 
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Maradt elég magyar itt, de csak mi vínek, mik beszélünk csángosul. A gyermekeknek 
nem volt szabad tanulni csak oláhul és oroszul. A háború előtt zoláhok sufolkodtak 
rajtunk, haligáltak kűkvel mer románul nem tudtunk. Z'en anyám nem járt osztályokat. 
Csak amit a zanyjától, a zapjától kapott, úgy maradt ez a beszéd. Itt a faluba nem tudtak 
románul szokan. Kéne, hogy csináljanak iskolát, hogy leveleket hozzanak, hogy legyen 
mitől tanulnunk. Miből javulunk, ha nem írunk, nem olvasunk? 

Mikor elmentem dolgozni a vasútnál, voltam 15 éves. A zoláhok sufolkodtak raj-
tunk. Tanulnunk kellett az ű nyelvüket. Később megemberkedtem, magyaroszan 
hogy beszéljek. Negyven esztendőt dolgoztam. Nem volt mivel csinálni, volt hit 
gyermekem, elevenek. Hármat elhánt a feleségem. Nehézből éltem, szegín ember 
voltam. Nem volt hell, elmenetem dologra. 

'59-ben be voltam zárva Zsilávába, mert rosszul beszíltem. Be voltunk rekesztve, 
miután eltörvínyeztek. Hoztuk-vágtuk a nádat a Deltába. Sze tudja ziszten mennyien 
meghóttak. Sze loakval horták, kocsival a hultakat. Temettük ott hellbe. Ebídet nem 
adtak. Betűitek sze ollan betegszígbe - mondják - holera. Szok ezer megholt ottan. 

Én csináltam egy ívet csak. Kieresztettek hamarább, mert voltam szigín ember, volt 
hit gyermekem. 

Nem volt mit együnk, pityúkát, kukuruzát vettem, hogy tartsam a disznót. Nem 
volt mit adjak egyik. Nem volt mit adj a tyúknak, hogy senvidik tojást. Kellett ve-
gyünk mindent. Moszt adtak fűidet, hogy dolgozzuk meg mük. Tavasszal kaptuk a 
helet, bevettek e kukuruzával, sz pityukával, tettem szüllüt, hogy csináljak bort. 
Jönnek a zünnepek, jön a huszvít, jön a karáson. Házasodik meg a gyermek, a lyány. 
Akkor mit kell az asztalra, mit tesz az asztalra? Nem volt mit végy. Szüllüből 
megsinálod te, kinyomod te, kiszorítod te. Nem ez igaz? 

„...eszku — ...cszku.^ 

Itt nem talált szemmit a forradalom. Szerettük, hogy megüttík e tiránt, azt megüttík. 
Moszt ez mit csinál, nem tudjuk. Jól csinálna, rosszul csinálna? Már nem van besül-

ve, mert moszt elvette zeiőjét másziknak, akkor mit ütte meg azt? Nem mondom a 
nevit. Nem van messze attól, mellik meghótt. Van televízió, van rádió. Hallgatom az 
Európát. Nem mond ű igazand. Hazug. Még hazug. Sze kacag. Amellik kacag, az nem 
tiszta ember. Kacagsz valamikor, kacagsz, de mikor te hordozod az országot, sze 
kacagsz-hazugsz! Mise dolog ez? Nem tiszta dolog. A régi szekuritátét felvetkeztette 
újbul mász ruhába, tartsák űt! 

Márciusban is büntették a magyarokat Marosvásárhelybe. Mondták zoláhoknak, 
hogy szökjenek magyarokval, mert azok kérik iskolát. Ez nem engedi, és úgy nem 
engedte tirán isz. Akkor mitől válik ki ez jobban, mint a másik? Mindtől még rosz-
szabb. Az volt parasztka, nem tudott levelet olvasni, nincs klaszája. Ez beszél idegen 
nyelveket, ez rosszabb. Úgy látom én. Nem biztatom szenkit. Mit mondok én, úgy 
látom én. Ha ő járt volna Zsilávába mint jártam én, nem sinálna rosszat. 

Vár a zldeszanyám odahaza 

Jó beszídet, jó tanácsot várunk. Legyen csak béke, váltsa meg az Iszten az embert. 
Ha hisz benne, akkor meglesz, ha nem, megfordullon. Szeretni kell a békét, ne 
legyék háború, ne legyék veszekedísz, beszéljenek az emberek egyik a másikval júl. 
Éllenek júl. 

Mi mán megsináltuk a békét, elvégeztük a némettel. Akkor a 45-be kilenc hónap. 
Mise hónap volt akkor? Májusba! Megbírtuk a németet. Sze jártam a háborúba napke-
letre, napszentületre, mentem Miskolzig. Kilenc májusba, akkor elfogyott a háború. 
Akkor jártom az Érdibe '39-be, '40-be, mikor eljöttek a magyarok. Énekeltek: piros, 
fehér, zöld, ez az igaz magyar föld. Mondták nekem: Józika, gyere állj meg itten, ne 
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menj el te Moldvába, te állj meg itt! De mondom, megyek a haza, vár a zidesanyám, 
zuta van húgom, van ösem, amellyik várnak odahaza. Nem marattam el ott. '40-be, 
mikor bejöttek a magyarok, elvettík az Erdít. Nem gondol arra most szenki. 

Persze, hogy nagy dolog, hogy mondják Magyarországba, hogy vannak még ma-
gyarok Szabófalvába. Közepi országnak, a Romániának vannak szok magyarok itt. 
Szok falu van, hogy elfelejtettík a beszédet. Hátré múlva 120 év. 

Zegész magyar falu itte kőibe vót menve Szeret vízzel. Itt napszentületre sze van még 
egy víz: Moldova. Víz foil. Itt mind laknak csak magyarok. De moszt nem beszélnek azok, 
elmaradtak. Már csak 3 falu van, körüli mind román. Bákóba vannak még többen. Itt 
elveszett a magyar beszíd. Volt a régi falu Berendiste, hol a Banyha, ott esznek a marhák. 
Van Banyha. Van forrász, szok forrász van. Kiástuk a kutat, sze csináltunk tekenőt itten 
köbül. Sze ott masznak a népek, feleségek, sz a leányok. Mosznak ruhákot, meg a 
lepedüket. Ami van embernek a házánál menjen mossza meg ott. Ott mosz. 

Sze ott ásztak, készen kaptak hultakat. Felszámították az arhiológok. Kaptak a 
dszürüket, kaptak a nyakukra nyakéket. Szép, drága dolgot kaptak. Ezek 1200 éve 
jőve, akkor kapták, magyarok voltak. 

A zoláhok mondták itteni a magyaroknak, hogy jöttek Eidijbül erre, de a vínyek 
mellektül hallottam én, mondtak, hó z'Attila oda, Budához elment, leült Budába. O a 
magyaroknak a nagy emberik, mellik húzta üket, jöttek napkeletül. Királ vult. Sze marad-
tak betegek, maradtak vínek, ezeket hatta el, nem mind vitte el. Felszaporodtak, fel itt! 

Vult egy poéta itt, Lakatos Demeter, csinált poézeket, csinált nekük a magyar be-
szédeket. Lakatos Demeter, az meg van húlva. A verseket a szekuritáte mind elvette. 
Nincs szemmi vers. Nem volt víny, mikor kiszult, 66 éves. Nehéz beteg volt. Annyival 
rosszul fordult nekie, leült az út melle, be es hánta szemeit, kiszúlt. Tágult a szüve. 
Mert hordozták a szekuritátéra. 

Eljöttek a nyámalnk, a magyaraink 

Megkérem a feleségemet, vetkezzen fel ű es. Ezek az ingei még mikor jártam a 
tánchoz. Táncoltam a feleségemvei, mi. Ű szűtte, neki vannak szép dolgai. 

— Hull van, jöjj ide, te! Nézd meg! Mucsizd meg az ingedet! 
— Nem mucsizom. 
— Mellikeket varrtad te? Vedd ki a katrincádat, ingedet. Ez a kendezű? Mi ez? 

Abroszka? Mi ez te? 
— Ezt teríttük a zasztalra. 
- M i ez? Vedd fel te! 
— Nem, nem veszem. 
— Honne, vedd fel! Fényképeznek velem oszt ni. Tesznek bele az újságba. Kell 

szégyellned? Hát jó, ha megértük ezeket a napokat, hogy eljöttek a nyámjaink, a 
magyaraink. Kell félned? 

— Nem olyan szép ez a katrinca. 
— Vedd mászt akkor, amelyik szép! Hej te, vedd fel! No, haragszik a feleségem, 

micsinájjak neki. Megbánád! Haj te, vedd fel, hát miskő vedd fel? Tegyem e 
strusztullat a kalapomra? Hogy jártam én, mikor voltam ifjú '40-be? 

Állj meg te, ugyan rossz bába. Te magyarkáné, te! Megvénültél sze... Küldik el a 
fényképet, isz akkor megbánod. 

— Szégyellem, hogy elkészült. Nem készült ritkelés. 
— Ezeket az emberek beszélnek ük nagy emebreikvel. Engedik nekünk isz a sza-

bad világot itt, hogy beszélünk mink isz magyarul. Kelnek levelek. Szíp, hát mondja, 
hogy nem szíp?! 

Lejegyezte .-Sziki Károly (1993 nyarán) 
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s TAR LAT J 
Családi Körben 
Fotográfiák a századelő falusi 
Magyarországáról a Néprajzi Múzeum 
gyűjteményéből 

Az ENSZ által az 1994. évre meghirdetett A család nemzetközi éve alkalmából állítottuk 
össze a század első évtizedei falusi Magyarországának életmódját bemutató fényképkiállí-
tásunkat. Móra Ferenc, Móricz Zsigmond és Tamási Áron világa elevenedik meg előttünk a 
„szem nyelvén", amely ma már csak emlékeinkben él. Csaknem száz év választ el ben-
nünket ettől a kortól. Nem lehet, és nem is akarjuk visszaforgatni az idő kerekét. Nosztal-
giára ugyanis nincs okunk, hiszen a paraszti élet szigorú törvényekkel élő, nehéz sors volt. 

A paraszti kultúrának a múlt században költészetét, a századfordulón pedig gazdag 
népművészetét ismerte meg a művelt nemzet. Később a falukutató mozgalom a nép 
mérhetetlen nyomoráról, szegénységéről tudósított, amely miatt három millió ember 
keresett új hazát Amerikában. Melyik a parasztság igazi arca? A fénykép hiteles do-
kumentum - mondhatnánk, de emlékezetünkben megjelennek a két világháború 
közötti újságfotók, amelyek díszes ünneplőbe öltözött aratókat, örökké mosolygó 
arcokat, napsütötte falut mutatnak. A „magyaros stílus" révén vált világszerte ismertté 
a magyar fotográfia, itthon pedig tiltakozásul megjelent Kálmán Kata Tiborc kötete. 

A néprajzi fényképezés jóvoltából a múlt század végétől - sokkal korábban, mint ahogy 
az a magyar fotótörténetben általánossá vált - eseményfotók, pillanatfelvételek készültek 
az ország különböző vidékein élő parasztok mindennapjairól. Ezek által hitelesen tárul 
elénk, hogy milyen volt a magyarországi tájak, népcsoportok, különböző paraszti rétegek 
családainak egykori élete. A hagyományos paraszti kultúrában a család fogalma jóval 
tágabb, mint a polgárság esetében: a múlt század végén és a XX. század elején a nagy 
létszámú önellátó parasztcsaládok gazdasági-társadalmi egységek is. Ezért válik lehetővé, 
hogy a korabeli lakosság túlnyomó többségét kitevő parasztság életmódját a maga teljes-
ségében megismerhessük a fotográfiákról. 

A századfordulótól a falusi emberek a búcsúk vagy a városban megfordulás alkal-
mait fénykép készíttetésére is felhasználták. Más esetben a kezdő vagy kevésbé 
tehetős fényképészek járták a falut, így nagy számban készültek családi fotók. A 
paraszti fényképek meghatározó stílusjegyei nem csupán a látvány részei, hanem 
stabil értékrend gesztusokban történő kifejeződései, s külön-külön jelentéssel bíró 
mozzanatok. Az egyenes tartás, a tekintet, a szembenézés szimbolikus tartalommal 
rendelkezik, amint a népi szólásokban is kifejezésre jut az erre vonatkozó tapasztalat: 
szemtől-szembe, a szemébe mond, a szeme közé néz, a szeme sem áll jól stb. A 
családi fotográfia egyúttal ideálkép is: a „család-eszme" látványban történő megfo-
galmazása, megjelenítése. A század eleji Magyarország „Európa kicsinyben", ahol a 
különböző népcsoportok békességben, kölcsönös egymásrautaltságban éltek egymás 
mellett. A kiállításon bemutatott korabeli fényképek a magyarok és a nemzetiségek 
életéről egyaránt szólnak, jól láthatóak a családok eltérő életlehetőségei, kulturális 
hagyományai, vallási és társadalmi különbségei még a klasszikus családi fényképfel-
vételeken is. 

Fogarasi Klára 
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A kelengye áta-
dása. 
Kalotaszeg, 
Kolozs megye. 
Dunky fivérek 
felvétele, Kolozs-
vár, 1899. 
(Néprajzi Múze-
um F1771) 

Csángó férfi 
fiaival. 
Gyimesközéplok, 
Csík megye. 
Köllő Rezső 
felvétele, 1912. 
(Néprajzi 
Múzeum F 
13872) 

Magyar 
gazdapár. 
Püspökladány, 
Hajdú megye. 
Györffy István 
Felvétele, 1908. 
(Néprajzi 
Múzeum F 
9354) 

Magyar pásztor-
család. 
Peszéradacs, 
Pest megye. 
Madarassy 
László felvétele, 
1906. (Néprajzi 
Múzeum F 
8042) 



Paraszt család. 
Borzavár, 
Veszprém 
megye. Ismeret-
len fényképész 
felvétele. 
(Néprajzi 
Múzeum F 
29276) 

Aratás. 
Tápiószecső, 
Pest megye. 
Magyar Filmiro-
da felvétele. 
(Néprajzi 
Múzeum F 
156888) 

Székely legény és 
leány. 
Kecsedkisfalud, 
Udvarhely 
megye. Kovács 
fényképész 
felvétele, 1931-
(Néprajzi 
Múzeum F 
65304) 

Házaspár. 
Tolna, Tolna 
megye. Schrantz 
Ferenc felvétele, 
1921. (Néprajzi 
Múzeum F 
46799) 
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KRÓNIKA ] 

Honismereti periodikák, kiadványok 
szerkesztőinek VI. Országos Konferenciája 
Mezőkövesd, 1994. március25-27. 

A korábbi hasonló témájú rendezvényekhez képest talán a legnagyobb érdeklődés 
mellett rendezte meg a Honismereti Szövetség azt a három napos tanácskozást, ahol a 
résztvevők egyrészt megismerkedhettek az elmúlt két évi honismereti periodikák gazdag 
választékával, másrészt tájékozódtak egymás módszereiről és gondjairól. A rendezvény 
házigazdája a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Egyesület szép környezetben, példás ala-
possággal gondoskodott arról, hogy a résztvevők kellemesen érezzék magukat. 

Kanyar József elnöki megnyitójában hangsúlyozta, hogy a honismereti mozgalom 
sokszínűsége elsősorban a kiadványokban és más periodikákban jelenik meg. Fonto-
sak ezek a kiadványok azéit is, mert módot adnak arra, hogy a honismereti munka 
által feltárt értékek minél szélesebb körben ismertté váljanak. 

Pap János Mezőkövesd város polgármestere jelenlétével rangot adott a konferenci-
ának. Mint a honismereti mozgalom régi és tevékeny résztvevője, köszöntötte a 
jelenlévőket és bemutatta Mezőföld fővárosát. Ezt követően Nagy Károly, a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei Honismereti Egyesület elnöke számolt be az Egyesület mun-
kájáról. Előadásából a résztvevők megismerkedhettek azzal a sokrétű, módszertani, 
kiadványozási, táborszervezési tekintetben egyaránt gazdag munkával, amit a megye 
honismereti munkásai végeznek. A másnapi tanácskozás során Rémiás Tibor ismertet-
te a megyei honismereti kiadványok és periodikák elmúlt két évi termését. Különös 
figyelmet érdemel a „Szülőföldünk Borsod-Abaúj-Zemplén megye" című honismereti 
kiadvány, amely egyre gazdagabb tartalommal és egyre színvonalasabb kivitelben 
jelenik meg és jut el a megyei honismereti mozgalom tagjaihoz. 

Kováts Dániel a kistelepülések helytörténeti munkafüzeteinek jelentőségéről be-
szélt. Ezek a munkafüzetek az utóbbi években örvendetesen megszaporodtak, ami 
azt jelzi, hogy a települések érdeklődnek múltjuk iránt és fontosnak tartják, hogy az 
iskolai oktatásban a fiatalok minél több ismeretet kapjanak lakóhelyük múltjáról, 
hagyományos értékeiről. Ezek a füzetek módszertanilag igen különbözőek, színvona-
luk sem egyenletes, de mindegyikben található szakmai, módszertani érték. Az 
előadó javasolta, hogy ezzel a témával a közeljövőben külön tanácskozást szervezzen 
a Honismereti Szövetség. 

Halász Péter a honismeretnek a helyi sajtóban való tükröződését tekintette át. 
Megállapította, hogy a négy évvel ezelőtti helyzethez képest visszaesés következett 
be. Számos megyei lapban a honismeret különböző területei csak elvétve, alkalom-
szerűen kapnak helyet, a helyi sajtó tartalmilag is elsősorban az értéktelen területek 
felé mozdult el. Akadnak természetesen jó példák is. Számos olyan város, kisváros, 
vagy éppen község által több-kevesebb rendszerességgel megjelentetett periodikát 
ismerünk, amelyben fontosságának megfelelő súlyt, rendszeres rovatot kap a honis-
meret. 
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Havasi Péter a közgyűjtemények, különösen a levéltárak kiadványainak honisme-
reti értékeire hívta fel a figyelmet. Előadása azéit is keltett nagy érdeklődést, mert 
még a honismereti mozgalom munkásai számára sem ismeretesek azok a fontos 
levéltári, módszertani kiadványok, amik pedig nélkülözhetetlenek a honismereti, 
helytörténeti munkához. 

A korreferátumok elhangzása után a résztvevők megismerkedhettek egyrészt a 
matyóföldi, elsősorban a mezőkövesdi kiadványokkal, azok szerkesztői, tartalmi 
vonatkozásaival, továbbá számosan ismertették az ország különböző részeiben 
megjelenő, általuk szerkesztett honismereti kiadványokat. 

A találkozó jó alkalom volt arra, hogy a résztvevők megismerkedhessenek Matyó-
föld szellemi örökségének értékeivel, részben a Matyó Népművészeti Egyesület 
műsorának megtekintése során, részben pedig a város műemlékeinek, kulturális 
nevezetességeinek felkeresésével. 

A Tolna megyei Honismereti Egyesület képviselőjének meghívása értelmében két 
év múlva valószínűleg Szekszárdon kerül sor a VII. találkozóra. 

Halász Péter 

Emléktábla-avatás Videfalván 
A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1847. augusztus 11-17-én Sopronban 

megtartott VIII. nagygyűlésén Zipser Keresztély András, a besztercebányai evangéli-
kus gimnázium természetrajztanára javasolta egy „földkutató s bányásztársulat" 
megalakítását. Az indítványt a jelenlevők nagy tetszéssel és lelkesedéssel fogadták. A 
nagygyűlés elnöke, herceg Eszterházy Pál a „keletkező társulat gyámolítására" évi 400 
pengőforint támogatást ajánlott fel, a résztvevők közül pedig sokan jelentkeztek a 
megalakítandó tudományos társaságba, „kik 5 pfnyi évi fizetés csekély kötelezettsége 
által a társulat gyakorlati és nagy fontosságú czélját, t. i. azon földrész gondos és 
tudományos átkutatását, mellyen élünk, melly mindnyájunknak naponkinti táplálékot 
nyújt, melly nemzeti jóllétünk és gazdagságunk legtisztább kiapadhatatlan forrása, 
előmozdítani óhajtották." 

A társaság megalapítása 1848. január 3-án, a Losonc melletti Videfalván történt 
meg. Kubinyi Ágoston királyi tanácsos, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, a 
soproni nagygyűlés alelnöke a faluban lévő kastélyába meghívta Kubinyi Ferenc 
földbirtokost, Marschan József bányamérnököt (Selmecbánya), Pettko János bányász-
akadémiai tanárt (Selmecbánya) és Zipser Keresztély András természetrajztanárt 
(Besztercebánya). A Kubinyi Ágoston elnökletével lefolyt megbeszélésen határozatot 
hoztak a Magyarhoni Földtani Társulat megalapításáról. Hasonló társaság ezt megelő-
zően Európában csak Angliában (Geological Society of London, 1807-től) és Francia-
országban (Société Géologique de France, 1830-tól) működött. A Videfalván „de 
facto" létrejött társulat az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc miatt „de jure" 
csak 1850. július 6-án alakult meg, elnöke Kubinyi Ágoston, „titoknok"-a Kováts 
Gyula múzeumi őr, „pénztámok"-a pedig Wagner Dániel gyógyszerész lett. Az 1850. 
szeptember 3-án megtartott második közgyűlésén fogadták el az alapszabályokat, 
herceg Eszterházy Pált pártfogónak „kiáltották ki" és Kubinyi Ferencet alelnöknek, 
Szabó József tanárt pedig „második titoknok"-nak választották meg. A második 
közgyűléssel gyakorlatilag is kezdetét vette a Magyarhoni Földtani Társulat működé-
se, amely (bár napjainkig sok változáson ment keresztül) ma is az eredeti alapszabá-
lyokban megfogalmazottak szerint tevékenykedik, vagyis „A földtani társulat czélja 
Magyarország minden vidékeinek földtani kutatása, és ennek következtében feltalá-
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lása és megismertetése mindenféle hasznos ásványoknak, érczeknek, kőszeneknek, 
építésre és más műipari használatokra alkalmas köveknek." 

A vezetőség 1993-ban elhatározta, hogy a társulat fennállásának 145. évfordulója alkal-
mából emléktáblát helyez el a videfalvi Kubinyi-kastély falán. Azonban a szükséges 
engedélyek megszerzése a vártnál hosszabb időt vett igénybe, ezért az emléktábla felava-
tására 1994. március 4-én került sor. E napon mintegy ötvenen (geológusok és érdeklő-
dők) érkeztek Videfalvára Budapestről, Debrecenből, Szegedről, Salgótarjánból és 
Losoncról. Nyolc fővel képviseltette magát a Szlovák Földtani Társulat is. 

