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A nemzetiségi honismeret 
törvényi adottságai 
Részletek a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 
1993. évi LXXVII. Törvényből 

Az országgyűlés 
- követve a magyar történelem legnemesebb hagyományait és értékeit, 
- a demokrácia és a humanizmus eszméi iránti elkötelezettség jegyében, 
- a népek és nemzetek közötti megértés és baráti együttműködés elősegítésének szándékával, 
- továbbá annak tudatában, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek harmonikus együttélése 

a többségi nemzettel a nemzetközi biztonság alkotó eleme, kinyilvánítja, hogy a nemzeti és 
etnikai önazonossághoz való jogot az egyetemes emberi jogok részének tekinti, a nemzeti és 
ítnikai kisebbségek sajátos egyéni és közösségi jogai alapvető szabadságjogok, amelyeket 
tiszteletben tart, és mindezeknek a Magyar Köztársaságban érvényt szerez. 

Ezen jogok összessége nem a többség adománya és nem a kisebbség kiváltsága, forrásuk 
pedig nem a nemzeti és etnikai kisebbségek számaránya, hanem az egyén szabadságának és a 
társadalmi békének tisztelete alapján a másság joga. 

Az egyenlőség és a szolidaritás eszméinek, az aktív kisebbségvédelem elveinek kinyilvánítá-
sakor az Országgyűlést az elfogadott egyetemes erkölcsi és a történelmi értékek tisztelete, a 
kisebbségek és a magyar nemzet közös létérdekeinek következetes képviselete vezérli. 

A Magyar Köztársaság területén élő, magyar állampolgárságú nemzeti és etnikai kisebbségek 
nyelve, tárgyi és szellemi kultúrája, történelmi hagyományai, valamint a kisebbségi létükkel 
összefüggő más sajátosságaik egyéni és közösségi önazonosságuk része. 

Mindezek különleges értékek, megőrzésük, ápolásuk és gyarapításuk nemcsak a nemzeti és 
etnikai kisebbségek alapvető joga, de a magyar nemzet, végsősoron pedig az államok és 
nemzetek közösségének érdeke is. 

Figyelembe véve, hogy az önkormányzatok a demokratikus rendszer alapját képezik, a ki-
sebbségi önkormányzatok létrehozását, tevékenységét és az ezáltal megvalósuló kulturális 
autonómiát az Országgyűlés a kisebbségek sajátos jogérvényesítése egyik legfontosabb alapfel-
tételének tekinti. 

Az Országgyűlés a történelmi együttélés tényéből kiindulva ezen törvényben is biztosítja 
mindazon jogokat, amelyek a kisebbségekhez tartozó személyeknek, mint magyar állampolgá-
roknak és ezek közösségeinek nemcsak emberi jogai, lianem olyan politikai jogok, amelyek 
segítségével nemzeti Vagy etnikai önazonosságuk megőrzése elősegíthető. E törvény célja, 
hogy a Helsinki Záródokumentum elvei alapján megteremtse a kisebbségi lét megéléséhez 
szükséges intézményes alapokat, beleértve az anyaországokkal- és nemzetekkel való szabad, 
élő kapcsolattartást is. A Magyar Köztársaság Országgyűlését e törvény megalkotásánál a 
határok nélküli Európa megteremtésének, a kisebbségi létből adódó liátrányok mérséklésének 
és felszámolásának, az ehhez szükséges demokratikus intézményrendszer továbbfejlesztésének 
szándéka vezérli. 

Az Országgyűlés e célok megvalósítása érdekében a nemzeti és etnikai kisebbségekhez 
tartozó személyeket és közösségeiket megillető jogok összegzése végett, valamint e jogok 
érvényesülésének biztosítására és az érvényesítés módjának szabályozására - figyelembe véve 
a nemzetközi jog rendelkezéseit, az ENSZ Alapokmányát, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilat-
kozatát, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, a Párizsi Chartát, az 
Európai Emberi Jogi Konvenciót és a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített elveket - a 
következő törvényt alkotja: 

1.5 

(1) E törvény hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén élő mindazon magyar állam-
polgárságú személyekre, akik magukat valamely nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozónak 
tekintik, valamint e személyek közösségeire. 
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(2) E törvény értelmében nem2eti és etnikai kisebbség (továbbiakban: kisebbség) minden 
olyan, a Magyar Köztársaság területén legalább egy évszázada honos népcsoport, amely az 
állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, tagjai állampolgárok és a lakosság többi 
részétől saját nyelve és kultúrája, hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-
tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik 
érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul. 

3.S 

(1) A Magyar Köztársaságban élő kisebbségek részesei a nép hatalmának: államalkotó té-
nyezők. (Alkotmány 68.$ (1) bekezdés). Kultúrájuk része a magyarországi kultúrának. 

(2) A nemzeti vagy etnikai önazonossághoz való jog olyan alapvető emberi jog, amely egyé-
neket és közösségeket egyaránt megillet. 

(3) Minden kisebbség jogosult arra, hogy nemzeti vagy etnikai közösségként létezzen és 
fennmaradjon. 

(4) Minden kisebbségi közösségnek és kisebbséghez tartozó személynek joga van a szülő-
földjén való élet, valamint a szülőfölddel való kapcsolattartás zavartalanságához. A szülőföldhöz 
való jog nemcsak a saját születési helyéhez, hanem a szülők, nevelők, ősök születési vagy 
lakhelyéhez, az óhazához és annak kultúrájához, hagyományaihoz való kötődés szabadságát és 
oltalmát is jelenti. 

7.$ 

(1) Valamely nemzeti, etnikai csoporthoz, kisebbséghez (továbbiakban: kisebbséghez) való 
tartozás vállalása és kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga. A kisebbségi 
csoporthoz való tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhető. 

(2) A nemzeti és etnikai önazonossághoz való jog és ilyen kisebbséghez való tartozás válla-
lása és kinyilvánítása nem zárja ki a kettős vagy többes kötődés elismerését. 

10.$ 

A kisebbséghez tartozóknak a közéletben való részvétel nem korlátozható. Érdekeik kifeje-
zésére, védelmére - az alkotmányos szabályozás szerint - egyesületeket, pártokat, más társa-
dalmi szervezeteket hozhatnak létre. 

12.$ 
(1) A kisebbséghez tartozó személynek joga van saját és gyermeke utónevének szabad meg-

választásához, családi és utónevének anyanyelve szabályai szerinti anyakönyveztetéséhez és 
annak - jogszabályban meghatározott keretek között - hivatalos okmányokban való feltünteté-
séhez. A nem latin írásmóddal történő bejegyzés esetén kötelező a fonetikus, latinbetűs írás-
mód egyidejű alkalmazása is. 

13.$ 

A kisebbséghez tartozó személynek joga van: 
a) anyanyelvének, történelmének, kultúrájának, hagyományainak megismeréséhez, ápolá-

sához, gyarapításához, továbbadásához; 
b) résztvenni az anyanyelvű oktatásban és művelődésben; 
c) kisebbségi voltával kapcsolatos személyi adatok vedelméhez külön törvényben meghatá-

rozottak szerint. 

14.5 

A kisebbséghez tartozó személynek joga van mind az anyaországok és nyelvnemzetek ál-
lami és közösségi intézményeivel, mind a más országokban élő kisebbségekkel való kapcsolat-
tartásra. 

4 



15.5 

A kisebbségi önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése a kisebbségek elide-
geníthetetlen közösségi joga. 

16.$ 

A kisebbségek joga történelmi hagyományai, nyelvük ápolása és fejlesztése, tárgyi és szel-
lemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása. 

19.$ 

A kisebbségeket és szervezeteiket megilleti a széleskörű és közvetlen nemzetközi kapcsola-
tok kiépítésének és fenntartásának a joga. 

42.$ 

E törvény értelmében kisebbségek által használt nyelvnek számít a bolgár, a cigány (romani, 
illetve beás), a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a 
szlovák, a szlovén, és az ukrán nyelv. 

43.§ 

(2) A kisebbséghez tartozó gyermek, a szülője vagy gondviselője döntésének megfelelően, 
anyanyelvű, illetőleg anyanyelvi (anyanyelven és magyar nyelven történő) vagy magyar nyelvű 
oktatásban részesül, illetőleg részesülhet. 

(4) Egyazon kisebbséghez tartozó nyolc tanuló szülőjének vagy törvényes képviselőjének 
kérése esetén kisebbségi osztály vagy tanulócsoport indítása, illetve működtetése kötelező. 

49.$ 
(1) A kisebbségi szervezetek közművelődési tevékenységet folytathatnak, erre - jogszabá-

lyok keretei között - intézményeket hozhatnak létre, amelyek nemzetközi kapcsolatokat 
tarthatnak fenn. 

(3) A kisebbség anyanyelvű irodalommal történő ellátását kisebbségi könyvtári rendszer 
biztosítja. 

51.$ 

(1) A Magyar Köztársaságban anyanyelvét bárki mindenkor és mindenhol szabadon hasz-
nálhatja. A kisebbségek nyelvhasználatának feltételeit - külön törvényben meghatározott 
esetekben - az állam biztosítani köteles. 

52.$ 

(1) Az Országgyűlésben a kisebbséghez tartozó képviselő az anyanyelvét is használhatja. 

53.$ 

A települési önkormányzat az illetékességi területén működő helyi kisebbségi önkormány-
zat igényének megfelelően köteles biztosítani, hogy: 

a) rendeletének kihirdetése, hirdetményének közzététele - a magyar mellett - a kisebbség 
anyanyelvén is megtörténjék. 

b) a közoktatási eljárás során használt nyomtatványok a kisebbség anyanyelvén is rendelke-
zésre álljanak. 

c) a helység és utcaneveket megjelölő, a közhivatalok, közszolgáltatást végző szervek elne-
vezését feltüntető táblák feliratai vagy ezek működésére vonatkozó közlemények - a magyar 
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nyelvű szövegezés és írásmód mellett azzal azonos tartalommal és formában - a kisebbség 
anyanyelvén is olvashatók legyenek. 

61.$ 

(1) E törvény értelmében Magyarországon honos népcsoportnak minősülnek: a bolgár, a 
cigány, a görög, a horvát, a lengyel, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén 
és az ukrán. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül további kisebbség kíván bizonysá-
got tenni arról, hogy megfelel az e törvényben foglalt feltételeknek, legalább 1000, magát e 
kisebbséghez tartozónak valló választópolgár e tárgykörben népi népszavazásról és a népi 
kezdeményezésről szóló 1989. évi XVII. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(3) A jelenleg működő nemzetiségi szövetségek önállóan döntenek fennmaradásukról, fel-
oszlásukról, átalakulásukról. 

Jegyespár, Nemti (Nógrád megye) 
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EVFORDULOK 

Száz éve állították 
Siómaroson a 
világ első köztéri 
Kossuth-szobrát 

Még el sem temették Kossuth Lajos földi maradványait, máris széleskörű társadalmi 
mozgalom bontakozott ki annak érdekében, hogy ércbe öntsék, köbe faragják alak-
ját, a magyar függetlenség és szabadságeszme örök szimbólumát. 
Azonnal megindult országos gyűjtés a budapest i szoboralap javára. Szerencsére szá-
mos te lepülésen n e m vártak a budapesti szobor elkészültére - amit csak 1927. októ-
berében avattak fel —, h a n e m helyi kezdeményezésre gyűjtést szerveztek. 

A világ első köztéri Kossuth-szobrát Siómaros (ma Balatonszabadival összeépült 
település), Veszprém megye (ma Somogy megye) felszabadított jobbágyai állították 
közadakozásból . Siómaros lakossága az 1848-as jobbágyfelszabadításig örökös job-
bágyi sorban élt, s elégedetlenségüket csak fokozta, hogy a szomszédos Fokszabadi a 
szabad községek sorába tartozott. Érthető tehát ha a jobbágyfelszabadítás Siómaros 
jobbágyai számára kü lönösen sokat jelentett. Kossuth Lajos személye és a szabadság, a 
jobbágyterhektől való megszabadulás egy és azonos fogalommá vált tudatukban. Ezért a 
Kossuth hamvait hazahozó gyászvonatot a siómarosiak is nagy számban válták 1894. 
március 30-án, a siófoki vasútállomáson. 

Az sem lehet véletlen, hogy Kossuth Lajos temetését követően Siómaros elöljárósá-
ga tanácskozásra gyűlt egybe, ahol Szokó István református lelkipásztor vetette fel a 
Kossuth-szobor felállításának tervét. A lakosság nagy lelkesedéssel és egyetértéssel 
fogadta népszerű lelkipásztora tervét, és azonnal hozzáláttak a szükséges összeg 
előteremtéséhez. Gyűjtés indult és szinte napok alatt együtt volt a pénz, n e m keve-
sebb mint 642 forint - közadakozásból! 

A szobor elkészítésével, Kiss György szobrászművész mintázata alapján, Gerenday 
Antalt és fiát, Gerenday Bélát bízták meg. Végül a Budapesten élő családból a fiú, 

7 



Gerenday Béla (1863-1936) készítette el, akit a legtermékenyebb Kossuth-szobor készítők 
között tarthatunk számon. Nevéhez fűződik Báránd, Bihardiószeg, Dunapataj, 
Kossuthfalva, Kölesd, Balatonkenese, Monor, Mezőkeresztes, Tarpa, Tiszalök és Sarkad 
Kossuth-szobrának megalkotása. A szobor talapzatába elhelyezett és a második világhábo-
rúban megrongálódott „Alapítólevéléből megtudhatjuk, hogy Gerenday Béla anyagilag is 
hozzájárult a szobor elkészültéhez: „Mint igaz hazafi ő is hozván áldozatot, amennyiben 
mint az egész magyar hazában legelső ... anyagi veszteséggel is előállítani ajánlott." Végül 
480 forintéit készítette el a bronz mellszobrot, talapzatába bevéste: „Készítette Gerenday 
Antal és Fia Budapesten." 

A szobrot 1894. június 26-án szállították a faluba és 26-27-én állították fel a Kossuth 
Lajos utca és az Enyingi út találkozásánál lévő Kossuth téren, ott ahol ma is áll. A 80 
cm magas mellszobrot háromlépcsős talapzaton álló 225 cm magas, 40 cm átmérőjű 
oszlopon helyezték el. Az oszlopon 30x31 cm-es márványtáblán olvasható megható 
szöveg: 

KOSSUTH LAJOS 
1802-1894 

A magyar szabadság 
legnagyobb apostolának 

a sió-marosi felszabadítottak 

A megrongálódott és több helyütt olvashatatlan alapítólevélben a következőkép-
pen indokolják a Kossuth-szobor elkészíttetését: „Szabadságunk megteremtője, 
emberi méltóságunk visszaadója: Kossuth Lajos halála alkalmával — mint tették 
Krisztus tanítványai - keseregtünk eltávozott vezérünk felett. Bánatunkra mint enyhí-
tő körülmény jött az a ... eszme, hogy dicső ... nek itt, kis községünkben egy szerény 
emlékszobrot állítsunk." 

A leleplezési ünnepélyre 1894. július elsején, vasárnap délelőtt került sor, amelyen 
a falu lakossága mellett, a környékről és távolabbról is nagyszámú közönség gyűlt 
össze. Az avató beszédet Szokó István lelkész tartotta, az énekkar Fábián János tanító 
vezényletével a Szózatot és a Himnuszt énekelte. A néphagyomány szerint akkora 
volt a lelkesedés, hogy Gilicze József és unokatestvére, Gilicze Imre a hatóságok 
tudta és engedélye nélkül ágyút készítettek és a szobor leleplezése kezdetén díszlö-
véseket adtak le. (E tettükért az enyingi járásbíróságra idézték őket és fejenként 10 
forint büntetést kaptak.) Az avatást követően a szobrot koszorúk sokasága borította 
el, majd délután nagy népünnepélyt tartottak a faluban. 

A második világháború alatt a szobor megsérült, beázott a benne elhelyezett alapí-
tólevél. A centenárium évében (1948) újra felállították. A Kossuth-szobor eredeti 
kerítését is elpusztította a múló idő. 1988-ban gyűjtést szerveztek és a siómarosi 
polgárok, intézmények és az egyházak adományaiból 56.190 forint gyűlt össze. Ebből 
a pénzből Makovecz Imre terve alapján ú j kerítést készítettek, bizonyítva Kossuth 
Lajos iránti soha el nem múló tiszteletet. 

H. Szabó Lajos 

Források: Ádámfi József: A világ Kossuth-szobrai, Budapest, 1980. - Nagy Károly: A 
siómarosi Kossuth-szobor, Balatonszabadi, 1994. - A szobor talapzatába elhelyezett Alapí-
tólevél, Balatonszabadi. - Ádámfy József és Kecskés József 20 köztéri Kossuth-szobor 
története, Balatonkenese, 1994. - H. Szabó Lajos: Kossuth Lajos Pápa város díszpolgára, 
Pápa, 1994. 
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Száz esztendeje 
született 
Kántor Sándor 

A XX. századi magyar népi fazekasművészet talán legnagyobb, iskola- és hagyo-
mányteremtő egyénisége, a Nagykunság központjában, Karcagon jött a világra 1894. 
szeptember negyedikén. A Kántor család régi karcagi família volt: nagyapja 1822-ben, 
apja 1864-ben szintén itt született. Szülei a szegény sorsú alföldi emberek nehéz életét 
élték. Édesapja úgynevezett lógercsőszként kereste kenyerét, - lógereknek nevezték 
a település határában fekvő hatalmas szalma- és szénalerakodó helyeket. 

Kántor Sándor gyermekéveit a nagy széna- és szalmakazlak „városában" töltötte, 
hisz a lógercsősz apának fizetségként kis nádfödeles ház is járt. A csőszházikó való-
ságos gyülekezőhelye volt a karcagi kisparasztoknak, akik közül sokan még szemé-
lyes ismerősei, esetenként kárvallottjai voltak a nagykúnsági betyároknak, s a bujkáló 
szegénylegényekkel cimboráló szilaj pásztoroknak. A megszépítő emlékezet roman-
tikus színeivel tarkított történeteiket áhítattal hallgatta a kis Kántor Sándor. A város-
széli szerény hajlék egyáltalán nem tekinthető - mai divatos pszichológiai fogalom-
mal élve — „ingerszegény" környezetnek, minthogy a természet közelségén kívül 
szellemi eszmélésétől kezdődően magába szívhatta a gyönyörű alföldi népdalok 
dallamait, verseit és a népballadák, -mesék tiszta forrásból táplálkozó világát. 

A karcagi református elemi iskolában 1907-ben fejezte be tanulmányait. Szüleiben 
•határozott törekvés élt, hogy fiuk valamilyen mesterséget tanuljon, mely az akkori 
időkben a fölemelkedés első lépcsőfokának számított. A családi tanácsban több 
mesterség szóba került, például a cukrászság is. Végül, teljesen véletlenül, a tizenhá-
rom éves Kántor Sándor négy esztendőre Ácsi Kovács Jánoshoz szegődött el 
fazekasinasnak. Mestere mindössze négy évvel azelőtt telepedett le Karcagon, s 
egyike volt azon hazai fazekasoknak, akik a cserépkészítés minden szakmai fogását 
ismerték, d e a művészi szintig sohasem jutottak el. Kántor Sándor inasévei alatt tehát 
csupán az agyagművesség fortélyait — az anyag előkészítésétől a korongolásig, a 
mázazástól az égetésig - sajátíthatta el, Karcagnak amúgy sem volt előtte számottevő 
fazekashagyománya. 

1911-ben tette le a segédvizsgát. A fiatal Kántor Sándor — előrelátóan — úgy érezte, 
hogy még van bőven tanulnivalója. A debreceni iparkamarához fordult tanácsért és 
segítségért. Minthogy egy ideig nem jött válasz kérelmére, egyik nagybátyja összeköt-
tetései révén a pécsi Zsolnay gyárban vállalt munkát. Ott kapta kézhez — kissé meg-
késve — az értesítést arról, hogy fölvették az ungvári agyagipari szakiskolába, a mes-
terképző tagozatra. Ungváron fazekasságot, kályhásságot, vegytani ismereteket, 
kerámiaszobrászatot és festészetet tanult, s ott szerezte meg a művésszé válás alapjait. 
Az ungvári szakiskola elvégzése után Homonnán, Kassán, Mágocson (Baranya me-
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gye) és Debrecenben is megfordult a neves fazekasműhelyekben, hogy tudását 
elmélyítse, művészi látásmódját kiszélesítse. 

Az első műhelyalapítás gondolatát megakasztotta a világháború kirobbanása. 1914-ben 
azonnal besorozták, á m a fegyveres szolgálat helyett előbb lóápoló lett Cegléden, majd 
lőszergyári munkás Csepelen. 1916-ban frontszolgálatra alkalmasnak nyilvánította a 
sorozóbizottság. Katonai kiképzést Prágában kapott. 1917-től az összeomlásig több harcté-
ren szolgált. Szinte az utolsó órákban, 1918 októberében súlyosan megsebesült: karját 
sokáig n e m tudta mozdítani. Budapesten gyógyították meg. 

1919 őszén került haza Karcagra. Pénz és műhely nélkül, a legnagyobb kilátásta-
lanságban tengődött , amikor a pusztabucsai Springer-kastély cserépkályháinak meg-
javításával bízták meg. A munkadíjból vásárolta meg egy elhunyt debreceni fazekas-
mester műhelyének fölszerelését, s 1920 tavaszán a karcagi téglagyárban kapott 
helyiségben kezdhette meg munkáját. Évekig háztartási edényeket készített, ám ennél 
sokkal többre vágyott! A benne szunnyadó művészi adottság, tehetség további mun-
kára sarkallta a fiatal mestert. Öt esztendő múlva, 1925-ben fazekasmunkáival bronz-
érmet nyert az Iparcsamok által szervezett kiállításon. 

Életének, művészpályájának sorsdöntő esztendeje volt 1927. Ekkor ismerkedett 
meg a szintén karcagi Györffy István néprajzkutatóval, aki fölhívta Kántor Sándor 
figyelmét az egykor káprázatosan gazdag, de addigra már lényegében kihalt 
tiszafüredi népi fazekasművészet forma- és motívumkincsére. Az inasévek, a mű-
helyalapítás és a szakmai tudását szilárdan megalapozó iparos korszaka után végre 
ráléphetett a művészi pálya ösvényére. Kántor Sándor fényes tehetsége révén hama-
rosan továbbfejlesztette a füredi fazekaskultúrát: színvilágban, motívum- és forma-
kincsben egyaránt. A híres miskakancsók, tányérok,tálak, butellák mellett ízig-vérig 
önálló Kántor-formák (karcagi bíró, subás asszony stb.) jelzik az alkotó képzeletvilá-
gát, újat teremtő szenvedélyét. 

A két világháború közötti pályaszakaszában nem csupán a tiszafüredi hagyomá-
nyokkal való találkozás hatott termékenyítően mesterünkre, - noha talán ez volt a 
legerősebb. Stílusa magábaolvasztotta Mezőcsát, Pásztó, Gyöngyös, később Sáros-
patak fazekasközpontjainak azon művészi elemeit, amelyeket saját egyéni látásmódja 
szempontjából szükségesnek tartott kerámiába álmodott mondandója alátámasztásá-
ra. Alkotásai messze túlmutattak az egyszerű másolás (reprodukálás) keretein. Művei 
egy nagy művészegyéniség senki máséhoz nem hasonlítható sajátos „átírások" ame-
lyekben ott izzik az alkotói lélek szenvedélyes tüze. 

Kántor Sándor megjelenésével, életmódjával, életvitelével is alaposan elütött attól a 
környezettől, melyben dolgozott. Igen sokat olvasott. Rendkívüli beleérzőképes-
séggel igazodott el az irodalom és a művészetek világában. Szinte csalhatatlanul 
tudott ráérezni a művészi szépre, jóra, igazra. 1929-től dolgozott híres Bethlen Gábor 
utcai műhelyében. Télen-nyáron a pitvarban aludt. Reggelenként a szabadban mosa-
kodott (télen természetesen a hóban!), s idős koráig intenzíven edzette testét erőfej-
lesztő gyakorlatokkal. Vegetáriánus koszton élt. 

1945-ig is számos rangos elismerést kapott a szegedi és debreceni iparkamara 
aranyérme, az országos iparegyesület ezüstkoszorúja, az iparügyi minisztérium ezüst-
érme, a kaposvári iparkamara aranyérme, ám pályája igazából a második világháború 
után teljesedett ki. Azon ritka népművész egyéniségek közé tartozott, akik még 
idősödő korban is képesek voltak a megújulásra, a művészi továbbfejlődésre. A 
politikai szempontból méltán „átkos" ötvenes évek a magyar népművészet reneszán-
szának tekinthetők. A kulturális apparátusban kiváló szakemberek is tevékenykedtek, 
mint például Széli Jenő . 1953-ban először osztották ki a Népművészet Mestere kitün-
tetést, melyet Kántor Sándor is megkapott . A fővárosi központtal m ű k ö d ő Népművé-
szek Háziipari Szövetkezetének alapító tagjai között szintén ott találjuk mesterünket. 
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E szövetkezet tette talán a legtöbbet a századunk első felében már haldokló magyar 
tárgyi népművészet föltámasztásáért, hiszen az ország minden táján fölkutatott idő-
sebb és fiatalabb tehetségeket igazi alkotóközösséggé szervezte. 

Kántor Sándor már elmúlt hatvan esztendős, amikor megbízást kapott egy sok da-
rabból álló kollekció elkészítésére a brüsszeli világkiállításra,melynek reprezentálnia 
kellett a hazai népi fazekasművészetet. E hatalmas munkája középpontjában az 
ember- és állatfigurák álltak. Zseniális alkotói vénájának is nagy kihívás volt e föladat, 
minthogy alig voltak előzményei népi fazekasművészetünkben az ilyen szokatlanul 
nagyméretű kompozícióknak! Nem túlzás, amikor azt mondjuk, hogy az 1958-as 
brüsszeli expo világszenzációja volt a bemutatott Kántor-anyag: nyalka csikósok, 
„tűzről pattant" lányok, menyecskék és asszonyok, kocsisok és kövér kofák, állatfigu-
rák csodálatos együttese! A népi figurális alakábrázolás olyan darabjai ezek, amelyek 
nemcsak díszítő tárgyak, hanem mindegyiknek önálló funkciója, szerepe is van 
(italtaitó, gyümölcsöstál stb.), vagyis megőrizték használati értéküket. Kántor Sándor 
méltán nyerte el a világkiállítás nagy aranyérmét, a Grand Prix-t. 

A világraszóló brüsszeli bemutatkozás után tovább folytatta értékteremtő munkáját. 
A figurális formakincs újabb és újabb gazdagításán kívül a karcagi műhely ontotta a 
hagyományos Kántor-kerámiákat: tányérokat, tálakat, kulacsokat, butéliákat, korsó-
kat, teás-, boros- és kávéskészleteket. 1970 őszén a budapesti Műcsarnokban gyűjte-
ményes kiállításon mutatták b e gazdag munkásságának páratlan remekeit. 1978-ban 
„a népi iparművészeti hagyományok továbbfejlesztésében elért eredményeiért" 
Kossuth-díjjal tüntették ki, Kántor Sándoron kívül eleddig csak id. Kapoli Antal kapta 
meg a népművészek közül. Ugyanabban az esztendőben a Néprajzi Múzeumban a 
látogatók ezrei gyönyörködhettek csodálatos kerámiáiban. 

A sorstól - tehetségén kívül - kiváló egészséget, hosszú alkotó életet kapott. Nagy 
barátja és tisztelője volt az ezerarcú természetnek és élővilágnak. Karcagi kertjében 
gyönyörű virágok pompáztak, gyümölcsfáit saját maga nevelte, oltotta és szemezte. 
Már idős korában, az 1950-es évek végén kezdett el méhészkedni, s még 90 évesen is 
vándorolt méheivel akácra és napraforgóra. 

Műhelyében nemzedékeket tanított-nevelt a fazekasság művészi és mesterségbeli 
fogásaira. A Kántor-iskolából került ki id. Szabó Mihály (akivel később több mint 
húsz esztendeig közös műhelyben is dolgozott), Kun Gazda Ferenc (veje), Tóth János 
(unokaveje), Szűcs Imre, Kovács László,. Sz. Nagy István, hogy csak néhányat említ-
sünk a legjelesebbek közül. 

Túl a nyolcvanon is számos kiállítását rendezték szerte az országban. Szülővárosa 
díszpolgárává választotta világhírű fiát és 1982-ben megnyílt a Kántor Sándor Tájház 
(Erkel Ferenc utca 1.), melyben az életmű legszebb darabjai találtak végső otthonra. 
Alkotómunkáját szinte utolsó napjáig folytatta. Kilencvenöt esztendős korában, 1989. 
október 23-án hunyt el. Karcagon helyezték örök nyugalomra. Minden idők egyik 
legteljesebb, legsokrétűbb, legmagasabb művészi kvalitású életművét hagyta ránk. 
Munkássága mérföldkőnek számít az egész magyar tárgyi népi iparművészet történe-
tében több szempontból is. Mindenekelőtt azért, mert fényesen bizonyította, hogy 
nem csupán átmenthetők, hanem tovább is fejleszthetők klasszikus értékű, az ősi 
tiszta fonásból származó fazekashagyományaink. Másrészt e magas és tiszta erkölcsi-
esztétikai tartalmat sugárzó munkák nagyon is beilleszthetők a modern városi és 
falusi lakáskultúrába, minthogy díszítő és használati funkciójuk egyaránt van. 

Kántor Sándor alkotásai a világ minden tájára eljutottak, s öt világrészben hirdetik a 
magyar népművészet rangját, színvonalát. 

Irodalom: A K.: Karcag híres embere, Képes Újság 1964. 19. sz. - Domanovszky 
György: Kántor Sándor, a Népművészet Mestere kiállítása; Az 1970-es Műcsamok-
beli tárlat katalógusa. - Domanovszky György. Kántor Sándor, Budapest, 1977. -
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Ferenczi Annamária: Beszél a tájház névadója; Véletlen tette világhírűvé, 
HétfőiKálmán Gyula Hírek 1982. november 15. - Gőz József. Hárman a korong 
mellett, Képes Újság 1986. 2. sz. - Kálmán Gyula. Méhész a népművészet Kos-
suth-díjas mestere, Méhészet 1978. 6. sz. - Kántor Sándor háza, Népszabadság 
1982. október 31. - Koczogh Ákos: Kántor Sándor népművészről; Amit csak 
agyagból formálni lehet, Új Tükör 1978. május 21. - Koczogh Ákos. A nagydíjas 
emlékháza, Új Tükör 1983. 34. sz. - Somogyi Árpád-. Kántor Sándor arcképéhez, 
Népszava 1978. április 15. - Szabadi Sándor. A korong nagymestere, Képes Újság 
1978. február 11. - Szilvási Csaba Mestemézőben; A karcagi holdas, Magyar Ifjú-
ság 1984.19. sz. 

Hálás köszönetemet fejezem ki Kun Gazda Ferenc karcagi fazekas népi iparmű-
vésznek, aki fontos adatokkal segítette e megemlékezés összeállítását. 

Nehéz elhinni, hogy már t ö b b mint három évtizeddel ezelőtt végleg eltávozott kö-
rünkből egy halkszavú, nagytudású és hallatlan akaraterővel rendelkező tudós kuta-
tó, aki néhány éves munkálkodása alatt olyan sokat tett a magyarországi cigányság 
népi műveltségének, nyelvének, történetének megismertetéséért. Első és életében 
utolsó munkájának megjelenése között mindössze öt év telt el, mégis kiemelkedő 
hely illeti meg a legjelesebb cigány néprajzkutatók között. 

Messziről indult, hogy eljusson ahhoz a legnagyobb magyarországi nemzetiséghez, 
melyet élete utolsó pillanatáig szolgált: a cigánysághoz. Budapesten született (1924. 
május 16.), majd hadapród iskolában érettségizett és a Ludovika Akadémiára került. 
1944-ben az utolsók között avatták tisztté és nemsokára francia hadifogságba került, 
ahol a kegyetlen körülmények között tüdőbajt szerzett, mely végül is életét követelte 
meg. Hazajövetele után elvégezte a jegyzői tanfolyamot, de nem sokra ment vele, 
hiszen falvaink ilyen tisztségét megszüntették. Különben is életének jelentős részét 
kórházakban töltötte. Itt tanulta meg a cigány nyelvet. A Korányi Tüdőbeteg Gyógy-
intézetben (Budakeszi) Bárányi Dezső balassagyarmati cigányprímástól a kárpáti 

Kálmán Gyula 

Erdős Kamill 70 
születésnapjára 

Oláh(tAach) cigány nok. Bercel, Nógrád 
megye (Erdős Kamill felvétele, I960.) 
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nyelvjárást sajátította el, míg az oláh-cigány nyelvjárást Kolompár Jánostól és annak 
nagytudású édesanyjától tanulta meg Gyulán. Itt ismerkedett meg feleségével, aki 
élete utolsó nyolc évében támogatója és ápolója volt. 

A cigány-nyelvjárások elsajátítása mellett mindent elolvasott, amihez a magyar nép-
rajzi, nyelvészeti és történeti irodalomban hozzájutott. A gyulai tüdőszanatóriumban 
egy darabig a könyvtárosi teendőket is ellátta, de 1956-ban elhatalmasodó betegsége 
miatt rokkant-nyugdíjas állományba helyezték. Ekkortól kezdve még többet foglalko-
zott az annyira szeretett és becsült nagymúltú cigány műveltséggel. 

Munkásságát Q. Bővebben Dankó Imre: Ethnographia 1962. 616-618.) már itthon is 
kezdték elismerni, tanulmányai a Néprajzi Közleményekben, az Ethnographiában, a 
Néprajzi Értesítőben, a Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványaiban jelentek meg, egy-egy 
tanulmánya Párizsban és a skóciai Edinburghban látott napvilágot. A Magyar Néprajzi 
Társaságon kívül tagjai közé választotta a Gypsy Lore Society és a párizsi Association des 
Études Tsiganes. Az emberben önkéntelenül felmerül a kéidés, hogy mi mindent tudott 
volna alkotni, ha még legalább egy évtizedet dolgozott volna. 

Megismerkedve Erdős Kamill munkálkodásával 1960-ban, akkor mint a Sárospataki 
Rákóczi Múzeum igazgatója meghívtam, hogy a Hegyközben (Abaúj m.) és a 
Bodrogközben (Zemplén m.) végezzen gyűjtéseket elsősorban a cigánykovácsok 
körében. Először egészségi állapotára hivatkozva, mely a korábbi gyűjtőútjain rosz-
szabbodott, a következő évre halasztotta a látogatást. Nagy örömömre I960, szep-
tember 11-én az alábbi levelet kaptam: 

Tisztelt Igazgató Úr, Kedves Barátom! Megkaptam nagyon kedves leveled. Iga-
zán végtelenül jól esett. Köszönöm. 

Közlöm Veled, hogy - nem bírva ellenállni kedves meghívásodnak - szeptem-
ber 26-án, hétfőn, mégiscsak elutazom Sárospatakra és igénybe fogom venni 

felajánlott, 10 napi, múzeumi vendégszeretetedet. (Egészségileg is jobban érzem 
magamat). 

26-án, autóbusszal indulok Gyuláról-Debrecenig, majd tovább vonaton Nyír-
egyháza, Szerencs — és kb. estére Sárospatakon is leszek, úgy 8-9 óra körül. 

Bízom benne, hogy nem csak Sárospatakon, hanem a környéken is alaposan 
körül tudok nézni, és leszámítva az én cigánytudásbeli gyarapodásomat Neked 
is igen hasznos és érdekes dolgokat fogok tudni mondani a pataki és a szom-
széd községi cigányokról. 

Mégegyszer köszönöm kedvességedet és a viszontlátásig barátsággal köszönt 
tisztelő híved: Erdős Kamill. 

Valóban pontosan megérkezett, hiszen a pontosság, lelkiismeretesség egyik legjel-
lemzőbb tulajdonsága volt. Sárospatak után néhány bodrogközi cigánytelepülést 
keresett fel, de a legfontosabb tárgyi, feljegyzésbeli gyűjtést Kovácsvágásban (Abaúj 
m.) végezte, ahonnan egy teljes kovácsműhelyet és a készítményeket hozta el, fény-
képeket készített és jelentős, ezekhez fűződő magyarázatokat is adott. (Mindezek a 
sárospataki Rákóczi Múzeumban találhatók, várva hogy valaki foglalkozzék velük). 
Minden este visszatért Sárospatakra és esténként baráti-szakmai megbeszélések során 
sok mindenről szó esett. Ezekre hazatérve leveleiben is utal. Ezek közül most csak 
két témakört említek meg. Az egyik a cigány-siratók kérdése: 

Egy kötetre valót leveleztem a cigány-siratók ügyében, különböző néprajzi és 
zenei szakemberekkel; mindenképpen le szerették volna tagadni - különösen a 
férfisiratókat — mert Kodály szerint ilyenek nincsenek. Most már leráztam a 
gondját, elküldtem Ortutaynak a cikkünkből rámeső részt, ő aztán ott jelenteti 
meg, ahol akarja. Igen késhegyig menő vitáim voltak; többen - még olyanok is, 
akik nem látták a szövegeket és nem hallották a magnófelvételeket -
nekemugrottak, hogy micsoda képtelen dolgokat merek én állítani; nem félek, 

13 



hogy nevetségessé válok; — és hogy nem zenei szakember létemre, hogy merek 
véleményt nyilvánítani a zenészekkel szemben? „Mert Kodály ezt mondta, mert 
Bartók ezt mondta" - kiáltozták a fülembe. „Ez mind rendben van" válaszol-
tam én, „de mit mondtok ti? Egyéni véleményt kérek, nemcsak szajkóságot és 
valami helytelen szemléletű tekintély tiszteletet". A végén odáig fajult a dolog, 
hogy azt írtam nekik: amennyiben nem cáfoltok meg, név szerint fel fogom so-
rolni cikkem végén, hogy kik voltak azok, akik mereven tagadták siratóim, sira-
tó mivoltát. Közben befutott Rajeczky levele, melyben elismerte siratóimat, sira-
tónak. Erre aztán elcsitultak. (Előzőleg, még Kodálynak is elmondtak minden 
hülyének, hogy ilyet merek állítani; - aki aztán, bízva az ottani zenei szakem-
berekben, meg sem hallgatta anyagomat). Szóval, zajlott az élet az utóbbi idő-
ben. És az egészbe úgy kerültem bele, hogy Ortutay kb. egy évvel ezelőtt megkér-
dezte tőlem: siratnak-e a férfiak a cigányoknál? — mert Kodály ennek mereven 
az ellenkezőjét állítja, és Ortutay már 10 év óta veszekszik ez ügyben Kodállyal. 
A bizonyítékokat véletlenül én szállítottam és sikerült fellobbantani az ellentéte-
ket, pro és kontra. Kissé túlságosan is jól sikerült; - de a végén már az én bő-
römre is ment a játék, így aztán én is egyre jobban belemelegedtem. Igen szívós, 
harcos fickó vagyok, amit elindítok — és szívügyem - azt könyörtelenül végig is 
viszem. És megérzésem, ezúttal sem csalt. Bocsáss meg, hogy ilyen szép jelzőket 
mondtam magamról, — nagyon kérlek, ne vedd ezt nagyképűségnek. 

fól esik, hogy érdeklődsz 'könyvem'felől; sajnos még sehogy sincs; viszont a 
Tiedet láttam Orosházán, Nagy Gyulánál, igazán, gyönyörű szép a 
'Kukoricád'. (Eszembe jut, hogy az utolsó simításokat éppen akkor végezted 
rajta a szerkesztővel, mikor éppen ott voltam. — Nagyon szép volt az ott-
tartózkodásom; mindig szeretettel gondolok Rád és Sárospatakra.) 

Erőt, egészséget, további sikeres munkát kívánva sokszor, szeretettel üdvözöl 
Kamill 

Gyula 1961. január 16. 
A tudománytörténetileg is érdekes vitához még annyit teszek hozzá, hogy annak 

idején Rajeczky Benjáminnal többször gyűjtöttünk együtt a Bodrogközben és amikor 
a sirató vitáról értesültem, megkértem, hogy foglaljon állást a kérdésben. 

Beszélgetéseink, levélváltásaink egyik központi kérdése volt a Cigány Múzeum 
ügye. Ennek tervezetét külön is érdemes lenne egyszer közölni, melyből többek 
között azért nem lett valóság, mert Erdős Kamill eltávozott körükből. Ezzel kapcso-
latban csak két levélrészletét közlöm, amit hozzám intézett és a kérdés fontosságát 
bizonyítja: 

A kutatás fontossága (tudományos és politikai érvek), melyben bizonyítani fogom 
a cigánykutatás jelentőségét pld. a cigányok igen nagy hagyományőrző képességük-
kel, eddig - saját hagyományaikon kívül, - őrzik még azokat a hagyományokat is, 
melyek a magyarok körében már kiveszőben vannak, illetve kipusztultak. Ezenkívül 
a cigányok — az Indiából-Európába történő vándorlásuk során - felszedték az 
útbaeső népek szokásainak hitvilágának, stb. egy részét, tehát: nemzetközi jelentősé-
gű. Stb. Stb. 

A Cigány Múzeum ügyében tett felterjesztését természetesen az akkori körülmé-
nyek szóhasználatával készítette el, olyan időben, amikor a cigányságot népcsoport-
nak és n e m nemzetiségnek tartották és kezelték. A kísérő levelét egy kissé pironkod-
va adom közre, mert erősen túlértékelte a kérdésben vállalt szerepemet: 

Gyula I960, november 7. 
Kedves Iván, Tisztelt Barátom! 
Mellékelten küldöm a Cigány-gyűjtemény felállításával kapcsolatos feljegyzést. 
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Nem is tudom, hogyan fejezhetném ki Neked köszönetemet pártfogásodért. 
Régi szívügyem már egy Cigánymúzeum felállítása, de a barátaimhoz és isme-
rőseimhez küldött ezirányú észrevételeim mindig és mindeddig, válasz nélkül 
maradtak. 

Emlékszel, mikor Nálad jártam Sárospatakon, megkérdezted tőlem: vállal-
nám-e, hogy beszerzem az összes, cigánykovácsok által készített tárgyat? És mi 
lett belőle? A megvalósulás Ígérete. 

Nagyon szépen köszönöm Balassa Iván, erőt, egészséget és további sikeres jó 
munkát kíván, gratulálva új könyvedhez szívélyes üdvözlettel igaz híved Erdős 
Kamill. 

Sajnos a Cigány Múzeumot n e m sikerült megvalósítani, bár továbbra is próbáltam 
érte tenni. A politikai körülmények nem kedveztek az alapítás megoldásának. 
Őszintén remélem, hogy napjainkban kiterebélyesedhet az a terv, melyet Erdős 
Kamill olyan állhatatosan igyekezett megvalósítani, ezzel tartozunk az ő emlékének, 
most a 70. születésnapján különösképpen. 

Balassa Iván 

( HÍREK ) 

Bajza József emlékmúzeum Szűcsiben 
Hét év után több mint 7 millió forint költséggel elkészült a helyi önkormány-

zat saját anyagi erőforrásaiból a község szülöttjének Bajza József (1804-1858) 
szülőházának felújítása és emlékmúzeumnak való berendezése. 

Az avató ünnepségre nemzeti ünnepünkön került sor, melyen megemlé-
keztek a magyar kritikai irodalom megteremtőjének születése 190. évfordu-
lójáról is. 
Kulcsár Károly polgármester és a helyi képviselő-testület kezdeményezésé-
re megvalósult emlékmúzeum anyagának rendezésében és a kiállítás létre-
hozásában az egri Dobó István Vármúzeum szakemberei működtek közre. 

Szabó Sándor 
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HAGYOMÁNY *) 

Haan Lajos és 
Békéscsaba 
néprajza 

Haan Lajos (1818-1891) evangélikus lelkész Békéscsaba máig legkiemelkedőbb XIX. 
századi történetírója, néprajzkutatója, a magyar és szlovák, vagyis kétnyelvű történelmi 
művek megjelentetésének jeles úttörője, akit sokoldalú kutatómunkája elismeréseként a 
Magyar Tudományos Akadémia tagjának is választottak. 

Korábbi munkáimban több ízben foglalkoztam Haan Lajos néprajzi tevékenységével. 
Összegeztem folklór-adatait, külön szólva a csabai szlovákok lakodalmáról, hiedelmeiről, 
közösségi formálódásáról és gazdasági vállalkozásaikról.1 E rövid írásban néprajzi mun-
kálkodásának vázlatos összképét kísérlem megrajzolni. Haan tudományos tevékenységé-
ben nagyon nehéz szétválasztani a történészt, a néprajzost, illetve az egyházi élet kutatóját. 
Műveiben2 a különböző területek olyannyira összefonódnak, hogy aligha oldható meg az 
egyik vagy a másik oldaluk tiszta kimutatása. 

Haan békéscsabai néprajzát sem szabad kerek egésznek felfogni. Mindegyik néprajzi 
vonatkozása az egységes városmonográfia vagy a naplója szerves része. Bármelyik adatá-
nak a kiragadása csupán a töredékesség érzetét keltené. Holott nincs a néprajznak olyan 
ága - akár az anyagi, akár a szellemi vagy a társadalomkultúrára gondolunk is - , amelyből 
ne lennének Haannak közlései. Jó részük egy-egy villanás, megjegyzés vagy utalás csu-
pán. Valójában csak néhány témakört dolgozott ki részletesebben. Mindezzel együtt Haan 
ránk maradt anyaga mégis a leggazdagabb, legsokoldalúbb képet nyújtja a XEX. 
századközepi Békéscsaba népéről és annak életmódjáról. 

Amiként a kortárs magyar és európai néprajzkutatók jelentős részénél is gyakran vissza-
szorul az elméleti igény3, Haan műve is inkább empirikus jellegű. A maga nemében 
azonban korszakos jelenség: tényei hitelesek, modem látásmódot árasztanak, s több, mint 
negyedszázadot felölelve reálisan tükrözik a békéscsabai szlovákok életét és változásának 

1 Krupa András: A magyarországi szlovákok folklórkutatásának eredményei, Bp. 1979. -
Krupa András: A délkelet-magyarországi szlovákok hiedelemvilága, Debrecen, 1987. -
Krupa Ondrej: Terajäia svadba v BékéSskej Cabe. In: Őabiansky Kalendár, Békéscsaba, 
1991. 93-98. 

2 Haan, Ludwik: Pametnosti Cabianske, Buda, 1845. - Haan Laps: Békés-Csaba mezővá-
rosa hajdani és mostam álláspontjáról, Nagyvárad, 1845. - Haan, Ludovít: Pametnosti 
BékeS Őabánske, Pest, 1866. - Haan Lajos: Békéscsaba története (kézirat), 1858. -
Haan Lajos: Békés Csaba mezővárosa hajdanáról s mostani álla pótjáról, Pest, 1866. -
Haan Lajos: Békéscsaba története, Békéscsaba, 1968. - Haan Lajos: Békéscsaba törté-
nete, Békéscsaba, 1991. - Haan Lajos: Békés vármegye hajdana, Pest, 1870. 143-147. -
Haan Lajos naplója, Békéscsaba, 1971. 

3 Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete, Bp. 1989. 21. 
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folyamatát, még ha népszemléletébe romantikus és idealizáló vonásokat is iktatott. Mérv-
adó Haannnak a népélet legapróbb rezdülései iránti érzékenysége s intuitív képessége. 
Nála nem csak „korjelenség", hogy a legtisztábbnak tűnő történeti tények mellé észrevét-
lenül lopja oda a szájhagyományban élő mondákat, a népi etimologizálásokat, miként ez a 
korabeli művekben tapasztalható (hogy csupán Ipolyi Arnoldra hivatkozzunk, aki egyéb-
ként Haan akadémiai taggá választásának egyik ajánlója volt)4, mert Haan a saját benyo-
másai alapján valóban autoritív forrásnak tekinti a népi tradíciót. Többször leírja, pl., hogy 
az első szlovák telepesek a későbbi óvárosháza helyén lévő erdőcskénél álltak meg, s 
kifogva lovaikat, ott megpihentek. Hasonlóan számol be erről a íabiansky Kalendáiban 
egy csabai földműves is, öregapáinak emlékezetére hivatkozva.5. Lehet, hogy Haan 
könyve folklorizálódott, de az sem kizárt, hogy egyazon néphagyományból merített Haan 
és a századunkbéli parasztkrónikás is. Haan néprajzi szemléletére a XVin. század második 
felében kibontakozó államismereti — statisztikai irány is hatott. Kései utódjaként az 1858-as 
és az 1866-os magyar, szlovák könywáltozata bevezetőjében maga is vallja, hogy város-
monográfiáját a „historico-statisztikus irodalom előmozdításából" íita. A szerkezetben és a 
fejezetcímekben visszaköszönnek Schwantner Márton, Korabinszky János Mátyás úttörő 
történeti-statisztikai művei6, illetve Skolka Andrásnak az Ideen zu einer statistischen Oits-
Beschreibung in Ungarn című tanulmánya.7 A kor tudományos folyóirataiban szintén sok 
hasonló ihletettségű cikket olvashatott, köztük Ágoston Jánosnak a lokális szempontból 
első, Csabáról szóló helyismereti tanulmányát is.8 

A kétnyelvű kiadásokra közvetve ösztönözhette Bredetzky Sámuel is, aki szerint igazi 
geográfiai-statisztikai munkát csak az alkothat, aki ismeri Magyarország fő nyelveit — s ő a 
szlovákot is idesorolta.9 Hathatott rá Csaplovics János is, akit egyesek a magyar és a szlo-
vák etnográfia atyjának tartanak. Csaplovics ismertette Haan 1845-ben megjelent rövid 
Békéscsaba-monográfiáját, s éppen a néprajzi értékeit hangsúlyozta (gazdálkodás, családi 
szokások stb.) 

Haan monográfiájának mindegyik kiadott változatát néprajzi szempontból együtt kell 
vizsgálnunk, mert - feltehetően maga szabta terjedelmi korlátok miatt - az egyikben 
közölteket a másikban hol elhagyja, hol pedig kiegészíti, s nem azonosak a néprajzi adatai 
az egyidőben közreadott kétnyelvű kötetekben sem 

Az 1866-os szlovák nyelvű változatban pl. nem találjuk meg a keresztelőről, a halotti 
torról, a disznótorról szóló korábbi leírását.10 Viszont e kötetben hosszasan sorolja fel az 
első telepesek nevét és származási helyét, amivel óriási segítséget nyújtott a levándorló 
szlovákok eredeti lakóhelyének a tisztázásához. S ennek alapján hiteles az a megállapítása 
is, hogy a békéscsabai szlovákoknál pontosan észlelhető óhazájuk nyelve, illetve szokásai 
is. Az ő lokális adatai alapján a mai szlovákiai Nógrád, Kis- és Nagyhont megyei kibocsátó 
helységekben végzett többszöri gyűjtőmunkám eredménye egyértelműen Haant igazolja. 

Munkáira jellemző a változatlanság és a változás parallel érzékeltetése. Az 1845-ös első 
kiadás néhány rendkívül értékes adatát szinte szó szerint idézi és ismétli a további kötetei-
ben (pl. asszonyok jövedelme a kendermunkák nyomán, nagycsalád, énekszeretet stb.). E 
„panelek" ismétlése nem a felületesség jelei, hanem annak a jelzése, hogy Haan az eltelt 
egy vagy több évtized során nem észlelt módosulást. 

4 Haan Lajos naplója, Békéscsaba, 1971. 104. 
5 Gajdác, Ján: Őo son poíúv od mojich otcov o starej Őabe? Őabiansky Kalendár, Békés-

csaba, 1935. 61-63. 
6 Kósa László: i. m. 34. 
7 Urbancová, Viera.• Poíiatky slovenskej etnografie, Bratislava, 1970. 83-84. 
8 Ágoston János: Csabának leírása. In: Szlovákok Békéscsabán - Slováci v BékéSskej 

Őabe. Szerk.: Knapa András, Békéscsaba, 1980. 10-30. 
9 Urbancová, Viera: i. m. 80. 
10 Urbancová, Vieia meg is lója emiatt: Slovenská etnográfia v 19. storcxS, Martin, 1987. 138. 
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Egyik erénye a népéletbeli jelenségek összehasonlítása. Csabai műveiben a belső válto-
zások összevetésre fordít gondot, míg a nagylaki monográfiájában11 tájukon elsőként 
végez interetnikus összehasonlítást az ottani szlovákok és románok - kivált a lakodalom 
és a temetkezés - hasonló illetve eltérő vonásai tekintetében. 

Haan a változásvizsgálat egyik előfutára is. Leírásából szinte évtizedenként következtet-
hetünk a népi gazdálkodás, kereskedés és termesztési mód változására. Gyerekkorának 
meghatározó szép romantikus élménye a várost körülölelő határtalan legelők, puszták 
látványa és a vadmadaraktól, halaktól hemzsegő nádasok, mocsarak világa. Ám az 1845-ös 
legelőszabályozás és örökváltság nyomán a legelők nagy részét felszántották, a lápokat 
lecsapolták. S míg korábban nem volt ára a búzának - mint képletesen megjegyzi: az üres 
zsák drágább volt, mint a teli - a vasút megépülésével a jobb szállítási lehetőségek fel-
lendítették a gabonatermesztést. 1858-ban statisztikai módszerrel mutatja ki, hogy emiatt a 
juhok állománya tíz év alatt az egytizedére, a starvasmarháké csaknem felére esett vissza. 

Hasonlóképpen rögzíti a változást a jellegzetes csabai lakóház alakulásában is. 1845-
ben még általános a félkörívesen „előrekonyuló, sipka forma tornáccal ellátott, sárga 
agyaggal bemázolt" ház. 1858-ban szerinte ez a „pletykaház" már inkább a szegényebb 
osztályra jellemző. S megjelenik a szárazbejáratú lakóépület. 1866-ban a hagyományos 
lakóházak két típusát különbözteti meg: az egyik a még meglévő nádfedeles pletykaház, a 
másik „az új modorú ház", melynek azonban szintén van keskeny előtomáca. Egyre 
elterjedtebbnek mondja a szárazbejáratú, cserépfedelű, zsalus lakóházat. Ez utóbbi két 
típust még láthatjuk a városban. Kiváló leírást ad Haan a csabai parasztház alaprajzi beosz-
tásáról, valamint szobabelsőjéről, népi bútorzatáról is. Aprólékosan megfigyelő módszerét 
különösen a férfiöltözet ruhadarabjai változásának finom érzékeltetése által követhetjük, 
láthatóan jobban leli kedvét a férfiak, parasztgazdák, mesterek népviseletének leírásában, 
mint a nőkéében. Kivált pedig a kalap formájának szinte évtizedenként történő változásá-
ról szóló tudósításban (1845-ben a kalap alacsony és széles karimájú s hatalmas páva-, 
daru- és strucctollas bokréta ékesíti. 1858-ban a karima keskenyebb, elmaradnak a tollak. 
1866-ban a karima ismét szélesebb). Haan jelzi az uibanizálódás hatását a népviseletre is. 

Melyek azok a témák, amelyeket - az említetteken túl - részletesebben leír? Az anyagi 
kultúra köréből meglehetősen átfogó ismereteket nyújt a belterület, az utcák képéről, a 
határszerkezetről, a határrészek művelési jellegéről: pl. Fürjes volt a legrégebbi szántó, 
Gerendás a közlegelő. A mezőmegyeri Sviniarka (Disznós) hatámév a seitéslegeltetés 
emlékét őrzi stb. Kedvelt témaköre az egyhangú rónát megszépítő szőlő- és gyümölcsker-
tészet. Már 1845-ben a népi íróink hevületével dicséri a fehérlő tanyák sokaságát. Bár 
zömük a férfiak ideiglenes hétköznapi szállása, a tanyasi iskolák említésével sejteti az 
állandósult tanyai élet létét is. A szellemi kultúra területéről főként a népszokásokat és a 
hiedelmeket részletezi. Legsokoldalúbban a lakodalmat mutatja be. Történetileg pontos 
képet alkot a temetők kialakulásáról és változásáról. 

Szegényebb a népköltészet dokumentálása, bár így is felbecsülhetetlen az értéke. A 
hitelesség érdekében a magyar kötetváltozatokban is szlovák nyelven adja közre a mintá-
kat. Az 1858-as változatban négy népdalt jegyez le. Naplója tanúsága szerint Haan maga is 
énekelt szlovák népdalokat. Az itt említett Cierne o ä chojte spat (Fekete szemek menjetek 
aludni) és az 1858-as változat Ked som iSow zo sálaSu (Mikor a tanyáról jöttem) kezdetűek 
a békéscsabai szlovákok napjainkig közkedvelt dalai. Az 1866-os magyar és szlovák 
nyelvű változatban leírt szlovák nyelvű népmesei kezdőformula az első híradás az 
itteni mesemondásról. Érdemes idézni: Kde bolo, tan bolo, lem w o swete bolo, w 
sedendesjatej krajine aj pow, ale tú pow nerátali, iba wetron sjali, balangowon bránili, 
w kochu wjali. Bow edonraz edom král aid'. (Hol volt, ott volt, csak a világon volt, het-
venhét és fél országban, de azt a felet nem számították bele, csak széllel vetettek, 

11 Zayácz Dániel és Haan Laps: Ó és Új Nagylaknak történetei... Szarvas, 1853. 
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ballangóval boronáltak, a kéményben szeleltek. Volt egyszer egy király stb.) A fantáziadús, 
ötletes szlovák nyelvű szólások (pl. spadow, ako vrece - leesett, mint a zsák; hofy, ako 
dlaft - meztelen, mint a tenyér stb.), megszólítások (pl. braőekowci - testvérkéim; pán tatík 
- atya úr stb.), ragadvány - vagy gúnynevek (pl. Fabian Zajac - Fábián Nyúl; Kovács 
Muchár - Kovács Legyes stb. és magyarázatuk), tréfás népdalok (Simaiho owce - Simái 
juhai; Tak sa kaidf nazdá - Mindenki azt hiszi; Ten B... sky Öuro - (Az a B... szky Gyuri) 
azt mutatják, hogy Haan vonzódott a népi humorhoz is. így mentett meg az utókor számá-
ra egy szlovák nyelvű anekdotát is, amely által a legényfia véleményére semmit sem adó 
anya kemény kiházasítási eljárásának általános szokásjellegét hangsúlyozza. Ez azt is 
tanúsítja, hogy Haannak kiváló érzéke volt a társadalomnéprajz iránt is. S úttörő módon az 
ő korában Békéscsabán még létező nagycsalád legfontosabb jellemzőinek a közlését, a 
fiatal és az idős gazda hatalmi viszonyának bemutatását éppúgy szükségesnek tartja, mint 
a népi közigazgatás alapjainak a lejegyzését, s felfigyel a társadalmi különbségekre is. 

A vallási néprajz csírái is felsejlenek Haannál. Ez annál is figyelemre méltóbb, hiszen 
mint néprajzi tudományág a XX. század első felében bontakozik ki. Érzékletesen jelzi a 
népi vallásosság megnyilvánulásait (a népi kezdeményezésű templomi éneklés sajátossá-
gai, vallásos olvasmányok, a szokások vallásos elemei - ez utóbbiak máig élnek). 

Számtalan szórványadata közül olyan példát említünk, mely kuriózumként hathat, ho-
lott éltékes üzenet a nép nem ünneplő köntösű, hanem „alacsonyabb szintű" szokásairól: 
a múlt század húszas éveiben a város alsó végén privát zugiskolát nyitott egy Adamko 
nevű ember, aki vasárnaponként itt dudált és bort méit az ifjaknak, öregeknek. Mai érte-
lemben afféle „oktatási — közművelődési — szórakoztatási — üzleti" komplexumot hozott 
létre. Haan egyetlen mondatban plasztikus képet varázsol a terpeszkedő mezőváros 
perifériájának művelődési közállapotáról. Ez is a népélet része, még ha szerinte nem 
dicsérendő. A vasárnap délutáni kocsmai táncokat egyébként is elítéli, de éppen ezáltal 
ismerjük meg a város ifjúságának egyik népszerű szórakoztató szokását. Mint ahogy 
egyúttal azt is megtudjuk, hogy a XIX század elején Békéscsabán a fiatalok még bőrduda-
szóra táncoltak. Mondhatni, hogy e koiból az egyetlen adat a duda (gajdy) hangszer 
békéscsabai létezéséről és felhasználásáról. S ilyen becses aranyiögöket idézhetnénk 
továbbra is: az archaikus tűzgyújtástól a vackoralma gyűjtögetésén és aszalásán át a fiatal-
ság bolha (blcha) nevű játékáig. Pótolhatatlan adatok ezek! Haan Lajos néprajzi eredmé-
nyei nem enyésztek el. Rájuk támaszkodott az egykori békéscsabai tanító, Ján Pravdol'ub 
Bella a századfordulón szlovák nyelven írt szokástanulmányában, Reil Lajos gimnáziumi 
igazgató az 1930-ban megjelent Békéscsaba városmonográfiába írt kiváló néprajzi tanul-
mányában. S kutatásait követte Linder László evangélikus lelkész, aki tudatos terepgyűjtést 
is végzett a két világháború között, valamint napjainkban a békéscsabai szlovákok népi 
műveltségét, vallásosságát feldolgozó - szintén evangélikus lelkész - Dedinszky Gyula és 
Tábori Gyöigy neves békéscsabai muzeológus, néprajzkutató is.12 

Krupa András 

12 Bella, Ján Pravdolub (feltételezett szerző): Ludové zvyky a povery v Béké&kej Cabe. In: 
Szlovákok Békéscsabán - Slovád v Béké&kej Őabe. Szerk.: Krupa András, Békéscsaba, 1980. 
70-93. - Reil Lajos: Békéscsaba népe, In: Békéscsaba. Szerk.: Korniss Géza, Békéscsaba, 1930. 
130-193. - Linder László: Adatok Békéscsaba környékének néprajzához, Békéscsaba, 1944. -
Dedinszky Gyula: A szlovák betű útja Békéscsabán, Békéscsaba, 1987. - Dedinszky Gyula: 
Szól a harang, Békéscsaba, 1986 - Tábori György: A néprajzi kutatás feladatai Békéscsabán, 
Békési Élet, 1969. 473 ̂ 79. - Tábori György: Békéscsaba népi építkezése, Békési Élet, 1967. 
16-21. 
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Egy homoródalmási cigánycsaládról* 

Tutó Dénes nyolcvanöt éves cigánykovács egyedül él a családi házban Homoród-
almáson (Hargita megye, Románia). Felesége és két családos gyermeke Székely-
udvarhelyen telepedett le, kereskedők, kisvállalkozók. Időnként hazalátogatnak a 
faluba, vagy az ismerősöktől élelmiszercsomagokat küldenek. 

