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Népművészet i nap Tardon 

A tardi Művelődési Ház és a Mezőkövesd és Környéke 
Kultúrájáért Egyesület Népművészeti Napot rendezett a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei Tard községben. 

Három megye hét együttesének 200 népviseletbe öltözött 
hagyományőrzője mutatkozott be a színes kulturális progra-
mokon. Század eleji szőttesek kiállítása nyílt a kultúrházban, 
ahol népművészeti vásár is volt és együttesek bemutatkozása, 
akik megtekintették a tardi tájházat is. 

Szabó Sándor 
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Kállay István: 

A magyar arisztokrácia történeti szerepe 
A történelmet az emberek és a körülmények csinálják, de ez előbbiek nem 

egyenlően, hanem lehetőségeik, a hatalomban elfoglalt helyük szerint. A magyar 
arisztokrácia 1848-ig csaknem teljesen, ezt követően pedig jelentős részben a hatalmi 
elit része volt. Történeti szerepét a szerint szemlélhetjük, hogyan éjt adott lehetőségei-
vel, mennyiben tett eleget a társadalmi helyzet állal elé állított követelményeknek és 
kötelezettségeknek. 

A középkori keresztény királyság hatalmi szervezetében, gazdasági és társadalmi 
rendjében a honfoglaló és az adományos nemesség - Hóman Bálint megfogalmazásá-
ban - nagybirtokú ivadékai a birtokos nemesek, a nobilis egységbe forrottak össze és 
vagyonban meggazdagodva, mindinkább elkülönültek a szegényebb szabadoktól. A 
birtokos nemesség két rétegét, a honfoglaló szállásbirtokosokat, a királyi főembereket 
és tisztviselőket: a hivatali arisztokráciát elkülönítő válaszfal már a XI. század végén 
ledőlt, amikor Kálmán király a korábbról származó adománybirtokot a szállásbirtokkal 
jogilag egyenértékű, ágról-ágra öröklődő nemzetségi birtoknak ismerte el. Ehhez járul-
tak az egyre növekvő számú indigéna (honosított) nemzetségek, akiknek utódai a 
foglaló nemességgel összeházasodva a régi magyar nemzetségekhez hasonló vérségi 
közösségeket alkottak. Közülük számosan azonosultak magyar hazájukkal és törté-
nelmünk kiválóságainak sorát növelték. 

A nemzetségi jog alapján álló ősnemesség és az adományosok utódainak összehá-
zasodásával kialakult tehetős réteg, a birtokos arisztokrácia a XII-XIII. században már 
erős hatalmi tényezőként jelentkezett, amely a király akaratával is szembe mert szállni. 
Ettől kezdve már jogot formálnak hatalmi vezető pozíciókra, gyakran szövetkeznek a 
központi hatalom ellen. Ez azt is magával hozta, hogy uralkodóváltás esetén a hatalmi 
elit részbeni leváltására is sor került. így szorultak ki a hatalomból Károly Róbert alatt 
pl. a Csák, Kőszegi, Ákos, Ernye, Aba, Kán, Subich, Monoszló, Győr, Tűrje, Gutkeled, 
Kaplony, Katapán, Miskolc stb. nemzetségek és családok. 

A „minden nemes egyenlő" elv alapján a hatalmi elit rétegei: a főpapok, országos 
főméltóságok, az előkelők és a vármegyei ispánok az Anjou-kor végére születési 
arisztokráciává tömörültek, akiknek a hatalma a nagybirtok és az ebből következő hi-
vatali méltóság. Szabadságuk ugyan azonos volt a többi nemesével, de több olyan ki-
váltsággal bírtak, mint pl a királyi tanácsban való szereplés, a törvénykezési immuni-
tás, a földesúri bíráskodás, a haza védelme: katonatartás és a várak fenntartása. 

A nagybirtokos arisztokrácia Mohács utáni történeti szerepének morális igazolását 
Szekfű Gyula az ország védelmében látja. A nemzetnek védelemre volt szüksége és ezt 
az arisztokrácián kívül más nem adhatta meg. Az új várrendszer kiépítéséig ez a feladat 
egyedül rá hárult, ami azt is jelentette, hogy nem volt többé társadalmi ellensúlya. Ez 
az arisztokrácia túlsúlyát hozta. 

Az arisztokrácia, magánjogi alapon szervezett hatalmára támaszkodva, egyre több 
állami feladatot vállalt magára. Részt vesz a közigazgatásban, beszedi a hadiadót és az 
egyházi tizedet (a földesúri szolgáltatásokkal egyetemben), katonát állít, szervezi a 
beszállásolást, hadsereget tart fenn, amelyet háború esetén maga vezet, irányítja a fa-
lusi önkormányzatokat, betelepíti az országot, építkezik, rendezi a céhek ügyeit, a ke-
reskedelem ügyet, a tűzvédelmet, az egészségügyet, a jótékonyságot, az árvaügyet, a 
földmérést és a telekkönyvet. Fenntartja a birtokán lévő egyházakat. Mindez azt mutat-
ja, hogy a magyar arisztokrácia igen széleskörű tevékenységet fejtett ki. 
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Elsősorban a földtulajdonnal járó politikai hatalomból kifolyólag arra törekedett, 
hogy minél nagyobb feladatkört lásson el az ország vezetéséből. Az arisztokrácia e 
munkáját személyesen végezte, vagy területi szerveinek: a családülésnek, a 
tisztiszéknek, az igazgató tanácsnak engedte át. E tevékenység a birtokgazdálkodás és 
a jogszolgáltatás mellett szintén jelentős, hiszen az ország irányítása e nélkül lehetetlen 
lett volna. 

A magyar arisztokrácia a történelem minden korszakában nagy szerepet vállalt a 
közéletből. Mária Terézia uralkodásának 40 éve alatt pl. a Batthyány család 1751-1765 
között nádort, 1742-1756 között horvát bánt, 1732-1746 között kancellárt, 1759-1782 
között tárnokmestert, 1746-1748 között kamarai alelnököt, 1776-1779 között prímást és 
1760-1776 között kalocsai érseket adott az országnak. A Pálffy család 1741-1751 kö-
zött nádort, 1731-1741 és 1765-1773 között országbírót, 1758-1761 között kancellárt, 
1778-1786 között alkancellárt, 1758-1772 között koronaőrt és 1738-1799 között főaj-
tónállót állított. Az Esterházy család 1741-1748 között országbírót, 1733-1741 között 
horvát bánt, 1762-1776 között kancellárt, 1746-1754 között tárnokmestert, 1741-1763 
között koronaőrt, 1731-1746 között főlovászmestert és 1725-1745 között prímást adott. 
1741-1744 között egyszerre négy Esterházy viselt magas méltóságot: Esterházy József 
országbíró, János koronaőr, Ferenc főlovászmester és Imre prímás. 1765-1772 között 
egyszerre három Pálffyval találkozunk: Pálffy Miklós országbíró, Lipót koronaőr, és 
Károly főajtónálló. Miután az állami fizetések csak jelképesek voltak, közéleti hivatalu-
kat nagyrészt a saját költségükön látták el, erre a célra fordítva nagybirtokaik jövedel-
mének egy részét Cpl- Esterházy frankfurti majd szentpétervári nagykövetsége). A jö-
vedelem másik részéből a kultúrát, a tudományt és a művészetet támogatták. Erre elég 
egy példát említenünk: herceg Esterházy Miklós alkalmazta Haydnt és zenekarát. 

Az arisztokrácia tagjai ott ültek a felsőtáblán, uradalmi tisztjei az alsótáblán. Az Es-
terházy és a Károlyi birtokok testületi szervei pl. nagy figyelmet fordítottak az ország-
gyűlés tevékenységére, elsősorban az adókivetésre. A kismartoni herceg Esterházy 
birtokközpont pl. 1751-ben az uradalmi ügyészt és a levéltárost küldte az országgyű-
lésre. A nagykárolyi igazgatótanács 1794-ben utasította erdélyi uradalmi ügyészét, 
hogy az országgyűlésen vegyen részt és arról jelentsen. Egyes arisztokraták saját meg-
bízottat, ágenst tartottak az alsótáblán. 

E mellett nem hanyagolták el a vármegyei szintet sem: ahol örökös főispánok voltak 
személyesen, ahol nem, küldötteik által képviseltették magukat a megyei közgyűlésen. 
A közigazgatást anyagilag is támogatták: Szatmár vármegye adminisztrációját pl. az 
örökös főispán Károlyi grófok nagykárolyi uradalmi pénztára finanszírozta. A herceg 
Esterházy uradalom kismartoni igazgatósága 1758-ban értékes telket adott sólerakó 
hely építésére, 1781-ben Léván telket postaállomás létesítésére. Egyes uradalmak 
(Balassa, Károlyi) a postát készpénzzel és természetbeniekkel is támogatták. 1812-ben 
a körmendi Batthyány uradalom javíttatta meg a helybeli harmincados házat. 

Az állami adók behajtásában való közreműködés hagyományos feladat volt. Ezt az 
1723:63- tc. is tudomásul vette, csak Mária Terézia Urbáriuma hárította el elvben az 
állami adó beszedésében és továbbításában a földesúr, illetve tisztjei beavatkozását. 
Foganatja azonban ennek sem lett: a nagybirtok kormányzata 1848-ig folytatta adóbe-
szedési működését. Az uradalomra kivetett hadiadó nagyságát az uradalmi főtisztek, 
vagy maga a nagybirtokos, a megyegyűléseken ismerték meg. Az adókivetés alapjául 
szolgáló összeírást az uradalmi tisztek készítették és ők végezték a kivetést is. A nagy-
birtokkormányzat ügyelt arra, hogy a jobbágyokat ne terheljék túl állami adókkal, va-
lamint hogy a kivetés igazságos és arányos legyen. Herceg Esterházy 1751-ben a tiszt-
tartók feladatává tette: vizsgálják meg, hogy a királyi adókat jól osztották-e szét. Az 
1752. évi prímási utasítás szerint a jószágkormányzónak kellett ügyelnie arra, hogy „a 
költségek ereje el ne foggyon. Ha ennek a megyei proportio az oka, kérjen könnyebbí-
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tést." A prímás felhívta a figyelmet, hogy a jobbágyfalvakat és magukat a jobbágyokat 
egyenlően kell terhelni. Mária Terézia Urbáriuma is az igazságos adófelosztást hangoz-
tatta. Az arisztokraták egy része, pl. Esterházy, Károlyi, Zichy, arra törekedett, hogy az 
állami adókat tisztjei útján maga szedje be, hogy a jobbágyokat a megyei adószedő ne 
nyomorgassa. 

Az adókon felül az uradalmak közvetlen katonatartással és beszállásolással tartoz-
tak. Ennek a nyilvántartása, szétosztása és a felmerült panaszok kivizsgálása a nagybir-
tok feladata volt. Közreműködtek a katonafogásban és az újoncállításban. A francia 
háborúk idején telekosztás ígéretével küldték hadba a zselléreket. A nemesi felkelés 
közkatonáit az uradalmak zsoldért fogadták. A hazatérők azt a kedvezményt kapták, 
hogy nem vitték el őket katonának. Erre maga herceg Esterházy Miklós adott utasítást. 

Az arisztokrata családok ősidőktől fogva tartottak fenn saját katonaságot. Ezek közül 
a legismertebb az Esterházy- és a Károlyi-ezred. 1734-ig az egyik Esterházy-zászlóaljra 
(69 fő) 1967 Ft-ot, 74 mérő búzát, 145 mérő rozst, 1234 font sót, 1500 font húst és 22 
veder bort fordítottak. A készpénz ettől kezdve 4266 Ft-ra emelkedett. 

A Károlyi-ezred irányítását maguk a Károlyi grófok látták el. Az ezredet 1734-ben az 
egykori kuruc generális, Károlyi Sándor alapította. Törzse egy ezredesből, alezredes-
ből, főstrázsamesterből, szállásmesterből, titkárból, káplánból, segédtisztből, élelmező 
tisztből, felcserből, dobosból, kocsimesterből és porkolábból állott. A katonaságot 
kezdetben teljes egészében a grófi magánpénztár tartotta fenn. 

Szekfű Gyula a magyar arisztokrácia XVIII. századi történeti szerepét, mint ahogy a 
korábbi korszakban a honvédelemben, az ország újratelepítésében látta. Véleménye 
szerint ez különböztette meg a nyugati gabonatermelő agrár nagyüzemektől. Kétségte-
len, hogy a telepítés a magyar arisztokrácia fontos tevékenysége, eredménye azonban, 
a nemzetiségi vidékek megnövekedése miatt, nem teljesen egyértelmű. A telepítés a 
legtöbb helyen az arisztokrácia kezében volt, az állami szervekkel együttműködve ők 
határozták meg annak irányát és helyét. Figyelembe vették a munkaerő-szükségletet, 
az iparosokkal, kereskedőkkel való ellátottságot. 

Az uradalmak területén élő iparosok és kereskedők felügyelete a birtokkormányzat 
dolga volt. Ennek elsődleges célja, hogy „mesterségbeli munkát vagy más hasznot te-
gyenek", ezt szolgálta céhekbe való tömörülésük. Működésüket, gazdálkodásukat a 
nagybirtok ellenőrizte: a céhmesterek gazdálkodásukról a tisztiszéknek adtak számot. 
A csákvári Esterházy tisztiszék pl. 1798-ban a helybeli fazekasok villongását igyekezett 
megfékezni. A Bánffy család 1806. évi családgyűlése a somlyói csizmadiacéhet rend-
szabályozta meg. 

A gyakori tűzvészek, az abból adódó károk arra kényszerítették a nagybirtokot, 
hogy foglalkozzon a tűz megelőzésével. Elrendelték pl. vascsáklyák tartását, „tűz ellen 
való fecskendőt" szereztek be, kőkémények építését szorgalmazták (a téglát ingyen 
adták hozzá). A tűz megelőzésére szigorú szabályokat hoztak. A Csákyak tisztiszéke 
12-15 korbáccsal és elkobzással büntette azokat az asszonyokat, akik a lent a kemen-
cében szárították és ezzel tűzveszélyt okoztak. 1812-ben a Széchenyiek arra kötelezték 
a cenki hamuzsír-égetés bérlőjét, hogy a fát csak a kijelölt helyen tárolja és égesse el. 
„Csak így lehet megakadályozni, hogy a tűz tovább kapjon és kárt tegyen". A tűzkárt 
szenvedetteket támogatásban részesítették. 

A nagybirtok ellátott bizonyos egészségügyi, közegészségügyi teendőket. Járványok 
idején közreműködött a kordon létesítésében és fenntartásában, szállást adott a megyei 
orvosnak. Saját jobbágyaik gyógyítására kevesebb gondot fordítottak, de vannak adata-
ink erről is. 1780-ban pl. a bittsei orvos kérte a herceg Esterházy-igazgatóságot, hogy 
természetbeni juttatást kapjon, mivel már 20 éve ingyen gyógyította a jobbágyokat. 
Néhány, a herceg Esterházy kismartoni, fraknói, kőszegi, lékai, sopronnyéki, 
pecsenyédi, a tatai Eszterházy, a keszthelyi Festetics és a körmendi Batthyány urada-
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lomban kórház működött. Ezek fenntartása teljes mértékben az uradalmakat terhelte. 
Festetics Kristóf 1765-ben, a majorátust alapító végrendeletében (amely majoráaisra 
Festetics György gróf 1783-ban kért uralkodói jóváhagyást) úgy rendelkezett, hogy a 
keszthelyi javakat bíró örökös „gondoskodjék az ispotályról. Vegye föl az igyefogyott 
személyeket, elsősorban a született keszthelyi fiakat vagy a keszthelyi (uradalmi) tar-
tományban lévő jobbágyi fiakat és régi szolgákat". A kórházban helyezték el a munka-
képtelenné vált öregeket, betegeket: néhány helyet külön erre a célra tartottak fenn. 
Közismert, hogy Batthyány Strattmann László körmendi szemorvos ezt a szép hagyo-
mányt, a szegény betegek ingyen kezelését, a XX. században is tovább folytatta. 

Fontos feladat volt a jobbágy-árvák sorsának a rendezése. A kérdéssel Mária Terézia 
Urbáriumáig hivatalosan nem foglalkoztak, ez viszont kimondta, hogy a gyámság, il-
letve az árvák védelme a nagybirtokot illeti. A gyakorlat szerint, ha az elhalt jobbágy 
vagy zsellér árvát hagyott hátra, azt a birtokkormányzat írta össze, mindent pontosan 
bevezetve az árvakönyvbe. A vagyont értékesítették, a pénzt az árvapénztárban he-
lyezték el. A tőkét azután kamatra kiadták, a bevett kamatot az árvák tartására fordítot-
ták. így ezek a pénztárak a hiteligény kielégítése szempontjából is fontos szerepet ját-
szottak. Az elszámoltatást a birtokkormányzat végezte. 