Az ünnepséget Ondrej Samuel, a Szlovák Földtani Társulat elnöke nyitotta meg. Ezután 
Kecskeméti Tibor, a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke mondott ünnepi beszédet, 
amelyben vázolta a társulat megalakulásának történelmi és gazdasági körülményeit. A 
magyarul elmondott és szlovák nyelvre tolmácsolt beszéd után leleplezte a budapesti 
TELE-GEO Mérnöki Iroda Kft. anyagi támogatásával készült, kétnyelvű emléktáblát. 

Ezt követően Ondrej Sámuel magyar nyelven szólt az ünneplő közönséghez. Be-
szédében kiemelte, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat harmadikként alakult meg a 
hasonló európai társaságok sorában, tolmácsolta a szlovák testvértársaság vezetősé-
gének és tagjainak jókívánságait és reményét fejezte ki, hogy a jó szakmai kapcsolat-
ban lévő társaságok együtt fogják megünnepelni a Szlovák Földtani Társulat megala-
kulásának közelgő 75. évfordulóját. 

Utolsó szónokként Dudich Endre, az Európai Földtani Társulatok Szövetségének jelen-
legi elnöke szlovák nyelvű beszédében európai keretbe ágyazottan mutatott rá a társulat 
megalakulásának jelentőségére és ő is hangsúlyozta a magyar és a szlovák társaság szoros 
szakmai kapcsolatát. A jó kapcsolat egyik bizonyítéka, hogy a Magyarhoni Földtani Társu-
lat ez idáig hat cseh és szlovák geológust választott tiszteletbeli tagjává. 

A beszédek elhangzása után megkoszorúzták az emléktáblát, majd az ünnepség a 
losonci CSEMADOK székházában baráti beszélgetéssel ért véget. A vendéglátók 
nevében Böszörményi István köszöntötte a megjelenteket. A testvértársaságok veze-
tői ajándékokat is átadtak egymásnak. A Magyarhoni Földtani Társulat egy 
gyöngyösoroszi kalcitkristállyal, valamint új kiadványaival kedveskedett a Szlovák 
Földtani Társulatnak. A magyar társaság viszontajándékul Losonc és környékének új 
földtani térképét és annak szöveges magyarázóját kapta meg. 

A Magyarhoni Földtani Társulat vezetősége és tagsága ezúton is köszönetét fejezi 
ki mindazoknak, akik az emléktábla elhelyezésének ügyében közreműködtek és 
ahhoz segítséget nyújtottak, név szerint Szabó Péter ügyvezető igazgatónak (TELE-
GEO Mérnöki Iroda Kft., Bp.), Csáky Károly iskolaigazgatónak (Fegyverneki Ferenc 
Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Alapiskola, Ipolyság), Böszörményi István tanárnak 
(Füleki Gimnázium), Hahn József igazgatónak ) (Neo Europa Kft., Losonc) és Hahnné 
Duray Éva elnöknek (CSEMADOK, Losonc). 

Hála József felvételei Hála József 

"NC 
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Ötven év után ismét helyére került 
egy Kossuth szobor a Bácskában 

Moravica - régente Omorovicza - Ómorovicza, 1907-től 1913-ig Kossuthfalva, 
1913-tól 1919-ig Bácskossuthfalva, 1920-tól 1941-ig Stara Moravica, 1941 és 1944 
között ismét Bácskossuthfalva, 1945 után mind a mai napig hivatalosan Stara 
Moravica, a nép nyelvén Morovica, magyar szövegben (hivatalosan is) Moravica -
bácskai magyar község 1994. március 20-án, Kossuth Lajos halálának 100. évforduló-
ján a falu tisztelete és kegyelete jeléül visszaállíttatta az 1896. augusztus 20-án fölállí-
tott, majd a n. világháború végnapjaiban leszerelt és biztonságos helyre elrejtett 
köztéri Kossuth-szobrát. 

Eddig ez akár elhanyagolható újsághír is lehetne, de a moravicai (a nép nyelvén: 
morovici) Kossuth-szobornak története, méghozzá nem is akármilyen története van. 
Már maga a tény, hogy a fölavatás óta eltelt 98 évből a szobor mindössze 27 évet állt a 
talapzatán... De haladjunk csak sorjában! 

A szobor előtörténete 

A falu múlt század végi hűséges krónikása, Máthé László református leánytanító 
egykorú feljegyzései arról tanúskodnak, hogy Moravicán először 1894. március 15-én 
terjedt el a hír, hogy Kossuth Lajos, a szabadság lánglelkű apostola meghalt. Ez a hír, 
mint később kiderült, nem bizonyult igaznak, de ekkor remény már nem volt a 
nagybeteg felgyógyulására. így az isteni végzésen megnyugodva mindenki csende-
sen készült a gyászra, amely az első hírt követő ötödik napon be is következett: 1894. 
március 20-án meghalt a magyar haza legnagyobb fia, a nemzet szerető édesapja. 

„Még az első gyászhír hatása alatt történt, hogy Vojnits Dezső úr, az ómorovicai 
önsegélyegylet elnöke a helyben felállítandó Kossuth-szobor eszméjét megpendítet-
te." Március 16-án azt indítványozta, hogy ebben a „többféle nyelvű nép által lakott 
megye egyik legmagyarabb községében, Ómorovicán Kossuth Lajosnak tehetségük 
szerint egy szerény kis szobrot emelni" dicső dolog lenne. 

Az indítványt az éppen felszámolásban lévő önsegélyegylet felszámolóbizottságá-
nak tagjai elfogadták, és kijelentették, hogy „a maguk jutalékából az Ómorovicán 
felállítandó Kossuth-szoborra 50 forintot szívesen adnak". 

Ez volt tehát az első 50 Ft, amely a mozgalmat elindította. 
Újabb lendületet a református egyház lelkészének, nagytiszteletű Hetessy Viktor-

nak a 12 Ft-os felajánlása adott 1894. május 1-én. Az eszmét a képviselő-testület is a 
magáévá tette, és 1894. május 5-i határozatával maga is 100 Ft-os felajánlással csatla-
kozott a szoborcsináltatók mozgalmához. Ezt követően a Polgári Kör szervez gyűjtést 
a faluban, sőt 1896. január 5-én a Polgári Kör közgyűlése is megszavaz 100 Ft-ot a 
szoboralap javára. 

A Polgári Kör szervezte gyűjtés eredménye, hogy „kicsinyek és nagyok, szegények 
és gazdagok, vallásfelekezetek, képviselőtestület és egyéb társulatok, műkedvelő 
polgárok és honleányok, vidéki hazafiak és szegény színészek mind-mind összevéve 
629-en a szobor költségeit összerakták, 32-en kétszer is, hogy hazánk egyik legdi-
csőbb fiának, Kossuth Lajosnak Ómorovicán szobrot emelhessünk". 

A szobor felállítása és hányattatása 

A szobrot - Gerendai Béla és Kiss György alkotását -1896. augusztus 20-án leplez-
ték le hetedikként a világon felállított köztéri Kossuth-szobrok sorában. 1919 őszéig 
háborítatlanul állt a helyén. Ekkor a bevonuló szerb katonaság ledöntötte, kissé meg 
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is rongálódott. A megsérült alkotást egy helybeli kovácsmester, Szűcs András vette 
pártfogásába. Titokban hazavitte, kijavította és őrizte, rejtegette. 

Amikor 1941 húsvétján Bácska visszakerült az anyaországhoz, természetes, hogy a 
szobor is „visszaállhatott" talapzatára. 1944 őszén azonban ismét vészterhes idők 
közelegtek, és az előrelátó moroviciak már nem várták be a bevonuló katonákat, 
hanem a szobrot még idejében leemelték a talapzatáról és biztonságosabb helyre, a 
községháza szénapadlására menekítették. 

Némelyeknek azonban a szénapadlás sem tűnt elég biztonságosnak. Ezért megfe-
lelőbb helyet kerestek a számára. így történt aztán, hogy amikor a falu borbélya, Bíró 
Sándor a kiszemelt új helyre akarta szállítani a szobrot, szállítás közben elveszítette 
azt. Szándéka szerint a vállán akarta elvinni a szobrot, csakhogy a nem éppen vállon 
való cipelésre formázott szobor cipelés közben nagyon is törte a vállát, ezért úgy 
döntött, hogy a közeli Juhász kocsmából segítséget és alkalmas szállítóeszközt: 
talicskát kér. Ám mire a segítséggel és a talicskával megérkezett, a kapualjban hagyott 
mellszobornak a hűlt helyét találta. A szobor úgy eltűnt, hogy évtizedeken keresztül 
senki sem tudott róla. 

Fordulatot 1985 hozott. Ekkor történt, hogy ifjabb Harcsa Sándor az öreganyja kis-
padlásán kútászkodva egy furcsa valamire, egy jócskán por- és pókhálólepte szoborra 
bukkant. Fogalma sem volt, hogy kit ábrázolhat, de még inkább arról nem, hogy 
hogyan kerülhetett az a valami éppen az ő padlásukra. Vallatóra is fogta rögtön az 
öreganyját, özvegy Harcsa Sándornét. ő beszélte aztán el csaknem 40 év távlatából, 
hogy mi is történt azon a titokzatos éjszakán. 

Amikor férje, Harcsa Sándor kereskedő hazafelé igyekezett a faluból, az egyik ka-
pualjban csaknem belebotlott a magárahagyott Kossuth-szoborba. Nem tudván miről 
van szó, vállára vette és hazacipelte a nem éppen könnyű Kossuth-apánkat. Otthon 
aztán a feleségével történő tanakodás után úgy döntöttek, hogy a legszigorúbb 
hallgatás és titoktartás mellett a kispadlásra rejtik. És ha az unoka, az akkor már 
katonaviselt ifjabb Harcsa Sándor nem keresgél valamit a kispadláson, talán a szobor 
örökre ott is marad. 

De hál' istennek ez nem így történt. A szobor előkerült, és köszönve a falu higgadt, 
de az idők szavát azért értő vezetőinek, elsősorban Csubela Ferencnek, 1994. március 
20-án, Kossuth Lajos halálának centenáriumán ismét talapzatára került, hogy hirdesse 
a népek közötti megbékélés szükségességét. 

Dr. Pénovátz Antal 

Az aviatika magyar úttörőjére emlékeztek 
Zsélyi Aladár 1883. december 12-én született a Nógrád megyei Bussán. Losoncon, 

majd a budapesti József Műegyetemen tanult. Harmadéves gépészmérnök-
hallgatóként fordult figyelme az aviatika irányába. 1909-ben A repülőgéptechnika 
alapelvei címmel könyvet írt, amely három kiadást is megért, sőt Németországban is 
megjelent. Ugyanebben az évben tervezett s a Kölber-féle kocsigyárban készült első 
repülőgépe nagy feltűnést keltett, amikor a „repülőtérre" szállították. A korabeli 
szerkezetekből minden elemében a legcélszerűbbet találta meg gépéhez, s azokat 
továbbfejlesztette. A gép számyszelvénye, a szárny merevítése, a törzs vegyes szerke-
zete, a motor beépítése, a hűtőrendszer stb. mind-mind újdonságnak számított. A gép 
22 kW-os motorját Kvasz András szlovák repülő, Zsélyi mechanikusa vette kezelésbe. 
Ennek köszönhetően 1910-ben Zsélyi Aladár volt az első repülő, aki saját tervezésű 
gépén már tudatosan és biztonságosan repült. A sikeres repülések feljogosították őt 
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arra, hogy a készülő nagy nemzetközi repülőversenyen helytálljon. Az eredmény 
azonban elmaradt a magassági kormány huzalszakadása miatt, Zsélyi pedig súlyos 
sérülést szenvedett. 

A kényszerű pihenés idejét új tervek és szakmunkák kidolgozásával töltötte Zsélyi. 
Ebben segítette 1911-ben franciaországi tanulmányútja is, amelyet követően Melczer 
Tiborral, Bánki Donát egyetemi adjunktusával megkezdte egy harmincnégy szemé-
lyes, 370 kW teljesítménnyel mozgatott repülőgép tervezését. Erről A nagy aeroplá-
nok kérdése című könyvükben adtak számot. 1911. december 19-től - nemzetközileg 
elismert munkássága és itthoni szakmai tekintélye folytán — a budapesti Közlekedési 
Múzeum aviatikai osztályának lett az előadója, s megszerezte a korszak jelentős 
repülőgépeinek nagyméretű modelljeit. 

Munkája mellett 1913- június 16-án hivatalos pilótavizsgát tett. Pilótaigazolványa a 109-
es osztrák sorszámot viselte. Új könyve is elhagyta a nyomdát: A gázturbina. Kísérletek az 
új hőerőgép megalkotására. Ebben a forgómozgást létesítő hajtómű problémáit elemezte, 
ugyanakkor beszámolt kísérleteiről a műegyetem műhelyében. Hozzáfogott egy nagy 
teljesítményű repülőgép tervezéséhez. A gép törzsvonalában süllyesztett lógóhengeres 
motor elrendezésével csupán négy számymerevítő diótkötéllel, teljesen borított áramvona-
las formákkal rendelkezett s ennek eredményeként 140 km/óra sebességgel repült. Kifo-
gástalanul működött, amikor 1914 tavaszán a tervező maga vállalta a Zsélyi-3 típusjelű 
gépe kipróbálását. A gép április 15-én emelkedett fel a levegőbe. A repülés során beigazo-
lódott a nagysebességű repülésre való alkalmatossága. Leszálláskor azonban kerekei 
elakadtak a rákosmezei „repülőtér" homokos talajában. Orra bukott, Zsélyi kirepült az 
ülésből s nyílt kartörést szenvedett. A gondos orvosi ellátás ellenére tetanuszt kapott, s 
hosszú szenvedés után fiatalon, 31 éves korában, 1914. július 1-én meghalt. 

Utolsó kívánsága szerint honi földben temették el, az Ipoly jobb partján lévő Csalár 
temetőjében nyugszik. A múló időben nemcsak a koszorúk száma és színevilága 
fogyott, s fakult meg, hanem az emlékezéseké is. Nemcsak az első és a második 
világégés pusztított errefelé, hanem a hatalmaskodó önkény és az ostobaság is. Arról, 
hogy a középső Ipoly-mente adta a magyar aviatika legjelentősebb, s egyben legkép-
zettebb képviselőjét, mit sem tudott a környék népessége. Sírja is „eltűnt" a csalári 
temetőben, emléke a tudatlanságban felnevelkedett nemzedékekében. 

1978-ban Mihály Miloslav kalondai pilóta és felesége „fedezte fel" újból a nyughelyet, 
hozta rendbe és látta el szlovák felirattal Zsélyi síremlékét a kis nógrádi falu temetőjében. 
Magyarországi repülők is serénykedtek ezen a szűkkörű ünnepségen. Mártonvölgyi László 
nyitrai publicista adott hírt az eseményről akkortájt, ami fordulópontnak tekinthető a 
Zsélyi-kultusz ápolása terén. Születésének 100. évfordulóján, 1983-ban a magyar pilóták 
küldöttsége ismét koszorút helyezett el a sírján, s a Csemadok Ipolyvarbói Alapszervezet-
ének Madách-túráján résztvevők tartottak ekkor megemlékezést. 

A múlttal szembeni adósság törlesztésére kiváló alkalmat kínált az 1993-as esztendő, 
amikor Zsélyi születésének 110. évfordulójára emlékezhettünk. A Palóc Társaság felkarolta 
ügy mellé állt Bussa és Csalár polgármestere és önkormányzata. így valósulhatott meg 
1993. december 12-én a Zsélyi Aladár-emléknap a múltidézés és a jövőformálás jegyében. 

Kedves, megható ünnepséggel kezdődött a nap Csalárban. A helyi önkormányzat és a 
Palóc Társaság közösen magyar nyelvű emléktáblát állított a meglevő szlovák mellé a 
következő szöveggel: „Itt nyugszik Zsélyi Aladár, a magyar repülés történetének kiemel-
kedő alakja, szakíró. Bussa, 1883. XH. 12. - Budapest, 1914. VE. 1." Avató beszédet Oravec 
János csalári polgármester mondott. Elhangzott Vörösmarty Szózata és hosszú idő óta 
először a magyar Himnusz Többek között Pataki Imre, a Magyar Köztársaság Nagykövet-
ségének katonai attaséja is elhelyezte a megemlékezés koszorúját. 

Az ünnepség istentisztelettel folytatódott a bussai római katolikus templomban. A 
község fő terén felállított kétnyelvű emléktábla leleplezésekor Sánta Jolán polgármes-
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ter asszony mondott köszöntőt, majd Kotora Rózsa szavalta el Batta György Egy 
mondat a szeretetről című költeményét. A koszorúzási ünnepség a Szózat hangjaival 
ért véget. 

A művelődési házban Zsélyi Aladár és a repülés történetét bemutató kamarakiállí-
tás fogadta a belépőt. Gáspár János, a budapesti Közlekedési Múzeum képviseleté-
ben nyitotta meg a fotókiállítást. 

Az emléknap zárórendezvénye az emlékülés volt. A Palóc Társaság elnöke a beve-
zetőben arra figyelmeztette a megjelenteket, hogy „a Bussa központjában levő kőda-
rab a falu magyar múltjának egy intő darabja. Elkerülhetetlen, hogy ezentúl ne essék 
szó az aviatika kiemelkedő képviselőjéről az alapiskola szlovák és magyar tagozatán, 
... hogy az itt élő emberek időnként számot ne vessenek cselekedeteikkel..." Winkler 
László oki. gépészmérnök-repülőtörténész ismertette előadásában Zsélyi Aladár 
pályafutását. Csanádi Norbert repülőőrnagy a magyar polgári repülés fejlődésképét 
rajzolta meg, Tobak Tibor repülőezredes, a Magyar Veterán Repülők Egyesülete 
elnöke pedig a katonai repülés feladatairól szólt a hallgatósághoz. 

A Csemadok Bussai Alapszervezetének folklórcsoportja Vasárnap délután című tarka 
műsorával örvendeztette meg a résztvevőket, melyek között az eddig említetteken kívül 
üdvözölhettük a Magyar Repülőszövetség- és a losonci aeroklub küldöttségét is. 

Zsélyi Aladár bussai szülőházának egy részét megkímélte az enyészet. A telek mai 
tulajdonosa új házának építésekor nem bontotta le teljesen az öreg épületet. Megle-
hetősen romlott állapotban található a templom szomszédságában. Talán megment-
hető a teljes pusztulástól! E reményt erősítendő hozták létre a patrióta bussaiak a 
Zsélyi Aladár Alapítványt kifejezetten a szülőház megmentése, felújítása és repüléstör-
téneti múzeum létesítése céljából. Hadd álljon itt az alapítvány számlaszáma: V Ú B 
Vel'ky KitíS, 334145-402/0200. 

A Palóc Társaság az emléknap alkalmából kiadott népszerűsítő füzetében olvasha-
tó felhívással zárom beszámolómat: Cselekedjünk együtt magyarságunkért! 

Z. Urbán Aladár 

Tanyai honismereti-műemlékvédő 
szakkör született 

A Debrecen melletti Dombos tanyán egy középkori romegyüttes feltárása adta az 
ötletet, hogy honismereti-műemlékvédő szakkört alakítsanak. 1986-ban múzeumi 
szakemberek a középkori templomfalak mellett megtalálták a kriptát, a templom 
bordás boltozatainak és ablakainak faragott kőelemeit. A helyreállítás 1992-1993-ban 
történt, amelynek tervét egy fiatal építészmérnök, Rácz Zoltán készítette. A restaurá-
láshoz szükséges pénzt a debreceni önkormányzat a környezetvédelmi és műemléki 
alapból adta. A lelkes fiatal mérnöknek - aki maga is a honismeret-helytörténet híve -
sikerült a templomot és környékét természetvédelmi oltalom alá helyeztetnie. A 
romterület parkosítása 1993 őszén készült el. 

Az építési szakaszok felismerhetőségének kedvéért különbözőek a falmagasságok 
és eltérő színűek a padlóburkolatok. Mivel azonban mindez nem teszi áttekinthetővé 
a falakat, kis kilátótornyot építettek az eredeti torony helyén, innen jobb rálátás nyílik 
a romterületre. A helyreállítás nem kizárólag egy restaurált műemléket kíván bemu-
tatni, hanem emléket szeretne állítani egy csaknem ezeréves folyamatnak. A 
romegyüttes négy építési szakaszával tartalmazza a középkori falusi templomépítészet 
történetét. 
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A Debrecen Dombos tanyai általános iskola tantestülete és tanulói nemcsak figye-
lemmel kísérték a XII. századi templom romjainak megmentését, hanem honismereti-
műemléki szakkör megalakításával vállalták annak őrzését, a park gondozását és 
népszerűsítést is. Az elmúlt iskolai évben Debrecen történetével ismerkedtek a szak-
kör tagjai, s helyszíni előadást is hallgattak attól az építészmérnöktől, aki a helyreállí-
tást végezte. 

A romegyüttes közelében erdősáv, tágas legelők, ligetes erdőcsoportok találhatók, 
ami vonzóvá teheti a műemléket a kirándulni vágyók előtt. A mező labdázásra, 
játékra igen alkalmas. A rom mellé asztalokat, padokat, tűzrakóhelyeket készítettek. A 
hely népszerűsítésre vár, s a pihenés, játék mellett alkalmas a hon, a műemlék, a 
szűkebb település értékeinek jobb megismerésére is. 

Dr. Szamosújvári Sándor 

Búcsú Göndöcs Lászlótól 
Szomorú szívvel jöttünk össze, hogy végső búcsút vegyünk neves földinktől, bará-

tunktól, dr. Göndöcs Lászlótól. Szülővárosunk, Losonc történetéhez tartozik, hogy 
amikor a város a kiegyezés utáni korszakban egyre jobban iparosodott és polgároso-
dott, még messze földről is érkeztek oda szakemberek, sőt családok és benépesítet-
ték a várost. Ezek közé tartozott Göndöcs, azelőtt Czwank László barátunk nyugatról 
érkező édesapja, aki kiváló szakmunkásként végezte dolgát a losonci Mezőgazdasági 
Gépgyártóban és nevelte fel gyermekeit a város falai között. Köztük volt László, a 
város későbbi büszkesége, aki a helybeli magyar gimnázium egyik legnevezetesebb 
tanulója lett. Már korán kitűnt mint kiváló matematikus, aki e tárgyban oly gyengének 
minősült fiatalabb diákoknak - mint jómagam is, vagy Fischer Emő barátom - sze-
rencsénkre magánórákat adott. 