Az idős kovácsmester nem él magányosan, naponta felkeresik nemcsak falusfelei, 
hanem a szomszédos falvak gazdái is: Tutó Dénes ma is reggeltől estig dolgozik 
mesterségében. Ekét élez, boronát és más gazdasági felszereléseket javít, lovakat 
patkol. Munkáját családja tiltakozása ellenére is folytatja. Létfenntartása e foglalatos-
ság nélkül is biztosított volna nyugdíjából: „Neköm például nem vóna muszáj 
dógozzak, nem vagyok lekötelezve senkinek, ha akarok dógozok, ha nem nem... A 
leányom, ő erősen haragszik, ha hazajő veszeködik az embörökkel, ha itt kapja: 
hagyjanak békét apámnak, ő már nyócvanöt esztendős embör, mondja, kergeti el 
valósággal! S az embörök elhúzódnak a lovakkal félre amíg itthon van - me kocsival 
jár - amíg itthon van addig várnak, nem jőnek, nem mernek jőni..." 

Előfordult, hogy még vasárnapra is munkát vállalt: „Most es ittjárt egy embör 
(beszélgetésünk napján, 1994 febr. 26.), hogy a lovát vasalnám meg hetfün. Igen de 
hetfüre már elvállaltam egy karácsonyfalvinak, meg van igérve, hogy jöhet vasaltatni 
a lovaival, s akkor most mit csináljak? Hallgass ide, mondom ennek az idevalónak, 
gyere ide hónap reggel, igaz vasárnap s én nem szeretöm vasárnap dógozni, de 
het fün jő a másik, az már telefonált Karácsonyfalváról. Gyere ide, hogy a tiédöt 
reggelibe csináljam meg, hogy tudj menni a lovaddal. Ennek még a tavaly nyáron 
vasaltam vót meg a lovát..." 

A beszélő munkához való viszonyulását a helyi magyarságnak szolgáltatott segítségnek 
értelmezi: „Egyik a máson kell segétteni... Segéttöttünk mü es eleget a magyarságnak, met 
dógoztunk örökké, hogy ők tudjanak menni, szántani, vetni, hova kell." 

A család 

Tutó Dénes szülei 1910 körül költöztek a településre a Nagyhomoiód menti 
Abásfalváról. Az apját, aki szintén kovács volt egy helybeli tehetős gazda hívta a faluba: 
hosszabb használatra lakóházat adott bérmentesen a családnak. Később a gazda és a 
kovács összekülönböztek, a cigánycsalád saját házat vásárolt a faluban. A gyarapodó 
családot - hat fiú és két lány - a kovácsmester kemény munkával tartotta el, és kemény 
kézzel irányította. A felcseperedő fiúk már gyermekkortól segítettek a kovácsmunkában és 
megtanulták a mesterséget. Emellett a család gazdálkodással is foglalkozott. A helybeli 
birtokosoktól részesművelésre kukoricaföldeket, takarmánykészítést vállalt és tejelő 
állatokat tenyésztettek. 

Ezt a kettős jövedelemszerzésre alapuló életformát a beszélő is végig gyakorolta élete 
folyamán. 

A család belső rendjét a szigorú patriarchális viszonyok jellemezték: „Még asztalhoz se 
ülhettünk, míg oda nem nőttünk, hogy nem kezdtünk dógozni. Vót egy kicsi asztal, 
mindegyiknek külön egy tánygyér, abba ki vót téve az étel s ott enni kellett. Eccer meg 
kellett enni a levesételt, hús es vót, minden nap más-más étel vót, anyám jól főzött... Akkor 
megettük azt a levesételt - azt nem lehetött, hogy nem szeretöm! - azt megettük a 

*Ez az fräs a Kőbányai önkormányzat által a cigány-magyar kapcsolatok témakörében meg-
hirdetett pályázaton első díjat nyert. (Szerk.) 
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levesételt, s akkor adták a másodikot, a húst, az mindennap megvót nálunk a húsétel. 
De eccer meg kellett enni a levest! 

Meg kellett tanólni mindent, a rendöt, a tisztaságot, mindent meg kellett tanólni. 
Megtanóltuk a munkát már kicsi korba, nem számított akármilyen meleg vót, menni 
kellett a mezőre dógozni kellett becsületösön, a munkát megcsináltuk. Állat vót, 
kenyér vót, pénz vót, de dógozni kellett mindenkinek. Lehet, hogy a hat legényből 
lehettünk vóna hitványok es vajegy belőle, ha apám egy olyan gyenge embör, vagy 
miféle, de komisz embör vót! Ott nem lehetött, hogy én nem menyek, vagy nem 
akarok. Az nem hagyta vóna, hogy az asztalhoz menjek, vagy nem hagyta vóna, hogy 
egy kenyeret leszeljek. Egyáltalán! 

Osztán, hogy elmenni s valamit ellopni egy kertből, egy gyümölcsöt? Ha valaki jött 
vóna panaszra apám agyonvert vóna. Nem szabadott semmi ilyesmit. Ott hat legény 
vót, de oda panaszra nem járt senki! Hogy Lajos bá - Lajosnak hítták apámot — né, a 
gyermök ezt csinálta, vaj azt csinálta. Ilyen nem vót! Ha a mezőre elmentünk 
senkiéhöz nem nyúltunk, akárhol eljártunk, a máséhoz nem szabadott nyúlni. Meg 
kellett dógozni, hogy legyen. A parancs ez vót: dógozni kell, hogy legyen neköd (!) s a 
másénak hagyj békét. Ez ki vót adva. Met vótak olyanok es, hogy ő sem tudott magának 
se poroncsolni s a gyermök es ahogy nőtt fel az es hitványul nőtt s úgy es halt meg..." Az 
emlékezésből az asszimetrikus kapcsolatokra építkező hagyományos falusi családmodell 
körvonalazódik, ahol a gyermeknek szigorúan alárendelt szerepe van. A szóbanforgó 
családon belüli patriarchális viszonyok, tekintélytisztelet, a tradicionális családra jellemző 
jegyek. A munkához való fenti viszonyulás és a folttalan becsület szintén az archaikus 
falusi társadalom legfontosabb szimbolikus javait jelentették' 

Észrevehető, hogy az emlékező szerint a cigánykovács családjában a cselekvése-
ket, magatartásmódokat szabályozó elvek, stratégiák egybeestek a környezet min-
dennapi társadalmi gyakorlatában érvényesülő elvekkel: „...a család egykor szilárdan 
beágyazódott a szélesebb közösségi kapcsolatok mátrixába, mintegy kiterjesztése és 
konkretizálódása volt azok társadalmi ellenőrző mechanizmusának... Egyazon társa-
dalmi élet lüktetett a ház falain belül, az utcán és a közösségben."1 

Ismeretes, hogy a zárt, archaikus közösségek belső működésének sajátossága volt 
az idegen, a „ jövevény irányában az elhatárolódás, a „tisztít!" gesztusokkal kifejezett 
távolságtartás a társadalmi érintkezésben. Ez a beállítódás mindmáig működik a 
vizsgált környezetben.2 Valószínűleg a századelőn a faluba beköltöző cigánycsalád-
dal szemben is működött ez a magatartás. Ebből következhetett, hogy a családnak 
társadalmi elismertségre, jó hírre volt szüksége az új környezetben, hogy az elviselhe-
tő, sőt o t thonos legyen. Társadalmi elismertséget csak azzal szerezhetett, ha a társa-
dalmi gyakorlat minden területén azonosult a többségi társadalom elvárásaival. Az 
azonosulás szükségessége feltehetően olyan kényszer volt, amely állandó nyomást és 
ugyanakkor mintát jelentett a családtagoknak, döntően meghatározta a felnövekvő 
nemzedék szocializációjában az értékrendeket, a családon belüli kapcsolatokban 
uralkodó viszonyulásmódokat. Távolról sem állíthatjuk, hogy ezek a kölcsönhatások 
a helyi közösség-család viszonyában megfogalmazódtak és tudatosultak a családta-
gokban. 

Feltehető a kérdés: vajon az azonosulásra törekvő szándék, a beilleszkedés szem-
pontjából milyen eredménnyel járt a szóbanforgó család esetében. 

1 Peter Berger - Hansfried Kellner: Valóságfelépítés a házasságban, In: A fenomenológia 
a társadalomtudományban, Gondolat Budapest, 1984. Válogatta Hernádi Miklós 438. 
old. 

2 E beállítódásról részletesebben lásd: Oláh Sándor Cigány-magyar kapcsolatok; A több-
ségi magyarság cigány-képének vizsgálata Homoródalmáson, Phralipe 1993. 9. sz. 5-10. 
old. 
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A helyi társadalom 

A társadalmi környezetet ezúttal csak a vizsgálat szempontjából szükséges mérték-
b e n mutatjuk be. Az elbeszélt életút átfogta időszak alatt a tú lnyomó többségben 
kisbirtokos családokból álló helyi társadalmat (500-600 családról van szó) a földmű-
velő-állattenyésztő életmód mellett a mostoha természeti adottságok más jövedelem-
kiegészítő tevékenységekre is ráutalták. E tevékenységek a település teréből történt 
gyakori kilépésekkel jártak, e n n e k ellenére a társadalmi gyakorlatot erős ellenőrzés, 
közösségi cselekvés- és viselkedésmódok általános érvénye, a kölcsönösségek (a 
termelőmunka és a társadalmi élet terén) gazdag hálózata jellemezte. A beszélő 
életútja alatt e jellemzők — kü lönösen a hagyományos falu társadalmi intézményeinek 
erőszakos szétrombolása után — fokozatos változásokon mentek át. E folyamat lénye-
gét az individualizáció fogalmával jelölhetjük. A társadalmi érintkezés változásait 
tapasztaló Tutó Dénes a hagyományos közösségi gyakorlatot tartja követendőnek. 

Az emlékezetanyag több olyan epizódot tartalmaz, amelyek a többségi társada-
lomnak a Tutó családdal szembeni pozitív beállítódásáról beszélnek. Az emlékező-
nek a legfontosabb — a beszédmód, intonáció, és más jelek utalnak erre a beszéd-
esemény keretében - az alábbi eset volt. 

1944-ben az etnikai tisztogatásokat célzó hatalmi beavatkozások idején a helyi ci-
gányok erőszakos eltávolítását szervező katonai hatóság képviselője előtt, a falu 
bírója, a falu véleményét képviselve, nyilvánosan megvédi a családot: 

„Amikor itt magyar világ lett vót — a zsidókból s a cigányokból sokat elpusztítottak 
- akkor kijött a tiszthelyettös Udvarherről, a cigányok essze votak szedve, az útra 
követ es törettek véllök itt a faluba, ezök az ócska cigányok oda kellett menjenek s az 
út mellett törték a követ, hogy messze ne menjenek széjjel, várták a parancsot, hogy 5 
kilós csomaggal menni kell. 

A tiszthelyettös kijött oda, münkö t egyet sem kerestek - cigányok vagyunk mü es — 
na, e lmentem én es oda le, ahol essze vótak gyűlve. Mondtam a tiszthelyettösnek 
szedjenek essze s vigyenek el. Megvótak mindenkinek a papírjai ott az asztalon, Barra 
József vót a bíró, hát mü sokat dógoztunk nekik Vargyasba 70-80 szekér szénát 
csináltunk, sokáig! 

Na, mondom, többet ne osztályozzanak, vigyenek el! A tiszthelyettös elment, va-
lami papírokot megfogott s azt mondja, hogy tudja mit, ha magát elviszik onnat es 
visszaküldik, oda sem kell. Barra József ott vót, felszólalt: Tiszthelyettös úr, azt 
mondja , ezök olyan embörök, hogy a falu nem tud náluk nélkül megélni. Ezök mind 
kovácsok! van egy bátyja a falu közepibe, az apja s a testvére fejjel, s ez azt mondja , 
ez legalól! Hárman három helyt a faluba ők dógoznak! Hárman három helyt a gazda-
sági felszerelésököt ők csinálják, a lovat ők vasalják. 

Mit, azt mondja a tiszthelyettös, hát a magyar gyermökök nem tudnak megtanólni, 
hát ezök tanólnak? így tudnak dógozni ezök s a magyarok nem tudnak? Nem, azt 
mondja a bíró, itt van magyar kovács es de azok nem tudnak így dógozni mint ezök. 
Na, így osztán velünk nem foglalkoztak. Vitték kőtömi az út mellett, sírtak az itt való 
cigányok, de münköt nem hordoztak semerre." 

A bíró felszólalásában a többségi társadalom kulturális gyakorlatával azonosuló, és 
e stratégiával e társadalomba integrálódó család nyilvános társadalmi elismerése 
valósult meg. A beszélő személyes élettörténetének kezdetétől gyakorolt azonosulási 
formák a társadalmi létezés minden területén, pozitív elemekből összeálló képe t 
alakítottak ki a családtagokról. Az idegenből a faluba beköltöző cigánykovács család-
ja a fenti időpontig jelképes tőkét halmozott fel. A helyi társadalomban a cigány 
etnikummal szembeni általános beállítódástól eltérően a többség elismerte a család 
megszerzett társadalmi helyzetét és elkülönítette, szimbolikus gesztussal megvédte a 
családot veszélyeztetett helyzetében. 
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De nemcsak a többségi magyarok gyakoroltak megkülönböztető gesztusokat, ha-
nem a család is élesen elhatárolta magát a helyi cigány lakosság azon csoportjaitól, 
amelyek életformájuk, életstílusuk terén n e m illeszkedtek a többségi társadalomba: 
„Olyan cigányok vannak, hogy azt se tudják hol születtek, hova valók, dógozni nem 
tudnak. Mikor meleg van n e m szeretik a melegöt, mikor hideg van nem szeretik a 
hidegöt. Nem barátkoztunk velők akkor sem s most sem. Nem járok nálok s ők sem 
nálam. A szülőtől tudtuk, hogy véllök nem szabad... Tekenyőköt csináltak, seprűköt 
köttek, gyengék vótak - abból éltek. Vótak olyan lemaradottak, olyanok hogy 
semmiök sem vót, mind itt a patakbeliek, semmi, semmi. Egyik napról a másikra elig 
tudtak meglenni. A hitvány elhagyott cigányokkal, azokkal nem, egyáltalán..." 

A környezet vélekedése 

A nagycsaládból ma Tutó Dénes egyedül él a faluban. A megszerzett társadalmi 
elismerést mindmáig megőrizte. Ezt a megállapításunkat nem csak az emlékező 
életútjának közelmúltjáról szóló történeteket értelmezve tesszük: alátámasztja a T. D. 
közvetlen környezetében élők, szomszédok vélekedése is.3 Az elmesélt apró, min-
dennapi tör ténetek egytől-egyig arról szólnak, hogy Tutó Dénes környezete megbe-
csült tagja: 

„Én ehejt né, most nemrég vasaltam egy embörnek s Dénös bácsi jöjjön, azt 
mondja én fizetők, igyunk meg valamit, azt mondja, én nemigen akartam, na de ha 
úgy hív hát menjünk bé ide a szomszédba, itt a korcsoma. Elvégeztem a vasalást, s 
bémenyünk Misihöz, ott vótak, sokan vótak nemcsak mü ketten. S na, mit iszunk? 
Dénös bácsi bort szokott inni azt mondja Misi, de az nincs, na töltsön két pohár 
pálinkát, mond ja az illető. Ki es tőti Misi a két pohár pálinkát s hát kezd az illető a 
zsebeibe kotorászni... de úgy szégyölöttem én magamot met ott nem csak én vótam s 
ő hanem vótak mások s ügyes embörök — s ez nagygazdának tarcsa magát, nagy 
embörnek. . . d e pénz nem vót nála. 

A korcsomáros azt mondja neki, te ezt n e m iszod meg! Dénes bácsi megissza s még 
tőtök neki, hány kell? Ott mondta a sok embör előtt. Na, m o n d o m ez igen, s a mási-
kot megfogta s visszatőtötte. Nem vót pénze, hogy tudta-e nem-e amikor hívott én 
nem tudom, d e becsületre neki nem adott a korcsomáros." 

A hasonló történetek lényege röviden így foglalható össze: a különböző helyze-
tekben a beszé lő társadalmi rangja újabb elismerést nyert és továbbra is megőrződött . 

A gazdasági viselkedésmódra vonatkozó eseteket (segítség a magyar gazdáknak, 
munkaszeretet) a beszélő úgy fogalmazta meg, hogy az egyéni magatartásmódnak 
súlya legyen: megteremti az elbeszélt szövegben a negatív hátteret. E háttér előtt 
kiemelhető a saját magatartás: 

„Ezelőtt o lyanok vótak a népek , ha egy cséplés vót, ha akármi más munka, például 
egy építés, egymásnak segétöttek. De most ez megvátozott, megvátozott erőssen a 
nép, nem menyen úgy. Hogy valaki e lmennyen s a másikon segéljen valamit. Most ha 
egy kicsi szénát kell a mezőről béhozni, olyan drágán hozzák, hogy erőssen, a fát 
szintén. Ezelőtt nem így vót. El van vátozva a n é p erőssen, kiment divatból a segéttés. 

Ma a fődekö t otthagyták s e szégyön. Akkor megfogták a munkát, de ma nem! 
Most kezdték na, de most es az öregök inkább. Ezelőtt az öreg mikor hatvan eszten-
dős vót s azon fejjel, nem dógozott azután semmit. De most azok dógoznak s a 
fiatalok nem. Azoknak vasalok, azoknak az ekét megcsinálom, mennek, hogy valamit 
szántsanak. Akkor mentek a mezőre az asszonyok - az első háború alatt — a kicsi 
gyermökkel a karjokon, szántottak, vettek, zabot s egy kicsi pityókát, hogy legyen 

3 T. D. egyik szomszédja a következőket mondotta: .Tutó olyan munkás, becsületös ci-
gány, hogy még magyarba es ritkán kapsz olyant." (Bodor Árpád sz. 1928.) 
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valami. Ma nem! Ma nem kell semmi, nem akarnak. Akkor az asszonyok es mentek! 
Az asszonyok az ekeszarvát megfogták!" 

„Azt szeretöm, hogy a munkát becsületösön megcsináljam, nem azt, hogy megfizet-
tessem s akkor a munka ne legyen jó. Inkább nem aluszom vagy nem eszem - mind 
ma es - csak amit megígértem az legyen elvégezve." 

„Én a munkát szeretöm s nemcsak hogy megcsináltam, hát felelök es arról, hogy 
jól megvan csinálva! Ezétt ugye szeretnek osztán s szükségök es van reám, a mun-
kámra met hát kovács nemigen akar lenni senki." 

Az elődök - valójában a beszélő egykori „kortársainak" életvilágában - érvényes 
társadalmi gyakorlat összehasonlítási keretként történő felhasználása az emlékezés-
ben tu la jdonképpen egy rejtett identifikációs eljárás. Az egykor fennálló mintákhoz 
szocializálódott beszélő ma is azonosul azokkal a szimbolikus jellegű javakkal, ame-
lyek az akkori életvilágban szerinte érvényesek voltak. Az más kérdés, hogy időköz-
ben ő maga is észrevétlenül megváltozott (pl. nem fordul elő, hogy segítségszámba 
patkolja a lovakat, hanem pénzéi t végzi mindenkinek) de a beszélőnek „a múlt n e m 
mutatkozhat meg úgy, ahogy az történt, nemcsak azért, mert az emlékezet szelektív, 
hanem azért is, mert az élettörténet elbeszélője már nem ugyanaz a személy, mint 
harminc évvel korábban volt, és nem képes, vagy nem akar gondolni arra, hogy ő 
akkor más volt."4 

Oláh Sándor 

Helyreigazítás A 94/4. számunk 86-87. oldalán megjelent, a Müncheni Kódex 
magyar-latin szótáráról szóló írásban néhány, félreértésre alkalmas hiba került. A 
2. hasáb 4. sorában „szótárfordításokat" helyesen zsoltárfordításokat. Ugyaneb-
ben a hasábban alulról az 5. sorban Julis Farkas" helyesen Julius Farkas. A 
hasáb utolsó sorában az „Evangelier" szó helyesen Evangeliar. A 87. oldal első 
hasábjának első sorában „Abdruckj" helyett Abdruck olvasandó, a 7. sorban 
pedig „Forrenverzeichnis" helyett Formenverzeichnis. Ugyanebben a hasábban a 
második bekezdés 3-11. sor helyesen a következő: Nyiri Antal vezette munka-
társak ... Téglás J. Béla a Müncheni Kódex eredeti szövegét a Vulgata szövegével 
párhuzamosan szerepeltették. Az 1993-ban megjelent szótár az 1971-ben 
kiadott szövegen alapszik. Ugyanebben a hasábban a 3. bekezdés helyesen: 
Ilyen nagyobb terjedelmű, megfelelő módszerű, teljes nyelvemlékfeldolgozás — 
amelyben az egyes nyelvtani alakzatok a XV. század közepéről pontosan össze 
vannak állítva szótár formájában - Magyarországon nincsen. Alulról a 2. 
bekezdés utolsó sora helyesen: Az őket hatására lett az őt-ből őtet alak. Ugyan-
csak a 87. oldalon a 2. hasáb 8. sorában „O eyeket. . . bemenettec" helyett: O he 
eyeket... bemenettec. A 3. bekezdés 3. sorának közepén szereplő „-ae" helyesen: 
ac. 

A hibákéit elnézést kér a szerző és a szerkesztő. 

4 Titon, f e f f Todd: Az élettörténet, (Fordította: Bonifert Donáf) In: Az életrajzi módszer, 
M.T.A Néprajzi Kutató Csoport Bp. Szerkesztette: Küllős Imola. 96. old. 
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Országgyűlési követválasztás 
a Jászságban 1865-ben 

Hogy milyen nagy esemény volt az országgyűlési választás már 129 évvel ezelőtt is, 
jól mutatja Tóth József jászjákóhalmi tanító 1865-ben írt naplója, mely az 1970-es évek 
elején a Budapes ten é lő leszármazottjától került elő. Valószínű, hogy sok éven át 
vezette e naplót , sajnos azonban csak a július 20-tól november 23-ig ter jedő időszak 
került elő egy elül-hátul megtépett füzetből. Noha maga a választás december első 
napjaiban volt, így is látható, hogy micsoda indulatok feszültek egymásnak. Nézzünk 
hát bele az e seményekbe a kor krónikásával. 

Szeptemberben már elkezdődtek az előkészületek. „Pethes ma Jákóhalmán volt, 
elkezdte már a korteskedést - országgyűlési követ akar lenni." (szept. 28.) 
„Megérkezett az országgyűlés hírüladása és hirdetése." (szept. 29.) 

Október 8-án „...a községházánál pipázás. Ott elbeszélte Király Balázs a mostan 
Pesten járt a lkotmányos embereknek a sorsát. Ez így volt: Pethes conferenciájában 
elhatároztatott, hogy minden jász községben egy aláírási út legyen ezen czímmel: 
Szabad választás az erre aláírók fizetnek fejenként 10 ft és az így begyűlt pénzen 
minden községből küldötték a fő korteseket Báró Sennyeihez a Királyi helytartóhoz 
Budára. Jákóhalmáról ezek voltak: Dudás József, azután az ő veje a kántor és Csöke 
József úr. De biz őket nem fogadta el Báró Sennyei. A Jászkunok Főkapitányává pedig ki 
van már nevezve Balajti Vendel úr." 

Október 9-én „...betértünk a nagykorcsmába és ott borozgattunk. Odajött Csöke bácsi is 
és azt mondta, hogy Dudásék engem és az öcsémet gyanúsítanak az új nóta készítésével, 
mely ilyformán hangzik: «Elment három ricskes Pestre, Csöke, Kántor meg a Kecske Dudás 
meghozták a szabadságot.» Jól van, mondám, én nem fogatkozom, de nem is tudom még 
a nótát, hanem Darázs Pál úr eldanolta, azután egymásnak szemrehányásokat tettek egész 
fél 11-ig, ebből állott a mulatság..." 

Lám a történelem ismétli önmagát: nekem és a testület néhány tagjának is dobtak be 
kötelet az elmúlt években bizonyos politikai kultúrával megáldott személyek. Ezt olvashat-
juk a napló október 13-i bejegyzésében: „Darázs Kálmán főbíró úr leköszönt a hivataláról, 
azért, hogy tegnap Csőkéné kendert küldött a községházához, kötélnek valót, czélozván 
vele az elüljáróságra, hogy kösse fel magát reá, ezért a Főbíró a kendervivő asszonyt 
bezáratta az árestomba. Csöke bácsi pedig a Főbíró ott nem létében erővel elragadta a 
bakteitól az árestom kulcsát és a fogolynőt kiszabadította..." 

Október 14: „...a gyűlés egyhangúlag oda nyilatkozott, hogy még felsőbb helyről 
nem jön meg az engedély a tisztújításra, addig a főbírónak a lemondása n e m fog 
elfogadtatni. Kiss László ügyvéd öcsém azt mondta, hogy Jászberényben 10-en is 
vannak, akik követek akarnának lenni... A községház előtt a lóczán beszélgetés, én 
párton kívül akartam állani, de most az t öbbé nem lehetséges már a Dudás Verka 
szutyongató nyelvessége miatt... Este a 2-ik bírónál voltunk vacsorán... A beszéd 
természetesen mindig az ellenpártról szólt és Csöke bácsit egyes akarattal, mint 
lázítót, tolvajt, mint orgazdát és rablót és gazembert becsületfosztottnak nyilvánítot-
tuk, és hogy n e m érdemes egyébre, mint halálra. D. Kálmán nagyon ingerült a Kántor 
és apósa Dudás szabó ellen, hogy saját kifejezésével éljek azért, hogy a Bolond 
Miskának egy számát, melyben a Jász és Kun Kerületek kormányzó Alkapitánya 
Hegedűs Zsigmond úr nevetségessé tétetett, kárörvendve mutogatták a parasztoknak 
a malomban és a kerteken." 

Október 16: „Iskola u tán a községházához mentem és ott a jegyző urak Csöke bá-
csi ellen szerkesztették a vádpontokat." 

25 



Október 17: .Darázs Kálmánt soha sem láttam olyan ingerültnek, mint ma Dudás 
József szabó ellen, azt mondta, hogy agyon lövi." 

Október 20: „Én pedig a követválasztási dalt, a Móczár-pártit 2 példányban leír-
tam..." 

Október 22: „...Apátira mentem ... a városházánál voltunk, és ott kaptam egy 
Pethes ellenes és Móczár melleti dalt. Az Apáti intelligentia és vagyonosabb gazdák 
Móczár mellett nyilatkoztak és így Pethes most már nem lesz követ, ha a fejére áll is." 

Október 27: „...este Csöke és a Kántor a nagykorcsmában békülni akartak Király 
Balázs és Dobaival, de ez utóbbiak az előbbieket mindig gazember és hunczut 
czímekkel illették és nem békültek." 

November 1: „Átmentünk aztán a községházához és ott észleltük 1. hogy a válasz-
tók összeírására kiküldött bizottmány megkezdte működését... Aztán búcsújárás volt 
az öreg temetőbe és Csöke úr torka szakadtából énekelt, így is vadászni akarván a 
népszerűséget..." 

November 9: „A nagy korcsma felől hallottam: -Vízimalom öt kereke nem forog, 
Dudás szabó tomácz alatt kukorog, Csöke József bíró szeretne lenni, Jaj, de nehéz a 
haszonbért fizetni»... A jegyző urak elbeszélték az árokszállás be ni szívélyes fogadtatá-
sokat és tisztelgésüket Móczár János úrnál." 

November 10: . . . .elmentünk tisztelegni Balajthy Vendel Főkapitány ő méltóságá-
nak, ki Hegedűs alkapitány úrral Darázséknál volt... Darázs Pál úr alig tudott szólni, 
úgy elérzékenyült a Főkapitányi csóktól. Árokszállásból Móczár pártiak voltak itten 2 
kocsival..." 

November 12: „...8 kocsival 40-en vonultunk b e Árokszállásba, feltűzvén mindany-
nyian a fehér tollat... mentünk Móczár zászlaja u tán zenekíséret mellett Csikós József 
h í jához. . . csak lóczák és székek voltak körül középen egy kis asztallal, melyen a 
követválasztási kortesdalokat írták és több butella silvorium állott rajta, melynek 
tartalma apródonként kezdett ürülni az Apáti és Jákóhalmi szabad választó polgártár-
sak között... Annyira felszaporodott a fehér tollas sereg, hogy mire a Móczár-házhoz 
értünk, volt 600 fehér tollas együtt. Ott Király Balázs szónokolt és Móczár János 
követjelölt szépen beszélt..." 

November 16: [Jászberényben járva] „...eldanoltam nekik a kortesdalainkat és elbe-
széltem nekik az ügy állását Árokszállásban, mert Berényben Pethes nagyon műkö-
dik és hamis hírekkel árasztja el a várost és olly színben tünteti fel a Móczár pártot, 
mintha az csak néhány rongy emberből állana, holott éppen ellenkezőleg, valameny-
nyi zsivány és tolvaj nép az ő pártján van mind, mert Apátin már eddig 3 gyújtogatási 
eset adta elő magát t. i. a Pethes pártján lévők gyújtották meg a Móczár pártiak épüle-
teit és így terrorizálják a Móczár pártiakat gyújtogatással." 

A gyújtogatás témája még napokig színen van: november 20-án ezt írja a tanító úr. 
„...Kordáné nálunk lévén, meguntam a pletykáját hallgatni és elmentem a községhá-
zához, ott Horváth Pali az Apáti gyújtogatásra vonatkozóan azt mondá, hogy a czél 
megszentesíti az eszközöket. Ez a mondat csak egy dühös Pethes pártitól eredhet." 

Ezután mozgalmas két nap következik, mely egy jászfelsőszentgyörgyi kocsizással 
kezdődött november 21-én, ahol „...elmentünk a község korcsmájába, midőn az 
utcán mennénk a községháza előtt 2 nemzeti szín tollas parasztember rekedt hangon 
danolta 3 vályokvető czigány zenekiséretében, Pethes kortesdalát, így: Nem kell 
nekünk píze, csak az igaz szíve, éljen Pethes Jóska! ...láttuk megérkezni a Móczár 
követjelölt zászlójával az Árokszállásiakat, és nem tudom bizonyosan hány kocsival. 
A korcsma előtt megállottak..." Később Pirkler Adolf úrékhoz tértek be a jákóhalmiak, 
ahová beszaladt „Paczek Lotti kisasszony Pirkler nővérének a lánya, és ezt kiáltja: 
Jézus Mária verekedés van odakint. A nép vasvillákkal rájuk rohant az Árokszállásiak-
ra. Erre Pirklerné sikoltva kirohant a szobából Dolfit kiabálva, é n pedig bentma-
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radtam a szobában, egy kevés vártatva kimentem az udvarra és onnan kiláttam a 
rétre, amint üldözte a felbőszített n é p az Árokszállásiakat vad kiabálás és 
szidkolózások között és 10-15-en vertek agyonra eggyet-eggyet. Bevonultam ismét a 
szobába és jött a felbőszült parasztság a Pirkler házára, hallottam igen jól, hogy 
kiáltották: csak Pirklert, m e g Hidasit kell agyonverni, mert azok hozták ránk az ellen-
séget, az ablakokat beverték vasvillával és dorongokkal. És nekem úgy tűnt fel, mint 
a régiek, midőn ágyúk hiányában faltörő kosokkal ostromolták a várat. A házat fel 
akarta gyújtani a felbőszült parasztság... Midőn az első roham elhúzódott, kilopódz-
kodtam az istállóba és Pirkler kocsisának parancsoltam, hogy üljön mindjárt lóra és az 
épületek mellett a kerten keresztül a vízallyban suhanjon keresztül és sebes vágtatva 
siessen Jász Berénybe egyenesen Alkapitány úrhoz és mondja meg neki, h o g y amifé-
le segítséget leghamarább összeszedhet, zsandárt, vagy katonaságot, csak küldje 
rögtön, mert az é le tünk veszélyben forog, miután Pirklert halálra keresik. A kocsis 
teljesítette is rögtön parancsomat, lóra ült és a kert aljáig el is ment, de onné t nagy 
lármával és káromkodással kergették vissza egész az istállóig... a falu körül volt állva, 
hogy n e menekülhessen senki... a kisasszony másodízben szaladt fel a padlásra... Az 
éj borzalmait n e m t u d o m tovább festeni, csak azt mondhatom, hogy addig, míg a 
csendőrök meg n e m érkeztek Jászberényből este 10 óra utánig legalább tízszer 
dönget ték a kapukat és az ablakokat. Még egyet nem hagyhatok említetlenül: egy 
ízben egy magányos ember verte a konyhának egyetlen üvegablakos ajtaját, mondva: 
Gyere ki, te kutya Pirkler, vagy ha ki n e m jössz, majd bemegyek mán én hozzád a 
kutya mindenségit . El voltam rá készülve, hogy ha bejön, elvágom a nyakát, de a 
gondviselés megmentet t a gyilkosságtól, mert a P. főzőnője megösmerte az embert és 
nevéről szólította, mondá neki, hogy nincs a házban senki. így tehát dalolva o d á b b 
állott a haramia Tóth Pál Pista. Megérkezvén Jászberényből a csendőrök fél 11-kor 
előjött Pirkler Adolf ú r a rejtekéből 1 árokszállási emberrel és annak fiával. Két zsan-
dár az udvar ajtajában állott őrt reggelig..." 

November 22: „egyhangúlag azt mondták a felső szentgyörgyiek, hogy ha Hidassy 
n e m vezette volna b e a Móczár truppot, nem lett volna semmi baj... Eddig Faragó Pál 
meghalt — kinek ásóval vágták ketté a fejét. Nagy Sándor a vezető, súlyos sebekkel a 
papnál fekszik, ki n e m is akarta befogadni . Mi 10 órakor indultunk Gulyáséktól 1 
felső szt. Györgyi ember assistentiája mellett, mégis majd minden házból nyúltak 
u tánunk a fenyegetőző karok... Már ide haza holt hírünk volt. 4 óra után hazamentem 
és Horváth ott lévén nálunk, n e m mert a n ő m úgy megszidni, mintha magunk lettünk 
volna- hosszas kimaradásoméit." 

November 23: .Délelőtt e lmentem a községházához és elbeszéltem ott, amit tud-
tam és vissza azt hallottam, hogy már nagyban folynak Felsőszentgyörgyön az elfoga-
tások. Kapitány zsandár hadnagy és a Fényszaruban állomásozó katona kapitány 
visitáltatja a katona orvossal sorban a szentgyörgyi parasztokat és amelyikben csak 
egy kis sérvet lát, azonnal vasaltatja és küldi Berénybe." 

Itt sajnos vége szakad — az ennél részletesebb — leírásnak: m é g annyi kívánkozik a 
végére, hogy a levéltárból megtudtam: Pethes József határozati párti (balközép) jelölt 
győzött, ugyanúgy, mint 186l-ben és később: 1869-ben is. 

Fodor István Ferenc 
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A medinai olvasókör emlékei 
Az olvasókört 1896-ban alapították az akkori református lelkész - Arany Antal -

kezdeményezésére . Tagja lehetett minden büntet len előéletű lakos, tekintet nélkül 
vallási és nemzetiségi hovatartozására. A falut akkor zsidók, szerbek és magyarok 
lakták! 

Szervezeti felépítése nagyon demokratikus és nagyon tiszta. A közgyűlés volt min-
denek felett, amit a gazdasági év lezárása után tartottak. Ezután következett a 12 tagú 
vezetőség az évközi ügyek vitelére. Az Alapszabály szerint mindenki választható volt, 
és választhatott. A vezetőség megbízatása három évre szólt. Amikor eltelt ez az idő-
szak, akkor a jelölő „kalendáló" bizottság a minden volt tag mellé másik két új, leen-
d ő személyt jelölt. A levezető korelnök (a kör legidősebbje) minden személy említé-
sekor megszavaztatta a jelenlévőket, -kik nyílt szavazással döntöt tek a két jelölt 
egyikéről. 

E procedúra kere tében választottak díszelnököt is a körnek. Ez a személy rendsze-
rint a falu egyik köztiszteletben álló értelmisége volt legtöbbször. A jegyzőkönyvek 
tanúsága szerint 1907-ben e tisztséget gróf Benyovszky Rezső töltötte be. 

Az így létrejött választmányon belül az elnök irányította a teljes köri életet, a pénz-
táros kezelte s tartotta számon a bevételeket és a kiadásokat, a könyvtáros könyveket 
adott ki olvasásra, míg a jegyző a gyűlések jegyzőkönyveit vezette nagy pontossággal. 
A legfiatalabb tagokból két körsegédet is választottak, akik a gyűlések összehívásá-
ban tevékenykedtek, valamint az apróbb köri tennivalókat bízták rájuk. Majd har-
mincnégy éven keresztül - 1896-tól 1930-ig a kör a falu különböző házaiban bérelt az 
összejövetelek megtartására alkalmas helyiséget. Az alakulás első évében Csáki József 
tulajdonában, a mai Petőfi u. 13 alatt, majd a Zsebe féle házban, utána Gojkovics 
Milosnál, Kun Miksánál, a Szűcs féle házban, a Bódai és a Gazdag portán s végül az 
utolsó bér lemény az Eiler féle házban volt - a mai Kossuth utca 17 sz. alatt. Az emlí-
tett Gazdag féle bér leményben kapott a kör italmérési engedélyt, a tagok és azok 
vendégei részére. A csaposi teendőket a ház tulajdonosa látta el. Jutaléka a bevétel 13 
%-a és 2 % csepegés. A bort a vezetőség vásárolta a tagoktól. 

A gyakori költözködést - sokszor évente sor került rá - megunta a tagság. Szőnyi 
József akkori református lelkész kezdeményezésére 1929-től hozzáfogtak egy szép és 
modern művelődési ház felépítéséhez. Az épület tervezését és kivitelezését egy 
Zuglár nevezetű szekszárdi építész végezte és irányította. A munka 17 ezer pengőjébe 
került az egyesületnek. Az összeg értékének megítéléséhez és megértéséhez néhány 
korabeli mérték és ár: egy napi napszám = 1 pengő; egy mázsa búza = 9 pengő; egy 
jó fejőstehén = 300 pengő; egy jó pár ökör = 500 pengő volt. A tagok szinte ere jükön 
felül vállalták a költségek előteremtését. Az építés előtt egy tag éves tagdíja 10 kg 
búza volt, az építés után 8 p e n g ő 60 fillér, - azaz egy mázsa búza ára, vagy nyolc napi 
napszám. 

Elkészülte u tán nevet is kapott: Medinai Polgári Olvasókör Kossuth Népháza. Az 
előszoba volt a dohányzó, pipázó, kártyázó, malmozó részleg, tőle balra az olvasó-
szoba, jobbra a könyvtár. Középütt a nagyterem, a színpaddal. Az emlékezetek sze-
rint az alakulás idején a faluba nagyon kevés újság járt. Az anyagiakon kívül akadálya 
volt ennek , h o g y az idős emberek nehezen boldogultak a betűvel. Ezért a szépen 
olvasó fiatal köri tagok es ténként felolvasták az újságok érdekes híreit, sőt magyaráz-
ták is. Ekkor a kör előfizetésében két napilap és egy képesújság járt. Az olvasottak 
alapján megbeszélték az országos eseményeket, de a község mindennapos gondjai is 
terítékre kerültek. A hallgatóság körében nagyon kedvelt volt Szabó Pál parasztíró. 
Folytatásokban három regényét is felolvasták: Papok és vasárnapok, Emberek, Béka-
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lencse. 1929-ben a Földművelési Minisztérium száz kötetes könyvtárat ajándékozott a 
körnek. így Jókai, Mikszáth, Gárdonyi, Petőfi és Arany művein kívül már voltak 
lexikonok és mezőgazdasági szakkönyvek is. 1937-ben egy „komoly hangszórós 
rádiójuk is lett. A kör tagjai és főleg vezetősége az önművelésen kívül felvállalta még 
a táncmulatságok és szüretibálok rendezését, műkedvelő előadások betanítását és 
bemutatását, sőt alkalmanként a vándorszínészek fogadását is, kik előszeretettel 
jöttek Medinára. 

Aztán jött 1949! Felsőbb fórumokon egy tollvonással megszüntették a működő 
szervezeteket. Erre a sorsra jutott a medinai Polgári Olvasókör is. így, a maga korában 
hasznos tevékenységet végző szerveződés már csak az idős emberek emlékeiben él, 
meg a féltve-rejtve őrzött dokumentumok utalnak a múltra. A jegyzőkönyvek tanúsá-
ga szerint az 1907-1939 közötti időben 152 bejegyzett tag szerepel a listán. Közben a 
név is megváltozott: az ötvenes években Kossuth Kultúrház-ként jegyezték, aztán már 
csak Kultúrotthon lett. Végül ezt a nevet is lemeszelték. Pedig az épület két hatalmas 
árvizet is kibírt. Sőt az átalakítás vihara is elérte, sajnos nem éppen előnyére. 

Konrád László 
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EMLÉKEZZÜNK ) 

Bánság — az „ígéret földje"? 
1925 őszén indult el Temesvár felé az első két, alig tizennégy éves atyhai leányka: 

Kiss Ilona és Szász Ilona. Nem is sejtették, hogy nyomukban hamarosan olajfoltszerű-
en terjed tovább, a Székelyföld más tájegységei felé is, a vándorlási, kirajzási láz. Az 
ok kizárólag anyagi természetű: míg a székely cselédek évszázados fellegvárában, 
Kolozsváron háromszáz lej havi bért fizettek, addig a Béga-parti metropoliszban az 
ezer lejt is megadták! így lett Temesvár a székelyföldi cselédek egyik legfontosabb 
központja, amolyan biztonsági szelep az Amerikába irányuló kivándorlási hullám 
csökkentésére. Bukarest, Kolozsvár, Szeben és Brassó mellett Temesvár az a migráci-
ós célpont, ahol a székelyföldi agrár-népfölösleg előbb cselédként, majd alkalmi 
munkásként, később végleges letelepedőként megkapaszkodhatott. A Bánság tole-
ráns szelleme, különböző népek egymás mellett élése, viszonylagos megértése meg-
könnyítette a fészekrakással járó gondokat, csökkentette a gyökértelenedéssel járó 
megrázkódtatásokat. 

A román telepes falvak létrehozásával elfoglalt román kormány az 1920-as évek 
elején még nem látott semmilyen veszélyt a székely cselédek számának növekedésé-
ben. Sokkal nagyobb gondot jelentett számukra a kijelölt 111 telep benépesítése. 
Constantinescu Alexandra 1923. november 10-én a román szenátusban f ennen 
hangoztatta: „Erdélyben a Temes-Torontáltól Aradon át Szatmárig húzódó zónába eső 
kisajátított területet arra a célra tartottuk meg, hogy oda határainkon túl és havasain-
kon élő románokat telepítsünk, meit úgy gondolom, hogy ez a kisajátított terület csak 
azokat illeti meg, akik a román nacionalizmus bölcsőjét képviselik."1 

Az anyagi helyzet romlásával, a gazdasági válság okozta megtorpanásokkal azon-
ban a munkásokká vedlett székely cselédek számottevő konkurenciát jelentettek a 
mind jobban zsugorodó munkaerőpiacon. 

Constantin Stoicanescu tanár a mai Du mit ras cukra, Gavrákra, Cojákra emlékeztető 
remegő hangon kongatta meg a magyar- és székely „veszély" vészharangját: „Stoica-
nescu professzor a magyar értelmű zsidóság mellett a székelyeknek Timi^oaián való 
tömeges letelepedésében lát nagy veszedelmet a román érdekekre: ezt a jelenséget meg-
szervezett céltudatos akciónak tekinti és szintén a zsidóság rovására írja, azt állítva, hogy a 
zsidó vállalatok mozdítják elő a székelyek invázióját"2 - írja dr. Páll György, aki Jakabffy 
Elemérrel közösen 1940-ben kiadta a mindmáig könyvritkaságnak számító A bánsági 
magyarság húsz éve Romániában címet viselő tanulmánykötetet. 

Stoicanescu professzor az 1937-es népességi és nemzetiségi adatokat egyszerűen 
visszavetítette a századeleji, múlt századvégi állapotokra. Szerinte a 25236 magyarból 
csak mintegy 8000 tekinthető igazán magyarnak, a többi asszimiláltakból áll, 
„különösen zsidókból, akik egzaltált lelkületükkel gátlói annak, hogy a románság és 
magyarság között jó viszony, jó szomszédság jöhessen létre." 

1 Páll György: A Bánát fővárosának nemzetiségi és gazdasági helyzete; Stoicanescu C. ta-
nár tanulmányának ismertetése és bírálata; Magyar Kisebbség, XVI. évfolyam. 7. sz. 
1937. április 1. 177-196. old. 

2 u.o. 180. old. 
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Mindez arra is szolgált, hogy a magyarság tényleges számából lefaragjon 3373 zsi-
d ó vallású magyart, akik 1930. december 31-én kifejezetten magyarnak vallották 
magukat. Stoicánescu „demográfus-mészáros" számára hazaárulással felérő „merény-
let", hogy 1930-ban a románok száma 24225 volt, a magyaroké 27562, a németeké 
pedig 27782. Mindezt égbekiáltó igazságtalanságnak tartotta, ezért elorzott a magya-
rok számából 3373-at. 

így kerültek egyébként szűk látókörébe a székelyek, akik - szerinte - megzavarták 
a betelepítésekkel, katonasággal, Temesváron tanuló román diákokkal a románság 
javára a laposan megfejelt nemzetiségi összetételt. Jobb ügyhöz méltó igyekezete a 
mai kutató számára páratlan értékű statisztikai adatokkal szolgál melyek segítségével 
nyomon követhet jük a Temesváron cselédként, alkalmi munkásként dolgozó széke-
lyek számának 1930 és 1936 közötti alakulását. Paranoiás igyekezete, hogy a román-
ságot — a statisztikai adatok megmásításával — többségben tudja, az első, valóban 
értékelhető adatsorokat eredményezte a székelyföldiek bánsági kirajzására. Napokon, 
heteken át ott ült a bejelentő hivatal irodáiban, s szorgalmasan körmölte egymás alá a 
kimutatásokat: 1931-ben 561 férfi és 941 nő, 1932-ben 565 férfi és 880 nő, 1933-ban 
617 férfi és 952 nő, 1934-ben 766 férfi és 1182 nő, 1935-ben 1328 férfi és 2299 nő, 
1936-ban 296 férfi és 442 n ő jött Temesvárra a Székelyföldről. Nem bírta tovább. 
1936-ban az első félév után abbahagyta a számsorok papírravetését, összeadását. Egy 
— szerinte - g y e n g é b b idegzetű ember ki sem bírta volna: öt és fél év alatt 10829 
székely magyar és 2009 zsidó telepedett meg átmenetileg Temesváron. 

„Sajnos, az érdekes tanulmány — írja nem kis malíciával Páll György — nem közöl 
adatokat arra nézve, hogy ugyanezen időben hány magyar távozott el Timi9oaráról, 
inert ha közölt volna, kitűnnék, hogy bizony e nagy forgalom csak látszólagos, mert 
aránylag kevesen telepedtek le állandó jelleggel itt, legfeljebb a székely nőcselédek 
jelentenek ál landó pluszt a magyarság szempontjából. A többi vándor, ahogy jctt, 
rendszerint egy-két hónap múlva tovább is ment máshova, munkát keresni..."3 

A kilátástalanság és a nehéz szegénység űzte a székelyeket az „igéret földjeként" 
emlegetett bánsági tájakra. Kopott, rongyos, éhező szegények a nagyállomásra érke-
zők. A székelyek szívesebben maradtak volna a szülőföldjükön, de képtelenek voltak 
megbirkózni a gazdasági romlás sokfejű sárkányával. Elszegődtek cselédnek Buka-
restben vagy a határszéli nagyvárosokban, ahol valamivel jobb volt a kereset, mint a 
történelmi Erdélyben. 

Páll György statisztikai adatokat közöl, a Curentul című napilap kimutatásaira hi-
vatkozva: 1937. március 11-én Temesváron 6847 cselédet tartottak nyilván. Közülük 
4175 magyar, illetve székely. 1936-ban 483 román, 1631 magyar, 274 német, 7 zsidó, 
35 szerb, 30 szlovák és 17 cseh dolgozott itt cselédként. Székely cselédek végzik tehát 
a megalázó munkák legnehezebbjét. Helyzetüket átmenetinek tekintik, minden 
mozdula tukban ott munkál a remény: sikerül annyi pénzt összekuporgatni, hogy 
ot thon bennvalót , egy-két „tűrés" földet vásároljanak. Ezzel a reménnyel kelnek és 
fekszenek, elérhetetlen álomként ott lebeg a szemük előtt, amikor felveszik az utolsó 
kenetet. Nagyon kevésnek sikerül a látványos kitörés. Temesváron „1910-ben még csak 
7566 román lakott szemben 28.500 magyarral (akiknek sorában akkor a 6718 zsidó vallású 
lakos nagyobb része is helyet foglalt) és 31.644 némettel. 1920-ban már 15.892 románt, 
26.185 magyart, 29-188 németet és 8.296 zsidót talált a román hatóságok által végrehajtott 
népszámlálás. Azóta a román lakosság száma állandóan gyarapszik és a románság óriási 
mértékben gazdagodik. Kézben tartja az összes közhivatalokat és élvezi azoknak számta-
lan más előnyét. Ugyanakkor a magyarság mindenhonnan kiszorult s ma már a magánvál-
lalatokban is alig-alig tud elhelyezkedéshez jutni. 

3 u.o, 180-181. old. 
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Számbelileg nem fogyott ugyan, sőt szaporodott, de a szaporodás csak az egziszten-
cia nélküli magyar tömegeknek a városba tódulása."4 - fakad ki keserűen a Bánság 
két világháború közötti helyzetének talán legjobb ismerője, dr. Páll György. 

Az úttörő szerepre vállalkozó atyhaiak számára tehát nem is kínálkozott más lehe-
tőség, mint cselédként elszegődni. 

„En legelőször 1927 márciusában mentem Temesvárra. Fiatalember vótam, akko' 
házasodtam meg. Feleségestő' mentünk Temesvárra, hogy egy kicsit szedjük essze 
magunkat. Amiko' megérkeztünk, olyan egyedű' vótunk, mint két árva. A feleségem 
rögtön szógáni állott, neki már vót otthona. Akkoriban a' vót a szokás, hogy a fiatal-
asszony urának nem engedték, hogy a háznál maradjon. Alig kaptam szállást egy 
éjszakára. Másnap eszegődtem egy vendéglőbe, s ott vótam hat hónapig. Onnan 
átalkerütem a szállítókhoz, úgyhogy két esztendeig valánk Temesváron. Fére tudtunk 
tenni 45.000 lejt. Nagy pénz vót az akko'. Otthon egy bennvalót tudtunk venni. Ez 
annyira megmozgatta az atyhaiakat, hogy 1928-tól már tízesével indútak Temesvárra." 
— vallotta a nemrég elhúnyt, 81 éves Szőcs Antal téesz nyugdíjas. 

A házicselédként való elszegődés meghatározó oka a székely falvakra nehezedő kilá-
tástalanság, a félfeudális mezőgazdaság (Atyhában ma is a kétfordulós gazdálkodás a 
meghatározó!), a demográfiai nyomás, a tömeges méretű pauperizáció, a mezőgazdasági 
munkalehetőségek csökkenése. Gyáni Gábor Menek Pestre cselédnek című tanulmányá-
ban pontosan összegezi a házicselédség intézményének meghatározó szerepét a polgári 
átalakulás úgynevezett extenzív szakaszában. A házicselédség az alsó társadalmi csoportok 
stratégiájában meghatározó jelentőségű: „a híd szerepét tölti be a hagyományos szerkezeti 
viszonyok és polgári struktúra kikovácsolódása közötti űiben. A fejlődés extenzív szaka-
szának a lezárulásával (Nyugat-Európában nagyjából az első világháború idején funkcióját 
veszítve, viszonylag rövid idő alatt eltűnik."5 

A székelyföldi családok legújabbkori történetének tanulmányozása azt bizonyítja, 
hogy tájainkon a házicseléd-intézmény szívósan továbbél s maradványai napjainkban 
is fellelhetők! Bármilyen furcsán hangzik, a városi cselédeskedés a Székelyföld szinte 
valamennyi tájegysége számára egyfajta megmérettetési lehetőség, s ebből követke-
zően státuszszimbólum volt. Azok a lányok, akik városon szolgáltak, a stafírungjukat 
maguk keresték ki, hamarabb férjhez mentek, nagyobb volt a tekintélyük, mint 
azoknak, akik ot thon maradtak. A cselédséget tehát nem tekintették, s ma sem tekin-
tik megalázó állapotnak! Megtanultak főzni, gyereket gondozni, ellesték az úgyneve-
zett polgári társasélet alapszabályait. A falvak módosabb gazdái, a helyi kisiparosok, 
kiskereskedők is elküldték lányaikat szolgálni. A húszas évek közepétől pedig divattá 
vált, hogy fiatal házasok szegődtek el Brassóban, Bukarestben, Temesváron, Kolozs-
váron, Szebenben, Segesváron. A feleség házicselédként, a férj fuvarossegédként, 
kifutófiúként, szállító munkásként dolgozott. A Temesvárra érkező atyhaiak a nagy 
fáspince-tulajdonosoknál, Gesmayernél, Rosenfeldnél, Spitzernél kerestek alkalmi 
munkát. Akinek ez nem sikerült, az a kékkőgyárban, a jéggyárban vagy a vágóhídon 
próbált elhelyezkedni. Ritkábban kocsisként, vendéglői mosogatóként is alkalmazták 
őket. 

Az 1940-es bécsi döntés után valamennyien hazajöttek Dél-Erdélyből. Csak az ár-
vák, az otthontalanok osztoztak a dél-erdélyi magyarság kálváriájában. 

A nagyvárosokban létrejött székelyföldi diaszpórák, kolóniák kizárólag alkalmi 
jellegűek. Rokonok és barátok egymásnak adják az információkat, s elsősorban az 
foglalkoztatja a nincstelen agrárnépfölösleget, hogy a Bánságba érve, legyen ahová 
lehajtsák a fejüket, s másnap közösen induljanak az alkalmi munka keresésére. Döntő 

4 u.o. 196. old. 
5 Gyáni Gábor: „Menek Pestre cselédnek" (A budapesti női házicselédek az 1920-as 

években), Valóság 1979. 2. sz. 67-77. old. 



szempont: lehetőleg egymás közelében dolgozzanak! Temesvár és Szeben emlékeze-
tükben mesebeli nagyvárossá, amolyan „kis-Amerikává" magasztosult. 

„Azért mennek cselédnek - írta Erdei Ferenc - , mert érdemesnek tartják a cserét: a 
parasztküzdés helyett mégis jobb úri szolgálatban állni, mert itt legalább egyszer-
egyszer felszabadul az ember, de amott soha."6 

Csak akkor válik kényelmetlenné a cselédség jelenléte, amikor „fekete-piros táncot 
járnak a járda szegletén", amikor bálokat szerveznek valamelyik külvárosi kocsmá-
ban, felújítják az otthoni szüreti bálokat. „Rendőrt hívnak, hogy korlátozza sétájukat, 
rászólnak, hogy csituljon a csevegés, ne bugyogjon az életöröm." — emlékezik a 
házicseléd-intézmény buktatóira Parajdi Incze Lajos.7 

A második világégést követően a Bánság felé tartó migráció felgyorsulásában az 
1946-1947-es szárazság okozta éhínség játszotta a meghatározó szerepet. A korabeli 
sajtó drámai vallomásokkal érzékeltette a székelyföldi éhínség következményeit: „A 
Gyimesbükkről való Bibó Sándor ezeket mondja: — Nekem tíz gyermekem van, közte 
olyan is, aki dolgozni tudna, de nincs mit dolgozni, meg a testi erő is hiányzik hozzá. 
Az erőnket mind elsorvasztotta az éhezés. Alig van odahaza valamink, amit megenni 
lehetne. Teheneinket az őszön által falevéllel tartottuk, de már a falevél is elfogyott... 
Zabkenyeret és málét eszünk, ha van, ha jut. De ritkán akad, és akkor is csak kevés-
ke. A Bánságban most szereztem valamicskét, és viszem haza."8 

A termékeny Bánság a székelyföldi nincstelen éhezők számára így emelkedett bib-
liai magasságokba, így vált az „ígéretföldjévé". A Magyar Népi Szövetség hamarosan 
megszervezte a hétszáz háromszéki gyermek bánsági elhelyezését. Fakó szemű 
férfiak és asszonyok, csonttá soványodott gyerekek indultak el, egy-egy átalvetővel a 
hátukon, hogy megélhetést, élelmet keressenek Temesváron, a gazdag bánsági fal-
vakban. Ők voltak az első házicselédek, alkalmi munkavállalók, akik a végleges 
letelepedés és gyökéreresztés gqpdolatával vették vállukra a zöld katonaládát. 

„A tizennegyedik életévemet szolgálóként töltöttem be. Előbb Marosvásárhelyen, 
utána pedig Temesváron szógáltam. Akkor férjhez mentem. Két hónapig az unoka-
testvéremnél laktunk, de ott nem maradhattunk a végítélet napjáig. Nagy nehezen 
találtunk egy 2x2,5 méteres vasalószobát, ahová csak egy vaságy fért be, de úgy 
örvendtünk, hogy madarat lehetett volna velünk fogatni." - rögzíti a magnószalag az 
egyik hajdani cseléd, ma szakácsnő vallomását. 

A Székelyföld — Temesvár — Bánság kapcsolatának, az ideirányuló migrációnak van 
egy soha meg n e m cáfolt, el nem marasztalt vetülete. A napisajtó azt próbálta besuly-
kolni a köztudatba, hogy a székelyföldi kisvárosokból, falvakból tíz- és tízezrek 
vándoroltak ki a Bánságba. A valóság - a maga rideg számadataival - ezúttal is rácá-
folt a zsurnaliszta buzgóságra. Az 1977-es népszámlálás, amely nagyjából a székely-
földi kivándorlás, a migrációs-keret kimerülését is összegezte, Hargita megyéből 3963 
fő, Kovászna megyéből 897 fő, Maros megyéből 4009 fő érkezett a Bánátba, összesen 
mindössze 8869 személy. Ez az összbevándorlók 3,7 százaléka! Elenyésző a többi 
megyék mellett, ahonnan sokkal többen jönnek. íme a perdöntő statisztika: 

Arad megyéből 22.007, Arge?: 1958, Bihar: 20.844, Botolani: 7601, Braila: 1077, 
Fehér: 10.107, Bákó: 3234, Beszterce-Naszód: 4281, Brassó: 1806, Buzáu: 1450, 
Constanta: 1635, Dlmbovita: 878, Galac: 1882, Kolozs: 8752, Dolj: 6732, Górj: 4356, 
Hunyad: 12.820, Krassó-Szörény: 20.371, Ialomita-,1342, Ia$i: 5460, Ilfov: 2461, Mára-
maros: 7952, Mehedintf: 10.686, Neam(: 3295, Olt: 4235, Prahova: 1437, Szatmár: 7565, 

6 Erdei Ferenc: Parasztok, Bp. 11973. 172. old. 
7 Parajdi Incze Laps: Parajd község és népe, Hitel 1938. 3. sz. 198-199. old. 
8 Szabad Szó 1946. december 2 
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Szeben: 3478, Szilágy: 8174, Suceava: 9882, Teleorman: 2102, Tulcea: 1023, Vaslui: 
3749, Vílcea: 3003, Vrancea: 1536, Bukarest municípium: 1236.9 

A teljes adatsor közlését azért tartottam fontosnak, mert így válik nyilvánvalóvá a 
mindenkori román hatalom által támogatott erőszakos asszimiláció, Erdély és Partium 
etnikai összetételét gyökeresen megváltoztató román nacionalizmus. A „székely-
veszélyre" való minden hivatkozás csupán erről a lényegről való figyelemelterelést 
szolgálta. Nevetséges tehát minden elmagyarosításra vonatkozó állítás, hiszen Stoica-
nescu professzor idézett „tanulmányában" is csak néhány adatot tudott felsorakoz-
tatni. 

Az 1992-es népszámlálás a bánsági magyarság számottevő apadásáról közöl meg-
gondolkoztató adatokat. 1977-ben még 77.525 magyart írtak össze a számláló bizto-
sok, 1992-ben ez a szám 63.395-re zsugorodott. A román lakosság száma viszont 
csaknem százezerrel növekedet t : 472.912-ről 560.139-re. Még szembetűnőbb a bán-
sági németek fogyása: 98.296-ról 26.890-re. Lassan-lassan a németség itt is szimboli-
kus közösség marad, a román többség egyszerűen felszippanthatja a kisebbséget. 
Csökkent a bánsági szerbek száma is: 20.891-ről 16.999-re Csupán a cigányok száma 
növekedett : 9828-ról 15.177-re. Szinte elenyésző a zsidók száma: 1799-ről 633-ra 
apadt a hi tközségekhez tartozók száma. Az antiszemita nézeteit fennen hangoztató 
Stoicanescu professzor most elégedetten dörzsölné össze a kezét: amire vágyott, 
bekövetkezett , a zsidók most már semmilyen „veszélyt" nem jelentenek sem a gazda-
sági, sem a kereskedelmi, sem a kulturális életre. 

Az u tóbbi tizenöt esz tendő háborús időkre emlékeztető kisebbségfogyása n e m 
csupán egy paranoiás elme — Ceau$escu — politikájának következménye, h a n e m a 
hetvenöt esztendeje szakadatlanul folytatott erőszakos asszimilációé. A magyarság ma 
Temes megye összlakosságának csupán 9,1 százalékát alkotja, Krassó-Szörény me-
gyében pedig 2,2 százalékát. Románia gyakori „színeváltozásainak" egyik fájdalmas 
fintora, hogy a tolerancia európai mércéjű földje egyfajta olvasztótégely lett, ahol 
lassan-lassan eltűnik az a sokszínű, soknemzetségű világ, amely a Bánságra százado-
kon át annyira jellemző volt. 