A kegyúri jogból következett az arisztokrácia számára a vallásüggyel való foglalko-
zás. A kegyúri jog intézménye a középkorból átplántált és a nagybirtokhoz fűződő jo-
gok és kötelezettségek összessége volt. Eredetileg a birtokos a birtokán emelt egyház-
zal és papjával, mint a maga alkalmazottjával, rendelkezett. Ez magában foglalta az 
egyházi személyek kinevezésével, ellátásával, az egyházi épületek, intézmények 
fenntartásával, az egyházi pénzkezeléssel, alapítványokkal kapcsolatos, valamint a 
különböző vitás ügyeket. Az egyházak, a templom, a plébánia, a paróchia, az iskola 
építésére és fenntartására a magyar arisztokrácia sokat áldozott, az alsó fokú iskolázta-
tást csaknem teljes egészében magára vállalta. 

A birtokkormányzat és a közigazgatás mellett az arisztokrácia részt vállalt a jogszol-
gáltatásból, ami 1848 előtt nem volt elválasztva a birtokkormányzattól. Az úriszék a 
földesúri hatóságnak, a földesúr hatalmának a megjelölése, amely magában foglalta a 
jobbágyai feletti összes jogait. Azt a hatalmat jelentette, hogy a nagybirtok az illetékes-
ségébe tartozó, a jobbágyai közti vagy másoknak azok elleni pereiben a törvény sze-
rint ítélkezzen, a bűnösöket megbüntesse. Ez azonban nemcsak jog, hanem kötelesség 
is. Már a Hármaskönyv kimondta az isteni és az emberi jogra hivatkozva: „Minden föl-
desúr, bármiféle jobbágyai, parasztjai és nemtelen cselédjei részéről, minden megsér-
tett vagy károsított panaszos embernek puszta kérésére és panaszára tartozik törvényt 
és igazságot tenni és szolgáltatni". Büntetést vont maga után, ha a nagybirtokos vona-
kodott törvénykezni, ha 15 napon belül nem hívta össze az úriszéket, vagy ha egy fel-
lebbezett és a megyétől visszaadott pert nem folytatott. 

A jogszolgáltatás költségei teljes egészében a nagybirtokot terhelték. A XVIII. századra, a 
korábbi bírságolási rendszer megszűntével, az úriszék nem járt bevétellel. A kiadások vi-
szont annál magasabbak voltak. A költségek a bírák (elnök, ülnökök, törvényes bizonyság 
és tanúk) napi- és fuvardíjaiból, szállásköltségekből, ellátásból, az elhasznált irodaszerek 
(papír, tinta, spanyolviasz, zsineg stb.) árából és nem utolsósorban a rabtartás kiadásaiból 
tevődtek össze. Az 1776. január 7-11-i kluknói Csáky-úriszék költségei pl. 70 Vft-ot tettek ki. 
A tételek között fehér és házikenyér, vaj, fűszer, különböző konyhai nyersanyagok, marha-, 
borjú- és sertéshús, szalonna, sör, bor, világítás, citrom, káposzta, lópatkolás, szánjavítás, 
konyak, kávé, cukor, a hajdúnak, lovászoknak, szakácsnak adott borravaló, a lovaknak 
szalma, zab található. A zólyomi Esterházy nagybirtok 1805-1820 között 3726 Ft-ot, a 
Perényi-úriszék 1833- január 23-án (egy nap) 183 Ft-ot adott ki. Mindezzel az arisztokrácia a 
saját területén magára vállalta a lakosság mintegy 90%-át érintő alsószintű bíráskodást, 
pótolta a járásbíróságot. 
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1848, majd 1867 után a magyar arisztokráciának ez a hatásköre megszűnt, de meg-
maradt a közéletben, a politikában játszott szerep. Többek között az Andrássy, Apor, 
Batthyány, Bethlen, Csáky, Esterházy, Festetics, Károlyi, Pallavicini, Podmaniczky, 
Széchenyi, Tisza és Zichy család a XX. századi magyar történelemből is méltón vette ki 
a részét. 

Gróf Kendeffy kastély. Őralja-BogdánJalva, Hunyadtnegye 
Horváth József felvétele 
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ÉVFORDULÓK ] 
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Kétszáznegyven éve 
született 
gróf Festetics György 

Festetics György 1755. december 31-én a Sopron megyei Ságon (a mai Simaságon) 
született. A horvátországi eredetű Festetics család a XVII. század első felében kapott 
magyar nemességet, majd csaknem egy évszázad múltán szerzett Keszthelyen birtokot. 
Festetics Pál — György apja - mint Mária Terézia bizalmi embere a bécsi kancellárián, 
1772-ben lett a magyar kamara alelnöke, s egyúttal grófi cím tulajdonosa. 

Festetics György alsó fokú iskoláinak elvégzése után - az aulikus főúri családok 
gyermekeihez hasonlóan - a bécsi Theresianumban tanult, hogy idővel magas beosz-
tású állami hivatalnokként szolgálja a Habsburgokat. Ezért a Theresianum elvégzése 
után a megfelelő gyakorlat megszerzése érdekében a magyar kamaránál, majd később 
a horvát királyi tanácsnál helyezkedett el. A szürke hivatalnoki élet azonban nem elégí-
tette ki a becsvágyó fiatalembert, felettesei és családja mélységes megdöbbenésére -
és élénk ellenzésük dacára - 1778-ban a katonai pályára lépett. A Nádasdy, majd a 
Barco huszárezred határvidékeken állomásozó egységeinél teljesített szolgálata után 
1786-ban Bécsbe került a magyar nemesi testőrséghez, ahol őrnagyi rangot kapott. Egy 
év múlva már a Graeven huszárezred állományában szerepelt, 1788-ban pedig alezre-
dessé léptették elő. 

A II. József németesítő törekvéseivel szembeni nemesi ellenállás a császár halála 
(1790) után számottevően megerősödött és kiszélesedett. Mivel a sajátos magyaror-
szági viszonyok között nyugat-európai értelemben vett burzsoáziáról nem beszélhe-
tünk, a középbirtokos köznemesség állt a reformtörekvések élére. Célkitűzéseikben a 
nemzeti függetlenség és a gazdasági önállóság követelése mellett előtérbe került a 
polgári átalakulás kérdése is. Mindez .azonban keveredett a feudális előjogok védel-
mével, ami egyúttal a haladás egyik akadályát is jelentette. A nemesség nemzeti törek-
vésének fő színtere az Országgyűlés volt. 
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1790 júniusára összehívták az Országgyűlést, melyre Festetics mint főrend hivatalos 
volt. A gróf ekkor már Budán tartózkodott, mivel a Graeven huszárezred két szakaszát 
rendfenntartási célból odavezényelték. Az ezred magyar tisztjei nevében Festetics alez-
redes és Laczkovics János svadronyoskapitány (utóbbit később a Martinovics-féle ösz-
szeesküvésben való részvétele miatt lefejezték) folyamodványt készítettek, melyet az 
Országgyűlés mindkét házának benyújtották. Ebben azt kérték, hogy béke idején a 
magyar ezredek Magyarországon állomásozzanak, és hozzanak létre magyar katona-
tiszt-képző iskolát. A folyamodványban sérelmezték, hogy a magyar ezredekben 
„országunk nemes hazafiainak káros hátráltatásával és megvetésével" idegen nemzeti-
ségű és gyenge képességű főtisztek parancsolnak. A német vezényleti nyelv gyakorta 
együttjárt a magyar nemzeti önérzet megsértésével: „a fegyveri gyakoroltatásban el-
követett leg-kisebb hibáért édes véreink s hazánk-fiai testekben nem tsak keménven 
tagoltatnak, (azaz veretnek - P.J.) de sokszor még azon fellyül az idegen tisztek által 
nemünk alacsonyítására szolgáló illetlen nevekkel ártatlanul szidalmaztak, és elannyira 
már üldöztetnek, hogy számos hazafiaink... hazájuknak örökös el-hagyására vetemed-
tek vala". Festeticsék szerint csak a katonai szolgálat hasznára válnék, ha „a közönsé-
ges szolgálat rende és parantsolás magyar nyelven folytattatnék." 

Az írás óriási vihart váltott ki az Országgyűlésen, és - ellenkező előjellel - Bécsben 
is. Festeticset letartóztatták, több héten át fogva tartották, majd egy németalföldi ezred-
hez, azután Milánóba helyezték. Festetics számára a katonai pálya befejeződött: 1791-
ben nyugdíjazását kérte, s hazaköltözött Keszthelyre, a Festetics latifundium központ-
jába. Bécs urai még hosszú ideig rendkívül gyanús és veszedelmes embernek tartották. 
Mint a Zala megyei nemesi ellenzék egyik vezéralakja nem értett egyet a Napóleon 
ellen 1797-ben szervezett nemesi felkeléssel sem, ezzel Bécs előtt még inkább meg-
bízhatatlanná vált. Megfosztották kamarási rangjától és kitiltották az udvarból. 

A XVIII. század végétől a napóleoni háborúk következtében - mivel a hadseregek 
hatalmas fogyasztók voltak - számottevően megnőttek a magyarországi mezőgazda-
sági áaik értékesítési lehetőségei. A birtokosok többsége beérte azzal, hogy a robot-
munka fokozásával, a hagyományos termelési eljárásokkal is több haszonra tett szert. 
Jónéhányan azonban birtokaik jövedelmezőségét sokkal nagyobb mértékben kívánták 
növelni, s ennek érdekében gazdaságaik és a termelés korszerűsítésére törekedtek. A 
tárgyi feltételek hiányán túl problémaként jelentkezett, hogy nem rendelkeztek megfe-
lelő szakemberekkel. Ez utóbbi gond enyhítése érdekében alapította meg gróf 
Festetics György 1797-ben a világ első, felsőfokú képesítést nyújtó mezőgazdasági 
tanintézetét, a keszthelyi Georgikont. 

Festetics már az 1790-es évek elejétől törekedett az ésszerű gazdálkodásra. Ennek meg-
valósításában uradalmainak jószágigazgatója, a XVIII-XIX. század fordulójának kiemelkedő 
tudású elméleti és gyakorlati mezőgazdasági szakembere, Nagyváthy János töltött be vezető 
szerepet. Nagyváthy szerepe vitatott a Georgikon alapításával kapcsolatban - huzen 1797-

,i^ben már Csurgón élt, a végkielégítésként kapott 40 holdon gazdálkodott, s az uradalom 
ügyeibe semmi beleszólása nem volt - de szellemi hatása elvitathatatlan. 

Hazánk az agrárismeretek terjesztésének és oktatásának megindítása terén fontos 
szerepet játszott Európában. A XVIII. század második felében már tanították az erdé-
szet tudományát és gyakorlatát a Selmecbányái Bányászati Akadémián. A pesti egye-
temen az 1700-as évek végén Mitterpacher Lajos vezetésével mezőgazdaságtani, 
Tolnay Sándor irányításával pedig állatgyógyászati tanszék alakult és tevékenykedett. 
1780-ban hozta létre Tessedik Sámuel lelkész, egyúttal polihisztor szakíró és gyakorlati 
gazda, dolgozva-nevelő gazdasági iskoláját Szarvason. Tessedik a Georgikon alapítá-
sához példájával és Festetics kérésére tanácsaival jelentős mértékben hozzájárult. A 
gróf kikérte Mitterpacher, továbbá Kitaibel Pál, a neves botanikus és Rausch Ferenc 
pesti egyetemi tanár véleményét is. 
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1797. július l-jétől kezdődött a tanítás a Georgikonban, egy tanárral és egy tanuló-
val. A cél az volt, hogy a Festetics uradalmak számára képezzen szakembereket, de a 
Magyar Hírmondó című folyóirat 1798-ban már arról tudósított, hogy külső hallgatók is 
jelentkezhettek az intézetbe. Még az alapítás évében került Keszthelyre tanárának 
Pethe Ferenc, a kor egyik legnagyobb mezőgazdasági szaktekintélye. Négy évi 
georgikoni tevékenysége az intézmény megerősödését jelentette, hatása még évtize-
dek múltán is érezhető volt. 

Úgy tűnik, Festetics iskolaalapítása, de főleg a napóleoni háború költségeihez való 
hozzájárulásai - csaknem százezer forint hadisegély, nagy mennyiségű élelmiszer -
enyhítették a bécsi udvar gyanakvását. A megbocsátást a következő esztendő hozta: 
1801 nyarán József nádor meglátogatta a Georgikont, s a fényes külsőségek közötti 
ünnepség csúcspontjaként római korabeli öltözékben egy eke szarvát megfogva né-
hány barázdát szántott. Az ekét húzó ökröket Festetics vezette. Ez a ceremónia nem-
csak Festetics, hanem a Georgikon tekintélyét is növelte. Az 1802-1803-as tanévben 
már 36-ra emelkedett a diákok száma, akik közül 27 külső hallgató volt. A létszám a 
későbbiekben változóan alakult, 1810-től évente átlagosan 30 hallgatója volt a 
Georgikonnak. 

A nyolc intézetből álló Georgikonban - mely nevében Vergilius híres tanköltemé-
nyére és Festetics keresztnevére utal - az elsődleges gazdatiszt képzés mellett egyéb 
felsőfokú, továbbá közép- és alsó fokú oktatás is folyt. Felsőfokon gazdatiszteket, ura-
dalmi ügyvédeket, erdészeket és mérnököket képeztek. A közép- és alsó fokú oktatás 
határvonala gyakorta egybemosódott, ha mégis különválasztjuk, akkor a vincellérek, 
ménesmesterek és a geodéták képzése nevezhető középfokúnak. A legfontosabb 
szakmai alapismereteket tanították meg a vadászoknak, lovászoknak, béreseknek és a 
gazdaasszonyoknak. 

A Georgikon gerincét a hároméves Tudományos Gazdasági Iskola jelentette, mely 
1797-ben kezdte meg működését. A felvételi követelmény középiskolai végzettség, 
magyar, latin és német nyelvtudás volt. A hallgatókat „főpraktikánsoknak" hívták, kö-
zülük évente két-két fő kapott a gróftól ösztöndíjat, mint „belső főpraktikáns", a többi-
ek voltak a „külső főpraktikánsok". A tananyagot - melynek felosztását túlnyomó rész-
ben Pethe Ferenc dolgozta ki, s lényegében a Georgikon egész múködése alatt 
éi-vényben maradt - mezőgazdasági, matematikai és természethistóriai, illetve állat-
gyógyászati ismeretek alkották. A mezőgazdasági tárgyak tanulása során a hallgatók 
megismerkedtek a szántóföldi és kerti növények, gyümölcsök termesztésével, szőlő-
és erdőműveléssel, az állattenyésztéssel, valamint a halászat és vadászat alapfogalmai-
val. A „mathézis" tárgyai közül matematikával, geometriával, gazdasági számvitellel és 
építészettel foglalkoztak. A természethistória és az állatgyógyászat témakörébe - töb-
bek között - a zoológia, botanika, kémia, illetve a járványtan, gyógyszertan, anatómia, 
állatkórtan és gyógyítás, valamint az állategészségügyi rendelkezések ismeretei tartoz-
tak. Jelentős súlyt helyeztek a gazdaságvezetési, birtokigazgatási és jogi ismeretek 
megfelelő szintű elsajátítására is. 

1798-ban kezdődött meg az „alpraktikánsok" azaz a bérestanulók oktatása a Föld-
műves Iskolában. Festetics felismerte, hogy ne a jobbágyi robotmunkára, hanem a 
majorsági gazdálkodásra kell alapozni a termelést, s ehhez szakképzett, az eredmé-
nyességben érdekelt alkalmazottakra van szükség. 

Az 1804-ben felállított Pristaldeumban végzettek az uradalmak jogi ügyeit intézték 
mint ügyvédek, jogtanácsosok vagy ügyészek. 

1806-ban kezdte meg működését az Erdész- és Vadásziskola melynek két fakultása 
volt. A felsőbb szinten tanultak az „erdei praktikánsok" akik később főerdészek lettek. 
A másik tagozaton „erdőpásztorokat" vagyis erdőőröket, erdőkerülőket és vadőröket 
képeztek. 
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Ugyancsak 1806-ban alapították a Kertész Iskolát, itt azonban csak vincellérek kép-
zésével foglalkoztak. 