Érettségi után a prágai egyetemre kerülve, nem csupán kiválóan végezte el a matemati-
ka-fizika szakot, hanem az ottani magyar ifjúsági mozgalomban is megbecsült nevet 
szerzett magának. Sőt: mint a Prohászka Körök főtitkára, országos hímévnek örvendett. 
Prágában, a Károly Egyetemen megalapozhatta volna tudományos, pedagógiai karrierjét, 
amikoris - magyar létére - cseh professzora a tanszékre hívta. O azonban nem fogadta el 
ezt a megtiszteltetést, hanem a tanári oklevél megszerzése után inkább elment gimnáziumi 
tanárnak egy kárpátaljai magyar városba, Beregszászba. 

A történelmi események - szerencsére - úgy hozták, hogy a bécsi döntéssel szülő-
városunk, Losonc is visszakerült az anyaországhoz, ami számára is nagy fordulatot 
jelentett életében. Budapestre kerülve, a kultuszminisztériumban közreműködött 
abban, hogy a felvidéki származású egyetemi hallgatók és tanárok megtalálják a 
helyüket az anyaországi kulturális életben. így történt, hogy sokunknak egy életre 
szóló szellemi poggyászt és közösségi élményt jelentett, amikor létrehozta Budán, a 
Toldy Ferenc utcában a felvidéki diákotthont, ahol számos neves felvidéki diák -
magyar, szlovák és ruszin — lakhatott harmonikus baráti közösségben. Köztük olyan 
ismert személyiségek, mint az irodalomtudós Turczel Lajos, vagy a szlovák festőmű-
vész: Zmeták Emő és mások, akikkel volt szerencsém együtt lakni. A katolikus ma-
gyar Göndöcs László olyan szellemiséget sugárzott és képviselt, hogy a különböző 
vallású és nemzetiségű diákság súrlódásmentesen, harmonikus barátságban volt 
képes együtt élni a diákotthon falai között. 

A háború után azonban a remélt szabad és demokratikus világ helyett rövidesen az 
embertelenség korszaka köszöntött ránk. Laci bátyánk életének ilyen előzményei 
után nem folytathatta tanári pályáját és egy ideig arra kényszerült, hogy zöldséget 
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áruljon egy körúti üzletben. Szerencsére a kultuszkormányzat rájött arra, hogy a 
magyar középiskolának szüksége van Göndöcs László matematika-tanárra és néhány 
év múlva folytatta pedagógiai pályáját. Sőt: a budai Tanítóképző Főiskola tanáraként 
generációk sokaságát oktathatta matematikára, köztük Kálmán Attilát, a Művelődési 
Minisztérium jelenlegi államtitkárát. 

Ezekben az években meghitt kis losonci baráti körünkben sok-sok kellemes órát 
töltöttünk el, idézve a közös múltat és reménykedve egy szebb jövőben, ő volt 
köztünk, aki a legsűrűbben járt haza, ápolva kapcsolatait a szülővárossal. Majd ve-
lünk együtt örvendezett azon, hogy 1989 után szabad, demokratikus új világ köszön-
hetett ránk, amelynek szellemi újjáépítéséből - bár már hajtott korban - ő is kivehette 
a részét. Amikor létrehoztuk a Rákóczi Szövetséget, nemcsak ott volt az alapítók 
között, hanem a Szövetség főtitkárává választottuk. Ebben a minőségben - korát 
meghazudtolva — fáradhatatlanul tevékenykedett: szervezett, járta a Felvidéket, 
komoly érdemeket szerezve abban, hogy a Rákóczi Szövetség megalapozhatta tekin-
télyét a szűkebb hazában és idehaza. Még súlyos betegen, elerőtlenedve is megjelent 
Szövetségünk képviseletében, hogy hallathassa szavát az összmagyarság érdekében. 

Göndöcs László halálával a felvidéki magyarság, a Rákóczi Szövetség, Losonc vá-
rosa és a mi kis baráti körünk pótolhatatlan veszteséget szenvedett. 

Isten Veled Laci bátyánk! 

Vígh Károly 

Elhangzott 1994. április 8-án a Farkasréti temetőben. (Szerk.) 
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KÖNYVESPOLC 

A Müncheni Kódex magyar-latin szótára 

Nyíri Antal professzorral beszélget 
Szűcs fudit 

• Nyírt Antallal 1994 januárjában beszél-
gettünk még a szaktudományban is rendha-
gyó szótáráról. De először szintén az ő 
irányításával készült és 1971-ben megjelent 
kódex sorsáról, történetéről kérdeztem. A 
munkálatokat a József Attila Tudományegye-
tem Bölcsészettudományi Kara Magyar 
Nyelvészeti Tanszéke vezetőjeként irányította. 

Bevezetőben jó lenne néhány általános 
dolgot elmondani, és ahhoz kapcsolni a 
Müncheni Kódex megjelenését. Minden 
jelenség, ami az embert megkülönbözteti az 
állatvilágtól, a nyelv közreműködésével vált 
valóra. Ha nyelv nem volna, társadalom és 
annak semmiféle alkotása sem volna. Mivel a 
nyelv emberi alkotás, van története, múltja, 
jelene, jövője. A népek nyelvek által külön-
böznek, illetve tartoznak össze. így a mai 
magyar nyelvnek is megvan a múltja, amely 
sok minden jelenség és körülmény közepette 
állandóan változik, ha különböző tempóban 
is. A magyar nyelv hosszú évezredek folya-
mán lett azzá, amilyennek a mai ember 
ismeri. 

A régi magyar nyelvről való ismeretek csak 
a mai írásbeliség elterjedésével váltak lehető-
vé. Az írásbeliség kialakulásában nagy szere-
pe volt a keresztyén vallásra való megtérés-
nek, amelynek eszköze a latin nyelv és 
írásbeliség lett. A történelem folyamán min-
den írásba rögzítő, ami a társadalom működé-
sével kapcsolatba került. A nyelvemlékek 
közül azonban a történelem során sok elpusz-
tult, de még így is szép számmal maradt ránk 
belőlük. Legfontosabb nyelvemlékeink közül 
ilyen a Tihanyi Apátság alapítólevele 1055-
ből, a Halotti Beszéd az 1200 körüli időkből. 
Számunkra különösen fontosak a huszita 
nyelvemlékek, melyek egy ősi magyar bib-
liára utalnak, ennek részeit tartalmazzák. Ezek 
a Bécsi Kódex, a Müncheni és az Apor Kódex. 
Az első hosszú ideig Bécsben volt, innen a 
neve. Ma már a Széchényi Könyvtár tulajdona. 
Tartalma Ószövetségből vett fordítások. A 

második a XVI. század óta Münchenben van, 
ahová pontosan nem tisztázható körülmények 
között került. A harmadik, az Apor Kódex a 
XV. század végéről való szótárfordításokat 
tartalmaz. Ezek a nyelvemlékek azért becse-
sek, mert nagy terjedelműek, eredetükben 
összefüggenek, egységes XV. századi vallásos 
tárgyú nyelvrendszerre utalnak. Mivel azon-
ban ez a nyelvrendszer a maga tárgyi, tartalmi 
és formai jelenségei csak beható kutatás által 
mutatkoznak meg, fel kell tárnunk a nyelvem-
lékek nyelvi rendszerének részrendszereit 
bizonyos kutatásmódszerbeli eljárásokkal. Ezt 
a feltárást megfelelő formába öntött szótárak 
elkészítésével végezhetjük el. Ilyen rendsze-
reket azonban a maguk teljességében eddig 
nem dolgoztak ki. Ezért nem tudjuk például, 
hogy milyenek voltak ezek grammatikai 
részrendszerei. 

• Mit kell tudnunk a Müncheni Kódexről, 
annak korábbi kiadásairól? 

A Müncheni Kódex másolója Németi 
György, Hensel Imre fia volt, aki munkáját 
1466-ban, a moldvai Tatros városában fejezte 
be. A kódex tartalma a négy evangélium 
fordítása és egy magyar naptár. Legelőször 
Döbrentey Gábor rendezte sajtó alá. (Régi 
magyar nyelvemlékek. III. kötet Pest, 1842.) A 
következő kiadás a Nyelvemléktár sorozatá-
nak első kötete, amely a Bécsi és a Müncheni 
Kódexet tartalmazza (1874. Wolf György). 
Ennek fő hibája, hogy az eredeti kódexet 
átírja, tehát nem is az eredeti, nem is a mai, 
hanem egy sajátos átírásban mutatja be. Ez a 
leggyakrabban használt kiadás, hiszen a 
korábbi, az 1842-es már elfogyott. 

Utána jelentek meg a fényképmásolatok. 
Az első Farkas Gyula tette közzé (Der 
Münchener Kódex. Ein Ungarisches Sprach-
denkmal aus dem Jahre 1466. I. Mit Unter-
stützung der Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen unter Mitwirkung von Gyula Décsy 
herausgegeben von Julis Farkas 1958. 
Wiesbaden. Otto Harrassowitz). 1966-ban 
Décsy Gyula kiadta a kódex betűhű szövegét 
(Der Münchener Kodex II. Das Ungarische 
Hussiten - Evangelier aus dem 15. Jahrhun-
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dert, Buchstabengetreuer Abdruckj, heraus-
gegeben von Gyula Décsy 1966. Weisbaden, 
Otto Harrassowitz. XVII. 125.) Szabó T. Ádám 
feldolgozásában és kiadásában 1977-ben 
jelent meg Der Münchner Kodex IV. 
Wortschatz mit vollständigem Wort - und 
Forrenverzeichnis címen. Ennek szótárrésze 
magyar-német nyelvű. Ugyanezt a kódexet és 
a szótárt 1985-ben az Európa Könyvkiadónál 
Magyarországon is megjelentette. 

•Időközben a JAW Magyar Nyelvészeti Tan-
székén felmerült a kódex kiadásának terve. A 
Nyíri Antal vezette munkatársak, Vetcsov 
Mártonná, Dienes Erzsébet, Sz. Galántai Erzsé-
bet, Szigeti Ferenc és Téglás J. Béla a Farkas 
Gyula és Décsy Gyula (1958)-Jeie kiadást 
használták úgy, hogy a magyar szöveg a 
Vulgata (a latin nyelvű biblia, amelyből ma-
gyarra Jbrdították az un. huszita bibliát) 
megfelelő részeivel párhuzamosan szerepei. És 
ennek alapján van megszerkesztve a magyar-
latin szótár. Az 1993-ban megjelent szótár az 
1971-ben kiadott szövegen alapszik. 

Ilyen nagyobb terjedelmű, teljes nyelvem-
lékfeldolgozás - amelyben az egyes nyelvtani 
alakzatok a XV. század közepéről pontosan 
van állítva szótár formájában - Magyarorszá-
gon nincsen. 

A szótár megértéséhez nézzünk meg né-
hány szócikket! 

„A nélkül sine - absque: 102va2 (utalás a 
kódexbeli előfordulásra) itt még a magas 
hangrendű szavaknál nélkül, például ezekné-
kül, mély hangrendűeknél nalkül, például 
okanalkül alakban szerepel, tehát ekkor még 
illeszkedik. 

A részrendszer, a kódex teljességét a teljes 
szótár feldolgozása adja meg. Az őt nem, 
mondjuk, tíz példával szerepel, hanem 
minden előforduló (a kódexben előforduló) 
szövegösszefüggést tartalmazza. Mindegyik 
ötet alakban. A mondat tudattalan belső 
ritmusa használtatja ezt a két szótagú alakot. 
Az őket hatására lett az őtőtet alak. 

A szótár nem a szó szokványos értelmében 
szótár, hanem a szótár és a grammatika 
határán lévő alkotás. A nyelvemlékek vizsgá-
latából például kiderül, hogy a határozott 
névelő mai formájában nem volt meg, de a 
Halotti Beszédhez képest a huszita nyelvem-
lékekben, így a Müncheni Kódexben is már 
jócskán előrehaladt az a, az határozott névelő 
alkalmazása. 

Nevezetes, hogy a Müncheni Kódex nyel-
vében olyan nagy mértékben megvannak 
még olyan határozói igenevek, amelyek 

később csaknem teljesen eltűnnek a nyelvből, 
illetve szerepük megváltozik. így például az 
eszik ige eyette alakja a -tt igenévképzős 
származéka a mai magyar nyelvben már nem 
él, olyan mint a Kolozsvárt, Pécsett végén 
lévő -t, -tt. Másik példa a be-megy-en intro, 1-
abeo szócikkben a bémennétec (hi.) 66ra34. -
Lukács DC 34. „O eyeket... bemenettec". Mai 
magyar nyelvű fordításban a teljes mondat 
következőképpen hangzik. „Ők pedig meg-
rémültek, amikor felhőbe kerültek." Tehát a 
mai (az 1979-ben kiadott református bibliá-
ban) fordításban a bemegy ige igenevi alakja 
már nem szerepel. 

Harmadik példa fele-tanítvány condiscipu-
lus 97Rbl6. Jelentése olyan tanítvány, aki vele 
együtt van. A fele ugyanaz, mint a feleség 
szóban a fele. 

Nézzük meg az ír igének milyen változatai 
fejlődtek ki a XV. századra! ír scribo; meg-ír 
scribo; írás scriptura, -ae litterrae, -arum; 
környül való írás superscripts, -onis; írat-ik 
scribo 3 (pass.); felül írt irat superscriptio, -
onis, környül-irat inscriptio; meg-íratat 
descriptio, -onis; írattat-ik scribo, 3 (pass.); 
megírattat-ik scribo, 3 (pass); író 1. író-deák; 
írtat-ik inscribo, 3 (pass.). 

•Kik használhatják a szótárt? 
A nyelvtudomány, az irodalom, az iroda-

lomtörténet, a vallástörténet és a néprajz 
képviselői, így például a szellet, szent szellet 
Spiritus sanctus (szent-lélek) kifejezés jelen-
tésviszonyai tárgya lehet nyelvészeti, irodalmi 
és művelődéstörténeti jellegű feldolgozásnak. 
A szellet, szent szellet jelentésének magyará-
zata hosszú és vitatott, de ezért jó példa 
tudományágak kutatási témájaként. 

Domokos Pál Péter emlékkönyv1 

Hosszú időn át a moldvai csángók életének 
kutatása főleg a folkloristák területe volt. Igaz, 
hogy a múlt századi első moldvai tudósítások 
a csángók gazdasági helyzetét is érintették, de 
a helybeli magyar szerzők, elsősorban Petras 
Ince János, Klézse község ferences papja 
figyelmét főként a csángó népköltészetre 
fordította. Erre ösztönözte őt Döbrentei Gábor 
is, a Magyar Tudományos Akadémia titnoka. 
A klézsei plébános, akinek erdélyi iskolázott-
sága volt és aki már a szülői házban Pázmány 

Megfog vala apóm szokcor 
kezemtűl..." Tanulmányok Domokos 
Pál Péter emlékére. Szerk.: Halász 
Péter. Kiadja a Lakatos Demeter Egye-
sület. Bp. 1993. 186 old. 
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Péter műveit olvashatta magyarul, 1842-ben 
küldi először az általa lejegyzett csángó 
dalokat a pesti Akadémiának. Ezek egy része 
nyomtatásban is megjelenik, és a csángók jó 
értelemben véve, de mégiscsak kuriózumként 
vonulnak be a magyar köztudatba. Majd a 
magyar és idegen nyelvtudósok kutatásai 
után, Szarvas Gábor, Munkácsi Bernát, 
Rubinyi Mózes, Wichmann György és mások 
munkássága révén, a folklór mellett a csángó 
nyelvjárás léte is tudottá válik, de ez is első-
sorban az érdekesség szintjén vált ki nemzeti 
érdeklődést. 

Petiás Ince egyik őse, Petrás Mihály 1671-
ben Forrófalván megírta az első csángó 
krónikát és érdeklődése kiterjedt arra is, hogy 
honnan származnak és miként élnek a mold-
vai magyar falvak lakói. Érdeklődött erről 
Döbrentei Gábor is. Mikecs László 1940-ben 
megjelent nagy, összefoglaló műve, a Csán-
gók szintén figyelt a moldvai magyarok 
anyagi körülményeire, de már csak azért sem 
gazdagíthatta lényegesen e vonatkozásban a 
csángókról kialakult magyar képet, mivel 
Mikecs nem kutatott Moldvában, hanem az 
addigi eredmények szintézisét készítette el. 

Elsősorban a nyelvjárás és a népköltészet 
iránt voltak fogékonyak azok az erdélyi 
kutatók, egyetemi tanárok és diákok, akik 
1945 után, kihasználva egy rövid, kedvező 
időszakot, faluról falura járva mérték fel a 
csángó nyelvjárás állapotát. Pedig akkor a 
társadalomkutatás volt a hivatalos „kötelező 
tantárgy" tájainkon. 

Közben azért, sokkal kisebb visszhanggal, 
folyt a csángó élet más ágainak feltárása is: a 
gazdálkodás, a kereskedelem, a népi gyó-
gyászat terén. Ezek a kutatások éppen úgy, 
mint a népköltészet búvárlása fél évszázada a 
Domokos Pál Péter munkásságára alapozó-
dott. Ez a végtelenül szerény, egész életében 
háttérbe szorított tudós, aki csak élete alko-
nyán kapta meg méltó elismerését, a Széche-
nyi-díjat, jó gyakorlati érzékkel ismerte fel a 
csángó élet átfogó megismerésének és 
ismertté tételének fontosságát. Domokos Pál 
Péter, akit Szabó T. Attila akadémikus profesz-
szor joggal nevezett „a csángók vándoraposto-
lának", egybefogta a csángó életfa széthajtó 
ágait. A folkloristáról maga Bartók Béla 
állította ki a máig érvényes bizonyítványt 
1930-ban. így jellemezte, írásban, az első 
módszeres moldvai magyar gyűjtő tevékeny-
ségét: „Domokos Pál Péter tanár úr moldvai 
csángó dalgyűjteménye, véleményem szerint, 
annyira értékes anyag, hogy tudományos 

szempontból fontos volna kiadása". A követ-
kező évben jelent meg Domokos Pál Péter 
úttörő jelentőségű kötete, a nagy összefog-
lalás, A moldvai magyarság, a csíksomlyói 
nyomda betűivel. Azt a nyomdát még 
Kájoni János alapította, akinek az emlékeze-
tét szintén Domokos Pál Péter ébresztette 
fel újra. 

Mi is volt ennek az alapvető műnek a szer-
zője? fró, tanár, zenész, folklórgyűjtő, törté-
nész? Pályáját hiába próbálnék nyugati 
példára „lefordítani". Ott valaki vagy pedagó-
gus, vagy nyelvész, vagy gazdaságtörténész 
vagy folklórista. Domokos Pál Péter egy-
személyben volt mindez Erdélyben, és ez 
maradt később is, majd fél évszázadon át, 
mikor Budapesten élt. Sőt, éppen a magyarok 
első városában alapozta meg a csángók iránti, 
nemzeti arányú magyar érdeklődést. 

A Lakatos Demeter Egyesület jól döntött, 
amikor a Domokos Pál Péter emlékére most 
kiadott kötettel éppen ezt a sokszínűséget 
tudatosítja. A tudós előd életútjának megrajzo-
lásával együtt, érvényes értékelést olvasha-
tunk Domokos Pál Péterről, majd következ-
nek az általa is olyannyira fontosnak tartott 
csángó témák: nyelvjárás is (hiszen ez való-
ban ősforrás), folklór is, zene is, velük együtt 
a csángó hitélet, a gazdasági valóság, a 
kereskedelem, a népi gyógyászat. Megidézi az 
emlékkönyv az első moldvai csángó-magyar 
népköltő, Lakatos Demeter életpályáját. 

A gazdasági témájú írások közül az egyik, a 
Trunk faluban folytatott halászat leírása egy 
ottani parasztember, Szabó Ferenc munkája. 
Őt Domokos Pál Péter kérte volt fel, még 
1933-ban, hogy rögzítse a halászás módját a 
Szeret és az Aranyosbeszterce .összegyűlésé-
nél". Nem kevésbé fontos és a maga nemében 
előzmény nélkül való az emlékkönyv tekinté-
lyes régészeti tanulmánya: Magyar jellegű 
régészeti leletek Moldvában címmel. Fodor 
István a legújabb kutatásokat is értékeli, 
például Székely Zoltán és Ferenczi Géza er-
délyi ásatásait, és eddig csak sejtetett kérdésre 
igyekszik választ adni: milyen történelmi 
gyökerei vannak a magyarságnak, a csángó-
magyaroknak Moldvában? A XII. század 
végén, a XIII. század elején a magyar határvé-
delem keleti vonala a hegyhát külső oldalán 
lehetett, talán lenyúlott egészen a Szeret 
vizéig - mondja a mai kutató. És nekem 
eszembe jut az a csángó férfi, akivel egyszer 
együtt mentem át a folyó fölött, s ahogy a 
Szeret vizét észrevette, egy pillanatra megállt, 
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és kalapot emelt, mintha ismerősével talál-
koznék. 

Ez az emlékkönyv a csángókutatás olyan 
mai összegezője, amelyet - éppen tudomá-
nyos alapvetése okán - nyugodtan szembe-
állíthatunk dilettáns román „kutatók", például 
Dumitru Mártina^ célzatos hamisításainak 
gyűjteményével. Manapság végre lehetőség 
nyílt arra, hogy ha kerülő utakon is, ezek a 
tanulmányok eljussanak azokhoz, akikről 
szólnak, a magyarul még tudó csángókhoz. 
De jó lenne, ha ott lennének másutt is, 
döntésekre illetékesek asztalán Rómában is, a 
Vatikánban, ott Strasbourgban, az Európa 
Tanács parlamentjében, a népek egyenlőségét 
oly büszkén hirdető egész Európában! 

Beke György 

CSETE BALÁZS: 

A jászkíséri gyermek élete 

Száz esztendeje, 1893-ban született Csete 
Balázs, a Jászság neves néprajzkutató-pedagó-
gusa, aki rajztanárként évtizedeken át nevelte 
igaz magyarságra a csepeli ipariskola, majd 
szülőfaluja, Jászkisér iskolájának tanulóit. 
Gyűjtötte a Jászság népművészeti emlék-
anyagát, bejárta Kalotaszeget, számos 
pályadolgozatot, néprajzi feldolgozást ké-
szített. A sors nem igazán kedvezett neki, 
írásainak, rajzainak nagyobb része kézirat-
ban maradt fenn. Csak néhány éve láthatott 
napvilágot a Néprajzi Múzeum kiadásában 
kalotaszegi rajzgyűjteménye (Kalotaszegi 
fafaragások. Series Historica Ethnographiae 
3. Budapest, 1990.), és most, születésének 
kerek évfordulóján az 1954. óta kiadásra 
előkészített monográfiája: A jászkiséri gyer-
mek élete a születéstől a házasságig. 