Éveken át vissza-visszajártam Temesvárra. A közösség olyan elemi erejével, az em-
ber és ember közötti kapcsolat olyan leheletfinom erezetével sehol sem találkoztam, 
mint Temesváron. Alig fordul tam be a 2-es számú matematika-fizika líceum — ma 
Bartók Béla nevét viselő magyar gimnázium - főkapuján, percek alatt körém gyűltek 
a székelyföldi származású diákok. 1978-ban a nappali tagozat 658 tanulója közül 180 
(27,35%) vallotta magát székelyföldi származásúnak. Atyha, Kibéd, Zetelaka, Orosz-
hegy, Székelyvarság, Lövéte mellett Csíkszereda, Énlaka, Farkaslaka, Gyergyóremete, 
Korond, Gyergyóújfalu, Madéfalva, Parajd, Székelykeresztúr, Kis- és Nagysolymos, 
Sófalva, Sepsiszentgyörgy, Erdőfüle, Kézdiaimás, Nagybacon, Szováta, Tusnád, Ditró, 
Szolokma, Nyárádszereda, Csíksomlyó neve szerepelt a származást firtató kérdés 
mellett. A Temesváron kialakult atyhaiak közösségéről tanulmányt is írtam. Tíz év 
távlatából p róbá lom összeszikráztatni az akkori állapotokat a jelenlegivel: „a nyolcva-
nas évek elejére a temesvári atyhai közösség életében egy folyamat végérvényesen 
lezárult. Befejeződött az 54 éve tartó vándormozgalom. Az ottthoni migrációs keret 
teljes kimerülésével már csak a belső gyarapodás hozhat változásokat. Az 54 éves 
megszakítatlan területi mobilitásban az urbanizáció és nemzetiségi lét interferenciáját 
— a vázolt hibák ellenére — számos tanulsággal gazdagították. Nem sorsa szerint ide-
oda csapódó, öntudatlan, ezoterikus, kilúgozott lelkű és kultúrájú, alkalmi; h a n e m 
rendkívül homogén , együvétartozó közösségről van szó. Már régen megszűnt a 

9 Recensämintul populatiei al locuintelor din 5 ianuarie 1977. vol. I. Populate -
Structure demograficä. Bucure^ti 1980. 701., 724. old. 
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kezdetet jellemző egymásrautaltság. Nem a népviselet, a falusiratás hamis romantiká-
ját hozták Atyhából, hanem az önmaguk keresésének felemelő tudatát. Ezt kamatoz-
tatja, erősíti vagy gyengíti ki-ki tehetsége és lelkiismerete szerint." - írtam 1984-ben.10 

Tíz év alatt a közösség életében gyökeres változás nem történt. Az 550-es lélek-
szám felé tartó atyhai közösség talán még szívósabban keresi önmagát, mint egy 
évtizeddel ezelőtt. Szembetűnő az anyagi „felruházkodás". Ma már amolyan követel-
mény, hogy a július 22-i, Magdolna-napi atyhai búcsúra kiskocsival - ha lehet nyugati 
típusúval - indulnak a „hegyre-szúit" kihaló falu, Atyha felé. A fiatalabbak már az 
utolsó öregeket is magukkal vitték Temesvárra. Ma legfeljebb csak vendégségbe 
utaznak a szülőfaluban rekedtek. Székelyudvarhely, Székelykeresztúr vagy Sepsi-
szentgyörgy vonzása ma sokkal erősebb, mint a negyedszázaddal ezelőtti „ígéret-
földé". Mítosszá magasztosult az 54 évig tartó migrációs folyamat minden mozzanata. 
Különösen a kollektivizálást követő nagy vándorlási hullám: a helybeli téesz megala-
kulását jelző gyűlés után csaknem százan azonnal indultak a parajdi állomásra, s meg 
sem álltak Temesvárig. 

Ez a kisközösség - akárcsak a kibédi, zetelaki, oroszhegyi diaszpóra - anyagilag 
egyenrangúvá vált a bennszülöttekkel. Bámulatos szorgalmuk, a kalákaszellem 
azonban kifulladt a házépítésben, a tartós fogyasztási javak vásárlásában. Akárcsak 
Korondon, hiányzik a közösség sajátos stratégiája a megtermelt, megszenvedett, 
életet és egészséget felemésztő anyagi haszon piacgazdasághoz igazodó kamatoztatá-
sában. A közösség támogatása azzal ki is merül, hogy a Magyarországra, a pragmati-
kus Nyugat felé indulók pontos címre, munkahelyre mennek. Rendszerint nem 
maradnak ott, a kigürcölt, összespórolt valutát csak arra használják fel, hogy ú jabb 
bútort, újabb szőnyeget, ú jabb lakást vásárolnak. Annyira biztosnak, örökkévalónak 
érzik a tercier hálózatban megszerzett munkahelyet, hogy eszük ágában sincs 
válalkozásokba kezdeni. Magam előtt látom a gondterhelt atyhaiakat, amint a vasár-
napi mise után meghányják-vetik Bújdosó Pál merész húzását: három évig dolgozott 
Németországban, az összegyűjtött kemény valutával tíz hektár földet bérelt Végváron, 
traktort, aratócséplőt, vetőgépet vásárolt, műtrágya, gyomirtó szer után futkározik. 
Hadd lássuk, mire megyünk együtt? 

A századokon át életet, a mindennél is többet jelentő földtől — pedig az tűnik a 
legsikeresebb vállalkozásnak — szinte fényévnyi távolságra kerültek. Úgy néztek 
Bújdosó Pálra, mintha szerencsétlenség történt volna vele. 

— Még mindig jobb hentesnek, szakácsnak, takarítónőnek, bolti kiszolgálónak, 
szállítómunkásnak lenni, mint bizonytalan üzletekbe belevágni! - mondogatják 
egymás között. 

— Nem azért gürcöltünk évtizedeken át, hogy most egyik napról a másikra mindent 
elveszítsünk! A rizikót nem nekünk találták ki. - mondják egymásnak a közösség 
megmásíthatatlan „szentenciáját". 

Mintha két város élne a Béga két partján, mintha más-más szellemi csigalépcsőkön 
járna fel és alá a hajdani és a mai közösség. Mint borostyán a lárvát, úgy őrzi a Te-
mesvárra menekített közösség a félelmetes „vastörvényeket". 

— Ha volna valaki, egy értelmiségi, aki felrázna minket! — mentegetik a tehetetlen-
ségüket. 

1989. december 22-én tudtam legelőször beszélni a Temesváron élő atyhaiakkal. 
Egy héten át „néma" volt minden atyhai családban lévő telefonkészülék. Akkor csak 
arra voltam kíváncsi: élnek-e mindannyian, sebesült-e meg valaki? 

Sajnos, a kezdeti bizalmatlanság válaszfalakat emelt a bennszülött és bevándorló 
magyarok közé. Mintha végzetesen zátonyra futott volna az egymásrautaltság. Deme-

10 Tófalvi Zoltán: A Temesváron élő atyhaiak közössége. In: Változó valóság. Bukarest 
1984. 58. old. 
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ter András, a Csíky Gergely nevét viselő Magyar Színház fiatal igazgatója arról pa-
naszkodik, hogy a székelyföldiek tüntetően távolmaradnak szinte minden előadástól, 
a Temesvári Új Szó ábeli sikolya refrénszerűen ismételgeti a kifakadást: hol vannak a 
székelyföldiek, akik az egyetlen bánsági napilap megjelenését sem támogatják? Ki 
emlékszik a két világháború közötti országos napilapra, a Temesvári Hírlapra, ame-
lyet a székelyföldi városokban is annyira kedveltek? 

Sajnos, tíz évvel ezelőtti jóslataim rendre beigazolódtak. Az erózió furcsa m ó d o n 
bomlasztja, sorvasztja, roppantja össze a migráció nyomán létrejött apró közössége-
ket. A fizikai fe l ruházkodás után ezeknek a közösségeknek legnagyobb gondja: a 
lélek fázik-e, jár-e mezítláb? Tíz évvel ezelőtti tanulmányomban már jeleztem: a román 
hatalom, sajnos, teljesen feleslegesen riadozik a magyar televízió befolyásától. Az 
irodalmi, művelődési, színházi adások visszhangtalanul dübörögnek tovább! A hár-
mas határ Bermuda-háromszögében lakók akkori helyzeti előnye csak annyiban 
merült ki, hogy - legjobb esetben - a fogható adóállomások krimi- és sportműsorait 
megtekintették. Ma ugyanaz a helyzet a műholdas adásokkal. Órákig ülnek a televí-
zió képernyője előtt, anélkül, hogy valamit is él tenének angol, német, olasz, spanyol, 
francia vagy más nyelvű adásokból! 

Talán mégis hiába írta Méliusz József? „A nyelv pedig a létből fakadó, a lét formáit 
tükröző társadalmi tapasztalat terméke. Mind a köz-, mind az irodalmi nyelv. A nyel-
vében kinek-kinek a történelme, a népében , az irodalmában egyaránt. A nyelv a 
nemzet kategóriájának alapja, lényege és meghatározója. A nyelv juttatja az ember 
szellemét a kulcshoz, amellyel a jelenkor és a múlt kérdéseinek nyitjára találhat, azaz 
a társadalmi és egyéni problémákat megfejtheti." 

Cseresznyés Gyula, az Alsósófalváról induló, idejekorán nyugdíjba kényszerült ki-
váló r endező keserűen fakad ki: alig lehet összetrombitálni harminc-negyven magyart 
egy megyei tanácskozásra! A Székelyföldről elszármazottak - a távolságra, az akadozó 
közlekedésre, elfoglaltságra, gyerekekre hivatkozva - vállvonogatva távolmaradnak. 
Még szerencse, hogy ittvannak a székelyföldi egyetemisták, akik időnként felkavarják 
a szellemi állóvizeket. 

Tudok olyanról — n e m is egyről! - , aki legszívesebben anyanyelvét nyelné le szé-
gyenében. Kányádi Sándor „halotti beszéde" a tiltakozásból így csap át szomorú 
valósággá. A tanév kezdetén letaglózva olvastam az önpusztítással felérő jajkiáltást. 
Temesváron minden harmadik gyerek román iskolába jár! Hát ennyire fészket rakott a 
kobakokban „az érvényesülés" alattomos szirénhangja? A segédmunkásnál, takarító-
nőnél, kórházi ápolónál megrekedt életutak jelentenék a fenenagy érvényesülést? 

Atyhai származásúak körében végzünk gyors és hevenyészett számolást. Néhány 
család, s máris elképesztő statisztika: 24 gyerek jár a „Bartók Béla" magyar tannyelvű 
gimnáziumba, 16 pedig a város különböző román iskoláiba. A számolást itt abbaha-
gyom. Megborzongok. Naponta ismételgetünk kulcsfogalmakat az identitástudatról, a 
szülőföldhöz, o t thonhoz való ragaszkodásról, meg egyebekről. A szórványok szórvá-
nyaiba szétszóródott magyarságot nem vonta vizsgálódása bűvkörébe sem a sajtó, 
sem az iskola, sem a színház, sem az értelmiség. 

Dundi - ne írjam: demagóg! — szólamok hangzanak el magyarságtudatról, piacgaz-
daságról, privatizációról, de az ő sorsukban nem osztozik senki! 

Lidércnyomásos szorongásaim vannak: a nyolcvanas évek elején még képzőművé-
szeti kiállításokra is „betévedtünk". Aztán, mint valami elkoptatott filmszalag, meg-
szakadt minden. A nevenincs decemberi „nagy rendetlenség" után mindenki rohan-
gál valami elérhetetlen vágyálom után. 

Milyen jól esett újra beszélgetni a Temesvárra vetődött atyhaiakkal, kibédiekkel, 
zetelakiakkal, szovátaiakkal! Az ígéret földje földi mása talán már régen nem ugyanaz, mint 
ahogy megálmodták. Hajszálereken szivárog föl az önazonosság, az önmegvalósítás 
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igénye. Szálkás betűkkel telerótt irkát rak elém a hétszilvafás nemességre oly büszke 
Szakállas ivadék: a két háború között, a negyvenes és ötvenes évek elején Karácsony 
estén bemutatott atyhai betlehemes-játék teljes szövege! Emlékezetében megőrizte az ízes 
szavakat, a „vércsepp = anyanyelv" zamatát. Minden mondatot, szót tízszer és százszor 
felidézett, amíg teljesen összeállt a nagy „mű". A kollektív emlékezet gondosan megőrzi 
azok nevét, akik féltő szeretettel hajolnak a közösség sorsa fölé. 

Hátha egyszer a székelyföldiek is elérkeznek az „ígéret földjére"? Ne törjünk köny-
nyelműen pálcát fölöttük! Nemcsak nekik, hanem a bánsági magyarságnak is szüksé-
gük van az önépítkezésre. 

Tófalvi Zoltán 

„Sváb kulákok" 
A magyarországi németek Németországba történt kitelepítésének befejezésével 

egyidőben Magyarországon politikai fordulat következtett be. A Magyar Kommunista 
Párt, amely az 1947-es választásokon az ország legnagyobb pártja lett, a szociálde-
mokrata párttal történt egyesülése után 1948-ban tovább erősödött. Most már n e m 
csak burkoltan, hanem nyíltan is a hatalom birtokosaként lépett fel. Az 1949-es 
országgyűlési választások eredményeként a Magyar Dolgozók Pártja elnevezésű 
egyesült párt, korlátlan hatalomhoz jutott. Az 1949- évi XX. törvényben megfogalma-
zott alkotmány birtokában - amely a Szovjetunió alkotmányának hű mása volt - a 
párt hozzákezdett a totális diktatúra kiépítéséhez. Felszámolták a többpártrendszert, 
majd 1950-ben ú j államhatalmi és államigazgatási szerveket, a tanácsokat és apparátu-
sukat hozták létre, amelyek irányítása közvetlen módon a pártapparátus által történt. 

A MDP falusi politikája már 1948 őszén radikalizálódott, pedig ekkor még a legfon-
tosabb feladatának a koalíciós partnerek felszámolását tekintette. Rákosi Mátyás, az 
MDP főtitkára már 1948. november 27-én az alábbiakat jelentette ki a központi veze-
tőség ülésén: „...a mi stratégiánk komplikált. Szövetségben vagyunk és ugyanakkor a 
szövetségesek likvidálására is irányt kellene venni."1 Ugyanitt fogalmazza meg a 
kulákok korlátozásáról szóló tézisét, amely nyilvánosságot Rákosinak az úgynevezett 
ceglédi beszédében kapott. Kijelentette, hogy a korlátozással meg tudják állítani a 
kulákoknak az utolsó négy évben bekövetkezett viharos gyorsaságú gazdagodását, 
„de gyökerében csak úgy tudják elintézni, hogy elvesszük földjét, házát, gépét, és 
hogy mit csinálunk velük, azt még nem tudom, talán külön kulák falvakat csinálunk, 
mint a Szovjetunióban, de azt látni lehet előre, hogy kutyából nem lesz szalonna." 
Maga a gondolat, mint látjuk nem új, de nem is egyedi. Hasonló elképzeléseket a 
magyarországi németekkel szemben is kifejtettek már Baranyában a ki nem telepíthe-
tőket illetően a megyei nemzeti bizottság ülésein a kommunista delegáltak.2 

Vidéken a kulákok ellen már 1948 szeptemberétől általános támadás kezdődött. 
Egyrészt kizsákmányolókat, másrészt a társas gazdálkodás akadályozóit látták ben-
nük. Maga a gazdaparasztot jelentő szó az orosz nyelvből származik, ahová egyes 
feltevések szerint az ukránból került. Az MDP által irányított sajtó dühödten vette 
őket célba, és a legkülönfélébb jelzőket aggatta rájuk.3 Garázdálkodók, mesterkedők, 

1 Magyar Országos Levéltár (MOL) Magyra Szocialista Pált (MSZP) iratai. 276. fond 52. 
csomó, 4. őrzési egység. A MDP KV ülésének jegyzőkönyve. 1948. november 27. 

2 Baranya Megyei Levéltár (BML) Nemzeti Bizottsági iratok 1946. november 16, 28 
3 A Dunántúli Napló című folyóirat 1948 szeptember 3-tól kezdődő számai 
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szabotálók, uzsorások, demokráciaellenesek, rémuralmat teremtők, rabszolgatartók 
és sok más egyéb jelzőkkel illeték őket azért, hogy a falvakban érvényesülő erkölcsi 
és politikai veze tő szerepüket megtörjék. A kulákokkal szembeni gyűlölet a saj tóban 
olyan mély volt, hogy velük szemben 1948 őszén még a németeket is „megvédték". 
Nyilvánosságra hozták, hogy a nagygazdák pincékben tartják, moslékkal etetik és 
ingyen dolgoztatják a szökött svábokat az egyik baranyai faluban. 4 A hír természete-
sen nem tartalmazott valótlanságot, de közzététele semmiképp sem tekinthető a 
visszamaradt német lakosság érdekvédelmének. A „svábmentés" egyébként is b ű n -
nek számított. Akit evvel megvádoltak, börtönbüntetéssel számolhatott.5 

Joggal merül fel a kérdés, hogyan kerülnek a képbe a svábok, akiknek ingó- és 
ingatlan vagyonát túlnyomó részben elkobozták, vagy vagyonkorlátozás alá vonták 
őket. Nem kizsákmányolók, hanem földönfutók lettek. A visszamaradt németség 
létszámával és szociális helyzetével az MDP titkársága is tisztában volt. Adatai szerint 
az országban 1949- február 16-án - a népszámlálás eredményétől negymértékben 
eltérve - összesen 201533 sváb tartózkodott. Közülük 

A német lakosság ekkor 1477 községben élt úgy, hogy 614-ben tömböt alkotott.6 A 
német lakosságtól elkobzott földingatlan nagysága adataik szerint 646400 katasztrális hold 
volt, melyből 540000 holdat telepítésekre használtak fel, 92000 holdat pedig állami gazda-
ságok és termelőszövetkezeti csoportoknak szándékoztak juttatni.7 Ebből a fonásból is 
kiderül, hogy a telepesek egy része földjüket nem maguk művelik meg, hanem sváb 
bérmunkásokkal. A vagyonkorlátozottak tulajdonviszonyai (legfeljebb 10 kat.h-al rendel-
kezhettek) rendezetlenek voltak. A telepesektől elszigetelődtek, a termelőszövetkezeti 
csoportok alakításánál is elkülönültek egymástól, illetőleg a németet nem vették be a 
csoportba. A sváb-kérdést úgy gondolták megoldani, hogy a kitelepítésre nem kötelezet-
teknek lehetővé teszik a belépést, kivéve, ha az 1943-as vagyoni állapotuk szerint kuIák-
nak minősülnek. A kulákká minősítésnek a feltétele tehát már 1949 közepén sem a tény-
leges vagyoni állapot volt, hanem az elkobzások előtti. 

Ez is bizonyítja, hogy nem gazdasági, hanem politikai érdek vezette a döntéshozókat a 
kulákság elleni hadjárat meghirdetésében. A sváb-kulákság korlátozását, majd likvidálását 
nem nemzeti, hanem osztályalapon végezték, a magyar, és a nem magyar kulákokéhoz 
hasonlóan. A sváb dolgozók Jelé" is az osztálypolitika alkalmazása szerint fordultak, bár 
ennek módját 1950-ben a Baranya-megyei Pártbizottság saját bevallása szerint még nem 
találta meg.8 A „reakció" és a kulákok közötti kapcsolatot a délszláv és a német falvakban 
erősnek találták.9 A sajtóban ugyanakkor olyan cikkeket tettek közzé, amelyek szerint a 
németajkúak is azonosulnak a párt falusi politikájával.10 1952-ben pedig egyenesen a 
magyar, a délszláv, a németajkú és a román nemzetiségű dolgozók összeforrottságáról 

4 Dunántúli Napló. 1948. november 30. 7. o. 
5 Ugyanott. 1949. március 25. 3. o. 
6 MOL MSZP iratok. 276. fond 54/30 őrzési egység. A Titkárság 1949 február 16-án tartott 

ülésének a jegyzőkönyve. 
7 Ugyanott 54/55 őrzési egység. Előterjesztés a Titkárság 1949. július 27-én tartott ülésére. 
8 BML MDP iratok 1950. 36 fond. 1. csoport, 13. őrzési egység. Megyebizottságok ülésé-

nek jegyzőkönyve. 1950. április 8. 
9 Ugyanott. 36. fond, 1. őrzési egység. A megyei pártértekezlet jegyzőkönyve. 
1 0 Dunántúli Napló. 1950. szeptember 8 

vagyonát elvesztett, kitelepítésre kötelezett volt 
vagyonilag korlátozott, az országon belül telepíthető 
vagyonilag korlátozott, lakóhelyén hagyható 
vagyonát vesztett, kitelepülésre nem kötelezett 
vagyonkorlátozott , országon belül telepíthető 

73405, 
6184, 
7066, 
1300, 

38593 fő. 
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beszélnek.11 A „németajkú dolgozók" az állammal szembeni kötelezettségeiknek már egy 
1951 elején kelt értékelés szerint is ugyanúgy eleget tesznek, mint a magyarok. A termelő-
szövetkezeti csoportokhoz is hasonló módon viszonyulnak.12 A németajkú megjelölés 
nem véletlenszeri!. A németeket sokáig még a deklarációban sem ismerték el nemzetiség-
ként. 

Azt, hogy ki a kulák, a gyakorlati végrehajtás során az MDP Baranya megyei titkára fo-
galmazta meg 1950 februárjában. „...Tudomásul kell venni azt, hogy nem az dönti el, hogy 
ki a kulák, hogy mennyi értékű földje van neki, hanem az, hogy a felszabadulás előtt és 
azt követően mi volt, és ennek következtében mint osztályellenség áll velünk szemben. 
Ha el is vettük a földjüket, vagy például 8 holdat meghagyunk, akkor is kulák."13 Kulák-
ként kezelte a magyar-csehszlovák „lakosságcsere" egyezmény keretében érkezetteket is, 
mert a Szlovákiában lévő egykori birtoka alapján azzá minősíthetők. Kulák lett a néhány 
évvel korábban az eltávolított sváb lakosság birtokára érkező telepes is, az ekkor kapott, 
illetve a további vásárolt ingatlanai alapján. A „német kulákokkal" a megyei titkár nem 
foglalkozott, pedig elmélete alapján köztük is találhatott volna kulákokat, mint ahogy 
annak lehetőségét a járási és a községi pártszervek a ku Iákká minősítés alkalmával fel is 
fedezték. 

A kulákbirtok nagyságát a politikai és a gazdasági korlátozásuk gyakorlati végrehajtásá-
nak megkezdését követően későn, csak 1951-ben foglalták jogszabályba. Kuláknak a 
kötelező terménybeszolgáltatás előírása során azt tekintették, akinek a tényleges művelése 
alatt álló földterülete, erdővel és nádassal együtt, [A kertet (gyümölcsöst) négyszeres, a 
szőlőt ötszörös területtel számítva,] a 25 katasztrális holdat, illetőleg annak kataszteri 
tisztajövedelme a 350 Aranykoronát elérte, vagy meghaladta. Az is kuláknak minősült, aki 
területének egy részét haszonbérbe adta, vagy akinek cséplőgépe, elemi erővel hajtott 
munkagépe, ipari üzeme (malma) volt, valamint aki kereskedést vagy vendéglátóipart 
folytatott, amennyiben a gazdasághoz tartozó mezőgazdasági ingatlana tiszta jövedelme a 
100 Aranykoronát elérte, vagy meghaladta. Kuláknak minősült az is, akit 1949-ben mező-
gazdasági fejlesztési járulékfizetésre köteleztek. A 25 katasztrális hold terület, illetve a 350 
Aranykorona tiszta jövedelem mint feltétel, már a mezőgazdasági fejlesztési járulék fizeté-
sének előírásakor is szerepelt. A későbbi kulákká minősítéshez elegendő volt a járulékfize-
tés ténye i s 1 4 A „sváb kulákok" név szerint jelennek meg például az MDP Mohácsi Járási 
Bizottságának jelentésében 1949 novemberében.1 5 A babarci kulákok között szerepel 
Babard Márton (Martin Grossmann), annak ellenére, hogy a járás kilenc kulákja közül ő az 
egyik, aki földjeit családtagjai nevére szétiratta. A megmaradt földjével tulajdonképpen 
nem minősíthették volna kulákká. Már csak azért sem, mert ezeket a szétiratott földeket 
állami gazdaság használatába adták. Babarci Mártont - fia visszaemlékezése szerint16 -
mint magyar-hű svábot nem üldözték. Nevét többedmagával 1945 nyarán megmagyarosí-
totta, a kisgazdapárt helyi elnöke volt 1949-ig. A német lakosság kitelepítésekor többször 
járt Budapesten a Belügyminisztériumban, könyörgött befolyásos ismerőseinél, hogy ne 
telepítsék ki ezt a szorgalmas jóindulatú népet. Avval utasították el, hogyha mégegyszer 
„koldul" a svábjaiért, akkor őt is a kitelepítési listára teszik. A hadjárat azonban ellene és 

1 1 BML MSZP iratok. 1952. 36. fond. 1, fondcsopoit, 4. őrzési egység. Választmányi ülés 
jegyzőkönyve. 1952. július 21. 

12 MOL MSZP iratok 276. fond, 53. csoport. A Baranyamegyei Pártbizottság jelentése. 
1951. január 18. 

1 3 BML MSZP iratok. 1950-1951-36. fond. 1. csoport. Szikra Sándor megyei titkár előadása 
a termelőszövetkezeti csoportok titkárainak éitékezletén. Pécs, 1950. február 17. 

1 4 Az 1951. számú 10. törvényerejű rendelet az 1951/1952 évi állami begyűjtésről. 
1 5 BML MSZP iratok. 1949-1956-36. fond. 2. leltár. 114. őrzési egység. Az MDP Mohács Já-

rási Bizottsága jelentése Pécsre. Mohács, 1949. november 26. 
1 6 Babarci László, Svájc, visszaemlékezése alapján. 

40 



családja ellen nem sokáig váratott magára. 1949-ben kulákká nyilvánították, fiát pedig 
emiatt kizárták az állatorvosi egyetemről és az ország összes felsőfokú tanintézetéből. 

A magyarhűség, a névmagyarosítás, a zsidómentés, az SS-be történő bevonulás 
megtagadása azonban önmagában nem volt e legendő a vagyonelkobzás, illetve a 
kulákká nyilvánítás elkerülésére. Földes (Feldmann) Márton mindezeknek a kritériu-
moknak eleget tett, vagyonát azonban mégis elkobozták. Mezőgazdasági munkás-
ként ugyancsak Babarcon maradt, ahol politikai alapon őt is kulákként kezelték. 
Ugyanakkor az egykori Volksbund helyi vezetőt, Arnbach Konrádot, aki — miután 
földjeit már a földreform során elkobozták - magyar faluba szökött, és ott 
részesművelésből és mezőgazdasági bérmunkából élt, politikai okokból nem minősí-
tették kuláknak. Gazdasági okokbó l nem is tehették volna, mert földjeinek nagysága 
és jövedelme erre nem lett volna elegendő. 

A kulákság gazdasági és politikai tevékenységét adminisztratív eszközökkel korlá-
tozták. Erősen progresszív általános jövedelemadót és beszolgáltatási kötelezettséget 
írtak részükre elő. Mezőgazdasági fejlesztési járulékot vetettek ki rájuk. Bizonyos 
terményekre és termékekre akkor is beszolgáltatási kötelezettséget írtak elő számuk-
ra, amitől az úgynevezett „dolgozó parasztok" mentesültek. Nem kötöttek velük 
termelési szerződést, ugyanakkor olyan termények termesztésére kötelezték őket, 
amelyek termesztése nagy bizonytalansággal járt. Előírták traktoraik és cséplőgépeik 
használatának rendjét. Ingatlanaikat, berendezéseiket az első időkben még csak 
egyedi ese tben, a korlátozás szabályainak a megsértésekor vették el.1 7 

A kulákká nyilvánításnak volt egy olyan különleges esete, amikor a földbirtokkal 
rendelkező kereskedőt, vagy iparost nyilvánították kuláknak. „Kupec kuláknak" 
nevezték őket. Ilyenek voltak a Somogy megyei Kiskeresztúrról (1950-től a baranyai 
Gödre községhez csatolták) 1941-ben Sásdra költözött és ott terményfelvásárlással 
foglalkozó (futurás) Schild és Mihály, apa és fia.1 8 Sajátos helyzetbe kerültek, mert két 
helyen is ü tközőpont tá váltak. Azt, hogy nem jó idők járnak felettük, már 1947-ben 
észlelték, amikor bevonták Schild János vadászfegyverét. A terményfelvásárlással 
1949. júniusáig foglalkozhattak, mert ezt követően csak szövetkezet folytathatott 
ilyen tevékenységet . A feleslegessé vált alkalmazott felmondását a hatóságok n e m 
akarták elfogadni. Ezt az intézkedést jogorvoslat útján még ki tudták védeni, n e m 
sikerült azonban ez a sásdi házukat illetően. Többször igénybe vették és kiutalták, 
majd 1952-ben államosították, annak ellenére, hogy az államosítás kritériumainak a 
ház nagysága n e m felelt meg. A jogalkalmazás is egyre durvább lett. Egyre inkább 
megvonták az elsőfokú határozatok elleni fellebbezés jogát. A házat igénybe vevők 
mindig a ha ta lomhoz tartoztak. Rendőr, kormánybiztos, járási tanács lett a használója, 
illetőleg kezelője. A kiskeresztúri ház csodás módon elkerülte az államosítást, a 
fokozatos igénybevételt azonban nem. A kiskeresztúri földeket bérbe adással hasz-
nosították. A bér lő veje belépett az 1950 őszén alakított termelőszövetkezetbe, és az ő 
neve alatt oda került Schildék földje is. A földekért a tulajdonos ráadásul soha n e m 
kapott egy fillémyi bérleti díjat sem, vagy ami általános volt, úgynevezett járadékot. 
Csak 1961-ben kaptak írásos értesítést arról, hogy egykori földjeik állami tulajdonba 
kerültek. Ugyanakkor kötelezték őket a kaposkeresztúri földjeik művelésére. Súlyos 
összeütközéshez a termények raktározása, illetve szállítása vezetett. Igénybe vették 
ugyanis a kiskeresztúri terményraktárukat azzal, hogy nem tartózkodnak a faluban. 
Tegyék át a búzát a rendelkezésükre még visszahagyott lakóhelyiségbe. Idekerült egy 
hordó bor is a pincéből, szállításra előkészítve. A búzát a tszcs emberei merték fel, 
rakták zsákba, és ők helyezték el a szobába. A bort is a tszcs fogatával hozták fel a 

17 MOL MSZP iratok. 276. fond, 66. csomó, 93. őrzési egység Gero Ernő titkári iratai. 
Gero Ernő beszéde a Központi Pártiskolán 1949. szeptember 10-én. 

18 Scliild Mihály, Sásd, visszaemlékezése alapján. 
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mintegy 300 méterre lévő borospincéből. Mindezekről a tanácselnöknő is tudott. A 
Sásdra szállításra, a szükséges szállítási engedélyek birtokában, 1951. január 4-én 
került sor, d e a lakrész kulcsát, melyet a tanácselnöknő kérésére, vendége ideiglenes 
elhelyezésére neki átadták, n e m kapták már meg. Csakhamar megjelent a tszcs elnö-
ke, a tanácselnöknő, a párttitkár, akik rájuk támadtak és avval vádolták meg őket, 
hogy a lakásukon bőit és búzát rejtegetnek. A kulcsot most sem adták oda, ugyanak-
kor követelték, hogy lovaikat is adják át a tszcs-nek. Schildék valósággal úgy mene-
kültek el a helyszínről. Két hét múlva idézést kaptak a gödrei tanácsra, majd a rend-
őrség bevonásával helyszíni szemlét tartottak. Farizeus m ó d o n „megállapították" a 
terményrejtegetést, sőt azt is, hogy a gabona zsizsikes. A zsizsikes gabona ekkor 
általánosan bevett vádpont volt az egész országban. Schild Jánost még a helyszínen 
letartóztatták. A bírósági tárgyaláson szakértő bizonyította, hogy a gabona n e m 
fertőzött. Annál is inkább, állította, mert elképzelhetetlen, hogy az elkobzott gabonát 
a tszcs gabonája mellett tárolták volna, mint ahogy az a valóságban történt. Ebben a 
helyzetben lépett akcióba a sásdi járási pártbizottság. A bíró tudomására hozták, 
ragaszkodnak ahhoz, hogy elítéljék a kulákot. A bíró - aki a vádlottak jó ismerőse 
volt — elment a megyei bíróság elnökéhez, és kikérte véleményét. Mit problémázik 
ezen - volt a válasz - ha kulák, adjon neki egy évet. Az ítélethirdetéskor Schild Jánost 
bűnösnek találták közellátás veszélyeztetése bűntettben, ezért elkobozták a kérdéses 
terményt, egyévi börtönbüntetést kapott és további három hónapra eltiltották a 
közügyekben való részvétel jogától is. Schild János ilyen m ó d o n „bekapcsolódott" 
Komló szocialista város építésébe. A fiát fölmentették. 

Az MDP Központi Vezetőségének azt a taktikai elképzelését, hogy a kulákok 
likvidációját csak akkor hajtják végre, ha arra a gazdasági és a politikai helyzet meg-
érett, vagyis ha a termelőszövetkezeti mozgalom megerősödött, a kulákok gazdasági 
ereje és politikai befolyásolása meggyengült, a falusi lakosság pedig megértő és 
támogató magatartást tanúsít, nem lehetett a kívánt mederben tartani. A gyakorlat az 
elmélettel szembefordult , és mint ahogy fen tebb is tapasztaltuk, likvidációba csapott 
át. Az államosítások, a földfelajánlások és a tagosítások jogszabályi elrendelése 
egyúttal a likvidáció elismerését, illetve központi végrehajtását is jelentette. A gazda-
sági felszámoláson tú lmenően csakhamar a személyes szabadság korlátozásához is 
vezetett, ami egyéni és csoportos formában jelentkezett. 

A gazdasági likvidáció egyik módja a már érintett államosítás volt, ami igen sok 
esetben csak legalizálta a korábbi igénybevételeket, így például a házak 1952-ben 
történt államosítására is ez volt a jellemző. Az államosításnak voltak rejtett formái is, 
így többek között a malmok esetében. A malomtulajdonosokat olyan magas adóval, 
annak n e m fizetése esetén pedig kártérítési kötelezettséggel sújtották, hogy annak 
összege igen sok esetben elérte az adott üzemnek, mint vagyonnak az értékét. A 
tula jdonosnak n e m volt más lehetősége, mint az adóhatósággal megegyezni abban, 
hogy az adótartozás kiegyenlítése fejében az érintett üzemet állami tulajdonba adja. 
Ilyen m ó d o n került állami tulajdonba Klug Ádám malma Fekeden, akit adótartozása 
miatt pénzügyi bűncselekménnyel vádoltak. Az 1952. május 13-án tartott adóellenőr-
zéskor 519 Ft forgalmiadó-, 5593 Ft jövedelemadóhiányt, továbbá 10000 Ft pénzbün-
tetést állapítottak meg. Tekintettel azonban arra, hogy a tulajdonos a malmot az 
államkincstárnak vételre 10000 Ft-ért felajánlotta, a pénzbüntetést 894 Ft-ra csökken-
tették. A vételárat azonban a volt tulajdonos nem kapta kézhez, hanem azt az adóha-
tóság számlájára utalták á t . 1 9 Hasonló m ó d o n jártak el Rettich Balázs sombereki, 
Kremsberger Dezső és Wágner Péter kékesdi, Inhoff János máriakéméndi, Schneidler 
János palotabozsoki, özvegy Ziegler Fülöpné mecseknádasdi, és más malmosokkal 

1 9 BML Baranyamegye Tanácsa VB. Pézügyi Osztály Pécs iratai. 0086/5-1952 
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szemben is. Ugyanezt a módszert alkalmazta az iparhatóság is az iparengedélyek 
megvonásával. 

A kulákkorlátozás 1949-től kezdődően földfelajánlásokat váltott ki. A kulákok je-
lentős része igyekezett földjeitől megszabadulni, hogy az egyre súlyosabb terhektől 
megmenekül jön. A földfelajánlásokat a megalakuló termelőszövetkezeti csoportok is 
sok esetben kikényszerítették. Mindezek természetesen a német kulákokat is érintet-
ték. Az államvédelmi hatóság feljegyezte Reges Tamás volt 28 holdas vagyonelkob-
zott sváb kulák, erzsébeti lakos idevonatkozó kijelentését is: Csak hadd osztozzanak 
a földjén. Most már másodszor osztoznak, de majd a harmadik osztásnál válik el 
végleg, hogy kié.2 0 A földfelajánlások előidézésében jelentős szerepet játszottak a 
tagosítások, melyek a termelőszövetkezeti csoportok tábláinak kialakítására szolgál-
tak. A tagosítás során a kulákok földjeit utoljára, tehát a legrosszabb földekből adták 
ki. Jogorvoslati lehetőségük n e m volt. Evvel kapcsolatosan jelentette ki Földvári 
József volt 40 holdas vagyonkorlátozott lippói kulák: „...a számomra kijelölt földet 
muszáj elfogadni, ott ahol adják. Valahogy majd csak megmunkáljuk, addig amíg a 
felajánlást el n e m fogadják, mert akkor én is felajánlom a földemet..."21 

A termelőszövetkezeti csoportokba lépés kérdése a német lakosságból kü lönböző 
reakciót váltott ki. Az államvédelmi hatóság megfigyelése szerint még mindig nagy 
passzivitást mutattak (1950 szeptember). Véménden 26-án reggel 8 órára 51 sváb kis-
és középparasztot hívtak meg az iskolába gyűlésre. A termelőszövetkezeti csoportba 
lépésről volt szó. A meghívottakból 11 fő jelent meg, közülük is csak 4 fő lépett be . 2 2 

A kulákok közül sokan ugyanakkor a termelőszövetkezeti csoportba történő belépési 
szándékaikról nyilatkoztak, amit azonban elutasítottak. Linder József nagynyárádi 
kulák nyilatkozata: „Hazajöttem tavaly Németországból, beletörődtem már mindenbe, 
nincstelen vagyok, nincs semmim, napszámba járok. Jelentkeztem a tszcs-be, de a 
nevem kuláklistán szerepel és n e m vesznek fel. Bárcsak itt lenne az igazi kommu-
nizmus, legalább egyformák volnánk."2 3 A visszautasításról nyilatkozott Martini 
Alajos 28 holdas liptódi, Kauffmann György volt 30 holdas, jelenleg (1950) 7 holdas 
vókányi sváb kulák is. Természetesen akadtak más vélemények is. Gerner Miklós volt 
23 holdas vagyonelkobzott sváb kulák véleménye, hogy ne iratkozzanak be a tszcs-
be, akár hány agitátor jön is, mert három- négy hónap alatt megfordul a helyzet és 
akkor a kommunisták le fognak szerepelni. Reménységét az amerikaiak koreai harci 
sikerei erősítették.2 4 Ugyanebből a forrásból merítette véleményét Neuhauser János 
és Tölgyesi Ferenc vagyonkorlátozott sváb kulák is. Utóbbi úgy vélte, hogyha valami-
lyen változás lesz, úgy fogják elvinni a tszcs-tagokat, mint annak idején a 
volksbundistákat .2 5 

A magyarországi németek kitelepítésének sokkoló hatása már 1949 áprilisában je-
lentkezett. A kulákok között az a hír terjedt el, hogy őket állami gazdaságokba telepí-
tik.26 Ismert volt olyan eset is, hogy a kulák összecsomagolt, és rettegve várta, hogy 
elvigyék. A félelmek 1950. június 23-ra valósággá váltak. A „fokozatosan veszélyes-
nek tartott személyeket" elsősorban a kulákokat a kialakítandó 15 kilométer széles 
déli határsávból eltávolították. Az internáltak listájára került Babarcon Babarci Márton 

2 0 BML MSZP iratok. 1950. 36 fond., 1. csoport, 114. őrzési egység. Az ÁVH megyei Osz-
tályának hangulat és helyzetjelentései. 1950. szeptember 20. 2. old. 

2 1 Ugyanott. 1950. szeptember 7. 
2 2 Ugyanott. 1950. augusztus 27. 4 5. old. 
2 3 Ugyanott. 1950. augusztus 27. 
2 4 Ugyanott. 1950. szeptember 23. 2. old. 
2 5 Ugyanott. 1950. augusztus 29. 4. old. 
2 6 Ugyanott. 1948-1954. 36. fond, 2.csomó, 44 őrzési egység. Vegyesen gyűjtött informá-

ciók. 
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mellett Földes Márton családja is, illetve még számtalan más német család az érintett 
falvakból. Az éjszaka folyamán, a németség köreiben már ismert módszerrel, egysze-
rűen berontottak az államvédelmi hatóság emberei és a rendőrök az érintett lakások-
ba, a családfőt a községházára cipelték, és ott aláíratták vele, hogy „önkéntesen" 
áttelepül. Sokan ekkor még nem is sejtették, hogy az új „telephelyük" a Hortobágyi 
Állami Gazdaság valamelyik pusztáján lévő birkahodály, vagy egyéb gazdasági épü-
let, kisebb részben e célra épült tömegszállás lesz, ahol internáltakként kezelik majd 
őket. Napszámossá váltak, de még ez is örömöt jelentett számukra, a Szovjetunióba 
hurcolástól féltek ugyanis. Visszahagyott ingatlanaikat a termelőszövetkezeti csopor-
tok és az állami gazdaságok használták. Lakásaikat kiutalták, vagy közcélra vették 
igénybe. Rákosi Mátyás elképzelése a kulákfalvakról itt és most került kísérleti stádi-
umba. 1952/1953-ban ugyanis ilyen falvak felépítéséhez fogtak hozzá az internáltak, 
természetesen központi ösztönzésre. Szabadulásukra 1953 őszén, az új, Nagy Imre-
féle kormányprogram részleges végrehajtásaként kerülhetett sor. Az internáltak 
túlnyomó része ugyanis n e m került vissza falujába. Kitiltásuk érvényes maradt a 
határsávabn, de még sok más városban is. így a likvidáció lényegében érintetlen 
maradt. A német falvakból eltávolították e módszerrel a meghatározó szerepet betöltő 
(egykori és a korabeli) nagygazdákat, illetve más tekintélyes személyeket.27 

A kulákság intézménye sem szűnt meg 1953 nyarán, csupán a túlkapásokat szá-
molták fel. A terheiket a tényleges teherbíróképességeikhez igazították.28 A németség 
az ú j politikai fordulattól azonban sokat várt. Az államvédelmi hatóság a telepesek 
között uralkodó bizonytalansággal összefüggésben jelentette, hogy „...a németajkú 
lakosság részéről, akik korábban ki lettek telepítve vagyonukból az tapasztalható, 
hogy bíznak abban, hogy az amnesztiarendelet szerint visszakerülnek birtokukba. 
Valamint a Németországba kitelepítettek is vissza fognak jönni." Himesházán meg is 
kérdezte egy vagyonelkobzott, német származású személy a telepest, aki a házában 
lakott, hogy mikor akar kiköltözni. Mohácson is emlegették, hogy a telepeseket 
vissza fogják telepíteni.29 Az amnesztiát a Németországba kitelepítettek is örömmel 
üdvözölték.3 0 A németségnek azonban ismételten csalódnia kellett. Az ő viszonyaik 
nem változtak meg lényegesen. 

Az 1953 tavaszán elvégzett kulák-felülvizsgálatok további meglepetéseket tartogat-
nak számunkra. A kulákká minősítést kampányszerűen a községi és a járási pártbi-
zottságok munkatársai végezték. Az úgynevezett „kulák listára" meglehetősen szub-
jektív m ó d o n vettek fel embereket. A „lista" eddig a gyakorlatban a begyűjtési és az 
adónyilvántartási kartonokra rávezetett „K" betű volt. A kulákok létszáma, és a kulák-
ká minősítettek személye gyakran változott és az szinte áttekinthetetlen volt. Emiatt, 
illetve az 1953-as ú j parasztpolitika miatt felülvizsgálatot, és most már valóságos listák 
készítését rendelték el, amelyek rendelkezésünkre is állnak.31 E szerint Babarcon az 
1948 január 1. előtti birtokállománya alapján kuláknak minősítették Babarci Mártont 
és három gyerekét. A kuláklista összeállítása idején - 1953 tavaszán - ingatlan már 
nem volt a nevükön. A három gyermek közül már csak egy lakott névleg a faluban, a 
valóságban katonai szolgálatot teljesített. Babarci Márton ú j lakóhelyként Hortobá-
gyot jelölték meg. A Hortobágy (vagyis az internálás helye) szerepel még négy másik 

27 Füzes Miklós. Törvénysértéssel. Pécs. 1992. 
2 8 MOL MSZP iratai. 276. fond, 53. csomó 127. őrzési egység. Jegyzőkönyv a Politikai Bi-

zottság 1953. július 22-i üléséről; Ugyanott 154. őrzési egység. Az MDP Központi Bizott-
sága határozata a kulákok korlátozásával kapcsolatos egyes kérdések rendezésére. 

2 9 BML MSZP iratok. 36. fond, 1. csoport, 124. őrzési egység. Az ÁVH megyei Osztályá-
nak hangulat- és helyzetjelentései. 1953. július 11. 

3 0 MOL Minisztertanács iratai. Helyi Tanácsok Titkársága. 0148/1953. 1. doboz. 
3 1 MOL Minisztertanácsi iratok. Az 1953-ban összeállított kuláklisták. Baranya megye. 
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„sváb kulák" neve mellett. Közülük kettő, Földes Mártonnal együtt, magyarosított 
néven. A Hortobágyra internáltakat a többi határsávba eső baranyai községben is 
fölvették a kuláklistára. Az 1948 előtt 35 holddal rendelkező Schleining Károlynak 
Babarcon ekkorra már csak 4 holdja volt, és a cséplőgépe sem volt már meg, mégis 
kuláknak minősítették. Az ő esete is általánosítható. A baranyai listán szerepelnek 
azok a németek is, akik falujukat elhagyták, más faluba, illetve a városba költöztek. 
Ezek földműves foglalkozásukat többnyire n e m tudták megtartani. A legnagyobb 
feltűnést azoknak a kulákká nyilvánítása jelenti, akiket már 5-8 éve Németországba 
kitelepítettek. Ilyen esetekkel lehet Baranya megyében Mohács, Görcsönydoboka, 
Boly, Lánycsók, Szajk, Nagybudmér, Apátvarasd, Kátoly, Máriakéménd, Monyoród, 
Csikostöttös, Felsőmindszent, Gödre, Kárász, Liget, Magyarhertelend, Barátúr, Ma-
gyarszék, Mekényes, Meződ községeket illetően találkozni. 

Az 1953 nyarán bekövetkezett politikai fordulattal csak a rendszer sajátos normái-
val szembeni túlkapásokat szüntették meg. A „földnélküli kulák" intézményét 1954. 
január 1-től számolták fel.32 A földdel nem, vagy csak a kulákká minősítéshez szük-
séges ingatlannagysággal, illetve kataszteri tiszta jövedelemmel nem rendelkező sváb 
kulákok (közöt tük a fent említett kitelepítettek is) 1956 tavaszán kerültek le a listák-
ról, miután a kuláklistákat felülvizsgálták. Az erre vonatkozó kérelmeket az MDP 
alapszervezetei vezetőségi ülésen, majd taggyűlésen tárgyalták meg, az ügyet a helyi 
tanács határozatát követően falugyűlés elé vitték. 

Schild János ügyét 1956 júniusában tárgyalták Sásdon. A községi tanács már-már kedve-
zően ítélte meg az ügyet, amikor egy rosszindulatú hozzászóló olyan értesülésének adott 
liangot, hogy Schildéknek Gödrében bérelt ingatlanuk van. Az eljárást emiatt felfüggesz-
tették. Miután a bejelentés valótlanságát sikerült tisztázni, a falugyűlésen kimondták a 
végső döntést, és több évi kínlódás után lekerült a kuláklistáról. A kuláklistáról való 
lekerülés után az ügyészséghez fordultak a házállamosítás törvénytelensége miatt, amit el 
is fogadtak. Az ügyészség óvást jelentett be, aminek a tárgyalására már az 1956-os forra-
dalmi események idején került sor. A járási tanács végül is visszaadta a sásdi házat. Nem 
járt azonban sikerrel Babarci Márton kísérlete ingatlanainak a visszaszerzésére, annak 
ellenére, hogy 1956-ban a kulákság, mint politikai kategória és jogintézmény megszűnt. Az 
ő kérelmének elbírálásakor a hatalmában megingott rendszer átalakulva ugyan, de újból 
megerősödött és a korábbi „vívmányok" fenntartására törekedett. Babarci Mártonnak az 
1957. február 23-án beadott kérelmét ennek megfelelően a babarci, majd a mohácsi járási 
tanács is elutasította. Ugyanerre a sorsra került a Magyar Forradalmi Munkás-Pált Kormány 
Elnökségéhez benyújtott panasza is, melyet elbírálásra a Baranya Megyei Tanács Végrehaj-
tó Bizottsága kapott meg. A megyei tanács határozatában az 1949 március 31-én az Or-
mánypusztai Állami Gazdaságnak haszonbérbe adott ingatlanokat, a kitelepítésre vonat-
kozó konnányrendelet alapján állami tulajdonba került ingatlanként kezelte, és emiatt az 
alsóbb tanácsok határozatait hatályban hagyta.33 A határozatban említett tényállás termé-
szetesen hamis. Babarci Márton földjeit csak akkor államosíthatták volna, ha őt is kötelez-
ték volna a kitelepítésre. Erről azonban, mint tudjuk, szó sem volt. 

A kulákok rehabilitálása a korlátozás és a likvidáció fokozatos megszűnése után 
általában nem történt meg, csak szép csöndesen „megfeledkeztek" róluk. A svábok 
sem kivételek ez alól, legfeljebb csak annyiban, hogy róluk még azt sem igen lehet 
tudni , hogy léteztek. 

A kulákként való kezelés, a vele járó gazdasági és politikai korlátozás, valamint a 
velük szemben alkalmazott likvidáció a magyarországi németek számára a kegyelem-

3 2 MOL MSZP iratok. 276. fond, 53. csomó, 154. őrzési egység. Az MDP Központi Vezető-
ségének határozata a kulákok korlátozásával kapcsolatos egyes kérdések rendezésére. 

3 3 Baranya Megyei Tanács Végrehajó Bizottsága Pa. 3033-2/1964. számú határozata. 
(32/1964. VB. sz.) 
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döfést jelentette. Eredményeképpen - a magyar társadalomnak a nemzeti alapon 
történő szervezésétől való eltérés miatt — a németség magyarérzelmű legtekintélye-
sebb tagjai is elvéreztek. A német falvakban a német kulákok éppen annyira nemkí-
vánatos elemek lettek, mint a kitelepítettek. Vagyonukra azonban már nem az egyes 
személyek vetettek szemet, h a n e m az úgynevezett szocialista termelő közösségek, így 
a termelőszövetkezeti csoportok és az állami gazdaságok. A német kulák a hasonlóan 
minősített magyarnál is rosszabb helyzetbe került, mert számára ez nem csak egzisz-
tenciális problémát jelentett, hanem nemzetiségi személyiségi és közösségi tudatának 
a kényszerű feladását is. 

Füzes Miklós 

HÍREK 

100 éves a vállalati tűzoltás Hatvanban... 

A hatvani cukorgyár alapításával (1889) és beindulásával szinte egybeforrott a gyári 
Önkéntes Tűzoltó Testület megalakítása, mely 1894-ben volt. Az itt felhalmozott 
energia hordozók, késztermékek tárolása kezdettől fogva veszélyt jelentett tűzvé-
delmi szempontból. A felépült gyárat cseh szakemberek üzemelték be - a Deusch 
család és vállalkozó társai részére - és a tűzoltóság első vezetője is 1894-ben a cseh 
származású Arazin Jovan volt, majd őt követte 1909-ben Szabó Péter Pál községi 
tűzoltó tiszt posztján. A gyári emlékek és dokumentumok gyűjtője Pintér István volt, 
aki 13 éves korától, 1892-től 1945-ig nyugdíjba vonulásig dolgozott és látta el a tűzol-
tók irányítását. 

A tűzoltóság vállalati szinten jól el volt látva felszereléssel. Kemény kiképzési gya-
korlat során jól összekovácsolódtak. 

Nem csak a tűzoltásban, hanem az elemi- és háborús károk felszámolásában is 
részt vettek 1944-től napjainkig, 30-40 fős csapat. Számtalan versenyen szerepeltek 
város, megye és országos megmérettetéseken sikerrel. 

A centenárium tiszteletére kiállításokon, bemutatón és ünnepségen emlékeztek 
meg a múltról és jelenről. 

Szabó Sándor 
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TERMÉS ) 
Sajátos nemzetiségi életkeretek 
Budapesten -1992-1993 

Az alábbi írás részlet abból a szociológiai nagytanulmányból, amely a budapesti 
nemzetiségi, etnikai népességről - honos népcsoportokról és bevándorlókról 
(közülük a letelepedettekről) - gyűjtött össze és elemzett alapvető adatokat, mint: 
létszám, összetétel, demográfiai-szociológiai jellemzők, térbeli-területi megoszlás, 
nemzetiségspecifikus életkeretek, az 1980-tól 1993-ig terjedő időszakra vonatkozóan. A 
nagyléptékű, Budapest egészét és minden, állandó jelleggel itt élő kisebbséget, a 
bevándorolt ú j etnikumokat átfogó helyzetképet különböző adatforrások felkutatásá-
val, feltárásával, a létező töredék-statisztikák felleltározásával, a kerületi önkormány-
zatok helyismeretével, nemzetiségi szervezeteknél készített mélyinterjúkkal, valamint 
saját számítások segítségével vázoltuk fel. A tanulmány a Budapest Főváros Főpol-
gármesteri Hivatal Városfejlesztési Ügyosztályának megbízásából készült. 

L Önszerveződések a nemzetiségi, etnikai népesség körében 

1. Társadalmi, politikai önszerveződés 
A társadalmi, politikai önszerveződés a nemzetiségi népesség körében elsősorban 

az érdekek artikulációjának szervezeti kereteit hozza létre. Ez akkor történik meg, ha 
nyomás érvényesül valamely érdekcsoport részéről.1 Ha ez a keret már megteremtő-
dött, akkor merül fel a kérdés, hogyan és miként lehetne a képviselt érdekeket érvé-
nyesíteni. 1992 decemberében több olyan budapesti kerületi önkormányzat kisebb-
ségi előadójával, szakemberével is beszélgettünk, akik esetenként é p p a kisebbségi 
érdekvédelmi szervezetek hiányára panaszkodtak és azok szükségességét emelték ki. 

Az elmúlt 2-3 évben a budapesti nemzeti kisebbségek egymás után hívták életre a 
különböző polgári köröket, egyesületeket, érdekvédelmi szervezeteket. Mindezek 
ellenére egy 1992-es országos szakelemzés az önszerveződések kezdetlegességéről 
beszél ezen a téren, jóllehet ez lenne a jövő útja a kisebbségek számára: kilépni a 
privát élet szférájából, bekapcsolódni olyan közösségteremtő tevékenységekbe, 
amelyek különösen a nagyvárosi nemzetiségek életében megtartó erőt képviselnek. 
A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekért alapítvány két évének (1990, 
1991) tapasztalatából2a pályázatok műfajait (témáit) illetően megállapítható, hogy a 
szerveződések, tevékenységek tartalmilag két csoportra oszthatók: a hagyományok-
kal, múlttal foglalkozó és a kisebbségek jelenével, közéletük dinamikájával foglalko-
zók. Az oktatás ebben a vonatkozásban külön kezelt. „A pályázók összetételét és az 
általuk végzett tevékenységeket ismerve feltűnő az az egyoldalúság - írja a szerző — 

1 Nem térünk itt ki azon vélemények ismertetésére, melyek szerint esetenként megkérdő-
jelezhető: mennyire valósak vagy véltek ezek az általuk képviselt érdekek és hogy cso-
portszerveződésről, tágabb önszerveződésről, avagy szúk érdekcsoportok csoportszer-
vezéséről van szó valójában. 

2 Csipka Rozália: A magyarországi kisebbségek azonosságtudata a pályázatok tükrében. 
Régió. Kisebbségi Szemle. 1992. 4. sz. 164-168. old. 
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ami a humánjelleg uralkodó szerepét tükrözi. Jelzések szintjén sem találkozunk 
természettudományos, műszaki ismereteket bővítő vagy akár a nemzetiségi közéletet 
elemző politikatudományi igényeket megfogalmazó értelmiségi szerveződésekkel, 
műhelyekkel, személyiségekkel. Pedig a kisebbségi lét az élet teljességének anya-
nyelvi megismerését, kimondhatóságát feltételezi, ezért a fenti hiányosságokkal, mint 
a jövőben jelentkező és sürgető feladatokkal kell szembenéznünk."3 

Ugyaninnen tudhatjuk meg, hogy országosan „nem jelentkezett igény - helyi közössé-
gek részéről - helyi közéletet dinamizáló, a helyi társadalmakat fejlesztő törekvésekre. Ez a 
hiány szintén jelzi a kisebbségi autonómiák, önszerveződések kezdetlegességét, mely 
ugyan a magyar társadalom általános helyzetéhez igazodik, ám a kisebbségek megmara-
dásának, erősödésének a jövőben kulcskérdése lesz. Ezek a szerveződések (például 
népfőiskolák, helyi szervezetek, önkormányzati társulások, gazdakörök stb.) lesznek 
képesek a kisebbségi lakosság további szervezeti összefogására, az eltérő érdekek megfo-
galmazására, a közös gondok új minőségű képviseletére".^ 

Budapest viszonylatában - bár a cigányság szervezetei számbelileg határozott 
többségben vannak — úgy tűnik, a német nemzetiség belső szervezettsége, az érdek-
képviselet tudatossága egyértelműen a legmagasabb, az öntevékenység foka is, itt 
erősödött az igény a közösségi életre. Sajátos útkeresésükben különböző formában 
majdnem minden, németek lakta kerületben, de főként a külső, egykori „sváb gyű-
rűt" alkotó városrészekben alakultak polgári körök, testvéregyesületek. 

Természetesen az érdekképviseleti szervezeteken kívül - vagy azok tevékenységi 
részeként - jelen vannak a kulturális, hagyományőrző kórusok, tánc- és énekkarok, 
fúvósegyüttesek, hagyományőrző klubok és így tovább. 

Sajátos közösségi életformát jelent a faluról nagyvárosba költözött nemzetiség 
számára a baráti kör, amely az elszármazási hely szerint gyűjti össze tagjait: így pél-
dául a szlovákoknál a Tótkomlósiak Baráti Köre és a Békéscsabaiak Baráti Köre. 

A cigány kisebbség esetében kerületenként változó a helyzet, a több és jól műkö-
dő, a cigány népcsoport számára sokoldalú és hathatós segítséget nyújtó kerületi 
szervezetektől (például a VII. kerület), a kerületekben működő országos csúcsszerve-
zeteik részlegeitől (fiókszervezetek) egészen az egy-két, lelkes képviselő tevékenysé-
géig, sőt a teljesen hiányzó érdekképviseleti szervezetekig (például a VI. kerület)5 

változatos a fővárosi kép. Megszűnő, felbomló és újjáalakuló szervezetekről szerez-
tünk tudomást mélyinterjúink során. 

Igen nagy jelentősége lenne a jól működő cigány érdekképviseletek példáján min-
den, a cigány népesség által sűrűbben lakott kerületben ilyen egyesületek létrehozá-
sa. Ennek részleteire nem térünk ki, megemlítjük csupán kerületi adatközlők vélemé-
nyét, mely szerint a vidékről Budapestre egyre nagyobb számban felköltöző, a 
(fő)városi életbe-integrálódásban támaszra szoruló tömegek beilleszkedésében 
lényeges szerep várna ezekre az egyesületekre. 

Szó esett több kerületben is a cigányság egyik hagyományos önszerveződéséről, 
amely ma nagyvárosi körülmények között is élő hagyomány: a vajdákról. Egyes 
kerületekben kiemelték közösséget szervező és integráló szerepét: ott, ahol „van 
vajdájuk", kevesebb probléma merült vagy merül fel a cigányság hagyományos 
életmódja kapcsán, a közöttük felmerülő vitás kérdéseket is rendezi. A társadalom-
néprajz, de a közigazgatási hagyományok, civil szerveződések története iránt érdek-
lődő kutató számára feltétlenül izgalmas kutatási témát jelenthetne ennek az intéz-
ménynek budapesti területi képlete, alakulása. 

3 Csipka Rozália: i. m. 
^ u.o. 
5 Helyenként politikai szervezeteik is működnek, létesülnek. 
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Új megoldás a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek önszerveződései között a saját 
alapítvány létrehozása, nemzetiségi vagy kerületi szinten (például a Ferencvárosi 
Cigányok Felemelkedéséért alapítvány, a Magyarországi Németek alapítvány, a Kő-
bányai Kisebbségekért alapítvány és még sorolhatnánk). Ott, ahol még nem hozták 
létre, csupán idő kérdése, legtöbben tervbe vették. 

Jelentős társadalmi szerepet tölthetnek be a nemzetiségek lakta kerületekben az ott 
működő helytörténeti körök; egyik feladatuk a nemzetiségi nyelv és kultúra megőr-
zése, a nemzetiségi helyi történelem ismertetése, tudatosítása, de ugyanakkor a helyi 
identitástudat kialakításában és ápolásában is kiemelkedő szerep vár rájuk. A nemze-
tiségi helytörténeti kutatás sokoldalú tevékenység (kiállítások, gyűjtemények létreho-
zása, tárgyi múlt emlékeinek felleltározása, helytörténeti gyűjtemény, tájház kialakítá-
sa) szorosan kapcsolódik a kerületekben élő nemzetiségi lakosság múltjához. Ilyenek 
például a pesthidegkúti helytörténeti kör, a pestszentlőrinci, az újpalotai, a tétényi; az 
egykori rákoskeresztúri szlovák tájház gyűjteményét is meg kell említeni, amely 
jelenleg a Bartók Béla-ház raktárában várakozik. A kerületi identitástudat hiányára, a 
hagyományos emberi kapcsolatok átrendeződésére, lazulására, megszűnésére pa-
naszkodtak a n. kerületben; a XVII. kerületben a kerülethez kötődés hiányára, („ide 
jönnek az emberek, aztán elmennek") mások viszont épp az erőteljes helyi identitás-
tudatot tartották megemlítésre méltónak, például a IV. kerületben. A helytörténeti 
körök tevékenysége - érdekes módon - leginkább a külső és főleg a németek által 
(is) lakott kerületekben emelkedik ki, társadalmi szerepükben viszont nehezen 
képzelhető el egy esetleges (szükségessé válható) funkcióváltás, mivel tagságuk 
elöregedett, az utánpótlás biztosításában egyelőre nehézségeik vannak. 

2. Hagyományőrző, kulturális, egyházi szerveződések 

Az egyház és vallás szerepe a nemzetiségi tudat fenntartásában mindig és általában 
jelentős volt, a távolabbi múltban hangsúlyosabb, az elmúlt néhány évtizedben 
leszorított ugyan; mára határozott élénkülés tapasztalható ezen a téren. A hitélet, a 
vallás és az egyház identitástudat-formáló-alakító és megtartó szerepe, összetartó, 
közösségformáló ereje különösen jelentős a szórványban, a nagyvárosi környezetben 
élő nemzetiségek esetében, ez nyújthatja - többek között — számunkra az egy szű-
kebb közösséghez tartozás érzését. Nemcsak a nagyváros atomizáló erejét és hatását 
ellensúlyozhatja, hanem értékes történelmi hagyományt is jelent tagjai számára, 
egyfajta kontinuitást. 