Festetics György büszke volt híres fenékpusztai ménesére, érthetően gondot fordí-
tott arra, hogy 1807-ben Ménesmester és Lovásziskolát is létesítsenek a Georgikon 
keretei között, a megfelelő szakember utánpótlás biztosítása céljából. 

1808-ban hozták létre a Mérnök- és Építésziskolát. Felső szinten mérnököket képez-
tek, akik gazdasági épületek tervezésével, építési és csatornázási munkálatok irányítá-
sával foglalkoztak. Középfokon oktatták a geodétákat, akik az uradalmak földmérési 
munkáiban vettek részt. 

Az 1808-as kísérleti jelleggel létrehozott Gazdaasszonyképző nem váltotta be a re-
ményeket. 

Szervesen kapcsolódott az elméleti oktatáshoz a gyakorlati képzés, melynek színte-
re a Festetics által különösen fontosnak tartott tangazdaság volt. Területét már az alapí-
tás évében kijelölték, nagysága az 1810-es évekre már megközelítette a 700 holdat, 
azaz csaknem 400 hektárt. A tangazdaság önálló egységet alkotott, és a többi Festetics 
uradalomhoz hasonlóan a jószágkormányzóság (Direktio) felügyelete alá tartozott. 
Művelési ágak szerint a tangazdaság negyed-negyed része kaszáló illetve erdő, 20-20 
%-a szántó, illetve legelő, a többi belső telek, kert és szőlő volt. Már a tangazdaság kije-
lölésekor megkezdték a gazdasági épületek építését, melyeket folyamatosan bővítet-
tek és gyarapítottak. Sorra épültek az ökör-, göböly-, tehén- és lóistállók, magtárak, 
színek, pajták, béreslakások. 

A szántóföldi munkák előkészítése során gondot fordítottak a talajjavításra, csator-
názások és lecsapolások révén. Fontosnak tartották a rendszeres trágyázást is, ami ko-
rántsem volt általános a korabeli Magyarországon. A hazánkban uralkodónak mondha-
tó nyomásos gazdálkodás helyett a Pethe által kidolgozott korszerű vetésforgót 
alkalmazták. A gabonafélék, kapások, takarmányféleségek és olajos növények ter-
mesztése mellett még a dohány, a len, a kender és a sáfrány meghonosításával is kísér-
leteztek. A georgikoni gazdaság átlagtermései nemcsak messze meghaladták az orszá-
gos szintet, de kitűntek a többi Festetics birtok közül is. A termés jelentős részét piacra 
vitték. Termesztettek kertészeti növényeket is, különösen a zöldséges kert választéka 
volt gazdag. A palántázásnál rendszeresen melegágyat használtak. Cserszegtomajon 
néhány holdon szőlőt telepítettek, majd hordós és palackos bort is előállítottak. Úttörő 
kezdeményezésnek számított a gyümölcsös létrehozása. Az 1810-es években 6 kh terü-
leten különböző alma, körte, barack, cseresznye, meggy, szilva, dió és mandula fajtá-
kat termesztettek és nemesítettek. 

Festetics elsők között hozatott be hazánkba jól tejelő nyugati fajtájú szarvasmarhá-
kat. A vízvezetékkel is felszerelt istállókban az állatokat számmal, névvel ellátott 
törzslapokon tartották nyilván. (Magyarországon jó száz év múltán vált általánossá a 
szarvasmarha törzskönyvelés.) Nagy gondot fordítottak a takarmányokra és a tejterme-
lésre. Az ökröket nemcsak igaerejük miatt tartották, hanem hizlalásra is fogták. A hazai 
juhfajták helyett a hús- és gyapjútermelés szempontjából jóval nagyobb hasznot biz-
tosító spanyol merinót tenyésztették korszerű tartási és takarmányozási körülmények 
között. Lótenyésztést a tangazdaságban nem folytattak, ennek színhelye a nagyhírű 
fenékpusztai ménes volt. 

A Georgikon gyakorlati termelési eredményeit jelentős mértékben elősegítette, hogy 
Magyarországon szinte egyedülállóan, korszerű mezőgazdasági gépekkel és eszkö-
zökkel - ezek egy részét Pethe Ferenc tervezte - szerelték fel a tangazdaságot. Főként 
az alapító életében a georgikoni tangazdaság a hazai belterjes gazdálkodáshoz, a ma-
gyar mezőgazdaság kapitalizálódása felé vezető, hosszú és buktatókkal teli úton az 
első állomások egyikének tekinthető. 

A Georgikonban a tanév - igazodva a mezei munkákhoz - november elejétől szep-
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temberig tartott, harmadokra (trimeszterekre) osztva. A szemeszter beosztásra 1831-ben 
tértek át. A hallgatók-tanulók elfoglaltsága nyári időszakban hajnali négytől (az állattenyész-
téssel összefüggő területeken), illetve reggel hattól este nyolcig, télen este hatig tartott. Az 
elméleü órákat általában-délelőtt tartották a ma is álló emeletes épületben. 

A hallgatók-tanulók az első években a tanév végén, majd 1817-től a Helikon-
ünnepségek alkalmával adtak számot áldásukról. A vizsgákra- széles körű nyilvánosság 
előtt került sor, hiszen arra írókat, tudósokat, földbirtokosokat, főpapokat, a megyék 
főrangú tisztviselőit hívták meg. Az irodalmi előadásokkal színesített, a tangazdaság 
megtekintésével jelentős eseménnyé bővült ünnepségeknek országos visszhangjuk 
támadt. 

Gróf Festetics György nemcsak a Georgikonnal alkotott maradandót. A helikoni ün-
nepségek mellett az ő é rdeme a keszthelyi Festetics kastély további építése és benne a 
Helikon könyvtár létrehozása, a csurgói református gimnázium alapítása, a keszthelyi 
gimnázium fejlesztése, Hévíz gyógyfürdővé tétele. 

1819- április 2-án bekövetkezett halála után a Georgikon hanyatlásnak indult, jelen-
tősége csökkent, de úttörő szerepe elévülhetetlen. Jelenleg Keszthelyen agrártudomá-
nyi egyetem működik, mely büszkén vallja magát a Festetics alapította intézmény 
utódjának. Az egykori tangazdaság központjában, a helyreállított gazdasági épületek-
ben jött létre 1972-ben a Georgikon Majormúzeum, méltó emléket állítva Festetics 
Györgynek és munkásságának. 

Száz esztendővel ezelőtt, 1894 december 12-én hunyt el a XIX. század második fe-
lének egy kevéssé ismert, de jelentős magyar politikusa, báró Simonyi Lajos. 

1824 április 13-án látta meg a napvilágot a galíciai Tarnopolban. Édesapja a legen-
dás hírű Simonyi óbester, azaz barbácsi és vitézvári báró Simonyi József, édesanyja 
pedig az osztrák születésű hegelsfürti Leiner Terézia volt. Ebben az időben az apa az 

Dr. Pintér János 

Báró Simonyi Lajos 
emlékezete 

ll.utt) StMONYJ M.10S 

12 



Ausztria által megszállt lengyel tartományban, Galíciában állomásozott, mint a 4. szá-
mú Hessen-Hornburg huszárezred parancsnoka. Simonyi óbester 1832 augusztus 23-án 
az aradi várbörtönben meghalt, így fia nevelése az özvegyre maradt. 

Az ifjú Lajos báró és a nála két évvel fiatalabb Katalin nevű húga, a Simonyi család birto-
kán az Arad vármegyei Vadászon (ma a romániai Vinatori) nőtt fel. Lajos nevelője a művelt 
és tehetséges aradi ügyvéd Rochel János (1802-1877) lett. Az özvegy báróné és a fiatal ügy-
véd között komoly kapcsolat alakult ki, amely később házasságkötéshez vezetett. 

A Vadászon - családi körben - eltöltött évek után a Kassai Akadémián jogot tanult, majd 
tanulmányai végeztével bekapcsolódott a reformkori magyar politikai életbe. Degré Alajos-
nak, az írónak és politikusnak visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy Simonyi már az 1843-as 
országgyűlésen részt vett. „Volt tehát tere és alkalma az ifjúságnak szellemét képezni s ha-
zafiságot tanulni. Tanultak is, hisz az 1843- évi országgyűlés növendékei: Horváth Boldizsár, 
Csengery Antal, Irinyi József, Simonyi Ernő, br. Simonyi Lajos, Szende Béla... a közügyek 
kiváló harcosai s részben az ország kormányának tekintélyes férfiaivá váltak." 

Országgyűlési követnek azonban, csak - nagykorúságának elérésekor - 24 éves korúban 
1848-ban választották meg az Arad vármegyei kisjenői kerületben. Határozott fellépése, jó 
megjelenése és lovagias modora mindenki előtt rokonszenvessé tette. Amikor a kormány és 
az országgyűlés 1849 januárjában Debrecenbe menekült, ő is velük tartott. Majd amikor úgy 
látta, hogy a hazát jobban tudja szolgálni karddal, mint szóval, csatlakozott Görgey tábornok 
seregéhez, ahol futárszolgálatot teljesített. A világosi fegyverletétel után osztrák hadifogság-
ba esett, s mint foglyot a temesvári várbörtönbe zárták. Innen csak a család összeköttetése 
és pénze révén sikerült pár hónap után kiszabadulnia. 

Az abszolutizmus idején (1849-1867) Simonyi báró is a passzív ellenállás mozgalmához 
csatlakozott. Nem vállalt semmilyen hivatalt, visszavonult a családi birtokra ahol csak a gaz-
dálkodással foglalkozott. 

Sok évi szünet után Ferenc József 1861-ben összeliívta a magyar országgyűlést. Simonyi 
ekkor ismét bekapcsolódott a politikai életbe, mint a kisjenői kerület országgyűlési képvise-
lője. A két politikai párt közül - a Deák Ferenc vezette Felirati Párt és a gróf Teleki László 
nevével fémjelzett Határozati Párt - az utóbbihoz csadakozott. Az 1865-ös országgyűlésen 
továbbra is a kisjenői kerületet képviselte, 1869-től pedig a Bihar vármegyei Nagyszalonta 
képviselőjévé választották. Ekkor már a Tisza Kálmán vezette ellenzéki párt, a Balkö-
zép egyik vezető politikusa volt. 

1875-ben Tisza Kálmán „szögre akasztotta" ellenzéki programját, a bihari pontokat 
és megegyezett a kormánypárttal, az ú.n. Deák-párttal. A két párt Szabadelvű Párt né-
ven egyesült és Tisza elvállalta a miniszterelnökséget. Simonyi Lajosnak nagy része 
volt a fúzió létrejöttében és ezért már az átmeneti - báró Wenckheim Béla vezette -
kormányban megkapta, 1875 március 2-án a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
miniszteri tárcát. 

Az uralkodó még ez év október 20-án Tisza Kálmánt nevezte ki miniszterelnökké, aki 
.kormányába átvette a Wenckheim - kormány tagjait, így Simonyi Lajos is megtartotta tárcá-
ját. A gazdasági kiegyezés körül hosszasan elhúzódó tárgyalások alaposan megtépázták a 
Szabadelvű Pártot, amely kezdett szétmorzsolódni. 1876 május 10-én mintegy hetvenen 
léptek ki és az ősz folyamán megalakították a Független Szabadelvű Pártot. 

Az új párt vezére báró Simonyi Lajos lett, aki már augusztus 21-én lemondott minisz-
terségéről. 1878. április 13-án a Simonyi Lajos vezette párt és Szilágyi Dezső pártonkí-
vüli „disszidensei" egyesültek. így létrejött egy 115 képviselőből álló parlamenti cso-
port, amely az Egyesült Ellenzék nevet vette fel. Ez a laza pártszövetség azonban 
heterogén csoportosulás maradt. Tagságából mindenki megőrizte korábbi politikai tö-
rekvéseit, éppen ezért vezetőik csak úgy tudták őket együtt tartani, hogy a párt le-
mondott egy világosan körvonalazott program megalkotásáról. Báró Simonyi Lajos te-
hát ennek a „habaréknak" is nevezett tömörülésnek lett a vezetője. Időközben 

13 



súlyosan megromlott egészségi állapota miatt azonban kénytelen volt a politikai küz-
delmekkel felhagyva, visszavonulnia. 

Itt kell egy pár szót ejtenünk családi életéről. A báró valamikor az 1850-es évek 
elején vezette oltárhoz gróf Königsegg-Rottenfels Zsigmond Arad vármegye földbirto-
kos és váradi Török Terézia leányát, Juliannát (1824-1905). A menyasszony csicseri 
Ormos Péter (1814-1905) Arad vármegyei alispán elvált felesége volt. Második házas-
ságába hozott leányát Ormos Irént (1847-1932) Simonyi báró adoptálta. A házasság 
azonban nem volt szerencsés és csakhamar váláshoz vezetett. Simonyi Lajos nem kö-
tött újabb házasságot, de hű társa lett a „szépséges" Pretzner Karolinnak (1851-1919), 
akit végrendeletileg minden ingó és ingatlan vagyonának örökösévé tett. Simonyinak 
egyik kapcsolatából sem született utóda és így a bárói család vele, már a második ge-
nerációban kihalt. Simonyi Lajos 1881-ben Vadász széles határában egy új falut alapí-
tott, melynek neve Simonyfalva (ma a romániai Satu-Nou) lett. 

1885-ben a főrendiház tagjává nevezték ki, de egyre súlyosbodó betegsége miatt az ott 
folyó tárgyalásokon csak ritkán aidott megjelenni. Élete utolsó öt évében több szélütés is 
érte és így az 1894. december 12-én Budapesten bekövetkezett halála szinte megváltás volt 
számára. 

Földi maradványait édesapja és két gyermekkorban elhunyt öccse, István (1827-1828) és 
Károly (1831-1833) mellé temették a vadászi családi sírboltba. Innen 1913- április 24-én Bu-
dapestre hozták hamvaikat és a Kerepesi úti (jelenleg Fiumei úti) temetőbe helyezték örök 
nyugalomra a báró Simonyi család tagjait. A fekete márványból készült és Simonyi óbester 
mellszobrával díszített sírbolt a Sírkert 18/1. parcellájában ma is megtalálható. 

Merényi-Metzger Gábor 

Irodalom: Bölöny József: Magyarország kormányai 1848-1987. Akadémiai, 1897. -
Degré Alajos: Visszaemlékezéseim. Szépirodalmi, 1983. - Gudenus János József: A 
magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája, II. Tellér kiadó, 1993. - Magyar 
Életrajzi Lexikon. II. kötet. Akadémia 1969.- Magyar Nemzetségi Zsebkönyv. Főrangú 
családok, I. Bp. 1888. - Magyarország története, VI/2. Akadémia. 1979. - Márki Sán-
dor: Aradmegye és Arad szabad királyi város története, II. Arad, 1895. - Móricz Pál: A 
magyar országgyűlési pártok küzdelmei, I-II. Bp. 1892. - Szinnyei József: Magyar írók 
élete és munkái, XII. Bp. 1908. 

Dr. Szász Pál 
és az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesülete1 

Most, amikor e kopjafánál tisztelgünk Erdély egyik nagy szülöttjének emléke előtt, 
mindegyre az jár az eszemben, hogy ugyan hány kopjafa vár még felállításra, vajon 
mikor jön el az az idő amikor olyan vezéregyéniségek előtt, mint amilyen dr. Szász Pál 
is volt, legalább jelképesen lerójuk kegyeletünket és hálánkat mindazért, amit életük-
ben érettünk és meggyötört szülőföldünk földműves népééit tettek. Kopjafák erdeje 
vár még felállításra, ám ez a mai legyen jelkép jellegű és ne csak emlékeztessen ben-
nünket nagy elődeinkre, hanem mindenekelőtt keltse életre bennünk azt a nemes lán-
got, amely őket s így Szász Pált is fűtötték, úgyannyira, hogy egész életüket állították 
ügyünk szolgálatába. 

1 Elhangzott 1994. szeptember 10-én, az EMGE 150. évfordulója alkalmából és dr. Szász 
Pál halálának 40-ik évfordulójának emlékére megrendezett nagyenyedi ünnepségen, a 
Szász Pál emlékére felállított kopjafa előtt. 
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Szász Pál a múlt század végén, 1881. május 11-én született Nagyenyeden. Édesapja 
több mint egy évtizedig Alsófehér megye főispánja volt. Tanulmányait a nagyenyedi 
Bethlen Kollégiumban, a nagyszebeni német gimnáziumban és a kolozsvári I. Ferenc 
József Tudományegyetemen végezte, ahol jogi doktorátust is szerzett. Budapestre ke-
rült, ahol mint fiatal ügyvéd bekapcsolódott a politikai életbe. Munkásságáért képvise-
lőnek választják. Az első világháborúban mint önkéntes vesz részt mind az orosz, mind 
az olasz fronton. 