A vaskos kötetet a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Múzeumok Igazgatósága és a megyei 
Honismereti Egyesület adta ki a Hét Törzs 
Alapítvány támogatásával. A sajtó alá rende-
zés és szerkesztés munkáját T. Bereczki 
Ibolya végezte el. A kiadvány a Jászberény-
ben és Szolnokon 1993. október 15-l6-án 
megrendezett Gyermekvilág a régi magyar 
faluban című konferencián került kedves 
meglepetésként a résztvevők kezébe. Ennek a 
valóban régi adósságnak törlesztése nemcsak 
a néprajzkutatás, de a honismereti mozgalom 
számára is fontos forrásanyagot tárt fel, a 
hozzá kapcsolódó konferenciával együtt 

pedig napjaink talán legfontosabb problémá-
jára hívja fel a figyelmet. 

A terjedelmes leíró néprajzi munka az 
1950-es években végzett adatgyűjtés és 
megfigyelés eredménye, mely a gyermek 
születésétől kezdve életkoronként veszi 
számba a hagyomány jegyében folyó nevelés 
körülményeit, a gyermekek tárgyi környeze-
tét, a szoktatás formáit, a társadalomba való 
beleilleszkedés folyamatát. Külön is említést 
érdemel az a gazdag nyelvi anyag, amely a 2-
10 éves gyermek mondókáit, rigmusait gyűjti 
csokorba, vagy az iskolás korúak csúfolódó 
rigmusainak számos példáit adja közre. A 
szerző nagy súlyt fektetett a munkába való 
belenevelődés vizsgálatára, a munkára 
nevelés jelentőségére, ami a hagyományok 
továbbélésének ma már végleg letűnt világát 
tárja elénk. 

Természetesen, a kötet terjedelmének na-
gyobb részét a gyermekjátékok - ekkor még 
meglehetősen változatos - köre alkotja. A 
játszási alkalmak és a játék tárgyainak sokfé-
lesége, leleményessége, az ezermesterkedő 
gyerekek maguk készítette játékszereinek 
változatossága mai szemmel nézve már szinte 
népmeseinek tűnik. A társasjátékok, szabad-
téri játékok részletes leírása nemcsak a 
szaktudomány részére jelent archiválandó 
anyagot, hanem alkalmas a felelevenítésre, 
iskolai, közösségi foglalkozásokon való hasz-
nosításra. Ehhez nyújt további kitűnő adalékot 
a függelékként kapcsolódó rajzanyag a jász-
kiséri gyermekek által készített játékokról, 
amelyeket részletes leírás kísér. 

Csete Balázs munkája a megírása óta eltelt 
negyven esztendő alatt sem veszítette el 
időszerűségét. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a 
néprajzkutató szakembereken kívül nagy 
haszonnal forgathatják a honismeret munká-
sai éppen úgy, mint a pedagógusok, de 
főképpen akikről szól és akikért szól ez a 
könyv: a gyermekek. (Szolnok, 1993.) 

Selmeczi Kovács Attila 

Naszádos István 
sárvári helytörténeti olvasókönyve 

Szívből jövő szavakkal ajánlja fiatalabb és 
idősebb olvasóinak figyelmébe olvasókönyvét 
Naszádos István, Sárvár múltjának lelkes 
kutatója, elmúlt idők jellemző történéseinek 
közrebocsátója. Az a személyesség, amely őt 
ennek a művelődéstörténeti tekintetben is 
nevezetes városnak eseményekben gazdag 
régi életéhez kapcsolja, minden bizonnyal 
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magával ragadja valamennyi helyi olvasóját. 
Miközben tárgyszerű és hiteles megjelenítésre 
törekszik, hangja olykor líraivá lágyul, mint 
például a két világháború áldozatairól, a civil 
társaskörök szerepéről, a városból kinőtt jeles 
személyiségekről szólván. Munkája igazolja a 
szerzőnek azt a meggyőződését, hogy a nagy 
egész történeti mozgásai egy-egy településen 
is nyomot hagynak. Ebből fakad a kötet 
gyakorlati haszna: a helyi események a ma-
guk konkrétságával elevenítik meg, hozzák 
közel azt, amit a történelemben nagy és 
elnagyolt vonásokban tanul meg az ember. A 
vár és a város kapcsolata, az utak és hidak 
településfejlesztő hatása, az egykori hétköz-
napok és történelmi szereplők életre keltése 
kitűnően megérteti, mitől s mikor válik valami 
vagy valaki történelemalakító tényezővé. 

Mondhatnánk: könnyű Sárvárnak, amely 
vára, nagy hatalmú földesurai, korai nyomdája 
révén ismert pontja a hazai történelemnek. 
Csakhogy ennek a szöveggyűjteménynek 
értékes tanulsága, hogy azokról a korokról és 
eseményekről is érdemben tud adalékokat 
közölni, amelyek nem tartoznak a fényes 
időkhöz. Jó példát vehetnek hát e mű olvasá-
sából más települések hagyományainak fel-
dolgozói. Igaz, műfaját nem könnyű megha-
tározni. Nem olvasókönyv ahhoz a kialakult 
gyakorlathoz képest, hogy az olvasókönyv 
hagyományos műfaján eredeti formában 
közölt, dokumentum értékű, több különböző 
szerzőtől származó szemelvények válogatását 
értjük. A monografikus tárgyalásmód és a mo-
zaikokból építkező szöveggyűjtemény közötti 
átmenetiség jellemzi a kiadványt. Hetvenhá-
rom, egy-két oldal terjedelmű, sorszámozott 
fejezetét a kötet összeállítója szövegezte a 
feltüntetett források közléseinek felhasználá-
sával. Olvasmányosságra törekedve fűzte 
össze a tényeket, ezáltal - a fonások szó 
szerinti szövegközlésével szemben - kisebb 
terjedelemben is adatgazdagon tud szólni 
századok eseményeiről. Ezzel az előnnyel 
szembeállítható viszont az a veszteség, amit 
az eredeti szövegek dokumentumértékéről 
való lemondás jelent a könyv használója 
számára. Ez a hátrány úgy csökkenthető, ha 
az érdeklődő fellapozza a fejezetekhez 
illesztett forrásjegyzék ajánlott műveit, ame-
lyek viszont sok esetben nehezen hozzáférhe-
tők. Adott lehetőségein belül a kiadvány 
érdekes és értékes bevezetés Sárvár múltjának 
tanulmányozásába. 

Nem egészen világos, miért a trianoni bé-
keszerződésből indul ki Sárvár földrajzi hely-
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zetének bemutatása, mert bár Vas megyét is 
érintette az országot sújtó veszteség, a város 
arculatának nem ez a meghatározó eseménye. 
A hazánk jellemzésére szánt tíz sor sem ad 
érdemlegeset az elemi iskolai anyaghoz 
képest. Az első két kis fejezetben célszerűbb 
lett volna Sárvárnak az országos, illetve me-
gyei jellemzőkhöz való viszonyát, a nagyobb 
egységek munkamegosztásában való részese-
dését, lehetőségeit számbavenni. Az őstörté-
neti és a település megjelenését bemutató 
fejezetben a névről (Sár, Semjén) több in-
formációval kellene szolgálni, hiszen a tör-
téneti földrajz jobban bemutatható a névtani 
tanulságok segítségével. Érdekes viszont a 
középkori városfejlődés jellemző elemeinek 
leírása, s az a mód, ahogyan a kiadvány a 
történeti szereplőket (Kanizsaiak, Nádasdyak) 
közel hozza az olvasóhoz. A vár mindennapi 
életének bővebb rekonstrukciója is tanulságos 
lenne, ezt az igényt a bemutatott részelemek 
(pl. udvari étkezés) csak erősítik. 

A második nyomda működéséről, a birtok-
történetről, a Széchenyiekkel való kapcsolat-
ról érzékletes képet kapunk; érdekes leírást 
olvashatunk a pusztító tűzről, a hadi esemé-
nyekről, az iskolák alakulásáról is. Egy-két 
ponton - pél-dául Báthory Erzsébet jellemzé-
sében - ár-nyaltabb tárgyalásmódot várnánk, 
máshol a tanulságok túlságosan didaktikus és 
direkt megformálását feleslegesnek érezzük. 
Szívesen olvastunk volna Nádasdy Ferenc 
leveleiből, és más korszakok dokumentumai-
ból (így a mezővárosi élet tényeiről), amelyek 
az akkori idők légkörét még hitelesebben 
idéz-nék fel számunkra. 

A kiadvány tagolása nem mindig követke-
zetes, a VII. rész pedig továbbiakra lenne 
bontható (például a 49. és az 57. fejezet előtt) 
Feltehetőleg oktatási célzat játszik szerepet az 
ismeretkörök kiválasztásában, a fejezetek ta-
golásában, megszövegezésében. Ha arra gon-
dolunk, hogy a történettudományban járatlan 
ifjabb iskolások, a kevésbé felkészült városla-
kók szélesebb köre számára szól ez az olva-
sókönyv, akkor nagyra kell értékelnünk a 
szerző törekvéseit és teljesítményét. 

Lehet, hogy egyszer ahhoz is sikerül a fel-
tételeket megteremteni, hogy az eredeti igen 
gazdag forrásanyagot a sárváriak kezébe 
adhassák, s akkor még közvetlenebbül hathat 
a történelem helyi hullámverése a polgárok 
mai tu-datában. Naszádos Istvánnak a 
Sylvester János Könyvtár kiadásában megje-
lent helytörténeti olvasókönyve arról tanús-
kodik, hogy érdekes, tanulságos, jelenünket 



is érthetőbbé tevő világ tárható fel a tovatűnt 
századokból. 

Kováts Dániel 

Szlovákiai régészeti kiadvány 

Hasznos régészeti munka jelent meg a 
Nyitrai Régészeti Intézet gondozásában. A 
három kötetre tervezett sorozat első része 
Nyugat-Szlovákiát tárgyalja, közreadva a 
népvándorlást követő és a kora-középkori 
lelőhelyek jegyzékét, forrásanyagát. 

Az anyag bő terjedelemben foglalkozik az 
V. század végétől a XIII. század második 
feléig a terület régészeti lelőhelyeivel. Po-
zsony után járásonként, összesen 713 telepü-
lésről közöl adatokat. A szerzőkollektíva a 
Szlovákiában fellelhető dokumentációk, le-
letanyagok és szakirodalom mellett felhasz-
nálta a budapesti Nemzeti Múzeum és a bécsi 
Naturhistorisches Museum, valamint a Berlin-
ben megjelent hasonló jellegű kiadvány mai 
Szlovákiát érintő régészeti anyagát. 

A kötet pontokba foglalva jellemzi a köz-
ségek határának domborzatát, vízrajzát, majd 
utal a lelőhelyek elhelyezkedését befolyásoló 
talajtani viszonyokra. Ezt követi az adott 
faluról szóló első okleveles említés, majd a 
feltárás időpontja, az ásatást végzők neve, az 
előkerült leletanyag jellemzése, időbeli be-
sorolása és a szakirodalom megjelölése. A 
kiadványt a járási, valamint a községi lelő-
helytérképek színesítik. 

A mai Nyugat-Szlovákia régészeti szem-
pontból nagyon értékes területnek számít. A 
bennünket leginkább érintő magyarlakta 
területekről - a galántai, komáromi, lévai, 
érsekújvári járásokról - ugyanez állapítható 
meg. Különösen jól kutatott a komáromi és az 
érsekújvári járások területe, ahol az utóbbi 
évtizedekben komoly régészeti feltárómunka 
folyt, éppen a nyitrai intézet munkatársai 
jóvoltából. 

Főleg a magyar vidékeken sok helyütt ta-
lálkozunk az avar kori és a honfoglaló magya-
rok ránk maradt emlékanyagaival. Ezzel 
kapcsolatban mindenekelőtt a komáromi járás 
lelőhelyeinek feldolgozóját, Trugly Sándort 
kell kiemelni, aki szakterületét tekintve az 
avar kor kutatója. Nagymértékben neki is 
köszönhető, hogy a Felvidék területein több 
helyen európai hírű, jól publikált avar teme-
tőket tártak fel. Büszkeséggel emlegethetjük 
például az érsekújvárit, a komáromit, az 
alsógellérit vagy a zsitvatőit, melyek állandó 

szereplői a régészeti konferenciának és a 
kiadványoknak. 

A szlovák nyelvű munka (Pramene k 
dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. ai z 
13. storoníia) német és orosz nyelvű össze-
foglalást is tartalmaz, magyar nyelvűt sajnos 
nem. Ennek ellenére a szakembereken kívül, 
minden más érdeklődőnek ajánlható, akit 
vonz szülőföldjének története. 

Jankus Gyula 

FARKAS GYÖRGY: 
A KALOT mozgalom és népfőiskolái 

A friss, üde levegőhöz jutásunk egyik di-
cséretes eredménye, hogy sorra kerülnek 
kezünkbe olyan művek, amelyekről pár 
esztendővel ezelőtt beszélni sem lehetett. 
Igaz, sok az olyan, amelyen már nem tudtak 
tartalmilag változtatni a szerzők, mert időköz-
ben elhaltak, így az első fájdalmakkal, keserű-
séggel írt munkák is napvilágot láttak de talán 
így hitelesebb. Még akkor is, ha napjainkban 
az évtizedeken át asztalfiókok mélyén odva-
sodó témák fölött úgy elszállt az idő, hogy 
mai felemlegetésükkor ki-kibuggyan belő-
lünk: ne visszafelé, hanem előre nézzünk már! 
Ám némely írott anyag nélkül se visszafelé, 
sem pedig előre nem tudnánk nézni! 

Ilyen, a múltat hitelesen és tárgyilagosan 
bemutató, egyúttal a jövőbe tekintő könyvet 
írt dr. Farkas György a KALOT mozgalomról 
és a KALOT népfőiskoláról. Mégpedig alapos 
gyűjtés és aktív részvétel nyomán, amiből 
bizonyos előtanulmányok már láttak napvilá-
got. A tucatnyi feldolgozásnak egyfajta, de 
mindenképpen tudományosan is értékelhető 
összegzése ez a könyv, amelyben a szerző 
bemutatja a KALOT indulását, a kezdeti (és 
sajnos némely területen állandósult) nehézsé-
geket, illetve az egyre inkább kifényesedő 
eredményeket is. 

1935-ben hárman P. Kerkai Jenő, Ugrin 
József és Farkas György kezdték meg a 
KALOT szervezését Szegeden, a szeminári-
umban, egy kicsiny szobában, de hamarosan 
kimentek a tanyák közé, hogy közvetlen 
kapcsolatot teremthessenek a Szeged kör-
nyéki tanyavilág agrárnemzedékeivel: paraszt 
családokkal és -ifjakkal. Munkájuk komolysá-
gát bizonyítja, hogy tizenöt éves munkatervet 
dolgoztak ki, amihez fölhasználták Kerkai 
atya külföldi tapasztalatait. Ám a külföldi 
ifjúsági mozgalmak programjából csak azt 
vették át, amit itthon meg lehetett valósítani, 

91 



ez volt a szervezés lényege. .Különösen 
igazságtalannak találtuk a parasztság és 
ifjúsága emberhez méltatlan helyzetét, amit 
szinte nemzedékről-nemzedékre állandósított 
a kiszolgáltatott társadalmi függősége és 
gazdasági, kulturális elmaradottsága" - írja 
bevezető mondataiban a szerző. Munkájuk-
nak elsődleges célja volt a földnélküliek, és a 
gyökértelen parasztcsaládok termőföldhöz 
juttatása olyképpen, hogy a földbirtok-
aránytalanságokat - a lehetőségek és adottsá-
gok szerint - megszüntessék, vagy legalábbis 
a parasztság számára enyhítsék, számukra 
kedvezőbbé tegyék. .Egész Európának nem 
volt ilyen végletesen torz társadalmi összetéte-
lű országa, ahol az egyik sarkpont körül több 
millió paraszt tengette életét, a másikon pedig 
- teljes politikai súllyal és hatalommal - a 
középkori feudalizmusnak a XX. századba 
átmentett pár ezer .lovagvára" terpeszkedett. 
Egymáshoz való viszonyuk szinte állandósult 
bűnállapotot teremtett a társadalmi igazságos-
ság ellen, amely viszont a KALOT-nak társada-
lomszervező alapelve volt." 

Ha ehhez még hozzávesszük a parasztság 
tömeges kivándorlását, az itthon maradottak 
szégyenletes elmaradottságát, máris kitetszik: 
Kerkai Jenő és munkatársai olyan misszióra 
vállalkoztak, amely akár nemzetmentő kül-
detésként is fölfogható! Mindenekelőtt a 
szélsőséges osztályozódás ellen küzdöttek, 
hogy mielőbb és véglegesen megszüntethes-
sék a proletárosztályt! A KALOT egyetlen 
politikai p>árthoz sem kötötte magát, így 
állhatott elő az az aranyborjú-imádat elleni 
küzdelemre felhívó szókkal! Egyesíteni 
akarták a dolgozó magyar ifjúságot, nem 
szétzüllesztenü... Érveiket, céljaikat természe-
tesen ismertették az egyháziakkal, és a po-
litikai pártok vezetőivel, de félremanőverező 
beleszólást egyiknek sem engedtek. A jó, 
használható és hasznos tanácsokat azonban 
elfogadták. Programjukban szerepelt a tisz-
tességes egyéni és családi bér követelése, a 
családok házhelyhez juttatása, a parasztifjúság 
kereskedelmi felkészítése, illetve a termelő 
eszközök beszerzésében való támogatás -
vagyis, a KALOT programja az egész paraszt-
sághoz szólt: a kubikusoktól a kisgazdákig. 

Miután az alapsejtek kiépültek, mielőbb 
beindították az első népfőiskolai tanfolyamo-
kat, ahonnan már 1937-ben egyenes út 
vezetett az országos hálózat kiépítéséhez. 
Közben természetesen megfogalmazták ideo-
lógiai programjukat: „Halálos ellensége lel-
künknek minden olyan rendszer, mely tes-
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tünket éhbérrel, munkauzsorával, koldus-
mankóra kényszeríti. Megszűkíti előttünk az 
örök boldogságra vezető utat az, aki önző, 
haszonleső szándékkal munkánk után kijáró 
boldogulásunk útjában áll." Küzdöttek a 
kizsákmányolók, a spekulánsok ellen, és 
mindent elutasítottak, ami a magyar paraszt-
ságot továbbra sem vette úgy figyelembe, 
ahogyan azt rég megérdemelte volna. 

Az első KALOT népfőiskola - mint bejegy-
zett intézmény - Érden nyílt meg 1940-ben; 
majd hét a Dunántúlon, három a Duna-Tisza 
közén, három a Tiszántúlon, kettő Erdélyben, 
és öt a Felvidéken kezdte meg működését. 
Mégpedig a KALOT négyes jelmondatának 
jegyében bizonyos, a területekhez igazított 
profilban a Krisztusibb embert - Műveltebb 
falut - Életerős népet - Önérzetes magyart! 
nemzetmentő szellemében. 

Farkas György egyes szám első személy-
ben írja - érthető okkal - tanulmányát. Hírt 
szereztünk belőle a magyar parasztság 1930-
as évek körüli helyzetéről, a mozgalmi kul-
turális intézmények kiábrándulásáról, a gaz-
dasági érdekszolgálat- és érdekvédelem 
megszervezéséről, s arról, miként viszonyult a 
KALOT az államhoz és az egyházhoz. És 
annak ellenére, hogy programjukban politika-
mentességről beszéltek a kezdetek idején, 
mégis, előbb-utóbb be kellett lássák: az 
ország politikai életében szerepet kell vállal-
niuk, de önálló tényezőként: senkivel-senki 
ellen! így már érthető, hogy programjukkal -
a KALOT nemzetmentő és felemelő célkitűzé-
seivel - részt kellett vállaljanak a magyar 
nemzetet érintő külső és belső hatások 
értékelésében. Ezek jegyében szervezték meg 
az önálló (de építő szándékú szálakkal az 
állam és az egyház tisztességes programjaihoz 
kapcsolódó) társadalompolitikai tervüket, 
illetve kapcsolódtak a világgazdaság-politikai 
programokhoz. 

Ez utóbbi már kézzelfogható KALOT ered-
ményeket mutathatott fel a szövetkezések-
ben, a gazdasági termények feldolgozásában, 
a belterjes keltgazdálkodás kiépítésében és a 
kertgazda-képzésben, illetve az első KALOT-
település életre hívásában. 

A könyv vége táján Horváth Lajos mutatja 
be a szerzőt Farkas Györgyöt. Ezt egészíti ki 
Előszavában Árva Vince, amikor azt írja: „A 
gödöllői temetőben találkoztam először Far-
kas Györggyel. Igaz, Ő már akkor a koporsó-
ban feküdt... később, kéziratának elolvasása 
után megismertem ezt a katolikus, ízig-vérig 
magyar áldozatos fiatalembert, aki elsőnek 



állt Páter Kerkai jezsuita országot, Magyaror-
szágot megmentő munkája mellé... Farkas 
György írása remélhetőleg hozzájárul a ka-
tolikus proletariátus felemelésén működő 
KALOT jobb megértéshez, széles körű megva-
lósításhoz." 

A pótolhatatlan értékű forrásmunkát, Far-
kas György életművét a Pro Cultura Népfőis-
kolai Alapítvány és a Szerencsejáték Alapít-
vány Kezelő Szervezete támogatásával az Érdi 
Polgárok Népfőiskolája adta ki Szedlacsek 
Emília Sorozatszerkesztésében, Horváth Lajos 
szerkesztésében és gondozásában. Farkas 
György könyve olyan tanulmánykötet, amely 
fontos kézikönyv kell legyen az újjászervező-
dő magyar KALOT mozgalom résztvevők 
számára. 

Iß. Lele József 

FÜGEDI MÁRTA: 

Állatábrázolások 
a magyar népköltészetben 

A Miskolci Herman Ottó Múzeum új 
könyvsorozatának első kiadványa átfogó 
képet rajzol a magyar népművészetben elő-
forduló jellemző állatábrázolásokról. Bár a 
kötet egyszeri elolvasása után lapokra hullik, 
tartalmi kiállítása annál igényesebb. Rendkí-
vül alapos; a témának minden apró részletre 
kiterjedő, kézikönyvként is használható 
összefoglalása; egyben laikusok számára is 
élvezetes, kalandos tér- és időbeli utazásra 
invitálja olvasóit az egyes állatfigurákon ke-
resztül. 