Vallás és nemzetiség kapcsolata Magyarországon sajátosan alakul: gyakran vala-
mely nemzetiséghez kö tődő specifikus hit, amelynek vonzata a saját - legtöbbször 
anyanyelvű — szertartás, istentisztelet, prédikáció, énekek, hitoktatás, — vagy, ha 
univerzálisabb vallásról van szó, akkor váltakozóan kétnyelvű, különböző megoldá-
sokat alkalmazó szertartásokat feltételez. Sőt, esetenként a vallási tudat helyettesíti a 
nemzetiségi hovatartozás tudatát, bár szakirodalomban arra is van példa, hogy a 
nemzetiségi közösséghez tartozni akarás viszonylagos függetlenedést, eltérést is 
jelenthet a saját vallás gyakorlatától, egy ugyan más, de anyanyelven hangzó, saját 
nemzetiségi közösséghez kapcsolódó vallás gyakorlata felé.6 

Az anyanyelvű hitélet anyanyelvű istentiszteletet jelent (egyházi szolgáltatások, 
prédikációk, imák, énekek nyelve), valamint anyanyelvű hitoktatást. 

6 Az ausztráliai magyarok recens szociológiai vizsgálata leszögezte, hogy közülük sokszor 
a katolikus hitűek is gyakran református templomba járnak, az ottan használatos anya-
nyelvük és a könnyen fellelhető népcsoport kedvéért (míg a nemzetek feletti katolikus 
istentisztelet nem szólal meg az etnikumok nyelvén). Anna Ambrosy: A survey of the 
Hungarian Community in Victoria. Edited by Dezsery, Adelaide, South Australia, 1991. 
131. old. 
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Ugyanakkor az ezekkel kapcsolatos egyházi tevékenységen kívül az egyháznak 
tágabb szerep is jut a kisebbségek életének sok más vonatkozásában is: például -
kutatásunk adatai szerint - az egyházi és más jellegű testvérkapcsolatok, partneregye-
sületek létrehozásában, irányításában is. 

Az önszerveződések egyre sűrűbb hálózatán belül a nemzetiségek körében is 
megélénkültek a vallási élettel kapcsolatos törekvések, a változás egyik mutatója az 
az élénk egyházi szerveződés, az anyanyelvű hitélet feltételeinek, kapcsolatrendsze-
rének folyamatos kiépítése, amely érzékelhető különböző adatforrásokból, önkor-
mányzati de akár egyházi kimutatásokból, területi adatokból. 

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekért alapítvány két évének (1990-
1991) működését elemző, idézett tanulmány megállapítja: „jelentős növekedés tapasz-
talható az egyházi tárgyú pályázatoknál. Ez a korábbi időkhöz viszonyítva alapvető 
elmozdulás fontos és támogatandó, hiszen a hazai kisebbségek összetételét, szocio-
lógiai jellemzőit ismerve tudjuk, hogy az egyház szerepe meghatározó volt a múltban 
és az lesz a jövőben is".7 

Interjúink azt erősítik meg, hogy a nemzetiségi lakosság körében is élénkülőben 
van a hitélet, határozottabban fogalmazódnak meg az igények, igaz, nem a teljes 
populáció részéről, viszont fiatalok és gyermekek is tartoznak a gyakorló vallásos 
kisebbséghez. Ünnepkor a templomlátogatók többszöröse vesz részt - természetsze-
rűen - a szertartásokon. 

Van arra is példa, hogy némely nemzetiség vallási alapon (is) szerveződik: mint a 
lengyelek (Szent Adalbert Lengyel Katolikus Egyesület), vagy a németek (Szent 
Gellért Katolikus Német Egyesület). 

Ma is m ű k ö d ő templomaik egyrészt lokális urbanisztikai értékek, ugyanakkor a 
tárgyi nemzetiségi múlt szerves részét alkotják, a többrétegű helyi identitás egyik - a 
nemzetiség értéktudatában élénken őrzött, a többségi nemzet tagjai számára, azaz a 
köztudatban gyakran ismeretlen, nem is tudatosult — vonulatát, arculatát képezik. 
Mélyinterjúink során ez határozottan érzékelhető volt. 

Környezetük vallásától eltérő, saját specifikus vallásúak így a bolgár ortodox, szerb 
ortodox, örmény katolikus, pravoszláv hitűek; a budapesti bolgár ortodox egyháznak 
régióbeli szerepköre is van: annak nyugat-európai székhelye, központja is egyben. 

Egyházuk megszervezésében is élénkülés tapasztalható: például a görögök próbálják 
intézményesíteni egyházukat, bécsi székhelyű ortodox metropolitával. A kőbányai lengyel 
kápolna 1992. őszén plébániatemplom jogot kapott8; tavalyelőtt megrendezték Budapes-
ten az első bolgár ortodox egyházmegyei zsinatot. Az anyanemzeti kapcsolatok szerves 
része a vallási-egyházi élet területét érintő együttműködés: így például a budapesti horvá-
tokhoz anyaországi lelkész jött, az anyanyelvű hitoktatást is megszervezte. 

Az anyanyelvű hitélet felerősödött ott is, ahol ennek csak a közelmúltban szűntek 
meg egykori, mélyen gyökerező hagyományai: a soroksári katolikus templomban, 
ahol századunk elején,1904-ben tartották - 1 8 0 évi kizárólag német nyelvű istentiszte-
let után - az első magyar nyelvű szertartást, legújabban negyedévenként és ünnepkor 
újból van német nyelvű mise.9 

7 Csipka Rozália: A magyarországi kisebbségek azonosságtudata a pályázatok tükrében. 
Régió, 1992/4. 166. old. 

8 „Hatvan év után teljesült tehát a magyarországi lengyelek vágya: végre van plébánia-
templomuk... a lengyel föld egy darabkáját jelenti számukra, s jelenti majd a jövő nem-
zedékek számára is." - írja a Glos Polonii, a Bem József Magyarországi Lengyel Kulturá-
lis Egyesület lapja 1992 decemberében. A templomban „eskethetnek, keresztelhetnek, s 
elbúcsúztatják az eltávozottakat (...). Talán a pápalátogatás, talán a két országban vég-
bement politikai változások hatására" történt mindez - olvassuk ugyanott. 

9 Zwick József soroksári helytörténész közlése. 
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A fővárosi nemzetiségek anyanyelvű hitéletének jellemző, történeti emlékhelyei a 
következőek: 

Bolgárok: bolgár ortodox hitűek, vasár- és ünnepnapokon anyanyelvű istentiszte-
letet tartanak a IX. kerületi templomban (Vágóhíd utca 15. sz.). Bolgár Ortodox 
Egyház. 

Cigányok: 90%-uk katolikus, a többi református, ortodox. A VII. kerületben mű-
ködik a Keresztény Testvéregyesületek - anyanyelven. 

Görögök: or todox hitűek, az anyanyelvű istentisztelet kérdését most próbálják 
megoldani. 

Horvátok: római katolikusok, anyanyelvű istentiszteletük 1992 őszén valósult meg, 
anyaországi vendéglelkészük van itt. Heti egy hittanórát tart 56 gyermeknek, anya-
nyelven. V. kerületi Váci u. 47/B. Szent Mihály templom. 

A lengyelek: 99%-a római katolikus. X. kerületben, Óhegy u. 11. sz. alatt található a 
lengyel templom, ahol naponta kétszer van istentisztelet, lengyel és magyar nyelven. 
1992. őszéig kápolna volt, most templom lett, önálló jogokkal. Szent Adalbert Katoli-
kus Lengyel Egyesület székhelye. Anyaországi lelkészük van. 

Németek: katolikusok, reformátusok (ez utóbbiak pl. a tétényiek nagy része), 
evangélikusok. Szent Gellért Katolikus Egyesületük - országos, budapesti székhelyű. 
A XXII. kerületben újból nagy búcsút tartottak, ez a hagyományok felelevenítése, 
jellemző közösségi élet alkalmát is jelenti. 1993 augusztusában Soroksáron jubileumi 
ünnepség volt. Pesthidegkúton — Máriaremetei búcsú. A soroksári katolikus temp-
lomban az istentisztelet ünnepek alkalmával német és magyar nyelvű (ének-része is 
kétnyelvű) - negyedévente egyszer német nyelvű. 

örmények: örmény-katolikusok, de görögkeletiek is vannak. Anyanyelvükön is-
tentisztelet vasárnaponként, ünnepnapokon van az Orlay u. 6. sz. (XI. kerület) alatti 
templomban. 

Románok: or todox hitűek, néhány baptista is van közöttük. A VII. kerületi Holló u. 
8. sz. alatti templomukban minden vasárnap 10-1 l-ig van román nyelvű istentisztelet. 
Ide általában 15-20 fő jár el, karácsonykor 200-an voltak. Anyanyelvű hitoktatásról 
adatközlőnknek nincs tudomása. 

Szerbek: kizárólag szerb ortodox hitűek. Anyanyelvű istentiszteletet is tartanak, 
hitoktatás folyik az iskolában órarenden kívül. Templom a Szerb utcában V. kerület-
ben van. 1951-től 1991-ig nem volt itt székelő püspökük, azóta ismét van. 

Szlovákok: evangélikusok vagy katolikus hitűek. Szlovák evangélikus templom a 
Rákóczi u. 57. sz. (VII. kerület) alatt van — egykori templomuk közelében, melyet 
szeretnének visszakapni. Jelenleg kereskedelmi tevékenység folyik benne. Vasárna-
ponként valamint ünnepnapokon 9 órakor szlovák nyelvű istentiszteletet tartanak itt. 

Szlovének: kizárólag római katolikusok (ez az interjú adata - de Székely András Bertalan 
könyvében szlovén evangélikusokról is szó esik, igaz, a muravidékiek között)10 Anya-
nyelvű istentisztelet igénye Budapesten még nem merült fel köreikben. 

Ukrán/ruszinok: pravoszláv vagy görög katolikus vallásúak. Az anyanyelvű isten-
tisztelet lehetősége megvan a Francia nagykövetség melletti, ún. orosz kápolnában 
(VI. kerület) ahová egykor a forradalom után menekült oroszok jártak, és amely ma is 
működik. 

A nemzetiségi hagyományokhoz is kötődő búcsúk, saját szentjeik megünneplése 
nagy tömegeket mozgat meg: a bolgároknál Szent Trifon, a kertészek szentje — febru-
ár 14-i nagy ü n n e p - , Szent Adalbert - a lengyeleké - május 2-án. 

A vallási hagyományokhoz tágabban, de kétségkívül kapcsolódnak azok az ünne-
pélyes, a cigányság számára eseményszámba menő (dísz)-temetések, amelyek egy-

10 Székely András Bertalan: A Rábától a Muráig. Nemzetiségek egy határ két oldalán. 
Püski, Budapest, 1992. 96. old. 
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egy fővárosi kerület cigány-vajdájának eltávozásakor zajlanak le, s amelyeket 2-3 év 
távlatából már folklorizálódottan emlegetnek a kerületi lakosok (például a XIV. 
kerületben). 

n. Nyelv-kultúra-oktatási keretek 

A nyelv oktatása szempontjából az egyes nemzetiségek között nagy a különbség: né-
melyeknél, mint például a német, a szlovák nemzetiségek esetében a nyelv elsajátításának 
intézményes körülményei az oktatási intézményhálózat minden fokán, óvodától kezdve 
általános iskola, gimnázium, egyetemig (ELTE), biztosítottak, másoknál csak valamelyik 
(köztes) láncszem működik, s egyesek esetében intézményhálózaton kívül, a szabadmű-
velés keretében oldják meg a nyelv oktatásának kérdését. 

Budapest több kerületében is működik önkormányzati feladatkörben, vagy fővá-
rosi működtetéssel esetleg alapítványi keretek között, vagy nagykövetség mellett 
nemzetiség nyelvet-nyelven oktató iskola. Kezdeményezések történtek azokban a 
kerületekben, ahol ezek végeztével nem mutatkoztak igények a lakosság részéről.11 

A nyelv, a nemzetiség történelmének, kultúrájának elsajátítása rendszertelenül vagy 
egyáltalán nem történik. Sajátos eset a cigány nyelv és kultúra, történelem oktatása, 
amelynek elsajátítására elvi szinten sem alakultak, kristályosodtak ki a tennivalók: 
igen eltérő és egymásnak ellentmondó koncepciók születtek e téren, bár kétségtelen, 
hogy ezek mindegyike jóhiszeműen célozza a cigányság etno-kulturális értékeinek 
tudatosítását. 

Visszatérve a nyelvoktatás intézményes különbözőségeire, (melyen belül további 
különböző megoldások, változatok élnek, mint kéttannyelvű oktatás, nyelvoktatás, 
esetleg nemzetiségtől függetlenül a németnek, mint idegen nyelvnek oktatása, de 
amelyben megjelenik a helyi német lakosság is), feltűnő az eltérő igény és érdeklődés 
egyes nemzetiségek között e tekintetben: a XX. kerületben 1990-től működik a Német 
Nemzetiségi Gimnázium, 1991-től beindult a Kossuth Lajos Gimnáziumban a 
kéttannyelvű képzés: a 0-ik évfolyamra hússzoros volt a túljelentkezés.12 Ennek egyik 
oka nyilván a helyi nemzetiségi lakosság jelenléte, de belejátszik a gazdasági fordulat-
tal felértékelődött világnyelv-ismeret megszerzésének fontossága is. Az 1988-89-ben 
„részben nemzetiségi óvodává " átalakult zuglói német óvodába szintén többszörös a 
túljelentkezés. 

A szlovák nemzetiség esetében az oktatási intézmények minden foka biztosított, 
viszont ezek az intézetek nagyon alacsony létszámmal működnek: a Tömő utcai 
óvodában \A gyerek képezi a szlovák csoportot; a XIII. kerületi új általános iskola 
nyolc osztályába összesen 100 gyerek jár, ez körülbelül 10-es osztálylétszámot jelent. 

A kettős állampolgársággal is rendelkező bolgárok és a lengyelek hathatós anyaor-
szági támogatással színvonalas oktatást tudnak biztosítani az azt igénylők számára, 
ugyanakkor megkapják a rendes és a nemzetiségi „fejkvótát" is gyermekeik számára. 

A bolgár nyelv, kultúra, történelem elsajátítására erős az igény, a Bajza utcában 
működő iskolájuk ú j helyet kap majd a IX. kerületben, ahol jelentős önkormányzati 
támogatással már megtörtént az alapkőletétel (így összes intézményeik egyazon IX. 
kerületben működnek majd, ahová egykori hagyományaik révén kötődnek). 

A Lengyel Nagykövetség mellett m ű k ö d ő iskolában újabban tanulhatnak a Magya-
rországon élő lengyel gyerekek is, a diplomatagyermekekkel együtt. 

Sajátos helyzetet jelentettek a volt szerb-horvát iskola szétválásának körülményei-
ről; ez intézményesen megtörtént, területi megoldásra vár. 

1 1 Például 2-3 évvel ezelőtt Cinkotán próbálták felmérni a szlovák nyelv oktatása iránti 
igényt, szerettek volna beindítani egy osztályt, de nem volt rá igény. 

12 Lásd XX. kerület. Kiadja a Fővárosi Önkormányzat. Koordinációs Iroda. 1992. 
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Oktatási intézményekben de tanrenden kívül, vegyes korú gyermekek számára 
folyik a görög nyelv oktatása XIV. kerületi iskolában, a Lővey gimnáziumban jelenleg 
szervezik az ukrán csoportot (emelt szintű nyelvoktatással); a Radnótiban román 
nyelvet oktató osztályt szeretett volna indítani az egyesületük, de érdeklődés hiánya 
miatt ez n e m sikerült. 

A budapest i Szlovén Egyesület rendezésében indult vasárnapi/szombati szlovén 
nyelvoktatás. A Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete szintén szervez, görög 
nyelvoktatást, vegyes korúak számára. 

A XII. kerületi József Attila Művelődési Házban cigány nyelvjárás oktatása folyik az 
ez iránt érdeklődők számára. A cigány (lován) nyelv oktatását megoldották 1992-ben 
a VII. kerületi Hernád utcai iskolában,13 ebben nagy segítséget kaptak a kerületi 
cigány szervezetektől. 

A IX. kerületi Mester utcai (67. sz.) iskolában egy cigány nyelven megírt történe-
lemtankönyvből tanulhattak 1992-ben a gyerekek.14 Felmerült néhány kerületben a 
cigány nyelv oktatásának gondolata elkülönített cigány osztályokban sőt iskolákban: 
a XIX. kerületi Kispesti Roma Iskola tervek szerint a kerületet látná el, megnevezése: 
„cigány-magyar kéttannyelvű iskola", tervezete (több változatban) 300 gyerekre szól. 

A cigányság oktatási kérdéseivel foglalkozó kutatók úgy vélik és úgy tapasztalták: 
a cigány nyelv oktatásának igényét felmérő kezdeményezések egyrészt felülről 
indulnak (ez nem jelentene akadályt), de a szülők ezt hátrányos megkülönböztetés-
ként, szegregációként élik meg, többek között ezért utasítják el annak bevezetését 
gyermekeik tanrendjébe.1 5 

Megoldásokat keresni kell, mert etno-kulturális értékeik - többek között a nyelv — 
megismerése, tudatosítása, fontos szerepet tölthetne be egészséges öntudatuk kiala-
kulásában.1 6 Ebbe az irányba mutat az a X. kerületi kezdeményezés, amely a kerület-
ben élő nemzeti és etnikai kisebbségek oktatási igényeit hivatott felmérni, sajátos 
programokat kidolgozni, mindezt az Oktatáskutató Intézet szakmai segítségével. 

EH. Anyanemzet - kapcsolattartás - partnerkapcsolatok 

Nemzetiségeik manapság nyitott határok közötti, szabad és napi kapcsolatban élhetnek 
anyanemzetükkel. Ezek különböző szintű és jellegű - családi, egyéni, rokoni, közösségi, 
egyesületi, kerületek, városok közötti - kapcsolatok. Jelentőségük a kisebbség számára 
nyilvánvaló. Magyarország nem csupán tolerálja, de elismeri, sőt támogatja a kisebbségek 
igényét az anyanemzettel való kapcsolattartásra. Mindezek mellett Európa figyel a népcso-
portokra, nemzeti kisebbségekre. 

Ezen általános és elvi helyzeten belül az egyes nemzetiségek kapcsolatai anyanem-
zetükkel eltérő módon alakultak és alakulnak, az érdeklődés nem mindig kölcsönös, 
nem mindig szervezett, hanem egyéni, családi szinten marad: ilyenkor az anyanem 
zettel tartott kapcsolatok mellett erősödni tűnnek az ezzel párhuzamos, de azonos 
természetű kapcsolatok a környező országokban élő „rokon-kisebbségekkel". 

13 Idegen nyelv helyett. 
14 Karsai Ervin történelemtanár könyvéből. 
15 Forray R. Katalin, Hegedűs T. András: A cigány etnikum újjászületőben. Akadémia, 

1990. i. m. 
16 A VIII. kerületben, ahol legnagyobb létszámban élnek Budapesten cigány kisebbség-

hez tartozók, úgy ítélik meg, hogy .bizonyos körülmények még nem érettek arra, hogy 
külön cigány osztályt vagy netán iskolát létesítsenek a kerületben" 
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A Magyarországon legalább száz éve megtelepedett honos nemzeti és etnikai ki-
sebbségek eredete, identitástudata, kötődése eredet-országához, -nemzetéhez sem 
egyforma P 

A kapcsolatok jellegét, intenzitását ezen kívül nyilván több olyan lényegi vonatko-
zás is meghatározza, mint az anyanemzet „imázsa" nemzetközi és hazai síkon, 
kapcsolattörténeti hagyományaink, közös múltunk az illető országgal, esetleges vitás 
kérdéseink vagy épp ellenkezőleg, pozitívan fejlődő kapcsolataink. Az utóbbi évek 
változásai következtében megerősödött például a „német kapcsolat" - a hazai néme-
teknek „most jó" — vélekednek a társkisebbségek és számadatokból is érzékelhetjük a 
németség vállalásának sokrétű motivációját. 

Az 1980-as évek elejétől — leginkább az egykor kitelepített és ma is kint élő néme-
tek által kezdeményezett testvéregyesületek széles tevékenységi skálán karolják fel az 
itteni kisebbséget. A kapcsolatot kereső német partnerek a partnerkapcsolatok, 
társegyesületek tevékenységéhez komoly jogi-szervezeti feltételek megteremtésére, 
háttér kidolgozására számítanak. Az invesztáló vagy befektetni szándékozó kinti réteg 
nem elhanyagolandó szociológiai jellemzői, hogy ők Magyarországról elszármazott, 
kitelepített, elüldözött németek, akik érzelmileg motiváltak az óhaza felé, de egy 
elöregedett nemzedék. Felmerül a kérdés: utánuk következő generáció is ugyanezt 
az érdeklődést tanúsítja-e majd a testvérvárosi kapcsolatok iránt, vagy ez alábbhagy 
és más irányba fordul a befektetési kedv? (A Soroksár-Nüitingen és a Pesthidegkút-
Mosbach kapcsolatot is az ezekből a közösségekből egykor kitelepítettek szorgalmaz-
ták és ápolják). 

A XX. kerületiek 1988 őszén létesített partnerkapcsolata németországi testvérvá-
rosukkal, Nürtingennel, a pesthidegkútiaké Mosbach-hal, a XXII. kerületé Bonn XXII. 
kerületével nem csupán fejlesztési lehetőséget, de erkölcsi, tudati támogatást, össze-
tartó erőt is jelentenek. Mosbach-ban 1980-ban alakult meg a Pesthidegkútról kite-
lepített németek egyesülete: Heimatverein Pesthidegkút - Mosbach. A kapcsolatot 
1988-ban kezdték tőlünk is viszonozni, a kezdeteknél az ófalusi egyház keretében és 
támogatásával, 1990. június 30-án kötötték meg a testvérvárosi szerződést. Mosbach 
mellett megkereste a pesthidegkútiakat Fulda város: invesztálási lehetőséget keres-
nek. Königsstein úgyszintén. De a pályázatok döntéseiben „kellő háttérre" számíta-
nak. 1992-ben a rendőrségek kapcsolatfelvételét ünnepelték Budapesten a Mosbach 
és a Pesthidegkút kapitányságok. A XXII. kerületben 1988 óta él a kapcsolat Bonn 
azonos számú kerületével, testvérvárosi és ifjúsági kapcsolat áll fenn közöttük. De élő 
a kapcsolat egyéni, személyes utakon is: ebben a kerületben becslések szerint majd-
nem minden negyedik-ötödik családnak van kint élő rokona. A III. kerületi önkor-
mányzattól Békásmegyer-Ófalun bérel a Kolping-Szövetség helyiséget tanfolyamai 
számára — talán nem esetleges itt sem a hely megválasztása. 

Külkapcsolataink alakulása ha nem épp meghatározza, de befolyásolja nemzetisé-
geinknek anyanemzetükkel fenntartott kapcsolatát. A magyarországi románok gyors 
asszimilációjához minden bizonnyal hozzájárulnak az országaink közötti vitás kérdé-
sek is, miként a szlovákság tudatára is a „keményedő" kapcsolatok Szlovákiával. 

A budapesti román egyesület nem áll például kapcsolatban az áttelepülő román nem-
zetiségű állampolgárokkal - rendezvényein viszont előfordulnak erdélyi magyarok.18 

Az anyaországbeli változások, események kihatnak az itt élő kisebbség helyzetére, 
közérzetére is; a szerb nemzetiségi szervezet megkérdezett vezetője kutatási témának 
javasolja: miként hat a Magyarország és Szerbia közötti kapcsolat az itteni szerbség 

17 Közülük egyesek több, mint 300 éve, nemzetté alakulásuk előtt, megőrizvén nyelvük 
archaikus elemeit, a mai irodalmi nyelvtől lényegesen eltérő tájnyelvüket, mások alig 
egy évszázada érkeztek. 

18 Mélyinterjúk adatai szerint. 

54 



tudatára? Az örmények, akik eddig maximális támogatást kaptak „anyaországuktól" a 
Szovjet Kultúra és Tudomány Házán keresztül,19 amelynek programjában teret kaptak 
jelentősebb értékeik, ezenkívül könyvekkel, teremhasználattal segítették őket, most 
úgy érzik, inkább ők azok, akik támogathatnák anyagilag és erkölcsileg örményor-
szági nemzettársaikat. 

Érdekesen alakul az anyanemzethez fűződő kapcsolat a fent említettek esetében: a 
kapcsolatkeresés az itteni kisebbség részéről átirányul — vagy kiegészül? - a környező 
országokban szintén kisebbségben élő nemzettársaik felé, azok egykori befogadó 
országa felé: a magyarországi szlovák fiatalok a budapesti Szlovák Ifjúsági Szövetség 
szervezésében cseretáborozásokon vesznek részt romániai és jugoszláviai szlovákok-
kal, amelyek a nyelvi közösség élményét is táplálják (ők is hasonló tájszólásban 
beszélnek, míg a mai „élő" szlovák irodalmi nyelv erőteljesebben különbözik ettől). A 
budapesti szerbek keresik a kapcsolatot a romániai szerbekkel, úgyszintén a Bécsben 
élő nagyszámú szerb vendégmunkás-közösségekkel. Ugyanígy, a világban szétszóró-
dottakkal (nyugati szerbek), akiknek támogatásával könyvek kiadására is sor kerül, 
akár nyugati könyvpiaci igényeket kielégítendő. 

A lengyelek, a bolgárok, a görögök, az ukránok esetében is élő - esetenként ép-
pen élénk - az anyaországgal fenntartott kapcsolat. Az egykori bolgár cár, idelátoga-
tásakor felelősséggel nyilatkozta, hogy „még egy ilyen bolgár közösséggel nem talál-
kozott világot jártában; kiemelkedő az összetartásában, intézményeiben " 2 0 A görög 
miniszterelnök ittjártakor, akárcsak a lengyel miniszterelnök asszony vagy az ukrán 
kormányküldöttség nem mulasztották el meglátogatni itteni kisebbségeinket. 

A cigány népcsoport sajátos helyzetben található e tekintetben, talán ide sorolhat-
nánk a találkozókat a pakisztáni és az indiai nagykövetséggel, valamint más, európai 
országokban élő roma népcsoportok vezetőivel. 

Nem elhanyagolandók esetenként nemzeti kisebbségeinknek a Világszövetségeik-
kel fenntartott és ápolt kapcsolataik sem (ezek közül néhány megújhodóban, átalaku-
lóban). 

Új dimenziót jelenthet a kínai közösség esetleges híd-szerepe anyaországa felé — 
de ez számbeli és szerkezeti fejlődésének függvénye, így a távolabbi jövő kérdése. 

IV. A nemzeti és etnikai kisebbségek és szervezeteik terveiről 

1. Igények, elvárások a kerületi és a fővárosi önkormányzatokhoz 
Általános és ugyanakkor leggyakoribb igényként merül fel, nemzetiségenként és 

kerületenként is a meglévő vagy tervezett szervezetek, egyesületek, együttesek 
működésének infrastrukturális biztosítása, egyszerűbben szólva: a helyiség kérdése. 
Ennek az igénynek különböző fokozatait észlelhettük: teremhasználat, klubhelyiség, 
ügyfélfogadási helyiség rendelkezésre bocsátásától teljes vagy időszakos használatra, 
terembér átvállalásától, egészen (önkormányzati tulajdonú) ingatlanok rendelkezésre 
bocsátásáig, használatba adásáig, de több esetben egykori ingatlanok (leginkább 
egyházi jellegűek: templom, rendház, stb. mint például a szlovákoknál21, románok-
nál, szerbeknél, lengyeleknél)22 visszaigényléséig. 

19 Az utód 1991. áprilisa óta az Orosz Kulturális Központ. 
2 0 Mélyinterjúk adatai szerint. 
2 1 A VII. kerület Rákóczi út. 57. sz. alatti egykori szlovák evangélikus templomról van 

szó, melynek visszaadása „gesztus" lenne a szlovák-magyar kapcsolatok rendjében is. 
(mélyinterjúk adata) 

22 Az Angelianum (Váci u. V. ker.) és Thökölianum (Veres Pálné u., V. ker.) egykori 
épületeinek visszakérése is szóba került. Ugyanígy, a X. kerületi egykori lengyel 
„szegényházé" is. 
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Nem csupán egyetlen nemzetiségi szervezet vezetője ismertetett meg azzal az el-
képzeléssel, hogy kis központjukat alakítanák ki Budapesten, nem feltétlenül vagy 
kizárólag kulturális jellegűt, hanem gazdálkodó, önállátásra törekvő tevékenységet 
(is) folytató központot, amely egyúttal szellemi energiákat összpontosítana, a nemze-
tiség életének fontos műhelyévé válna (a bolgárok budapesti, vagy a kecskeméti 
görög központ példájára az örmények, ruszinok). 

Sajátos és gyakrabban felmerülő gondok kapcsolódnak az infrastrukturális ellátott-
sághoz, technikai felszereltséghez irodán belül: könyvtár vagy könyvek hiánya, 
televízió- rádiókészülék nélkülözése, általában az elégtelennek tartott költségvetési 
támogatás, a tervekhez viszonyított csekély részesedés. Sokukon hathatósan segít az 
anyaország, mások — helyi kerületi, de akár központi országos szervezetek is — 
jelentős anyagi támogatást kapnak a kerületi önkormányzat részéről (Magyarországi 
Bolgárok Egyesülete, Nagytétényi Polgári Kör és így tovább). Megint mások úgy 
érzik, inkább ők támogathatnák anyaországbeli nemzettársaikat (örmények). 

A tizenhárom, Magyarországon honosnak tekintett nemzeü, etnikai kisebbség szerveze-
teinél folytatott adatgyűjtés eredményeképpen megállapítható, hogy tevékenységük során 
egyesek kapcsolatba kerültek a kerületi vagy a fővárosi önkormányzattal, megkeresték 
annak képviselőit vagy valamelyik ügyosztályát, mások viszont nem fordultak „házon 
belül" senkihez, nem adtak életjelt magukról. A kerületi önkormányzatok sem azonos 
szinten végzik a kisebbségek ügyeivel történő célirányos tevékenységet: sokuknál műkö-
dik kisebbségi, emberi jogi bizottság (szakértői csoport támogatásával a Vm. és a X 
kerületben). Másoknál egy szűkebb és más jellegű kisebbségi érdekvédelmi tanács látja el 
(XI1L kerület) a lakosság e részével kapcsolatos sajátos feladatkört, megint máshol az 
általános emberi problémáikon kívül egy kisebbségi előadó („biztos", esetleg „szószóló") 
foglalkozik a kérdésekkel. Olyan kerületi önkormányzat is akad, ahol semmilyen részleg 
(még kisebbségi referensi szinten sem) foglalkozik külön e témával, lévén hogy - tudtuk 
meg - a kerület lakosságának összetételére nem jellemző a nemzetiségi, etnikai népesség 
magasabb aránya és „nincs felszínen a probléma", tehát e speciális területet lefedő tevé-
kenységre sincs szükség. 

A dinamikus változások következtében a kisebbségek lakta kerületek egy részé-
ben előtérbe kerülnek olyan kisebbségi és egyúttal területi lokális érdekek, amelyek 
önállóságot és súlyt szeretnének teremteni a kerületrésznek (a német nemzetiség 
esetében a történeti-települési hagyományokkal szoros kapcsolatban; a cigány nép-
csoport esetében inkább a közigazgatási-jogi és kisebbségi önigazgatás alapján). 

Néhány, nem túl régen, csupán körülbelül négy évtizede Budapesthez csatolt, 
előtte évszázadokra (legalább 250 évre) visszatekintő önálló múltú település, jelenleg 
kerületrész közigazgatási elkülönülésre törekszik: ezeket egykor kompaktabb német 
lakosság lakta, de ma is nagyobb számban élnek itt német nemzetiségűek. 

Kezdeményezések történtek a kerületből való kiválásra, a főváros határán be-
lül23önálló közigazgatási egységként való működésre: ezek a törekvések nem függet-
lenek a nemzetiségi polgári körök tevékenységétől sem: 1991-ben Pesthidegkúton 
tartottak a különválásról népszavazást, végül köztes megoldásként Városrészi Ön-
kormányzat született. 1992-ben Soroksáron tartottak népszavazást a XX. kerületből 
való kiválásról, melynek rendezése továbbhaladt. 1994 áprilisa óta parlamenti döntés 
eredményeképpen XXIII. kerületként elkülönült, de a helyhatósági választásokig 
együtt marad Pestszenterzsébettel. 

A XXII. kerületben a Budafoki-Árpád utcai részen szintén felmerül egy közösségi 
ház igénye, a közösségi életre vágyók „ugrásra készen" állnak; kérdés, hogy mennyi-
ben jelent ez közigazgatási függetlenségre törekvést és mennyiben vezet el oda? Á 

2 3 Mindhárom, németek lakta és hasonló törekvésű kerület külső Budapest határán talál-
ható. 
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XXII. kerületről kiadott összefoglaló24megemlíti, hogy „...az elmúlt négy évtized n e m 
volt e legendő és alkalmas arra, hogy kialakuljon a lakosságban egy egységes kerületi 
öntudat.2 5 Főként Budafok és Nagytétény lépett erős identitástudattal az ú j helyzetbe, 
Budafok akkor fiatal... Nagytétény pedig évszázadokra visszatekintő, de legalábbis 
250 éves községként áldoztatott fel Nagybudapest oltárán. Nagytétény önállósági 
törekvései természetesek. Ezeket a kerületi önkormányzat képes kezelni."26 

2. További kutatásra tervezett (javasolt) kérdések 

A kérdésünkre (mit tart a megkérdezett nemzetiségi szervezet vezetője az adott 
nemzetiség legégetőbb gondjának és javasol további kutatás tárgyának)2 ' begyűjtött 
válaszok között vannak többször előfordulók, ezek közös gondokat elevenítenek fel 
néhány nemzetiség esetében. Mások egyedi, sajátos kérdéseket, melyek a kisebbség 
jellegzetes helyzetéből, eltérő múltjából, jelenéből következnek. 

Közös gond és többek véleménye szerint feltárásra leginkább érdemes az asszimi-
láció üteme, okai: a románok, a szerbek körében ezt találják aggasztónak, feltérképe-
zését szükségesnek. 

Míg a cigányság körében bőséges a „legégetőbb" gond és a felmérésre ajánlott vo-
natkozás - szociális helyzet, lakásgondok, demográfiai szerkezet súlyos tünetei, a 
foglalkoztatottság, oktatás, kultúra kérdései - addig mások, például a horvátok a 
legújabbkori szerveződésekre, a kedvező változásokra figyelnek fel, ezt tartják a 
legizgalmasabb, legérdekesebb kutatási feladatnak. 

Egyes nemzetiségek vezetői úgy vélekednek, helyzetükkel, múltjukkal, jelenükkel 
kapcsolatosan bármit, azaz mindent tudományos vizsgálat tárgyává tehetnének mert 
esetükben ez még mind feltáratlan, kutatás szempontjából szűz terület: így például a 
magyarországi ruszinok, vagy a magyarországi örmények. (Ez utóbbiak körében 
egészen konkrét javaslatként hangzott el a magyarországi örmény hadifoglyok és 
fordítva: az örményországi magyar hadifoglyok kutatásának kérdése). 

Sajátos helyzetben található a bolgár és a lengyel nemzetiség is. A kettős állampol-
gárság bevezetésével nemrég sokan felvették közülük a magyar állampolgárságot is, 
ez új körülmények és helyzet elé állítja őket: az identitásmegőrzés, a nemzetiség 
megmaradása sajátos, ismeretlen, feltáratlan körülmények közé kerül, új kérdések 
fogalmazódnak meg - miként őrizhetik meg így identitásukat, - melyek válaszra 
várnak. 

Demeter Zayzon Mária 

2 4 A XXI. kerület. Kiadja a Budapest Főváros Önkormányzata. Koordinációs Iroda. 1992. 
2 5 A kerületi öntudat hiányára panaszkodtak a II. kerület pesthidegkúti városrészi ön-

kormányzatnál, a kerülethez kötődés hiányáról a rákoskeresztúriak is. 
2 6 A XXII. kerület. Kiadja Budapest Főváros Önkormányzata. Koordinációs Iroda. 1992. 

38. old. 
2 7 A cigány, görög, horvát, lengyel, örmény, román, szerb, szlovén, ukrán/ruszin egyesü-

letek, szervezetek vezetőivel a mélyinterjúk adatfelvételét Sz. Dévai Judit szociológus 
készítette. 
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A gyermekek munkára nevelése 
egy szegkovács közösségben 

Hazánkban szegkovács cigányok napjainkban csak néhány Pest és Nógrád megyei 
faluban valamint Újpesten és Győrben élnek. Nyelvjárásukat, az ún. kárpáti cigány 
dialektust máig megőrizték. 

A gyermek helyét és szerepét a családban az adott életkörülmények mellett általá-
ban meghatározza a család szerkezete, nagysága, a gyermekek neme, kora és helye 
testvérei sorában. A gyermekek munkára nevelését, munkaerejüknek a család érde-
kében való felhasználását meghatározó tényezők többoldalú vizsgálata lehetővé teszi 
a közösségre jellemző, családon belüli munkamegosztási gyakorlat törvényszerűsége-
inek feltárását is, amit szintén célul tűztem ki vizsgálódásom során. 

Csobánkán az összeírások tanúsága szerint már a XVin. században is éltek fémműves 
cigányok. Jelenlegi, falu végi lakóhelyük telkeit e század elején vásárolták meg. Az 1950-es 
években 15 nagycsalád háza és műhelye állt a domboldalon kialakult telepen. 

A 8-13 gyermekes családok megélhetését a családfők szegénykovács mestersége és 
feleségük napszámbére jelentette. 

A fa luban a második világháború előtt 8 kőfejtő bánya volt, az itt dolgozók szer-
számai a vésők, csákányok, ékek - az ún. bundzsetták - ál landó karbantartásra szo-
rultak, ezzel munkát adva a fa luban élő szegkovácsoknak. Ezen kívül hulladékvasból 
kü lönböző szögeket (cigányszög, kampósszög, stukatúrszög, rabitzszög stb.) és 
egyéb vasárut készítettek a pesti vaskereskedőknek (ácskapocs, csatornavas, csator-
nabilincs, tűzfalkapocs, gázhangli stb.). A környékbeli kovácsokat ellátták patkó-
szeggel, a bányákba sínszeget szállítottak. 

A helyi lakosságnak ajtópántokat, tolózárat, vasháromlábat, szemétlapátot, piszka-
vasat, csipeszt, jászolkarikát és egyéb használati tárgyat csináltak, a kü lönböző szer-
számok javítása élezése mellett. 

Az asszonyok a kész termékek leszállításakor segítettek férjüknek. A gyermekek 
feladata a helyi bol tban való kokszvásárlás, a koksztörés, a hulladékvas kiegyenesíté-
se, darabolása valamint a fúj tató kezelése volt. Ha a családnak nem volt pénze , a 
lányok e lmentek édesanyjukkal Szentendrére vagy Pestre a szeméttelepekre, ott 
gyűjtöttek kokszot. 

A csobánkai boltos a Gázgyártól vásárolta meg nagyobb tételben a kokszot és 5 
kilós c somagokban árusította a szegkovácsoknak. Köröm nagyságúra kellett t ömi a 
kokszot, h o g y a k o h ó b a n egyenletesen égjen. A 8-10 éves fiúk és lányok nagy lapos 
kövön végezték a munká t egy nagyobb kalapáccsal. A napi munkához egy családnak 
kb. 5 kilogrammra volt szükség, a gyerekek gondoskodtak arról, hogy ez a mennyi-
ség a m u n k a megkezdésekor rendelkezésre álljon. A hulladékvas Idegyenesítését, 
darabolását 10-12 éves fiú gyerekek végezték. 

A szegkovács mesterség tanulását 12-13 éves korukban kezdték. Először a kisebb 
erőt kívánó szögfajták(rabitzszög, stukatúrszög, kampósszög) készítését sajátították 
el, majd ügyességüktől , testi erejüktől f ü g g ő e n egy-két év alatt eljutottak a nagy 
gyakorlatot igénylő sínszög és cigányszög készítéséhez is. Adatközlőim több olyan 14 
éves fiút említettek, aki bármelyik felnőttel felvette a versenyt a kovácsmunka terén. 

Tehát a szegkovács közösségekben a család termelő funkciója a családtagok 
együttes tevékenysége révén valósult meg, a gyermekeket egész fiatal korban mun-
kára fogták, a fiúk már 14 éves korukra megtanulták édesapjuk mesterségét. 

A család megélhetésének alapját jelentő kovácsmunka mellett a sokgyermekes 
családokban szükség volt az asszonyok és a gyerekek gyűjtögetéssel, mezőgazdasági 
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munkájával szerzett javakra is. A családok tüzelőszükségletét még az 1950-es években 
is az e rdőben gyűjtött gallyak biztosították. A gyerekek nyáron naponta kétszer is 
k imentek az e rdőbe csoportosan, felnőtt kíséretével, hogy a télire való tüzelő össze-
gyűljön. 

Aratás u tán böngészéssel tettek szert jövedelemre. Az összegyűjtött búzakalászokat 
kiszelelték és 10 ki lónként eladták. 

A közeli e rdőkben tavasztól őszig lehetőség volt a gyűjtögetésre. A 16-17 éves fia-
talok csoportjai makkot , csipkebogyót, csigát szedtek. Az akácfa- és bodzavirág 
valamint a hársfa és az orgona magjának gyűjtését felnőttekkel közösen végezték. 

Az idény jellegű m u n k á k közé tartozott a 14-15 éves fiatalok facsemete ültetése az 
Erdőgazdaságban. A mezőgazdasági idénymunkákra a lányok édesanyjukkal mentek 
10 éves koruktól kezdve. 

Pomázon a Piactéren fogadták fel a napszámosokat, hajnalban ott gyülekeztek a 
munkára jelentkezők. Természetesen a csobánkai gazdáknál is végeztek napszámos 
munkát . Tavasztól őszig valamennyi mezőgazdasági munkából kivették a részüket. 
Az ügyesebb lányok egész napszámbért kaptak. 

A ház imunkákban résztvevők köre függött a család szerkezetétől. Nem volt általá-
nos a szülők és házas gyermekeik közös háztartásban élése, ez csak a fiatalok össze-
kerülését követő rövid időszakban fordult elő. Ebben az esetben a fiatalasszony 
dolgozott napközben és anyósa látta el a háztartást. Házaspár együttélése esetén az 
asszony nem dolgozott , amíg a gyerekek kicsik voltak, ahogy viszont a legnagyobbra 
rá lehetett bízni testvéreit, újra dolgozni ment. A házimunkák és a gyermekfelügyelet 
ellátása során n e m különült el a fiú és lánygyermekek feladatköre, a legnagyobb 
gyermekekre hárult a házimunka, függetlenül nemüktől. A legnehezebb munka a 
háború előtt a vízhordás volt, mert a kút a teleptől messze esett. Rúdon, láncra füg-
gesztett kannákban hordták a gyerekek a vizet. A bolt is messze volt, a vásárlás a 
gyerekekre hárult. A takarítás szintén a gyermekek dolga volt: naponta ágyazás, 
söprés, hetente padlómázolás volt a feladatuk. 

Főzni csak a nagyobb testvérek tudtak, nem tartották szükségesnek a lányok főzni 
tanítását, mivel úgyis férjük családjába kerültek házasságkötésük után és férjük ízlése 
szerint kellett főzniük. A legnagyobb gyerekeknek viszont gondoskodniuk kellett 
testvéreikről, így megtanultak főzni, nemüktől függetlenül. Ez az oka, hogy a cigány 
családokban sokszor a férfi is főz, nemegyszer jobban, mint a felesége. 

Néhány szegkovács család állatokat is tartott saját szükségletei kielégítésére. A 
baromfik, nyulak, disznók ellátása a lányokra hárult, a fiúk legeltették a lovakat és 
szarvasmarhákat. Ezen a területen már a munkamegosztás nemek szerint elkülönült. 

1951-ben a szegkovácsok szövetkezetet alakítottak a faluban, a szövetkezetből ki-
maradt férfiak pedig gyárakban helyezkedtek el. A szegkovács mesterség ismeretei-
nek átadása a f iúgyermekeknek ettől az időszaktól kezdődően háttérbe szorult. A 
műhelyek szerszámkészletének nagy részét bevitték a szövetkezetbe, otthon már 
csak néhányan dolgoztak, azok is csak javításokat, egyedi rendeléseket vállaltak. 

Az asszonyok az 1970-es évek elejéig tudtak mezőgazdasági munkával keresetre 
szert tenni. A TSZ nyáron állandó munkára alkalmazta őket, busszal vitték az asszo-
nyokat és a 10-14 éves gyerekeket munkára a környező településekre. Tehát e b b e n 
az időszakban is megmaradt a gyermekek munkavállalása! 

A családok jövedelme a környező erdőkben való gyűjtögetés révén is kiegészült az 
1980-as évekig, amikor a felvásárlási árak csökkenése, illetve az egyéb jövedelme-
zőbb kereseti lehetőségek miatt már csak a legelesettebb családok tagjai foglalkoztak 
ezzel. A legjelentősebb változás a közösség életében az 1960-as években következett 
be , amikor megkezdődöt t a telep felszámolása és a gyerekek rendszeres iskolába 
járása. 
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Az asszonyok tömeges ipari munkavállalására az 1970-es években került sor, 
többnyire a budakalászi Lenfonóban helyezkedtek el. 

Az 1980-as években a Szegkovács Szövetkezetben több átszervezést hajtottak vég-
re, a lakatos szakma fokozatosan kiszorította a hagyományos szegkovács mestersé-
get, a férfiak zöme segédmunkássá vált. A közösség felnőtt tagjai így az 1980-as 
évekre ipari munkások lettek, gyermekeik pedig az iskolában töltötték csaknem az 
egész napot . 

Az életkörülmények változásával megszűnt az a kapcsolat, amely a szülőket és a 
gyermekeket a közös munkavégzés során összekötötte, alkalmat adva a gyermeknek 
a munkavégzés normáinak elsajátítására. A háztartási munkákban a gyermekek helyét 
az o t thon lévő nyugdíjas nagyszülők vették át a szülők távolléte idején. 

Összefoglalva az elmondottakat, úgy látom, hogy a szegkovács közösségben kb. 
10 éves fáziskéséssel következett be a család funkcióinak megváltozása - a falusi 
közösségekben végbement hasonló folyamatokhoz képest. 

Bódi Zsuzsanna 

Kárpátalja szabadkőművességéről 
Az Országos Levéltárban a szabadkőműves iratok között Kárpátaljáról a legkorábbi 

híradás az 1871-ben alakult beregszászi „Világosság" páholy anyagában található. A 
páholy első tizenkilenc tagjából tizenkettőt a kassai Haladás páholyban vettek fel a 
szabadkőművesek közé. Onnan kilépve megalakították az új, beregszászi páholyt. 
Azonnal fontos megbízatást kaptak a páholy életében. Ők voltak az úgynevezett 
„alapító tagok". Nevük az iraton talált sorrendben a következő. A nevek után áll a 
névsorban a páholyban betöltött tisztség és utána a foglalkozás a „profán életben". 
Perényi Zsigmond báró főmester, országgyűlési képviselő, Moskovics Leó szertartás-
mester, fegyintézeti orvos, Perényi Aladár nagyszakértő, földbirtokos, Karabély Elek 
építész, ügyvéd, Tájnel Ödön titkár, földbirtokos, Suller Sámuel 2. fölügyelő, ügyvéd, 
Buzáth Károly pecsétőr, ügyvéd, Jobszty Gyula kincstárnok, megyei tisztviselő, Csánk 
Nándor 1. fölügyelő, állami mérnök, Tar Gyula szónok, ügyvéd, Rátonyi Ákos ala-
mizsnás, földbirtokos, Hunyadi Béla h. szónok, megyei tisztviselő. 

Már az alapítás esztendejében felvettek két megyei főorvost: Lang Ferencet és Nagy 
Sándort, egy törvényhatósági elnököt: Kornis Ferencet, egy bírót: Szarka Lászlót, egy 
ügyészt: Brózenbach Vilmost, egy ügyvédet: Ékkel Györgyöt, valamint mégegy 
földbirtokost: Horvát Károlyt. Látható, hogy már a páholy első évében az értelmiség 
legkiválóbbjai megtalálták helyüket a szabadkőművesek között. 

Első jelentős kezdeményezésük a Beregszászi Nőegylet alapítása volt. Az orvosok 
rászoruló betegeiket ingyen kezelték. Erre különösen nagy szükség volt a nehéz 
gazdasági körülmények között. Ebben az időben több tűzvész pusztított, a tűzkáro-
sultakat segítették. 

A páholyösszejövetelek alkalmából rendszeresen felolvasták a belső terjesztésű 
szabadkőművesi lapot, a Hajnalt. A páholyélet fellendült. Nagyszámú tanár lett pá-
holytag, többek között Budaházy Tamás gimnáziumi tanár, Korinszky János polgári 
iskolai tanár, Janka Sándor polgári iskolai tanár, továbbá orvosok (pl. Altmann Leó), 
gyógyszerészek (pl. Hrabéczy Albert), ügyvédek (pl. Gulácsy Dezső), katonatisztek 
(pl. Danes Lajos őrnagy), földbirtokosok (pl. Horthy Gyula), valamint sok más érdek-
lődő. A páholy létszáma 58-ra, majd 60-ra, sőt 1875-ben 63-ra nőtt. Később anyagi 
gondok merültek fel. A páholyhelyiség bérleti díját nem tudták tovább fizetni, ezért 
1878. május 19-én kimondták a páholy feloszlatását, ahogyan ők fejezték ki: 
„elaltatását". 
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1871. november 16-án alakult meg Kárpátalja következő páholya Ungvárott. A pá-
holy első főmesterévé dr. Moskovics Leó orvost választották, aki korábban a 
beregszászi Világosság páholy tagja volt. A megalakulás esztendejében, 1882-ben 24-
en voltak, t öbbségükben Ungvárról és környékéről való polgáremberek. Taglétszá-
muk csakhamar hetven fölé emelkedett. Egyre népszerűbb összejöveteleikre Mun-
kácsról és a környező falvakból is bejártak a szabadkőművesek. Minden h ó n a p első 
és harmadik csütörtökjén jöttek össze a testvérek a Mazurák János-féle ház első 
emeletén, a savanyúvízfürdő mellett, a páholy tagjai részére szolgáló társalgókörrel. A 
főmester Tabódy J e n ő földbirtokos, helyettese Mocsáry Geyza ügyvéd, I. felügyelő, 
Lederer Imre államhivatalnok, II. felügyelő, Remenicky Mihály ügyvéd, titkár, 
Finiczky Mihály ügyvéd állt a páholy élén a későbbiekben, de a tisztségviselők sűrűn 
cserélődtek. 

Kezdettől fogva gyakran áthágták a szigorú szabadkőművesi szokásrendszer szabá-
lyait. Ezért a szabadkőműves főhatóság intést küldött számukra, ami egyébként 
teljesen szokatlan volt. Még a nyomtatványokat sem töltötték ki szabályosan. Ezekből 
nem tűnt ki egyértelműen, hogy melyik tagok vették fel. A szabadkőművesi főható-
ságok kilátásba helyezték a szabálytalankodó páholy feloszlatását. Örömmel fogadták 
tehát a páholy vezetőségének újjáalakítási tervét. Ellenőrként Ivánka Imre helyettes 
nagymester, 48-as honvédezredes érkezett Ungvárra. Elrémítő állapotokat talált. A 
sok szabálytalanság meglazította a páholytagok kapcsolatát is: viták, sőt veszekedé-
sek züllesztették a légkört. Ebben a helyzetben történhetett az az akkor példa nélkül 
álló „botrány", hogy egy nőt felavattak szabadkőművessé. Ez a nő: az első magyar női 
szabadkőműves, Hadik Barkóczy Ilona grófné egyébként méltó lett volna a szabad-
kőművesi tagságra! Az eset ú g y történt, hogy 1875. november 11-én a páholy szoká-
sos összejövetele után Mocsáry Geyza helyettes főmester tizenegy taggal visszamaradt 
a helyiségben és a műveltségéről, jótékonyságáról, szellemességéről ismert hölgy 
Pulszky Ferenc nagymester kíséretében megérkezett. Tehát mintegy nagymesteri 
hozzájárulás bir tokában avatták fel szabadkőművessé. A grófnőnek ez hő vágya volt, 
mivel a szabadkőművesség eszmevilágával családi örökségből ismerkedett meg, és 
majdnem belebetegedett a visszautasítás lehetőségébe. 

A szabálytalan felvétel nagy felháborodást keltett. A szabadkőművesi főhatóság 
azonnal megsemmisítette, a felvétel résztvevőit is felfüggesztette tagságukból. A 
páholy már 1877-ben feloszlott, Pulszky Ferenc nagymester lemondásra kényszerült. 

Még a XIX. században, 1891-ben alakult Szolyván az „Őszinte barátsághoz" páholy. 
Ez azonban nem volt hosszú életű. Méltóbb az említésre a munkácsi Hegyvidék 
páholy: 1903. február 28-án tartották meg első összejövetelüket. Az Országos Levéltár 
őrzi szándéknyilatkozatukat: „Midőn itt, hol egy ezredév előtt honfoglaló őseink 
először pillantották meg édes anyaföldünket, a királyi művészetnek (szabadkőmű-
vességnek) oltárt emeltünk, ezen lelkes érzéstől voltunk áthatva, hogy a szabadkő-
műves eszmék megvalósításáért minden erőnket és tehetségünket harczba visszük és 
hogy az erkölcsi haladást, a felvilágosodást és művelődést hazánk eme határszéli 
vidékén is ápolni és terjeszteni fogjuk." Ezt a nehéz, de felelmelő munkát „A Zrínyi 
Ilona és Árpád utczák között nyitott ú j utczában levő Kacsó féle Házban" fogják 
végezni. Később 1906-ban így fogalmazták meg céljaikat: „Cél a társadalom minden 
szervezetében való vezető részvétel a dicső múlt felelevenítésével." Főmesterré 
Kohner Alfréd gazdálkodót választották. Helyettese dr. Széli Kálmán lett. A polgármes-
ter: Cseh Lajos, majd Gáthy Zsigmond és a város vezető tisztségviselői csaknem vala-
mennyien tagjai voltak a Hegyvidék páholynak. Ügyvédek, orvosok, gyárigazgatók és 
mindenféle foglalkozást ű z ő polgárok léptek az egyre növekvő létszámú páholyba. 

Öntudatos szabadkőművesek voltak. A XVIII. század legnagyobb magyar szabad-
kőművesének, Kazinczy Ferencnek emlékét a közeli Széphalmon évente megünne-
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pelték. 1909-ben így emlékezett meg a titkári jelentés erről az ünnepségről: „Dr. 
Székely Albert testvér a Széphalmon tartott Kazinczy ünnepségen letette a Hegyvidék 
páholy koszorúját, s rövid szóval idézte a nagy Kazinczy szellemét, megemlítette, 
hogy a szabadkőművesség n e m ellenkezik a vallással, a magyarsággal, a hazafisággal 
és általános emberszeretettel." 

A nemzeti e szme támogatása, erősítése állt a páholy munkásságának tengelyében. 
Ennek népszerűsítésére részletes tervet dolgoztak ki. Segítették a helyi és országos 
népjóléti intézményeket , az Állami Gyermekmenhelyeket, az Országos Iparpártoló 
Szövetséget, a fürdőt , megalapították a József főherceg szanatórium egyesület 
munkácsi fiókját. A rászorulók segítése fontos működési területük volt. Akárcsak más 
városokban, a munkácsi szabadkőművesek is ingyenes levesosztót és melegedőt 
alapítottak és fenntartottak. Teaházat nyitottak a szegényebb néposztály részére és 
ezt ajánlották más vidéki páholyoknak, 

A jótékonyságon kívül sok érdemet szereztek a közművelődés terén is. A páho ly 
munkásl íceumot létesített. Eben a páholy tagjai tartottak órákat legtöbbször a legvál-
tozatosabb tárgykörben. A helyi lapokat, a Munkács és a Munkácsi Hírlap című 
újságot a páholy tagjai szerkesztették és a legtöbbször ők is írták a cikkeit. A kultúrát 
a diákok jutalmazásával is támogatták. A készülő Kálvin-szoborhoz jelentős összeggel 
járultak hozzá. 

A gazdag tennivaló, a színvonalas társaság vonzotta az emberek javát. A páholyélet 
pezsgett. Egyre t öbb tag lépett soraikba. A páholy, más páholyhoz hasonlóan, ú j 
szabadkőművesi csoportok alapításához fogott, mondhatnánk, osztódással szaporo-
dott. 1913-ban, egyetlen év alatt ezért ö tvennégy fő vált ki - mint ők mondották: 
„fedezett" - a páholyból. így alakították meg Ungvárott a rövid életű Kárpát kört és 
Beregszászon a Pro Libertate páholyt. 

Jóllehet é p p e n ezért váltak ki ezek a páholytagok, hogy tevékenyebben vehesse-
nek részt k isebb létszámú páholyban a szabadkőművesi életben, de ezeket a lét-
számcsökkenéseket nem bírta el sokáig a páholy. Sohasem tudták a régi létszámra 
emelni a taglétszámot. Az első világháború tönkretette a virágzó páholyéletet, ezért 
1917. április 12-én a Nagypáholy részére elküldték a következő jelentést: 

„Sajnálattal jelentjük, hogy a Munkács kel. én dolgozó Hegyvidék t. és t. a háború 
okozta kedvezőt len körülmények miatt működésé t felfüggesztette." (kel... a 'keletén': 
a szabadkőművesi összejövetelek színhelyének rövidítése, t... és t... a ' törvényes és 
tökéletes páholy* rövidítése, azt jelenti, hogy a szükséges számú mester és a szabály-
szerű avatási eljárás lefolytatási feltételének eleget tettek.) 

Ez az utolsó híradás erről a páholyról. 
Térjünk vissza a Hegyvidék páholy által alapított Kárpát körre! Ungvárott, az 

Egyenlőség páho ly feloszlása óta nem volt szabadkőművesi páholy. Ezért - miután az 
egykori bo t rány emléke halványulóban volt - ismét szükségessé vált a kör alapítása. 
1912. október 11-én Berzeviczy István, Fisch Samu, Görényi Antal, Ijjász Gyula, 
Kovács Lipót, Korláth Ede, dr. Minay István, Pazar Zoltán, dr. Preusz Elemér, dr. Rák 
Dezső, dr. Rácz Lajos, Rangonyi József, Scholcz Lajos, Schulmann Ignácz, Steiner 
Zsigmond, dr. Szabó József, dr. Szőke Andor és Weisz Mór jelenlétében elhatározták, 
hogy szabadkőművesi kört alakítanak, Ungvárott. A kör kevesebb előfeltételt támasz-
tott a tagokkal szemben, ekkor még csak ennyire voltak képesek, páholyalapításra 
n e m gondolhat tak. Álandó helyiségük az Árpád vezér út 17. szám alatt, a rendőrkapi-
tányság házában volt. A fon tos közéleti személyiség állását veszélyeztette volna, ha 
kiderül, hogy szabadkőműves , ezért a kör kérte a szabadkőművesi főhatóságot, h o g y 
ne tegyék közzé ezt a címet. A kör címéül dr. Szabó József, Ungvármegye tiszti fő-
ügyészének címét adják meg. Ő volt a kör választott titkára. 
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Fennmaradt m é g egy 1913. november 14-ről keltezett kérés. A főhatóságnak szólt, 
arról, hogy a Kárpát kör szeretne páhollyá alakulni, ezt kérvényezik. Több n y o m 
nincsen róluk a levéltárban. 

Kárpátalja legjelentősebb páholyát is a munkácsi Hegyvidék páholy alapította 
1913-ban. Ez lett a beregszászi Pro libertate páholy. Már a páholynév megválasztásá-
val is hitet tettek eszméik mellett. 

1913. május 12-én kapták meg a nagypáholytól a működési engedélyt. így „azon a 
vidéken, ahol kulturális téren annyi a teendő, ahol világfelfogás tekintetében annyi 
az előítélet", megindulhatot t ismét a múlt századi Világosság páholy nyomdokain a 
szabadkőművesi eszmék gyakorlati szolgálata. 

A páholytagok legtöbbje a hegyvidék páholyból vált ki, de akadt számos új jelent-
kező is. Számos tanítóval, tanárral református lelkésztaggal gyarapodott a páholy. 

Első főmesterré dr. Szabóky Bertalan tanárt választották. A páholy titkára az a 
Schor Ernő lett, aki e lőbb ugyancsak a Hegyvidék páholy tanártagja volt. A kezdeti 
ö tvennégyes létszám hamarosan hatvanra nőtt. 1915-ben dr. Szabóky Bertalan vezető 
királyi járásbíró lett a főmester, a titkár dr. Kubovich Géza ügyvéd, Schor Ernőt a 
páholy szónokává választotta. Említésre méltó, hogy a tisztségviselők között volt 
páholykönyvtáros is! Ezt a tisztséget nem minden páholyban tudták betölteni, mert 
n e m volt rá igény, vagy lehetőség. 

A páholy összejöveteleit saját házukban tartották, már az alakulás évétől. Ez a 
Damjanich és Kisfaludy utca sarkán volt. Más páholyok rendszerint nem kezdhettek 
saját házukban! Páholyházukat a szabadkőművesi előírásoknak megfelelően be is 
rendezték. Működésük hamarosan túlmutatott a páholy keretein és fontos szerepet 
töltött be a helység életében. Népiroda felállítását és Beregszászon ügyvédi kamara 
létesítését kezdeményezték. A sajtót befolyásuk alá vonták. A legrégebbi helyi lap a 
páholy irányítása alá került. 

A világháborús években gyűjtést rendeztek a háború áldozatai javára. Segélyeket 
szereztek a rászorulóknak. Minden szabadkőműves tagja lett a hadigondozónak. 
Sokat foglalkoztak a rokkantak gondjainak enyhítésével. A munkaképtelenek számá-
ra menhelyeket létesítettek. Közben állandóan szorgalmazták az egységes állami 
ellátást, hiszen a hadirokkantakról való gondoskodás elsőrendű állami feladat! A 
rokkant ügyről kü lön füzetet adtak ki Háborúban a békééit! címen. 