Dr. Szász Pált, 1936. áprilisában választották meg az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület 
elnökévé és a kolozsvári Bánffy palota udvarán lévő teremben elhangzott székfoglaló be-
széde nem általánosságokat tartalmazott, hanem konkrét, jól körülhatárolt feladatokat sorolt 
fel, amelyek fájdalmasan időszemek napjainkban is. 

Legfontosabbnak tartotta a kisgazdák minél gyorsabb megsegítését, szaktanfolya-
mok szervezését, olcsó, nemesített vetőmagvak, ültetőanyag, tenyészállatok beszerzé-
sét és nem utolsó sorban mezőgazdasági gépekkel való ellátását mindazoknak, akik a 
betevő falatunkat megteremtik. S mindezt a gazdakörök révén, valamint szövetkeze-
tek, elsősorban hitel- és tejszövetkezetek létrehozásával, hogy közös erővel sikerüljön 
mielőbb teljesíteni a kitűzött célokat. 

Ő volt az, aki 1941. januárjában megjelentette a dél-erdélyi Erdélyi Gazda első szá-
mát, amelynek vezércikkében így írt: „Dolgozni akarunk!... szeretettel és hozzáértéssel 
akarjuk művelni a földet, mely mindannyiunknak kenyeret ad; többet és jobbat aka-
runk termelni, tehát tanulni és fejlődni akarunk"! 

1945-ben dr. Szász Pál feleségül veszi Arpsgofen Anasztázia bárónőt. Házasságukból 
1948-ban fiúgyermek született; Pál, aki ma Nagyváradon él tehetséges építészmérnök-
ként. 

1949- március 2-án az állambiztonság emberei gáltői birtokát elkobozták, Szász Pált 
feleségével és kisfiával együtt Gyulafehérvárra szállították. Ugyanaz év november 3-án 
az állambiztonságiak ismeretlen helyre vitték és ettől az időtől kezdve sem felesége, 
sem ismerősei nem láthatták. Több mint valószínű, hogy 1951-ig a jilavai és a 
nagyenyedi fogházban volt bezárva. 1951-ben a bukaresti hadbíróság elé állították, 
ahol 10 évi kényszermunkára ítélték. Három évig az Ocnele Mari-i sóbányában dolgoz-
tatták, ahol 1954-ben tüdőgyulladásban hunyt el. Feleségét haláláról hivatalosan nem 
értesítették. Özvegye csak egy csomagot kapott személyes tárgyaival. A csomagban 
egy papírszeletre ráírva románul: meghalt. 

Negyven évvel halála után, most amikor dr. Szász Pál emlékének e kopjafa előtt 
tisztelgünk, azt kívánom: váljon ez a kopjafa lármafává s hirdesse Erdélyszerte azt, 
amiért Szász Pál élt és életét adta: dolgozni, tanulni, fejlődni akanink, hogy megmű-
velhessük azl a földet, mely bölcsőnk, sírunk s e kettő között táplálónk és megtartónk! 
Engedtessék meg, hogy ebből az alkalomból néhány személyes élményemről szóljak, 
olyanokról, amelyekről ma már csak igen kevesen tudnak s amelyek emberközelbe 
hozzák azt akinek emlékét idézzük. 

Dr. Szász Pált serdülő korom óta ismertem; már akkor tiszteltem magabiztos, hatá-
rozott fellépéséért. Később, mint fiatal szakember, gyakran fordultam meg gáltői birto-
kán. A kis mintagazdaságnak is beillő terület elánilta, hogy gazdája mind az állatte-
nyésztésben, mind a kertészetben a legújabb módszereket alkalmazza és minden téren 
síkraszáll az újért. 

Szász Pál az akkori kisebbségi életünk vezetői között igazi vezéregyéniség volt. 
Csodáltam politikai érettségét, tapasztalatát és rugalmasságát, nemkülönben kifinomult 
diplomáciai érzékét, ám ugyanakkor nehéz, kényes, sorsdöntő helyzetekben is bátor 
tettrekészségét. 

Dr. Szász Pál minden vonatkozásban egész ember volt. Mint politikus nagyon nehéz 
időben vállalta az erdélyi magyarság vezetését. A Bethlen Kollégium főgondnokaként 

15 



rövid időn belül ú j szellemet honosított meg, mely elsősorban diákcentrikus volt, de ha 
szükség volt rá, harcolt a tanárok életéért is. A Bethlen Kollégium új tagozatát, a 
csombordi Téli Gazdasági és Szőlészeti Iskolát nemcsak az indulásnál segítette, hanem 
amíg módjában volt, állandóan szem előtt tartotta. 

Felmérhetetlen munkát végzett mint az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület elnöke. 
Ezen a téren elsősorban a kisgazdák megnyerésében és megsegítésében hozott kor-
szakalkotó változásokat. Kibővítette a felügyelői kart és újjászervezte a gazdaköröket, 
a téli tanfolyamokat és az Erdélyi Gazda lapot, nem beszélve a kisgazdák érdekeit cél-
zó különböző akciókról. Könyvet adott a falusi gazdák kezébe. Itt elsősorban a tartal-
mas és ízléses kivitelű Gazdanaptár-m gondolok, de jelentős szerepet játszott a gaz-
dák ismereteinek bővítésében az úgynevezett EMGE füzetek sorozata is. A dr. Nagy 
Endre és dr. Szász Ferenc Gazdatudomány című tankönyve nagyon rövid idő alatt 
elfogyott a könyvesboltokból. Szász Pál segítette ennek a munkának a második és 
harmadik kiadásait. 

Legnagyobb érdeme, hogy a bécsi döntés után nem választotta a könnyebb utat, 
hanem ahogyan lehetett megkezdte a dél-erdélyi EMGE szervezését. Erre a munkára 
1940. novemberében került sor a Bethlen kastélyban. Ezt a történelmi nevezetességű 
épületet az enyedi kollégium engedte át az EMGÉ-nek. Itt volt az első felügyelői érte-
kezlet. Dél-Erdélynek és a Bánságnak hat felügyelője maradt (kamarási Szász Ferenc, 
Finta Andor, Orosz Károly, lándori Szász Ferenc, Biró Pál és Meggyesi István) Ezen 
kívül két felügyelő dolgozott a központi irodában (Bitay Endre és Kénossy Zoltán). 
Néhány hét múlva, 1940. decemberében, ugyancsak a Bethlen kastélyban tartotta meg 
Szász Pál a dél-erdélyi Erdélyi Gazda alakuló ülését. A lap megindításával Kacsó Sán-
dort, a megszüntetett Brassói Lapok főszerkesztőjét bízta meg. Már az indulásnál kitűnt, 
hogy az Erdélyi Gazda nemcsak gazdasági szaklap, hanem a Dél-Erdélyben maradt 
magyarságnak politikai, kulturális és társadalmi lapja is. Szellemi életünk címmel ál-
landó rovat indult az Erdélyi Gazdában. A rovat vezetését Vita Zsigmond vállalta. Egy 
másik nagyon fontos rovat a törvények és rendeletek ismertetésével foglalkozott. Az 
Erdélyi Gazdának rendkívül fontos szerepe volt a tömegkommunikációban. A lapon 
keresztül tartotta a kapcsolatot az egyesület a tagsággal, az elnök pedig a vezércikkben 
irányította a felügyelők tevékenységét. Dél-Erdélyben az Erdélyi Gazda működése 
nem volt zökkenőmentes. A harmadik szám után 1941. március végén a rendőrség 
minden indok nélkül betiltotta. Több mint 7 hónap telt el, míg a lap újra megjelenhe-
tett. Szász Pál az 1942. május 15-i számban Újrakezdés címmel vezércikkben jelentette 
a gazdáknak, hogy újra olvashatják a lapot. Hogy az eltelt 7 hónap alatt mennyit lótott-
futott az újrakezdésért, azt nem említette. 

Dr. Szász Pál bölcs előrelátással hamar felmérte, hogy a különböző magyar sajtó-
termékek megjelenése csak úgy lehetséges, ha a dél-erdélyi magyarság saját nyomdá-
val rendelkezik. A Brassói Lapok felszámolásával a Bethlen Kollégium megvásárolta a 
nyomdát és ugyanakkor a nyomda műszaki vezetőit és munkásait is Enyedre költöztet-
te. 1941. utolsó harmadában a Bethlen nyomda már működött és így megoldódott 
mind az Erdélyi Gazda, mint a hiányzó magyar tankönyvek megjelenése. 

Az új nyomda lehetővé tette az 1942-es Gazdanaptár megjelenését, igaz hogy kés-
ve. A több mint 260 oldalas, könyv alakú naptár értékes olvasnivalót nyújtott a falusi 
gazdáknak; szaktanácsot, tájékoztatót adott és ezen, kívül szórakoztató is volt. A nyom-
da révén vált lehetővé, ugyancsak Szász Pál kezdeményezésére, az EMGE füzetek 
megjelentetése is. 

1942. szeptemberében központi parancsra újra betiltják az Erdélyi Gazdát. Ez első-
sorban az EMGE munkáját fékezte és tette áttekinthetetlenné. Szerencsére enyhült a 
gyűlések korlátozásának tilalma, így a központi felügyelők gyakrabban látogathatták a 
gazdaköröket. A falusi leányok, asszonyok részére is megkezdődtek a tanfolyamok. 
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Majdnem egy félévi szünetelés után 1943. április 11-én az Erdélyi Gazda újra megje-
lent, mégpedig mint hetilap. Egy hét múlva Szász Pál vezércikkében többek között a 
következőket írta: „Eddigi hivatásunkhoz híven ismét azt hirdetem, ne nézzünk hátra, 
hanem előre. Dolgozzunk hittel, bizalommal és szorgalommal. Végezzünk hasznos 
termelőmunkát, hogy nyugodt lelkiismerettel nézhessünk egymás és embertársaink 
szemébe." Néhány sorral alább a következőképpen folytatja: „Fogjunk össze más ha-
sonló célú intézményeinkkel, hogy együtt haladva támaszt nyerjünk és támaszt nyújt-
sunk egymásnak." 

Itt Szász Pál a szövetkezetekre és azok közül elsősorban a Hangya szövetkezetekre 
gondolt. Természetesen ez a felhívás szólt a Romániai Magyar Népközösség vezetői-
nek és tagjainak is. Továbbá és nem utolsó sorban a dél-erdélyi magyar egyházak ve-
zetőinek, akikkel Szász Pálnak nagyon jó kapcsolatai voltak. 

1944 elején a háború mind közelebb és közelebb került az ország keleti határához, 
napról-napra nőtt a feszültség. Ilyen légkörben nem lehetett megünnepelni az EMGE 
alapításának 100-ik évfordulóját, de az Erdélyi Gazda hasábjain Ünnepünk nehéz idő-
ben című vezércikkében újra Szász Pál szólt a falvak lakóihoz, hangsúlyozva, hogy 
segíteniük kell a menekülteken, fajra, vallásra és nemzetiségre való tekintet nélkül. „A 
keresztyén erkölcsnek a vallása és vállalása az a parancs, amelyet 100 éves múltunk ad 
nekünk." 

Az Erdélyi Gazda 1944 augusztus 27-i száma elkészült ugyan, de már nem juthatott 
el olvasóihoz. Megakadályozta a történelem felgyorsult kereke. 1944 szeptember ele-
jén a dél-erdélyi megyékben megkezdődtek a letartóztatások. Mintegy 180, főleg ma-
gyar értelmiségit vettek őrizetbe, akik zömmel valamelyik magyar intézménynél dol-
goztak. Ezek közül mintegy másfélszáz Tirgu Jiuba a lágerbe került, ahonnan csak 
1945 nyarán engedték haza. Enyedről 15-en kerültek Tírgu Jiuba. A Fehér megyei fal-
vakból mintegy húszan voltunk, zömrhel református papok, ezen kívül a csombordi 
szőlészeti iskolától dr. Nagy Endre és jómagam. Minket a gyulafehérvári csendőrségre 
vittek, ahová nemsokára behozták dr. Szász Pált is. Innen indítottak el egy marhava-
gonban Tírgu Jiu felé, két csendőrrel. Szász Pál úgy intézte, hogy a vagonunk Bukares-
tet is érintse. Egy reggel arra ébredtünk, hogy egy bukaresti rendezőpályaudvaron 
vesztegelünk. Szász Pál elment és csak késő délután tért vissza, kijelentve, hogy sor-
sunk jobbára fordul. Tírgu Jiuba érkezve Szász Pál minket a láger közelébe sem enge-
dett. Hosszú várakozás után mindenki részére névre szóló elbocsátási bizonyítványt 
hozott, amelyben az állt, hogy minket véletlenül irányítottak oda. Tirgu Jiuból gyalog 
mentünk a Zsil völgyén keresztül Petrozsénybe, ahol a bánya vezetősége meleg étellel 
és elsőrendű szállással fogadott, majd 9 napig tartó hányódás után ismét visszatérhet-
tünk otthonainkba. 

A Bethlen kastélyban lévő EMGE és az Erdélyi Gazda irodáját elseperte a háború. 
Szász Pál, ahogy erre lehetőség adódott, felvette a kapcsolatot a kolozsvári központtal 
és 1946 januárjában már több mint 10 faluban beindultak a téli gazdasági tanfolyamok. 
1947 végétől az EMGE egyre nehezebben folytathatta a tevékenységét, míglen 1949 
őszén a hatóságok végleg felszámolták. Jogutódja, a Romániai Magyar Gazdák Egyesü-
lete csak 1990 tavaszán vehette lel az akkor elszakított fonalat. 

Végezetül hadd idézzem dr. Szász Pál szavait: „ne nézzünk hátra immár, hanem 
csak előre". Kötelezzen ez a kopjafa bennünket arra, hogy Szász Pál eszméit, hagyaté-
kát felélesszük és a gyakorlatba ültetjük. Ennél szebb tisztelgést dr. Szász Pál emléké-
nek a mai mezőgazdász, legyen az kisgazda vagy szakember, nem nyújthat. 

Veress István 
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Xántus János 

1994. decemberében több intézmény emlékezett meg alapítója illetve névadója ha-
lálának századik évfordulójáról: a Fővárosi Állat és Növénykert tudományos ülésszak-
kal, a Néprajzi Múzeum emlékkiállítással, a győri Xántus János Múzeum munkásságát 
áttekintő kiállítással és emléküléssel. Az ünneplés a romantika korának egyik kivételes 
személyiségét idézte fel az érdeklődők számára. A szabadságharc önkéntes honvéd-
tisztjéből az amerikai emigrációban tudóssá lett, fáradhatatlan energiájú természetbú-
vár és etnológus rendhagyó, de a maga korában nem egyedülálló életpályáját, a nem-
zeti kultúráért végzett áldozatos, pártját ritkító munkásságát. Az évforduló okán arról 
az útról adunk rövid áttekintést, ami a világ szinte minden szegletét érintette, hogy az 
így szerzett sokrétű tapasztalat a hazai művelődést elősegítő intézmények szervezésé-
ben kamatozzon. 

1825. október 5-én született a Somogy megyei Csokonyán, a Széchényi család birto-
kán. Édesapja az uradalom jogtanácsosa, egyben Széchényi Ferenc, majd Széchenyi 
István magántitkára. Fiát is jogi pályára küldte. Ő 1845-ben szerzett képesítést a pécsi 
akadémián, ezt követően Kaposváron egy évig segédjegyzőként működött. 1846-ban 
Pesten ügyvédgyakornok, miközben nagy hatással volt rá a reformkor eszmevilága. 
1847-ben Kaposváron ügyvédi irodát nyitott, ám Jellasics betörésekor, 1848. márciusá-
ban nemzetőrnek állt, s részt vett a pákozdi csatában. Több harcban tüntette ki magát, 
hadnagyi rangra emelték, megsebesült, majd osztrák fogságba esett. A világosi fegyver-
letétel után besorozták az osztrák hadseregbe, ahonnan kalandos módon megszökött 
és 1850. novemberében már Londonban volt. Itt ízlelte meg az emigráció keserű ke-
nyerét: nehezen viselte arisztokrata és nagypolgári sorstársai lekezelését, emiatt töb-
bek között összekülönbözött Pulszky Ferenccel is. Végül a londoni kegyelemkenyeret 
felcserélte Amerikára. 