Az állatábrázolás a magyar népművészet-
nek nem jellemző sajátossága, ezért ennyire 
részletesen még nem foglalkoztak vele, a 
szerző munkájából azonban kiderül, mennyi-
re fontos és egyáltalán nem elhanyagolható 
jelenséggel állunk szemben, továbbá bemutat-
ja azt az európai művelődéstörténeti folyama-
tot, amelynek során az állatalakok térben és 
időben nagy távolságból a magyar népművé-
szeti alkotásokra kerültek. Korban leginkább 
XVII-XVIII. és a XIX. századot érinti, de az 
előzmények feltárásánál a legkorábbi időkig 
visszanyúlva mutatja be az előképeket a 
kultúra különböző szintjein. A szerző szerint 
ezek az állati figurák több, egymásra rakodó 
jelentésréteget hordoznak, amelyeknek ma-
guk az alkotók természetesen csak igen kis 
részben lehettek tudatában. 

A Bevezető után a szerző felvázolja azokat 
a társadalmi, gazdasági és kulturális-vallási 
tényezőket, melyek a különböző művészetek 

állatábrázolásait formálták; a legidősebb 
totemisztikus képzetekről az ókori mediterrán 
népek kultúráján, az ebből építkező ókeresz-
tény, majd középkori művészeten, a rene-
szánszon és a barokkon keresztül a kö-
zelmúltig. Részletesen bemutatja az állatokról 
szóló európai és magyar írott forrásokat a 
Physiologustól kezdve a bestiariumokon át a 
XIX századi természettudományos művekig, 
mivel ezekben rögzítették az állatábrázolások 
szellemi hátterét. Kitüntető figyelemmel ke-
zeli a mintakönyveket, melyek kulcsszerepet 
játszottak a motívumok elterjesztésében, meg-
említi azokat a gazdasági és történelmi ese-
ményeket - pl. keleti kereskedelem, Velence 
szerepe, keresztes háborúk stb. - melyek a 
keleti állatmotívumokat az európai minta-
kincsbe közvetítették. További fontos ténye-
zőnek tartja a heraldikát, amely átértékelte és 
új tartalommal töltötte meg a régi állatalako-
kat; valamint a reneszánsz hatását, mely a leg-
mélyebb nyomokat hagyta a népművészet-
ben; és felhívja a figyelmét a céhes kézműipar 
mintaterjesztő szerepére. 

Ezután következik a különböző állatfigu-
rák bemutatása, azok művelődéstörténeti 
előzményeivel, fontosabb európai és magyar-
országi előfordulásaiknak konkrét említésé-
vel, egyenként lebontott közvetítő csatornái-
val, a kompozíciós sémák és a szimbolikus 
jelentések változásaival. Ismerteti a formák 
kiteljesedését, valamint a hanyatlást, a kiüre-
sedést, a lehetséges helyi változatokat, azokat 
a technikákat, tárgytípusokat és konkrét tár-
gyakat, amelyeken megjelennek. A legfonto-
sabb állati formák a következők: madár, griff-
madár, főnix, galamb, pelikán, egy- és kétfejű 
sas, kakas, szarvas, oroszlán, kígyó, hal, sellő, 
delfin, egyszarvú, bárány, kos és ló. A szerző 
szerint ezek azok az állatfigurák, amelyeknek 
hosszú történeti előzményei vannak, és min-
den esetben jelentést, illetve üzenetet hordoz-
nak. Az általa egyedinek tartott állatalakokkal, 
úgy mint mókus, rák, ökör, kutya, kecske, 
róka, nyúl, pulyka, stb. azért nem foglalkozik, 
mert szerinte nem jellemzőek és nem szolgál-
nak általánosítható tanulságokkal. Kiemeli a 
népművészeti ábrázolások szimmetriára való 
törekvését, az évszázados előképek és kom-
pozíciós sémák önálló formai és tartalmi 
változásait; ezeket a folyamatokat képekkel is 
bemutatja. Ezek között különösen érdekes 
jelenség az állatfigurák „elvirágosodása", 
valamint sematikus sor-mintává degradálódá-
sa. Végigkísérhetjük az üzenetek, jelentések 
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módosulásait, esetenként pl. a mesterségjel-
vénnyé válást. 

Összegzésében a szerző megállapítja, 
hogy a XVn-XVm. századból fennmaradt 
magyar népművészeti emlékek állatábrázo-
lásai más népekéhez hasonlóan még 
közelebb állnak egymáshoz és a források-
hoz, majd ezekben a XIX. században 
differenciálódás, szemléletbeli, tematikai és 
esztétikai hanyatlás következik be. 

Tanulmányával a szerző igazolja, hogy 
az állatábrázolások nem az alkotók közvet-
len természeti tapasztalataiból származnak, 
hanem rendkívül bonyolult kulturális 
kölcsönhatási folyamatok eredményekép-
pen jöttek létre, amelyeket a kötet míves 
illusztrációi részletesen szemléltetnek. 
(Miskolc, 1993.) 

Horváth Rita 

SILLING ISTVÁN: 
Boldogasszony ága 

Erdélyi Zsuzsanna, az archaikus népi imád-
ságok összegyűjtője és rendszerezője írja E. 
Delarulle-re hivatkozva egyik összefoglaló 
tanulmányában, hogy a nagy népi vallásos 
megmozdulások gazdag népköltészetet hoz-
tak létre: „elsősorban a lauda műfajt, amely a 
legalsó néprétegek önkifejezési lehetőségét 
biztosította. A lauda végül is a szent költészet 
népi formája, amely egyszerre fejezi ki az 
örömet és a szenvedést." Ugyancsak Erdélyi 
Zsuzsanna idézi D'Ancona egy évszázaddal 
ezelőtt följegyzett azon párhuzamait, ahol a 
népi imádság és az egyházi himnusz külön-
bözőségét - sőt ellentétét - mutatja be. Ezek 
szerint: „a himnusz az egyházé, tradicionális 
szabályai görög, szír előképek nyomán 
keletkeztek. A lauda a népé, nincs hagyomá-
nya. A spontán vallásos élmény szülte. A him-
nusz méltóságteljes, ünnepi, súlyos menetű. A 
lauda gyors, szaggatott, hitelesen fejezi ki a 
lázas, heves vallási érzelmeket. A himnusz a 
műveltek, képzettek tudatos alkotása. A lauda 
rögtönzött népművészet, a tudatlanok meg-
nyilatkozása. A himnusz latin (görög) nyelvű. 
A lauda a nép nyelvén szólal meg, a legalsó 
rétegek is élik." 

Ide visznek, ide vezetnek azok az archai-
kus, népi imák, amelyekre szinte a 24. órában 
figyelt fel néhány gyűjtő, hogy közülük 
egynek, Erdélyi Zsuzsának életművet -
feladatot és munkát - is teremtsenek. Két 

kötetének megjelenése után állt munkába 
Polner Zoltán, aki a Szeged környéki imádsá-
gokat és ráolvasókat gyűjtötte össze és 
jelentette meg 1978-ban a Föld szülte fáját 
című kötetben, a szegedi Somogyi Könyvtár 
kiadásában. Majd nem sokkal a Hegyet há-
gék, lőtől lépék megjelenése után felfigyelt a 
témára Sillinger István is, aki a bácskai szülő-
falujának, Bácskertesnek (Kupuszinának) 
népi imádságait és ráolvasóit gyűjtötte össze 
és jelentette meg nemrégen az újvidéki Agapé 
Fórum Könyvkiadó jóvoltából. 

A bevezetőből idézünk: „A vajdasági ma-
gyarság vallásos népköltészeti hagyományai-
ból most elsőnek Kupuszina (Bácskertes) tárja 
fel a maga értékeit, hogy e szent anyaggal 
tanúvallomást tegyen arról, mennyire gazdag 
e vidék szellemi öröksége s milyen nagy a 
folklóristák szerepe az őseinktől reánk maradt 
jussunk felkutatásában..." 

„Kutatásaim közben , melyet jó egy évtize-
de kezdtem, az a cél vezérelt, hogy megtud-
jam, milyen lappangó kincsei vannak még 
szülőfalum, a nyugat-bácskai magyarlakta 
Kupuszina népének rejtett szellemi tárházá-
ban. S gondoltam arra is, Kupuszina esetében 
éppúgy, mint vajdasági gyűjtéseim során, 
hogy néhol már szinte diaszpórában élő 
magyarság „értékmegőrző képessége, kon-
zervativizmusa" talán hozzásegít a középkori 
eredetű archaikus népi imádságok itteni 
felleléséhez." 

Silling István gyűjtéseiről, kutatómunkájá-
ról már egy évtizede tanulmányaiból is 
értesültünk. A Híd 1983. szeptemberi számá-
ban több, nemcsak általa gyűjtött imát ha-
sonlít össze. Akkor így zárja írását: „Végzetül 
elmondhatom, hogy nemcsak a két archaikus 
ima közlését, hanem az eddig megjelent 
középkori liturgikus drámatöredék-emlékek-
nek összevetését is vállaltam, bizonyítani 
akarván, hogy Kupuszinán teljes szépségében 
él még a múlt eme népköltészeti formája, 
hogy érdemes kutatásával foglalkozni. Hisz az 
amúgy is szerény középkori anyanyelvű 
kultúránk ritka emlékeit találhatjuk fel, 
menthetjük meg benne." 

1991-ben, szintén a Hídban, egy imádság 
motívumainak jelképrendszerét elemzi. 
Ekkor, hisz nyilván már készen volt gyűjte-
ménye, már tudja, hogy „Kupuszinán gyűjtött 
imák jó részének csak a bajelhárítás: a rontás, 
a gonosz sátán elleni védekezés szándéka té-
mája. Az ember védelmi mechanizmusa hallik 
ki belőlük. E mágikus képzetekre utaló imád-
ságainkban, amelyeknek központi témája 
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Krisztus szenvedése, a szenvedéstörténet, 
Má-ria fájdalma, a pogány és keresztény 
képzetek keverednek. Az ősi szómágia és 
az egyházi eredetű imádkozás szinkreti-
kusan jelentkezik." 

Mert sokszor már nem teljesek, hanem 
töredékesek ezek a szövegek, ezért szólunk, 
a felsorolás és leltárkészítés előtt röviden az 
imádságok szerkezeti vázlatáról. „E témát 
megjelenítő alapszerkezet hármas tagoltságú. 
A lírai jellegű kezdőszakasz rendszerint ke-
resztény jelképekkel elegyes természeti kép. 
A népi költés természeti kezdőképe közismer-
ten a világi líra alapvonása is. 

Az epikus jellegű középső szakasz a 
Krisztus-halál sűrített, passiószerű közlése, 
netán egy apokrif hagyomány éltette több-
személyes mozzanata, mely a műnek drama-
tikus színezetet ad. Ez az epikus-dramatikus 
vonás a későközépkor vallásos színjátszását 
idézi... 

Az imaszöveg harmadik szakasza rövid, 
tényközlő záró formula: záradék. Ez jelzi az 
adott/meghatározott feltételek között elmon-
dott imádság jutalmát, kegyes hasznát, mely 
sokféle lehet: különféle kegyelem, bűnbocsá-
nat, sőt üldözés is. A nép tudatában e záradé-
kok tartalmi hitelességéhez kétség nem 
férhet. A benne foglaltakat nem akárki közli 
vele, hanem a megfellebbezhetetlen hites-
hely, maguk az égiek. Isten, Krisztus, Szűz 
Mária, valamely apostol vagy evangélista. E 
záradék a szöveghagyomány legjellemzőbb 
jegye s az egyházi imádságoktól elkülönítő 
eleme." 

Este lefektében, reggel fölkeltében, a min-
dennapi ájtatosság között mondták ezeket az 
imákat, mert akkor „a hét halálos bűn meg 
lesz bocsájtva." Ez a szokásos záradék jól 
mutatja ezen imák lényeges funkcióját: a 
feloldozás lehetőségét, az üdvözülés elnyeré-
sét, a bűntől való szabadulást. „Vallásosságra 
nevel a maga és az egyház rendje szerint is, 
egyedül a bűnbocsánat elnyerése tekinteté-
ben lát más megoldást. A maga használatára 
találta ki a nép ezeket az imádságokat" - írja 
bevezetőjében Silling István. 

Jézus ajtómban, / Boldogasszony abla-
komban" - mondja az egyik imádság. Néz-
zünk be hát ezen az ablakon. Mert régóta 
ismerem Erdélyi Zsuzsa gyűjtéseit - még a 
kezdet kezdetén ott voltam egyik gyűjtőútján 
- ezért nem is tudom megmondani, hogy 
némely motívumra, imarészletre miért is csak 
most figyeltem fel? Az természetes, hogy 

mindenki felkapja a fejét, amikor a 67. olda-
lon lévő ima eme két sorához ér: 

Ijed-ijed az ember, 
Tene-mene az ember... 

Az analógiák, vagy ahogy a gyűjtő írja, az 
„évszázados nyelvjárási változások és sajátos-
ságok ismerete vezet el csupán az igazi 
jelentésekhez, a bibliai eseményhez, a Pilátus-
jelenet megfogalmazásához", amely közép-
kori liturgikus színjáték emléke: 

öljed, öljed az embert, / De nem ölöm az 
embert. (Vagy: „Én nem ölöm, ítélöm". In: 
Erdélyi Zsuzsanna: i.m. 328. old.) 

De ilyen érthetetlen kifejezés a Márkus 
márkája kifejezés: 

Kakasok szóllanak, 
Mária kaját, 
Kejföl, Mária.1 

Kelj je, Mária, 
Szónak a kakasok... 
Kakasok megszólaltak, 
Már Jézuskát elfogták... 
Kakas Szóla, 
Kisded Jézust megfogták... stb. 

A könyvben szereplő, a népi emlékezet 
által számosan sok imádságban előkerül ez a 
motívum: nyilván ez a legerősebb megőrzött 
kép. Hogy most figyeltem fel erre annak 
egyik közvetlen oka, hogy épp előző nap 
láttam olyan reprodukciót, amelyen (páros) 
kakas ábrázolás látható (lásd a mellékelt 
rajzon). 

Nagy valószínűséggel a sírkőre is, az imába 
is hasonló okból került: a kakas, mint a 
pirkadat hirdetője ősidőktől fogva az ébersé-
get és a sötétség fölötti győzelmet jelképezi. A 
templomtornyok és katedrálisok csúcsán már 
a DC századtól kimutathatóan a kakas imára 
hívja és bűnbánatra szólítja a híveket. Az 
ébredés és feltámadás motívumaként került a 
szenvedéstörténetet megjelenítő imákba, és a 
sírjelekre is bizonyára. A templomtornyon is, 
a laudában is, a sírkövön is hív, jelez és szól: a 
fény, átvitt értelemben a krisztusi fény közeli 
eljövetelét jelzi. 

Mi adja Silling István gyűjteményének ér-
tékét? Az, hogy Erdélyi Zsuzsanna egész 
magyar nyelvterületre kiterjedő, Polner Zoltán 
Szeged vidékére kiterjedő gyűjtése után és 
azok mellett, egy falura koncentrál, és az ott 
még élő népi imákat, ráolvasókat gyűjtötte 
össze, jegyezte le és adta közre. 

1 Vö. Szól a kakas, szól / Ki kapuján 
szól... kezdetű párosító énekünk szö-
vegével. 
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Olyan ez, mint azok a népdalgyűjtemé-
nyek, amelyek munkálatait még Kodály ja-
vasolta, és ezek értéke ma már felbecsülhetet-
len. Járdányi Pál, Lajtha László, Vargyas Lajos, 
később Halmos István és Jagamas János, 
újabban Palkó Attila munkájára gondolunk és 
az általuk kiadott, egy-egy falu népzenéjét, 
népdalait bemutató monográfiákra. Ezek 
sorába illeszkedik immáron Silling István népi 
imádságokat tartalmazó gyűjteménye is, ami -
kell-e mondanom? — megismételhetetlen 
immár több szempontból is. 

E kötet révén újból bizonyítékát kapjuk 
azon felismerésnek, hogy a latin nyelvű 
(európai!), középkori irodalom aranyága év-
századok óta folyamatosan hajtott és virág-
zott, mégha ezt oly sokáig észre sem vettük. 
Virágzott és gyümölcsöket termett a legeldu-
gottabb kis faluban is. 

íme: Boldogasszony ablakából kinézve e 
kötet révén újra megláttuk a Boldogasszony 
termő fáját. (Agapé-Forum Könyvkiadó, 
Újvidék 1992) 

Móser Zoltán 

CSÁKY KÁROLY: 

,Ja] pártám, jaj pártám..." 
Csáky Károly, az ipolysági katolikus iskola 

igazgatója, tanárember, hosszú évek óta gyűjti 
és kutatja az Ipoly-menti palócság hagyomá-
nyait. Erre a munkára az a felismerés vezette, 
hogy minden népnek szüksége van szellemi 
örökségre ismeretére, de különösen így van 
ez a nemzetiségi sorban élő népcsoportoknál, 
ahol a megmaradás egyik legfőbb biztosítéka 
a szülőföldhöz való kötődés és az, hogy 
tisztában legyenek azokkal az értékekkel, 
amelyeket őseik hagytak rájuk. Legújabb 
könyve Ja j pártám, jaj pártám..." címmel 
jelent meg és az Ipoly-menti palócok párvá-
lasztási, lakodalmi szokásaival és hiedelmei-
vel foglalkozik. 

A könyv tudományos értékét elsősorban a 
gyűjtő-szerkesztő alapossága, helyismerete -
hiszen szülőföldjéről van szó - , gondos 
jegyzetelése adja, továbbá az a körülmény, 
hogy az Ipoly jobb partján gyűjtött anyagot 
folyamatosan összehasonlítja a bal partján élő, 
ugyancsak palóc népesség hasonló szokásai-
val. így az Ipoly két oldalán élő palócok 
hagyományos kultúrája, a szerző által gyűjtött 
anyag az irodalmi utalások egybevetésével, 
egységet alkot. Akárcsak az életben, hiszen az 
Ipoly vonalán századunkban meghúzott 
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politikai határ nem választja el az Ipoly-menti 
palócok egységes népi kultúráját. 

A könyv fejezetei végigkövetik az élet leg-
tartalmasabb eseményének valamennyi moz-
zanatát. A szerző áttekinti azokat a hagyomá-
nyos alkalmakat, ahol a fiatalok találkozhattak 
és megismerkedhettek egymással, mint a 
legényavatás, a pünkösdi király- és királyné-
választás, a kukorica- és a tollfosztók. Részle-
tesen foglalkozik az udvarlással, a .legény-
fogás" módozataival, a párválasztást befolyá-
soló társadalmi-gazdasági, földrajzi tényezők-
kel, majd rátér a lakodalom előtti jeles ese-
ményekre, mint a kéretés, a háztűznézés, a 
kézfogó, a jegybenjárás, a hirdetés, a hívoga-
tás, a stafírung- és a kelengyekészítés és más 
hasonlók. 

A következő fejezet a tulajdonképpeni 
lakodalommal, azon belül is a menyasszony-
öltöztetéssel, a menyasszony-búcsúztatással, 
az esküvőre menetellel, a zöldág kikéréssel, 
az örömkalács vitellel, a menyasszonytánccal, 
a kontyolással stb. foglalkozik, a legrészlete-
sebben természetesen magával a lakodalmi 
vacsorával, annak minden testi és szellemi 
táplálékával, komoly és tréfás mozzanatával. 
A szokások és a hiedelmek ismertetése cél-
szerűen keveredik a szövegben. Majd pedig a 
lakodalom zárásaként következik a hajnaltűz, 
a hajnalgaras, végül pedig a beivás és a lagzi 
agyonütése, 

A szerző monográfiájában az Ipoly közép-
ső és alsó folyása mentén települt néhány 
község: Bussa, Ebeck, Inám, Ipolybalog, 
Ipolyfödémes, Ipolyhidvég, Ipolykeszi, Ipoly-
nyék, Ipolyság, Ipolyszakállas, Ipolyszalka, 
Ipolyvarbó, Kelenye, Kemence, Letkés, Nagy-
csalomija, Palást, Pereszlény és Vámosmikola 
lakodalmi szokásait dolgozta fel. Munkája so-
rán az élő személyektől való gyűjtésen kívül 
nyomtatott és írott anyagokat, anyakönyvi 
feljegyzéseket is használt. 

Csáky Károly könyvét olvasva jövünk rá, 
mennyire leegyszerűsödött, kiürült, elszegé-
nyedett napjainkra az emberi és a társadalmi 
életnek ez a szép és jelentős eseménye. Egy-
egy vidéki, látványos lakodalomban is inkább 
csak a formai elemeket elevenítik fel a 
hagyományból. Ez a könyv hozzásegíthet 
ahhoz, hogy egyszer talán majd kialakuljon a 
mai modem lakodalomnak az a változata, ami 
a látványon kívül magába foglalja a hagyo-
mány értékes elemeit is. 

Halász Péter 



Időtök 

Népi Időjárásjóslások gyermekeknek 

A néprajzi gyűjtők fiatal nemzedékének 
két lelkes kutatója összeírta a megyében élő 
népi időjárásjóslások rigmusait, s a Hazánk 
kiadó megjelentette szépen illusztrált ízléses 
kötetben. Az anyagot Rábaközből Balázs 
Lívia, Sokorópátkáról Lanczendorfer Zsu-
zsanna gyűjtéseiből válogatták össze, s hoz-
závették Sopron környékéről Énekes Kálmán 
anyagát is, így állítva emléket a Vitnyéden élt 
kántortanító kiváló önkéntes gyűjtőnknek. Az 
Útra indító sorok-ban szándékukat abban 
jelölték meg, hogy .újra ismertté, érthetővé 
váljanak ezek a szóban terjedő időjárásmegfi-
gyelések". A gyermekek számára könnyen 
megtanulható csemege minden versike, a 
felnőtt olvasóknak pedig tanulságos betekin-
tés a természetben élő gazdálkodó emberek 
évi munkabeosztását szabályozó regulák 
hagyományába. Népünk az időjárás változá-
sait pontosan megfigyelte, észrevette az évről-
évre szabályosan megismétlődő hasonlóságo-
kat és szellemes hasonlatokkal, költői szimbó-
lumokkal fejezte ki a nemzedékekre hagyo-
mányozható tanulságait. Nemcsak a népkölté-
szet értékes hagyományai ezek a mondókák, 
hanem évszázados támpontokat adnak 
azok-ból az időkből, amikor még hiányoz-
tak a pontos meteorológiai megfigyelések. 
A költé-szet és a természeti adottságok 
összhangjában kell ezeket a regulákat 
értékelnünk, amik ha nem is naptári pon-
tossággal, de kellő arányban megadják az 
időjárás ismétlődő változásait. 