1916. március 15-én jelentették meg először a páholy nevét viselő, kicsiny alakú, 
szabadkőművesek számára szóló, kézirat jellegű, be lső használatú, hivatalos szabad-
kőművesi közlönyt. Ez a páholykiadvány könyvtárakban nem található meg, egyedül 
a levéltár őriz belőle hat számot, így a sajtótörténet részére is rendkívül értékes lelet. 
Történelmi szempontból kivételes értékét a megjelenés helye és időpontja adja. Még 
a fellelhető utolsó, tehát 1917. január-februári összevont számban is a Pro Libertate 
lap folytatását tervezik és ehhez kérnek segítséget a többi páholytól és a szabadkő-
művesség egészétől, d e elsősorban a kárpátaljai „testvérektől". 

Az első számban terveiket közlik: a nyári szünet kivételével a lap minden h ó n a p 
közepén jelenik meg. Az 1916-os évben ezt kettős, majd hármas szám kiadásával m e g 
is valósították. 1917-ből csak egyetlen kettős szám maradt fenn. Ebben már némileg 
határozatlanabbul írják, hogy „lehetőleg minden hónapban" meg fog jelenni a köz-
löny. A lap írói általában álnevet használtak vagy aláírás nélkül közölték a cikkeiket, 
egyedül a szerkesztő: Schor Ernő jelölte meg a nevét. A beregszászi Haladás könyv-
nyomda állította e lő az igen olvasmányos, érdekes lapocskát. 

A lap kiadása a páholyélet élénkítését szolgálta ötletes programjával. A szabadkő-
művességen belül is meglehetősen ritka, hogy egyetlen páholy adjon ki belső terjesz-
tésű lapot. Ez költséges és nagy szervezést igénylő munka volt, kevés páholy tudta 
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egymaga vállalni. Ugyanis az egész magyar szabadkőművességnek volt nem is egy 
belső terjesztésű lapja ebben az időszakban. 

A lap szerkezete nem mutat nagy változást ebben a fennmaradt hat számban. Az 
első három oldalon általános, fontos, elvi jelentőségű cikk olvasható, mondhatnánk 
ez a vezércikk. Ezt öt-öt oldalon követi két alkalmi cikk, amely rendszerint a páholy-
ban elhangzott két beszéd teljes szövege. Ezeknél a szónok neve nem maradt titok-
ban. Az utolsó két-három oldal a Krónikáé. Itt számolnak be a páholyélet fontosabb 
eseményeiről a közelmúltból és a közeljövőből. 

A Pro libertate lap egyéni hangja a szerkesztő határozott munkáját dicséri. Van vélemé-
nye és azt akkor is kimondja, ha az ellenkezik a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy 
hivatalos véleményével, mint például a Világ című szabadkőművesi alapítású napilap 
fenntartására létrehozott „rendelkezési alap" ügye. Eretnek módon eleveníti fel Hadik-
Barkóczy Hona grófnő felvételének és annak megsemmisítésének történetét. „S a grófnő, 
bár felvételét megsemmisítették, mindvégig olyan életet folytatott, mely megfelelt szabad-
kőművesi fogadalmának. Nagy s jószívű és jótékony hölgy volt, állandóan érdeklődött a 
szabadkőművesség dolgai iránt... Ha forma szerint nem is engedték meg néki, lélekben és 
cselekedetben mindhalálig megmaradt melegszívű és áldozatra kész igazi szabadkőmű-
vesnek." „A nőknek a szövetségbe való felvétele a progresszivitás gondolatának testet 
öltése, a filantróp tevékenység erejének hihetetlen mértékben való megedzése s a szabad-
kőművesség filozofikus irányának legragyogóbb diadala — volna." Ezzel a gondolattal 
jóval megelőzték korukat. 

A szabadkőművességet elsöpörte Kárpátaljáról a háború. Eszméik, tetteik azonban 
túlélték őket. 

Irodalom: 
Abaß Lajos: A szabadkőművesség története Magyarországon. Bp. 1900. - Balassa József: 

A szabadkőművesség története. Mindent tudok Könyvtár 6. Bp. - Benedek Marcell: Napló-
mat olvasom. Bp. 1963. - Berényi Zsuzsanna Ágnes: Szabadkőművesi páholyneveink 1991-
ig. Magyar Névtani Dolgozatok. 114. Bp. 1992. - Berényi Zsuzsanna Ágnes: A szabadkő-
művesség. Kárpátalja 1992. május 19. 9. old. - L. Nagy Zsuzsa- Szabadkőművesség a XX. 
századba" n " 1 n~r7 

Berényi Zsuzsanna Ágnes 
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/SJS 
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( KRÓNIKA 

Görcsös Mihály 
70 éves 

Görcsös Mihály kassai dolgozószobájában. 
(Barna Gáborfelv. 1993• nov.) 

Alig akarom elhinni, hogy dr. Görcsös Mihály betöltötte 70. életévét. Hisz nemrég 
köszöntöttem hatvanadik születésnapján Kassán, a Cimborka utcai ház kertjében, a 
hatalmas diófa alatt, s beszélgettünk a szlovákiai magyarság helyzetéről, múltjának és 
jelenének kutatásáról, életének legégetőbb gondjairól. Akkor inkább a szívünkkel 
hittük, mintsem az eszünkkel, hogy előbb-utóbb változnia kell a körülményeknek és 
változni is fognak. De mikor? 

Egy egész emberélet telt el ebben a meg-megújuló küzdelemben, a magyarként 
való megmaradásért való kitartó munkálkodásban. Görcsös Mihály élete. 

A hetvenedik évfordulót egy egészen ú j helyzetben ünnepelhettük. A csehszlovák 
állam szétesett, s az ú j szlovák államban a magyarságnak is megalakultak az önálló 
politikai szervezetei. Ezek létrehozásában közreműködött Görcsös Mihály, s vállalta a 
munkát addig, amíg szükség volt tapasztalatára. Jóllehet nem a politika, hanem a 
magyar művelődés szolgálata volt élete felvállalt nagy feladata. Ezen belül is szűkebb 
szülőföldjének: Debrődnek és Kassa városának művelődéstörténeti kutatása, s a helyi 
magyar közélet szolgálata. Kutatott, írt, szervezte a Batsányi és a Kazinczy Kör ren-
dezvényeit, helyismeretével segítette a Kassára vetődő magyar kutatókat, történésze-
ket és néprajzkutatókat egyaránt. Ennek kapcsán sokat megismert az elmúlt évtizedek 
magyar művelődési életéből. Gazdag könyvtárát és tapasztalatait a Szlovákiai Magyar 
Néprajzi Társasággal osztotta meg, így szolgálván a tágabb szülőföldet. 

Mindvégig megmaradt a kassai magyarság mindenesének. Bízunk benne, hogy a 
Gondviselés segítségével, megóvható egészséggel és változatlan aktivitással tudja 
vállalni továbbra is e „mindenes" szerepkört. Kissé megkésett születésnapi köszönté-
sünkkel ezt kívánjuk neki. 

Hetvenedik életévében álljanak itt saját sorai, amelyekben évtizedek eseményeit 
tekinti át, amelyek fontos dokumentumai a XX. századi kassai magyarság életének. 

Barna Gábor 
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Vázlatos vallomás 
Szülőfalum, Debrőd kisközség a volt Abaúj-Torna vármegyében, a Bódva folyó 

jobb partján. A falu erdőktől körülzárt fennsíkon terül el, ma Szlovákiához tartozik, 
írásbeli adatok szerint a lakossága t öbb mint 700 évvel ezelőtt költözött erre a helyre 
a tatárjárás után. „Itt születtem én ezen a tájon" több mint hetven évvel ezelőtt. 

Az alapismereteket a helybeli elemi iskola nyolc osztályában sajátítottam el. Ta-
nulmányaimat egy év múlva folytattam, amikor a terület ismét Magyarországhoz 
került 1938-ban. Magánúton elvégeztem a polgári iskola négy osztályát egy év alatt; 
u tána a kereskedelmi középiskolában tanultam tovább, ahol 1944-ben érettségiztem. 
Utolsó osztály voltunk, amely Kassán még magyarul végezhette el tanulmányait. 
Azonnal jelentkeztem a Kereskedelmi Főiskolára, de éppen csak hogy megkezdődtek 
az előadások, máris abba kellett hagynom, mert a háborúból való sikertelen kiugrási 
kísérlet után mindenkit bevonultattak. így kerültem Nagykanizsára, Érsekújvárra, 
majd Németországba. Angol zónából tértem haza néhány héttel a háború után. A 
megváltozott körülmények és a magyarüldözés miatt nem tudtam mihez kezdeni az 
életben. Pár évig alkalmi munkásként dolgoztam édesapámmal, majd Budapesten 
elvégeztem a Kereskedelmi Főiskolát. 1949-ben hazajöttem és sikerült állandó mun-
kát találnom. E mellett levelező tagozaton elvégeztem a tanári szakot magyar nyelv-
és irodalomból, Pozsonyban. 

Az 1950-es évek elején, amikor megnyíltak a magyar iskolák és megindulhatott a 
magyar kulturális élet Szlovákiában, azonnal bekapcsolódtam a munkába . Jártuk a 
falvakat is, hogy segítsünk, ahol erre szükség volt. Mint falun felnőtt embernek 
elsősorban a még élő néphagyomány tűnt fel, annak minden gazdagságával, sokszí-
nűségével. Ennek kutatásával akkor - egy-két egyedi esettől eltekintve - nemigen 
foglalkoztak. Pedig a nagy társadalmi és gazdasági változás igencsak sürgőssé tette a 
gyűjtési munkát. 

A néprajzhoz való elkötelezettségem akkor vált véglegessé, amikor államközi 
egyezmény alapján 1955-ben Tálasi István, Ortutay Gyula és Barabás J e n ő néprajzos 
professzorok tá jékozódó körúton jártak ezen a vidéken. Ennek eredményeképpen a 
Rozsnyó melletti Rudna és Kőrös falvak néprajzának komplex - közös - felgyűjtésé-
b e n állapodtak meg a szlovák és magyar néprajzi szakemberek. A gyűjtésben én is 
több alkalommal részt vettem, mint a Szlovák Tudományos Akadémia Néprajzi Inté-
zetének külső munkatársa. Ismereteim gyarapításához nagyban hozzájárult az is, 
hogy az 1960-as évek közepétől részt vehettem az önkéntes néprajzi és nyelvjárás-
gyűjtők országos találkozóin. 

Kassa művelődési é le tében nagy szerepet játszott az 1965-ben alakult Batsányi-kör. 
Fő célkitűzésének a magyar irodalom népszerűsítését és a népi hagyományok ápolá-
sát tekintette a helybeli és vidéki lakosság körében. Mint a Kör elnöke arra töreked-
tem, h o g y színvonalas előadásokat szervezzünk a kultúra értékeire szomjas közön-
ségnek. Minden alkalommal rangos e lőadók és művészek szerepeltek rendezvénye-
inken nagyszámú közönség előtt. Néhány rendezvényt megemlítek. Megemlékeztünk 
Batsányi Jánosról, a Kör névadójáról egy emlékesten halálának 120. évfordulóján; 
Bartók Béláról, halálának 20. évfordulója alkalmából, Arany János születésének 
másfélszázados jubileumáról, Kodály Zoltán életéről és munkásságáról s Ady Endre 
halálának 50. évfordulójáról. A népballadák világát mutattuk be, s Virágnak virága 
címmel korabeli hangszereken régi magyar táncokat és dallamokat hallhatott-láthatott 
a közönség. További rendezvényeink közül említésre méltó a Földédesanyám címmel 
megrendezett magyar népköltészeti est, a Röpülj páva népdalest s Petőfi Sándor 
születésének 150. évfordulóján rendezett Petőfi-emlékest Kassán és Eperjesen. Ebből 
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az alkalomból a régi városháza előcsarnokában kiállítást rendeztünk, amelyen 17 
nagy tablón, kb. 200 fényképen mutattuk b e a nagy költő életútját és költészetét. Az 
évforduló alkalmából szerettünk volna kétnyelvű emléktáblát elhelyezni a volt Fekete 
Sas épületén, ahol Petőfi Eperjesre menet megszállt. Annál is inkább, mert az e lőző 
táblát 1945-ben eltávolították. A tábla elhelyezését a hivatalos szervek nem engedé-
lyezték. 

Külön kell szólnom a Rákóczi-emlékmű visszahelyezéséről és a Kazinczy Nyelv-
művelő Napokról. Mindkettőt a Batsányi-kör kezdeményezte. Az emlékmű visszahe-
lyezési munkálataiban mindvégig közreműködtünk. Végre 1967 nyarán az emlékmű 
visszakerült eredeti helyére, a Dóm északi falára, ősszel emlékesttel emlékeztünk a 
nagy eseményre. Ugyanazon év október második felében fontos országos rendez-
vényre került sor Kassán, mely a nyelvművelő mozgalommal, nyelvi kultúránk kérdé-
seivel, a nyelvjárási anyaggyűjtéssel és a földrajzi nevek gyűjtésével foglalkozott. A 
rendezvényt Kazinczy Nyelvművelő Napok címmel indítottuk útjára. 1994-ben már 
25. alkalommal került megrendezésre. 1989-ben a 20. évfordulón szemléltető kiállítá-
son mutattuk b e két évtized munkásságát és eredményeit, fényképfelvételek és 
sajtóvélemények alapján. A kiállítás után az egész anyagot átadtam a Szlovákiai 
Magyar Anyanyelvi Társaságnak megőrzésre és további felhasználásra. Megemlítem, 
hogy rendezvényeinkre mindig neves nyelvészeket hívtunk meg előadóknak. A 
Kazinczy-napok jelentőségét azóta már több nyelvészeti szakember méltatta, és nagy 
elismeréssel szóltak róla. 

Említésre méltó vállalkozásunk volt a Batsányi-kör évkönyvének megjelentetése, 
mely az 1965-1968 közötti évek tevékenységét mutatja be. Ezzel az volt a célom, hogy 
felújítsunk egy régi szép hagyományt - évkönyvek megjelentetését - , ami a két 
háború között e redményesen szolgálta a kisebbségi magyarság ügyét. Évkönyvünk-
ben elsősorban Batsányira s Kassa múltjára vonatkozó írásokat közöltünk, d e van 
benne irodalomtudományi, néprajzi jellegű beszámoló, sőt néhány vers is. Közöltük 
a Batsányi-kör néhány rendezvényén elhangzott előadások teljes szövegét. Fontos-
nak tartottuk Kazinczy szellemének ápolását is, ezért az ő nevét viselő első nyelvé-
szeti találkozó egész anyagát közzétettük. Külön fejezetben mutattuk b e a Duna-
menti országokban élő magyarság szellemi egységét, amelyet a közös kultúra és 
közös nyelv alakított ki és tartott meg a mai napig. 

1960-as évek második felében, a Batsányi-kör működésének legszebb éveiben 
még azt gondoltam, hogy évkönyvünket két-három évenként kiadhatjuk. Csakhamar 
be kellett látnom, hogy ezt a tervet nem lehet megvalósítani. Mikor a második év-
könyv anyagát nehezen összegyűjtöttem — a hetvenes évek elején, az ellenséges, 
gyanakvó légkörben már n e m jöhetett szóba az évkönyv kiadása. 

Rákóczi születésének 300. évfordulójára, 1976 márciusára nagyszabású kiállítást 
terveztünk, és ünnep i műsorral szerettünk volna tisztelegni a Dóm sírboltjában nyug-
vó nagy fe jedelem előtt. Minden előkészület megtörtént ennek megvalósítására. A 
hivatalos állásfoglalás azonban - a Csemadok helyi és központi szerveit is beleértve — 
megtiltotta a megemlékező ünnepségeket . Mi ennek ellenére az évforduló napján 
koszorúztunk a sírboltban és megemlékeztünk a fejedelemről. Az esethez tartozik, 
hogy a tiltás be nem tartásáért négy hónapig rendes állásban nem alkalmaztak, csak 
alkalmi munkát végezhettem. 

Ekkor már láttam, hogy a Kör tevékenységét mindenütt akadályozzák és megszün-
tetésére törekednek. Sajnálatos, hogy azok is, így viselkedtek, akiknek támogatniuk 
kellett volna minket. Megszüntetését hivatalosan nem merték vállalni, de működésé t 
lehetetlenné tették. Tevékenységünk ezzel gyakorlatilag megszűnt. Azóta a Kör tagjai 
erősen megritkultak, úgyhogy újraszervezése teljesen lehetetlen. A magyar kultúra 
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érdekében végzett közéleti tevékenységünket azonban megőrzi a Rákóczi-emlékmű, 
a Kazinczy Nyelvművelő Napok és a Kör évkönyve. 

A népélet kutatását elősegítendő, az 1960-as évek második fe lében felderítő kérdő-
ívet állítottam össze Szlovákia magyarlakta helységeinek néprajzi felméréséhez. A 
kérdőív több mint 90 kérdést tartalmazott a legjellegzetesebb népéleti témák köréből. 
Helyes válaszok esetén teljes áttekintést kaptunk volna a helységek múltjáról és 
jelenéről. Ennek fontosságát 1968 végén a Magas-Tátrában megtartott magyar értelmi-
ségi találkozón is hangsúlyoztam. A szervezett gyűjtés azonban n e m indult meg, mert 
nem volt szakemberek által irányított magyar intézmény, amely ezt a munkát elvé-
gezhette volna. Amatőr m ó d o n pedig ezt megvalósítani nem lehet. így történt, hogy 
az összes magyarlakta helység felderítésére kinyomtatott kérdőívek mind a mai napig 
a Csemadok kassai irodájában porosodnak. Szerintem a hosszú időbeli késés ellenére 
is el kellene végezni ezt a felmérést, most már a Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság 
irányításával és felügyeletével. 

Régóta foglalkoztatott az a gondolat is, hogy megírjam szülőfalum monografikus 
történetét. A hagyományos népi élet kutatása mellett különösen érdekelt a nép i 
mészégetés, mellyel a lakosság egy része emberemlékezet óta foglalkozott. Emellett 
speciális témának ígérkezett a falu határában lévő romos Szent László t emplom 
történetének kutatása és pusztulásának nyomon követése. Ehhez a múlt században 
rombadőlt t emplomhoz a helybeli lakosság emlékezetében élő legendák fűződnek 
mind a mai napig. 

Monográfiában feldolgoztam a falu történetét, összegyűjtöttem a földrajzi neveket , 
a személy- és ragadványneveket , az anyagi kultúra területén pedig Debrőd népi 
gazdálkodásáról számoltam be. Ebből is a földművelést, állattenyésztést és a nép i 
mészégetést dolgoztam fel. 

Dolgozatomat Debrőd története és népi gazdálkodása címmel doktori értekezés-
ként írtam és az ELTE Bölcsészettudományi Karán ennek alapján az irodalmi 
(néprajzi) szakon doktoráltam. A község monográfiáját mind a mai napig nem fejez-
tem be. Elvégeztem viszont a Szent László kápolna történetének kutatását, mivel erre 
az V. Néprajzi Szeminárium szervezői Esztergomból felkértek. A szemináriumot a 
Vallásos népélet a Kárpát-medencében címmel rendezték meg. Előadásom 1993. 
július 16-án hangzot t el Szent László kápolnája és búcsújáró helye Debrődön címmel. 
Szándékozom teljesen befejezni a monográfiát a jövőben. Amellett pedig a vallási 
néprajz területén szeretnék tevékenykedni. 

Az adott körülémények között publikáltam is mind a hazai, mind a külföldi magyar 
sajtóban. Idehaza főleg a Hét c. hetilap kulturális rovatában jelentek meg írásaim. 
Ezek elsősorban a néprajzi gyűjtéstől, k iemelkedő évfordulókról, a Kazinczy-
napokról és általános művelődéstörténeti témákról szóltak. A Honismeret című 
folyóiratban szintén közöltem számos cikket, leginkább helytörténeti jellegűeket. De 
jelentek meg cikkeim az Új Tükörben, a Kárpáti Igaz Szóban Ungvárott, sőt a Bécsi 
Naplóban is. Mint érdekességet megemlítem, hogy egyik, Rákócziról írt cikkemet az 
Új Tükörből átvette és közölte egy amerikai lap is. Erről másodkézből értesültem. 

Utoljára hagytam a politikai é letben való szerepvállalásomat. Erre az 1989-es rend-
szerváltozás u tán került sor, és úgy kerültem bele, hogy nem számítottam rá. Mindjárt 
a fordulat u tán t ö b b mozgalom, illetve párt kezdett szerveződni. A szlovák keresz-
ténydemokrata mozgalom mintájára mi is nekifogtunk a magyar keresztény-
demokrata mozgalom megszervezésének. Kassa az elsők között volt a szervezés 
terén. A választás előtti időszakban jártuk a magyar falvakat és toboroztuk a lakossá-
got a választásokra és a kereszténydemokrata mozgalom támogatására. Az én képvi-
selői jelölésemhez a központi szervek ragaszkodtak. Megválasztottak képviselőnek, 
de ezt n e m politikusi mivoltomnak köszönhettem, hanem annak, hogy az emberek 
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úgy ismertek, mint a magyar kulturális élet vezető személyiségét. Azelőtt soha nem 
foglalkoztam politikával, őszintén megvallom, hogy a törvényhozásban hiányzott a 
szükséges tapasztalat, persze, nemcsak nálam, hanem általában. Elsősorban a kisebb-
ségi sorsunkat érintő kérdésekhez szóltunk hozzá. Javaslatainkat legtöbbször elutasí-
tották, leszavazták. Nagyobb eredményekről nem számolhatok be. A jelenlegi válasz-
tási időszakban már nem vagyok képviselő. 

Meggyőződésem, hogy az elkövetkezendő választásoknál csakis képzett szakem-
bereket lenne szabad bejuttatni a parlamentbe. Elsősorban a kisebbségi problémát 
európai szinten ismerő személyeket, aztán közgazdasági és jogi szakembereket és az 
oktatás- és iskolaügy területéről egy-két tapasztalt pedagógust. Gondolom, hogy az 
eddig elért eredmények, de még inkább eredménytelenségek figyelembe vételével 
ilyen képviselők segíthetnének legtöbbet a magyar lakosságnak. 

Görcsös Mihály 

Kossuth Lajos nyomában 
Az egész világon megemlékeztek Kossuth Lajos halálának 100. évfordulójáról. Eb-

be az ünnepsorozatba illeszkedett b e a Pro Patria Szövetség második Kossuth-
expedíciója is. Ezt az eseményt összekapcsoltuk szövetségünk Kossuth tiszti próbájá-
val. Az expedícióra most is azok a hagyományőrző gyerekek kaptak meghívót, akik 
csapataikban kiemelkedő mozgalmi munkát végeztek. 

Meghívólevelünkben felhívtuk figyelmüket arra, hogy készüljenek fel már otthon a 
tiszti próba alábbi követelményeire: 

• Tudj egy-két történetet Kossuthról vagy a szabadságharc gyermekhőseiről. 
• Válassz magadnak egy 48-as hőst, akinek általad elképzelt jelleméről néhány 

gondolatodat e lmondod. 
• Találj ki egy 1848/49-es történelmi játékot, amely három érdekes feladatból áll. 

Ezeket írd le és hozd magaddal. 
• Amikor felavatnak, arra kérünk, hogy mondj el néhány gondolatot arról, hogy 

Kossuth-tisztként mit teszel majd barátaid körében a szabadságharc örökségének 
megőrzése érdekében. 

Ugyancsak emlékeztettük a meghívottakat arra a szép szövetségi hagyományunkra, 
hogy lakóhelyükről hozzanak egy maréknyi földet a sárospataki bázisunk kertjében 
épülő Nemzeti Hármashalomra. Ilyen felkészülés után találkoztunk április 5-én 
Sárospatakon. Itt már vártak bennünket azok a gyerekek és felnőtt vezetőtársak, akik 
az ország keleti feléből, illetve Kárpátaljáról érkeztek. 

A nyitóünnepségen helyeztük el a hazai földet a Hármashalom egy-egy dombocskájára 
(kuruckori, szülőföld, 48-as hely) attól függően, hogy az illető gyermek melyik település-
ről jött. Az eső miatt a kerékpáros túra helyett a tervezett útvonalat busszal jártuk be. 

Először Olaszliszkán álltunk meg annál a háznál, amelynek falán emléktábla jelzi, 
hogy itt töltötte gyermekéveit Kossuth Lajos anyai nagyszüleinél, akik a helyi posta-
hivatalt vezették. Bodrogkisfaludban 1849- februárjában az osztrákok több diákhon-
védet foglyul ejtettek, bezárták egy csűrbe, ahonnan bajtársaik szabadították ki őket. 
Ezt a történelmi eseményt elevenítettük fel a helybeli iskolában egy hadijáték kereté-
ben: a széles folyosón osztrák hadijelvények állták útját expedíciónk szabadító tagja-
inak, ezeket kellett leküzdeniük, hogy kiszabadíthassuk az egyik osztályteremben 
„fogvatartott" harcosokat, a kisfaludi iskola játékra vállalkozó tanulóit. Az örömteli 
szabadulást és a találkozást kedves vendéglátás követte, majd együtt elmentünk 
ahhoz a házhoz, amelynek falán 1849. óta őrzik a lakók az oda becsapódó ágyúgo-
lyót. 



Innen a bodrogkeresztúri honvéd síremlékhez mentünk,ahol a gyerekek elhelyez-
ték a fenyőgallyakra rögzített apró nemzetiszínű szalagjaikat és néhányan felolvasták 
ideszánt gondolataikat. Ezt az emlékezésformát alkalmazzuk általában a történelmi 
emlékhelyeinken. így szinte minden gyerek szóhoz jut. Annyira összebarátkoztunk a 
kisfaludiakkal, hogy n é p e s csoportjuknak helyet szorítottunk a buszban és velük 
együtt utaztunk a közeli Mádra. 

Itt az iskola bejáratánál fogadtak bennünke t régi jó ismerősként a helybeli hagyo-
mányőrzők. Velük együtt tisztelegtünk a mádi születésű 48-as hős gyermektüzér, 
Koroknay Dániel emléktáblájánál és kopjafájánál, majd megtekintettük a hagyo-
mányőrző múzeumot és meghallgattuk vendéglátóink nagyszerű emlékműsorát. 

Az iskola udvarán került sor a diáktüzér-próba letételére: a könnyű és nehézfegy-
vereket jelképező nyíllal, dárdával, labdával, súlygolyóval kellett „megsemmisíteni" az 
osztrák hadijelvényeket. A játékban a fiúkkal együtt igen lelkesen és e redményesen 
vettek részt a lányok is. A versengés u tán átmentünk abba a református templomba, 
ahol 1834-ben megkeresztelték a kis Koroknay Danit. A lelkész úr igen érdekes, 
szakszerű tájékoztatást adott a község történetéről és egykori fő foglalkozási formájá-
ról, a szőlőtermesztésről. 

Mádról hazatérve szálláshelyünkön a Kossuth tiszti próba követelményeiről adtak 
számot a vállalkozó gyerekek. Beszámolóikat Rakó József országos elnök értékelte. 

A találkozó harmadik napján első megállónk Tállya volt, felkerestük a helyi ev. 
templomot, ahol Kossuth Lajost megkeresztelték. Dimbes-dombos tájakon jutottunk 
le a Hernád völgyében meghúzódó kis faluba, Nagykinizsre. Itt született a másik 
gyermekhős, Szabó Jóska, aki több véres ütközet után a tápióbicskei hidi csatában 
halt hősi halált — 12 éves korában. Első útunk a középkori eredetű ref. templomba 
vezetett, amelytől n é h á n y méterre hömpölygött az esőktől megáradt Hernád. A 
templomban híveivel együtt Kölönk Sándor lelkész úr és két paptársa fogadott ben-
nünket . Elhangzott az a halotti búcsúztató, amelyet 1849. áprilisában b izony nem 
mondot t el senki a Tápió mentén elesett hősökért. Megtekintettük a régi születési 
anyakönyvet, amelyben Szabó József neve mellett ott van a születési dátum: 1837. 
február 12. A templomból az iskola kertjében lévő kopjafa-ligetbe mentünk , hogy 
megkoszorúzzuk a 48-as gyermekhősök emlékhelyét. 

Nagykinizsiről visszatérve Golopon át robogtunk Monok felé. Megemlítendő, hogy 
a golopiak meggyőződéssel állítják, hogy a Monokra hazatérő Kossuth Lászlóné 
ú tközben az ő fa lujukban szülte meg Lajos fiát. 

1994. Monok nagy éve! Erre az alkalomra fejeződött b e Kossuth szülőházának, a 
múzeumnak évek óta folyó felújítása. A Kossuth Szövetség országos és helyi vezetői 
a múzeum előtt vártak bennünket . A buszról kiszállva a helyi „toborzótisztek" 
(hagyományőrző gyerekek) segítségével gyorsan három zászlóaljat alakítottunk és így 
vonul tunk be a frissen parkosított udvarba. A Kossuth-nóta (amely szövetségünk 
hivatalos indulója) eléneklése után Gavlik István, a Kossuth Szövetség e lnöke és M. 
Pásztor József ügyvezető igazgató köszöntötte felsorakozott egységeinket. Itt vettük 
át tőlük azt a szép zászlót, amelyet a Pro Patria Szövetségnek ajándékoztak. Erre az ú j 
zászlóra tett kézzel mondták el fogadalmukat az avatandó új Kossuth tisztek: 
„...fogadom, 

- ha Kossuth tiszt leszek, tetteimmel bizonyítom Hazám, szülőföldem iránti hűsé-
gemet, 

- ha Kossuth tiszt leszek, gyarapítani fogom a szabadságharcról szóló tudásomat, 
- ha Kossuth tiszt leszek, nemzeti örökségeimet á tadom társaimnak, szövetségünk 

tagjainak." 
A fogadalom elhangzása után az expedíció parancsnokaként a következőket mon-

dottam: „Megálltátok a próbát, letettétek a Kossuth tiszti fogadalmat, ezek alapján a 
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Kossuth évben, Kossuth szülőházában szövetségünk Kossuth tisztjeivé fogadlak 
benneteket!" A felavatott tisztek a Kossuth Szövetség vezetőitől vették át oklevelüket 
és tiszti jelvényüket. 

A múzeumból átvonultunk a szemben lévő Kossuth-szoborhoz, hogy elhelyezzük 
koszorúinkat, emlékszalagjainkat és ünnepi beszédként néhány gyerek itt mondta el 
gondolatát Kossuthról és az expedícióról. 

Az időjárás lassanként kedvezőbbre fordult, és bár 8-án reggel is ködös, hűvös idő 
volt, már nem esett! Ez lehetővé tette, hogy végre előszedjük a kerékpárokat és 
elinduljunk Sátoraljaújhelyre. Zemplén megye egykori központjában a volt megyehá-
za dísztermében Katona Rezső polgármester úr köszöntött bennünket. Emlékeztetett 
arra, hogy e falak között kezdte közéleti tevékenységét Kossuth Lajos is. Elismeréssel 
szólt szövetségünk hagyományőrző munkájáról és átadta a város kitüntetéseit a 
legkiválóbb gyermekeknek, köztük a kárpátaljai testvérszervezetünk képviselőinek. 
Ezt követően szövetségünk elnöke emlékezett a 48-as zempléni gyermekhősökről. 

A patinás közgyűlési teremből átmentünk a megyeház levéltárába - Kazinczy Fe-
renc egykori munkahelyére - ahol Dr. Hőgye István kalauzolt végig az elmúlt évszá-
zadok iratait őrző termeken, és bemutatta a Kossuth-emlékkiállítás anyagát. 

Ebéd után elindultunk a határ felé. Rövid óra alatt Borsiba érkeztünk, ahol a kas-
tély előtt fogadtak bennünket a Rákóczi Emléktársaság vezetői és a helyi iskola 
tanulói, pedagógusai. A Himnusz eléneklése után köszöntött az emléktársaság elnöke 
és a Monokon kapott ú j szövetségi zászlónkra felkötött egy díszes emlékszalagot, 
amelyen a következő olvasható: BORSI A MAGYAR BETLEHEM. 

Meghallgattuk Kázsmér István tájékoztatóját a Rákóczi kastély történetéről, az 
előtte lévő szobor hányatott sorsáról és az emléktársaság tevékenységéről, terveiről. 
Végül itt is leróttuk kegyeletünket a nagy fejedelem emléke előtt. 

Hazafelé menet Sárospatakra érve megálltunk a híres református kollégiumnál, 
megnéztük a parkban lévő jeles emberek szobrait, majd bementünk az épületbe. A 
főbejáratnál végignéztük a kollégium viharos történetét ábrázoló dombormű-
sorozatot. Külön is elidőztünk annál a jelenetnél, ahol a joghallgató Kossuth, a merev 
módszereket alkalmazó Kövy professzor ellen megszervezte a „diáklázadást", amiért 
tanára azt jósolta, hogy „nagy országháborító" lesz még belőle. 

A második Kossuth expedíció a „magyar demokrácia atyjának" emlékőrzése mellett 
a nagy fejedelem emlékéhez is kötődött. Történelmünk két dicsőséges szakaszához, 
két kiemelkedő történelmi személyiségéhez kapcsolódott új szövetségi zászlónk 
felszentelése is. Remélhetőleg erős érzelmi szálakkal kötődnek majd az expedíción 
résztvevő gyerekek is ezekhez a hagyományokhoz. 

Dr. Tóth József 

Árpádházi Boldog Kinga 
emléktábla avatás 
Ó-szandecen 

Szandec földi Árpádházi Boldog Kinga 
- Bl. Kinga-Matka Ziemi Sadeckiej 

Árpádházi Boldog Kinga 1224. március 4-én született, IV. Béla és Leszkarisz Mária 
görög császárleány elsőszülött gyermekeként. Egész fiatalon, még gyermekfővel 
feltette magában, hogy tisztaságát Istennek ajánlja. Már születését is rendkívüli csoda-
jelek kísérték, majd később az életéről szóló legendát a két nemzet kegyelettel és 



tisztelettel szövögette, ezért olyan színes és változatos még napjainkban is. Alapja a 
következő: Kinga atyjától megkapta a szlatinai sóbányát, s birtokba vétel jeléül — 
gyűrűjét az aknába dobta. Később ez a bochniai sóbányából került elő. 

Kinga vetette meg az ószandeci kolostor alapjait hatalmas anyagi támogatásával. 
Legnevezetesebb tette 1280. július 6-án kelt adománylevele volt, melyben egész 
Szandec városát az egész szandeci tartományt, vagyis a magyarországi Podolintól 
Bjecsáig és Limanowáig húzódó területet örök tulajdonul a kolostornak adta. 1284-től 
a kolostor élén, mint perjel még nagyobb igyekezettel tett eleget gyermekkori foga-
dalmának, s élte Szent Katalin leányainak életét. 1292. június 24-én halt meg s itt 
temették el a klarisszák kolostorában. A klauzáréhoz tartozó, díszráccsal elzárt Kinga-
kápolnában, egy kis ablakon át megtekinthető Kinga szarkofágja, ahol örök álmát 
alussza a lengyel boldog-szentek sorát gyarapító magyar királylány. 

A Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület salgótarjáni klubja emléktáblát avatott az Ár-
pádházi Boldog Kinga születésének 770. évfordulója emlékére Ó-Szandecen (Stary 
Sacz) 1994. április 9-én a Kinga Klarissza Kolostor falán. 

A kolostor udvarán és a templomban több százan várakoztak. Tíz órakor a zsúfo-
lásig megtelt templomban dr. Józef Z*ycins*ki püspök - Boldog Kinga emlékére — 
misét celebrált az egyházi és világi képviselők jelenlétében, majd üdvözölte a híveket 
és a TKM klub képviselőit. Prédikációjában Boldog Kinga életét méltatta. Ks. Aifred 
Kurek plébános nagy szeretettel beszélt Kingáról és a magyar-lengyel barátságról. A 
szentmise után a hívek az emléktáblához vonultak, majd dr. Józef Z'ycins'ki püspök 
felszentelte az emléktáblát. 

Vongrey Béla TKM klubvezető rövid köszöntője - emlékbeszéde - után Ks. Antoni 
Marek káplán tolmácsolta az elhangzottakat. 

A résztvevők koszorút és virágot helyeztek el a feldíszített emléktábla alatt. 
Az ünnepség lelkes szervezője - segítője - a „Kinga" Klarissza Kolostor perjele: S. 

M. Malgorzata Michalik és Ks. Antoni Marek káplán, valamint O. Izydor Borkiewicz 
ferencrendi szerzetes. 

A tábla fehér márványból, aranyozott betűkkel és a korabeli címerekkel, valamint a 
TKM emblémával készült. Tervezője: Vongrey Béla, készítője Kräschner Ottó 
(Salgótarján). 

Az volt a tapasztalatunk Ó-Szandecen, hogy mindenki szívesen, és szeretettel fo-
gadta a TKM klub képviselőit. A lengyelek nem tudják és nem is akarják felejteni, 
mennyi művelődési és történelmi hagyomány köti össze a magyarokkal. 

Vongrey Béla 

Balassi Bálint emléktáblája Zólyomban 
Zólyom, Altsohl, Zvolen... Bors vezér „erőssége", az első várispánságok egyike, 

Szent László halálának helye, Nagy Lajos lovagvára, Giskra hadainak központja, 
Mátyás király kedvelt tartózkodási helye és persze Balassi Bálint szülőhelye! 

„Hirtelen haragú, indulatos nagyúr volt Balassa János zólyomi főkapitány, mint 
minden Balassa idők emlékezetétől fogva, most azonban mégis alázatosan pillogott 
az ég felé: Fiút szeretnék, bátrat, erőset, szépet, okosat! 

A p a p kitárta a szoba ablakát. Kipillantott a gyémánt esőcseppektől csillogó völgy-
be, majd az égre, s mély döbbenettel fordult hátra: Nagyságod égi jelt kapott! 

Hosszú széles, hétszín szivárvány íve futott föl az égre. Ragyogott. Az egyik szára 
Beszterce tornyain pihent meg, a másik szára messze a Dunánál, a törökök Eszter-
gomja fölött. A főkapitány hosszan bámulta a jelet. Szép jel, jó jel - mondta meghatot-
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tan. - írva vagyon, hogy néhai dicső Lajos királynak is megjelent itt a szivárvány. E 
pillanatban valaki feltépte az ajtót: -Fiú! Fiú! Egészséges, szép fiú. Erős a hangja, 
barna a szeme. — Első tekintete mire esett — kérdezte diadalmasan az újdonsült apa. — 
A kardra vagy a tollra? - Mindkettőt megtalálta a szemével, nagyuram. Mindkettőre 
mosolygott. A p a p háromszor vetett keresztet, ezután kérdezte csak: - Mi lészen a 
neve a szent keresztségben, uram? - Valentinus! — Bálint — igenelt a pap — első neve 
Bálint tehát. — És írd — folytatta a főkapitány, s szeme sarkában megvillant egy kis 
mosoly - az Úrnak 1554. esztendejében, október 20-án született első fiam, Bálint. 
Balassa Bálint. Élete pedig harc lesz és szivárvány..." 

így történt-e vagy sem? Higyjük el a szárnyaló képzeletű mesemondónak , 
Szombathy Viktornak, hogy igen. Az mindenesetre tény, és immár méltó emléktábla 
is hirdeti — magyarul és szlovákul - , hogy Zólyom vára „Balassi Bálint 1554-1594 
reneszánsz köl tő szülőhelye". 

A szépen felújított, képtárként működő ó d o n vár falai alig tudták befogadni azt az 
embertömeget , amely 1994. június 15-én összegyűlt, hogy jelen lehessen a Balassi-
emléktábla leleplezésénél, hogy tisztelegjen a költő és végvári vitéz emléke előtt. 

A ma már szinte teljesen szlovák lakosságú Zólyomban, a kiemelt jelentőségű nemzeti 
műemléknek számító várban magyar nyelvű, magyar múltat idéző emléktáblát elhelyezni, 
nem kis fegyvertény még ma s e m A Nagykürtös környéki magyarok Palóc Társasága, 
Urbán Aladár és társai már évekkel ezelőtt megkezdték a zólyomi vár „ostromát" egy 
Balassi-emléktábla ügyében. Az idei kettős évfordulóra sikerült felkaroltatni az ügyet olyan 
intézményekkel, melyeknek módjában állott a régi adósság törlesztését jelentő elképzelés 
megvalósítása, beiktatása a Balassi év rendezvénysorozatába. 
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Az emléktábla, mely a vár kaputornyának belső falán kapott helyet, a Magyar 
Köztársaság ajándéka. A bronz dombormű - Kő Pál szobrászművész alkotása - a 
költőt ábrázolja az ismert festmény alapján. A feliratos rész felett a Balassiak címere 
díszeleg. 

Az ünnepség nyitányaként a pozsonyi Gh^rnes zenekar reneszánsz muzsikája 
szolgált. Ezt követően egy szlovák színművész Balassi Borivóknak való című versét 
adta elő, Vojtech Kondrót költő és műfordító erre az alkalomra készült átültetésében, 
ami szép is lett volna, ha párhuzamosan elhangzik az eredeti szöveg is, a magyar líra 
ezen gyöngyszeme. Ennek hiánya megdöbbentette a jelenlévő, túlnyomórészt ma-
gyar közönséget, mely azt is furcsállotta, hogy a magyar beszédeket tolmácsolták, a 
szlovákokat viszont nem. A rendezők nyilván nem számítottak ilyen nagyszámú 
részvevőre, mert hangosításról sem gondoskodtak. 

Az eseményhez illő kétnyelvűséget Sunyovszky Szilvia, a szervezésben oroszlán-
részt vállaló pozsonyi Magyar Kulturális Központ igazgatónője érvényesítette, ő 
magyarul és szlovákul egyaránt elmondta ünnepi beszédét. 

Az emléktáblát, Mádl Ferenc művelődési és közoktatási miniszter nevében Gábor 
József helyettes államtitkár adta át szlovák kolléganőjének és Zólyom város polgár-
mesterének. A hajdani vitézlő rend utódai képviseletében jelen volt a Magyar Köztár-
saság két katonai attaséja is. Az avatást követő napon az emléktáblát vandál kezek 
végigkarcolták, a sok szép koszorút pedig „eltakarították". 

A várudvart megtöltő közönség zömét persze a szlovákiai magyarok alkották, főleg 
azok, akik Kékkő és Divény, a Balassák várai kapcsán földijükként tisztelik a költőt: füleki 
gimnazisták és tanáraik, losonci, ipolybalogi, ipolyvaibói iskolások, pedagógusok, 
csemadokosok. De ott voltak a gömöriek és távolabbi magyarlakta tájak képviselői is. 

A zavaró körülményeket leszámítva felemelő élményt nyújtott a határon innenről 
és túlról Zólyomba zarándokoltaknak az ünnepi megemlékezés, az emléktábla látvá-
nya valamint a reneszánsz koncert, melyre az avatást követően a vár kápolnájában 
került sor, ahol már csak néhány kipreparált gótikus ív emlékeztet a régi időkre. 
Balassit és korát idézte viszont az ünnepelt költő legismertebb dalaival Kuncz László 
pécsi énekművész és L. Kecskés András szentendrei lantművész. A reneszánsz zenei 
világát elevenítette fel egy besztercebányai női kamarazenekar, valamint - a rendez-
vény méltó fináléjaként - a Gh^mes együttes. 

Újabb látható emlék bizonyítja tehát a Felvidék rendkívül gazdag történelmi, iro-
dalmi múltját és az ottani magyarság hagyománytisztelő és ápoló törekvéseit, me-
lyeknek örvendetesen egyre több eredménye van. Remélhetőleg Balassi Bálint őszi 
születésnapjára elkészül a kékkői emléktábla és kiállítás is. Indulhatnak a Balassi-
emléktúrák Kékkő - Zólyom - Hibbe útvonalon! 

Böszörményi István 

Az ipolyvarbói honvédsír 
Sok-sok rügyfakadást ért meg az a sírjel, mely kilencven éve birkózik a könyörtelen 

idővel, a feledéssel. Volt idő, midőn nem is „illett" tudomást venni egy magyar honvéd 
sírjáról, amikor egy szál virág is felborzolta az idegen hatalom kedélyét. Hiszen a magyar 
szabadságharcban fogott fegyvert hazája függetlenségééit 1848-49-ben. 

Ipolyvarbónak a kanyargó Ipoly völgyére néző temetődombján van egy 48-as 
honvédsír. Egyetlen a Nagykürtösi járásban. 1992-ben találtak rá a helyi alapiskola 
honismereti körének tagjai. Az ótemető elhanyagoltabb részén várta sorsát vagy 
lehet, hogy mégsem az egyetlen, lehet, hogy a szomszédos falvak temetőjében is 
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érintetlenül s felfedezetlenül merülnek feledésbe a sírhantok? Az ipolyvarbói hon -
védsíremlék felirata keveset árul el az alatta nyugvó kilétéről: Itt nyugszik Istenben 
boldogult nemes Erdélyi János 1848-49 honvéd sz. 1829+ 1903. Kilétének megállapí-
tására nyomban megindult a nyomozás. Kiderült, hogy a honvédnak még é lő 
leszármozottai vannak a községben. A dédunoka Kelemen Ignác megadta a címet, 
ahol bővebb felvilágosításra számíthattunk. A családdal rokoni kapcsolatban álló 
vámosmikolai Sinkó Péterhez fordultunk, aki a honvéd legkisebb unokájának, Gizel-
lának a férje. Levele írása idején 89. évében járt. ő közli először, hogy Erdélyi János 
valószínűleg a Pozsony megyei Zsigárdon született. Megadta továbbá özvegy Vérségi 
Andrásné címét, aki Erdélyinek 1897-ben született unokája. A „mama" idős korára 
való tekintettel fiai, András és József igyekeztek segítségünkre sietni. Vérségi József 
írja Pilismarótról: „Levelére válaszolva felemelő érzés fog el bennünket , hogy a felvi-
déki magyarok is megemlékezhetnek és megemlékeznek a 48-49-es szabadságharc 
hőseiről. Minket kü lön büszkeséggel tölt el, hogy a mi ősünk is e b b e n a harcban 
részt vett." Vérségi József ú jabb fontos információval szolgál. Közli, hogy Erdélyi 
János nemesi családban született, a Cabay előnevet használta, és Zsigárdon birtoka 
volt, amely később valami okból széthullott. Erdélyi özvegyen élt, gyermekei máshol 
telepedtek le. ő maga gyakran felkereste unokáit , egy ilyen látogatás alkalmával 
Ipolyvarbón megbetegedet t és meghalt. 

A varbói temetés körülményére is találunk utalást a levélben. Vérségi József úgy 
emlékezik, hogy Erdélyi kisebbik lánya, Angéla 1940 táján Pilismaróton vendégeske-
dett Versegiéknél. Látogatása során szóba kerülhetett a szabadságharc és benne az 
édesapa szerepe. Bozókiné Erdélyi Angéla úgy emlékezett e beszélgetés alkalmával, 
hogy apja Württemberg-huszárőrmester volt, és e b b e n az egyenruhában is temették 
el Varbón. 

Erdélyi János síremléke Ünneplő magyarok megkoszorúzzák a honvédsírt 
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Mint látható volt, az emlékezők mindegyike utal a zsigárdi eredetre. A kutatást tehát 
célszerű volt ezután ebben a ma Szlovákiához tartozó községben folytatni. Sajnos, eddig 
nem sok sikerrel. Rác János polgármester arról értesített, hogy „részletesebb kutatás alapján 
Erdélyi családok nem emlékeznek vissza Erdélyi János 48-49-es honvédre". A község 
plébánosának (Gombik Róbert) írott újabb levélre eddig nem érkezett válasz. 

Az Erdélyi-kutatás másik szála a Hadtörténeti Múzeumban várt felderítésre. Kedves 
Gyula főhadnagy alosztályvezető azonban 1993. március 2-án keltezett levelében ezt 
írja: „Sajnálattal kell közölnöm, hogy használható információt nem tudunk adni 
temetőjükben nyugvó 48-as hősükről... A tiszti névsorokban létező ilyen nevű hon-
védek adatai nem illenek az Önök hősére... Nagy valószínűséggel a keresett Erdélyi 
János közhonvéd lehetett... Rendkívül nehéz lesz kinyomozni ezek után a hősük 
kilétét." Ezzel a megállapítással feltétlenül egyet kell értenünk. A nyomozást nem 
adjuk fel! Szeretnénk minél alaposabban megismerni honvédünk életét. Segítségével 
szabadságharcunk alaposabb megismerése a cél. Számba kell vennünk történelmünk 
minden mozzanatát. 

Az első megemlékezés már megtörtént. 1993. március 14-én Erdélyi János varbói 
sírjánál jöttek össze a magyarság képviselői a Nagykürtösi járásból. A nemzeti kokár-
dás menetben ott voltak a járás politikai és kulturális életének képviselői. Soha más-
kor ilyen nem fordult elő! A szavalatokkal, Kossuth-nótával tarkított megemlékezésen 
megjelent és elhelyezte a Magyar Köztársaság pozsonyi nagykövetségének koszorúját 
Poczkodi Gábor főtanácsos. Az örökzöld fenyők s a lombjahullató fák strázsálta 
temetődombon soha ennyi virág és gyertya nem borította még honvédünk sírját! Az 
ünnepség a művelődési házban politikai nagygyűléssel folytatódott. Dr. Mag József 
fogorvos, a Csemadok területi elnöke méltatta 1848-49 jelentőségét a magyar történe-
lemben. Az Együttélés színeiben jelenlevő Batta István pedig a felvidéki magyarság 
megmaradásának és fejlődésének esélyeit latolgatta. Az érdeklődők A kőszívű ember 
fiai című filmet is megtekinthették, mielőtt az MKDM fogadására sor került volna. A 
nemzeti ünnep megszervezése elsősorban a Palóc Társaság és a Csemadok helyi 
szervezetének érdeme. Célja pedig mindenkoron csak ez lehet: megőrizni magunkat 
a jövőnek! 

Z. Urbán Aladár 

Újszászy Kálmán emlékezete 

A magyar honismeret meghatározó, tudós személyisége fejezte be földi pályáját: 
április 24-én elhunyt dr. Újszászy Kálmán. Másfél évvel ezelőtt - a kilencvenedik 
születésnap alkalmából — Harsányi István idézte fel folyóiratunkban a gazdag életút 
állomásait s személyiségének lényegét. Most már egy lezárult pálya vár alapos értéke-
lésre. Akik május 3-án Sárospatakon a református templomból a temetőbe kísérték a 
kilencvenkettedik évében közülünk eltávozottat, ünnepi méltósággal s a feltámadás 
élő reménységében vigasztalást keresve gondolták át egy tiszta élet üzeneteit. 

Az életsors két határpontja - 1902 és 1994 - századunkat szinte teljességében fogja 
át; s aki - mint a távozó - a közösség embereként élte végig a próbáló időt, csak erős 
lélekkel, mély hittel maradhatott meg a választott úton. Most, a friss gyász heteiben 
két meghatározó éltéket emelhetünk ki Újszászy Kálmán pályájából; egyfelől azt, 
hogy képes volt a történelem ütései alatt is következetesen teljesíteni küldetését, 
másfeld" pedig azt a ritka adottságot, hogy személyiségének varázsa mindenkiből, aki 
hatókörébe került, a legjobb vonásokat és tetteket tudta előhívni. Az egyik a közéleti 
felelősséget vállaló értelmiségi szerep, a másik a magánemberi magatartás, a szemé-
lyiség alapértéke, s e kettő szervesen egybefonódik. 
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Újszászy Kálmán Budapesten, polgári környezetben ismerkedett a világgal, de a 
főváros mellett a rokoni kapcsolatok nyomán gyermekként a falu életét is megismer-
hette. Az első világháború s az azt követő forradalmak csapásait diákként tapasztalta 
meg, s az érlelődő lélek a bukások és Trianon által tépett sebek orvoslást váró köve-
telményével találja magát szemben. Hitoktatója hatására talál Sárospatakra és a lelké-
szi hivatásra, azonban — s itt a kulcsa a szabványostól eltérő pályaívnek — mind 
Sárospatakon, mind a református lelkipásztori szolgálatban mélyebb tartalmat és 
tágabb horizontot fedez fel, mint amennyit konvencionálisan látni szoktak. A régi 
falak között meghallja a kálvinista elődök tanítását, s a magyarság kétségbeejtő 
sorshelyzetében világossá válik számára, hogy a lélek és a nemzet építése egymástól 
elválaszthatatlan. Megtanulta azt is, hogy nem az önmarcangoló vagy a külső körül-
ményeket vádoló bezárkózás a követendő magatartás, hanem itthon a n é p felé való 
nyitás (s a n é p e tájon a parasztságot jelentette), a nagyvilágban a műveltségen és 
erkölcsi tartáson alapuló értékek próbája és elismertetése a feladat. 

A patakiságnak ilyen, a feledésből előhívott értelmezésében jó társakra talált. 1930 
táján az Erdélyből idetelepült Mátyás Ernő, a zsellérek közül kiemelkedett Zsíros 
József s főként a falusi néptanító fiaként induló Szabó Zoltán állnak a teológiai aka-
démia fiatal tanáraiként Újszászy Kálmánnal együtt a megújulás szolgálatába. Tanul-
mányútjaik által mind megismerhették az európai viszonyokat és áramlatokat, de a 
külföldi példákat idehaza kívánták hasznosítani. A cserkészet, a népi kultúra hagyo-
mánykincse, a falukutatás, a népművelés, a népfőiskola egyaránt fontos és alkalmas 
eszköz a számukra, hogy egyfelől erősítsék az ember belső hitét, másfelől a moderni-
zálás irányában mozdítsák az iskolát, valamint ember és ember viszonyát, tehát a 
társadalmi folyamatokat. 

A nevelésnek átgondolt, gyakorlati következményekkel járó rendszerébe illesztik 
be minden kezdeményezésüket, amelyek hatása a falura kerülő ifjú papok, tanítók, a 
népfőiskolát járt parasztfiatalok szerepvállalása által gyűrűzik tovább. Két évtized 
szívós és programszerű tevékenysége teszi gyümölcsözővé az így kivirágzó falumun-
kát, amelyhez Újszászy Kálmán a honismereti mozgalom számára ma is tanulságos 
művekkel járult hozzá. A falu című kötete útmutatás a magyar falu tanulmányozásá-
hoz (1936), A falunevelés szellemi alapjai című könyve (1938) pedig fundamentum 
egy a szociográfián túlmutató programhoz. Ez a témakör foglalkoztatja egyetemi 
magántanárként a szegedi egyetemen tartott szemináriumain. A háború után is számí-
tanak rá egy darabig, megjelenik például a Népfőiskolai tapasztalatok című füzete 
(1947), de a sárospataki teológia megszűnése (1952) után leszűkül a hatóköre. 

Újszászy Kálmán erkölcsi nagyságát jelzi, hogy általa - Németh Lászlóhoz hasonló-
an — „gályapadból laboratórium" lesz a kényszerű visszaszorulás; a kollégium megma-
radt egysége, a tudományos gyűjtemények vezetőjeként őrzi tovább a pataki örökség 
sugárzását. Az adattár ú jabb gyűjteményekkel gazdagodik, s az amerikai magyar 
reformátussággal továbbépülő kapcsolatokból kinő a Nyári Kollégium; az ősi diákvá-
ros Újszászy professzor munkálkodása nyomán fogadhatja a nagyvilágba szétszóró-
dott magyarság új nemzedékeinek képviselőit több mint húsz esztendeje már. 

A temetésen szolgáló tanúságtevők s a néma gyászolók egyaránt tudják, mit kö-
szönhetnek Újszászy Kálmánnak. Hatása, szelleme, emberi példája élteti őt körünk-
ben tovább. O, aki már életében beépült sokunk tudatában a sárospataki tradícióba, s 
nagy idők tanújaként eleven klasszikusként élt közöttünk, kitörölhetetlen élmény 
marad mindenkinek, aki találkozhatott vele. S ha szelid szavát nem is hallhatjuk már, 
tanításai élnek és köteleznek. Legyen áldott és gyümölcsöző az emlékezete! 

Kováts Dániel 
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Polák Margit bácskai hímzőasszony 
Egy évvel ezelőtt április 17-én távozott közülünk Diósi Mihályné született Polák 

Margit (1911-1993), Bácska díszítőkedvű Margit nénije, aki szinte egy életen át álmod-
ta s írta a szebbnél-szebb motívumokat, mintákat, és több mint fél évszázadon át volt 
szülőfaluja hímző és mintázó „drukkuló" asszonya. Húsvét vasárnapján temették. 
Vidékünkön a n é p úgy tartja, hogy a jó emberek jeles napokon távoznak az élők 
sorából. Margit néni ilyen volt. Ma ott alussza örök álmát a doroszlói temetőben. 

Egyik beszélgetésünk alkalmával 80 esztendősen mesélte, hogy kisiskolás korá-
ban, már tanítója is felfigyelt rá, mint ügyeskezű rajzolóra. 

A szegény falusi leány sorsát élte, amikor cselédeskedni ment. Szerencsére a cse-
lédszobának jó nagy ablaka volt, így minden percet kihasznált, hogy világosodás 
után, a reggeli munka megkezdéséig megírja-megrajzolja azokat az indákat, virágokat, 
kacskaringókat, amelyek ott motoszkáltak a fejében. 

A férjhezmenés után, miközben élte a doroszlói parasztasszonyok küzdelmes éle-
tét, nevelte gyermekeit, éjszakákon át mintázta a kelméket, a sokszoknyás leányok, 
menyecskék ingeit, kötényeit, fityuláit, más viseletdarabjait, és a leány „staférjába" 
hozományának szánt lakástextíliákat, a tisztaszoba gazdagon hímzett darabjait. 

Saját mintakészletét úgy bővítette, hogy az idős mintázó asszonyoktól felvásárolta, 
azok papír-sablon és ütőfa mintáit. Maga is csináltatott ütőfákat saját motívumairól. 
Aztán amikor az 1930-as években a sablonkészítő műhelyek áruját házaló kereskedők 
kínálták, ő nem csak vásárolt belőlük, hanem megcserélte a magáéval. így lehet 
Margit néni mintáit egyik zentai sablonkészítő műhely (Tóth Abonyi János) mintái 
között is megtalálni. 

Amikor 1993-ban megszerveztük az első Varró-t, idősen is szívesen tett eleget kéré-
sünknek, és sietett segítségünkre. A hímző és hagyományápoló gyermektáborban lelke-
sen, jó kedvvel dolgozott velük, és avatta be a gyerekeket a díszítőművészet titkaiba. 

Néprajzi gyűjtők lévén, hálásan gondolunk vissza a nála történt gyűjtésekre. A 
hasznos adatokon túl, melyekkel szolgált, mintakönyvét és mintáit is, mindig, minden 
érdeklődőnek szívesen bocsájtotta a rendelkezésére. 

Sokat hímzett rendelésre élete folyamán a jómódú családok leányainak, asszonyai-
nak. A közeli Zomborban elsajátította a gépi hímzéstechnikát is, és miután a háborús 
évek alatt megszűnt az addig kedvelt tarka, gyárilag előállított kelmék árusítása, 
kelmefestéssel is foglalkozott. Szelíd, halkszavú, szorgalmas, szépet szerető, sokat 
gyengélkedő asszony volt. 

Úgy érezzük, most amikor megemlékezünk róla, szólnunk kell életútjáról, egyéni-
ségéről, a hagyomány iránti tiszteletéről, annak megbecsüléséről. Itt szeretnénk 
köszönetet mondani a támogatásért és segítőkészségéért is, melyet azok iránt tanúsí-
tott, akik fontosnak tartják a népi díszítőművészet továbbéltetését és átmentését az 
utókor számára. 

Isten nyugosztalja! 

Raj Rozália - Nagy István 
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( KÖNYVESPOLC " ) 
TOKAJ ÉS HEGYALJA 

1994-ben már tizedik alkalommal ren-
deznek konferenciát Tokaj és Hegyalja 
címmel. A tanácskozás megszervezését -
egyéb intézmények közreműködésével -
a Tokaji Múzeum vállalja magára. A 
konferenciák helyszíne alkalmanként 
változik, s a helyszín meghatározza a 
konferencia tematikáját is. Első alkalom-
mal Tokaj adott otthont a rendezvény-
nek, ez a „rangos, történelméről ismert 
városka", amely „mai önmagában csak 
halovány mására ismerhet" - mint az az 
első füzet ajánlásában olvasható. 

Az első kötet két részre osztható. A To-
kaj-Hegyalja kultúrájával, elsősorban társa-
dalmával, szőlő- és borkultúrájával, bánya-
iparával foglalkozó átfogó tanuknányokat a 
térség központjára, Tokaj város társadalmá-
ra, egyházi életére, népszokásaira utaló 
tanulmányok követik, majd rövid angol 
nyelvű összefoglaló zárja. 

A második kötetet két régészeti ta-
nulmány vezeti be, ezek a Tokaj és 
Tiszaladány közötti lelőhely ásatásairól 
számolnak be. Ezt követően történeti, 
néprajzi, művelődéstörténeti tanulmá-
nyok szólnak a régióról és Tokajról, 
valamint két írás Erdőbénye történetéből 
és vallási életéből nyújt ízelítőt. A kötetet 
német nyelvű tartalomjegyzék zárja. 

A harmadik konferenciára Erdőbé-
nyében került sor. Témáját ennek 
megfelelelően alakították, a település 
történetéről, településszerkezetéről, re-
formátus algimnáziumáról és fürdőéleté-
ről esett szó. Ennek anyaga külön kötet-
ben nem jelent meg. Az ott elhangzott 
tanulmányoknak az azóta megszűnt 
Borsodi Művelődés 1990. márciusában 
megjelent XV. évf. 1. száma adott fóru-
mot, illetve ennek különnyomataként 
hozzáférhető. 

A Tokaj és Hegyalja kiadványsorozat 
negyedik kötete rendhagyó módon nem a 

következő tudományos konferencia 
anyaga, hanem Béres Béla gyűjteményé-
nek katalógusa. Béres Béla katolikus 
lelkipásztor, aki hosszú tokaji szolgálata 
idején számos egyházművészeti és 
könyvészeti értéket mentett meg a pusz-
tulástól. A 800 tételből álló tárgykataló-
gust Bencsik János előszava vezeti be és 
János István kísérő tanulmánya zárja. Az 
előszóból megismerheti az olvasó Béres 
Béla pályafutását, gyűjtőszenvedélyének 
kialakulását, Tokaj város múzeumalapí-
tási törekvéseit, valamint a lelkész és a 
Tokaji Múzeum egymásra találását. 
Ugyanis Béres Béla 1983-ban gyűjtemé-
nyének színejavát ezen intézménynek 
ajándékozta, ami 1985-től az ú j állandó 
kiállítás részét alkotja. A gyűjteményben 
ikonok, feszületek, kelyhek, gyertyatar-
tók, mécsesek, különféle textíliák és 
egyéb egyházművészeti tárgyak vannak. 
Külön értéket képviselnek a gyűjtemé-
nyen belül a könyvek, melyeknek legér-
tékesebb darabjai az ószláv szerkönyvek, 
továbbá figyelmet érdemel két kéziratos 
gyűjtemény, mely ezideileg ismeretlen 
lévén ebben a kötetben kerül először 
publikálásra Jánosi István jóvoltából. 