1852. júniusában New Yorkban kezdte meg csaknem évtizedes amerikai önkéntes 
száműzetését. Eleinte alkalmi munkából tartotta fenn magát, majd nyugat felé vette 
útját: Kansasban a vasúttársaság szolgálatában, majd a Mississipi torkolatánál, New 
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Orleansban próbált szerencsét, kevés eredménnyel. Innen a californiai mai Davis City 
helyén ez időben létesült Új-Buda nevű telep magyar kolóniájába kísérelt meg beil-
leszkedni alapító telepesként, azonban jogvitába keiül Madarász Lászlóval és egy esz-
tendei elfecsérelt idő után nem marad más választása, mint, hogy 1855. szeptemberé-
ben önkéntes zsoldosként belépjen az amerikai hadseregbe, öt évnyi szolgálatra 
kötelezve magát. Jellemző büszkeségére, hogy álnéven, közlegényként kezdte meg 
szolgálatát katonai állomáshelyén, a kansasi Fort Riley erődben. A zord katonaéletet 
sajátos kedvteléssel enyhíti: megfigyeléseket végez a vidék élővilágáról, állat- és ro-
varpreparátumokat készít gyűjteménye számára. Ez a különös szabadidős tevékenység 
hozta meg élete nagy fordulatát. Az erőd orvosa, aki szintén természetbúvár, maga 
mellé vette, és tömegével küldték a különböző amerikai intézetekbe a legkülönbö-
zőbb állattani, kőzettani stb. mintákat. Az első elismerés hamarosan jelentkezett. Első-
ként a Philadelphiai Természettudományos Akadémia választotta tagjai sorába. Mind 
több neves tudóssal került kapcsolatba. Elismert kutatóként egy évvel előbb leszerel-
ték a katonaságtól, és azonnal megbízást kapott tengerkutató intézet felállítására és 
vezetésére a Csendes-óceániai Szent Lukács fokon. A műszeres mérések mellett a kör-
nyék állat- és növényvilágát tanulmányozta. Időközben a Magyar Nemzeti Múzeumnak 
is küldött preparátumokat, madár- és rovartani feljegyzéseket, gyűjtéseket, aminek 
alapján 1859-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé választotta. 

A politikai helyzet enyhülése lehetővé tette, hogy 1861. novemberében hazajöjjön. 
Győrbe került, ahol néhány évvel kofábban édesanyja és húga is megtelepedett. Elő-
adásokat tartott, publikált, de állást nem kapott. 1862 elején tartotta meg akadémiai 
székfoglalóját a tenger természetrajzáról, majd a Természettudományi Társaságban 
terjesztette elő tervezetét a pesti állatkert felállítására. Megélhetési gondjai miatt vissza-
tért az Egyesült Államokba, ahol hamarosan, 1862. novemberében kinevezték az Álla-
mok mexikói konzuljának, mely állásából azonban fél év után felmentették egyéni 
gondolkodásmódja, indián-barátsága miatt. A polgárháborús időben busás jövedelmű 
hajóbiztosítási ügynök lett, és ismét foglalkozott a hazatérés gondolatával. Amikor hírét 
vette, hogy az állatkert ügye a megvalósulás felé halad, végleg búcsút vett Amerikától. 
1864. nyarán ismét Győrött találjuk, majd végigjárta Erdélyt, s nagy energiával szervez-
te az állatkertet. 

1866. augusztus 9-én megvalósult régi álma, megnyílt a Pesti Állatkert, melynek ő 
lett az első igazgatója. Két esztendő után azonban váratlanul lemondott a tisztségről és 
csatlakozott az ekkor induló kelet-ázsiai expedícióhoz. Eötvös József természettudo-
mányi és néprajzi gyűjtéssel bízta meg, meglehetősen szabad kezet adva neki. Ceylon 
szigetén hónapokig tanulmányozta a szingalézok kultúráját, az expedícióval eljutott 
Kínába és Japánba, majd függetlenítve magát Borneóban, a fejvadászok földjén végzett 
hosszas kutatómunkát, végül 1870. nyarán Jáva szigetén töltött 3 hónapot. 

1871-ben tért haza impozáns méretű, 165 ezer darabot meghaladó anyagával, mely-
ből a néprajzi tárgyak száma több mint két és félezer. A gyűjtemény láttán fellelkesült 
Jókai Mór a Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárának mielőbbi felállítását szorgalmazta. A 
néprajzi tárgyakból rendezett kiállítás osztatlan sikere végre meghozta számára az eg-
zisztenciális biztonságot: 1872. március 5-én kinevezték a Néprajzi Tár őrévé, - ez a 
dátum egyben a Néprajzi Múzeum születésnapja. A honvédtisztből és természetbúvár-
bői lett néprajzkutató nagy érdeme, hogy figyelmét azonnal a magyarországi népi 
kultúra felé fordította, és az 1873- évi bécsi világkiállításra „magyar ethnographiai 
gyűjtemény" felállítását határozta el. Régi barátjával és szakmai segítőtársával, Römer 
Flórissal az egész, ország területét bejárta, 2500 szebbnél-szebb népművészeti alkotást, 
kézműipari tennéket gyűjtöttek össze, újabb sikeres kiállítással kápráztatva el a nemzeti fel-
buzdulásra fogékony fővárosi polgárságot. (Az 1874-ben megalakult Iparművészeti Múze-
um ennek és borneói gyűjtésének java részéből alapozta meg gyűjteményét.) 
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Miközben a jó barát, Römer Flóris által vezetett Iparművészeti Múzeum Üllői úti 
épületében mindinkább felvirágzott, Xántus János Néprajzi Tára a Nemzeti Múzeum 
egyik folyosóján rostokoló ládahalmazból állt, melyet sem kicsomagolni, sem fejlesz-
teni nem lehetett, mert másfél évtizedig egy fillér támogatást sem kapott tárgyvásárlás-
ra. Ez időben régi ellenlábasa, Pnlszky Ferenc a múzeum igazgatója. Lényeges fordula-
tot 1887-től a bécsi etnológusok szakmai elismerése, majd pedig az 1889-ben 
megalakult Magyarországi Néprajzi Társaság múzeumszervező bizottságának tényke-
dése hozott: Pulszky felismerte, hogy új tudományszak született. A rendszeres ellátmá-
nyon kívül 1892-ben lehetőséget adott a gyűjtemény külön épületbe költöztetésére, 
1893-ban pedig Xántus János igazgatói kinevezést kapott a Néprajzi Tár élére. 

Ez időben a szakmai elismerés is jelentkezett: 1890-ben a Földrajzi Társaság alelnö-
kéül, 1892-ben pedig a Néprajzi Társaság alelnökéül választották meg. A múzeumban 
pedig rendkívül agilis és alaposan felkészült munkatársat kapott Jankó János szemé-
lyében, aki átvette tőle a millenniumi előkészületek irányítását. Xántus terve szerint 
minden vármegye saját néprajzi anyagot (lakáskultúrát és viseletet) gyűjtene össze, és 
ebből rendezhetnék meg a millenniumra megépülő Néprajzi Múzeum első nagyszabá-
sú kiállítását. Elképzelése lényegesen más formában, a millenneumi Néprajzi Falu, a 
világon másodikként megépült szabadtéri múzeum képében valósult meg. (Emiatt az 
általa vágyott múzeumépület a mai napig sem realizálódott.) 

Xántus János 1894. december 13-án halt meg, sírját a Kerepesi úti temetőben Deák 
Ferencével szemben jelölték ki. Nemzeti díszpompával temették el. Rendkívüli ember 
rendhagyó életpályája zárult le, aki páratlan gyűjtőszenvedéllyel csak a magyarországi 
múzeumokat 172 ezer néprajzi és természettudományi tárggyal gyarapította. Neve és 
munkássága - nem rendhagyó módon - külhonban mindmáig ismertebb és elismer-
tebb, mint hazánkban. Okkal zárja Sándor István Xántus Jánosról szóló gondos alapos-
ságú életrajzi könyvét a következő mondattal: „Nagyon mély sírt ásunk mi néha nagy 
halottainknak". 

Selmeczi Kovács Attila 

HÍREK 

Városi múzeuma lesz Ózdnak. 

A magyar ipari múzeumok hálózatának tizenötödik múzeumaként nyitották meg 
Ózdon 1975-ben a Kohászati Gyártörténeti Múzeumot, amelynek létrehozásával kíván-
tak emléket állítani a kohász szakma 130 éves múltjának. A közelmúltban a helyi ön-
kormányzat az Ózdi Kohászati Üzemektől megvásárolta az intézményt, amely egykor a 
Gyári Általános Iskola volt. Az új „gazda" helytörténeti gyűjteményt is kialakít majd az 
épületben. Ezáltal közkincsé teszik a Bükk Művelődési Ház Lajos Árpád Honismereti 
Körének tagjai által gyűjtött értékes dokumentumokat, tárgyakat is, amelyek évtizedek 
óta porosodnak a raktárban. Ide kerül majd át a Szentsimonban lévő pedagógiai gyűj-
temény is. A városi múzeum átadására 1994-ben sor került. 

Kerékgyártó Mihály 
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( HAGYOMÁNY ) 
Dr. Gonda Sándor tiszazugi l ónemes í tő 

1898-ban született Kuncsorban. Édesapja mint főjegyző Törökszentmiklóson dolgo-
zott. Középiskolai tanulmányait be sem fejezte, tizenhét évesen már az olasz fronton 
harcolt, a Piave mellett. Innen sebesültként szállították haza kórházi kezelésre, miköz-
ben hadiérettségit tett. Felgyógyulása után ismét visszavitték a harctérre, s az ott tanúsí-
tott vitézi magatartásáért többféle katonai kitüntetésben részesült. 

Állatorvosi diplomáját 1922-ben szerezte a József Nádor Tudomány Egyetem Álla-
torvosi Karán. Egyetemi tanulmányai ideje alatt honvédkollégista volt, ami azt jelenti, 
hogy a honvédség fedezte a tanulmányaival kapcsolatos költségeket, mivel az édesap-
ja főjegyzői fizetéséből nem tudta volna taníttatni gyermekeit. Ezzel elkötelezte magát, 
hogy tanulmányai befejeztével a honvédség kötelékében fog dolgozni. így került tehát 
1922-ben katona-állatorvosként Kecskemétre a huszárokhoz, ahol hadnagyi rangot 
kapott, majd később századossá léptették elő. 

A katonaságnál végzett munka nem elégítette ki szakmai ambícióit. Már egyetemi 
hallgató korában dolgozott a Járványtani Tanszéken fizetés nélküli gyakornokként dr. 
Aujeszky Aladár professzor mellett. Ezért kérte, hogy helyezzék szolgálaton kívüli 
munkaviszonyba tartalékosnak, amihez hozzá is járultak 

Mint magán-állatorvos 1926-1928-ig Kunszentmártonban dolgozott, 1928-ban pedig 
megválasztották hatósági állatorvosnak Csépa központtal, amihez Tiszasas és 
Szelevény is tartozott. Tevékenysége azonban az egész Tiszazugra kiterjedt. Nemcsak 
az egyszerű emberek, de szaktársai körében is elismert szakember volt. 

Mint fiatal, energikus, tenniakaró ember a közéletben is aktívan részt vett. Elsőként 
a Közbirtokosság vezetőit igyekezett megnyerni, s rajtuk keresztül az egyszerű embe-
reket is. Fedeztetési állomást létesített a környékbeli gazdák állatai számára, hogy javít-
sa a termelési színvonalat. A felvilágosító, oktató, segítőkész munkájának köszönhető-
en sikerült megnyernie a lakosságot, felismertetve velük a minőségi állatok 
előnyösebb tulajdonságát, s annak gazdasági hasznát. Az volt a célja, hogy az itteni 
emberek ne csak tartsák, hanem Uidatosan tenyésszék is az állatokat. 

Jászberényből hozatott arabs méneket az itteni lóállomány minőségének javítására. 
Kitartó, tudatos tenyésztői munkájának eredményeként hivatalosan is elfogadták a Ti-
szazugi arabs félvért, mint tájfajtát. Kimutatást készített Csépa község fedeztetési állo-
másán lévő 1931 év óta fedező ménekről 1944 tavaszáig. 

A Közbirtokosságon keresztül próbált más fajokból is kiváló apaállatokat beszerez-
ni. Ennek nagyobb tejhozam lett az eredménye. Zsírsertések helyett a hússertések te-
nyésztését szorgalmazta, baromfiaknál a tojás és húshozam növelése volt a cél. A helyi 
kakasokat levágatta, s helyettük jobb tulajdonsággal rendelkező kakasokat szerzett be 
a gazdaságuknak, s ezek válogatott utódjait próbálta tovább szaporíttatni. 

A környék állatorvosai a nagyobb szaktudást igénylő, komolyabb műtétek esetében 
hozzá küldték a gazdákat. A helyszínen nem végezhető beavatkozásokat, műtéteket 
saját házánál, vasárnapokon végezte. Praxisa során több olyan eszközt, műszert terve-
zett, készített, illetve készíttetett, amely segítette munkáját. Saját udvarában is sokféle 
állatot tenyésztett. Istállója mindig nyitva állt a gazdák segítségre szoruló állatai előtt. A 
családok anyagi helyzetét jól ismerte, a szegényektől nem kért díjat, sokszor még az 
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oltóanyag árát sem. Mindenkin segített, akin csak tudott. A hivatalos munkaidőt nem 
ismerte, bármikor hívták, lóra ült s ment. A lóval mindenkor, bármilyen útviszonyok 
mellett mindenhová eljuthatott. Az itteni időjárási és útviszonyok késztették arra, hogy 
a személykocsiját eladja. 

Az állatok közül a ló állt szívéhez legközelebb és ez átsugárzott a gazdákra is. A fo-
gathajtás szinte sporttá vált a faluban. Rendszeres edzéseket tartottak különböző foga-
tokkal. így lehetővé vált, hogy területi, illetve országos versenyeken vegyenek részt. 
Különböző oklevelek tanúskodnak az előkelő helyezésekről. Az eredményekről or-
szágos és vidéki lapok egyaránt beszámoltak. 

A Kunszentmártoni Híradóban rendszeresen közölt szakcikkeket, elsősorban oktató 
jelleggel, de beszámolt az elért eredményekről, sikerekről is. A „sötét" Tiszazugban 
fellelhető babonákról, kunizslásokról kis monográfiája jelent meg Babonák és kuruzs-
lások a Tiszazugban címmel. A közéletből is aktívan kivette részét a kulturális, egy-
házi stb. rendezvényeken. Pl. községi ünnepeken lovasbemutatókat tartott a leventék-
kel, akiket ő tanított be. Elsősorban az ő kezdeményezésére készült el Csépán a 
református templom. 

1944 tavaszán behívták csapatszolgálatra a lovasszázadhoz, így került a keleti front-
ra. 1944 telén, 1945 tavaszán visszavonulásra kényszerültek, s a méntelepeket nyugatra 
menekítették, ahol hadifogságba esett. Hadifogolyként azt a megbízatást kapta, hogy 
ellenőrizze a megmenekült és hazairányított lovakat. 1946 őszén került haza, s lett a 
közép-magyarországi lótenyésztés főfelügyelője, ami a háború után fontos pozíció 
volt. Feladata a visszamenekített és megmaradt lóállomány számbavétele, a tenyésztés 
beindítása volt. Miután ez a poszt megszűnt, visszakerült Csépára és itt dolgozott 1953-
ig. A háborúi után bekövetkezett és megváltozott viszonyok miatt azonban nem találta 
meg számítását, s elkerült Baranyába, ahol 1978-ig körállatorvosként dolgozott terme-
lőszövetkezetekben, állami gazdaságokban. A Csépán elkezdett munkát azonban nem 
folytathatta, tevékenysége a mindennapos gyógyító munkára korlátozódott. Lova, hű-
séges „munkatársa" mindvégig volt, a sírig elkísérte. 

Csetényi Mihályné 

Jézus képe a búzaszemen 
A címben jelzett hiedelem általam történt felfedezéséhez, akárcsak az angyalozás-

hoz, a véletlen vezetett. 
1989 őszén a délutáni vonattal Gyergyószentmiklósról Csíkszeredára tartottam, a 

velem szemben levő ülésen egy csíkszentdomokosi asszonnyal. Szokásom szerint a 
faluról faggatóztam, közben szemléltük a tájat, melyet jórészt az aratatlan, már megfe-
ketedett, dőltes, a zöld aljnövényzet által felvett búzatáblák uraltak. Aztán mintha nem 
is hallotta volna kérdéseimet, fejével diszkrét nemtetszését jelezve felsóhajtott: 
„Istenem! Istenem! Vége lett a búza becsújének is! Ki törődik ma a Jézus képivel?! Ná-
lunk is a gépek otte essze-vissza mocskolták, elcsorgott s minden." 