Az évet hónapok szerint átfogó gyűjtött 
anyagból érdekes néhányat kiemelve ízelítőül 
megismernünk. Decemberrel, karácsony ha-
vával kezdődik a hagyományőrző időszak, s 
jellemző rá a Hideg havas december - jó 
termést vár az ember. A rövidülő nappalokat 
mutatja a Szent Lucának híres napja a napot 
rövidre szabja. Januárban, Boldogasszony 
havában a szőlőgazdák jeles napja Vince: 
Csurran cseppen Vince - tele lesz a pince, 
vagyis ha ilyenkor megenyhül az idő, jó bor-
termés várható. Februárban, Bőjtelő havában 
ha Dorottya szoríttya - Julianna tágítja, - és 
Zsuzsanna napján megszólal a pacsirta - a 
tavasz reménysége. Március, Böjtmás havában 
Gergely még megrázza szakállát, visszatola-
kodhat a tél, de csak rövid időre. A tavaszi 
szél megélénkül: Gergely napi szél - Szent 
György napig él. Április, Szent György hava a 

böjti szelek ideje, de már kalapáccsal se lehet 
visszaverni a fiivet. Májusban, Pünkösd havá-
ban a fagyosszentek jelentenek veszélyt Zsófi 
napjáig, és ha Orbán nevet - a szőlő sír. A 
június, Szent Iván hava a medárdi esők ideje, 
ha negyven napig tart, a júniusi eső koldusbo-
tot nyomhat a gazda kezébe. Július, Szent 
Jakab hava ha nem Jöz, szeptember éhen 
marad, vagyis ha nincs jó meleg idő, meg-
sínyli a termés. Augusztus, Kisasszony havá-
ban ha Lőrinc napja szép, sok a gyümölcs s 
ép, ha viszont esik, tudjuk, oda a dinnyének. 
Szeptember, Szent Mihály első napján: Egyed 
ha fenn hordót görget - jól terem jövőre 
földed. Kisasszony napja hajtja a fecskét, kö-
zeledik az ősz. Októberben, Mindszent havá-
ban Durvul a nyúl szőre, siess fáér az erdőbe, 
beköszönt a hideg, nedves őszi idő. Novem-
ber Szent András hava: Mártonkor ha a lúd 
ßgen áll, karácsonykor térdig sárban sánti-
kál. Az András-napi hó a vetésnek nem jó. 

A hatvanöt versikét Ligeti Ágnes színes raj-
zai elevenítik meg, a névmutatóban pedig 
mindegyiknek a magyarázatát is megtalálhat-
juk. Az értékes szép kis könyvet a szerzők 
útra indító szavaival adhatjuk az olvasók ke-
zébe: „Bízunk benne, hogy a mondókába sű-
rített bölcs megfigyelések, évszázados tapasz-
talatok belopják magukat a szívedbe, s így te 
is összekötő láncszemmé válsz múlt és jövő 
között, - mint már oly sokan az idő végtelen-
jében." 

Dr. Timaffy László 

Első Nagykendl Kalendárium 1994 

A református Egyház Misztótfalusi Sajtó-
központjának nyomdájában hasznos kiadvány 
jelent meg, az Első Nagykendi Kalendárium 
1994 címmel. A 82 oldalas, elől a templom 
képével, hátsó borítólapján egy 1877-beli 
kapu képével díszített könyv több részből áll. 
A naptári rész után Péterffy László újévi 
köszöntőjét, Közhasználatú személynevek 
magyarázatát - találjuk, majd a falu távoli és 
közelmúltjáról olvashatunk művelődéstörté-
neti, néprajzi szemelvényeket. 

A régi Küküllő vármegye peremén levő fa-
lu helyén a régészeti leletek már Kr. e 400 tá-
ján szkíták jelenlétét bizonyítják. A falu nevét 
László Gyulára hivatkozva a török Kündü-ből 
származtatják. A szkíták és a népvándorlás 
lezajlása után a falu első lakói a magyarok 
voltak. A székely és a szászföld szomszédsá-
gában lévő falu népe 1848-ig jobbágysorsban 
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élt. A kalendárium ismerteti azoknak a csalá-
doknak a neveit akiknek ősei már évszáza-
dokkal ezelőtt is Nagykenden éltek. 

A Kalendáriumból megtudjuk, hogy a falu 
szellemi életét itt is mindenkor az egyházi 
intézmények vezetői irányították. Kelemen 
Lajos feltételezése szerint kezdetben unitárius 
lehetett a falu lakossága, majd református egy-
házközséggé alakult. A valláserkölcsi, szel-
lemi élet középpontjában a templom állott. A 
XIV. század második felében épült nagykendi 
templomot a századok során többször bővítet-
ték. Mai alakját 1794-ben nyerte el. A torony a 
négy fióktoronnyal együtt 1804-re készült el. 
Benne 1759 óta hívogat a kisharang. A nagyot 
a háborúk alatt többször elvitték. A mostani, 
612 kg-os 1962-ből való. A Kalendárium meg-
ismertet bennünket az evangéliumi szellem-
ben munkálkodó helybeli lelkészek névsorá-
val, köztük a szabadságharcos Sámuel József-
fel, aki 1871-1910 között szolgált Nagyken-
den. A lelkész és hívei viszonyára vet fényt a 
Katonák lelki tükre című írás, amely a lelki-
pásztor és a katonáknak bevonult ifjak közötti 
levelezéséről szól. E levelek az evangélium 
melegségét sugározták a kaszárnyák lakói 
szívébe. 

Az egyháznak itt is az iskola volt a támasza. 
Az 1599-1948 között (majdnem 350 év alatt!) 
működött 30 tanítóval a nagykendiek egymás 
után sorjázó nemzedékei megtanulták, hogy: 
„ember vagy, magyar vagy, református vagy." 
Az államosítás után Kis- és Nagykend között 
új, emeletes iskola épült. Ennek tanítóit - akik 
többségükben a falu szülöttei - is megismer-
hetjük a kalendáriumból. Az egyház 1874-ben 
könyvtárat alapított, az egyház keretében 
működő kántortanítók pedig 1890-1948 kö-
zött Dalegyletet vezettek. A nagykendi refor-
mátus gyülekezetnek van tehát mivel büszkél-
kednie, ha kulturális hagyományaira tekint. A 
Kalendárium néhány jelenkori statisztikai 
adata azonban elkeserítő: 1979-1992 között a 
lélekszám 1124-ről 921-re apadt. 

A hagyományőrző falu népi kultúrájáról is 
értékes adatokat tudhatunk meg. Olvasha-
tunk a születéssel, a gyermekneveléssel, az 
ünnepkörökkel és a temetkezéssel kapcsola-
tos szokásokról, a nagykendi temetőkről és 
sírkövekről. Ez utóbbiak rajzai - Péterffy 
László szobrászművész munkái - a naptári 
részt díszítik. A konfirmációt és a lakodalmat 
fényképek mutatják be. A nagykendi hiede-
lemvilágról és a népi gyógyításokról is ka-
punk leírást. A falu népköltészetét néhány új 
stílusú népdal, ballada és táncszó, valamint 

humoros történet érzékelteti. A helybéli népi 
alkotók közül Koncz János naiv szobrászt 
említi a Kalendárium, a verselők közül pedig 
Palkó György, Magyarosi Mihály Magyar és 
Koncz Gy. István költeményeiből kapunk 
ízelítőt. A néprajzi leírások körébe illeszkedik 
a „balavásári nagy vásárról" szóló cikk. 

A természeti csapások, háborús károk, 
veszteségek is a faluképhez tartoznak. A tem-
plom belső falán lévő márványtáblára a két 
világháború 24 + 21 hősi halottjának nevét 
jegyezték fel. 

Nagykend közelmúltjára, 1989 utáni életé-
re nagy hatással voltak a határontúli kapcsola-
tok. A svájci Maur és az Eger környéki 
Aldebrő fogadta testvértelepüléséül a falut. A 
helybéliek és a távolbanélők számára nagy 
élményt jelentett az 1990-ben megrendezett 
Falutalálkozó amelyre a szétszéledt nagy-
kendiek szép számban jöttek haza, hogy le-
róják hálájukat a szülőföldnek. 

A Kalendárium szerkesztője és szerzője 
Péterffy László nyugalmazott református lelki-
pásztor - aki fél évszázada gyökeret vert a 
faluban -, valamint helybéli születésű munka-
társai voltak. A színes és tartalmas kötet 
kiadását egy magyarországi pályázat tette 
lehetővé. Köszönettel tartozunk minden 
támogatónak és közreműködőnek, kívánjuk, 
Isten áldása legyen életükön és további 
munkájukon! 

Adorjáni R/bert Károly 

VÁMOSI SÁNDOR (Szerk.): 

A vízgazdálkodási társulatok 
válogatott bibliográfiája (1807-1992) 

A Források a vízügy múltjából sorozat 9. 
kötete nem kevesebbre vállalkozott, mint 
hogy 2500 - magyarázó jegyzetekkel és 
forrásadatokkal ellátott - folyóiratcikk, 
tanulmány, könyv és levéltári anyag bibliog-
ráfiájának közreadásával bemutassa a csak-
nem két évszázados múltra visszatekintő 
vízitársulati mozgalmat. A társulatok története 
a múlt század elejétől napjainkig szinte egy 
volt a magyar mezőgazdaság, s később az 
ipar, az egész magyar társadalom fejlődésével. 

A kiadvány teljes egészében közli I. Ferenc 
király 1807. évi dekrétumának 17. cikkelyét, 
amely a társulatok megalakulásának jogi 
garanciáját rögzítette. Ezután az első évtize-
dek gyér bibliográfiai anyagát az 1840-es évek 
közepén meginduló Tisza-szabályozás körül 
kialakuló hírlapi vita gazdag cikkanyaga 
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követi. Főleg a Hettiap és a Jelenkor című 
lapok áldoztak sok betűt az egymással 
hadakozó táblabírák, orvosdoktorok, mérnö-
kök gondolataira. 

A szabadságharc leverése után az abszolu-
tizmus által ellenzékbe szorított földbirtoko-
sok és arisztokraták a különféle ármentesítő 
és vízszabályzó társulatokban találták meg azt 
a fórumot, ahol a közjóért való politizálás a 
demokrácia feltételei mellett valósulhatott 
meg. Nem véletlen, hogy számos kiemelkedő 
magyar államférfi - aki a kiegyezés utáni 
kormányokban miniszterelnöki, vagy minisz-
teri tisztséget viselt - a társulati mozgalomban 
tanulhatta meg a politizálás demokratikus 
játékszabályait, s később magas kormánypo-
zíciója mellett is megtartotta a társulatban 
viselt vezetői tisztségét. Közülük számosan 
(Andrássy Gyula, Lónyai Menyhért, Károlyi 
Sándor, Darányi Ignác, Szapáry Gyula stb.) 
publikáltak a hazai sajtóban társulati vizimun-
kákkal kapcsolatos tanulmányokat, gazdasági 
értékeléseket. 

Sokban segíti a társulatok történetének, 
vagy egyes vidékek vízszabályozása múltjá-
nak kutatóit a millennium idejére megjelent 
társulati monográfiák sora. Adatokban igen 
gazdag kiadványaik a bibliográfiában csak-
nem kivétel nélkül szerepelnek. Századunk 
első felének sajtótükrét böngészve előtérbe 
kerül-nek a vízhasznosításokkal (öntözés, 
víziút-építés stb.) kapcsolatos cikkek, tanul-
mányok, kifejezve azt a feladatmódosulást, 
amelyet a társulatok a magyar társadalom 

vízgazdálkodási igényeinek kielégítése 
érdekében ma-gukra vállaltak. Jellegzetes 
példái ennek a Kőrösök vidékének öntözése, 
illetve a folyó közlekedési hasznosítása 
érdekében kifejtett társulati erőfeszítések, 
vagy az ország más vidékén a Hanság-, Fertő-
problémák rendezésének kísérletei. 

Az 1948-ban államosított, majd 1958-ban 
újraindított új típusú társulati mozgalom a 
viziközművesítés feladatát is felvállalva jelen-
tős munkát végzett az ország infrastruktúrájá-
nak kiépítésében. A társulatok információs 
közlönyének az 1969-től megjelenő - kezdet-
ben jobbára csak műszaki-jogi rendeleteket és 
utasításokat közreadó - Vízgazdálkodási 
Társulatok Tanácsadójának csaknem teljes 
cik-kanyaga szerepel a bibliográfiában, 
lehetővé téve az elmúlt három évtized törté-
néseinek szélesebb körű áttekintését. 
Az illusztrációkkal gazdagon ellátott, krono-
lógiai sorrendet bibliográfiát a jobb tájékozó-
dás érdekében a kötetben előforduló 850 
személy névmutatója egészíti ki. A kötetet a 
Függelékében az Országos Szövetség Elnök-
ségének névtára, valamint a területi választ-
mányok és a vizitársulatok cím- és névjegyzé-
ke teszi teljessé. 

A kötet az Aqua Kiadó gondozásában a 
KHVM, a társulatok területi választmányai, va-
lamint az egyes vízitársulatok támogatásával 
látott napvilágot. Terjesztésével a Vízgazdál-
kodási Társulatok Országos Szövetségének 
Titkársága (1051 Budapest, Arany János u. 25. 
foglalkozik F. L. 
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PÁLYÁZAT 

A XII. Országos Néprajzi és Nyelvjárási 
Gyűjtőpályázat, 1994. évi eredményjegyzéke 

Az 1994. évre meghirdetett XLI. Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázatra 294 pá-
lyamunka érkezett, ebből 199 a felnőtt, 95 az ifjúsági kategóriába tartozik. A résztvevők száma 
az előző évekhez képest gyarapodott s ennek alapján reméljük, hogy a néprajzi gyűjtés a 
jövőben visszanyeri eredeti vonzerejét és rangját. 

Idén kevesebb kézirat érkezett a megyei múzeumi hálózaton keresztül. Ennek az az oka, 
hogy némely megye újabban csak 2-3 évenként hirdeti meg a néprajzi pályázatot, s ilymódon 
növekedett a csak nálunk jelentkező egyéni pályázók száma. 

A szomszédos országokban élő magyarság egyre szélesebb körben, immár intézményes ke-
retek között is képes részt venni pályázatunkon. Idén 112 munka érkezett körükből: Romániá-
ból 86 db., Szlovákiából 10 db., Kárpátaljáról 8 db., 8 db. a Vajdaság területéről. 

A benyújtott dolgozatok összterjedelme csaknem 12 ezer oldal, s ehhez jelentős mennyisé-
gű, értékes illusztrációs anyag csatlakozik (1669 fénykép, 935 rajz, 61 térkép, 325 kotta, 6 
magnókazetta stb.). A benyújtott munkák műfajilag igen változatosak. A monografikus igényű 
feldolgozások mellett növekedett az értékes adatközlő, forrásként jól használható munkák 
száma. Sajnálatos azonban, hogy a korábbi évekhez hasonlóan csak kevesen vállalkoztak 
kérdőíves gyűjtésre. 

A pályamunkák tematikus megoszlása azt mutatja, hogy változatlanul népszerűek a külön-
böző szokás - feldolgozások (életkor, kalendáris szokások, vallásos élet - 63 db.), s a visszaem-
lékezések (életsors, családtörténet, helytörténet - 67 db.). Továbbra is közkedveltek a nyelvé-
szeti témák (48 db.). Idén, hacsak kis mértékben is, de növekedett az anyagi kultúrát bemutató 
munkák száma (gazdálkodás - 17, mesterségek - 18, építészet - 17 stb.) 

A dolgozatokban figyelemre méltó ismeretanyagot mutatnak be a szerzők. Az adatgyűjtés 
alapján készült leírásokban azonban gyakran hiányzik az adatközlők megnevezése, életkora, 
foglalkozása, kérdőíves gyűjtéseknél a kérdőívek megnevezése, szakirodalmi vagy egyéb írott 
források adatolása. Számos esetben hiányzik a pályázó adatainak (pontos címe, foglalkozása, 
életkora) feltüntetése is. Kérjük tisztelt pályázóinkat, hogy a jövőben pontosan adják meg 
ezeket a pályázati felhívásban is kért adatokat. 

Az Országos Bíráló Bizottság 1994. április 21-én ült össze dr. Selmeczi Kovács Attila, a Nép-
rajzi Múzeum főigazgató-helyettes elnökletével. A beküldött pályamunkák elbírálásában a 
Néprajzi Múzeum munkatársai mellett az MTA Néprajzi Intézete, a Nyelvtudományi Intézet, az 
ELTE Folkór Tanszék és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársai vettek részt. 

A zsűri tagjai voltak: dr. Hajdú Mihály - az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársa, 
dr. Tátrai Zsuzsanna - az MTA Néprajzi Intézet munkatársa, dr. Verebélyi Kincső. - Az ELTE 
Folklór Tanszék munkatársa, dr. Kecskés Péter és dr. Csuhás Györgyi - a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum munkatársai, dr. Laczkovits Emőke - Veszprém megyei Múzeumból, dr. Györgyi 
Erzsébet, dr. Molnár Mária, dr. Szacsvay Éva, Szabó Zoltán, Szuhay Péter, dr. Szemkeő Endre, 
dr. Forral Ibolya - a Néprajzi Múzeum munkatársai. 

A zsűri 20 első díjat, 30 második díjat és 45 harmadik dfjat ítélt oda, és számosan kaptak 
pénzjutalmat, könyvjutalmat, dicsérő oklevelet. A díjak átadására 1994. május 21-én került sor a 
Néprajzi Múzeum Dísztermében a Múzeumi Világnap alkalmából. Az ünnepség egyben találko-
zási alkalom a gyűjtők számára, amelyhez Múzeumunk tartalmas programot nyújtott. 

Megköszönjük minden pályázónknak, a sokszor névtelenül szereplő szakkörvezetőknek és 
tanároknak, hogy ebben az évben ismét gazdagították értékes munkáikkal a néprajztudo-
mányt. 
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Az Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázatot a Néprajzi Múzeumon kívül számos 
intézmény, alapítvány is támogatta, akiknek ezúton is köszönetet mondunk segítségükért: 
Bethlen Gábor Alapítvány, Csehszlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány, Honismereti Szövet-
ség, Illyés Alapítvány, Lakitelek Alapítvány, A Magyar Népművészetért Alapítvány, MTA 
Nyelvtudományi Intézet, MKM Etnikai és Nemzeti Kisebbségi Főosztály, Magyar Néprajzi 
Társaság, Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 

I. Díj 
Felnőtt Kategória: 
Adorjáni Rudolf Károly, Dicsőszentmárton: Temetési szertartások és szokások a Maros me-

gyei unitáriusoknál - Baksáné Fodor Krisztina, Karancslapujtő: Lakodalmi népszokások 
Karancslapujtőn és környékén - Bejczi Balázs, Tata: A vásárok Vas megyében a századforduló 
körüli évtizedekben - Csete Balázs Honismereti Szakkör, vezető: Győri János, Jászkisér 
Disznóvágási élményeim gyermekkoromtól napjainkig - Faragó Jánosné, Jászárokszállás: Jeles 
napok Jászárokszálláson II. Húsvéti ünnepkör - Harmath Lapsné - Schön Mária, Hajós: D' 
sann scheint... (Mondókák, gyermekjátékok Hajósról) - Janitsek Jenő, Kolozsvár: Torda-
szentlászló, Magyarléta, Magyarfenes, Gyergyószárhegy, Gyergyóalfalu, Gyergyókillyénfalva, 
Miklósvárszék történeti és mai család- és helynevei - Koppány János, Tótkomlós: Rend és 
szokások a szlovák evangélikus istentiszteleten Tótkomlóson, Az evangélikus templomhoz 
kapcsolódó népszokások - Lőrinczi Etelka, Árapatak: A kender termesztése és felhasználása 
Árapatakon - Nyul Katalin, Gelse: Népi gyermekjátékok Gelsén - Szabó Éva - Szabó László, 
Hatvan: Útszéli Krisztusok - Wass György, Beszterce: A zselyki fúvószenekar múltja és jelene 

Ifjúsági kategória: 
Hajdú Kata - Horváth Anita, Illyés Gyula Gimnázium, Budaörs: Gyermekjátékok, -

Harmath Kornélia, Osli: Höveji himzés - Puskás Katalin, Veszprém: A szentgáli Pizse Molnár 
pásztordinasztia története - Sári Zsolt, Eger: Jeles napok és az életkorhoz kapcsolódó szokások 
Szihalmon - Stöckert Gábor, Sopron: A soproni parókásokról - Szunyogh Szandra, Veszprém: 
Egyesületi élet Vörösberényben - Varga Eszter, Börcs: A fiatalok ismerkedése, udvarlás, 
párválasztás és ismerkedés - Varga Eszter, Börcs: Gazdacselédek az 1920-as évektől a földosz-
tásig Börcsön. 

II. Díj 
Felnőtt kategória 
Binder Pál, Brassó: A középkori és újkori Kolozsvár szász családnevei és azok magyar fordí-

tási formái (kb. 1450-1750) - Bodnár Laps, Mátyóc: Szerződéses munkaviszony az Ung-vidéki 
gazdáknál - Fülöp Dénes, Makfalva: A makfalvi fazekasság története - Cs. Gergely Gizella, 
Székelyudvarhely: Varrott csipke Györgyfalva népművészetében - Godena Albertné, Surd: 
Lakodalmi szokások régen és jelenben Nemespátróban - Gub Jenő, Szováta: Az állattartás 
etnozoológiája a Sóvidéken - Gulicska Irén, Hódmezővásárhely: Uram a cserép embörzsírral 
készül... - Grünceiszné Józsa Zsuzsanna, Diszel: Egy német nemzetiségi falu a Bakonyban, 
Pula - Jávorcsik Béla, Nagyszénás: Parasztlakodalom a vőfélyversek tükrében Nagyszénáson 
1992. - Lőcsei Laps, Miskolc - Zsíros Sándor, Felsőzsolca: Fa épületdíszek Felsőzsolca régi 
házain - Mapr Miklós, Szilágynagyfalu: Vásárok és piacok Szilágynagyfaluban (A vásárok 
etnogeográfiai vizsgálata) - Maruzs János, Mátraderecske: A család vizsgálata - Matics Pál, 
Szalkszentmárton: Öreg bírók és tanácselnökök Szalkszentmárton életében - Mirk László, 
Csíkszereda: A hagyományos paraszti élet ünnepei és szokásai Csíkmenaságon - Nagy Zoltán, 
Budapest: Diósjenői temetők története, régi temetési rend, temetési szokások, tárgyi emlékek -
Nagyfalusi Ilona, Csanádpalota: Karácsonyi népszokások Csanádpalotán - Padár Edit, Jász-
apáti: Változás és állandóság - egy jászapáti tanya története 1904- 1970-ig - Sándor Attila, 
Sövényfalva: Adalékok Sövényfalva néprajzához - Sándor Katalin, Vésztő: A Kászonok ragad-
ványnevei napjainkban - Szabó István, Makó: Ahol a bölcsőm ringott... - Szigeti György, 
Halásztelek: Apátfalva népi jóléte V. - Tamás Irén, Kolozsvár: Házassági hagyományok 
Magyarszováton - Tóth Natália, Sislóc: A téli ünnepkör jellegzetes szokásai a Kárpátaljai Sislóc 
községben - Tóth Natália, Sislóc - Hutter Éva, Rát: A téli ünnepkör szokásai Szilágyszéren -
Turza Péter Pál, Ditró: Orotva személynévrendszere. 
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Ifjúsági kategória 
Fülöp János - Geisz Katalin, Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár: Történelmi és néprajzi 

szeletek Kaposfő múltjából - Fülöp Tibor -Bende Imre, Péchy Mihály Építőipari Szakközépisko-
la, Debrecen: Derecskei porták felmérése - Gergely Ibolya, Budapest: Ditró helynevei - Mizser 
Viktória, Gárdonyi G. Honismereti Szakkör, Sály: Nagyapám zöldséges és gyümölcsös kertjei -
Szigeti Andrea, Sopron: Falusi élettér. 