A sorozat ötödik kötete az 1990. szep-
temberében rendezett tudományos ta-
nácskozás előadásait foglalja magába. Az 
előszóból világosan kitűnik, hogy a 
tanácskozást részeredményként értéke-
lik, végcélként ugyanis Tokaj város törté-
neti monográfiájának megírását tűzték ki 
maguk elé a szervezők. Ehhez gyűjtenek 
anyagot, ennek érdekében ösztönzik 
kutatásra a szakembereket. Természete-
sen a város története nem ragadható ki 
teljes egészében Hegyalja földrajzi-
gazdasági egészéből, éppen ezért a tokaji 
vonatkozású tanulmányok mellett to-
vábbra is teret kapnak a Hegyalját vagy 
annak részeit boncolgató tanulmányok 
is. így Tokaj népességföldrajza mellett 
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olvashatunk a város 1610. évi rendtartá-
sáról, kisnemességének XVm. századi 
helyzetéről, valamint egy köztiszteletben 
álló tokaji család történetéről. A hegyaljai 
vonatkozású tanulmányok között olya-
nok vannak, melyekből képet kapunk a 
hegyaljai mezővárosok szokásjogáról, a 
mezővárosok állapotáról a mezővárosi 
jogállás felszámolásakor. Két történeti-
nyelvészeti munka is helyet kapott, az 
egyik a XVI. századi jobbágyneveket, a 
másik a hivatali írásbeliséget elemzi. Egy 
tanulmány szinte ismeretlen forrásra hívja 
fel a figyelmet, az Országos Széchényi 
Könyvtár Kézirattárában talál-ható 
Zemplén vármegyei leírásra 1799-ből. 
Egy másik tanulmány ugyancsak érdekes 
forrásokra, a currensekre (körlevelekre) 
és dobolási könyvekre utal, betekintést 
nyújtva Hegyalja hétköznapjaiba. 

A hatodik kötet alcíme: Tanulmányok 
Vámosújfalu történetéhez. Mint az az 
előszóban is olvasható, e kötet elsősor-
ban a honismereti munkások valamint a 
kutatók érdeklődését kívánja felkelteni a 
falu története, néprajza iránt. A vegyes 
színvonalú írások között érdekes próbál-
kozásnak, egy helybéli parasztcsalád 
rekonstruálásának lehet részese az 
olvasó. A kísérlet kapcsán érdekes nép-
rajzi adatok is felszínre kerülnek. 

A sorozat hetedik kötete az 1991. 
szeptemberében megrendezett bodrog-
keresztúri tanácskozáson elhangzott 
előadásokat tartalmazza. A kötet rendkí-
vül színes, sokrétű. Az első, régészeti 
dolgozatot számos történeti írás követi, 
majd a néprajzi tanulmányok sorát egy, a 
község irodalmi hagyományait összegző 
dolgozat zárja. E térségben különösen 
nagy teret hódított a reformáció. Erre 
több dolgozat is utal a kötetben. Ezek 
közül föl szeretném hívni a figyelmet a 
bodrogkeresztúri református egyház 
gazdag úrasztali terítő gyűjteményére és 
értékes úrasztali poharaira. A tárgyak 
adományozás útján kerültek az egyház 
tulajdonába, s a számukból ítélve nagy 
adakozó kedvvel rendelkeztek a hívek. 

A Tokaj és Hegyalja kiadványsorozat 
nyolcadik kötete még nem látott napvilá-

got, megjelent viszont a kilencedik kötet, 
amely a Régi historikusok Tokajról alcí-
met viseli, s az 1992. évi Tokajban meg-
rendezett tudományos ülés anyagát 
tartalmazza. A konferenciának az volt a 
célja, hogy előtérbe állítsa azokat a 
személyiségeket és munkáikat, akik az 
elmúlt századok során Tokaj történetével 
mélyrehatóan foglalkoztak, hogy ezáltal 
is segítse a megszületendő ú j várostörté-
neti monográfia létrejöttét. Tokajról 
számos leírás látott napvilágot, utazók, 
szépírók, történészek egész sora tartotta 
fontosnak, feljegyzésre méltónak Tokajjal 
kapcsolatos megfigyeléseit, ismereteit. Az 
első történelmi igényű leírás Spech 
Lajostól származik az 1820-as évek elejé-
ről. Hodinka Antalt is foglalkoztatta 
Tokaj története. Nyomtatásban is jelent 
meg ezzel kapcsolatos írása, ám nagyré-
szük kéziratban maradt ránk. Ezek szám-
bavétele rendkívül fontos a további 
tokaji kutatások szempontjából. 

Időbeni sorrendben haladva Mosolygó 
József, tokaji görög katolikus parochus 
neve említendő, akit 1931-ben megjelent 
művével az első, s egyelőre egyetlen 
rendszerező szemlélettel írott városmo-
nográfia szerzőjeként tartanak nyilván. 
Szepsi Laczkó Máté is foglalkozott króni-
kájában Tokaj történetével, s így méltán 
került munkássága a fentiek társaságába. 
Arról nem is szólva, hogy a hagyomány 
szerint az ő nevéhez fűződik a Tokajt 
méltán világhírűvé tévő nedű, az aszúbor 
készítése. Valamikor az 1620-as években 
kedveskedett Lorántffy Zsuzsanna fejede-
lemasszonyának - egyik húsvéti ünnepre 
ezzel az ajándékkal. Laczkó Máté iránti 
tiszteletből került a kötetbe a szülőhelyé-
vel, Szepsivel kapcsolatos írás, ami a 
konferencia szervezőinek ötletgazdagsá-
gát dicséri. 

Összegzésként elmondható, hogy a 
Tokaj és Hegyalja kiadványsorozat 
fontos helyet foglal el a térséggel kapcso-
latos történeti munkák sorában. A köte-
tek ugyan szerény kivitelezésűek, vi-
szonylag sok gépelési hibával kerülnek 
az érdeklődők kezébe, de ez mit sem 
von le az értekezések szakmai értékéből. 
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A tanulmányok zöme tudományos 
igényességgel elkészített, filológiai 
szempontból is igényes írás. Minden 
bizonnyal haszonnal forgatja nemcsak a 
majdani tokaji monográfia szerzőgárdája, 
de minden e térség iránt érdeklődő 
szakember és lokálpatrióta is. 

Bodnár Mónika 

A MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK 
NÉPRAJZA 1993 

Némi szünet után ismét megjelent a 
Magyar Néprajzi Társaság és a Magyaror-
szági Szlovákok Szövetsége Szlovák 
Kutatóintézetének a Magyarországi Szlo-
vákok Néprajza c. kiadványa. A sorozat 
immár 9- kötete ezúttal a Mikszáth Kiadó 
(Salgótarján) gondozásában látott napvi-
lágot. A szerkesztői: Gyivicsán Anna és 
Krupa András. A kötet 219 oldalon 11 
tanulmányt tartalmaz a magyarországi 
szlovákok néprajzának tárgyköréből. 

Az asszimiláció, a nyelvvesztés folya-
mata már-már szinte megállíthatatlan. 
Napjainkban is, a magyarországi szlová-
kok beolvadásának előrehaladott állapo-
tában a nyelv egyre kopik, úgy tűnik, 
maholnap már a múlté lesz. Nem így a 
kultúra, annak a tárgyi és bizonyos 
szellemi emlékei, ezek tovább élnek. Sőt 
némely szokások is, bár meglehet, átala-
kulva és beépülve az ú j rendszerbe, a 
múlt, az eredet, az identitás őrzőivé 
válhatnak. Ezért oly fontos ezen emlékek 
feltárása, megőrzése, hiszen mindez 
hozzájárulhat a származástudat erősíté-
séhez. Az emlékek megőrzésének egyik 
formája a publikálás, a könyvalakban 
történő megörökítés. Körülbelül ezekben 
jelölte meg Krupa András, a Magyaror-
szági Szlovákok Demokratikus Szövetsé-
ge néprajzi és honismereti szekciójának 
elnöke a testület alakuló ülésén 1975-
ben, a Magyarországi Szlovákok Néprajza 
1. kötetének megjelenésekor a kiadvány 
rendeltetését. Továbbá egy nemzeti 
kisebbség helyzete szempontjából nem 
kevésbé jelentősek az interetnikus kap-
csolatai, az ezzel összefüggő jelenségek, 
ezért feltárásuk egyaránt fontos. Ez a 

megfogalmazás ma is aktuális, a kiad-
vány funkciója nem változott. Ebből a 
szempontból a sorozat 9. kötetének 
életrehívásával szerzői felbecsülhetetlen 
értékű munkát végeztek. 

A kötetben fellelhető 11 tanulmányból 
9 népszokásokat és egyéb néprajzi 
jelenségeket ír le, az etnikum, főképpen 
a többségi nemzettel, a magyar nyelvvel 
és kultúrával való kölcsönhatás eredmé-
nyeképpen beálló változásokat, állapo-
tot, vagy pedig hírt ad tárgyi (írásos) 
emlékek feltárásáról. Két tanulmány nem 
egészen illeszkedik a sorba. Az eladott 
menyasszony balladája (Balada predanej 
dievky) és a Néprajzi kutatások Veszp-
rém megye szlováklakta falvaiban 
(Národopisné v^skumy v Slovákmi ob</~ 
van^ch obciach Vesprémskej íupy) című 
munkák. 

A tanulmányok témaköre igen gazdag: 
a hiedelemvilág alakjain, családi és 
naptári szokásain, ezek más etnikumok-
kal való kölcsönhatásainak és változásai-
nak bemutatásán túlmenően találkozunk 
a kiadványban a családi munkamegosz-
tás, a népi építészet, a népi gyógymód 
stb. jelenségeit feltáró munkákkal, de 
helyt kapott itt egy írásos emlék bemuta-
tása is. 

A témák földrajzi elosztása változatos: 
a borsodi szlovák községektől a Nógrád 
és Pest megyeieken át egészen Békés-
csabáig terjed. 

A témák feldolgozásának módja kü-
lönböző: találkozunk néprajzi leíró, 
összehasonlító és elemző módszerrel 
egyaránt, és a szerzők nemegyszer eljut-
nak a következtetés levonásáig is. Ez a 
változatosság természetes, hiszen a 
módszer megválasztása függ a téma 
jellegétől és a szerző szándékától is. 
Jelentős különbségek mutatkoznak a 
feldolgozás színvonalát illetően ugyan-
csak, gondolunk itt elsősorban az elemző 
és „oknyomozó" munkákra. Néhány 
tanulmány problémafelvetéssel indul, 
szándék a problémamegoldás, ezért a 
kutató elemez és következtetéseket 
próbál levonni; ami azonban nem min-
den esetben sikerül maradéktalanul; a 
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vizsgálódás jobbára csak felszínen mo-
zog, s nem jut el a lényegig. Tipikus 
példa erre a tirpákokról írt tanulmány. A 
szerző elemzi ugyan az etnikum nyelvé-
nek jelenlegi állapotát, miért beszélnek 
úgy, ahogyan beszélnek, de annak 
legfőbb oka az olvasó előtt rejtve marad. 
Ilyen szempontból ez a vizsgálódás nem 
egyedülálló. Mindazonáltal a kötet 
anyagainak túlnyomó többsége alapos és 
egyben érdekes munka. Ilyen például 
Krupa András A Galga menti szlovákok 
mitikus lényei (M^tické bytosti Slovákov 
v údol í Galgy), Andó György Békéscsaba 
népi építészete (Eudové stavitel'stvo v 
BékéSskej Őabe) vagy pedig Komoly Pál 
Emberek és állatok népi gyógyítása 
(Eudové lieéenie l'udí a domácich zvierat) 
című tanulmányai. Külön szólunk 
Zsilinszki János Kézírásos verses-dalos 
füzetéről (ZoSit básní a piesní v rukopise 
Jána Éilinského), amely értékes fonásul 
szolgálhat a népdalkutatók, valamint a 
dialektológusok számára, mivel Zsilinszki 
medgyesi dialektussal beszélt, amely „a 
békéscsabai, nagylaki és tótkomlósi táj-
nyelvek elemeinek keveredéséből kelet-
kezett mint az alföldi szlovák tájnyelvek 
további variánsa". 

Szóvá kell tenni, hogy a Magyarországi 
Szlovákok Néprajza 9- kötete anyagainak 
megítélése a szerkesztés, a nyelvezet 
szempontjából nem minden esetben egy-
értelműen pozitív. Fogalmazhatnánk úgy 
is, hogy elmélyültebb figyelemmel, szak-
mai elkötelezettséggel formai szempont-
ból szinte más kiadványt tehetnénk a 
tisztelt Olvasó, a szakemberek asztalára, 
olyat, amely megjelenésében is vonz és 
nyelvezetében is alkalmas a figyelem 
felkeltésére. A legfeltűnőbb az, hogy 
nyelvileg egészen csiszolt szövegek mel-
lett találunk távolról sem problémamen-
teseket is, amiből arra lehet következtet-
ni, hogy a kötet alaposabb nyelvi gondo-
zása elmaradt. Itt nemcsak nyevhelyes-
ségi problémákra hanem sok esetben 
kirívó elemi hiányosságokra is gondo-
lunk. És akármennyire is meglepő, vonat-
kozik ez a rezümé (vagy resümée?) 
magyar nyelvű szövegeire is, amelyek 

néha nemcsak nyelvhelyesség szempont-
jából kifogásolhatók, hanem tartalmuk-
ban is elnagyoltak. 

A Magyarországi Szlovákok Néprajza 
című sorozat legújabb tanulmánykötete 
is bizonyítja, hogy a magyarországi 
szlovákok rendelkeznek szellemi és 
tárgyi értékkel, vannak szakembereik, 
akik képesek ezek feldolgozására, ápolá-
sára. Ugyanakkor ezeket az értékeket 
mintha nem lennénk mindig képesek 
kellő gondossággal közvetíteni a széle-
sebb nyilvánosság felé. (Mikszáth Kiadó, 
1993. 219 old.) 

Hrivnák Mihály 

AZ ERDÉLYI MAGYAR 
SZÓTÖRTÉNETI TÁR V., VI. 

„Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár V. 
és VI. kötetének anyagát gyűjtötte és 
szerkesztette Szabó T. Attila. Szerkesztő 
munkatársak: P. Bodrogi Katalin (VI.), 
Daly Ágnes, P. Dombi Erzsébet, B. Ger-
gely Piroska, Kósa Ferenc, Kürti Miklós, 
Zs. Maksay Mária, Nagy Jenő, Seres 
Zsófia, Szabó Zsolt, K. Tichy Magdolna 
(VI.), W. Török Judit, Vámszer Mária, 
Vtgh Károly, Zsemlyei János. V. kötet He-

Jü, VI. kötet K-Ki. Akadémiai Kiadó Bp. -
Kriterion Könyvkiadó Bukarest, 1993. 

Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár V. 
kötetében olvashatjuk 1574-ből Kolozsvárt: 
az Fejedelemnek akaratja ez, hogy senki 
hitnek vallásáért meg nem háborítassék 
(Tanácsi Jegyzőkönyvek V/3. 98a). 

Nyelvünk története, s bizony jelene is 
tele van válogatott durvaságokkal. Ko-
runk és korábbi korszakok nyelvállapota 
között e téren ott látok mérvadó különb-
séget, hogy míg pl. a XVII. század erdélyi 
köznyelve még durvaságában is változa-
tos, korunk egy-egy trágár kifejezése 
minden lehetséges nyelvi helyzetben 
megjelenik. íme korábbi korok hasonló 
érzelmi kitörései pl. 1631-ből Marosvá-
sárhelyről: Baczki Kata szidá Koczis 
Mihálynét hitihagyott kurvának (Maros-
vásárhelyi Levéltár 29. 232a), majd 1668-
ból Mikházáról: hütihagyott latrok 
(Maros-Torda, a Szárhegyi gróf Lázár 
család levéltára, az Erdélyi Múzeum még 
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vissza nem adott tulajdona Kolozsvárt, a 
Farkas utcában). 

Korunk számára sem lehet közönbös, 
hogy mit ír Lorántffy Zsuzsánna fejede-
lemasszony 1657-ben a fogarasi román 
iskola szabályzata ügyében: Az oláh 
mesterről...: legyen igen jó oláhul mind 
írni, s mind szállani tudó, igaz tudomá-
nyú tudós ember (Szt 5: 480 igaz tudo-
mányú a.). Vajon miért nem lehet hason-
ló szemlélettel közeledni a kérdéskörhöz 
a moldvai magyarság esetében az Úrnak 
1994. esztendejében?! 

Talán Isten szavunk eredetére is fényt 
deríthet az a tény, hogy Borsáról és 
Uzdiszentpéterről (Kolos megye), a maros-
tordai Mezőmadarasról és Ákosfalváról 
helynévi jellegű adataink is vannak pl. 
1621: Isten Kassán, 1746: Isten Kassa 
gödribCen), 1754: Az Isten Kassában, 1754: 
Az Isten továnál, 1768: Az Isten Tövissé. 

Dr. Kemény Sámuel levéltárából 1809. 
augusztus 20-áról ezt olvashatjuk: Hátra 
vagyon még a Szőlőnek a Canicula 
eltelése után István király nap tájékán a 
Lágy szemre való kapálás, majd 1854-ből 
az Alsó-Fehér megyei Koppándról: István 
Király napig mindenjele nyári munkáját 
végbevigye (Szt 5: 831). Jól érzékeltetik e 
példák Szent István ünnepének irányjel-
zö szerepét a keleti magyarság minden-
napjában. 

A legkeletibb reformáció térségünk-
ben történetileg Erdélyben van. Kálvi-
nizmus szavunkra a SzT-ban 1653-ból 
találunk adatot, s a feljegyzés az 1540-es 
években kezdődő egyházpolitikai küz-
delmekre utal, de már 1621-ből jelentke-
zik Kolozsvárról kálvinista szavunk: az 
poroszlók egy posta alá vitték volt el egy 
kálvinista Enyédi György pap lovát 
(Számadáskönyvek 15b/EX. 211). 

A vallási türelmesség Erdélyben nem 
egyik napról a másikra alakult ki. Az 
Önálló Erdélyi Nagyfejedelemség végnap-
jai, amikor egy nagyhatalom sanyargatta e 
térség népeit illetve két hatalom, s több 
világnézet ütközési pontján élt az erdélyi 
lakosság, s a vallásilag is megosztott ma-
gyarság, nem éppen a türelem jegyében 
teltek el. Erről 1736-ban Apor Péter így ír 

még ma is élnek sokan, az kik Apafi 
Mihályné Bornemissza Anna udvarában 
laktanak, hogy azon fejedelemasszony előtt 
nagyobb becsületi volt egy kutyának, 
mintsem egy catholicus embernek, azért 
is... az catholicus ember gyermekét erővel 
tette némelyiket kálvinistává, némelyiket 
pedig csalogatott az kálvinistaságra, hol 
jószág, hol tisztség ígéretével (SzT 6: 61 
kálvinistaság a.). Tanulságos sorok szá-
munkra még akkor is, ha ma már nagyobb 
az erdőelvi részeken a református-
református ellentét, mint a katolikus-
református hitvita. Nagyváradon pedig 
eljutottunk oda, hogy Tempfli József katoli-
kus és Tőkés László református püspök 
közös templomot építtetett. A magyar-
magyar megbékélés, a hitek és a vallások 
szép, rokonszenves egymásmellettisége 
jellemzi az idegen, jövevény- és kölcsön-
szavakkal szembeni türelmessége révén is 
az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárat, hiszen 
az előbb idézett mondatot is — bizonyára 
fejcsóválgatások közepette - Szabó T. Attila 
gyűjtöte. Nem azért, hogy hitünket aláássa, 
hanem azért, hogy nemzeti türelmességre, 
összetartásra oktasson bennünket, s kör-
nyezetünk megbecsülésére türelmetlen és 
gyilkos korunkban. 

Szabó T. Ádám 

A MAGYARORSZÁGI SZLOVÁK 
NYELVJÁRÁSOK ATLASZA1 

1993-ban jelent meg a hazai nemzeti-
ségi kutatás egyik legjelentősebb tudo-
mányos eredménye, a magyarországi 
szlovákok nyelvjárásainak az atlasza, 
amelyet szlovák és német nyelven adtak 
ki. A fontosságát az sem kisebbíti, hogy 
voltaképpen a gyűjtés és a feldolgozás 
lezárása után csaknem három évtized 
múlva látott napvilágot, mert a magyaror-
szági szlovákok körében végzett nyelv-
tudományi kutatás máig egyedülálló 
teljesítménye. 

1 Atlas slovenskych nárecí v Ma-
ci arsku. - Atlas der slowakischen 
Mundarten in Ungarn, Bp. 1993. 
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A magyarországi szláv nyelvjárások 
feltárását a Magyar Tudományos Aka-
démia nyelvtudományi bizottsága már 
1903-ban tervbe vette, s az első füzetet, a 
vashidegkúti szlovén nyelvjárás hangta-
nát 1909-ben ki is adták. 

A szlovák nyelvjárásokkal a legneve-
sebb magyar nyelvészek foglalkoztak 
(Melich János, Kniezsa István, Sipos 
István stb.), de a cseh és lengyel szlavis-
ták is figyelmet szenteltek nekik. A 
magyar-csehszlovák áttelepítés idején 
szlovák nyelvészek több megye szlovák 
településein gyűjtötték a nyelvjárási 
sajátosságokat. 

1949-ben a Magyar Tudományos Aka-
démia kutatócsoportot bízott meg Király 
Péter vezetésével a hazai szláv nyelvjárá-
sok atlaszának előkészítésére. A hatalmas 
vállalkozás tudományos tanácsadója 
Kniezsa István volt. A szerb és horvát 
nyelvjárási atlasz munkálatai a szakembe-
rek hiánya miatt abbamaradtak, a szlová-
kok nyelvjárásainak a felkutatása azon-
ban tovább folytatódott, s 1965-re el is 
készültek az atlasszal. 

A kutatópontokat elsősorban nem a 
szlovák lakosság számaránya alapján 
választották ki, mert a szlovákok jelentős 
részének kitelepülése után (1946-1948) 
nem volt megbízható statisztikai adat a 
birtokukban. Döntőnek azt tekintették, 
hogy a hazai szlovákoknak lehetőleg 
mindegyik nyelvjárási jellemvonását 
számbavegyék. Emiatt mintegy 120 
helységben előzetes felmérést végeztek, 
s a tanulságok nyomán választották ki a 
végleges 48 települést. A szlovákiai 
nyelvjárási atlasz kutatópontjaihoz képest 
ez a szám négyzetkilométerre vetítve 
jóval nagyobb, de éppen a hazai szlová-
kok t ö b b régióból való összetelepülése 
és kevertsége miatt indokolt volt ennyire 
a kijelölése. Dunántúlról 14, a Duna-
Tisza közéről 7, a Dunántúltól északra 
( lényegében Nógrád és Észak-Pest 
megye) lévő térségből 8, Mátra- Bükk- és 
Zempléni-hegyvidékről 14, s a Délkelet-
Alföldről 5 helységet választottak. Ha 
most folyna a munka, a mai ismereteink 
- s az atlasz adatai - alapján, a délkelet-

alföldi szlovákok nyelvjárási sajátossága-
inak számbavételéhez is több kutatópon-
tot tartanánk szükségesnek, mert ugyan 
az e tájon élő szlovákoknak két jelentő-
sebb nyelvjárási változata van (békés-
csabai és a többi helységé), de mind 
fonetikailag, mind szótanilag jelentősebb 
eltérések léteznek. 

A kutatás idején a hazai szlovákoknak 
már nem voltak homogén településeik, 
zömük magyarokkal élt együtt, illetve 
találunk több nemzetiségű közösségeket 
is (pl. a hutás falvakban cseh, lengyel, 
ruszin, szlovák, német és magyar elem 
elegyéből alakult ki a szlovák dialektus). 

Az atlasz fő tudományos célja, hogy 
kartografikus módszerrel feltárja a hazai 
szlovák nyelvjárások egyidejű állapotát, 
érzékeltesse a nyelvjárások keveredését, 
a nyelvi integráció kérdéskörét s a két-
nyelvűség jellemzőit. Ezen kívül gazdagí-
totta a szlovák dialektológiát is, mert 
olyan nyelvjárási jelenségeket is a felszín-
re hozott, amelyek a szlovák államhatá-
ron belül ma ismeretlenek. 

Az atlasz szemléletesen tükrözi, hogy a 
magyarországi szlovákok körében megta-
lálható mind a három alapvető szlovák 
nyelvjárás (nyugat-, közép-, és kelet-
szlovákiai), de az itteni nyelvjárások 
abban különböznek az anyaetnikumétól, 
hogy kevertek és átmeneti jellegűek. 
Olyan alaptípusok jöttek létre, amelyek 
nem fedezhetők fel a szlovák nyelvjárá-
sok egyetlen alapcsoportjában sem. 
Ugyanis a magyarországi szlovákok 
nyelvjárásai nem a szlovák köznyelv 
hatására alakultak, hanem a különböző 
nyelvjárások belső integrációja révén, 
mert a hazai szlovákok olyan telepes 
helységeket hoztak létre a XVIII-XIX. 
században, amelyekbe helységenként 
több nyelvjárási és néprajzi csoport is 
betelepült, s hatott egymásra. Az atlasz 
szerkesztője, Király Péter (a bevezető 
tanulmány írója is) ezért szükségesnek 
látta, hogy a vizsgált szlovák lakta hely-
ségek településtörténetének és migráció-
jának első évszázadairól történeti ismer-
tetést is nyújtson. Ennek kiválóan tett 
eleget Fügedi Erik, akinek a településen-
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ként való s 1848-cal lezárt áttekintése a 
maga idejében felfedező értékű volt. 
Mivel a munka néhány évtizedes késés-
sel jelent meg, jó lett volna egy kiegészítő 
jellegű összefoglalást is adni az eltelt 
másfél századról, különösen a XX. szá-
zadi fejleményekről. Bár megértjük a 
szerkesztőnek abbéli szándékát, hogy 
egy adott korszakban befejezett művet az 
egykor kialakított egységében adja közre. 
Gyivicsán Anna invenciózus és őszinte 
nyíltságú zárószavai azonban képet adnak 
a mai — sajnos, nem kedvező — állapotról is. 
Király Péter és kutatótársai még találhattak 
olyan helységet, ahol egymás között a 
gyerekek is csak szlovákul beszélgettek, 
vagy ahol a középgeneráció még jól beszélt 
szlovákul, s a kétnyelvűség azonos értéket 
jelentett (persze, olyanokat is, ahol a 
nyelvjárás már csak titkos nyelvként funk-
cionált a gyerekek előtt és a vásározás 
idején), napjainkban ez a kép sivárabb. 
Gyivicsán Anna adatai szerint a nyelvjárás 
mindenütt csak szűkebb körre terjed ki, s 
„az elhalás stádiumába" került. Mindennek 
fő okaiként a szlovák-magyar lakosság-
telepítést, a belső gazdasági migrációt és a 
szaporodó vegyes házasságokat tekintik. 

Gregor Ferenc valamennyi nyelvjárási 
térkép megértéséhez és értelmezéséhez 
sokoldalú és alapos tudományos magyará-
zatot fűz, bemutatván, hogy a térképre vitt 
szónak milyen sajátosságai, variációi, 
kiejtési jellegzetességei vannak, összeha-
sonlítást végez az eddig feltárt anyaggal, s 
felhívja a figyelmet az atlaszban szereplő 
többi kifejezéssel való kapcsolatára, ezzel 
nagy segítséget nyújtva az atlasz tudomá-
nyos és általános felhasználásához. 

Az atlasz 235 térképén — a szlovák te-
lepülések szétszórtsága miatt - a helysé-
gekhez kötött jelek által ábrázolja az 
egyes nyelvjárási jellemzőket. A gyűjtésre 
a Szlovák Tudományos Akadémia 
nyelvjáráskutatási kérdőívét használták 
fel, mely főként a hangtanra, az alaktanra 
épít, s kevésbé a szókincs, a szóképzés 
és a mondattan kérdéskörére. Hiányos-
ságait időközben lehetőleg korrigálták. A 

gyűjtésben magyar (Király Péter, Gregor 
Ferenc, Décsy Gyula) és szlovák 
(HabovStiak, Anton; Ondruä, Simon) 
kutatók vettek részt. 109 térképen a 
hangtan (magán- és mássalhangzók) 
jelenségeit ábrázolják, az alaktan kérdés-
köréből a főnévi és az igeragozást (68 
térkép), a szókincs köréből pedig 58 
térkép) a családi és gazdasági élet minta-
vételei alapján mutatják be a dialektusok 
jelenségeit. Három kiegészítő térkép 
közül az egyik a kutatópontok magyaror-
szági elhelyezését tartalmazza, a másik a 
helységek magyar és szlovák elnevezését 
s a harmadik az eddig feltárt eredmények 
alapján bemutatja, hogy a vizsgált hely-
ségekbe honnan jöttek a telepesek. 

A térképek áttekinthetőek, pontosan 
követhetőek, rendszerűek. A különböző 
hiányosságok — néhány térképen (36., 
79 ) hiányzó jelek, valamint közigazga-
tásilag téves besorolás: Bükkszentkereszt 
Heves megyei szerepeltetése — elenyész-
nek a szép, tudatos szerkesztői és kiadói 
munka mellett. 

Az atlasz olyan nyelvjárási képet nyújt 
a hazai szlovákok harminc évvel ezelőtti 
dialektusairól, amely azóta nagymérték-
ben megváltozott, és soha nem tér vissza. 
Ilyen értelemben a nemzetiségi múlt 
rögzítésének kiemelkedő példája is. 
Nemcsak a mai nyelvjáráskutatóknak 
nyújt nélkülözhetetlen alapsegítséget, 
hanem remélhetően a magyarországi 
szlovákok önbecsüléséhez is, mely által 
erőt meríthetnek anyanyelvük megmen-
téséhez. Támpontot adhat továbbá a 
hazai szlovákok néprajzi atlaszának most 
folyó munkálataihoz is. 

A 476 oldalas nagyobb formátumú 
könyv a Békéscsabán székelő Szlovák 
Kutatóintézet első kiadványa. Megjelené-
sét támogatta a Magyar Tudományos 
Akadémia, a Magyarországi Nemzeti és 
Etnikai Kisebbségért Alapítvány és a 
Magyarországi Szlovákok Szövetsége. 

Krupa András 
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TÍMÁR LAJOS: 

Kenyeretlen Vltnyéd 

Érdekes és tartalmas könyv jelent meg 
nemrégiben a Kapuvár melletti egykori 
Sopron megyei halászfaluról. Mosonma-
gyaróváron élő szerzője gyerekkorát és 
ifjú éveit töltötte itt, de a múló idő nem 
homályosította el az emlékeket, sőt, 
színesebbé, e levenebbé tette azokat. 
Tanúság rá a mű, és a sorokból áradó 
szeretet, amelyet a falutörténet írója érez 
fölnevelő szülőföldje iránt. 

Vitnyéd neve egy szláv személynévre 
vezethető vissza, ám az itteniek másból 
eredeztetik falujuk nevét. A hagyomány 
szerint az erre ve tődő idegent kínálták 
étellel-itallal, és a „vidd és nyeld" kifeje-
zéssel biztatták, amiből rövidülés és 
hasonulás következtében született a 
település neve. Aki hallotta már az ősla-
kosok ízes beszédét, az akár el is képzel-
heti a nyelvtörténeti folyamatot. Talán 
azért is voltak olyan szívesek az itt lakók 
az idegenekhez, mert errefelé mindig 
keményen meg kellett dolgozni a sze-
rény megélhetésért. De megtanulták a 
vitnyédiek azt is, hogy humorral viseljék 
a szegénységet, mert a szomszéd falube-
liek ugratására: „No kis kenyeretlenek, 
megvagytok?", a válasz valahogy így 
hangzott: „Kenyeretlen, kenyeretlen! Úgy 
ám, mer kitulla a kalács." 

Timár Lajos a kedves és megható be-
vezetőben sorra veszi a település és kör-
nyéke helyszíneit: utcákat, épületeket, 
dombokat , gödröket, tavakat, réteket és 
erdőket, körbejárja és bemutatja tárgyát, 
majd rátér a község történetére. A hon-
foglalás után székelyek és besenyők 
védték itt a gyepűt, majd a tatárok dúlása 
után először 1256-ban fordul elő írásos 
említése Vytnad alakban. Nagy Lajos 
korától a Kanizsaiak, Újlakiak és 
Rozgonyiak birtoka a vidék, majd a XVI. 
század közepétől Nádasdy Tamás or-

szágbíró és utódai uradalmához tartozik. 
40-50 családjával Vitnyéd akkor Sopron 
megye legnagyobb halásztelepülése volt. 
Gabonatermelést alig folytattak errefelé, 
nem a szántó, hanem a „halászó víz" 
játszotta a főszerepet. A történelem vi-
szontagságai után a XVIII. század végén 
újabb súlyos csapás érte a falut, az 
Eszterházy uradalom elpörölte tőlük a 
kitűnő irtásföldeket. Mivel csökkent a 
halászat szerepe is, hosszú évtizedekre a 
nélkülözés és szegénység jellemezte az 
itteniek életét. Minden alkalmat megra-
gadtak a kenyérkeresetre, cselédek, nap-
számosok lettek, s messze földre eljártak 
dolgozni. Csak a termelőszövetkezetek 
megerősödése és a kiegészítő jövedel-
mek nyomán javultak az életfeltételek. 

Számomra a legnagyobb élményt és 
élvezetet A falu élete, néprajza a két 
világháború között című rész olvasása 
jelentette. Itt volt igazán elemében Timár 
Lajos. Hol kedves nosztalgiával, hol kis 
keserűséggel írta le a cselédek és sze-
gény parasztok életét, elfoglaltságait, 
tudományát, szórakozását, erkölcsét, szo-
kásait és szertartásait, nyelvi leleményes-
ségét, hiedelmeit, beszédének fordulatait 
és ízeit. Igazi kincsesbánya Vitnyéd nép-
rajza, a szokások, szertartások és szöve-
gek ismeretlen variánsait fedezhetjük föl 
a részletes leírásokban. E hagyományok 
őrzője ma a sok sikert aratott Vitnyédi 
Népi Együttes. Timár Lajos könyve utolsó 
lapjain hasznos adattárat közöl a falu 
főbb eseményeiről és fontos személyisé-
geiről. Térkép, fotók és irodalomjegyzék 
zárja adatokban gazdag, sokoldalú és 
olvasmányos munkáját, amelynek könyv 
alakban való megjelentetését a Vitnyédi 
Önkormányzat, a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Önkormányzat és a Lakitelek 
Alapítvány támogatása tette lehetővé. 

Tuba László 
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A HONISMERET évfordulónaptára, 1995 
895. A magyarok Bölcs Leó bizánci 1595. 

császárral szövetségben megtámad-
ják a bolgárokat; besenyő támoga-
tás Etelköz ellen. Árpád fejedelem 
a magyar fősereggel átkel a 
Vereckei-hágón, s megkezdi a 
honfoglalást, 

t 895. Álmos (?) fejedelem (x ? 819) 
995. Géza fejedelem megkeresztelke- xl595. 

dik; István házassága Gizella bajor 
hercegnővel xl595. 

1095. Az első keresztes hadjárat átvonul 
Magyarországon xl595. 

1145. Belus horvát és dalmát bán lesz a 
nádor 

1220. Magyarország és Halics békeköté- xl595. 
se 

1245. TV. Béla fia, István megkapja 
Horvátországot és Dalmáciát xl595. 

1295. Károly Róbert megörökli a trónt, 
de kiskorúsága miatt III. András 
szilárdítja meg hatalmát xl645. 

1345. A föllázadt Horvátországot I. 
(Nagy) Lajos visszatéríti a magyar 
korona alá fi645. 

1345. Tatár betörés Erdélybe, a széke-
lyekből álló sereg visszaveri a tá- fl695. 
madókat és Lackfi András székely 
ispán vezetésével Moldvában fé-
nyes győzelmet arat a tatárok felett 1745. 

1345. I. Nagy Lajos újra megszervezi Dél-
Moldvában a tatárjáráskor elpusz-
tult milkói római katolikus püs-
pökséget 

xl345. Czudar Imre (Bocs) püspök (+? xl745. 
1389) 

1395. Zsigmond király ütközete a 
törcsvári szorosban Vlad havasai- xl745. 
földi vajdával 

xl420. Veronai Gábor (Verona) ferences 
pap, bíboros, diplomata (+Róma, xl745. 
i486, szept. 27.) 

1445. Hunyadi János erdélyi vajda 
törökellenes harcai Havasalföldön tl745. 
és a Száva torkolatának vidékén 

1495. II. Ulászló hároméves békét köt II. xl745. 
Bajezid szultánnal 

xl495. Szondi Pál (Szond) r. kat. püspök 
(+Nagyszombat, 1558. júl.) xl745. 

tl545. Dévai Bíró Mátyás (?) ref. hitvitázó, 
lelkész (xDéva, 1500 k.) xl795. 

xl545. Geszti Ferenc (?) várkapitány 
(xSzászváros, 1595. máj. 11.) 

Báthory Zsigmond húszezer 
székellyel a törcsvári szoroson át 
benyomul Havasalföldre, hogy 
megsegítse a török ellen harcoló 
Vitéz Mihály vajdát. Együttes erő-
vel elfoglalják a töröktől 
Tirgovistyét, majd Gyurgyevónál 
megverik Szinán nagyvezér hadát 
Bojthi Veres Gáspár (Bojt) tanár, 
történetíró (+1640 k.) 
Czanaki Máté (Sárospatak) orvos, 
tanár (+Sárospatak, 1630) 
Fröhlich Dávid (Késmárk) mate-
matikus, csillagász, földrajzi író 
(+Lőcse, 1648. ápr. 24.) 
Szelepcsényi György (Nagyszom-
bat) r. kat. érsek (+Litovica, 
Morvao., 1685. jan. 14.) 
Szepsi Csombor Márton (Szepsi) 
ref. prédikátor, író, tanító, világjáró 
(+Varannó, 1623 k.) 
Radvánszky György (?) felvidéki 
földbirtokos, ev. egyházi vezető 
(+Eperjes, 1687. április. 18.) 
Tatrosy György (?) krónikaíró 
(xGyulafehérvár, 1599. ápr. 26.) 
Lisznyai Kovács Pál (Debrecen) 
krónikaíró, tanár (xLisznyó, 1630. 
jan. 4.) 

Mária Terézia szabad parasztokká 
nyilvánítja a Német Lovagrend föl-
desúri hatósága alól magukat 580 
ezer forintért megváltó jászkunokat 
(Redemptio) 
Bauerjeind János (Bécs) asztalos, 
rézmetsző (+Nagyszeben, 1798. 
okt. 21) 
Bengraf József (Neustadt a. d. 
Saale) zeneszerző (+Pest, 1791. 
jún.) 
Bogsch János (Poprád) tanár, 
kertészeti és méhészeti író 
(+Pozsony, 1821. jan. 21.) 
Lubomirski Theodor (?) lublói 
birtokos, szepesi sztaroszta (x?) 
Magyar István (Zala m.) mérnök, 
matematikus (+Győr, 1801. febr. 
4.) 
Tost Ferenc (?) zeneszerző 
(+Pozsony, 1829. ápr.) 
Kasselik Ferenc (Pest) építész 
(+Bp. 1884. dec. 9.) 
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fl795. Landerer János Mihály (Pozsony) fl845. 
nyomdász, könyvkiadó (xBuda, 
1725) xl845. 

xl795. Láng Adolf Ferenc (Pest) botani-
kus, gyógyszerész, akadémikus 
(+Nyitra, 1863. nov. 23.) xl845. 

xl795. Töltényt Szanisztó (Veszprém) író, 
költő, növénynemesítő, orvos 
(+Graz, 1852. okt. 5.) xl895. 

xl795. Török Ignác (Gödöllő) honvéd 
tábornok (+Arad, 1849. okt. 6.) fl895. 

xl820. Fegyelmessy Fülöp (Pest) honvéd 
tiszt, amerikai ezredes (+Phila- |1895. 
delphia, USA, 1907. júl. 27.) 

xl820. Kaiser fozefin (Kassa) énekes fl895. 
(+Pest, 1873. júl. 10.) 

xl820. Lichtenstein György (Keszthely) 
mnemotechnikus (+Edinburgh, xl895. 
Skócia, 1893. febr.) 

xl820. Mezey Laps (Nagyvárad) festő xl895. 
(+Nagyvárad, 1880. júl. 29.) 

xl820. Mikes Kelemen gróf (Zabola) 
földbirtokos, politikus (+Nagysze- xl895. 
ben, 1849. jan. 21.) 

11820. Pongrácz János (Székesfehérvár) fl895. 
kartográfus (xSzékesfehérvár, 1760 
k.) X1895. 

xl820. Thaisz Elek (Pest) fővárosi rendőr-
kapitány (+Bp. 1892. aug. 15.) xl895. 

xl820. Várady Ferenc (Nyírbogdány) 
színész, színigazgató (+Székelyhíd, 
1892) xl895. 

xl845. Csippék János (Nagytapolcsány) 
gyógyszerész, gyógyszerészettör- |1895. 
ténész (+Bp. 1916. okt. 8.) 

fl845. Demján János András (?) katona-
tiszt, földrajzi író, statisztikus xl920. 
(xPozsony, 1770) 

xl845. Pártos Gyula (Apatin) építész xl920. 
(+Bp. 1916. dec. 22.) 

xl845. Purpsz Zsigmond (Szentes) orvos, fl945-
belgyógyász, orvostörténész (+Bp. 
1896. febr. 17.) f l 9 4 5 

xl845. Rácz Mihály (Szentpéterszeg) 
újságíró, költő, Nagyvárad főjegy- + 1 Q 
zője (+Nagyvárad, 1909. jan. 29.) t 9 5 ' 

xl845. Savanyú Jóska (Oroszi) bakonyi 
betyár (+Tótvázsony, 1907. ápr. 9.) 

xl845. Szabó Gyula (Dunaföldvár) mér- tl945. 
nök, tanár (+Eger, 1875. szept. 10.) 

xl845. Tauffer Emil (Lepoglava) jogász, fl945. 
börtönügyi szakértő (+Zsenica, 
1891. ápr.) 

fl845. Titkos Albert (Bécs) festő (xDeb- fl945. 
recen, 1845) 

Ujfalusy Sándor (Nagyvárad) 
színész (x? 1793 k.) 
Vasady Gyula (Gyulafehérvár) 
muzeológus, antikvárius ^Sepsi-
szentgyörgy, 1881. jún. 6.) 
Weiss Berthold (Pest) gyáros, 
közgazdasági író (+Bp. 1915. márc. 
11.) 
Blaskovich Edit (Bp.) pedagógus 
(+Bp. 1966. nov. 1.) 
Brestyánszky Béla (Bp.) szobrász 
(xBudafok, 1834. okt. 15.) 
Faragó fózsef (Lőcse) szobrász 
(xUjbánya, 1821) 
Halmosy Endre (Bp.) jogász, jogi 
író (xNémetkeresztúr, 1829. okt. 
27.) 
Kemény Alfréd (Újvidék) művé-
szeti író (+Bp. 1945. aug.) 
Kovács Gusztáv (Lovasberény) 
operatőr (+Melbourne, Ausztrália, 
1969) 
Mattyasovszky Ilona (Esztergom) 
színész (+? 1943) 
Meixner Károly (?) építész, Szeged 
árvíz utáni újjáépítóje (x? 1853) 
Pintér Ferenc (?) költő (+Bp. 
1932) 
Póczy Mihály (Kolozsvár) mér-
nők, vasúttervező (+Bp. 1963. jún. 
23.) 
Sándor Mária (Kolozsvár) énekes 
(+Bp. 1964. okt. 9.) 
Szentessy Dániel (Nagyvárad) 
kardkovács, utazó (xZemplénszen 
tes, 1805) 
Bittei Laps (Bp.) újságíró, költő, 
műfordító (+Bp. 1976. szept. 12.) 
Urai László (Bp.) orvos, 
angiológus (+Bp. 1987. ápr. 5.) 
Ámos Imre (Ohruff, Németo.) festő 
(xNagykálló, 1907. dec. 7.) 
Bálint fenő (Bp.) művészeti író, 
kritikus (xBp. 1889. okt. 6.) 
Balogh Károly (Bp.) irodalomtör-
ténész, műfordító (xBp. 1879. ápr. 
23.) 

Bánfi Gergely (?) pálos szerzetes, 
műfordító (x?) 
Czunft Vilmos (Bp.) orvos, radio-
lógus, röntgenológus (xTemesvár, 
1897) 
Donáth Ede (?) karmester, zene-
szerző (xBesztercebánya, 1865) 
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11945. Faddi Dénes (Bp.) festő, grafikus fl945. 
(xBörcsháza puszta, 1901. szept. 
17.) t!945. 

fl945. Fellner Frigyes (Mauthausen) 
közgazdász, statisztikus, akadémi- fl945. 
kus (xBp. 1871. júl 11.) 

fl945. Ferenczy Károly (Bp.) színész fl945. 
(xBp. 1878. nov. 28.) fl945. 

fl945. Friss Endre (Kőszeg) költő (xBé-
késcsaba, 1896. júl. 1.) tl945. 

fl945. Gál Benő (Mauthausen) politikus 
(xBácskertes, 1879. szept. 16.) 

tl945. Gárdonyi Laps (Bor) színész (xBp. |1945. 
1896. okt. 27.) 

fl945. Gero Loránd (Fo$ani, Románia) 
gépészmérnök, molekulaspek- |1945. 
troszkópus (xBudakeszi, 1910) 

x1945. GÓCZ Mihály (Kolozsvár) színész 
(+Marosvásárhely, 1973) |1945. 

tl945. Gyulai Elemér (?) zeneszerző, ze-
nepszichológus (xKaposvár, 1904. f i 945. 
febr. 19.) 

fl945. Gyürey Rudolf (Németo.) politikus 
(xSzeged, 1874. okt. 9) fl945. 

fl945. Havas Géza. K. (Günskirchen) 
újságíró, kritikus (xNagykanizsa, jl945. 
1905.) 

f i 945. Huszár Aladár (Mauthausen) 
politikus (xípolybalog, 1885. máj. fl945. 
10.) 

fl945. Jakabb Oszkár (?) pénzügyi fl945. 
szakember, politikus (xApatin, 
1888. okt. 13.) 

fl945. Jakabffy Zoltán (Bp.) építész (xBp. 
1877. dec. 31.) J a n u á r 

fl945. Jónásch Antal (Bp.) bánya- és 
kohómérnők (xSvedlér, 1850.dec. 1620. 
19.) 

fl945. Juhász Árpád (Bp.) író, költő, fl945. 
újságíró (xSzepsi, 1894. dec. 2.) 

11945. Jurcsek Béla (Kitzbühel, Ausztria) 11945. 
politikus, földbirtokos (xTiszatar-
ján, 1893. aug. 30.) fl945. 

tl945. Lajthay Károly (Bp.) rendező 
(xMarosvásárhely, 1885. dec. 7.) 

fl945. Littke Aurél (?) földrajzi író (xBp. tl945. 
1872. dec. 31.) 

11945. Neubauer Pál (Fonyód) író, t!945. 
újságíró (xVágújhely, 1891) 

11945. Pásztor Mihály (?) újságíró, hely- 11945. 
történész (xMargitta, 1876. nov. 9.) 

f i 945. Peterdi Sándor (Bp.) író, újságíró 
(xPest, 1868. nov. 23.) fl945. 

fl945. Petrichevich-Horváth Emil , báró 
(Bp.) politikus (xDés, 1881. aug. +1945. 
24.) 

Plósz Béla (?) állatorvos (xPest, 
1863. máj.19.) 
Prónay Pál (?) katonatiszt 
(xRomhány, 1875) 
Román Miklós (Bp.) építész 
(xBp.1879. jún. 8.) 
Sági Mária (Bp.) költő (xBp. 1902) 
Salamon Ferenc (Felixdorf, 
Ausztria) költő (xBerlin, 1921) 
Sándor JózseJ (Kolozsvár) politi-
kus, író, szerkesztő (xBukarest, 
1853. nov. 16.) 
Strömpl Gábor (Focs'ani, Romá-
nia) földrajztudós, barlangkutató 
(xNagymihály, 1885) 
Sulica Szilárd (?) irodalomtörté-
nész, romanista (xBrassó, 1884. 
aug. 18.) 
Szenes Ernő (Bp.) színész 
(xMiskolc, 1889. dec. 24.) 
Toroezkai Wigand Ede (Bp.) 
építész, iparművész (xPest, 1870. 
május. 19.) 
Ujszászy István (SzU) tábornok 
(xNagykőrös, 1894. aug. 30.) 
Vasquez de Molina grófné, Uteli 
Italia (?) operaénekes (xTrieszt, 
1869. márc. 24.) 
Vidor Marcell (Bp.) költő, író 
újságíró (xUngvár, 1876. ápr. 21.) 
Zoli bohóc, Hirsch Zoltán 
(Auschwitz) artista (xDombóvár, 
1885. febr. 6.) 

A pozsonyi országgyűlés felajánlja 
a koronát Bethlen Gábornak 
Arany Dániel (Bp.) matematikus, 
tanár (xPest, 1863. júl. 11.) 
Arany Lipót (Bp.) újságíró, szer-
kesztő (xMiskolc, 1855. szept. 20.) 
Czakó Elemér (Bp.) könyvkiadó, 
művészeti író (xSzolnok, 1876. 
dec. 16.) 
Éri-Halász Imre (Zalaszentgrót) 
író, újságíró (xNyíregyháza, 1900) 
Janovics András (Bp.) újságíró 
(xBp. 1906.) 
Justus György (Bp.) zeneszerző, 
zeneesztéta, karnagy (xBp. 1898. 
ápr. 24.) 
örley István (Bp.) író, kritikus 
(xBerettyóújfalu, 1913. ápr. 21.) 
Pólya Jenő (Bp.) orvos, sebész 
(xBp. 1876. ápr. 30.) 

89 



fl945. Rády Sándor (Bp.) politikus, 
szakszervezeti vezető (x? 1863) 

fl945. Sándor Gyula (Sztariszambor, 
SzU.) matematikus (xBp. 1921. 
szept. 3.) 

fl945. Szőllös Henrik (Bp.) orvos, sebész, 
urológus (x?) 

fl945. Vághidi Ferenc (Bp.) író, újságíró 
(xBp. 1904. márc. 12.) 

1.X1745. Göböl Gáspár (Csopak) ref. 
lelkész, költő, műfordító ^Kecs-
kemét, 1818. márc. 26.) 

xl845. Rapaics Rajmund (Milánó) r. kat. 
kanonok, egyházi író (+Eger, 1909. 
szept. 25.) 

xl895. Varga Nándor Lajos (Losonc) 
festő, grafikus (+Bp. 1978. ápr. 18.) 

|1920. Ángyán Béla (Balatonfüred) orvos, 
belgyógyász (xSzentistván, 1849. 
jún. 17.) 

1945. Megkezdődik Budapest ostroma 
1945. Megjelenik az Ideiglenes Kormány 

rendelete a közigazgatás átmeneti 
rendezéséről 

11945. Paulini Béla (Bp.) író, újságíró, 
illusztrátor (xCsákvár, 1881. jún. 
20.) 

2.X1920. Nádasdi Péter (Balmazújváros) író, 
újságíró (+Debrecen, 1976. ápr. 
30.) 

fl945. Gulácsy Irén.PiBp.) író (xLázár-
földpuszta, 1894. szept. 9.) 

fl945. Mados László (Bp.) talajkémikus 
(xBeregszász, 1901. febr. 26.) 

fl945. Ortvay Rudolf (Bp.) fizikus, 
akadémikus (xMiskolc, 1885. jan. 
1.) 

3 x1895. Liebner Ernő (Bp.) orvos, bőr-
gyógyász (+Bp. 1974. jan. 11.) 

xl895. Pénzes Antal (Hóit) tanár, ökoló-
gus, biológus (+Bp. 1984. szept. 
30.) 

4. xl745. Benkő Ferenc (Magyarlápos) 
mineralógus (+Nagyenyed, 1816. 
dec. 16.) 

xl895. Istvánffy Edvin (Párkány) 
gépészmérnök (+Bp. 1967. jún. 3.) 

1945. A szovjet csapatok áttörik Buda-
pest második védelmi vonalát 

11945. Gergely Győző (Bp.) újságíró, 
műfordító (xHelpa, 1877. febr. 20.) 

5. tl945. Holder Józsefi Bp.) költő, újságíró, 
műfordító (xNagybocskó, 1893. 
jan. 11.) 

fl945. Kakák Lajos (Bp.) politikus 
(xSzeged, 1884. szept. 29.) 

fl945. Kosztolányi Kann Gyula (Bp.) 
festő, építész (xBp. 1868. jan. 9.) 

11945. Sebestyén Károly (Bp.) filozófus, 
irodalomtörténész, újságíró (xGöd-
re, 1872. júl. 10.) 

fl945. Szabó Dezső (Bp.) író, publicista, 
kritikus (xKolozsvár, 1879. jún. 
10.) 

6. xl895. Diósi Géza (Devecser) piarista 
szerzetes, irodalomtörténész (+Bp. 
1963. máj. 11.) 

1945. A szovjetek elfoglalták Kőbányát, a 
fővárosban megszűnik a vízszolgál-
tatás 

fl945. Földváry Miksa (Balatonfenyves) 
erdőmérnök, természetjáró (xSik-
lós, 1877. júl. 24.) 

7. xl795. Cserna János (Zámoly) mezőgaz-
dasági mérnök, akadémikus 
(+Heves, 1890. okt. 25.) 

xl795. Szilasy János (Bögöte) filozófus, 
pedagógiai író (+Nagyvárad, 1859. 
nov. 4.) 

fl845. Csapó Etelke (Pest) Petőfi múzsája 
(x? 1829) 

fl945. Csajághy Márta, Dancz (Bp.) 
orvos, ideg- és elmegyógyász 
(xBp. 1904. dec. 29.) 

11945. Pásztor János (Bp.) szobrász 
(xGyoma, 1881. jan. 29.) 

8. xl820. Móricz Sándor (Sepsikőröspatak) 
honvéd tiszt, tanár (+Nagyszeben, 
1882. aug. 20.) 

xl845. Fényi Gyula (Sopron) jezsuita 
szerzetes, csillagász, fizikus 
(+Kalocsa, 1927. dec. 21.) 

X1895. Zsolt Béla (Komárom) író, költő, 
publicista (+Bp. 1949. febr. 6.) 

xl920. Székely Gábor (Brassó) matemati-
kus, közgazdász (+Bp. 1985. ápr. 
13.) 

1945. Újpesten a partizánok fölrobbant-
ják a nyilasházat 

tl945. Kelle Artúr (Sopron) erdőmérnök, 
tanár (xPerjámos, 1882. júl. 18.) 

tl945. Nagy György (Harka-Kópháza) 
színész, író, újságíró (xBp. 1905. 
márc. 5.) 

9. 1945. A szovjet csapatok elérik Csepelt, 
Kispestet, Pestszenterzsébetet, 
Pestújhelyt, Rákospalotát, Újpestet 

11945. Fisch Em (/(Sopronkőhida) kémi-
kus (xKiskunfélegyháza, 1898. 
nov. 6.) 
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|1945. Kardos Albert (Göstling an der 14. 1895. 
Ybbs, Ausztria) irodalomtörténész 
(xRécekeresztúr, 1861. dec. 26.) 

fl945. Remete László (Németlipcse) ev. fl920. 
lelkész (xSopron, 1910. szept. 27.) 

10. fl945. Gábor Ignác (Bp.) irodalomtöité- |1945. 
nész, műfordító (xAbaújkomlós, 
1868. ápr. 13.) 

tl945. Häuser Emma (Bp.) orvos, egész- 15. 1620. 
ségtan tanár (xDunaföldvár, 1886. 
jún. 11.) fl820. 

fl945. Kondor György (Dachau) festő 
(xBp. 1921. jan. 5.) 

11945. Rónai Mihály (Bp.) állatorvos, író fl945. 
(xEger, 1879. nov. 18.) 

11. fl895. Kún Kocsárd (Szászváros) földbir- fl945. 
tokos, politikus (xAlgyógy, 1803. 
jún. 25.) 

xl920. Bocsánczy János (Szamosújvár) |1945. 
bányamérnök (+1986. júl. 25.) 

xl920. Kapocs Ferenc (Ráckeresztúr) 16. |1895. 
jogász, politikus (+Lausanne, Svájc, 
1977. márc. 8.) 

X1920. Teles István (Bp.) kémikus (+Bp. fl920. 
1974. jún. 2.) 

12. 1695. Gyula vára a császári seregek 
kezére kerül, ezzel a Maros vidéke 1945. 
fölszabadul a török hódoltság alól 

xl845. Gulden Gyula (Hof, Bajoro.) fl945. 
gépészmérnök (+Bp. 1899. febr. 
8.) 

xl895. Földes Sándor (Temesvár) költő, 17. xl745. 
újságíró, szerkesztő (+?1968. jún. 
18.) 

1945. A szovjetek elfoglalják Zuglót és xl895. 
Buda egy részét 

fl945. Kunos Ignác (Bp.) turkológus, 
nyelvész, akadémikus (xHajdú-
sámson, I860, szept. 22.) fl945. 

tl945. Márkus-Szoyer Ily (Bp.) énekes 
(xBp. 1915) 18. xl795 

fl945. Molnár Farkas (Bp.) festő, építész 
(xPécs, 1897. jún. 21.) 

fl945. Ranschburg Pál (Bp.) orvos, ideg- fl945. 
és elmegyógyász, pszichológus 
(xGxőr, 1870. jan. 3.) 

13. xl895. Fazekas Laps (Nádudvar) fazekas, 19. xl820 
népművész (+Nádudvar, 1959. 
márc. 11.) 

1945. Fölszabadul a főváros VI., VII. és 
VIII. kerülete tl895. 

f i 945. Gáspár Zoltán (Bp.) publicista, 
szerkesztő, szociográfus (xNyír- xl895. 
egyháza, 1901. okt. 17.) 

tl945. Kövesi Ferenc (Bp.) biológus, 
növényfiziológus (xErolaszi, 1875.) 

Az 1895:XUII. tc. biztosítja a 
szabad vallásgyakorlást és a fele-
kezetek egyenjogúságát 
Tavy Gusztáv (Oravica) erdőmér-
nök (xSzomolnok, 1855) 
Vándor Sándor (Sopronbánfalva) 
karmester, zeneszerző (xMiskolc, 
1902. júl. 28.) 
Bethlen Gábor szövetséget köt 
Frigyes cseh királlyal 
Vályi Nagy Ferenc (Sárospatak) 
filológus, költő, tanár (xFelsővály, 
1765. szept. 30.) 
Cserepes István (Bp.) festő, grafi-
kus, ötvös )xBp. 1901. febr. 15.) 
Küzdényi Szilárd (Budakeszi) 
mérnők, hidrológus (xGerendás, 
1867. okt. 22.) 
Stein Emil (Bp.) bankár, pénzügyi 
író (xPozsony, 1874. szept. 12.) 
Dankó József (Pozsony) r. kat. 
püspök egyházi író, akadémikus 
(xPozsony, 1829. jan. 26.) 
Krenner József Sándor (Bp.) 
természettudós, mineralógus, aka-
démikus (xBuda, 1839. márc. 3.) 
A szovjetek elfoglalják Ferencvá-
rost 
Gombocz Endre (Bp.) botanikus, 
múzeumigazgató (xSopron, 1882. 
jún. 9.) 
Trattner Mátyás (Felsőőr) nyom-
dász, könyvkiadó (+Pest, 1828. 
febr. 16.) 
Mécs László (Hernádszentistván) 
premontrei kanonok, költő, szer-
kesztő (+Pannonhalma, 1978. nov. 
9.) 
Réti István (Bp.) festő (xNagy-
bánya, 1872. dec. 16.) 
Podhradczky József (Udvard) 
történetíró, akadémikus (+Buda, 
1870. aug. 14.) 
Földes Béla (Bp.) közgazdász, 
statisztikus, politikus, akadémikus 
(xLugos, 1848. szept. 25.) 
Nyulassy Antal Ignác (Székesfe-
hérvár) bencés szerzetes, tanár, 
költő (+Bakonybél, 1900. szept. 
18.) 
Bartsch Samu (Baja) zoológus 
(xlgló, 1845. szept. 29.) 
Endrédy Kálmán Vendel (Fertő-
endréd) ciszterci szerzetes, zirci 
apát, tanár (+Pannonhalma, 1981. 
dec. 29.) 
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fl945. Csenki Sándor (Dunapatap ci-
gánykutató (xPüspökladány, 1920. 
márc. 16.) 

fl945. Madarassy-Beck Marcell báró 
(Mauthausen) jogász, bankár (xBp. 
1873. febr. 11.) 

20. xl895. Szegő Gábor (Kiskunhegyes) 
matematikus (+Palo Alto, USA, 
1985. aug. 7.) 

fl920. Gondos-Grünbaum Miksa (Bp.) 
tanár, gyorsíró (xKapolcs, 1840. 
febr. 8.) 

xl920. Gyenes Tamás (Pécsvárad) szob-
rász, művészettörténész (+Bp. 
1963. jún. 27.) 

1945. Moszkvában aláírják a fegyverszü-
neti megállapodást Magyaroszág és 
a Szovjetunió között 

fl945. Barát Béla (Bp.) építész, művé-
szeti író (xTemesvár, 1888. szept. 
27.) 

21. fl920. Braun Sándor (Bp.) újságíró 
(xMezőkeresztes, 1866. okt. 2.) 

1945. Debrecenben az MKP és az SZDP 
egyezséget köt a közös harcra 

22. fl945. Imre József (Bp.) orvos, szemész 
(xHódmezővásárhely, 1884. jún. 
8.) 

fl945. Pongrácz Sándor (Bp.) zoológus 
(xBp. 1888. ápr. 21.) 

23. xl920. Nagy Iván (Bp.) politikus, diplo-
mata (+Eugene, USA, 1985) 

24. 1945. Az ostrom miatt kigyullad a buda-
vári palota 

25. fl745. Szathmári Pap Sándor (Kolozsvár) 
nyomdász (xKolozsvár, 1697) 

fl820. Potkonitzky Ádám (Késmárk) 
tanár (xBesztercebánya, ?) 