Mindent értettem, kivéve a Jézus képét. 
Ezért lett Fazekas Domokosné Biró Anna, 82 éves parasztasszony, első adatközlőm, 

akinek otthonában elkezdtem a horizontális és vertikális vizsgálódást, és sorban felke-
restem másokat is, akik így vallottak a számomra ismeretlen jelenségről: 

„Olyan 7-8 éves lehettem, amikor Karda mámá odajött nálunk, s ott a gabona, 
nemtőm, hogy odakerült az asztalra, s odajő, s azt mondja: »Na, figyeljetek ide, nézzé-
tek meg jól a végit - így mutatta nekünk - , egynek sincs olyan, mint a búzának a 
végin.« 
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S mi mondtuk, hogy az mi, mámá? 
»Nézd meg - mondta - ez az Úrjézus képe. Azért ilyen tompa az egyik vége, met ott 

van az Úrjézus képe. A búzán! A bütüs végin, met a másik vége hegyesebb.« 
- Met a tényleg úgy nézett ki, mintha valami kép lett vóna, mintha valami élő kép 

lett vóna, ott a végibe a búzának." (FABA) 
„Edesapámék, mikor aratták a búzát, mutatták rajta az Úrjézus képit. Azon a felin 

látszik, amelyikkel benneiil a kalászba. Az első bütüjin" (KAKR) 
Nagy Lajosnétól csupán annyit kérdeztem: a búzaszemen kinek a képe látszik? és 

gondolkodás nélkül rávágta: 
„Az Úrjézusnak! Ő vette elsőnek a búzát, s ahhoz is hasonlította a gazdálkodó em-

bert s az egész életit. Ha el nem pusztul (ti. a búza s a gazdaember), termést hoz." 
(NLFR) 

Kedves Áronné Kovács Zsuzsanna pedig így reagált: 
„Várjon, hozok a padlásról egy kannával... 
- Tessék megnézni, és a saját szeme elé tartott egy búzaszemet. Teljesen az Úrjé-

zusnak az arca van rajta. Szépen bé van kerítve, mintha bé vóna rámázva. 
Aztán a szemem elé tartotta és még nagyobb nyomatékkal mondta: 
- Tessék megnézni! Az egyik felén rajta van az Úrjézus arca. A fokosabb, a bütüsebb 

felén. A legkisebb szemen is látszik! Mutassa meg mindenkinek, hogy győződjön meg 
róla. Nem mese, hanem való igaz. Azt lássa: az Úrjézusnak a megkoszorúzott fejit s az 
arcát. A tövis korona is látszik rajta". (KÁRZS) 

Sietünk megjegyezni, hogy a jelenség nemcsak szentdomokosi. Bosnyák Sándor1, 
például, hasonló hiedelemről közöl gyűjtést Istensegítsből, Andrásfalvárói, József-
falváról, Bogdánfalvárói, Gyímesvölgyéből, Lészpedről. Keszeg Vilmos rendelkezé-
semre bocsátott gyűjtéséből tudom, hogy a hiedelem Kolozs és Maros megye néhány 
falujában is ismert (Detrehem, Bodon, Andrássy-telep). Boldizsár Ágoston magyar ta-
nár szóbeli közlése szerint szülőfalujában, Jobbágytelkén is ismert a hiedelem. 

A I loppál-Jankovics-Nagy András-Szemadám Jelképtárában meg ez olvasható: „A 
búzát a mi népünk is életnek nevezi, s úgy tudja, hogy Jézus Krisztus arcmása látható 
minden egyes búzaszemen"2 - a megjelölt forrás viszont Bosnyák Sándor már említett 
gyűjtése. Tehát az általánosítás, meglehet, jórészt bukovinai, moldvai, gyímesi csángó 
adatok alapján készült. Viszont nem tesznek említést erről a hiedelemről az utóbbi 
években megjelent magyar néprajzi szintézisek. így nem tudhatjuk bizonyosan, leg-
alábbis a rendelkezésünkre álló adatok szerint, hogy a Jézus képe a búzaszemen-
hiedelem mennyire elterjedt a magyarság-lakta területen. A jelenség értelmezésére vo-
natkozó irodalmat, bár utánajártunk, még kevésbé ismerjük. Ennél fogva következteté-
seinket a búzakultusz e m e változatáról inkább csak Csíkszentdomokosra irányítva fo-
galmazhatjuk meg. 

A már jelzett gyűjtések összevetése, főképp a bukovinai adatokkal viszont a hiede-
lem múltját, még inkább időbeni tartósságát egyértelműen jelzi. 

Továbbá, fontosnak tartjuk tudni azt is, hogy kizárólagosan magyar folklórjelenség-
gel állunk-e szemben? Ujváry Zoltán figyelmeztet3, hogy „a magyar népszokásokat, 
hiedelmeket a közép- és kelet-európai néphagyomány összefüggésében kell vizsgálni. 
A magyar anyagot mélységében csak a környező népek szokásainak, hiedelmeinek 

1 Bosnyák Sándor. A bukovinai magyarok hitvilága I. Folklór Archívum 6. Bp. 1977. 46-
47. old.; A moldvai magyarok hitvilága. Folklór Archívum 12. Bp. 1980. 37. old.; A 
gyimesvölgyi magyarok hitvilága. Folklór Archívum 14. Bp. 1982. 68-157. old. 

- Hoppal Mihály - Jankovics Marcell - Nagy András - Szetnadám György: Jelképtár Bp. 
1977. 42. old.' 

3 Ujváry Zoltán: Az agrárkultusz kutatása a magyar és európai folklórban. Debrecen, 
1969. 200. old. 
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kapcsolatában magyarázhatjuk." Ennek lehetőségét és igényét még-inkább hangsú-
lyozza Manga János é p p az aratószokásokról írt tanulmányában, mondván, hogy „a 
volt Osztrák-magyar Monarchiában élő népek állandó belső migrációja egészen a múlt 
század elejéig tartott, ami a különböző népi kultúrák keveredésével és konzerválásával 
járt együtt."4 Manga szlovák adatokat említ, de a paletta sokkal gazdagabb lehet(ne), 
mivelhogy az etnikai is az. 

Ezért tartjuk igen érdekesnek Lucián Blaga, a nagy erdélyi filozófus és költő jelzését: 
„Némely tartományban, parasztjaink hite szerint, ha közelebbről vizsgálod a búzasze-
met, észreveszed, hogy minden búzaszembe bele van nyomva (préselve) Krisztus ar-
ca."5 A búzát ezért Blaga „griu cristoforic"-nak nevezi, ami, ha a szó görög jelentését 
nézzük, „Krisztus hordozó búzát" jelent. 

Az átadás-átvétel idő-tér-etnikumközi vonatkozásaival nyilván itt nem foglalkozha-
tunk, még kevésbé, ha Újváry professzor szemléletére gondolok miszerint talán nem is 
kell föltétlenül átvételről beszélni minden hasonló párhuzamosság, azonosság eseté-
ben.6 Propp is azon a véleményen van, hogy hasonlóság és azonosság törvényszerű-
ségeit kell megkeresni, hogy megfelelő következtetést vonhassuk le.7 

Mi meg azon a véleményen vagyunk, hogy ehhez a munkához csak úgy lehet el-
jutni, ha egy hiedelem, jelen esetben Jézus képe a búzaszemen-hiedelem, egy etni-
kumra, azon belül is térségekre lebontott törvényszerűségeit keressük meg, hogy el-
juthassunk mindahhoz, ami az általánosban tipikusnak, sajátosnak minősíthető. 

Éppen ezért a fenti hiedelem értelmezését legalább két irányból próbáljuk megkö-
zelíteni azzal a megjegyzéssel, hogy ezek a vonalak össze is fonódnak. Az egyik a pa-
raszti pragmatizmus, mely tapasztalataink szerint minden területen és vonatkozásban 
rendezői elv, még a hitvilágban is, a másik pedig a hit szempontja. 

Az oktalan belemagyarázást kerülendő, inkább adatközlőimet idézem: 
„Azt mondta még Karda márnám, a búzát nem szabad elhagyni. Éppen úgy kell 

féteni, mint a kenyeret. Az Úrjézus adja- a termést, s azért van a képe rajta, s ebből lesz 
a kenyerünk... Ezt meg kell becsülni, azt nem szabad letapodni, széjjel hánni nem sza-
bad." (FABA) 

„Az Úrjézus az ember táplálkozására adta a búzát, nem az állatoknak! Az állatok közül a 
madarak ehetnek belőle, met azokra es gondja van a Jóistennek... Még szerencse, hogy 
olyan könyörületes az Úrjézus, hogy ad most is kenyeret, amilyen kárhozatban vagyunk. A 
gyemiekekre van tekintettel... Volt olyan, aki nem becsülte meg a vant, amit a Jóisten adott, 
s az ehezett, s azt megszólták. Az én emberem, mikor kaszával vágta a gabonát, megszólí-
tott: Én minden szálat levágok, s ti pedig nyúljatok utána! Gyűjtsétek essze, met minden szál 
élet! Amikor a 26 kévét esszehordtuk, me annyi vót egy kalongya, akkor a kezünkkel azt a 
tallót mind meggereblyéltük, esszehajtottuk a fejeket s belészurtuk a kalangyába, hogy az 
jöjjön haza a csűrbe. Amikor csépeltünk, azt úgy becsültük (ti. a búzát), az aszalólepedőt 
terítettük mindenhová, ahol hullott." (NLFR) 

„Körülbelül 3-4 éves lehettem, amikor má kivittek aratni, s mondták, »Szedje a fejet -
met a rozson es látszik Jézus arca - , met ebből neked vakarut s kalácsot sütünk!«" 
(KAKZS) 

Fontos felfigyelni itt arra, hogy a gyermeknevelés egyik célkitűzése a gabona iránti 
tisztelet és megbecsülés kialakítása volt. Bár tételes parasztdidaktika nincs, de a neve-
lési rendszerben egyaránt benne volt az intelem és biztatás, a jutalom és büntetés. 

4 Manga János. Aiatószokások, aratóénekek. Népi kultusz - népi társadalom. Bp. 1977. 
242. old' 

5 Blaga, Lucián: Opere 9. Trilógia culturii. Bucuresti, 1985. 251. old 
6 Újvári Zoltán i.ni. 1969. 201. old. 
7 Propp, V. 1. Idézi Ujváry Zoltán i.m. 1969. 201. old. 
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„Awal biztattak, hogy jobban szedjük, methát Jézusnak az arca rajta van... Hogy jobb 
akarattal s szeretettel szedjük azt a búzafejet s rozsfejet. Ez volt a titka a szedésnek, s a má-
sodik az, hogy nem szabad elkárolódjék. Mikor úgy látták, hogy elfelejtettük az intést, örök-
ké mondták s emlegették: Tudod-e, hogy az Úrjézus arca rajta van?! S én azt úgy megtanul-
tam ebből, hogy a fejeket most es esszeszedem, pedig má öreg vagyok, de sajnálom 
otthagyni." (KAKZS) 

„Mii mind a 14 gyermekünköt megtanítottuk, hogy kell bánni a búzával s a kenyér-
rel. Ha a gyermek pazarolt, megvertük. Azt nem engedtük meg, hogy belémenjen, 
hogy legyurja azt a búzát." (NLFR) 

„Kölykek vótunk, s reánk vertek, ha gazoltuk a kenyeret. Arra es vigyáztak, hogy ne 
menjen kárba egy búzafej se. Mondták, hogy rajta van Jézus, s a w a l biztattak, hogy az 
esszeszedett kalászból lesz a vakaru (cipó a gyermeknek). Azt es mondták, mikor 
arattunk, hogy Jézus sír, ha otthagyod a kalászt." (KAKR) 

„Amelyik gyermek elhagyta a kalászt, megcsapdosták. Azt mondták neki: szedjed, 
az antikrisztusodot (!) kid vagyon! Jézus sír, ha elhagyod a gabonát!" (KAKZS) 

Ha figyelembe vesszük azt, hogy a gondatlan kezelés nemcsak a mindennapi táp-
lálkozási készletet, de a vegetációs folyamat biztosítását is veszélyeztette, továbbá azt, 
hogy Csíkszentdomonkos környékén a termőföld kevés és silány, a klíma gabonater-
mesztésre, de főleg búzatermesztésre kevésbé kedvező, ami miatt a terméshozamok 
nagyon alacsonyak, mindjárt megértjük miért van szükség itt a búza általános, ősi kul-
tuszának felfokozott, talán szublimált változatára. Megértjük, hogy míg más vidékeken 
a búzakultusz, a szent gabona termését biztosító rítusok nagyjából vegetációs időre 
esnek, addig itt tovább tart, a betakarítás után is, és megértjük azt is, miért látják Jézus 
arcát a rozs szemen is. 

Egyrészt tehát a „kevés becsüsebb" gyakorlati elvével, másrészt pedig a búza szent 
tartalmával állunk szembe, amit tisztelni illett, de valahol annak felismerésével, hogy 
eme tiszteletre építeni lehet, meglehet teremteni a búza anyagi megbecsülésének, mint 
gyakorlati haszonnak a vallásos lelki motivációját, úgyszintén ezen az alapon determi-
nálni lehet a munkavégzés minőségét. 

Már jeleztem a két szempont egybefonódását, egyiknek a másikba való áthajlását, most 
pedig illusztrálni próbáljuk következtetésünket. A vallomásokból egyértelműbben és vissza-
térő motívumként kicseng a hitbéli értékek romlásának és az anyagiak meg nem becsülésé-
nek párhuzama, illetve a kétféle értékrend ok és okozati összefüggése. 

„Amikor Karda mámá megmutatta, attól fogva én má a formát láttam. S hát aztán inti 
má meghittük. Aztán má féltünk, me a Jézus képe rajta vót, s becsüljük meg!" (KAKR) 

„Amikor a markot felhajtottuk, s belétettük a kötelbe, s mentünk vissza a sor elejibe, 
akkor a fejeket mind esszeszedtük a földről, s tettük belé a kévébe, met az mind Isten 
áldása volt. így becsültük a gabonát. 

A gazdálkodói munka igen sok munkát követel, s hitet. Ezért mondták az öreg szü-
lők, s utánuk mi is, hogy Jézus képe rajta van a búzaszemen." (NLFR) 

„Amikor magángazdák vótunk, akkor hittük, hogy a búza Istennek a teste, s azt minde-
nek felett tiszteltük. Amikor az Úrjézus a kenyeret megtörte, ő akarta úgy, hogy az arca rajta 
maradjon, met ő adta a népnek, hogy egyék. A saját képmásával együtt. A testyit adta, s az 
arcát es adta rajta. Hát ezért kell vigyáznunk minden szemre." (KAKZS) 

„Most ez senkinek sem jut eszibe. Hogy lesz-e áldás, nem-e. Ami lesz es száráLia, 
annak egy részit a traktor legyúrja; annyi elvesz, hogy annyit nem kell belévetni. így 
elgondolom sokszor, tanár úr, hogy tudnak ekkora kenyeret es juttatni mindenkinek?! 
Amikor annyi pazarlás menyen abból a termésből! Egyrésze ott marad a fődön, másré-
szit ellopják a traktoristák, megint másrészit ellopják a kollektivisták, met nem fizetnek 
nekik." (NLFR) 

Mint korábban megfogalmaztuk, a kétféle szemlélet, bár mértani ábrázolásnak tűn-
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het meglátásunk, különböző pontból indul - hitbéli és gyakorlati - , és egy pontban ta-
lálkoznak: a felfokozott búzatiszteletben. Ebben a találkozási pontban azonban szintén 
a pragmatizmus dominál. 

Nagy Lajosné így fogalmaz: „Hit nélkül nem Ridunk élni. De azért kell ezt így lúnni (ti. 
hogy Jézus képe a búzaszemen), hogy becsüljük meg a kenyeret, s a kenyérrevalót." 