III. Díj 
Felnőtt kategória 
Arnold Mária, Herend: Adalékok Herend német nemzetiségű lakosainak életéhez a század-

fordulótól a II. világháború végéig - Asztalos Enikő, Marosvásárhely: Nem jól ment az életem 
soha! Kiss Miklósné Szép Júlia élete - Baukó János, Teleki Blanka Kollégium, Szeged: A 
Marcelházi halászat szakszókincse - Bence Sándor, Ada: A kórogyi iskola története -
Bohányiné Boda Gyöngyi, Szombathely: A szili búcsú - Csongrádi Pál, Kardoskút: Homályba 
vesző szokások, az emlékek tükrében (Szüreti bál a pusztán) - Czébely Laps, Gát: A viski 
református énekkar története - Czinege Menyhértné, Nagybárkány: Babonás történetek, népi 
szokások Nagybárkányban - Godena Albertné, Surd: Tájszóismeret a nemespártói általános 
iskolás gyerekek körében - Hints Miklós, Kolozsvár: Aranyosszék hét településének helynevei 
- Hutterer Éva, Rát: Az emberi élethez fűződő népszokások a Kárpátaljai Rát községben -
István Lajos, Korond: Sóvidéki népi állaturusosok, gyógymódjaik és receptjeik - Jambrich 
Kázmér, Pécs: Volt egyszer egy iskola (Katonakorom és hadifogságom utolsó hónapjai), 
Külszolgálat Szlavóniában (Fotósorozat) - Jankus Gyula, Kéménd: Szőgyén története és 
földrajzi nevei - Jankus Gyula, Kéménd: A Hont-tal kapcsolatos felvidéki településnevek -
Kisfalusi János, Viszló: Az életfordulókhoz kapcsolódó ünnepek története régen és ma - Dr. 
Kisida Erzsébet, Budapest: Viszló község állattartása, kereskedelme, vásári forgalma 1903-1907 
között - Dr. Kovács Imre, Székesfehérvár: Tömésfalak Felsőkörtvélyesen - Kresz-Guther Hona, 
Beszterce: Egykori felekezeti iskolák épületeiről - Lator Hona, Visk: Öltözködési szokások 
Visken - Lörinczi Ferenc, Sepsiszentgyörgy: Népi gyógyászat Árapatakon - Maruzs János, 
Mátraderecske: Ballagási szokások egy palóc faluban, Mátraderecskén - Molnár János, Téglás: 
AII. világháború Téglást érintő eseményei... - Nagy Angelika, Szűrte: A lakodalmi népszokások 
költészete Szürtén - Nagy Endre, Érsekújvár: Leléd földrajzi nevei - Nagy Endre, Érsekújvár: 
Bajta földrajzi nevei - Nagy Judit, Dáka: Dáka ragadványnevei - Német Béla, Bodajk: Cselédek, 
aratók, summások, Vendelek Tárnokpusztán - Orbán Lászlóné, Győr: Régi falusi élet 
Szerecsényben - Dr. Pethő Mária, Szolnok: Adatok a Békés megyei szlovákok népi táplálkozá-
sához - Szabó Zita, Fábiánsebestyén: Élelemfeldolgozás és táplálkozáskultúra a kisparaszti 
gazdaságokban Fábiánsebestyén községben - Székely Ferenc, Vadasd: Szakrális adományok 
néprajza Vadasdon - Szobi Mátyás, Felsőszecse: így volt elrendelve - Tamás Károlymé, 
Szentgál: Hiedelmek és népszokások Szentgál községben - Vitos László, Fitód: Székelyföld 
íratlan törvényei - Wass György, Beszterce: Zselyki amerikások és kanadások - Zsigmond 
József, Marosvásárhely: Adatok a magyarói orvosnélküli népi gyógyászat köréből. 

Ifjúsági kategória 
Batai Gábor, Kölesd - Lévai Gábor, Mernye - Mireider László, Fadd: Zengővárkony - Csa-

var Leona, Sepsiszentgyörgy: Bikfalva helynevei, története - Csongrád megyei Honismereti 
Diáktábor, Csanádpalota: A mindszenti piac - Édl Mária, Bánd: A naptári év ünnepi szokásai 
Bándon - Általános Iskola Fertödi Honismereti Szakkör, Fertőd: Jeles napok - Jaksa Csaba, 
Dömsöd: Nagyapám juhászata - Kedves Krisztina - Pápai Virág, Illyés Gyula Gimnázium, 
Budaőrs: Sváb életszokások - Kocsis Tamás, Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium, Sop-
ron: A soproni zsidóság hitélete és vallási szokásai a XX században - Márkus Anita, Körössy 
József Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola, Szeged: Divat és öltözködéskultúra 
Európában... - Márton Annamária, Szatmárnémeti: Hagyományos és új ünnepek, szokások a 
családok, közösségek életében - Pákozdi Szilvia, Révai Miklós Gimnázium, Tápszentmiklós: 
Az élet Tápszentmiklóson. 

Különdíj 
Nagyné Újvárosi Magdolna, a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola honismereti szak-

körének szakkörvezető tanára, Debrecen 
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Pályázati felhívás 

Az 1995. évi XI.II. Országos Néprajzi 
és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat 

Ajánlott néprajzi témakörök 
1. A paraszti és kisipari termelés új gazdasági formái 
A privatizációt és a kárpótlást követően milyen új gazdálkodási formák jöttek létre a telepü-

lésen (községben, kisvárosokban és tanyákon). Egy-egy konkrét gazdasági (családi, vállalko-
zói, kis és nagy üzem) létrejöttének története, működése: a gazdálkodás stratégiája, üzemszer-
vezete, termelési terve, könyvelése és naplói, eszközkészlete ( a régi gazdaság eltett darabjai, 
modernizációs gépek stb.), munkarendje, munkamegosztása, a termelés technológiája, érté-
kesítése, kereskedelme, kölcsön- és bankrendszere, pénzforgalma. 

2. Változó és állandó ünnepek 
Egyéni-családi és intézményi, közösségi ünnepek a település (község, kisváros) életében -

konkrét esettörténetének alapján. Az ünnepek változatos rendjéből bármely ünnep külön-
külön megragadható, a leírásnál lényeges, hogy valakihez, vagy valakikhez kötődő eseményt -
szokást írjunk le. Ha például a ballagást választjuk: milyen volt édesanyám ballagása az 1950-es 
években, az enyém a 70-es években, a lányomé a 90-es évek elején, vagy az anyám, az én, a 
lányom, az unokám esküvője. Milyen volt a madarak, fák ünnepe 1992-ben, vagy a községi II. 
világháborús emlékmű avatás 1991-ben. Milyen azonosságokat és különbségeket mutatnak az 
időben változó politikai ünnepek, mint pl. március 15, május 1, augusztus 20, november 7, 
október 23, vagy hogyan alakultak a tsz zárszámadásai, közgyűlési ünnepségek, az egyházi 
ünnepek stb. 

3. A hagyományos közösségek átalakulása 
A település társadalmának újraszerveződése különböző társadalmi, történelmi események 

hatására, mint pl. kitelepítések, betelepítések, népességcsere, menekültek, faluból elvándorol-
tak, a földről elűzöttek, tanyasiak-pusztaiak beköltözése, ipari ingázók, társadalmi státuszuktól 
megfosztottak, tisztségbe-küldetésbe helyezettek. Ezek a folyamatok hogyan változtatták meg 
a helyi társadalom szerkezetét, a vezető rétegek (politikai, kulturális, gazdasági elit) összeté-
telét, a véleményvezérek és divatdiktálók, a befolyásolók, a ténylegesen döntők körét. Konkrét 
élettörténetek és csoportleírások bemutatása során válik igazán szemléletessé vizsgálódásunk. 

4. Szabadon választott egyéb néprajzi témák. 
Ajánlott nyelvjárási témakörök: 
1. Nyelvjárási szókincs, tájszavak, szólások, közmondások. 
2. Nevek, és hozzájuk fűződő történetek, magyarázatok személy- és ragadványnevek, állat-

és növénynevek, földrajzi nevek - a szomszédos országok magyarlakta településeinek történeti 
és mai helynevei. 

Rendkívüli pályatétel: 
A Kárpát-medence magyar történeti mondáinak összegyűjtése. 
A Magyar Néprajzi Társaság által meghirdetett pályázatban közreműködik a Néprajzi Múze-

um is. A pályázathoz külön felhívás, gyűjtési útmutató készült, amelyet közreadunk. 
Pályázati feltételek: 
•a feldolgozások, leírások, részletes anyaggyűjtés alapján készüljenek; 
•eredeti adat- és forrásgyűjtések lehetnek: levelezés, naplók, önéletrajzok, magnetofonra 

rögzített interjúk, stb., fénykép)- és diasorozatok, archív videofelvételek; 
• az adatközlők, források pontos megjelölése; 
• terjedelme: 15-200 oldal/felnőtt tagozat, 10-50 oldal/ifjúsági tagozat. 
A pályázatra olyan munkák adhatók be, amelyek a paraszti, illetve falusi kisvárosi életről 

szólnak, saját tapasztalaton, helyszíni gyűjtésen, illetve történeti, levéltári kutatáson alapuló 
eredeti ismeretanyagot tartalmaznak. 

Nem adható be pályázatra nyomtatásban már megjelent, kiadás alatt álló, más pályázaton 
már részt vett, vagy közgyűjteményben elhelyezett munka, főiskolai, egyetemi szakdolgozat, 
doktori értekezés, illetve hivatalos munkatervben szereplő kézirat. Továbbítjuk az illetékes 
intézményeknek azokat a dolgozatokat, amelyeknek témája nem illeszkedik a pályázathoz. 



Tudnivalók: 
a) A pályázat nyílt, azon bárki részt vehet, aki néprajzi illetve nyelvjáráskutatással hivatássze-

rűen nem foglalkozik és nem ezeken a területeken szerezte szakképesítését. Egy pályázótól 
több pályamunkát is elfogadunk, és több pályázó, vagy szakkör közösen is készíthet pályamű-
vet. A pályázatnak felnőtt és ifjúsági tagozata (18 éves korig) van. Összefüggő munkákat 
részenként nem lehet beadni, de több különböző munka alkothat lazán összefüggő sorozatot a 
későbbiek során. 

b) Ha a pályázók a megyei néprajzi-honismereti pályázatokra vagy a területükön megalakult 
szakmai társaságokhoz juttatják el pályázatukat, akkor azokat két, azonos tartalmú és kiállítású 
példányban kell beküldeni, hogy a múzeumok továbbíthassák az országos pályázatra. A 
megyei pályázatokról a megyei múzeumi szervezetek adnak részletes felvilágosítást. A megyei 
pályázaton való részvétel nem kizáró ok, de nem is feltétel az országos pályázaton. 

c) A pályamunkákon fel kell tüntetni a szerzők nevét, pontos címét és foglalkozását. Az ol-
dalak, illetve külön az illusztrációk is (rajzok kották, térképek) legyenek folyamatosan, élőiről 
végig számozva. Fényképekről készült xeroxmásolatot nem fogadunk el illusztrációként. 

d) A beadott kéziratokat nem küldjük vissza, azok a Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattárába 
kerülnek, és ott az érdeklődők rendelkezésére állnak. 

A pályázók munkáját segítik a különböző témákhoz - szakemberek által - készített útmuta-
tók és kérdőívek. Ezeket és egyéb szakmai segítséget a Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattárá-
ban lehet beszerezni, személyesen vagy levél útján. Amennyiben a gyűjtéshez kérdőívet vagy 
útmutatót használ fel a gyűjtő, azt megnevezve, a pályamunka elején fel kell tüntetni. 

Útmutatók, kérdőívek a következő témákkal kapcsolatban állnak rendelkezésre: családtör-
ténet, önéletrajz, rokonsági rendszer - szántás-vetés, hordás-nyomtatás-cséplés, juhtartás -
szobabelsők, konyha-kamra, tárgyleltárak - kisipari, mesterség - épületfalak, kerítések és 
kapuk, tanyai telekrendezés, csűrök, kertészeti építmények, csőszkunyhók, méhesek, kutak, 
szakrális emlékek, folyami vontatás, csúszójárművek - kertkultúra - gazdacselédek, Amerikába 
irányuló kivándorlás, urbanizáció - szőlőhegyi élet, présházak, pincék - ismerkedés-udvarlás-
párválasztás, lakodalom, búcsú, gyermekjáték - falutörténet a szájhagyomány és más helyi 
források alapján - földrajzi nevek, állandó szókapcsolatok, nyelvjárási és névtani témák. 
Nyelvészeti útmutatást a MTA Nyelvtudományi Intézettől (1014 Budapest, Színház 6/9.) lehet 
igényelni. 

A pályázatok benyújtási határideje: 1995. március 1. 
Cím: Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattár, Gyűjtésszervezés 1055 Budapest, Kossuth L. tér 12. 

Pályázati díjak: 
Felnőtt tagozat: I. díj II. díj III. díj IV. díj 

20.000.- 15.000- 10.000 - 5.000.-
Ifjúsági tagozat: 10.000.- 7.000 - 5.000.- 3.000.-

valamint könyvjutalmak, dicsérő oklevelek. 
A díjak odaítéléséről országos zsűri dönt, a pályamunkáról készített szakmai bírálatok alapján. 
A pályázat szakmai elbírálásában a Néprajzi Múzeum mellett közreműködik a Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum, a MTA Néprajzi Kutatóintézete, a MTA Nyelvtudományi Intézete, az ELTE 
Néprajzi Tanszéke és a Magyar Néprajzi Társaság. 

Néprajzi Múzeum Budapest, Kossuth Lajos tér 12. 1055 

Pályázat a Kárpát-medence 
magyar történeti népmondáinak összegyűjtésére 

A magyar honfoglalás 1100. évfordulójának alkalmából a Magyar Néprajzi Társaság pályáza-
tot hirdet a Kárpát-medence magyar történeti népmondáinak összegyűjtésére, a következő 
intézmények közreműködésével: Magyarországon a Néprajzi Múzeum, a Magyar Történelmi 
Társulat, a Magyar Nyelvtudományi Társaság, a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, a 
Honismereti Szövetség, a TIT Györífy István Néprajzi Egyesülete, Romániában a Kriza János 
Néprajzi Társaság, Szlovákiában a Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Ukrajnában a Kárpátal-
jai Magyar Néprajzi Társaság, Jugoszláviában a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiss 
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Lajos Néprajzi Szakosztálya, Horvátországban a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közös-
sége, Szlovéniában a Muravidéki Magyar Nemzetiségi Önigazgatási Közösség, Ausztriában a 
Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. 

A pályázat célja a Kárpát-medence magyar történeti mondáinak minél szélesebbkörű össze-
gyűjtése nemzeti kultúránk gazdagítására. A történeti mondákban egyrészt egy-egy család vagy 
falu történetének fontos eseményei, kiemelkedő egyéniségei, másrészt a magyar történelem 
hősei, küzdelmei elevenednek meg. így ezek a történetek megerősíthetik mind a kisebb 
(család, falu), mind a nagyobb közösségek (tájegység, népcsoport, etnikum) összetartozás-
tudatát. Múltunk megőrzésével mi magunk gazdagodunk. Egy latin mondás szerint: „Annyit 
tudunk, amennyit az emlékezetünk megőriz." 

Az összegyűjtött mondák különböző szempontú (folklorisztikai, nyelvészeti, történeti) kuta-
tásokat segítenek majd elő, valamint 1996-ban egy reprezentatív magyar történeti mondagyűj-
temény összeállításának és kiadásának lesznek fonásai, általuk kibővül a Magyar Történeti 
Mondaarchívum. Történeti mondakincsünk minél teljesebb megismerése miatt szerencsés 
lenne, ha a pályázat valamennyi magyarlakta vidéket, és minél több helységet átfogna. A 
pályázat alábbi kérdőíve a következő folyóiratokban jelenik meg: Művelődés, Honismeret, 
Néprajzi Látóhatár, valamint beszerezhető a Néprajzi Társaság és a Néprajzi Múzeum 
Ethnológiai Adattárának címén is (1055 Bp. Kossuth tér 12.), a szomszédos országokban pedig 
az ottani kiíró intézmény címén. 

Gyakorlati útmutató 
A mondákat gépírással, 2 példányban kérjük beküldeni, ha ez megvalósíthatatlan egy pél-

dányban, olvasható kézírással. Mindegyik pályázat élén szerepeljen a gyűjtő teljes neve, 
életkora, foglalkozása, hivatalos postacíme, valamint a gyűjtés(ek) helye (helységnév, megye, 
ország). Kérjük, hogy minden monda külön lapra kerüljön, minden monda után fel kell tün-
tetni elmondójának teljes nevét, születési helyét és idejét, foglalkozását, lakóhelyét 
(helységnév, megye, ország), vallását, nemzetiségét, iskolai végzettségét. 

Elsősorban a szájhagyományban élő, a közösség tudását is tükröző történeti mondákat vár-
juk, lehetőleg szószerinti, a természetes beszédszövegnek megfelelő lejegyzésben. A pályázó a 
saját maga által ismert mondákkal is jelentkezhet, de kérjük, hogy ezt tüntesse fel a pályázatán. 
Ha a monda szövegéből nem derül ki, a gyűjtő kérdezzen rá, hogy a monda előadója kitől, 
mikor, milyen körülmények között hallotta, hol tanulta. Próbáljuk meg kideríteni, hogy a 
monda a szájhagyomány útján őrződött-e meg, vagy elmondója az iskolában tanulta, olvas-
mányélményeiből merítette (honnan?), esetleg újságból, rádióból, TV-ből tanulta. 

Tankönyvekből, könyvekből kimásolt mondákkal nem lehet jelentkezni! A mondának nem 
irodalmi feldolgozását, átdolgozását várjuk, tehát a gyűjtők igyekezzenek szószerint visszaadni 
az adatközlők által elmesélt mondákat, ezért szerencsés lenne, ha a gyűjtéshez magnetofont 
használnának. Örömmel vennénk, ha a lejegyzett mondákon túl a felvételeket tartalmazó 
kazettákat is elküldenék, melyekért cserében üres kazettákat küldünk. A hagyományok leg-
jobb ismerői többnyire az idősebb korosztályokból kerülnek ki, de a fiatalabb generációk 
körében is javasoljuk a gyűjtést, így fény derülne arra is, hogy miként élnek tovább, alakulnak 
át vagy születnek újjá a hagyományok a fiatalok, a gyerekek körében. A pályázat értékét 
növeli, ha a történeti mondában szereplő helyszín (vár, barlang, szikla, stb.) rajzát, fényképét is 
beküldik. Ha a gyűjtés során olyan füzetre, naplóra bukkanunk, amelyben valaki családja vagy 
faluja krónikáját írta meg, akkor ezek beküldését is értékelnénk. 

A pályázat beadási határideje: 1995. március 1. 
Cím: Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattára 1055 Budapest Kossuth tér 12. 
Díjak felnőtt ifjúsági 
I. 30000 Ft. 15000 Ft. 
II. 20000 Ft. 10000 Ft. 
III. 10000 Ft. 5000 Ft. 
A színvonalas pályázatok könyvjutalomban részesülnek. 
Minden pályázat a pályázó szellemi tulajdona marad, ha bármikor közlésükre kerül sor, ak-

kor az csak a gyűjtő nevének és a gyűjtési adatok feltüntetésével történhet. 
Tartalmi útmutató 
A következőkben felsorolt témakörök segítséget nyújtanak a gyűjtőnek abban, hogy milyen 

mondatípusokra kérdezhetnek rá. 
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I. Alapítási mondák (természeti képződmények, emberi létesítmények, kultúrjavak keletke-
zése). Idetartoznak a következők: források, patakok, folyók, tavak, sziklák, barlangok illetve 
elnevezésük eredete, (pl. Tordai hasadék) Emberi létesítmények: falvak, templomok, várak, 
kastélyok építése, helyük csodálatos kijelölése (csoda helyén, fogadalomból, állat vezet el, az 
építőanyagot más helyre hordják, amit nappal építenek éjjel leomlik, építőáldozat, befalazás), 
kutak, harangok, árkok (pl. Csörz árka), halmok (Kunhalom: kunok sírját rejti; testhalom: 
katonák tömegsírja, egy nő árulásának áldozatai), dombok (sapkával vagy csizmaszárral, egy 
éjszaka összehordott, sír vagy sátor alatti domb), titkos utak, alagutak eredete. Etnikai csopor-
tok, tájegységek keletkezése, családok eredete (Hunyadi, Bocskai, Micbánné), család- és 
ragadványnevek eredete, bánya- és birtokalapítások vagy szerzések (amennyit körbelovagol, 
köpenye betakar, csókért szerzett, állat jelöli ki, birtokadomány hőstettért, győzelemért). 

n. Névmagyarázó mondák Szorosan kapcsolódnak az előzőekhez, minden olyan monda 
idetartozik, amely valamely név eredetére ad magyarázatot. (Földrajzi nevek, határrész nevek, 
dűlő nevek, stb.), ha történeti vonatkozásuk van.) 

III. Az őstörténeti mondák csoportjába tartoznak a hunokról, Attiláról, Csaba királyfiról, a 
magyarok eredetéről vándorlásáról, a honfoglalás hőseiről (Álmos, Árpád, Emese, Hétmagyar, 
stb.) és eseményeiről (pl. fehér ló mondája) szóló történetek. 