1920. Országszerte megkezdődnek a 
nemzetgyűlési választások 

|1945. Altenburger Gyula (Bp.) matema-
tikus (xPest, 1866. nov. 29.) 

fl945. Kmetykó János (Bp.) testnevelő 
tanár, pedagógus (xSzeged, 1880. 
okt. 3.) 

tl945. Török Laps (Bp.) orovs, bőr-
gyógyász (xPest, 1863. szept. 3.) 

26. fl895. Komjáthy Jenő (Bp.) költő 
(xSzécsény, 1858. febr. 2.) 

xl920. Vincze Laps (Erdőgyarak) nép-
rajzkutató (+Toledo, 1990. máj. 
21.) 

1945. A budai várban a nyilasok kivégzik 
a Vörös Brigád elfogott tagjait 

tl945. Dalnoki Nagy Ferenc (Bp.) színész 
(xBp. 1912. jan. 7.) 

fl945. Rónai Ferenc (Bp.) újságíró 
(xMiskolc„1925. febr. 3.) 

27. xl920. Mezey György Lóránd (Kolozsvár) 
ref. lelkész, teológus (+Bp. 1985. 
okt. 17.) 

xl920. Szelesi Zoltán (Szeged) művészet-
történész (+Szeged, 1985. dec. 23.) 

fl945. Kemény Simon (Bp.) újságíró, író, 
költő (xTass, 1882. aug. 19.) 

11945. Kőnek Frigyes (Bp.) kémikus, 
akadémikus (xGyőr, 1867. szept. 
17.) 

fl945. Pándy Kálmán (Szentistvántelep) 
orvos, ideg- és elmegyógyász 
(xÓkígyós, 1868. okt. 14.) 

fl945. Szerb Antal (Balf) irodalomtörté-
nész, író (xBp. 1901. máj. 1.) 

fl945. Várady Ferenc (Bp.) újságíró, 
költő, levéltáros (xKaposvár, I960, 
júl. 23.) 

fl945. Veress Pál (Bp.) matematikus 
(xKolozsvár, 1893. júl. 19.) 

28. 1595. Rudolf és Báthory Zsigmond 
követei Prágában szövetséget köt-
nek 

xl795. Albach József Szaniszló (Pozsony) 
ferences szerzetes, természettudós, 
földrajzi író, teológus (+Kismarton, 
1853. nov. 12.) 

1895. Megalakul a Katolikus Néppárt 
gróf Zichy Nándor vezetésével 

xl895. Biczó Ferenc (Keszthely) iroda-
lomtörténész, pedagógus (+Kapos-
vár, 1945. máj. 4.) 

fl945. Schweitzer Miklós (Bp.) matemati-
kus (xBp. 1923. febr. 1.) 

29. xl895. Győrbíró Jenő (Fogaras) gyógy-
szerész, gyógyszerészettörténész 
(+Bp. 1982. júl. 2.) 

fl920. Kovács Gábor (Debrecen) közgaz-
dasági író (xMiskolc, 1883.jan. 4.) 

30. xl920. Járdányi Pál (Bp.) zeneszerző, 
népzenekutató (+Bp. 1966. júl. 29.) 

xl920. Kiss Jenő, Nemeskéri (Arad) evezős 
(Bp. 1982. febr. 26.) 

xl920. Papp Antal (Hajdúdorog) újságíró, 
szerkesztő, színikritikus (+Bp. 
1973. máj. 4.) 

31. xl895. Feszty Mosa Mária (Bp.) festő 
(+Domaháza, 1979. márc. 1.) 

xl895. Forrai Elemér (Bp.) orvos, belgyó-
gyász (+London, 1963. dec. 7.) 

fl945. Beck Ödön Fülöp (Bp.) szobrász, 
érmeművész (xPápa, 1873. jún. 
23.) 
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tl945. Csallány Gábor (Bp.) múzeum-
igazgató, újságíró (xTolnatamási, 
1871. máj. 10.) 

11945. Koch László (Székesfehérvár) 
orvos, egészségügyi szervező (x? 
1909) 

fl945. Tolnay József (Bp.) vízilabdázó 
(xTemesvár, 1915. ápr. 26.) 

Február 

1445. Főúri gyűlés Székesfehérvárott, az 
ország ügyeinek intézésére kapitá-
nyokat választanak 

11920. Bőszei Aurél (Bp.) klasszika-
filológus (xKassa, 1845. okt. 9.) 

f i 945. Cseh Károly (Sachsenhausen) 
újságíró (xAda, 1891. nov. 2.) 

fl945. Molnár Ákos (Bp.) író (xBp. 1895. 
dec. 10.) 

fl945. Szűcs Adolf (Bp.) matematikus 
(xBp. 1884. nov. 29.) 

1.fl895. Lázár Jakab (Bécs) erdőmérnök, 
erdészeti író (xAlvinc, 1824. jan. 
19.) 

fi920. Polonyi Géza (Bp.) politikus 
(xZsitvakenéz, 1848. ápr. 3.) 

tl945. Marczell György (Bp.) meteoroló-
gus (xPozsony, 1871. ápr.10.) 

2. xl845. Pállik Béla (Nagyszentmihály) 
festő (+Bp. 1908. júl. 27.) 

xl920. Fikk László (Marosvásárhely) 
könyvtáros, bibliográfus (+Maros-
vásárhely, 1969. ápr. 27.) 

tl920. Hirsch Lipót (Bp.) nyomdász, 
segélyegyleti vezető (xPest, 1841. 
márc. 4.) 

tl920. Szinyei Merse Pál (Jemye) festő 
(xSzinyeújfalu, 1845. júl. 4.) 

tl920. Tölgyessy Artúr (Bp.) festő 
(xSzeged, 1853. máj. 1.) 

tl945. Balogh Lóránt (Bp.) építész 
(xArad, 1869. nov. 27.) 

tl945. Kulinyi Ernő (Bruck) író, kritikus 
(xSzeged, 1893. jún. 18.) 

tl945. Vécsey Leó (Bp.) író, újságíró (xBp. 
1893. ápr. 14.) 

3.X1845. Zilahi-Kis Imre (Zilah) újságíró, 
műfordító (+Pest, 1867. febr. 17.) 

t l 945. Baranyai Béla (Berlin, Németo.) 
jogtörténész (xKárolyváros, 1882. 
okt. 21.) 

tl945. Möller Károly (Bp.) építész, 
építészeti író (xHédervár, 1894. 
okt. 27.) 

4. tl895. Könyves Tóth Mihály (Debrecen) 
ref. lelkész, prédikátor (xDebre-
cen, 1809. nov. 30.) 

xl920. Katona István (Őcsény) földmű-
ves, az 1956-os forradalom mártírja 
(+Kaposvár, 1957. okt. 17.) 

tl920. Pártos István (Amsterdam) hege-
dűművész (xBp. 1903. márc. 1.) 

tl945. Varga István (Nagycenk) költő, 
műfordító (x? 1908.?) 

5. xl795. Szilády Károly (Szalkszentmárton) 
nyomdász, könyvkiadó ^Kecske-
mét, 1871. máj. 26.) 

xl895. Szűcs Gábor (Szentendre) jogász, 
kúriai elnök (xBp. 1981. dec. 16.) 

tl920. Odry Lehel (Arad) énekes (xNe-
mesmilitics, 1837. nov 30.) 

tl945. Friedrich Vilmos (Bp.) orvos, 
belgyógyász (xBp. 1864. aug. 6.) 

6. xl895. Dési Huber István (Nagyenyed) 
festő, grafikus (+Budakeszi, 1944. 
febr. 25.) 

1945. Budapesten négy pártból (MKP, 
SZDP, FKP, NPP) megalakul a 
Nemzeti Bizottság 

tl945. Rejtő Sándor (Bp.) orvos, egész-
ségügyi tanácsos (xBp. 1881. jan. 
20.) 

tl945. Tóth-Potya István (Bp.) labdarugó 
(xBp. 1891. júl. 28.) 

. xl895. Áldor János (Nagyigmánd) festő 
(+? 1944.) 

tl895. Friedrich Ferenc (Bp.) vívómester 
(xBuda, 1816.?) 

9. tl395. Losonci László (?) bán (x?) 
tl395. Zámbó Miklós (?) tárnokmester, 

komáromi és pozsonyi ispán (x?) 
xl895. Ligeti János (Nagyvejke) karnagy, 

zeneszerző (+Bp. 1975. nov. 25.) 
xl895. Szegedi Boris (Sajószöged) író 

(+Bp. 1967. márc. 17.) 
9. tl945. Geiger Richárd (Bp.) festő, grafi-

kus (xUngvár, 1882.?) 
tl945. Rózsa Miklós (Bp.) művészettörté-

nész, újságíró, műkritikus (xPápa, 
1874. márc. 10.) 

tl945. Tompa Ferenc (Bp.) régész, 
akadémikus (xBp. 1893. jan. 6.) 

10. tl945. Szántó Menyhért (Bp.) agrárpoliti-
kus, mezőgazdasági író (xKalocsa, 
I860, nov. 1.) 

11. tl895. Lippay Gáspár (Gyirmót) orvos, 
szemész, sebész (xKeszthely, 1809. 
jan. 4.) 

xl895. Rédl Rezső (Nagygyónpuszta-
Balinka) piarista szerzetes, tanár, 
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botanikus (+Veszprém, 1942. dec. 
8.) 

1945. Meghiúsul a németek budavári 
kitörési kísérlete. 

12. xl920. Karsai Károly (Győr) pedagógus, 
népművelő, pedagógiai író (+Bp. 
1984. nov. 29.) 

fi945. Reiter László (Sopronbánfalva) 
könyvkiadó, író, grafikus (xBp. 
1894. okt. 15.) 

13. xl820. Kéler Béla (Bártfa) zeneszerző, 
karmester (+Wiesbaden, 1882. nov 
20.) 

xl895. Balogh Károly (Krasznacégény) 
orvos, fogorvos (+Bp. 1973. máj. 
4.) 

1945. Egész Budapest a szovjet hadsereg 
kezébe kerül 

xl845. De Gerando Antonina (Párizs) 
pedagógus, író (+Kolozsvár, 1914. 
ápr. 9.) 

fl945. Ságody Otmár (Bp.) zeneszerző, 
zenei író (xBp. 1881. máj. 28.) 

fi945. Vető Miklós (Harka, Ukrajna) költő 
(xBp. 1918. nov. 4.) 

14. xl845. Neumann Ármin (Nagyvárad) 
jogász, jogi író (+Bp. 1909. jan. 31.) 

xl895. Matolay Géza (Homonna) újságíró, 
filmvállalkozó (+Córdoba, Argen-
tína, 1962. nov. 1.) 

15. xl845. Kvassay Ede (Pest) író (+Tapol-
csány, 1927. febr. 7.) 

xl895. Jausz Béla (Sopron) neveléstörté-
nész, pedagógus (+Bp. 1974. nov. 
7.) 

tl945. Horváth Endre (Bp.) filozófus, 
nyelvész (xMindszent, 1891. nov. 
23.) 

16. fl895. Egervári Potemkin ödörK.Bp.) 
színész, könyvtáros (xNagyszilva, 
1823. febr. 4.) 

tl945. Ditrói Mór (Bp.) színész, színigaz-
gató (xKolozsvár, 1851. okt. 5.) 

fl945. Németh János (Sopronkőhida) 
költő (xZalaegerszeg, 1923. máj. 
28.) 

17. xl895. Hermann Egyed István (Bátaszék) 
premontrei kanonok, történész, le-
véltáros, pedagógus (+Bátaszék, 
1970. márc. 22.) 

tl920. Bacsó Béla (Bp.) író, újságíró 
(xKassa, 1891. jan. 6.) 

xl920. Lontay László (Szombathely) 
műfordító, újságíró (+Bp. 1975. 
dec. 6.) 

11920. Somogyi Béla (Újpest) tanító, 
újságíró (xHalastó, 1868. máj. 16.) 

fl945. Pálmai Ilka (Bp.) színész 
(xUngvár, 1859. szept. 21.) 

18. fl695. Széchényi György (Pozsony) r. kat. 
érsek (xKisszécsény, 1592.?) 

19. fi945. Kankovszky Artúr (Bp.) sportoló, 
mérnök (xSátoraljaújhely, 1886. 
márc. 11.) 

fl945. Mosdóssy Imre (Bp.) pedagógus, 
író (xAlsóbogát, 1862. okt. 21.) 

21. fl920. Murányi Gyula (Bp.) szobrász, 
érmeművész (xBp. 1881. márc. 
26.) 

22. xl845. Neugebauer László (Pest) műfordí-
tó (+Bp. 1919. dec. 4.) 

fl945. Gál Kelemen (Felsőgalla) tanár, 
pedagógiai író (xSzentgerice, 1869. 
dec. 27.) 

fl945. Schenk Jakab, Vönöczky (Kőszeg) 
zoológus, ornitológus (xóverbász, 
1876. jún. 2.) 

23. xl820. Horváth Árpád (Pest) történész, 
oklevélkutató, akadémikus (+Bp. 
1894. okt. 26.) 

fl920. Günther Antal (Bp.) újságíró, 
politikus (xSzékesfehérvár, 1847. 
szept. 23.) 

xl920. Lakos János (Gyón) földműves, az 
1956-os forradalom mártírja (+Bp. 
1957. okt. 25.) 

fl945. Heinlein István (Bp.) történész, 
akadémikus (xPozsony, 1874. jan. 
19.) 

24. xl645. Rákóczi Ferenc, I. (Gyulafehérvár) 
erdélyi fejedelem (+Makovica, 
1676. júl. 8.) 

xl895. Hellebronth Vilmos (Kassa) tábor-
nok, politikus (+Bp. 1971. máj. 
20.) 

xl920. Szabó István (Botpalád) földmű-
ves, az 1956-os forradalom mártírja 
(+Pécs, 1957. jún. 27.) 

25. xl820. Vahot Imre (Gyöngyös) szerkesz-
tő, író (+Budaújlak, 1879. febr. 11.) 

1845. A védegyleti mozgalomra válaszul 
bevezetik az adminisztrátori rend-
szert, kinevezik a megyék élére az 
első adminisztrátorokat. 

26. xl895. Lakatos István (Nagyzotlenc) 
zenetörténész (+Kolozsvár, 1989. 
szept. 22.) 

fl945. Gál Gyula (Bp.) színész (xArad, 
1865. nov. 3.) 
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fl945. Szurmay Sándor, báró (Bp.) fl945. 
tábornok, politikus (xBoksánbá-
nya, I860, dec. 19.) tl945. 

fl945. Vértessy József (Dachau) szakszer-
vezeti vezető (xjászalsószent- f i 945. 
györgy, 1892. aug. 6.) 

27. fi920. Falk Richárd (Bp.) író, újságíró, 1.1920. 
dramaturg, rendező (xDebrecen, 
1878. okt. 28.) fl945. 

xl920. Lakatos Flóris, ijj (Győr) cigány-
prímás, zeneszerző (+Bp. 1987. 
jan. 8.) 2.fl945. 

tl945. Degré Miklós (Bp.) jogász, bíró 
(xVác, 1867. okt. 14.) 3.xl895. 

24. X1945. Egri Csaba (Debrecen) író, mű-
fordító (xBp. 1977. nov. 13.) fl945. 

27. fl945. Mágócsy-Dietz Sándor (Bp.) bota-
nikus, növénymorfológus, növény-
fiziológus, akadémikus (xUngvár, 5.X1920. 
1855. dec. 7.) 

tl945. Vasvári Miklós (Bali) ornitológus fl920. 
(xSzeged, 1898. máj. 7.) 

28. xl745. Szklenár György (Lőcse) jezsuita 
szerzetes, tanár, történetíró (+Po- 6.1845. 
zsony, 1790. jan. 30.) 

|1945. Kánya Kálmán (Bp.) politikus 
(xSopron, 1869. nov. 7.) xl895. 

fl945. Unger Emil (Bp.) zoológus, hidro-
biológus (xBp. 1883. jún. 17.) 11945. 

29. 1920. Maracskó László (Alag) gazdasági 
vezető (+Vác, 1984. aug. 4.) 

7.1395. 
Március 

X1895. 
1795. Megkezdődik a peres eljárás a 

magyar jakobinusok letartóztatott 
vezetői ellen fl920. 

1895. Hódmezővásárhelyen lezárul a per 
Szántó Kovács János és 26 társa 
ellen. A kormány föloszlatja a 8. fl945. 
földmunkásköröket. 

fl945. Goldberger Leó (Mauthausen) fl945. 
textilgyáros, a GYOSZ igazgatója 
(xBp. 1878. máj. 2.) fl945. 

fi945. Göndör Bertalan (Mauthausen) 
festő, grafikus (x? 1908.?) 

fl945. Halász Gábor (Balf) kritikus, 9.fl895. 
irodalomtörténész (xBp. 1901. júl. 
4.) 

fl945. Honti János (Kópháza) néprajzi 
gyűjtő, folklorista (xBp. 1910. okt. fl920. 
19.) 

fl945. Kardos István (Buchenwald) xl920. 
újságíró, színikritikus (xSzécsény, 
1893. júl. 25.) 

Leimdörfer Joachim (?) kémikus 
(xZsolna, 1880. júl. ?) 
Lendvai István (Szombathely) 
újságíró, költő (xBp. 1888. júl. 5.) 
Vida Jenő (Auschwitz) gyáros 
(xBp. 1872. aug. 30.) 
A nemzetgyűlés Horthy Miklóst 
kormányzóvá választja 
Joó Tibor (Bp.) történetfilozófus, 
könyvtáros (xKolozsvár, 1901. aug. 
21.) 
Petri Mór (Bp.) költő, tanár 
(xTasnádszarvad, 1863. júl. 11.) 
Elekfy Jenő (Győr) festő (+Bp. 
1968. ápr. 22.) 
Moletz Béla (Bp.) tanár, szótár-
szerkesztő (xSzentes, 1874. dec. 
21.) 
Boros Sándor (Söpte) politikus, 
közgazdász (+Párizs, 1984. jan. 14.) 
Helle Károly (Bp.) jogász, jogaka-
démiai tanár (xSzabadszállás, 1870. 
jan. 31.) 
A kormány negszigorítja az egyesü-
leti jogokat, a helytartótanács ha-
táskörébe utalva az engedélyezést 
Baráth Jenő (Bp.) orvos, belgyó-
gyász (+Bp. 1973. jan. 22.) 
Károly Rezső (Bp.) növénynemesí-
tő, mezőgazdasági tanár (xPrága, 
1868. márc. 4.) 
István moldvai vajda elismeri 
Zsigmond király főségét. 
Áhom Laps (Margitta) orgonamű-
vész, zeneszerő (+Bp. 1967. máj. 
18.) 
Fabinyi Rudolf (Bp.) kémikus, 
akadémikus (xjolsva, 1849. máj. 
30.) 
Alszeghy Irma (Bp.) színész (xBp. 
1864. febr. 26.) 
Jahn Ferenc (Dachau) orvos (xBp. 
1902. febr. 7.) 
Sárközi György (Balf) költő, író, 
műfordító, szerkesztő (xBp. 1899. 
jan. 22.) 
Lanfranconi, Grazioso Enea 
(Pozsony) mérnök, régész, mű-
gyűjtő (xPellio, Lombardia, 1850. 
máj. 30.) 
Kalmár Antal (Bp.) újságíró 
(xZenta, 1857. márc. 9.) 
Kiss Ernő (Olaszka) gazdasági 
mérnök, politikus (+Bp. 1987. ápr. 
17.) 
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f1945. Erdei Viktor (Bp.) festő, szobrász, 
grafikus (xBp. 1879. okt. 16.) 

10. f l945. Gyalókay Jenő (Bp.) hadtörténész, 
akadémikus (xNagyvárad, 1874. 
ápr. 28.) 

fl945. Hoffmann Edith (Bp.) művészet-
történész (xBrassó, 1888. dec. 7.) 

11. t l920. Kohn Sámuel (Bp.) rabbi, törté-
nész (xBaja, 1841. szept. 21.) 

fl945. Imre Sándor (Bp.) pedagógiai író, 
művelődéspolitikus 
(xHódmezővásárhely, 1877. okt. 
13.) 

12. xl845. Moldován Gergely (Szamosújvár) 
néprajzkutató, irodalomtörténész 
(+Kolozsvár, 1930. júl. 6.) 

xl895. Nyíró Gyula (Dés) orvos, elme- és 
ideggyógyász (+Bp. 1966. máj. 4.) 

xl920. Jona Gábor (Hajdúnánás) orvos, 
röntgenológus (+Debrecen, 1968. 
febr. 23.) 

fl945. Valkó István (Bergen-Belsen) 
gépészmérnök, matematikus (xBp. 
1904. nov. 3.) 

13. X1895. Jálics Ernő (Kadarkút) szobrász 
(+Bp. 1964. aug. 11.) 

fl945. Vargha Imre (Bp.) közgazdász 
(xSzolnok, 1876. febr. 28.) 

14. xl845. Hammersberg Jenő (Kassa) koro-
naügyész (+Bp. 1918. febr. 20.) 

xl920. Manninger István (Bóly) mező-
gazdász, növénynemesító (+Mar-
tonvásár, 1990. nov. 13.) 

fl945. Fényes Adolf (Bp.) festő (xKecs-
kemét, 1867. ápr. 29.) 

fl945. Görgey István (Bp.) kémikus, 
politikus (xKohány, 1886. aug. 4.) 

15. 1920. Simonyi Se madam Sándor alakít 
kormányt 

1945. Az Ideiglenes Kormány rendeletet 
hoz a nagybirtokrendszer meg-
szüntetéséről és a földosztásról 

fl945. Vizer Vilmos (Bp.) bányamárnök 
(xPécs, 1873. nov. 18.) 

16. xl920. Csenki Sándor (Püspökladány) 
cigánykutató (+Dunapataj, 1945. 
jan. 19.) 

xl920. Kis István (Tiszakarád) karnagy 
(+Bp. 1986. máj. 18.) 

fl945. Fricsay Richárd (Bp.) karmester 
(xKremsier, Csehó., 1867. márc. 
27.) 

17. xl845. Enyedi Lukács (Szabadka) újságíró 
(+Bp. 1906. jún. 21.) 

xl845. Heinrich Gusztáv (Pest) irodalom-
történész, akadémikus (+Bp. 1922. 
nov. 7.) 

xl895. Bach Imre (Szeged) orvos, endo-
kinológus (+Bp. 1966. okt. 19.) 

18. fi945. Kertész Mihály Miksa (Bp.) író 
(xSzolnok, 1888. febr. 4.) 

19. fl645. Balling János (Munkács) várkapi-
tány (x?) 

xl895. Miklós Ödön (Kötcse) ref. lelkész, 
egyháztörténész (+Nagycsepely, 
1965. aug. 22.) 

fl920. Vörös Ferenc (Selmecbánya) 
újságíró, Selmecbányái múzeum 
alapítója (xSárbogárd, 1847. okt. 
28.) 

fl945. Réger Béla (Bp.) irodalomtörténész 
(xZalaegerszeg, 1882. ápr. 24.) 

20. X1895. Dudich Endre (Nagysalló) zooló-
gus, akadémikus (+Bp. 1971. febr. 
5.) 

21. xl820. Czakó Zsigmond (Dés) író (+Pest, 
1847. dec. 14.) 

fl895. Battlay Imre (Bp.) jogász, fő-
ügyész, jogi író (xóbeszterce, 
1843. nov. 3.) 

22. tl695. Csúzi Cseh Jakab (Pápa) ref. 
püspök (xLosonc, 1639.?) 

fl945. Kis Ferenc (Bolmány) jugoszláviai 
partizánparancsnok (xBukovica, 
1905. aug. 1.) 

23. xl845. Ajtai Kovách Sándor (Kolozsvár) 
igazságügyi orvostani kutató (+Bp. 
1917. jún. 4.) 

xl895. Murányi Győző (Torda) író (+Bp. 
1979. márc. 14.) 

24. xl920. Ordas Nándor (Orosháza) újság-
író, szerkesztő (+Bp. 1984. márc. 
15.) 

fl945. Kerecsényi Dezső (Péterhegy) 
irodalomtörténész, akadémikus 
(xSzentgotthárd, 1898. jún. 19.) 

11945. Magyary Zoltán (Héreg) jogász, 
szociológus (xTata, 1888. jún. 10.) 

f i 945. Morvay Zoltán (Siófok) nyomdász, 
író, újságíró (xDebrecen, 1875. 
nov. 28.) 

25. xl795. Vásárhelyi Pál (Szepesolaszi) 
vízépítő mérnök, akadémikus 
(+Buda, 1846. ápr. 8.) 

fl820. Stipsics Ferdinánd Károly (Pest) 
orvos, tisztiorvos (xSzékesfehérvár, 
1754.?) 

26. xl845. Pap Béla (Marcali) tábornok, 
politikus (+Waidhofen, Ausztria, 
1916. okt. 1.) 
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fl945. Fenyő László (Rohonc) költő, 
műfordító, kritikus (xBp. 1902. 
nov. 9.) 

27. xl895. Magyar Pál (Cegléd) erdőmérnök, 
biológus (+Sopron, 1969. ápr. 18.) 

28. xl745. Spissich János (Sümeg) alispán, 
politikus (+Kisgörbő, 1804. ápr. 
25.) 

11945. Mikes János, gróf (Répceszent-
györgy) r. kat. érsek (xZabola, 
1876. jún. 27.) 

11945. Milhojfer Sándor (Bp.) közgaz-
dász, gazdaságtörténeti író (xKecs-
kemét, 1869. márc. 25.) 

fl945. Ottovay István (Szeged) építész 
(xSzeged, 1877. jan. 15.) 

29. X1895. Csonti Szabó István (Kecskemét) 
zöldségtermesztő, mezőgazdasági 
tanár (+Bp. I960, ápr. 9.) 

f i 895. Frivaldszky János (Bp. zoológus, 
akadémikus (xRajec, 1822. jún. 
17.) 

f i 945. Csík Ferenc (Sopron) úszó, olim-
piai bajnok, orvos (xKaposvár, 
1913. dec. 12.) 

f i 945. Serédi Jusztinián (Esztergom) r. 
kat. érsek, prímás, egyházjogász 
(xDeáki, 1884. ápr. 23.) 

30. xl895. Bandat Horst (Bp.) geológus 
(+Hackensack, USA, 1982. dec. 9.) 

fl945. Balogh Béla (Bp.) filmrendező 
(xSzékesfehérvár, 1885. jan. 1.) 

xl920. Bakky Sándor (Jászberény) festő 
(+Bp. 1965. jan. 6.) 

Április 
1445. A pesti országgyűlés elismeri V. 

Lászlót királynak. 
fl945. Faluvégi Dénes (Buchenwald) 

szerkesztő (xSzékelyszentistván, 
1888. dec. 17.) 

fl945. Goldmann György (Dachau) 
szobrász (xVecsés, 1904. dec. 21.) 

fl945. Kuti Sándor (Németo.) zeneszer-
ző, karnagy (xBp. 1908. május 18.) 

fl945. Magaziner Pál (Günstkirchen) 
gyáros, alpinista, turisztikai író 
(xBp. 1989.?) 

tl945. Petri Pál (Bp.) politikus (xBp. 
1881. nov. 29.) 

f i 945. Vázsonyí János (Dachau) jogász, 
politikus (xBp. 1900. máj. 19.) 

1.X1895. Gáspár Simon Antal (Istensegíts) 
néprajzi gyűjtő (Halásztelek, 1978. 
febr. 15.) 

1920. Horthy kormányzó bevonul a 
budai várba, megszünteti a főve-
zérséget. 

xl920. Clemens Marcell (Segesvár) orvos, 
sebész urológus (+Bp. 1989. jún. 
27.) 

tl945. Balla Zoltán (Bp.) sakkozó (xBp. 
1883. aug. 31.) 

fl945. Balogh Bálint (Galánta) méhész, 
méhészeti szakíró, szerkesztő 
(xGalánta, 1889. jan. 17.) 

fl945. Szilágyi István (Gyula) festő 
(xGyula, 1896. jún. 11.) 

2. xl845. Dénes Ferenc (Tribs) tanár, termé-
szetkutató turista,a Magyarországi 
Kárpát Egyesület egyik alapítója 
(+Lőcse, 1914. okt. 15.) 

xl845. Gergely Sámuel (Lukafalva) tör-
ténész (+Hosszúfalu, 1935. márc. 
28.) 

xl895. Hartai Ferenc (Nagyzsám) fuvo-
laművész, zenetanár (xBp. 1970. 
máj. 5.) 

fl920. Daday Jenő (Bp.) zoológus, hid-
robiológus, akadémikus (xBúza-
mező, 1855. máj. 24.) 

fl945. Apor Vilmos (Győr) r.kat. püspök 
(xSegesvár, 1892. febr. 29.) 

3.xl895. Korda Zoltán (Túrkeve) filmren-
dező (+Beverly Hills, USA. 1961. 
okt. 13.) 

fl945. Ritoók Emma (Bp.) költő, író, 
műfordító (xNagyvárad, 1868. júl. 
15.) 

4. xl895. Retezár Árpád (Bécs) kémikus 
(+Veszprém, 1974. máj. 25.) 

xl920. Keresztessy Kreutz Hédy (Balassa-
gyarmat) énekes (+Bp. 1974. jún. 
28.) 

1945. Befejeződnek a hadműveletek 
Magyarország területén. 

5.X1895. Némethy Ella (Sátoraljaújhely) 
énekes (+Bp. 1961. jún. 14.) 

xl920. Kádár István György (Kraszna) ref. 
lelkész, költő, író (+Jugoszlávia, 
1981. okt. 9.) 

6.1795. Sándor Lipót főherceg nádor 
memoranduma az ország kor-
mányzásáról: fokozódó hatósági 
terror. 

7.X1895. Patkó Károly (Bp) festő (+Bp. 
1941. ápr. 1.) 

11945. Knuth Károly, ifi. (Bp.) gépész-
mérnök (xBp. 1874. febr. 10.) 
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8. fl920. Szászy-Schwarz Gusztáv (Bp.) xl895. 
jogász, akadémikus (xBp. 1858. 
jan. 14.) 

9.xl845. Erkel László (Pest) karmester, xl895. 
zenetanár (+Pozsony, 1896. dec. 
3.) 

xl845. Szathmári György (Alpestes) 20. xl845. 
kultúrpolitikus, író, akadémikus 
(+Bp. 1898. jan. 4.) 

xl920. Kemenes Ferenc (Bp.) állatorvos, fi920. 
bakteriológus (+Bp. 1989. dec. 22.) 

9. fl945. Solymossy Sándor (Bp.) néprajzku- fl945. 
tató, akadémikus (xPest, 1864. 
aug. 28.) fi920. 

10. xl895. Katona Zsigmond (Sátoraljaújhely) 
szőlész, tanár (+Bp. 1985. márc. 5.) 

tl895. Schopper György (Rozsnyó) r. kat. 21. xl895. 
püspök (xPest, 1819. márc. 9.) 

tl945. Gorka Sándor (Bp.) biológus, 
zoológus (xUngvár, 1878. okt. 12.) xl895. 

11. tl920. Ellinger Jozefa (Bp.) operaénekes 
(xPest, 1852. máj. 25.) tl945. 

xl920. Horváth István (Csapod) politikus 
(+Bp. 1980. szept. 7.) 

/1945. Lónyay Ferenc (Bp.) jogász, borász 22. xl920. 
(xPazony, 1861. jan. 8.) 

14. xl895. Zigány Ferenc (Bp.) matematikus 23. xl645. 
(+Bp. 1975. júl. 23.) 

X1920. Vajta László (Bp.) kémikus, 
akadémikus (+Bp. 1979. máj. 23.) 11895. 

15. xl795. Győry Sándor (Tarján) mérnök, 
matematikus, műszaki író, aka-
démikus (+Pest, 1870. márc. 9.) tl945. 

xl820. Galambos Márton (Selmecbánya) 
orvos, állatorvos (+Pozsony, 1872. 
szept. 6.) 24. X1920. 

X1920. Gábor Márton (Nagyvárad) 
könyvkiadó (+Bp. 1976. dec. 3.) tl945. 

16. xl895. Ernst Jenő (Baja) orvos, biokémi-
kus, akadémikus (+Pécs, 1981. 25. tl945. 
febr. 27.) 

tl895. Keresztessy József (Kp.) vívó (xBp. 26. xl895. 
1819. aug. 7.) 

tl945. Gállik István Dömötör (Bp.) mér-
nök hídépítő (xBp. 1866. márc. 2.) tl945. 

17. xl845. Pauer Imre (Vác) filozófiai író, 
akadémikus (+Bp. 1930. júl. 4.) 27. xl920. 

xl895. Gelenczei Emil (Marosvásárhely) 
jogász, politikus, sakkszakíró 
(+Bp. 1980. dec. 22.) tl945. 

tl945. Jutassy Ödön (Bp.) szerkesztő, 
laptulajdonos (xVeszprém, 1870.?) 

18. tl895. Domanovszky Endre (Bp.) filozó- 28. xl845. 
fiai író, akadémikus (xTótkomlós, 
1817. nov. 17.) 

Lázár (Czartoryski) Mária 
(Herkulesfürdő) színész (+Bp. 
1983. okt. 1.) 
Mannaberg Rózsi (Bp.) zongora-
művész, zenetanár (+Bp. 1986. ápr. 
6.) 
Ember György (Pusztatás) költő, 
műfordító (+Nagyvárad, 1905. máj. 
11.) 
Miklós Ferenc (Bp.) irodalomtörté-
nész (xPomáz, 1869. júl. 14.) 
Pacséry László (Bp.) dramaturg, 
filmfeliratozó (xBp. 1886. ápr. 21.) 
Schuller Alajos (Bp.) fizikus, 
akadémikus (xPest, 1845. szept. 
17.) 
Pozsgai Pálné Jankovich Erzsébet 
(Enying) naiv festő, író (+Győr-
sövényház, 1976. márc. 12.) 
Somogyvári Gyula (Füles) író, 
újságíró (+?, 1953. febr. 12.) 
Csengeri János (?) klasszikafiloló-
gus, műfordító, akadémikus 
(xSzatmárnémeti, 1856. okt. 2.) 
Verebes Károly (Kokand, Szu.) 
színész (+Bp., 1987. dec. 7.) 
Náray György (Palóc) r. kat. pap, 
egyházi ének- és dallamszerző 
(+Nagyszombat, 1699. dec. 5.) 
Scherffel Vilmos Aurél (Felka) 
gyógyszerész, flórakutató (xFelka, 
1835. ápr. 23.) 
Bernáth Laps (Dunaharaszti) 
pedagógus (xDömsöd, 1869. aug. 
23.) 
Győrffy György (Kaposvár) színész 
(+Bp., 1984. nov. 14.) 
Richter Hugó (Bp.) orvos, ideg-
gyógyász (xKőszeg, 1887. aug. 21.) 
Lux Géza (Asch) építész (xBp., 
1910. ápr. 29.) 
Lengyel Emil (Bp.) publicista, 
történész (+New York, 1985. febr. 
12.) 
Horváth Dániel (Bp.) jogász, jogi 
író (xPápa, 1876. ápr. 5.) 
Ónody Miklós (Bp.) könyvtáros, 
szerkesztő (+Ausztria, 1985. máj. 
13.) 
Eöttevényi Olivér (Bp.) ügyvéd, 
jogi, politikai író (xGyőr, 1871. 
márc. 20.) 
Bartók György (Málnás) ref. 
püspök, egyházi író (Kolozsvár, 
1907. dec. 19.) 
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xl845. Láczay Szabó László (Sárospatak) 2. fi945. 
szőlőnemesítő és termesztő 
(+Erdőbénye, 1906. aug. 22.) fl945. 

xl920. Mecséri János (Győr) katona, az 
1956-os forradalom mártírja (+Bp. 
1958. nov. 15.) 3. xl845. 

29. xl895. Kőmíves Erzsi (Bp.) színész (+Bp. 
1978. dec. 30.) 

xl895. Nemes Tihamér (Bp.) gépészmér- xl895. 
nők (+Bp., I960, márc. 30.) 

xl920. Bizse János (Pécs) festő, tanár fl945. 
(+Pécs, 1981. szept. 1.) 

fl945. Antalffy-Zsiross Dezső (Monticelli, 
USA) orgonaművész (xNagybecs- 4. fl920. 
kerek, 1885. júl. 24.) 

f l945. Faludi Sándor (Bp.) színigazgató xl920. 
(xDevecser, 1873. nov. 22.) 

t l945. Magyar Gyula (Bp.) kertész, 
növénynemesítő (xBp., 1884. ápr. xl920. 
24.) 

11945. Vidor Dezső (Bp.) színész, rende- fl945. 
ző, műfordító (xNagykereki, 1870. 
febr. 15.) 

30. xl920. Szakáts Miklós (Érszakácsi) színész fl945 
(+München, 1984. okt. 21.) 

f l945. Bródy Ernő (Bp.) újságíró 
(xNagyvárad, 1882.?) |1945. 

fl945. Csáky Károly, grófi. Bp.) tábornok, 
honvédelmi miniszter (xSzepes-
mindszent, 1873. ápr. 10.) 5. xl845. 

Május 
1420. Zsigmond a magyar sereg élén xl845. 

Prágát ostromolja, de vereséget 
szenved. 6.X1895. 

1520. Török betörés Dalmáciába és 
Boszniába, beveszik Szreberniket fl945. 
Knint. 

1895. Bányászsztájk Salgótarjánban. 7.xl895. 
1920. Különítményes terrorakciók Vá-

cott, Abonyban, Szolnokon. xl895. 
f l945. Károlyi Mór (Terezin) fogorvos 

(xSzentes, 1865. márc. 1.) 
fl945. Morvay Jenő (Prága) festő, grafikus xl920. 

(xTiszaolc, 1902. aug. 1.) 
f l945. Pikier László (Auschwitz) orvos, 

újságíró (xBp., 1902. ápr. 30.) fl945. 
1.X1845. Tóth Ferenc, B. (Nagykörös) 

mezőgazdász, szőlész (+Nagykő- 8. xl920. 
rös, 1919. márc. 28.) 

1895. Fölvonulások Magyarországon, tl945. 
noha a kormány előzőleg betiltja a 
tüntetéseket. 

1920. Budapesten tüntetés a kormány 9.X1895. 
ellen. 

Manninger Vilmos (Sopron) orvos, 
sebész (xSopron, 1876. szept. 30.) 
Nemesdy József (ÁS, Csehország) 
vasúti mérnök (xNagybittse-
Predmér, 1893. márc. 6.) 
Emmer Kornél (Nagyszombat) 
kúria bíró, jogi író (+Mödling, 
Ausztria, 1910. júl. 20.) 
Földi Zoltán (Bp.) kémikus, 
akadémikus (+Bp., 1987. márc. 5.) 
Pfeiffer Izsák (Dachau) rabbi, 
költő, műfordító (xÁcs, 1884. máj. 
29.) 
Börzsönyi Arnold (Győr) régész 
(xják, 1856. máj. 14.) 
Hamza András (Seregélyes) ref. 
lelkész, szerkesztő (+Manville, 
USA, 1983. okt. 20.) 
Stachó Lajos (Nagyvárad) mate-
matikus (+Bp., 1982. dec. 20.) 
Biczó Ferenc (Kaposvár) irodalom-
történész, pedagógus (xKeszthely, 
1895. jan. 28.) 

Joó Gyula (Kecskemét) jogász, 
jogakadémia tanár (xAbony, 1876. 
júl. 17.) 
Rohringer Sándor (Bp.) vízépítő 
mérnök, akadémikus (xKassa, 
1868. márc. 28.) 
Katona Mór (Szentmihályfa) 
jogász, jogakadémiai tanár (+Bp., 
1927. ápr. 4.) 
Puky Ákos (Kükemező) orvos, 
sebész (+Bp., 1905. okt. 4.) 
Pálffy Fidél, gróf (Szentgyörgy) 
politikus (+Bp., 1946. márc. 2.) 
Gelléri Andor Endre (Wels, Auszt-
ria) író (xBp., 1907. márc. 30.) 
Oravecz Pál (Bp.) orvos, sztomato-
lógus (+Bp., 1962. aug. 14.) 
Varga István (Vác) orvos, fogor-
vos, szájsebész (+Bp., 1981. jan. 
17.) 
Fónagy Zoltán (Bp.) ref. lelkész, 
egyházi író (+Tahitótfalu, 1984. 
ápr. 30.) 
Ábrahám Ernő (Bp.) író, újságíró 
(xDebrecen, 1882. márc. 15.) 
Richter Richárd (Miskolc) bánya-
mérnök (+Miskolc, 1979. jún. 5.) 
Milleker Rezső (Bp.) földbirtokos, 
geográfus, meterológus, tanár 
(xVersec, 1887. ápr. 17.) 
Kellner Dániel (Csongrád) orvos, 
sportorvos (+Bp., 1955. márc.3.) 
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10. X1820. Pöschl Ede (Bécs) bányamérnök 
(+Bp., 1898. nov.?) 

11. f i595. Geszti Ferenc (Szászváros) vár-
kapitány (x? 1545?) 

xl920. Varga Sándor (Bp.) kémikus, 
politikus (+Bp., 1984. nov. 6.) 

12. f l845. Batsányi János (Linz, Ausztria) 
költő, akadémikus (xTapolca, 
1763. máj. 9.) 

xl895. Komor Vilmos (Bp.) karmester 
(+Bp., 1971. szept. 28.) 

13. xl895. Erdey Ferenc (Módos) r. kat. 
teológus, tanár, filozófus (+Bp., 
1966. dec. 31.) 

xl895. Fodor Nándor (Beregszász) író, 
újságíró, pszichoanalitikus (+New 
York, 1964. máj. 17.) 

xl895. Szunyogh Xavér Ferenc (Tereske) 
bencés szerzetes, műfordító, peda-
gógus (+Pannonhalma, 1980. okt. 
7.) 

f l920. Lóczy Lajos (Balatonarács) geoló-
gus, földrajztudós, akadémikus 
(xPozsony, 1849. nov. 3.) 

14. f i945. Arató András (Nagyvárad) költő, 
újságíró (xKommandó, 1913. júl. 
14.) 

15 xl720. Hell Miksa (Selmecbánya) jezsuita 
szerzetes, csillagász (+Bécs, 1792. 
ápr. 14.) 

xl895. Berg Ottó (Bp.) karmester, zene-
szerző, kórusvezető (+Bp., 1974. 
máj. 25.) 

17. f l395. Mária királynő (?) Zsigmond 
felesége (x?, 1370.?) 

fl845. Amadé Tádé, gróf (Bécs) zongo-
raművész, zeneszerző (xPozsony, 
1783. jan. 10.) 

xl895. Tóth László (Kecskemét) újságíró, 
könyvkiadó, sakkszakíró ^Kecs-
kemét, 1964. márc. 9.) 

18. xl895. Kecskés Pál (Bp.) r. kat. pap, 
teológus, tanár (+Bp., 1976. jún. 
30.) 

19. xl845. Schunda Vencel József (Dubetz, 
Csehó.) harangöntő (+Bp., 1923. 
jan. 26.) 

xl895. Ágoston Vencel (Bodvica) festő, 
rajztanár (+Baja, 1946. szept. 6.) 

20. 1595. Báthory Zsigmond és Vitéz Mihály 
szövetségkötése 

1795. A budai Vérmezőn lefejezik a 
magyar jakobinus mozgalom veze-
tőit: Sigrayt, Szentmarjayt, Laczko-
vicsot, Hajnóczyt, Martinovicsot. 

fl795. Hajnóczy József (Buda) jogász, a 
magyar jakobinus mozgalom veze-
tője (xModor, 1750. máj. 3.) 

fl795. Laczkovics János (Buda) huszár-
tiszt, a magyar jakobinusok egyik 
vezetője (xSzentlőrinckáta, 1754. 
jan. 13.) 

fl795. Martinovics Ignác (Buda) r. kat. 
apát, a magyar jakobinus mozga-
lom vezetője (xPest, 1755. júl. 22.) 

fl795. Sigray Jakab (Buda) a kőszegi 
tábla ülnöke, a magyar jakobinus 
mozgalom egyik vezetője (xl760.?) 

fl795. Szentmarjay Ferenc (Buda) a 
magyar jakobinusok egyik vezetője 
(xl767.?) 

fl895. Körösi Sándor (Bp.) jogakadémiai 
tanár (xKecskemét, 1824. dec. 19.) 

fl895. Lévay Imre (Bp.) piarista rendfő-
nök, újságíró (xMakó, 1842. nov. 
10.) 

xl920. Backhausz Richárd (Bp.) orvos, 
immunológus (+Bp., 1971. szept. 
27.) 

xl920. Bikády György (Nyergesújfalu) 
színész (+Bp., 1973. jan. 22.) 

20-21. 1945.Az MKP első legális országos 
konferenciája 

22. f i 845 Döme Károly (Pozsony) író, mű-
fordító, akadémikus (xKomárom, 
1768. jan. 26.) 

xl920. Cser Gusztáv (Bp.) karnagy, 
zeneszerző (+Bp. 1986. jan. 31.) 

fl945. Vermes Laps (Szabadka) sportoló, 
spotszervező (xSzabadka, I860, 
jún. 27.) 

23. tl920. Kanyurszky György (Visegrád) r. 
kat. pap. orientalista, egyházi író 
(xNemesmilitics, 1853. márc. 10.) 

fl945. Mutschenbacher Emil (Bp.) 
mezőgazdasági és közgazdasági író 
(xBp., 1878. dec. 31.) 

fl945. Szentgáli Károly (Balatonkenese) 
pedagógus, numizmatikus (xCsi-
csó, 1879. ápr. 19.) 

26. 1045. Orseolo Péter hűséget esküszik III. 
Henrik német császárnak, Magya-
rországot hűbéri uradalomként 
adja neki. 

tl845. Hoblik Márton (Eszék) jogász, író, 
akadémikus (xlgal, 1791. dec. 1.) 

xl920. Tordai György (Gyöngyös) filozó-
fiatörténész (+Bp. 1964. szept. 1.) 

27. f i 595. Gönczi György (Debrecen) ref. 
püspök, egyházi író, költő 
(xGönc,?) 
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|1895. Nikolits Sándor (Bp.) zeneszerző 
(xArad, 1834. márc. 16.) 

fl895. Tóth László (Frankfurt am Main) 
festő (xPest, 1869. júl. 15.) 

28. xl895. Erdélyi Mihály (Szeged) színész, 
színigazgató, operettszerző (+Bp., 
1977. jan. 27.) 

tl945. Barabás Endre (Bp.) tanár, újság-
író (xKözépajta, 1870. márc. 5.) 

29. xl895. Vámos Ferenc (Szeged) építész, 
építészettörténész, művészettörté-
nész (+Bp., 1969. szept. 6.) 

xl895. Hermann Alice (Abafalva) pszicho-
lógus (+Bp., 1975. aug. 16.) 

xl920. Barna István (Bp.) zeneszerző, 
zenetörténész, zenekritikus (+Bp., 
1986. nov. 16.) 

fl920. Bruck Miksa (Bp.) festő (xPest, 
1863. ápr. 6.) 

30. xl745. Ráday Gedeon, gróf (?) nagybirto-
kos, koronaőr, mecénás (+Pest, 
1801. júl. 10.) 

31. 1620. Bethlen Gábor országgyűlést hív 
össze Besztercebányára, törvényt 
hoznak a felekezetek egyenjogúsí-
tására, a jezsuiták kitiltására és az 
egyházi javak kisajátítására a vég-
várak javára. 

xl920. Nagy Kázmér (Szombathely) író, 
újságíró (+Bp., 1985. aug. 24.) 

Június 

1895. Bányászsztrájk Resicabányán 
fl945. Binder Kotrba Géza (Tegernsee, 

bajoro.) kémikus, mikrobiológus, 
enzimológus, tanár (xPozsony, 
1888. júl. 15.) 

1.11945. Ney Dávid (Hörsching) énekes 
(xBp., 1905. szept. 18.) 

2. fl795. Őz Pál (Buda) jogász, a magyar 
jakobinus mozgalom egyik vezető-
je (xPápa, 1766.?) 

fl795. Szolártsik Sándor (Buda) a magyar 
jakobinusok egyik vezetője 
(xGönc, 1766. máj. 25.) 

xl845. Dobrányszky Péter (Kótaj) köz-
gazdász (+Bp., 1918. máj. 24.) 

xl895. Radó Tibor (Bp.) matematikus 
(+Columbia, USA, 1965. dec. 28.) 

3. fl795. Kármán József (Losonc) író 
(xLosonc, 1769. márc. 14.) 

4. xl895. Tóth László (Tápiószele) történész 
(+Szeged, 1958. okt. 12.) 

1920. Versaillesben a magyar békedele-
gáció aláírja a trianoni békeszerző-
dést. 

5. xl745. Cházár András (Jólész) vármegyei 
főjegyző, jogi író, gyógypedagógus 
(+Rozsnyó, 1816. jan. 28.) 

11795. Kováts JózseJ(Nagyenyed) fizikus, 
tanár (x?) 

xl895. Balogh Ödön (Szászrégen) nyel-
vész, néprajzkutató (+Marosvásár-
hely, 1972. dec. 31.) 

xl895. Burka Kelemen (Tápiógyörke) 
ferences szerzetes, teológus, peda-
gógus (+Esztergom, 1968. aug. 21.) 

6. xl845. Maleczky Vilmos (Kuzmiki, 
Lengyelor.) operaénekes (+Bp., 
1924. ápr. 29.) 

7.X1845. Asbóth János (Szatumik) író, 
újságíró, akadémikus (+Videfalva, 
1911. jún. 28.) 

fl945. Zolnai Klára (Bp.) könyvtáros, 
bibliográfus (xSzékesfehérvár, 
1892. dec. 16.) 

9.X1820. Hunfalvy János (Nagyszalók) 
földrajztudós, akadémikus (+Bp., 
1888. dec. 6.) 

|1845. Gévay Antal (Bécs) történész, 
akadémikus (xKomárom, 1796.?) 

X1895. Kelemen Emil (Bp.) festő (+New 
York, 1973., ápr. 25.) 

X1895. Kelemen László (Szeged) jogász, 
tanár (+Szeged, 1967. márc. 3.) 

xl895. Nyergesi János (Nyergesújfau) 
festő, grafikus (+Nyergesújfalu, 
1982. dec. 22.) 

10. fl945. Elek Oszkár (Bp.) tanár, irodalom 
történész (xSzolnok, 1880. febr. 4.) 

11. xl895. Tisza Antal (Szolnok) földmun-
kásmozgalom vezetője (+Szu. 
1941. jún. ?) 

12. fl895. Markó András (Viareggio, Olaszo.) 
festő (xBécs, 1824. szept. 9.) 

tl945. Banóczi László (Bp.) rendező, 
műfordító, színikritikus (xBp. 
1884. nov. 23.) 

14. xl920. Sthymmel Miklós (Bp.) gordonka-
művész, zenekarvezető (+Bp., 
1981. máj. 30.) 

15. xl845. Végh János (Veréb) zeneszerző 
(+Bp., 1918. febr.?) 

xl895. Szilágyi Jolán (Székelyudvarhely) 
grafikus (+Bp., 1971. júl. 8.) 

16. fl595. Hardeck Ferdinánd (Bécs) csá-
szári generális, Győr várkapitánya 
(x?) 
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xl895. Misoga László (Bp.) színész (+Bp., 
1969. ápr. 8.) 

fl945. Schneider Miklós (Velem) tanár, 
levéltáros (xÉrsekújvár, 1897. dec. 
7.) 

18. X1895. Diósy Antal (Bp.) festő (+Bp., 
1977. aug. 22.) 

xl895. Székely Laps (Mecsekszabolcs) 
bányamérnök, technikatörténész 
(+Bp., 1977. okt. 18.) 

19. fl945. Nádai Pál (Bp.) művészeti író 
(xCegléd, 1881. dec. 15.) 

20. xl895. Vitkay Gyula (Torontálvásárhely) 
zeneszerző, karnagy, orgonamű-
vész (+Újvidék, 1973. márc. 23.) 

20-aug.8. 1920,Szállítómunkások nemzetközi 
bojkottja Magyarország ellen a 
különítményesek terrorakciói mi-
att. 

20. xl920. Görög Jenő (Bp.) kémikus (+Bp., 
1978. dec. 12.) 

21. X1820. Pados János (Dunaföldvár) r. kat. 
pap, orvos (+Nemestördemic, 
1892. jún. 22.) 

xl845. Kiss Áron, Hegymegi (Porcsalma) 
pedagógus, pedagógiai író (+Bp., 
1908. okt. 25.) 

22. xl895. Dalnoki Ferenc (Krakkó) újságíró 
(+Bp., 1973. szept. 23.) 

fl920. Tichy Gyula (Rimaszombat) festő 
(xRimaszombat, 1879. aug. 28.) 

23. xl845. Andreánszky Gábor (Bécs) politi-
kus, földbirtokos (+Alsópetény, 
1908. máj. 19.) 

fl945. Csajághy Gyula (Szentes) költő, 
dalszerző (xCsanytelek, 1875.?) 

24. xl820. Nogáll János (Győr) r. kat. püspök, 
egyházi író (+Nagyvárad, 1899. júl. 
19.) 

xl895. Balázs Gyula (Arad) orvos, 
toxikológus (+Bp., 1961. szept. 7.) 

25. |1795. Zöld Péter (Csíkrákos) r. kat. pap, 
történetíró (xCsíkmadéfalva, 1727. 
szept. 21.) 

tl945. Ligeti Juliska (Bp.) színész (xBp., 
1877. dec. 8.) 

26. fl920. Freund Vilmos (Bp.) építész 
(xPaks, 1846. aug. 12.) 

fl945. Reiss Zoltán (Bp.) építész (xBp., 
1877. máj. 24.) 

27. xl745. Kőszeghy László (Szeged) r. kat. 
püspök (+Temesvár, 1828. jan. 4.) 

tl945. Keleti Juliska (?) énekes, 
operettszínész (xMiskolc, 1885. 
aug. 4.) 

28. xl895. Gerióczy Gedeon (Bp.) építész 
(+Bp, 1975. júl. 30.) 

xl895. Merényi Oszkár (Sóvár) irodalom-
történész, tanár (+Bp., 1981. márc. 
19.) 

xl895. Szentiványi Béla (Bp.) színész, 
rendező, színigazgató (+Bp., 1959. 
okt. 7.) 

29. fl945. Hegedűs Ármin (Bp.) építész 
(xSzécsény, 1869. okt. 5.) 

fl945. Mahler Ede (Bp.) történész, régész, 
akadémikus (xCiffer, 1857. szept. 
28.) 

Július 

fl795. Gotthardi Ferenc (Bécs) a császári 
titkosrendőrség vezetője, királyi 
tanácsos (xPest, 1750.?) 

1845. A Zágráb megyei tisztújításon 
Zunich József magyarpárti politi-
kust választják alispánná. 

fl945. Morbitzer Dezső (Pesthidegkút) 
kertész, kerttervező (xBp., 1879. 
jan. 23.) 

fl945. Nemes Mihály (Bp.) grafikus, 
illusztrátor (xPest, 1866. jan. 6.) 

1.1595. A császári fősereg ostrom alá veszi 
Esztergomot 

xl845. Silberstein Adolf (Pest) újságíró, 
kritikus (+Bp., 1899. jan. 12.) 

1945. A szovjet hadsereg megszünteti a 
katonai gyárparancsnokságokat. 

2.xl945. Salamon Anikó (Réty) etnográfus 
(+Kolozsvár, 1981. júl. 1.) 

3. |1945. Darnay Kálmán (Sümeg) muzeo-
lógus, régész, író (+Sümeg, 1864. 
máj. 11.) 

fl945. Markup Béla (Bp.) szobrász 
(+Hámor, 1873. aug. 23.) 

4.1795 Kivégzik Őz Pált és Szolárcsik 
Sándort, a magyar jakobinus moz-
galom vezetőit. 

xl845. Szinyei Merse Pál (Szinyeújfalu) 
festő (+Jernye, 1920. febr. 2.) 

xl895. Görgényi-Göttche Oszkár (Bács-
kula) orvos, gyermekgyógyász, tü-
dőgyógyász (+Bp. 1972. ápr. 13.) 

xl895. Hlatky Endre (Nagyvárad) szer-
kesztő, rádióigazgató, sajtófőnök 
(+Róma, 1957. júl. 11.) 

X1920. Vaszkó Mihály (Endrőd) pszicho-
lógus, tanár, pedagógiai író (+Bp. 
1970. okt. 6.) 

11945. Nagy Zoltán (Bp.) költő, kritikus 
(xErmihályfalva, 1884. máj. 15.) 
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5.X1845. Pallavicini Ede, őrgróf (Padua) xl895. 
közgazdász, politikus (+Fiume, 
1914. jan. 19.) xl895. 

f l945. Jakabházy Zsigmond (Bp.) orvos, 
gyógyszerkutató (xKiskede, 1867. 
máj. 26.) xl895. 

6.X1895. Buzágh Aladár (Derecsény) 
kémikus, akadémikus (+Bp. 1962. xl920. 
jan. 20.) 

7. fl945. Kemény Rezső (?) hegedűművesz, fl945. 
zenetanár (xNyíregyháza, 1871. 
márc. 21.) 

10. xl795. Nyáray Antal (Györe) költő, író 21. xl845. 
műfordító (+Pest, 1870. máj. 11.) 

f l920. Czirbusz Géza (Bp.) kegyesrendi 
pap, tanár, földrajztudós (+Kassa, 
1853. szept. 17.) fl895. 

fl945. Ángyán Béla (Bp.) jogász, politi-
kus (xBp. 1885. márc. 10.) 

11. tl945. Ács Lipót festő, iparművész, 22. xl745. 
rajztanár (xVizsoly, 1868. aug. 6.) 

f1945. Szirmai Imre (Bp.) színész 
(xSzeged, I860, jún. 26.) 

12. fl795. Sándor Lipót főherceg (Laxenburg, 23. fl895. 
Ausztria) nádor, II. Lipót fia 
(xFirenze, 1772. aug. 14.) xl920. 

xl920. Megyeri Barnabás (Nagyvárad) 
szobrász (Bp. 1966. márc. 14,) 25. xl895. 

13. xl845. Hertzka Tivadar (Pest) újságíró, 
közgazdasági író (+Wiesbaden, 27. xl895. 
1924. okt. 22.) 

14. xl920. Siklós József (Bp.) ref. lelkész, 
költő (+Bp. 1983. jan. 5.) xl895. 

15. 11345. Báthori András, ecsedi (?) r. kat. 
püspök (x?) 27. fl945. 

16. fl920. Benczúr Gyula (Dolány) festő, 
akadémikus (xNyíregyháza, 1844. 28. xl645, 
jan. 28.) 

17. X 1 9 2 0 . Simon Antal (Kék) szakszervezeti 2 8 - 2 9 . 
vezető, bányamérnök (+Bp. 1982. 
máj. 28.) 

19. 1920. Teleki Pál alakít kormányt. 
X1845. Fleischer Antal (Kecskemét) ké- 28. |1920. 

mikus, gyógyszerész (+Kolozsvár, 
1877. nov. 28.) 29. 1095. 

fl845. Kováts-Martiny Gábor (Pozsony) fl095. 
matematikus, fizikus, tanár (xTur- xl845. 
pólya, 1782. márc. 4.) 

20. 1645. I. Rákóczi György rimaszombati 
táborában parancsot kap a Portá- 30. xl895 
tói, hogy kössön békét III. Ferdi-
nánddal és vonuljon vissza Erdély- fl945. 
be. 

20. xl895. Artner Edgár (Bp.) r. kat. pap, 
egyháztörténész, tanár (+Bp. 1972. xl945. 
aug. 12.) 

Bodó Richárd (Brassó) orvos, far-
makológus (+New York, 1965. ?) 
Moholy-Nagy László (Bácsborsod) 
festő, fotóművész, művészeti író 
(+Chicago, 1964. nov. 24.) 
Tüdős Klára (Debrecen) jelmez-
tervező (+Bp. 1980. ápr. 16.) 
Góby JózseJhé László Gizella (Solt) 
könyvkiadó (+Bp. 1974. febr. 11.) 
Petrovics Elek (Bp.) művészettör-
ténész, művészeti író, akadémikus 
(xDeregnyő, 1873. aug. 10.) 
Nagy György András (Makó) Az 
1891. jún. 21-i battonyai zendülés 
szervezője (+Battonya, 1926. ápr. 
13.) 
Barna Ferdinánd (Bp.) nyelvész, 
műfordító, könyvtáros (xNagyká 
roly, 1825. máj. 23.) 
Hannulik János Krizosztom 
(Predmér) piarista szerzetes, költő, 
teológus (+Nagykároly, 1816. 
szept. 3.) 
Mártonffy Frigyes (Újpest) író 
(xKomárom, 1825. nov. 17.) 
Szemes Mihály (Bp.) filmrendező 
(+Bp. 1977. okt. 3.) 
Huszár Géza (Stájerlakanina) 
matematikus (+Bp. 1965. febr. 21.) 
Hankó Géza (Temesvár) mérnök 
földmérő, térképész (+Bp. 1973. 
jan. 19.) 
Hirt Géza (Paks) állatorvos (+Bp. 
1957. jún. 20.) 
Toronyi Gyula (Bp.) operaénekes 
(xBp. 1872. szept. ?) 
Széchényi Pál (Gyöngyös) r. kat. 
érsek (+Sopron, 1710. máj. 22.) 
1845.Zurich József magyarpárti 
alispán kinevezése miatt tüntetés 
Zágrábban, a hadsereg veri szét a 
demonstrációt. 
Eötvös Leó (Bp.) újságíró (xBp. 
1881. ?) 
I. (Könyves) Kálmán trónra lépése. 
Szent László (?) király (x? 1040. ?) 
Walz Laps (Gyepüfüzes) kertész, 
flórakutató (+Kolozsvár, 1914. nov. 
27.) 
Stilay Vilmos (Mecsekszabolcs) 
bányamérnök (+Bp. 1985. ápr. 9.) 
Grész Leó (Székesfehérvár) cisz-
terci szerzetes, pedagógus (xCsák-
tornya, 1883. jún. 28.) 
Széky Péter (Bp.) újságíró (+Bp. 
1989. szept. 15. 
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Augusztus 
fl945. Kemény Alfréd (Bp.) művészeti író 

(xújvidék, 1895. ?) 
1.X1820. Micskey Imre (Mezőszentgyörgy) 

vízépítő mérnök (+Cece, 1899. jan. 
14.) 

xl895. Andreánszky Gábor, báró (Alsópe-
tény) botanikus, paleobotanikus, 
akadémikus (+Bp. 1967. nov. 20.) 

fl945. Csortos Gyula (Bp.) színész 
(xMunkács, 1883. márc. 3.) 

fl945. Saághy István (Altersee, Ausztria) 
botanikus, dendrológus (xKámon, 
1865. szept. 26.) 