Igaz, hogy Mircea Eliade visszatérő gondolata a szakrális tér kialakítása: „A vallásos 
ember csak megszentelt világban képes élni - írja - , mert csak ilyen világnak van része 
a létben, és ezáltal csak ez létezik valóban."8 Aztán megfogalmazza, hogy „az emberi-
ség többi részének a természet még mindig varázslat, titok, és szentség, melyből a régi 
vallási értékek nyomai olvashatók ki."9 Viszont eljut annak felismeréséhez is, hogy „A 
vallásos ember számára a vegetáció ritmusaiban egyúttal az élet és a termés titka nyil-
vánul meg."10 

Kétségtelen, hogy Eliade szemléletében a szent dominál, de a vegetációban felfe-
dezi az ambivalenciát. Ez bátorít fel arra, hogy még inkább kimondjuk: a szent közel-
ségének érzése, ennek az érzésnek szükségessége, tárgyiasulása az egyetemes paraszti 
pragmatizmus elve szerint történik. Én így látom. A házat megszentelik, szentelt barkát, 
vizet, fokhagymát tesznek el esztendőről esztendőre, de úgy véljük nemcsak azért, 
mert ahogy Eliade fogalmaz, „a vallásos ember csak megszentelt világban képes élni", 
hanem azért is, hogy a házba ne csapjon belé a villám, állatot, embert kerüljön el a 
vész, betegség, szerencsétlenség, a rossz stb. Tehát a szent környezet az anyagi javak, 
az ember és környezete védelmének van alárendelve és nem öncélú szellemi környe-
zet csupán. A szentdomokosi Jézus-búza hiedelmét is ez alakíthatta ki és éltette mos-
tanig. A búza felbecsültségét hiánya fokozta, védelmét a betakarítás után is biztosítani 
kellett. 

A tárgyalt hiedelem másik érdekes vetülete a „Ki hogyan látja a Jézus Képét?" kérdés 
körül alakult ki. 

Ahogyan a hiedelem megközelítését két irányból véltük lehetségesnek, ugyanígy az 
előző kérdés is magában hordja a kettős út esélyét: a tárgyi látásét és az ún. „hitünkkel 
megfoghatjuk", tehát az elvonatkoztatott, vagy még inkább a predeterminált látását. Ez 
alkalommal is a két nézőpontból induló sugár a búzaszemen találkozik. 

„Nekem ezt 1939-ben mondta édesanyám. Ahogy megmutatta, láttam. 
- Valóban látta és hitte, kérdeztem Kristály Árpádné Kristály Rozáliát. 
Indulatosan felugrott székéről, kiment, majd visszatért egy búzakalásszal. Kipattan-

tott két szemet és felém mutatta: 
- így tanultuk, de ez így igaz. Látom, s hiszem es." 
Kedves Áronné Kovács Zsuzsannával így folyt le beszélgetésem: 
- Ha eccer rajta van az Úrjézus arca, akkor nem mondhassuk, hogy nem igaz! Ezt az 

arcot tessék megnézni! 
Szemem elé tartott egy szemet. Természetesen nekem is látni kellett, és mondtam, 

na ezt elteszem. Mire ő: 
- Tegyen el többet! Mutassa meg többeknek is! 
Mondom, de ezen nagyon jól látszik. 
- Látszik az mindegyiken, vágott szavamba. Minden kicsi szemen látszik. Kicsin, 

nagyon. 
- De ezt elhiszi-e mindenki? - kérdeztem kételkedve. 
- Hát ha hiszi, ha nem hiszi, ott a búzaszem s nézze meg, s meggyőződik. 

Bizonyítcsa a búzaszem!" 

8 Eliade, Mircea: A szent és a profán. Bp. 1987. 58. old. 
9 Uo: 143. old. 
10 Uo: 141-142. old. 
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És most következzen Nagy Lajosné véleménye, „látása", mely korábbi, a hiedelem 
gyakorlatiasságára vonatkozó hipotézisünket, úgy véljük, újólag megerősíti, illetve ár-
nyaltabbá teszi azáltal, hogy megvilágítja: szubjektív látásról, ahogyan neveztük, 
predeterminált látásról van szó. 

„Édesanyámtól úgy hallottuk, hogy az Úrjézus képe van minden szem búzán. Ebbe 
kell így hinnünk. Ő nem tudta megmutatni. Ezt így higgyük. Ezt senki se látta rajta, a 
Jézus képit, de higgyük, hogy rajta van. Ezt hinnünk kell! Ez a hit dolga. Áldás csak 
akkor van, ha munkánkat hittel csináljuk. A Jézus Képe nem látszik, csak higgyük. 
Csak a hit szemével lássuk. Avval láthassuk. Azért kérjük a Jóistent, adjon nekünk erős 
hitet, me akkor tudunk élni." 

Kétségtelen, a búzakultusz és eme hiedelem más vonatkozásaira is ki lehetne térni 
mind történelmi, tehát az idő, mind földrajzi, tehát tér, talán etnikai összefüggésben is. 
Megfogalmazhatnánk, például, egy olyan hipotézist, hogy összefüggés van/lehet a bú-
zaszemen látott krisztusi arc és a keresztény ikonográfia, keresztény propaganda 
nyomtatványok (szentképek) képszerkesztése között. Ha van, vagy lehet, melyik ha-
tott melyikre, mikortól és hol? 

Dolgozatunkat azzal a meggyőződéssel zárjuk, hogy a vallásos gondolkodás, hit és 
érzés, valamint a konkrét és determinált emberi lét szorosan összefonódnak. Úgy vél-
jük, Ady kérdése: „Miért fáj neked az égő élet?", meg a csíkszentdomokosi 
székelymagyar hite, hogy minden búzaszemen rajta van Jézus képe, egyazon életér-
zést tükröznek: A búza élet. Ha élet, akkor szent, és ha élni akarsz, szenteld meg azt, 
ami biztosítéka az életnek. Ha meg pusztul, sirasd meg, akár a vesző életet. 

1 la nem találkozom Fazakas Domokosné sóhajával a vonatban, talán nem találko-
zom az ismertetett búzaszemmel. 

A Csíkszentomokoson fellelt hiedelem esetleg jelzés lehet arra is, hogy a búzakul-
tuszról összegyűjtött tudás zsákja nincs még annyira tele, hogy ne férne el benne egy 
krisztus-arcos búzaszem. 

Balázs Lajos 

Adatközlők 
FDBA = Fazakas Domokosné Bíró Anna (sz. 1907); NLFR = Nagy Lajosné Fe-

renc Rozália (sz. 1909); KAKZS = Kedves Árónné Ferencz Zsuzsanna (sz. 1924); 
KAKR = Kristály Árpádné Kristály Rozália (sz. 1930) 

Farsangi szokások Hegyköztótteleken 
A farsangi időszak január 6-án, Vízkeresztkor kezdődik, a farsang kihirdetésével, s 

egészen hamvazószerdáig, a Nagyböjt kezdetéig tart. De legtöbb helyen, ahogy a 
Nagyváradtól északra eső Hegyköz egyik településén, Tótteleken is, az utolsó három 
napon át tartott: farsangvasárnapon, farsanghétfőn és húshagyókedden. Sok helyen 
hamvazószerdát követő napon, egynapos böjt után, a böjtöt felfüggesztik, hogy a far-
sangi maradékot elfogyaszthassák. Ennek a napnak zabáló-, torkos- vagy tobzódócsü-
törtök a neve. Tóteleken kövércsütörtöknek nevezték. Sajnos Tóteleken erről már csak 
múlt időben beszélhetünk, mivel utoljára az 1980-as évek elején tartották meg. Fő 
szervezője a mindenkori tanító, vagy tanító néni volt. 

A farsangvégi mulatozás már szombaton délután megkezdődött. Az asszonyok sütöt-
tek, főztek farsangi ételeket, három napra: húslevest, töltöttkáposztát, kocsonyát és 
farsangi fánkot. F^zek egy ház asztaláról sem hiányoztak. Szombat délután elindult a 
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hírhordó szekér. A lovak, az ostor tarka papírszalagokkal voltak feldíszítve. A legé-
nyek, amennyien csak a szekérre felfértek, nagy papírcsákóval, plakátokkal voltak 
felszerelve. Egyik dobolt, másik dudált, a többiek kurjongattak, a lovak nyakában 
csengők csilingeltek. Ahol sok népet láttak megálltak és vicces kiabálások, rigmusok 
mellett adták hírül a farsangi mulatságokat. 

Szombaton este megkezdődik a „szerep bál". Ezen az este vidám műsort, esetleg 
színdarabot mutattak be, melyet a tanító néni tanított be, főleg a fiatalságnak. A rigmus 
utolsó sora is erre utal. Ezen a bálon mindenki ott volt. Az asszonyok fánkot, az embe-
rek egy-egy demizson bort vittek, s mikor megéheztek, ettek, ittak. Az utóbbi időben 
tombolát, cukrásztésztát ámltak, valamint sört sorsoltak ki. 

A farsangot mindenki névnapjának, tartottak - úgy mondták viccesen a bolondok 
napja. Ha két ember találkozott így köszöntötték egymást: Sok nevünk napját éljünk 
testvér! Azt mondták egymásnak: most ünnepelj testvér, mert ha farsangkor dolgozol, 
akkor aratáskor beteg leszel és kiráz a hideg. 

Vasárnap délután az iskolások szerepeltek, majd gyermekbál következett. Este 
folytatódott a felnőttek báljával, mely hajnalig tartott. Ekkor a legények elindultak a 
zenészekkel együtt a faluba a lányos házak elé, éjjeli zenét adni, elsősorban azoknál, 
akikkel együtt mulattak az éj folyamán. A házigazda felkelt és lámpát gyújtott. Ha nem 
hallotta meg tovább énekeltek. Ha pedig meghallották, felkelt a ház népe, s apraja 
nagyja közösen énekelt, majd az utcáról mindenki bement, a házigazda pedig pálinká-
val, kolbásszal, szalonnával, sonkával, majd borral kínálta a vendégeket. így mentek 
végig a falun. Amelyik leány elfogadta a legény szerenádját, az már a jövő farsangra 
menyecske lett. 

Hétfőn dél felé újra összegyűltek a tél temetésére. A lótartó gazdák befogták a lova-
kat a szekérbe, vagy a csengettyús szánba. A lányok felültek a szekerekre, szánokra, a 
legények egy része lovakon, bőujjú ingben, hófehér gatyában, papírszalagokkal és 
csengőkkel felszerelve haladt a szekerek mellett, a többi legény pedig összefogódzva a 
szekerek mögött. Leghátul a cigányok mentek zeneszóval, dalolva, nagy kurjongatások 
mellett. Egy legényt felöltöztettek öregembernek, s egy lócára fektették, amit vagy 
szekéren, vagy targoncával körülhordták a faluban. Egy-egy sarkon megálltak, a kán-
tor elprédikálta a telet, hogy a farsanggal véget ér, el kell temetni, majd a fiatalok el-
kezdtek táncolni és énekelni. Majd mennek tovább, miközben éneklik: 

Azt dobolták Szentesen, 
Aki fázik reszkessen. 
Aki miránk haragszik., 
Dögöt egyik tavaszig. 
Azután meg egeret, 
Míg a szeme kimered. 
Aki máma búsul, 
Elibünk ne álljon, 
Mert elhúzzuk a nótáját 

A farsangi bálon. 
Tovább nem mondom. 
Egy szó mint száz 
A farsangon jó szórakozást. 
Ne sajnálja azt a pár lejt senki. 
Mert megéri. 
Estére a színpadon 
A gyimesi vadvirágot megtekintheti. 

Végigmentem a tóttelki nagy utcán, 
Kétfelöl hajlik, rám a tulipán. 
Közepéből szakasztottam egy virágot-virágot, 
Szeretőmre senki ne tartson számot. 
Végig mentem a tóttelki nagy utcán, 
Betekintek kisanygyalom ablakán. 
Éppen akkor vetette meg az ágyat, az ágyat, 
Háromágú rozmaringgal seperte ki a házat. 
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Végig mentem a tóttelki temetőn, 
Elvesztettem a piros bársony zsebkendőm. 
Aki azt a zsebkendőt megtalálja-megtalálja, 
Harminchárom páros csók lesz az ára. 
Réten, réten, sej a tóttelki réten, 
Elvesztettem a zsebbevaló késem. 
Késem után a karikagyűrűmet, 
Azt sajnálom, nem a régi szeretőmet. 
Szagos a rozmaring, szagos a rozmaring, 
Földre hajlik az ága. 
Gyere kis angyalom, kedves kis angyalom 
Ülj az árnyékába. 
Nem ülök, nem ülök én az árnyékába, 
Vasalt as a ruhám, megver a jó anyám máma. 

Azok a legények, akiknek nem fogadták el az éjjeli zenéjüket, amikor az illető ház-
hoz értek, leoldották a szekerekhez kötött fatuskót, majd odaláncolták az utcaajtóhoz, 
közben nagy kurjongatások között kiabálták: 

Hétfőn délután zenés gyerekbál következett, amelyre azoknak a családoknak a 
gyermekei is eljöttek, akik már rég elköltöztek a faluból. A zenészek ugyanúgy játszot-
tak mint a felnőttek bálján. A gyermekbál 8 óráig tartott, ezt követte a felnőttek bálja. 

Kedd este az asszonyok bálja következett - mókás menyecskék megtartották a ken-
dervetést. Készítettek egy szalmával kitöltött rongybábut és este 9-10 óra felé, amikor a 
legjavában táncolnak, vagy 10 asszony bevonult a mulatozók közé. Elöl ment a főnök, 
aki vitte a bábut. Az egyik vetette a kendert - mindenféle magot szórt szét - lehetőleg 
úgy, hogy a bámészkodó közönség szemébe, hajába hulljon. Utána elgerebelték jó 
hosszú rózsafát, vagy tövises akácágat húztak, viccesen salapáltak, utána meglocsolták 
csuporral, akit lehet szembe precskáltak. Majd körbeálltak, táncoltak, s nagyokat ugrot-
tak, miközben kiabáltak: ilyen nagyra nőjön a kendtek kendere, ni! Aztán ha a nyáron 
valakinek apró maradt a kendere így szóiingatták hej, te nem ugrottál látod elég na-
gyot farsangon. Majd víg mulatozás közben elérkezett az éjfél. Ekkor meghúzták a ha-
rangokat, annak jeléül, hogy véget ért a farsang és kezdődik a nagyböjt. Elhallgatott a 
zenekar, fogták a bábut, amely a telet jelképezi, elvitték a legközelebbi folyóhoz, vagy 
tóhoz és beledobták, hogy úgy menjen el a tél, ahogy a víz elviszi a bábut és jöjjön a 
tavasz. Utána nagy csendesen hazamentek. 

Hamvazószerdán nem ettek semmit, a katolikus vallású lakosságnál szigorú böjti 
nap volt. Majd következett kövércsütörtök. Ezen a napon minden, farsangról megma-
radt húsos ételt elfogyasztottak. Utána az asszonyok kimosták szódával a fazekakat és 
6 hétig nem fogyasztottak semmiféle zsíros vagy húsos ételt. Amikor eljött a húsvét, 
először sonkát főztek és elvitték a templomba megszentelni, hogy a hosszú böjt után 
ne betegedjenek meg. 

Akinek van vénleánya, 
Hajtsa ki a gulyára! 

Dukrét Géza 
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SORSKÉRDÉSEK ) 

Egy szórványgondozó 
tanítónő emlékére 

Koi'áts Ödönné Antal Anna 1943-ban 
Fotó: Nagyvári Ildikó 

' Nagyanyám halálakor, 1954-ben hét esztendős voltam, hófehér hajú, 
nagy türelmű, törékeny alkatú, halk szavii asszonyként él alakja emlé-
kezetemben, akitől a betűvetést és a szótagok összeolvasását megtanul-
tam. Küzdelmes életébe már felnőtt emberként, csak halála után közel 
két évtizeddel kaptam bepillantást. Ekkor körvonalazódott előttem kitar-
tása, elszántsága, népéért, az elhagyott kicsinyekért vállalt felelőssége és 
hűséges szolgálata. 
Az alábbi töredékek, édesanyám emlékezete nyomán állottak össze. 

Nagyanyám Antal Anna Csíktaplocán született 1880-ban Antal Ferenc és Gaál Teréz 
hetedik gyermekeként. Apai ágon az Antalok és Pálok, míg anyai ágon a Gaálok és 
Bálintok felcsíki nemzetségébe tartozott (Csíkdánfalva, Jenőfalva, Tapioca). A buzgó 
római katolikus család a két napos leánykát, akinek ikertestvére születésük után né-
hány órával meghalt, a csíksomlyói kegytemplomban kereszteltette meg. Négy eszten-
dős volt, amikor a szülők egymást követve meghaltak. Őt négy testvérével együtt 
(Teréz, Erzsébet, Veron, András) egyedül élő rokonuk, Tompa Gergely vette magához. 
A Kolozsvárott élő mérnök valamennyiüket taníttatta: így szerzett nagyanyám is tanító-
női diplomát. 