IV. Háborúk és katasztrófák idetartoznak a következők: Harcok, háborúk előre megjóslása 
égi jelekből. Török-tatár mondakör (kutyafejű tatárok, elrejtőzés az ellenség elől, (tatár-likak, 
mocsarak) „Sári-Mári jertek elő', kiabálással csalják elő a bujkálókat, kegyetlenkedéseik: az 
asszonyokat mellükbe kötelet húzva hurcolják el, dióbélen hizlalják a foglyokat, embert igába 
fognak; éhínség, a halott harcos sírján fa nő.) Hősiesen harcoló nők. Kuruc háborúk (csaták, 
árulók, ellenség tőrbecsalása csellel úgy tesznek, mintha sokan lennének, sok élelmük lenne, 
tüzet gyújtanak bujdosás, rabság). Az 1848-49-es szabadságharc eseményei. Az első és második 
világháború mondái, hadifogság, kitelepítések. 1956-ról szóló történetek. Kincsmondák (az 
ellenség elől vagy az ellenség által elásott, elrejtett kincsek, megtalálása égi jel vagy kincs-
kereső állatok segítségével; a kincset természetfölötti lények őrzik, akik vagy segítik vagy 
akadályozzák a keresőt). Elsüllyedt falvak, városok (tengerbe, tóba, föld alá). 

V. Kiemelkedő személyek Királyok Szent István és a magyar szentek (Imre, Gellért, Erzsébet, 
Margit), Szent László (vizet fakaszt, lova patkója nyomot hagy a sziklában, az aranypénzt kővé 
változtatja, halála után is segít a harcoló székelyeknek, magyaroknak). Mátyás király (álruháhan, a 
kolozsvári bíró, „Itt járt Mátyás király", furfangos kérdéseire az okos lány, az öreg juhász, a cinkotai 
pap válaszol, megkapáltatja az urakat, „Egyszer volt Budán kutyavásár".) Habsburgok (Mária Terézia, 
n. József, Ferenc József, Erzsébet királyné, Rudolf trónörökös). Hősök: Toldi Miklós, Kinizsi Pál, a 
Báthori családhoz fűződő mondák, (Báthori Erzsébet, a kegyetlen úmő, aki szolgálói vérében fürdik, 
Báthori Gábor és a veres barátok). Rákóczi és a kurucok (Rákóczi udvarlása, lánya, elárulása, bujdo-
sása). Kossuth és a szabadságharc hősei( Bem, Görgey, Dembinszky), az aradi vértanúk (későn jött 
kegyelem). Sándor Móric Betyárokról szóló mondák (Rózsa Sándor, Sobri Jóska, Milfai, Zöld Marci, 
Patkó Bandi, Vidióczki stb.). Hogyan lettek betyárok, milyen segédeszközeik vannak (minden zárat 
nyitó vérfű, vasfű a tenyere alatt, az anyja hasából kivágott magzat ujjával világítanak, speciális 
fegyvereik). írók: Csokonai, Petőfi, Arany, stb. Helyi hősök, csodatevők, helyi rablók, gonosztevők. A 
kiemelkedő hősök születésének előjelzése, vitatott születési és (pL Petőfi) keresztelési helye (pL 
Kossuth), nagyságuk megjóslása gyermekkorban, (pL Kossuth) tetteik, harcaik, a királlyá választás 
különös körülményei (pL Mátyás), nevezetes fa, mely alatt a hős megpihen, amihez a lovát köti (pL 
Rákóczi), lovuk táltos tulajdonságokkal rendelkezik (pL Szent László, Rákóczi) lovukon fordított 
patkó van (Rákóczi, betyárok), haláluk, haláluk álhíre, visszatérésük, álhősök (ál-Rákóczi, ál-Petőfi, 
ál-Kossuth), sebezhetetlenek, örökéletűek, visszatértüket várják (Rákóczi, Kossuth, Rudolf). 

VI. Bűn és bűnhődés mondái: valamilyen tilalom megszegése (ünnepnapokon, dologtiltó 
napokon végzett munka), kenyér megszentségtelenítése, bűntett elkövetése és ennek követ-
kezménye (halál, elsüllyedés, koporsóját se föld, se víz nem fogadja be, kővé válás, állatok 
pusztulása). Hamis eskü (talp alá vagy csizmába tett föld) és büntetése. Átok és ennek követ-
kezménye (halál, elsüllyedés). Az ártatlanul megöltek véréből forrás, rózsatő, kápolnavirag 
fakad. Szent vagy szent hely, tárgy meggyalázása és büntetése. Kísértetek (kegyetlen földesúr, 
gonosztevő halála után sem nyugodhat). 

Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1994 
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könyve; Pap János: Beszélgetések a 
Muskátli utcában; Hajdú Rájis János: A 
technikai fejlődés kezdete, a motorikus erő 
megjelenése Mezőkövesden; Sárközi 
Zoltán: A keresztényszocialista dr. Csepala 
Lajos (1873-1944); Kápolnai Iván: A tanári 
és emberi példakép. Ötven éve hunyt el 
Wolfinau Béla tanár úr; Hajdú Imre: 
Bükkaljai borfesztivál - 1993. október 20.; 
Szlovák Sándor: Mecénásokra pedig 
szükség volt (és van); Répászky Zoltán: 
Iskolamúzeum nyílt Mezőkövesden; Pap 
János: A Szent Család Mezőkövesden; 
Hajdú Imre: Hazahívó szép üzenet, avagy 
két nap a gyökereknél; Kiss József: Káplár 
Alexandrival lekezelt a király; Répászky 
Zoltán: Mondáinkból - Cserépfalu; Kápol-
nai Iván: Egy matyó Pannóniában; Pető 
Margit: Gyalogosan; Móra Magda: Dr. 
Kiéri János emlékezete. 

Matyóföld. Mezőkövesd. (Fénykép-
album) Mezőkövesd Város Polgármesteri 
Hivatala 1991. 36 old. 

Migráció a Kárpát-medencében. 
Országos történeti és művelődéstörténeti 
tanácskozás, Békéscsaba újratelepítésének 
275. évfordulóján. Kiad.: Körösi Csoma 
Sándor Főiskola, Békéscsaba, 1994. 341 
old. 

Köteles Laps: Gazdasági, társadalmi 
folyamatok és a helyi társadalom átalaku-
lása Békéscsabán; Gombos János: Eredmé-
nyek és problémák a dél-alföldi szlovákság 
18. századi történetének kutatásában; 
Szabó Ferenc: Békéscsabai migrációs hul-
lámok 1853-1895 között; Mázán Mátyás: 
Adalékok a magyar-csehszlovák lakosság-
csere békéscsabai történetéhez; Zielbauer 
György: Elhurcolás és kitelepítés (1944-
1949); Németh István: A német lakosság 
menekülése és áttelepítése Európában 
(1944-1949); Zorn Antal: Menekülés és 
kitelepítés Bács megyéből; Merk Zsuzsan-
na: A délvidéki székely telepítés az 
egyházi források tükrében (1941-1944); 
Durgonicsné Molnár Erzsébet: A kitelepí-
tések következményei az agrárkultúrára; 
Habina Péter: Kitelepítés-kitelepítettek 
(1949-1953); Kugler József: A lakosságcsere 
hatása Békéscsaba népességszámának 
alakulására; Szakács Mihály: „A modern 
falukép" Tessedik Sámuel munkásságában; 
Bezdán Sándor. Az egyesületek település-
szervező szerepse; Erdmanné fenes Margit: 
A Békés megyei agrárnépesség németor-
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szági munkavállalása (1937-1944); Virágné 
Horváth Erzsébet: A gépállomási rendszer 
és a mezőgazdaság kollektivizálásának 
összefüggései Békés megyében (1948-
1958); Molnár István: Szakmunkásképzés-
migráció az ötvenes évek adatai tükrében; 
Papp János: A gimnáziumi oktatás kialaku-
lásának és fejlődésének fél évszázados útja 
Békéscsabán (1855-1900); Rückné Kádár 
Judit: A kétnyelvű (német-magyar) oktatás 
története Mezőberényben; Lipcsei Imre: A 
szarvasi tanyasi iskolarendszer története; 
Szűcs Judit: Szlovák és magyar étkezési 
szokások három mezőváros: Békéscsaba, 
Csongrád és Szentes példáján. 

MOos József: Balatonalmádi Balaton-
almádi város önkormányzata, 1993. 54 old. 

Mózes Huba: A fejedelemasszony port-
réjához. Bp., Balassi K., 1994. 159 old. 

Művelődés. Közművelődési folyóirat 
(Szerk. Gábor Dénes) XLVI évf. 1. (1994. 
január) 1993. októberében volt a Művelő-
dés folyóirat 45. „születésnapja". E szám a 
Kolozsvárott elhangzó méltató, és prog-
ramadó beszédeket tartalmazza. Cluj, red. 
„Művelődés" 1994. 48 old. 

Nagy Zoltán: Gyökerek. (Diósjenő 
község múltjának egy darabja) Sorozat-
szerkesztő: Végh József, Szentgyörgyi Kör 
Diósjenő, 1993. 99 old. 

Nemzet és társnemzet. Konferencia a 
szlovák-magyar társnemzeti státusról. 
(Acta Hungarica Carpatiensis I.) Kárpát 
Alpok Alapítvány, 1994. 78 old. 

Nemzetiségi bibliográfia 1992. I. A 
hazai nemzeti és etnikai kisebbségekre 
vonatkozó irodalom válogatott bibliográ-
fiája. Bp. Országos Idegennyelvű Könyvtár 
1993. 347 old. 

Néprajzi látóhatár 1994 1-2 szám. A 
Györffy István Néprajzi Egyesület folyóira-
ta 340 old. 

Halász Péter: Eredmények és feladatok 
a moldvai csángók néprajzi kutatásában; 
Gunda Béla: A moldvai csángómagyarok 
eredetéről; Zsúpos Zoltán: A moldvai ma-
gyarok eredete; Imreh István: Moldvába 
települő székelyek a madéfalvi vész ide-
jén; Hőgye István: A vármegyék pártfogása 
a moldvai csángók ügyében 1845-ben; 
Magyar Zoltán: Vallás és etnikum kapcso-
lata egy moldvai csángó faluban; Seres 
András: Moldvai magyar lakodalmi szo-

kások; Nagy Janka Teodóra: A kereszt apa-
ság a külsőrekecsini csángóknál; Virt Ist-
ván Pál: A hejgetés meg a sámánének; Po-
zsony Ferenc: Újesztendőhöz kapcsolódó 
szokások a moldvai csángóknál; Nyisztor 
Tinka: Az írott tojás szerepe a pusztinai 
húsvéti szokásokban; Pávai István: Zenés-
táncos hiedelmek a moldvai magyaroknál; 
Péterbence Anikó: Közösségi alkalmak és 
táncok Bákó környékén; Bálint Zsolt: 
Verbunkos stílusjegyek a moldvai hangsze-
res zenében; Tánczos Vilmos: „Felte-kin-
ték napkeletre". Moldvai archaikus imád-
ságok; Kriza Ildikó: Egy moldvai balladá-
ról; Csorna Gergely: A somoskai ráolvasó-
füzet; „Mert mi mindig magyarok vol-
tunk..." Csángó szövegek Domokos Pál 
Péter gyűjtéséből; Gazda József: A nyelv és 
a magyarságtudat szintje a moldvai csán-
góknál; Kós Károly: A csángó írásrendszer-
ről; Benkő Lóránd: Emlékek első moldvai 
utamról (Adalékok a magyar nyelvatlasz 
történetéhez); Murádin László: A kétnyel-
vűség sajátos megnyilvánulása a moldvai 
csángómagyarok nyelvi tudatában; Szabó 
T. Attila: A moldvai csángó-magyarság 
nyelvatlasza; Hofer Tamás: Lészpedi 
képek (1962). 

Őrség 1993. október (27/28) A Bur-
genlandi Magyar Kultúregyesület tájékoz-
tató lapja 85 old. 

A tartalmából: Marosi Endre: Burgen-
land hadtörténete; Hajdú Mihály: Kutató 
úton az Őrvidéken; Harangozó Ferenc: 
Amikor Szentpéterfa Ausztriához tartozott. 

Pacsuné Fodor Sára: Várpalota hely-
történeti kézikönyve. Várpalota, 1993. 180 
old. 

Pető Margit: Csillagrúgtatás. Mezőkö-
vesd, 1993. 85 old. 

Rádks Károly: Móricz Zsigmond leve-
lesládája. Püski, Budapest, 1993. 2823 old. 

SImonné Pallós Piroska: Somogy 
vármegye nemzetiségi közoktatáspolitikája 
a dualizmus évtizedeiben. Somogy megyei 
levéltár, Kaposvár, 1992. 81 old. 

Surányl Dezső: Mítosztól a valóságig. 
Cegléd, Szerkesztő kiadása, 1993. 166 old. 

Szabó Lajos, H.: Kossuth Lajos Pápa 
város díszpolgára. (Jókai füzetek 10.) 
Pápa, 1994. 40 old. 
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Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 
1994/1 159 old. 

A. Gergely András: Helyi társadalom és 
etnikum; Hajdú Gabriella: (K)útba esik 
jövetmenet... Bankcsődök tanulságokkal; 
Csorba Judit: A munkanélküliség sajátos-
ságai a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Erdőháton; Kiss János: Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye közúthálózatának fejlesztési 
terve (1991-2000); Margócsy József: 
Nyíregyháza polgári színházat építenek; 
Olsvai Imre: A népzenekutató Danes Lajos; 
János István: „PÁLLÁS és Vitéz MÁRS". 
Közelítések Balassi Bálint költői világképé-
hez; Jánosi Zoltán: Remitológizációs 
érintkezések- és Nagy László-előformák -
Erdélyi József és Gulyás Pál költészetében; 
Futaki István: Adalékok a Trianon utáni 
kisebbségi könyvkiadás történetéhez; 
Vilcsek Béla: A modern tragédia magyar 
kísérlete; Katona Szeles Judit: „egy fűszál 
szorult a fogak sáros márványtömbjei 
közé". 

Szalay Emőke P.: A debreceni kerá-
mia. (Studia folkloristioca et ethnographia 
34.) Debrecen, 1993. l66old. 

Szapu Magda: Életmódvizsgálatok a 
Vág völgyében. Szímő. (Népismereti 
Könyvtár 4.) Szlovákiai Magyar Néprajzi 
Társaság, Komárom, 1993. 146 old. 

Szárszó 1993. Bp. Püski K., 1993. 903 
old. 

Székelyudvarhelyi kódex, 1526-
1528. Bp. Magyar Nyelvtudományi Társa-
ság, 1993. 783 old. 

Szokolay Zoltán: Kovácsházi kereszt-
út. írmag Kiadó, Ungvár 1994. 138 old. 

Tarisznyás Márton: Gyergyó történeti 
néprajza. Bp., Akad. K., 1994. 285 old. 

Tolna megye. (Fotóalbum) Kiad.: 
MARK-KOMM KFT, 95 old. 

Tóth Dezső: A dákai Szülőföld Baráti 
Kör 5 esztendeje. Dáka, 1994. 12 old. 

Történeti tanulmányok DélPan 
nónlábóL A dél-dunántúli történészek 
n. regionális konferenciájának válogatott 
előadásai, Pécs, 1988. december 18-19. a 
Magyar történelmi Társulat Dél-Dunántúli 
Csoportja és a Pannon História Alapítvány 
kiadványa, Pécs 1994. 259 old. 

T. Mérey Klára: A településtörténet -
mint műfaj - története és mai feladatai; 
Stamler Imre: Somogyország ősi vasterme-
lése; Magyar Kálmán: Egy Dráva-menti 
nemzetiségi központ régészeti kutatása 
(Babocsa az árpád- és a középkorban); F. 
Font Márta: Megjegyzések a XI-XIII. 
századi orosz-magyar kapcsolatok egyház-
történeti vonatkozásairól; Frank Gábor: 
Újabb nézetek a német lovagrend barca-
sági történetéből; Sashalmi Endre: A 
Levante-kereskedelem erdélyi útvonala 
Báthori István korában. Idegen kereske-
dőelemek az erdélyi fejedelemségekben; 
Kiss Z. Géza: Az antropocentrikus megkö-
zelítés lehetőségei stagnáló népességű 
közösségek kutatásában (Ormánság, 1767-
1849); Balázs Kovács Sándor: A paraszti 
háztartásszerkezet változásai a Sárközben a 
18-19. század fordulóján; Halász Imre: 
Adatok a zalai kisiskolák 19. század közepi 
történetéhez; Tar Ferenc: A Reischl-család 
és Keszthely; Jakab Tibor: Az 1904. no-
vember 18-i puccs és a Szabadelvű Párt 
bomlása; Révész Mária: Várospolitika 
Pécsett az 1920-as évek első felében; 
Halász Imréné: Városfejlesztés Zalaeger-
szegen 1920-1930 között; Vargha Dezső: A 
Horthy-korszak két leghíresebb ínség-
enyhítési rendszere, az Egri és a Pécsi 
Norma; Jávorszkyné Rácz Mária: Közigaz-
gatás és törvényes agrárérdekképviselet 
kapcsolata a két világháború között az 
Alsó-dunántúli Mezőgazdasági Kamarában; 
Szávai Ferenc: A magyarországi kalászos 
gazdamozgalom történetéről; Fischer 
Ferenc: A II. világháború utáni nemzetközi 
hatalmi-egyensúlyi rendszer alakulása és a 
„geostratégiai szituációk" jelentősége; Tóth 
Antal: A menekültek gondozása a második 
világháború időszakában; Komanovics 
József: A két munkáspárt és a II. világhábo-
rút követő német kitelepítések Baranyá-
ban; Kéri Nagy Béla: Pártegyesülés Bara-
nyában - 1948; László Péten A politikai 
rendszer változása Tolna megyében az 
1940-es évek végén; Király István Sza-
bolcs: Erőgépek alkalmazása Somogy 
megye múlt századbeli gabonatermeszté-
sében; Majdán János: A vasútépítések 
hatása a Dél-Dunántúl megyeszékhelyei-
nek fejlődésére; Tóth János: Adatok Hévíz 
balneográfiájához; Sráglí Laps: A Magyar-
Amerikai Olajipari Részvénytársaság 
(MAORT) államosításának előzményei; 
Villányi Antal: A termelőszövetkezeti 
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mozgalom kialakulása Zala megyében 
1948-1953 között; Szöts Zoltán: A 
bonyhádi kisipar szövetkezetesítése az 
ötvenes években; V. Kápolnás Mária: A 
magyar kormány kísérletei a moldvai 
csángók hazatelepítésére, 1940-1944. 

Udvari István: Lengyelországi szepes-
ségi falvak névélete Mária Terézia korá-
ban. (Vasvári Pál Társaság Füzetei) 
Nyíregyháza, Vasvári Alapítvány, 1994. 96 
old. 

Új mindenes gyűjtemény. (Összeáll.: 
Veres Géza) 10. köt. Pozsony, Madách 
Kvk. 1993. 139 old. 

fjjváry Zoltán: Kapcsolatok és párhu-
zamok. Tanulmányok, előadások. (Folklór 
és etnograßa 78.) Debrecen, 1994. 216 
old. 

ŰJváry Zoltán: Népdal, színjáték, 
honismeret. Három fejezet Gömör népraj-
zához. (Gömör néprajza XXXIX.) Debre-
cen, 1992. 288 old. 

Vajda György Mihály: Keletre nyílik 
Bécs kapuja. Bp. Akad. K., 1994. 207 old. 

Vallási néprajz 6. Debrecen, 1994. 300 
old. 

Kelemen István: .Temető kapuja sarkig 
ki van nyitva" (Temetési szokások a 
partiumi Hegyközben); Molnár Ambrus: 
Adatok temetkezési szokásaink eredeté-
hez: a virrasztás mai gyakorlata a Küküllő 
és Nyárád menti református és unitárius 
gyülekezetekben; Molnár Csilla: Énekdik-
tálás a kárpátaljai Nagydobronyban; 
György Horváth László: Temetési szokások 
a Kis-Küküllő menti Magyarkirályfán; 
Berczédi Ferenc: Temetési és egyéb 
egyházi egyesületek Küküllődombón és 
környékén; Zsók Béla: A halálra való 
felkészülés a dévai (bukovinai) csángó 
telepen; Molnár István: Tavaszi ünnepkör 
az erdélyi unitáriusoknál; Balázs János: 
Szent János-napi angyalozás Csíkszent-

domokoson; Fülöp Ernő: Királyfa és 
református temploma történeti-néprajzi 
áttekintése; Sién Domokos: Templomi 
ülésrend Désfalván a 18. század elején; 
Korpics Mária: A vallásgyakorlat változá-
sának okai és következményei Kórógyon; 
Vajné Fazekas Ibolya: Délvidéki misszió... 
Kórógy az idők viharában; Antal Béla: A 
svájcimagyar protestáns gyülekezetek 
szerepe a magyarságtudat megőrzésében; 
Simó Attila: Nyárádszentmárton lelkipász-
torai; Dankó Imre: Az erdélyi unitárius 
partikulák és partikularendszerek; 

Válogatás Együd Árpád néprajzi 
gyűjtéseiből. 1. 1848-as katonadalok és 
Kossuth nóták Somogyban (Somogy 
megyei Múzeumok igazgatósága) 1994. 
Kaposvár 31 old. 

Vas megye irodalma. 1992. január 1 
— március 31. (Berzsenyi Dániel megyei 
könyvtár bibliográfiái 113•) Szombathely, 
1993. 8 old. 

Vas megye Irodalma 1992. április 1 
- június 30. (Berzsenyi Dániel megyei 
könyvtár bibliográfiai füzetei 114.) 
Szombathely, 1993. 11 old. 

Vas megye irodalma 1992 július 1 -
szeptember 30. (Berzsenyi Dániel 
megyei könyvtár bibliográfiai füzetei 115.) 
9 old. 

Vas megye Irodalma 1992. október 
1 — december 3. (Berzsenyi Dániel 
megyei könyvtár bibliográjiai füzetei 116.) 
14 old. 

Vas megye Irodalma, 1992. Mutatók. 
Szombathely, 1993. 20 old. 

Verebélyl Kincső: A hagyomány ké-
pei. (Folklór és etnográfia 74.) Debrecen, 
1993. 186 old. 

összeállította: Bartók Györgyi 
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Irodalomtörténeti kiskönyvtárunk régi és új kötetei egyaránt 
megrendelhetők címünkön: 3100 Salgótarján Pf. 34. 
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xmcjizA 
NAGY LÁSZLÓ 
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Szent István-nap az 1930-as években a Budai Várban. 

(A Magyar Néprajzi Múzeum Legújabbkori Történeti Múzeumának gyűjteményéből) 
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