3. xl920. Sándor fános (Kazár) bányamér-
nök (+Bp. 1987. ápr. 1.) 

5. f l895 Kovács Ferenc (Tátrafüred) jogász, 
politikus, akadémikus (xHódme-
zővásárhely, 1823. máj. 11.) 

1920. A nemzetgyűlés elfogadja a kor-
mányzó jogát a házföloszlatásra. 

6.X1820. Imre Sándor (Megyközpályi) iro-
dalomtörténész, nyelvész, akadé-
mikus (+Hódmezővásárhely, 1900. 
dec. 21.) 

fi945. Soós Béla (Debrecen) ref. lelkész, 
teológus, egyháztörténész (xRá-
koscsaba, 1896. máj. 6.) 

7. xl920. Radnai György (Szurdokpüspöki) 
operaénekes (+Bp. 1977, ápr. 4.) 

8.X1920. Pojják Tibor (Losonc) geológus, 
mineralógus-petrográfus 
(+Miskolc, 1983. nov. 29.) 

9. xl795. Dukai Takách fudit (Duka) költő 
(+Sopron, 1856. ápr. 15.) 

xl895. Schwartz Fülöp (Versec) orvos, 
kórbonctani szakértő ^Pennsylva-
nia, USA, 1977. dec. 1.) 

xl895. Vas-Witteg Miklós (Óbarokpuszta) 
szakszervezeti vezető (+Bp. 1975. 
febr. 4.) 

10. X1845. Wallandt Ernő (Máriaradna) mér-
nök, folyamszabályozó (+Orsova, 
1912. szept. 27.) 

1895. Országos nemzetiségi kongresszus 
Budapesten. 

X1895. Vértess Marcell (Újpest) festő, 
grafikus, illusztrátor (+Párizs, 1961. 
nov. 1.) 

fl920. Politzer Ádám (Bécs) orvos, orr-
fül-gégész (xAlberti, 1835. okt. 1.) 

12. xl920. Lénárth Elek karmester, kürtmű-
vész (+Bp. 1984. máj. 6.) 

xl920. Nyerges Ágnes (Visegrád) újságíró 
(+Bp. 1988. szept. 2.) 

12. xl920. Stoll Lóránd (Tata) bányamérnök 
(+Miskolc, 1976. jan. 7.) 

13. xl920. Timkó Imre (Bp.) gör. kat. püs-
pök, teológus, művészettörténész 
(+Nyíregyháza, 1988. márc. 30.) 

14. fl595. Mansfeld, Kari, gróf (Komárom) 
császári generális, hadvezér, Pár-
kány és Esztergom ostromlója (x?) 

15. xl895. Sebestyén Dezső (Bp.) színigazgató 
(+Bp. 1974. jún. 25.) 

16. 1845. Széchenyi István hozzákezd a Tisza 
szabályozásához. 

xl920. Gazda Tamás (Bp.) közgazdász 
(+Bp. 1987. okt. 23.) 

17 xl895. Barta István (Bp.) vízilabdázó 
(+Bp. 1948. febr. 16.) 

xl920. Siska fózsef (Médervár) mestersza-
kács (+Bp. 1983. szept. 6.) 

fl945. Vendl Mária (Sopron) tanár, 
mineralógus (xGyergyóditró, 1890. 
máj. 26.) 

18. xl895. Gaál Andor (Balassagyarmat) író, 
újságíró (Auschwitz, 1944.?) 

xl895. Pártos Gusztáv (Pusztaszentbene-
dek) színész (+Bp. 1947. aug. 20.) 

1920. Nagyatádi Szabó István a nemzet-
gyűlés elé terjeszti a földbirtokre-
formról szóló törvényjavaslatot. 

fl945. Pastinszky fános (Bp.) tanár, 
turkológus, nyelvész (xPilismarót, 
1873. szept. 22.) 

fl945. Szily Pál (Mosonmagyaróvár) 
orvos, biokémikus, bakterológus 
(xBp. 1878. máj. 16.) 

19. "1295. Martell Károly (?) trónkövetelő, V. 
István magyar király unokája (x? 
1271. ?) 

19 xl895. Lovrekovich István (Újvidék) or-
vos, bakteriológus (+Bp. I960, 
aug. 6.) 

21. xl895. Boross F. László (Kellemes) újság-
író (+? 1938. ?) 

22. xl895. Almásy László Ede (Borostyánkő) 
politikus (+Salzburg, 1951. márc. 
22.) 

xl895. Kálmán István (Petőhenye) fafa-
ragó, népművész (Balatonfenyves, 
1979. dec. 5.) 

23. xl920. Grosszmann Frigyes (Bp.) búvár, 
az 1956-os forradalom mártírja 
(+Bp. 1959. okt. 28.) 

24. fl845- Sváiczer Gábor (Nagybánya) 
bányamérnök (xKassa, 1784. ?) 

fl920. Asbóth Oszkár (Bp.) nyelvész, 
akadémikus (xújarad, 1852. aug. 
10.) 
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xl920. Kiss Károly Nagyszalonta) újságíró, 
gyorsírótanár (+Bp. 1986. márc. 
27.) 

25. 1620. A rendek Bethlen Gábort Magyar-
ország királyává választják, de az 
uralkodó nem engedi magát meg-
koronázni. 

xl895. Földvári Ferenc (Bp.) orvos, 
bőrgyógyász (+Bp. 1981. febr. 19.) 

26. 1595. Pálffy Miklós Vörösvárnál meghi-
úsítja a budai pasa tervét, hogy 
felmentse az ostromlott Esztergo-
mot. 

xl895. Hartmann Imre (Bp.) zenész, 
csellista (+Mexikó-város, 1978. 
nov. 9.) 

fi945. Szentgáll Antal (Bp.) mérnök, 
építész (xBaja, 1868. ?) 

27. xl895. Alföldi András (Pomáz) régész, 
történész (+Princeton, USA 1981. 
febr. 12.) 

27. xl845. Lechner Ödön (Pest) építész (+Bp. 
1914. jún. 10.) 

2 8 . X 1 9 2 0 . Káldy József (Iharosberény) 
erdőmérnök (+Sopron, 1983. febr. 
14.) 

30. xl920. Szabó György, B. (Nagybecskerek) 
esszéíró, festő (+Újvidék, 1963. 
jún. 14.) 

31. xl895. Hosvay Varga István (Kunhegyes) 
festő (+Bp. 1978. dec. 18.) 

fl895. Károlyi Gábor, gn5/(Bp.) politikus 
(xPest, 1841. nov. 18.) 

Szeptember 
2. fl920. Szekula Gyula (Bp.) műfordító, 

közlekedési író (xCservenka, 1850. 
márc. 18.) 

3.1595. A császári seregek fölmentik 
Esztergomot, majd Visegrádot és 
Vácot. 

1795. József főherceg Magyarország új 
nádora. 

X 1 8 2 0 . Lutter Nádor (Bér) matematikus, 
tanár, akadémikus (+Bp. 1891. 
dec. 30.) 

4.X1895. Czifranics Mihály (Ibrány) mező-
gazdász )+Ibrány, 1984. szept. 17.) 

xl895. Irsy László (Somlójenő) építész, 
építészeti író (+Bp. 1981. ápr. 24.) 

xl895. Lázár Vilmos (Kaposvár) mező-
gazdász, tanár (+Bp. 1972. júl. 26.) 

xl920. Török István (Zalaegerszeg) 
építészmérnök, geodéta (+Bp. 
1978. júl. 18.) 

5. fl920. Heil Fausztin (Bp.) jogász, jogi író 
(xMilánó, Olaszo., 1847. febr. 15.) 

|1945. Mészáros László (Szovjetunió) 
szobrász (xBp. 1905. szept. 18.) 

11945. Viski Károly (Bp.) etnográfus, 
akadémikus (xTorda, 1883. ápr. 
14.) 

6. X1895. Máté Elek (Pécs) ref. lelkész, tanár, 
műfordító (+Bp. 1968. jan. 22.) 

7. f i 845. Mayerjfy Ferenc Xavér (Pest) 
serfőző, szőlész (xPest, 1776. ?) 

fl920. Dömötör Pál (Zombor) költő, 
műfordító (xBaja, 1844. júl. 15.) 

8.fl295. Fenenna (?) III. András felesége 
(x?) 

9.X1820. Gubitz András (Jászjakóhalma) 
kovács, mezőgazdasági gépész 
(+Pest, 1869. okt. 16.) 

xl845. Acsády Ignác (Nagykároly) 
történetíró, akadémikus (+Bp. 
1906. dec. 17.) 

xl895. Ásguthy Erzsébet (Eperjes) író. 
költő (+Eperjes, 1984. jan. 25.) 

xl920. Sőtér Istvánné Jász Veronika 
(Kassa) iparművész (+Bp. 1989. 
máj. 12.) 

xl920. Szalay Mihály (Veszprém) mező-
gazdász, állatorvos, ichtiológus 
(+Szarvas, 1974. ?) 

11. f i 645. Esterházy Miklós, gróf 
(Nagyhöflány) nádor, földbirtokos 
(xGalánta, 1582. ápr. 8.) 

xl795. Kemény József, gróf (Gerend) 
történetíró, akadémikus (+Gerend, 
1855. szept. 12.) 

xl845. Siegmeth Károly (Znaim, Morvaor-
szág) vasúti mérnök, turisztikai író, 
barlangász (+Munkács, 1912. ápr. 
21.) 

12. xl895. Cseh Andor (Marosludas) r. kat. 
pap, nyelvész, eszperantista 
(+Kerkhoflaan, Hollandia, 1979. 
márc. 9.) 

xl920. Bácskai Gyula (Szeged) kémikus 
(+Veszprém, 1973. nov. 8.) 

tl920. Schiller Zsigmond (Bp.) újságíró, 
botanikus (xógyalla, 1847. szept. 
17.) 

13. tl945. Szily Aurél (Bp.) orvos, szemész 
(xBp. 1880. jún. 1.) 

tl945. Timkó György (Bp.) botanikus, 
néprajzkutató (xUngvár, 1881. ápr. 
23.) 

14. xl745. Bruna Xavér Ferenc (Zágráb) 
jezsuita szerzetes, matematikus, 
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csillagász, filozófus, teológus 
(+Pest, 1817. nov. 30.) 

15. fl920. Mosshammer Román (Bp.) hárfa- |1945. 
művész (xBécs, 1868. ?) 

16. 1895. Amnesztia a Memorandum-perben 
elítélt nemzetiségi vezetőknek. 

11895. Girvkuti Ferenc (Bp.) mezőgaz-
dász, mezőgazdasági író (xjuta, 27. xl920. 
1816. júl. 23.) 

11895. Székely József (Bp.) író, költő, 
újságíró, levéltáros (xDebrecen, 28. 1620. 
1825. márc. 1.) 

17. X1845. Schuller Alajos (Pest) fizikus, xl895. 
akadémikus (+Bp.. 1920. ápr. 20.) 

X 1 9 2 0 . Toki Horváth Gyula (Kaposvár) 
cigányprímás (+München, 1971. |1895. 
okt. 13.) 

18. fl495. Egervári László (?) horvát bán (x? 
1430-1435 között) 

xl895. Merényi Gusztáv (Kassa) orvos, fl920. 
belgyógyász, katonaorvos (+Bp. 
1950. aug. 19.) 29. U795. 

tl895. Péch Antal (Selmecbánya) bánya-
mérnök, bányászati író, akadémi-
kus (xNagyvárad, 1822. jún. 14.) xl845. 

19. xl895. Feri Sándor (Gyöngyös) jogász 
(+Bp. 1986. jún. 9.) xl845. 

20. fl795. Forgách Miklós, gróf (?) földbirto-
kos, császári és királyi kamarás, 
titkos tanácsos (xGhymes, 1731 k.) 30. xl920. 

xl895. Fermedzsin Márton Özséb (Vinga) 
ferences szerzetes, történész fi945. 
(+Nasic, 1897. jún. 25.) 

xl895. Rusvay Kálmán (Jászapáti) állator- - • 
vos (+Kecskemét, 1982. júl. 3.) Oktober 

21. xl845. Mühle Vümos (Kulm) kertész, fl645. 
rózsatermesztő (+Temesvár, 1908. 
szept. 15.) 

xl895. Kramár Jenő (Bp.) orvos, gyér- 1 . X 1 8 2 0 . 
mekgyógyász (+USA, 1981.) 

11945. Siklódy Lőrinc (Bp.) szobrász fl945. 
(xDitró, 1876. ?) 

22. xl845. Hetyey Sámuel (Heltye) r. kat. 
püspök, tanár (+Karlsbad, 1903. 
szept. 1.) 11945. 

X1895. Szentmártony Tibor (Bp.) mate-
matikus (+Bp. 1965. júl. 18.) 

fl945. Vikár Béla (Dunavecse) etnográ- 2.xl845. 
íús, műfordító, akadémikus (xHe-
tes, 1859. ápr. 1.) 

23.11945.Révész Imre, Csebray (Nagy- 3.xl845. 
szőllős) festő, illusztrátor (xSátor-
aljaújhely, 1859. jan. 21.) 4.X1845. 

26. xl795. Mayer Lambert Ferenc (Tepl., 
Csehország) premontrei szerzetes, 

csillagász (+Krukanitz, 1865. aug. 
7.) 
Bartók Béla (New York, USA) 
zeneszerző, zongoraművész, zene-
tudós, népzenegyűjtő, akadémikus 
(xNagyszentmiklós, 1881. márc. 
25.) 
Bodrossy Félix (Temesvár) moz-
gófilm-szakember (+Bp. 1983. 
febr. 10.) 
Bethlen Gábor ostrom alá veszi 
Hainburgot. 
Móczi András (Nagysalló) szak-
szervezeti vezető (+Bp. 1984. 
szept. 4.) 
Veres Pálné Beniczky Hermin 
(Váchaityán) pedagógus, a nőne-
velés előharcosa (xLázi, 1815. dec. 
13.) 
Somló Bódog (Kolozsvár) jogász, 
tanár (xPozsony, 1873. ?) 
Vajda Sámuel (Győr) bencés 
szerzetes, tihanyi apát (xjánosháza, 
1718. febr. 18.) 
Bartsch Samu (Igló) zoológus 
(+Baja, 1895. jan. 19.) 
Bodon József (Rimaszombat) 
jogász, ügyvéd, jogi író ^Rima-
szombat, 1908. febr. 10.) 
Kovács Gyula (Bp.) bábszínész, 
rendező (+Bp. 1986. okt. 11.) 
Éder Gyula (Bp.) festő (xKassa, 
1875. dec. 25.) 

Maurer Mihály (?) Bethlen Gábor 
követe Konstantinápolyban (xSze 
pes vm. ?) 
Mollináry Antal (Titel) tábornok 
(+Albate, 1904. okt. 27.) 
Ernyey József (Bp.) etnográfus, 
nyelvész, történész, tudománytör-
ténész, gyógyszerész (xBélaudvar-
nok, 1874. szept. 21.) 
Mikola Sándor (Nagykanizsa) 
matematika és fizikatanár, akadé-
mikus (xPéterhegy, 1871. ápr. 16.) 
Bernáth Géza (Kocsord) jogász, a 
Kúria másodelnöke (+Bp. 1932. 
szept. 12.) 
Petrik Géza (Alsószeli) bibliográfus 
(+Bp. 1925. aug. 26.) 
Batka János (Pozsony) levéltáros, 
művészeti író (+Pozsony, 1917. 
dec. 3.) 
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xl895. Csekély Aladár (Székelyudvarhely) 
tanár, gyorsírás-tanár (+Bp. 1964. 
nov. 7.) 

fl945. Gyárfás Elemér (Bukarest) politi-
kus, közgazdász (xBorzás, 1884. 
aug. 27.) 

5. xl845. Bognár Vilma (Pest) operaénekes 
(+Bp. 1904. jún. 3.) 

fl920. Finály György (Bp.) orvos, sebész 
(xKolozsvár, 1874. ápr. 24.) 

6. xl795. Lahner György (Besztercebánya) 
honvéd tábornok (+Arad, 1849. 
okt. 6.) 

fl795. Szentjóbi Szabó László (Kufstein) 
költő, a magyar jakobinusok egyik 
vezetője (xOttomány, 1767. jún. 
22.) 

xl845. Pirchala Imre (Buda) pedagógus, 
klasszika-filológus (+Bp. 1923. júL 1.) 

7.xl895. Szabó László (Bp.) tábornok, 
diplomata (+Argentína, 1956. k.) 

1945. Törvényhatósági választások Buda-
pesten. 

8.fl895. Szécsi Zsigmond (Selmecbánya) 
erdőmérnök, vadászati író (xKis-
garam, 1841. okt. 6.) 

9. xl845. Bászél Aurél (Kassa) klasszika-
filológus (+Bp. 1920. febr. ?) 

X1920. Csatáry Zoltán (Bp.) orvos, ideg 
sebész, katonaorvos (+Bp. 1982. 
jan. 23.) 

11. fl920 . Szaák Lujza (Bp.) író, tam'tó 
(xGyarmat, 1855. jún. 4.) 

xl920. Szalai János (Kiskunmajsa) hídépí-
tő mérnök, kutató, tanár (+Bp. 
1981. júl. 27.) 

12. fl895. Szarvas Gábor (Bp.) nyelvész, 
akadémikus (xAda, 1832. márc. 
22.) 

fi920. Lajta Béla (Bécs) építész (xBp. 
1873. jan. 23.) 

13. fl795. Ádány András (Esztergom) je-
zsuita szerzetes, fizikus (xDor-
mánd, 1716. dec. 28.) 

xl920. Horvai Rezső (Szeged) kémikus 
(+Szeged, 1967. ápr. 25.) 

14. fl945. GyörökL. Tivadar (Keszthely) ker-
tész, mezőgazdasági tanár (xLőcse, 
1876. dec. 10.) 

15. xl895. Bura Sándor (Nagyvárad) cigány-
prímás (+Bp. 1956. júl. 1.) 

16. xl895. Kilényi Mária (Bp.) műfordító, író 
(+Bp. 1967. máj. 15.) 

xl920. Szolnoki János (Rákospalota) 
biológus, mikrobiológus (+Bp. 
1978. júl. 29.) 

17. fl845. Horváth Zsigmond (Kővágóőrs) 
író, műfordító, akadémikus (xKis-
köcsk, 1782. jan. 20.) 

xl895. Wietorisz Róbert (Szepesremete) 
bányamérnök (+Pécs, 1973. jún. 9.) 

fl920. Mészáros Alajos (Bp.) színész 
(xBp. 1877. júl. 14.) 

18. X1820. Peez Ármin (Pest) kertész, kertter-
vező (+Bp. 1896. ápr. 6.) 

18. xl845. Klug Nádor (Kotterbach) orvos, 
fiziológus, akadémikus (+Bp. 1909. 
máj. 14.) 

xl920. Somfai János (Magyarürög) kürt-
művész (+Pécs, 1986. aug. 22.) 

xl895. Főidényi László (Gödöllő) színész 
(+Bp. I960, júl. 25.) 

19. fl845. Karacs Ferencné Takács Éva 
(Pest) pedagógus, író, kritikus 
(xRákospalota, 1780. márc. ?) 

fl920. Molnár István (Bp.) pomológus, 
szőlész (xEsztergom, 1850. febr. 7.) 

20. xl820. Kazinczy Laps (Széphalom) 
honvéd tábornok (+Arad, 1849. 
okt. 25.) 

xl845. Bruck Jakab (Pest) orvos, balneo 
lógus (+Bp. 1902. febr. 12.) 

fl945. Horváth János (Bp.) szövetkezeti 
vezető, szerkesztő (xCsepreg, 
1853. márc. 1.) 

21. xl845. Mocsáry Béláné Fáy Mária 
(Pomáz) író (?) 

xl895. Gohér Mihály (Kiskőrös) gépész-
mérnök (+Bp. 1975. ápr. 17.) 

22. fl920. Fülöp Áron (Felsőboldogfalva) 
költő (xFelsőboldogfalva, 1861. 
márc. 25.) 

24. xl895. Budinszky László (Bp.) jogász, 
politikus (+Bp. 1946. márc. 9.) 

25. xl920. Tóth László (Tárd) tanár, pedagó-
giai író (+Bp. 1978. márc. 31.) 

28. X1895. Karády Károly (Bp.) malomgé-
pész, technikus (+Bp. 1980. febr. 
10.) 

29. 1595. Bocskai István győzelme Gyurgye-
vónál a török felett. 

1920. Fabó Bertalan (Bp.) zenetörténész, 
zenei író (xTaktakenéz, 1868. máj. 
25.) 

fl920. Springer Ferenc (Bp.) jogász, 
sportszervező (xPest, 1865. okt. 
15.) 

30. |1645. Vette György (Graudenz, Len-
gyelo.) természettudós, botanikus, 
gyógyszerész (+Nagyszeben, 1704. 
jún. 11.) 
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fl945. Fleischer Antal (Bp.) karmester 
(xMakó, 1891. máj. 30.) 

31. fl920. Sobó Jenő (Sopron) kohómérnök 
(xHodrusbánya, 1853. márc. 15.) 

November 
1.X1845. Teleki Sámuel, gróf (Sáromberke) 

Afrika-kutató, fölfedező, akadémi-
kus (+Bp. 1916. márc. 10.) 

xl895. Izsák Domokos (Csehétfalva) 
parasztköltő, mesemondó, nép-
művész (+Bencéd, 1977. máj. 26.) 

xl895. Szende László (Szombathely) 
építészmérnök (+Bp. 1974. máj. 1.) 

tl920. Farkas Ernőd (Bp.) költő, író, 
újságíró (xÁlmosd, 1866. aug. 10.) 

fl945. Séthy Antal (Bp.) jogász, politikus 
(xBicske, 1870. ápr. 14.) 

2. fi845. Bakodi József (Pest) orvos 
(xMoson, 1791. febr. 21.) 

3.X1820. Villási Pál (Léva) jogász, tanár, 
kertészeti író (+Bp. 1888. ápr. 26.) 

11945. Polgár Iván János (Székesfehérvár) 
ciszterci szerzetes, tanár, régész, 
történész (xEger, 1874. febr. 15.) 

4.1620. A budai Pasa elfoglalja Vácot 
X1895. Olcsai-Kiss Zoltán (Szalafő) 

szobrász (+Bp. 1981. jan. 3.) 
xl895. Tarján Ferenc (Bp.) fizikus, 

feltaláló, rádiótechnikus (+Bp. 
1956. nov. 28.) 

1945. Országgyűlési választások Magya-
rországon. 

5.X1920. Szécsey György (Petrilla) orvos, 
enzimológus (+Bp. 1978. aug. 17.) 

6. fl945. Török Irma (Bp.) színész 
(xTemesvár, 1871. márc. 13.) 

7. fl920. Endrődi Sándor (Bp.) költő, író, 
akadémikus (xVeszprém, 1850. 
jan. l6.) 

fl945. Doktor Sándor (Keszthely) orvos 
(xBeregrákos, 1864. jan. 4.) 

8.1620. A császári seregek a fehérhegyi 
csatában győzelmet aratnak a cseh 
felkelőkön. A Habsburgok abszo-
lutisztikus kormányzást vezetnek 
be Csehországban. 

fl895. Csergheő Géza (Bp.) heraldikus, 
címertani író (xHeiligenstadt, 1841. 
júl. 26.) 

fl895. Czakó Kálmán (Bp.) botanikus, 
orvos (xHernádnémeti, 1843. dec. 
7.) 

11945. Fischer Mór (Bp.) gépészmérnök, 
MÁV műszaki főtanácsos (xVerbó, 
1875. dec. 15.) 

9. xl695. Fischer Dániel (Késmárk) orvos 
(+Debrecen, 1746. szept. 18.) 

xl895. Thury Levente (Kisar) újságíró 
(+Bp. 1958. aug. 14.) 

xl895. Uray Tivadar (Munkács) színész 
(+Bp. 1962. jún. 22.) 

X1920. Kállai Kristóf Ervin (Bp.) újságíró, 
diplomata (+Teresopolis, Brazília, 
1990. jan. 22.) 

10. 1545. Ferdinánd követei Konstantiná-
polyban fegyverszünetet kötnek a 
Portával. 

fl895. Baló Józsefi Bp.) orvos, patológus, 
akadémikus (+Bp. 1979. okt. 10.) 

xl895. öveges József (Páka) fizikus, 
szakíró, pedagógus (+Bp. 1979. 
szept. 4.) 

11. xl820. Várady Gábor (Máramarossziget) 
testőrtiszt, politikus (+Máramaros-
sziget, I 9 Ó 6 . nov. 12.) 

13. X1895. Bernáth Aurél (Marcali) festő, 
grafikus, tanár (+Bp. 1982. márc. 
13.) 

15. xl895. Sóváry János (Palóc) szobrász 
(+Bp. 1966. márc. 5.) 

1945. Megalakul az új koalíciós kormány 
Tildy Zoltán vezetésével. 

11945. Fehér Artúr (Bp.) színész (xBp. 
1886. jan. 22.) 

17. xl845. Gyergyai Árpád (Nagyszeben) 
orvos, kórvegytani kutató, MÁV-
főorvos (+Kolozsvár, 1881. jan. 
29.) 

tl945. Venczell Béla (Bp.) operaénekes 
(xNyitra, 1882. febr. 17.) 

18. tl945. Bálint Rezső (Bp.) festő (xBp. 
1885. okt. 14.) 

tl945. Lugosi Döme (Szeged) színháztör-
ténész (xBp. 1888. máj. 19.) 

19. xl620. Czeglédi István (Berény) ref. 
prédikátor (+Nagyszombat, 1671. 
jún. 5.) 

1845. Az ellenzéki vezetők megállapod-
nak, hogy a Pesti Hírlap az ellen-
zék közös irányvonalát fogja kép-
viselni. 

xl895. Holdampf Gyula (Sültő) erdőmér-
nök (+Bp. 1978. jún. 18.) 

+1895. Tőrös Tivadar (Bp.) újságíró, az 
örménység kutatója (xSzamos-
újvár, 1859.?) 

fl920. Szily Adolf (Bp.) színész (xPest, 
1848.?) 

20. fl945. Jánszky Béla (Bp.) építész (xózd, 
1884. júl. 19.) 
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21. fl895. Szamota István (Bp.) nyelvész, 
történész, könyvtáros (xKunszent-
miklós, 1867. júl. 5.) 

22. xl895. Hídvégi János (Csonopolya) orvos, 
fogorvos, népesedéspolitikus, fa-
lukutató (+Bp. 1969. dec. 22.) 

23. xl845. Báron Jónás (Gyöngyös) orvos, 
sebész (+Bp. 1911. aug. 17.) 

xl920. Lőcsei Béla (Miskolc) kémikus 
(+Bp. 1981. okt. 14.) 

fl945. Krippel Móric (Sopron) erdőmér-
nök, erdészeti szakíró, tanár 
(xKáltóc, 1867. szept. 5.) 

24. xl895. Bodroghközy Zoltán (Valkány) író, 
újságíró, szerkesztő (+Montreal, 
Kanada, 1971. okt. okt. 24.) 

25. |1595. Csáktornyai János (Debrecen) 
nyomdász (x?) 

xl895. Hüvert Elek (Bp.) építőmérnök, 
statikus (+Bp. 1977. júl. 26.) 

tl945. Horváth Jenő (Bp.) gyógyszerész 
(xBp. 1881. aug. 18.) 

26. xl845. Révy Géza Viktort Ikervár) vízépítő 
mérnök (+Királyhelmec, 1903. 
szept. 8.) 

27. X1895. Lietíl Ervin (Nagyszeben) festő 
(+Bp. 1927. jan. 21.) 

t l 945. Sziklay János (Bp.) író, újságíró 
(xVeszprém, 1857. ápr. 2.) 

28. tl945. Janovics Jenő (Kolozsvár) színigaz-
gató, rendező (xUngvár, 1872. dec. 
8.) 

29. xl845. Dóczi Laps, báró (Sopron) író, 
költő, műfordító (+Bp. 1919. aug. 
27.) 

30. xl895. Batizfalvy János (Fehértemplom) 
orvos, nőgyógyász (+Szeged, I960, 
nov. 22.) 

xl895. Mócsy János (Kalocsa) állatorvos, 
akadémikus (+Balatonszepes, 
1976. aug. 16.) 

December 

tl645. Miskolczi Csulyah István (Liszka) 
ref. lelkész, költő (+Tolcsva, 1575. 
okt.) 

1845. Batthyány Lajos vezetésével meg-
alakul az ellenzék központi bi-
zottmánya. 

tl945. Takách-Tolvay József, gróf (Bp.) 
katonatiszt, politikus (xCelldö-
mölk, 1876. okt. 26.) 

I.xl920. Ráski SándorC.Kassa) ref. püspök 
(+Bp. 1977. júl. 10.) 

tl945. Pusztai SándoKBp.) operaénekes 
(XMártonvásár, 1885. dec. 1.) 

2.tl845. Jancsó Pál (Kolozsvár) színész 
(xGidófalva, 1761.?) 

tl945. Zentai Dezső (Bp.) publicista, 
statisztikus (xZenta, 1888. ápr. 27.) 

3.X1820. Ellinger József (Óbuda) operaéne-
kes (+Újpest, 1891. ápr. 30.) 

xl920. Hága László (Bp.) kémikus (+Bp.) 
1968. okt. 18.) 

tl945. Tirts Rezső (Bp.) erdőtanácsos, 
turisztikai író (xSzélakna, 1866. 
jún. 6.) 

4.xl895. Gombos Sándor (Zombor) vívó 
(+Bp. 1968. jan. 27.) 

xl895. Rátkay Károly (Szászváros) újság-
író (+Bp. 1964. febr. 20.) 

xl920. Kovács Dezső (Gyömrő) munkás, 
az 1956-os forradalom mártírja 
(+Bp. 1958. okt. 7.) 

tl945. Erdős Károly (Bp.) r. kat. pap, 
egyházi író (xBp. 1873. máj. 12.) 

tl945. Weisz Richárd (Bp.) birkózó (xBp. 
1879. ápr. 30.) 

6. xl745. Benyák Bernát (Komárom) piarista 
pap, író, tanár, (+Selmecbánya, 
1829. márc. 1.) 

tl745. Esterházy Imre, gróf (Pozsony) r. 
kat. érsek, prímás (x? 1663. dec. 
17.) 

tl920. Iványi Gyula (Bp.) vívó, bankár 
(x? 1864.) 

8.X1895. Bárány János (Pöstyén) orvos, 
röntgenológus (+Veszprém, 1970. 
febr. 15.) 

xl895. Székely Andor (Szeged) újságíró 
(+Bp. 1983. júl. 27.) 

tl945. Major Jenő (Bp.) festő (xPest, 
1871. nov. 11.) 

9. t Bereczki Máté (Kunágota) pomológus 
(xRomhány, 1824. szept. 24.) 

10. tl895. Futaki Gyula (Bp.) újságíró, jogász 
(xFutak, 1850. dec. 25.) 

xl895. Molnár Ákos (Bp.) író (+Bp. 1945. 
febr. ?) 

xl895. Török Sophie Tanner Ilona (Bp.) 
költő, író (+Bp. 1955. jan. 28.) 

xl920. Alapi László (Pásztó) az 1956-os 
forradalom mártírja (Bp. 1957. máj. 
6.) 

11. xl895. Kenyeres Júlia (Letenye) újságíró 
(+Bp. 1959. dec. 30.) 

12. xl895. Halász Miklós (Rozsnyó) újságíró, 
történész (+New York, 1985. júl. 
26.) 
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fl895. Jedlik Ányos (Győr) bencés szerze-
tes, természettudós, fizikus, feltalá-
ló, akadémikus (xSzimő, 1800. jan. 
11.) 

xl895. Komját Irén (Bp.) újságíró, politi-
kus (+Bp. 1982. ápr. 22.) 

xl895. Török Rezső (Bp.) író, újságíró 
(+Bp. 1966. nov. 7.) 

13. f l820. Széchényi Ferenc, gróf (Bécs) 
országbíró, földbirtokos, könyv-
táralapító (xFertőszéplak, 1754. 
ápr. 28.) 

xl920. Egerszegi Sándor (Patalom) 
agrármérnök, mezőgazdász (+Bp. 
1974. dec. 30.) 

fi945. Huber János (Sopron) r. kat. 
kanonok, politikus (xFertőfehér-
egyháza, 1877. febr. 22.) 

14. xl795. Bölöni Farkas Sándor (Bölön) 
gazdasági és politikai író 
(+Kolozsvár, 1842. febr. 3.) 

xl845. Rauscher Lajos (Stuttgart) építész, 
festő, grafikus (+Zebegény, 1914. 
máj. 30.) 

xl845. Ray Rezső Lajos (Bru, Svájc) 
építész (+Bp. 1899. ápr. 11.) 

X1895. Drahos István (Bp.) grafikus (+Bp. 
1968. máj. 12.) 

xl895. Rabinovszky Máriusz (Bp.) művé-
szettörténész (+Bp. 1953. febr. 7.) 

xl895. Szentpál Olga (Bp.) tanár, táncpe-
dagógus (+Bp. 1968. okt. 31.) 

15. xl895. Völcsey Rózsi (Árpád) színész 
(+Bp. 1966. jan. 7.) 

xl920. Pinter Jenő (Zilah) ref. lelkész, 
szerkesztő (+Bp. 1988. szept. 1.) 

16. 1645. I. Rákóczi György békét köt 
Linzben III. Ferdinánddal, e béke 
biztosítja a protestánsok vallássza-
badságát a falvakban is. 

xl745. Koller József (Huszt) r. kat. nagy-
prépost, egyháztörténész (+Pécs, 
1832. szept. 11.) 

xl820. Zalka János (Veszkény) r. kat. 
püspök, tanár (+Győr, 1901. jan. 
16.) 

1920. Megalakul a második Teleki-
kormány. 

xl920. Varga Hajdú István (Barcs) 
grafikus, festő, pedagógus (+Bp. 
1981. ápr. 15.) 

17. f l895. Irinyi János (Vértes) kémikus, 
feltaláló (xNagyléta, 1817. máj. 17.) 

19. xl920. Barna Péter (Bp.) jogász, tanár 
(+Bp. 1969. júl. 3.) 

20. xl920. Debreczeni István (Doboz) állator-
vos (+Szeged, 1983. nov. 8.) 

21. xl820. Csáky László, grój(Bécs) politikus 
(+Bp. 1891. jan. 30.) 

fl945. Hantos Gyula (Bp.) földrajztudós 
(xKolozsvár, 1903. jún. 29.) 

22. fl795. Splény Ferenc, báró (Vác) r. kat. 
püspök (xTernye, 1731. nov. 23.) 

X1895. Pukánszky Béla (Pozsony) iroda-
lomtörténész, akadémikus (+Bp. 
1950. okt. 26.) 

fl945. Enyedi Béla (Bp.) építőmérnök, 
statikus, vasbetonszakértő (xBp. 
1884.?) 

24. xl920. Fodor Imre (Bp.) színész, színigaz-
gató (Bp. 1975. máj. 23.) 

xl920. Prókai István (Miskolc) színész 
(+Bp. 1983. júl. 13.) 

25. xl795. Kliegl József (Baja) mechanikus, 
feltaláló (+Pest, 1870. jan. 7.) 

1895. Apponyi Albert javasolja, hogy a 
millenniumi előkészületek jegyé-
ben a pártok egy évre kössenek 
békét. 

xl945. Kiss István (Vecsés) színész (+Bp. 
1979. okt. 30.) 

26. xl895. Frank Miklós (Bp.) orvos, belgyó-
gyász, balneológus (+Bp. 1971. 
ápr. 7.) 

27. fl920. Kürthy Emil (Bp.) író (xEndréd, 
1848. márc. 14.9 

fl945. Elek Károly (Buchenwald) gyorsíró 
(xBátaszék, 1888. dec. 25.) 

|1945. Hacker Ervin (Miskolc) jogász 
(xPozsony, 1888. márc. 23.) 

28. xl795. Fábián Gábor (Vörösberény) író, 
műfordító, akadémikus (+Arad, 
1877. dec. 10.) 

tl945. Izsóf Alajos (Bp.) r. kat. lelkész, író 
(xVághosszúfalu, 1870. jún. 21.) 

29. 11920. Kégl Sándor (Pusztaszentkirály) 
orientalista, akadémikus (xSzu-
nyog, 1862. dec. 1.) 

31. xl920. Gellért Endre (Bp.) újságíró, 
szerkesztő (+Bp. 1983. nov. 3.) 

fl945. Mainovich Imre (Bp.) turisztikai és 
tűzrendészeti szakember, jogász 
(xBp. 1864. máj. 9.) 

összeállította: Mezey József László 
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(HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA^ 
Bácskai Magyar népviseletek. (Nép-

rajz, folklór, népköltészet 4.) Jugoszláviai 
Magyar Művelődési Társaság, Újvidék 1994. 
178 old. +27 fénykép. 

Balázs Ádám - / lka Klára: Virrasztó 
fenyvesek. Riportok Erdélyről. Bp. Akad. K., 
1994. 112 old. 

„Kéklő hegyek alján" - Tájak, sorsok, em-
berek; Búcsú Váradtól - A Holnap városában 
(Balázs Ádám); „Kőrösfői Riszeg alatt" -
Esketés csak vállfiis ingben (Zika Klára); „Még 
ma ültess diófát!" - Megtartó menedékek 
(Zika Klára) „Már hó takará el a bérci tetőt" -
A koltói kastélyban (Balázs Ádám); „Csak 
nem fajult el még a székely vér..." - Emléke-
zés az egyetlen szabad márciusra (Zika Klára). 
Marosvásárhelyi gondolatok - Csicsinkázás a 
színház előtt (Zika Klára); „Közel az éghez s 
magyar határhoz" - Máramarosi barangolások 
(Zika Klára); Séta bölcső-helyem körül - . 

Emlékhelyek üzenete; Virtust nevelő vi-
tézlő oskola - Nagyenyed és krónikásai (Zika 
Klára); Nagyszentmiklós kincsei - Látogatás 
Bartók szülővárosában (Balázs Ádám); „Tö-
rökorszából nincs visszatérés!" - Mikes 
Kelemen cserefái (Zika Klára); Édes anyaföl-
dem! - Ahol almát terem a fenyő (Zika Klára); 
„Azért vagyunk a világon..." - Farkaslaki 
képek (Balázs Ádám); „A megtartó példa" -
Levelek, interjúk, találkozások; „Az erdélyi 
magyar lélek és öntudat" - Levelek Kós Ká-
rolytól (Balázs Ádám); „A levelesláda kincsei" 
Marosvásárhelyi beszélgetés Marosi Ildikóval 
(Zika Klára); „A szülőföld parancsa" - Talál-
kozások Sütő Andrással (Balázs Ádám); 
„Tegnap a Gyimesben jártam" - Kallós Zoltán 
otthonai (Balázs Ádám); „Azt szeretnénk, ha 
Erdély az erdélyieké lenne" - Az utolsó 
kolozsvári főkonzul (Zika Klára); Erdély 
változása - Utolsó beszélgetés Illyés Elemérrel 
(Balázs Ádám); „Az oroszlán szájában" -
Nagyváradi beszélgetés Tőkés Lászlóval 
(Balázs Ádám). 

Balla Ferenc: Orvosok több hazában. 
Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, 
1993. 93 old. (Jugoszláviai Magyar Művelő-

dési Társaság Kiskönyvtára, Természettudo-
mány és Tudománytörténet 1.) 

Balla Gyula; Az Ung partjáról a Szabad 
Európa Rádióig. (Beszélgetés Skultéty Csabá-
val, Ambrus Mártonnal) Intermix Kiadó 
Ungvár - Budapest, 1992. 103 old. 

Báthory István emlékezete. (Szerk. 
Nagy László). Bp., Zrinyi K, 1994. 339 old. 

Bertha Zoltán: Gond és mű. Tanulmá-
nyok az erdélyi magyar irodalom köréből. Bp. 
Széphalom Könyvműhely, 1994. 239. old. 
(Aranyhal sorozat, Esszék, Tanulmányok•) 

Bodófalva telepítésének 100. évfordu-
lója. Kiad.: Makó város önkormányzata, 
Makó 1993. 39 old. 

Bosnyák István: Kis éji Ady - breviári-
um. Anno Domini 1989. Jugoszláviai Magyar 
Művelődési Társaság 1989. 95 old. (A Jugosz-
láviai Magyar Művelődési Társaság Kiskönyv-
tára) (Líra, epika, dráma 2.) 

Csekme István: Vásárhelyi karcolatok. A 
Marosvásárhelyi Református Kollégiumról a 
város történelmének tükrében. Marosvásár-
hely Göttinga Budapest 1993. 32 old. 

A Csíkszeredai Márton Áron főgimná-
zium évkönyve az 1992-1993-Ik tanévről. 
Csíkszereda, 1993. 88 old. 

Emlékezés Fél Editre. Magyar Néprajzi 
Társaság, Bp., 1993. 277 old. 

Balassa Iván: Fél Edit emlékezete; 
Andrásfalvy Bertalan: Fél Edit egyenes útja; 
Benda Kálmán: Emlékmű a paraszti életfor-
máról; Hofer Tamás: Fél Edit gyűjtőútjai; K. 
Csilléry Klára: Fél Edit a muzeológus; Fülemi-
le Ágnes: Fél Editről - egy töredékes tanítvá-
nyi emlékezés; Tanulmányok Fél Editről: A 
Csallóköz és Szigetköz néprajzi vázlata; 
Adatok a bukovinai székelyek rokonsági 
intézményeiről; Fejezetek Tiszaigar társadal-
mának megismeréséhez; A női ruházkodás 
Martoson; A matyó hímzés alakulása és a 
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magyar népművészet stíluskorszakai; A 
gyűjtő- és feldolgozó munka feladatai a 
Magyarság Néprajza Viselete fejezetéhez; 
Siratás; Egy monografikus néprajzi kutatás 
Tanulságai; „Egy istenes, egy ugrós" - Gari 
Margit; Az ég, a föld, az alvilág; Advent 
Mezőkövesen; Fél Edit irodalmi munkássága 
(1934-1991); Életkronológia képekkel. 

Endes Miklós: Csík-, Gyergyó-, Kászon-
székek (Csík megye) földjének és népének 
története 1918-ig. Hasonmás kiad. Bp., Akad. 
K., 1994. 633 old. 

Erdélyi jiddis népköltészet. (Vál. 
Kányádi Sándor.) 2. kiad. Bp., Európa Kvk., 
1994. 214. old. 

Erkl Edit: Magyar idézetek könyve. 3. 
kiad. Bp. Officina Nova, 1994. 254 old. 

Farkas Ferenc: Névtani témájú szakdol-
gozatok a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán 
(1974-1991) (Főiskolai kiadványok S J Jászbe-
rényi Tanítóképző Főiskola 1991. 46 old. 

Fehér Erzsébet: Pataki nagyasszonyok., 
Nemzeti Tankvk., 1994. 72 old + 28 mell. 

Hanák Kolos Emlékkönyv. A Bene 
Egylet kiadása, Mátrafüred 1994. 68 old. 

Molnár Gusztáv: Bevezető; Nagy Gyula: 
Közművelődési egyesület Mátrafüreden - A 
Bene Egylet; Misóczki Laps: Abasári dr. 
Hanák Kolos; Hanák Kolos: Mátravidék; 
Misóczki Laps: Hanák Kolos és a Mátra 
idegenforgalma; Hanák Kolos: Táry és a 
Mátra; Szuromi László: A Mátrai Tájvédelmi 
Körzet; Dala László: A gyöngyösi Mátra 
idegenforgalma. 

Hódmezővásárhely története. (Szerk. 
Szabó Ferenc) Hódmezővásárhely, Hódme-
zővásárhely Megyei Jogú Város önkormányza-
ta, 1984. 2/1. köt. A polgári forradalomtól az 
őszirózsás forradalomig 1848-1918. 1993. 488 
old. + 2/2 köt. A polgári forradalomtól az 
őszirózsás forradalomig 1848-1918. 1993. 489-
1007 old. + mell. 

Hírünk a világban. Jugoszláviai magyar 
exteriorika, 1945-1990. Az ország határain 
kívül megjelent primer közlések s a jugoszlá-
viai magyar szellemi élet külföldi recepciója. 
1989-1990. évi kötet. (Szerk. Orvos Mária) 
Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, 

1993. 213 old. (A Jugoszláviai Magyar Műve-
lődési Társaság Kiskönyvtára) 

Hogyan tovább a háború után? A 
JMMT és a Magyar Szó tribünciklusának 
dokumentumai 1992/93 (Szerk. Bosnyák 
István) Újvidék, Jugoszláviai Magyar Művelő-
dési Társaság, 1993. 282 old. (A Jugoszláviai 
Magyar Művelődési Társaság Kiskönyvtára, 
Művelődés és helytörténet) 

Jászberény műemlékei 1992. Kiad.: 
Jászberény Város önkormányzata, 1992. 39 
old. 

Jeles vásárhelyiek. (Szerk. Kőszegfalvi 
Ferenc) Hódmezővásárhely, Hódmezővásár-
hely Megyei Jogú Város önkormányzata, 
1993. 158 old. 

Kármán József emlékkönyv. Az 1992. 
évi március 21-i losonci tudományos tanács-
kozás és a Kármán emlékek anyaga. Kiad.: 
Pápai Művelődéstörténeti Társaság, Pápa 
1994. 81 old. 

Kelemen András: Ez a föld... „Eleitől 
fogva..." Bp., Zrínyi K, 1994. 167 old. 

A Kisalföld népi építészete^(A Győrött 
1993. május 24-25-én megrendezett konfe-
rencia anyaga) (Szerk. Cseri Miklós) Szent-
endre - Győr 1993. 417 old. 

Botos Gábor Előszó; Takács Miklós: Falusi 
lakóházak és egyéb építmények a Kisalföldön 
a 10-16. században (Kutatási eredmények és 
további feladatok); Nevizánszky Gábor A 
szlovákiai Kisalföld faluásatásainak tulajdon-
ságai; Filep Antal: Nagytáji egységesség és 
regionális tagolódás a Kisalföld építő kultúrá-
jában; Barabás Jenő: Sajátosságok a kisalföldi 
parasztház történeti alakulásában; Hoffmann 
Tamás: A kisalföldi parasztház szobája; 
Sabján Tibor. Nagyalföldi ház - kisalföldi ház; 
Kecskés Péter: Kisalföldi épületcsoport a 
szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban; 
Liszka József A népi építészet kutatási ered-
ményei a Csallóközben (Település- és kuta-
tástörténeti szemle); Wolfgang Gürtler: 
Házkutatás Észak-Burgerlandban (A kutatás 
mai állása és tendenciái); Gudmanné Fülöp 
Hona: Népi építészet a Kisalföld északkeleti 
felén; Domonkos Ottó: A Kisalföld népi 
építészetének mesterei (céhes) a 19. század 
végéig (vázlat); Kücsán József: Sopron észak-
keleti külvárosának építészeti vizsgálata a 17-
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18. században; Dominkovics Péter: Kisnemesi 
lakóházak, gazdasági épületek Győr megyé-
ben a 19. század első felében; Fazekas István: 
Plébániaépület a Kisalföldön a 17-18. század-
ban írott források tükrében; Bana József: A 
vándorcigányok letelepítése, építkezése a 18. 
század közepétől a 20. század közepéig; 
Balázs György: Malmok a Kisalföldön; 
Askercz Éva: Barokk út menti szobrok Észak-
nyugat-Magyarországon; Nagy Tiborné: A 
Kisalföld népi építészete Pálos Endre mun-
kásságának tükrében; Kottmayer Tibor: 
Század eleji rajzok a Kisalföldről, vázlat Pálos 
Ede munkásságáról. 

Kisebbségkép a tömegtájékoztatás-
ban. A Kisebbségkép a tömegkommunikáci-
óban címmel 1991. december 13-l4-én 
megrendezett konferencia anyagai. (Regio 
könyvek 11.) (Kisebbségi Könyvtár 2.) Bp., 
1993. 153 old. 

Manherz Károly: Szakszerű tájékoztatás, 
reális kisebbségkép; Wolfart János: Kialakít-
ható-e pozitív kép a kisebbségekről hazánk-
ban? Csepeli György: Kisebbségek képe a 
többségi tömegkommunikációban; Fülei-
Szántó Endre: A magyar-román viszony 
tükröződése a tömegkommunikációban; 
Bayer József: A magyar-ónémet kettős identi-
tásról; Karsai László: Antiszemiták és anti-
szemitizmus a magyar sajtóban 1989-1991; 
Szántó János: Szlovákkép Magyarországon; 
Sík Endre: Menekültek, bevándorlók, kiván-
dorlók (A menekültekkel kapcsolatos előíté-
letesség növekedésének elkerülhetetlensége 
a mai Magyarországon); Dipold Péter: Kisebb-
ségi médiák, magyar sajtó, hazai kisebbségek 
(A kapcsolatrendszer áttekintése); Zala 
Tamás: A magyar kisebbségpolitika képe a 
nyugati sajtóban; Bodor Pál: Az írástudó 
felelőssége a kisebbségi kérdésben. 

Kiss Gy. Csaba: Nálunk és szomszéd 
nemzeteknél. Pécs, Jelenkor K., 1994. 230 old. 
(Kiseurópa Sorozat) 

Kiss Tamás, T.: A magyarországi kultu-
rális minisztériumokról (1867-1993) Bp., 
Eötvös Alapítvány - Villányi úti Konferencia-
központ és Szabadegyetem Alapítvány, 1993. 
567 old. 

Klcbelsbcrg Kunó gróf emlékezete. 
1994. (A gróf Klebersberg Kunó alapítvány 
füzetei 1. száma) 1994. 91 old. 

Látom az életem nem igen gyönyörű. 
A madéfalvi veszedelem tanúkihallgatási 
jegyzőkönyvei. 1764. Kriterion, Bukarest 
1994. 286 old. 

Limes 1993. 3-4 szám. Komárom-
Esztergom Megyei Tudományos Szemle. 

Mezei Ottó: Tallózás Vaszary János írásos 
anyagában; Wahner Tibor: Gadányi Jenő 
előadása Vaszary János művészetéről; Mucsi 
András: Miháltz Pál festészete; Szentkuthy 
Miklós költői levele Miháltz Pálhoz; Mucsi 
András: „Képek és könyvek között". Dévényi 
Iván, az esztergomi műgyűjtő; Bodri Ferenc: 
Töredékek a töredékről. (Dévényi Iván 
írásairól); Csaplár Ferenc: Vonzások és 
választások. Dévényi Iván levelezéséről; 
Mácza Mihály: A komáromi Jókai szobor 
története; Praznovszky Mihály: Jókai Mór 
tulipános ládája; Rónay László: Babits Mihály 
középútja; Balogh Béni: Tehervagonból 
nézve. Gondolatok Peéry Rezső 
kétkönyvéhez; Kaposi Endre: Egy rajzoló 
emlékére - Faragó József (1866-1906); Sala-
mon Nándor: Ébresztés és időszerűség. 
Vaszary János összegyűjtött írásai; Jász Attila: 
Az ismeretlen Jókai (A szellem zónái); Lukács 
László: Paraszti élet a Duna két partján I.; 
Demeter Zsófia: Mácza Mihály könyve Komá-
romról; I f j . Gyüszi László: Kocs 1936-ban. Fél 
Edit néprajzi monográfiája. 

Mojzes Antal: Bajmok művelődési króni-
kája. Újvidék, Jugoszláviai Magyar Művelődési 
Társaság, 1993. - (A Jugoszláviai Magyar Mű-
velődési Társaság Kiskönyvtára) (Művelődés 
és Helytörténet 2.) 270 old. 

Mosony vármegye. Helytörténeti olva-
sókönyv. (Szerk. Thullner István) Győr - Mo-
sonmagyaróvár, Győr-Moson-Sopron Megyei 
Pedagógiai Intézet, 1993. 352 old. 

Múzeumi levelek. 65-66. szám. Damja-
nich János Múzeum, Szolnok, 1991. 255 old. 

Cseh János: Kora középkori település 
Rákóczifalván (Adatok a 6. századi gepida 
kerámia ismeretéhez); Cseh János: Árpádkori 
ház Tiszazugon; Bagi Gábor: Adalékok 
Ladány (Jászladány) község Mohács előtti 
történetéhez; Rusvay Laps: A jászkunok jeles 
prádikátora, P. Laurentius Rusvay (1707-
1755); Zsolnay László: A tiszaörsi templom 
tabernákulum ajtaja; Elek György: A hegyvi-
déki faanyagok ára a 18-19 századi Karcagon; 
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Bagi Gábor: Adatok a Jászkun kerület do-
hánytermesztéséhez a XIX. század első 
felében; Szabó Antal: „A legfőbb orvossága, 
nem rettegni tőle" Az 1831. évi kolerajárvány 
a Tiszavidéken; Papp Izabella: A Jelen múze-
uma. A Jászkun Kerület jegyzője az 1873-as 
bécsi világkiállításról; Sztkszai Mihály: Átke-
lőhely a Tiszazugban. A tiszaugi Tiszaóhíd; 
Füvessy Anikó: Vagyonleltárak a XIX század 
elejéről; Szabó István: A sírkőfaragó Papiak; 
Papp Imre: A hatikas Szentesen; Szakái Aurél: 
Szentes régi népéletéről. Papp Imre néprajzi 
írásainak sorsa; T. Bereczki Ibolya: A domó és 
a domós kenyér; Szabó László: Betlehemezés 
Jászapátin 1948-ban; Baranyai Gézáné: 
Úrnapi szokások Tiszaörsön; Füvessy Anikó: 
Régi stílusú rabénekek és balladák; Örőkösné 
Bartha Júlia: Gyermekélet Anatóliában. 

Múzeumi levelek 67-68. szám. 
Damjanich János Múzeum Szolnok, 1991. 188 
old. 

Túróczy Istvánné: Múzeum és honismeret. 
Honismereti táborok 1984-1989 között; Egyed 
Kun Judit: Egy Kisújszállásról induló 20. 
századi politikus dr. Kovács Kálmán; Mészá-
ros Erzsébet: Adatok a kisújszállási nyomdák 
történetéhez; Tóth Györgyi: Parasztportrék; 
Szabó Ágnes: A Verseghy Ferenc Gimnázium 
négy tanévének története 1943/44-46/47; 
Tapasztó Szabolcs: A Nagykun Sport Liga 
története; Füleki Krisztina: Kunhegyesi 
egyesületek 1867-től 1945-ig; Varga Tünde: 
Kenderes kulturális egyesületei két világhábo-
rú között; Király Rita.• Ünnepekhez kapcsoló-
dó hagyományok Jászapátin; Szabó Mária 
Zsuzsanna: Népi gyermekjátékok; Soós Éva.• 
Paraszti életmód Kunhegyesen; Tóth Klára: 
Asszonyi munkák Kenderesen. 

Múzeumi levelek, 69-70. szám. 
Damjanich János Múzeum, Szolnok 1992. 217 
old. 

Cseh János: Szarmaták a Zagyva és a Tisza 
egybeszakadásánál; Cseh János: Népvándorlás 
kori sírok Tiszaugon; Elek György: Egy török 
oklevél 1581-ből; Kőhegyi Mihály: Az udvari 
kamara utasítása a Közép- és Dél-
Magyarországi inspektoroknak (1689); Bagi 
Gábor: A „Supplex libellus jaszigum et 
cumanorum" és előtörténete; Tolnay Gábor: A 
Nagyatádi-féle földreform végrehajtása 
Túrkevén az 1920-as években I. rész; Rusvay 
Laps: így alakult meg a Jászok Budapesten" 
Egyesület 1920-ban; Bemkő Árpád. Német 
Jeremiásné visszaemlékezése Szolnok város 

és Budapest 1944. évi történetére; Zsolnay 
László: A kunszentmártoni római katolikus 
templom; Kaposvári Gyula: Veress Éva a 
túrkevei múzeum élén 1954-1956; Kaposvári 
Gyula: Kresz Mária a mezőtúri fazekasság 
történetének „névtelen jegyzője"; Molnár 
István: 1848 a jászapátiak emlékezetében; 
Zsigmond Győző: Mohács, Galánta, Kolozsvár; 
Szlankó István Ragadványnevek, előnevek 
Tiszaföldváron; T. Bereczki Ibolya: Luca napi 
ételek és étkezési szokások Szolnok megyében; 
Füvessy Anikó: A táltoshit emlékei Karcagon; 
Fazekas Mihály: Az én gyermekkorom; Jőzsa 
Istvánné: Rétoldali Krónika; Silvia Burnaz: 
Jelentős fajok a Hunyad megyei Múzeum 
lepkegyűjteményében; Szabó István: Magyar 
László, az Afrika-kutatás egyik úttörője. 

Nagy Iván Történeti Kör Évkönyvei 
1994. Balassagyarmat 1994. Kiad.: Nagy Iván 
Történeti Kör és a Nógrád Megyei Levéltár 
Balassagyarmati Részlege 307 old. 

Zólyomi József: Az Engelsdorfer család le-
származási táblázata; Hausel Sándor: Család 
nevek Pásztón 1694-1750 között az egyhá 
anyakönyvek bejegyzése alapján; Majd 
Béla: „A szerencsétlen csillagzatú ügy"; Rei 
László: A balassagyarmati börtön építéstör 
netének levéltári forrásai; Csáky Kán 
„Feltűnést nem keresve, csupán haszni 
akarva dolgozott..." (Gyürky Antal élete 
munkássága); Trevicske Árpád: A bíboros ú 
(Mindszenty József „kiszabadítása" 1956 b; 
Lengyel Ágnes: Életkori szokásokhoz kapcs 
lódó imádkozási gyakorlat és vallási cselek 
mények egy Nógrád megyei településcso-
portnál; Limbacher Gábor: Gyógyítóasszony a 
Karancs-hegy lábánál a 20. század utolsó 
évtizedeiben. 

Nagy Mari - Vklák István: Kaskötés, 
kosárfonás. Utánny. Bp., Múzsák K., cop. 
1985. 79 old. (Mesterségek) 

Németkéri daloskönyv. Tolna Megyei 
Könyvtár. Szekszárd, 1994. 207 old. 

Nemzetiségi bibliográfia, 1992. (Szerk. 
Haluska Veronika, Zágoni Jenő) Bp., Orszá-
gos Idegennyelvű Könyvtár, 1993. 1. köt. A 
hazai nemzeti és etnikai kisebbségekre 
vonatkozó irodalom válogatott bibliográfiája. 
1993. 353 old. 

A Nógrád Megyei Múzeumok Évköny-
ve 1992-1993. Salgótarján, 1993. 270 old. 
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Vass Előd: A szécsényi szandzsák 1554. 
évi adóösszeírása; Häuser Sándor: A kereszt-
névadás Pásztón a 18. század első felében; 
Pálmány Béla: A cserháti Szentiván nemesi 
községének szabályrendeletei (1734-1817); 
Szvircsek Ferenc: A bányászati nyersanyagku 
tatás (barnakőszén és lignit) és a bányaműve-
lés története Nógrád megyében a 19-20. 
században; Cs. Sebestyén Kálmán: Egyesüle-
tek alakulásának néhány tendenciája Nógrád 
megyében a dualizmus időszakában; Horváth 
István: Bell Miklós és pártja Salgótarjánban; 
Szomszéd András: Nagybátony alsófokú 
népoktatásának vázlatos története a 18. 
századtól az államosításig. (Nógrádi Történeti 
Múzeum - Mikszáth Kiadó) 

Önmagunk nyomálian. A Jugoszláviai 
Vlagyar Művelődési Társaság Évkönyve 1990-
1993. (Szerk Bosnyák István) Újvidék, Jugosz-
láviai Magyar Művelődési Társaság, 1993. 228 
old. (A Jugoszláviai Magyar Művelődési 
Társaság Kiskönyvtára). 

is Prohászka László: Szoborsorok. Bp. 
•brnétás K., 1994. 183 old. 
•Al 
it Regio. Kisebbségi Szemle 1994/1. szám 
Aö old. 
• i Egyed Péter: Körkörös kényszerpályák, 
- így milyen államformához vezet a naciona-
•a opció; Felix Ermacora: Teremts békét, 

rrődj a kisebbségekkel (Népcsoport és 
Kisebbségvédelem mint európai feladat); 
Vonna Mayer: Rasszizmus, idegengyűlölet az 

Európai Közösség országaiban; Janusz 
Grzegorz: Nemzeti kisebbségek a mai Len-
gyelországban. Losoncz Alpár: A destabilizá-
ció kódjelei; Mészáros Sándor: Újvidéki hideg 
hetek 1944-ben; Csorba Béla: A lábadozástól 
az elsorvadásig; Marta Batikova: Vegyeshá-
zasságok Pozsony környékén; Szabó Ildikó: 
Szocializációs folyamatok a muravidéki 
magyarok körében; Demeter Zayzon Mária: 
Adalékok a piliscsévi szlovákok nyelvliaszná-
latához; Tóth István: Szlovák nemzetiségi 
örekvések a két világháború között; Fata 

Márta: Bleyer Jakab nemzetiségi koncepciója 
és politikája. 

Rudlnszkl István: Enyém a szerencse, 
hogy vőfély lehettem. Lakodalmi szokások 
Kunszentmiklóson és környékén. Dp. BMK, 
1994. 330 old. 

Képaláírások borítóra: 

Sabján Tibor: A Búbos kemence, Bp., 
Múzsák Közművelődési K. csop. 1988. 119 
old. 

Simon István Cs.: Sóvirág, Észak-Bánát 
szociográfiájához. Jugoszláviai Magyar Műve-
lődési Társaság, 1993. 230 old. (A Jugoszláviai 
Magyar Művelődési Társaság Kiskönyvtára) 
(Szociográfia 3 ) 

Somorjal Ferenc: Csongrád megye és 
Szeged. Bp., Panoráma, 1993. 85 old. 

Strobel Árpád: Tata neve. Szájhagyo-
mány a történelemben. Bp. 1994. Szerzői 
kiadás 96 old. 

Sütő András: Heródes napjai. Naplójegy-
zetek az erdélyi magyarok exodusáról 1984-
1987. Debrecen, Csokonai K, 1994. 462 old. 

Szabó Antónia: Szálljon házatokra egek 
harmatja. Fényképek a két Homoródmente 
vidékéről. Debrecen, Sztélé Alapítvány, 1993. 
206 old. 

Szatió József: Magyar tisztek a Monarchi-
ában a századforduló idején. Bp., Magyar 
I lonvédség Oktatási és Kulturális Anyagellátó 
Központ, 1994. 110 old. 

Szabó László, Cs.: Kárpát kebelében. 
Bp., Könyves Kálmán K., 1994. 245 old. 

Száz magyar esztendő. (Vál. Vágó Zsu-
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