A fiatal tanítónő néhány esztendei házitanítóskodás után Cegőbe, majd Somkerékre 
került az állami népiskolához. 1907-ben pedig a szomszédos faluba, Sajószentand-
rásra kapott kinevezést. 

Előző állomáshelyén ismerkedett meg a göcsi születésű jegyzővel, nagytatámmal 
Kováts Ödönnel. Az ismeretségből 1911-ben házasság lett, s közös életüket a vegyes 
etnikumú (magyar, román) és vallású (református és ortodox) Sajószentandráson 
kezdték meg. 19l4-1920-ig hat gyermekük született. 

A trianoni békét követően a községben megszüntették a magyar iskolát. Nagy-
anyámat és nagytatámat felszólították az állami eskü letételére, akik ezt megtagadták. 
Mivel házuk és jól felszerelt gazdaságuk, földbirtokuk volt, ezért gazdálkodva és füva-
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rozást vállalva próbálták a család megélhetését biztosítani. Azonban az Úrnak más ter-
ve volt velük. Az egymást követő esztendőkben nagy próbatételt jelentett számukra az 
árvíz, az aszály, majd a mezei kártevők tömege. Végülis a szaporodó nehézségek miatt 
nagytatám esküt tett és Marina, Lekence, Tacs jegyzője lett, majd kb. 3 esztendő után 
Sajószentandrást, Sajórt)agyarost és Sajókeresztúrt kapta meg. Nagyanyámnak a re-
formátus egyház felekezeti iskolai tanítónői állást ajánlott fel. Esküt tett, 1925-ben re-
formátus hitre tért és kántortanítóként húsz esztendős küzdelembe fogott a kallódó 
lelkekért, az elszéledő, még magyar gyermekekért. 

Ebben az időben Sajószentandráson csak román iskola működött, ide jártak a falu-
beli magyar gyermekek is. A magyar iskola újbóli megindításához először is tanulókra, 
másodszor pedig épületre volt szükség. Ekkor egyikkel sem rendelkeztek. Nagyanyám 
házról-házra járva kereste fel a tanköteles gyermekek szüleit, kérve őket, hogy az ál-
lamival szemben a felekezeti iskolát részesítsék előnyben. Sajnos, első erőfeszítése 
csekélyke eredménnyel járt: mindössze három gyereket sikerült megnyernie. A létszám 
azonban esztendőről-esztendőre gyarapodott. A harcot nem adta fel, hisz tudta: az is-
kolájától megfosztott közösség rövid időn belül anyanyelvét, majd ősei hagyományait 
is elhagyja, beleolvadva a más nyelvűek és vallásúak többségébe. Hisz már az 1920-as 
évek első felében tapasztalnia kellett, hogy mind a gyermekek, mind a felnőttek szíve-
sebben használják egymás között is a többség nyelvét, anyanyelvükre csak figyelmez-
tetésre fordítják a szót. 

Három évi próbálkozás, meggyőzés, bátorítás eredményeként hét tanulóval meg-
kezdte a tanítást. Egy esztendő elteltével csatlakozott hozzájuk Sajóudvarhelyről nyolc 
gyermek, valamint a szőlőhegyi három családtól is öt gyermek. Tanterem nem lévén, 
saját házuk egyik szobáját rendezték be padokkal, katedrával. Iskolai szemléltetőesz-
közöket ő maga készített, kitűnően rajzolt, festett. Sőt, faragott faállványból és 100 db. 
azonos nagyságú vadgesztenyéből számológépet is csinált. 

Tudta, hogy azok között a körülmények között minden csak rövid időre, átmeneti-
leg oldja meg a gondokat. A jövőre nézve maradandóbbra van szükség. Ezért gyűjtést 
kezdett egy felépítendő magyar iskola javára. Minden nyáron összeszedte, egybehívta 
a falubeli ifjúságot és színdarabot tanított nekik, amelyet két alkalommal adtak elő. 
Tíz-tizenöt fiatal (legények, lányok) is összegyűlt, örömmel tanulva a szerepeket. Az 
iskolás gyermekeknek karácsonyra és húsvétra tanított színdarabot. Mind az ifjúság, 
mind a gyermekek közönség előtt tartották a színielőadást. Az előadások belépti díjá-
ból befolyt összeget is az iskola felépítésére szánták. Ezeknek az előadásoknak ez volt 
az elsődleges célja. Sajnos, a szülőktől minden jó szándékuk ellenére sem várhattak 
nagy összegű anyagi támogatást, hisz kevesen voltak és többségükben sok gyermekes 
szegény emberek. Ennek ellenére mindenki annyit adott, amennyi lehetőségéből tel-
lett. 

Sajószentandráson élt Fejérváry Károly földbirtokos, akinek nagyméretű, tágas csű-
rét mindig megkapták a színi előadások bemutatására. Ezekhez a díszleteket mindig 
nagyanyám és két nagybátyám készítették. Előadás után pedig a szereplő ifjúság szá-
mára bál volt. 

A nemes cél - az iskola mielőbbi felépítése - érdekében nagyanyám igyekezett 
megragadni mindazokat a lehetőségeket, amelyek anyagi bevételt jelentettek. Ezért 
fogott selyemhernyó tenyésztésbe is. A hernyók eledeléül szolgáló eperfaleveleket a 
gyermekek szedték, majd a begubózott hernyókat is ők segítettek berakni az erre a 
célra szolgáló ládikákba. Az ebből befolyó teljes pénzösszeget ugyancsak az iskolaépí-
tésre fordította. 

Végülis 1928-ban saját bevételből és közadakozásból felépült az egy tantermes isko-
la, amelyben 35 gyermekkel folyt már a magyar nyelvű oktatás. Az építéshez jelentős 
összeggel járultak hozzá a környékbeli arisztokrata és földbirtokos családok. Kiilönö-
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sen említésre méltóak: Fejérváry Károly Sajószentandrásról, Virág Károly gazdatiszt 
Sajókeresztúrról, gr. Bethlen Ella Árokaljáról, Atzél br. Pusztakamarásról, Appel br. 
Sajóudvarhelyről, gr. Bethlen Béla Betlenből. 

Az iskola felépülése után a nyári színielőadások megszűntek. Ennek egyik oka az 
ifjak megházasodása, családalapítása volt, a másik pedig a nagyanyám számára min-
den nyárra kötelezővé tett hat hetes román nyelvű tanfolyam Botosamban. Az ezen va-
ló részvétel és a sikeres vizsga letétele után maradhatott csak meg állásában. E nyelv-
tanfolyamokat az erdélyi magyar tanítók számára szervezték, erősen kifogásolható hi-
giéniai viszonyok között megoldott szállással. így a nyári hónapok elvesztek a gyer-
mekekkel való foglalkozás számára. A tanévben azonban állandóan velük és közöttük 
volt. Például karácsony vigíliáján du. 4 órától este 6 óráig az iskolás gyermekeket ösz-
szeszedve, végig kántálták a falut, betérve minden házhoz. Este 6 órától 10 óráig a fia-
talok kántáltak ifjabb nagybátyám vezetésével. Este 10 órától általában hajnali 2 óráig 
pedig a házasemberek jártak köszönteni nagytatám és idősebb nagybátyám által kísér-
ve. 

Nagyszüleim együtt éltek a falu népével, jól tudva, hogy nem hagyhatják magukra 
őket, őrállónak rendeltettek, mert akkor is rendkívül nagy csáberőt jelentett a kis ma-
gyar közösség számára a többség papja és vallása. Ha a helyzet úgy kívánta, nagy-
anyámék személyesen hívták istentiszteletre az ingadozókat. Mindig a templom előtt 
várták a gyülekezet tagjait, s vették számba őket. Istentisztelet után nemcsak a temp-
lom előtt beszélgettek, hanem többeket elkísértek haza, másokat behívtak otthonukba 
- éreztetve, hogy a közösségnek minden tagja fontos, s hogy a közös nyelv összekap-
csolja valamennyiüket. Ugyanakkor sokakkal meg kellett értetni, hogy anyanyelve és 
nemzete nem alábbvaló másokénál, bátran vállalhatják. 

Nagyanyám nemcsak tanítója, hanem mindenese is volt a kicsi magyar közösség-
nek. A rászoniló gyermekeknek karácsonyra kesztyűt, csuklóvédőt (karmantyú), 
szvettert vagy mellényt kötött. A sajóudvarhelyi gyermekeket nem engedte télen haza-
gyalogolni: ők egész héten náluk étkeztek, aludtak. Az iskolát évente kétszer - ha nem 
akadt segítsége, egyedül is - kimeszelte. Télen sajátjukból adta a fűteni való fát az is-
kolába, amelyhez Fejérváry Károly is hozzájárult. 

Nagytatám nemzetiségre való tekintet nélkül fizette ki a rászorulók adóját (havonta kel-
lett fizetni) vagy a szerződésekre járó illetékbélyeget, de gondolkodás nélkül írta alá a köl-
csönre szomlók váltóját is. 1930-ban ő váratlanul meghalt, s a váltóadósságokat nagy-
anyámnak kellett az esetek többségében visszafizetnie. Még 1940-ben is akadt adós, aki 
tartozását több mint tíz év elteltével akarta leróni. Sőt, a községek közül nem is egy, egy 
évtized elmúltával egyenlítette csak ki tartozását (a jegyző ugyanis tőlük kapta a fizetését). 

Hirtelen özvegyen maradt nagyanyámat az egymást követő súlyos megpróbáltatások 
nem törték meg: nem rendítették meg hitében, munkakedvében, erejében. Az elemi 
iskola elvégzése után sok tehetséges, jó tanuló fiatalt küldött és helyezett el tovább 
tanulni: többségüket Nagyenyedre tanítóképzőbe, másokat Kolozsvárra és Marosvá-
sárhelyre a Református Kollégiumba. Ez utóbbi helyre többeket is irányított, mivel a 
Kollégium igazgatója közeli rokon volt. A továbbtanuló gyermekek közül sokan tan-
díjmentességet kaptak, de akadt, aki még cipő és ruhasegélyt is. 

Pedagógusi pályafutása alatt tanítványainak mindvégig igyekezett életreszóló ismeret-
anyagot adni, s úgy formálni őket, hogy műveltebb emberekké válva ők is továbbadói le-
gyenek mindannak a tudásnak, amelynek birtokába jutottak. Az irodalmi, történelmi, zenei 
ismeretek mellett fontosnak tartotta a temiészet megismertetését, megszerettetését és meg-
óvását. Ezért évente egy-két alkalommal egész napos kirándulást szervezett a környékbeli 
erdőkbe és a sóskutakhoz. Ezeken a kirándulásokon a gyermekek figyelmét felhívta a 
természet szépségére és összhangjára, védelmének szükségességére, de hasznára is. 
így került sor ilyenkor közös gyógynövénygyűjtésre. 
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A gyermekeken kívül a falubeliek, a felnőttek, a szülők és nagyszülők művelődését, 
műveltségi szintjének emelését is igyekezett szolgálni. Saját könyvtárát kölcsönkönyv-
tárként kezelve, rendszeresen adott a gyermekeknek magyar történelemmel foglalko-
zó könyveket, és ifjúsági regényeket. Különösen téli estéken vált rendszeressé a gyer-
mekek által a családnak való felolvasás. Természetesen ezt a tevékenységet a többség 
papjai és tanítói nem nézték jó szemmel. A legsajnálatosabb és különösen fájdalmas, 
hogy e kicsiny közösség később odakerült lelkésze sem támogatta a tanítónőt és mun-
káját. (A köztük lévő ellentét egyik kiváltója az volt, hogy a lelkészné román iskolában 
tanított, s állása megtartásának feltételeként magyar gyermekeket kellett volna tobo-
roznia a román iskola számára. Ennek pedig legfőbb akadályozója a magyar iskoláért 
elszánt küzdelmet folytató nagyanyám volt. Ezért születtek egyre-másra ellene az 
eredménytelen feljelentések. Pedig a lelkésznek és családjának a faluba kerülésekor 
nagyszüleim voltak legfőbb támogatói.) Munkájához önzetlen segítséget kapott a kör-
nyékbeli lelkészektől, akik tiszteletük és elismerésük jeleként álltak melléje: Somke-
rékről Gyenge György, Almásmálomból Nagy Géza, Apanagyfaluból Geréb András, 
valamint a cegői lelkész és a helybéli földbirtokos Fejérváry Károly és felesége Sándor 
Ágnes. 

Nagyanyám egész életében különösen fontosnak tartotta a magyarságtudat kialakí-
tását már gyermekkorban, majd erősítését és elmélyítését. Ezt szolgálta a magyar nem-
zeti ünnepekre való megemlékezés is az iskolában, bár szűk korlátok között, többnyi-
re titokban tarthatták csak meg (március 15, október 6). Különösen is emlékezetes 
maradt tanítványai számára az Aradi Vértanúkról való megemlékezés. Október 31-én, 
a Reformáció Emléknapján viszont iskolai szünet és nyilvános ünnepély volt. 

1940. szeptemberétől az állami iskola ismét magyar lett. így négy esztendeig két is-
kola működött a faluban: egy felekezeti és egy állami. Nagyanyám az utóbbiban foly-
tatta a tanítást, míg a felekezetibe egy általa segített, kezdő tanítónő került. 1944. októ-
ber 10-én azonban katonai parancsra el kellett hagyják a falut. Sok viszontagság és 
hányattatás után kerültek a kisalföldi Tét községbe, amelyet átmeneti állomásnak te-
kintett szeretett falujába való visszatértéig. Mert szüntelenül készült vissza 
Sajószentandrásra, azonban váratlan halála örökre megakadályozta ebben. 

Több nemzedéket tanított, nevelt. Igazi néptanító volt, s a szó legnemesebb értel-
mében vett népművelő - lámpás, aki másoknak világítva önmagát égette el, népéért 
cselekedve - „ahogy lehet." 

Halála után másfél évtizeddel Sajószentandráson járva, jóleső érzéssel hallgattam 
idős emberek szájából nagyszüleimre vonatkozó emlékeiket, hálás szavaikat, s a nagy-
anyámtól tanultakat. Meghatódva tapasztalhattam azt a különös szeretetet és megbe-
csülést, amellyel a falubeliek fogadtak és körülvettek engem is, érdemtelenül - egye-
dül nagyszüleim érdeméért. 

S. dr. Lackovits Emőke 

Az irkutszki hadifogolytábor o lvasókönyve 
Bajkál-tó a világ legmélyebb - 1940 m - tava. Partján fekszik Irkutszk, Kelet-Szibéria 

központja. E város mérhetetlen távolságban van lakóhelyemtől, Szombathelytől, mégis 
közelhozza egy különleges előállítású és célú könyvecske. A múltat idéző, keménykö-
tésű, 44 oldalas kiadvány egy valamikori hadifogoly tábor lakóinak emlékét idézi. Ez a 
kézzel írt dokumentum ugyanis tankönyv. A címe: Olvasókönyv az irkutski fogolytábor 
analfabéta tanfolyamának hallgatói számára. Az alul, felül szőlőindákkal és fürtök-
kel díszített címlap további szövege: Összeállította és kiadta: több tanító. Irkutsk, 
Gorodok, 1916. febr. hó. 
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Az I. vi lágháború harcaiban sok ezer orosz és nagy számú magyar katona került 
hadifogolytáborba. Irkutszkba is jelentős számban szállítottak fogságba esett magyar 
katonát. A-hadifoglyokról megkötött egyezmények ér te lmében külön-külön táborba 
helyezték el a tiszteket és a legénységet. A póttartalékosok, akik között sok tanító 
szolgált, a legénység közé kerültek. 

Akiknek volt hozzátartozójuk, igyekeztek minél előbb életjelt adni magukról és közölni, 
hogy jól vannak. A levélírásnak azonban feltétele az Írni-olvasni tudás. Köztudott, hogy Ma-
gyarország lakóinak még a XX. század elején is nagy százaléka volt analfabéta. Irkutszkból 
is számosan csak közvetítők útján tarthattak kapcsolatot az otthoniakkal. Gárdonyi 
„lámpásai" lényükből fakadóan és liivatástudatból, minden körülmények között próbálták a 
kulturális sötétség oszlatását, mert nekik ahol arra szükség van, világítaniok kell! Ezt tették 
Irkutskban is a tanítók. A hogyanról tájékoztat az Előszó: 

Minden kezdet nehéz! Ezt az igazságot éreztük 1915. évi dec. hó 12-én, az irkutski 
fogolytábor magyartanítóinak értekezletén, amikor elhatároztuk, hogy az analfabéták 
tanfolyamát látogató magyar honfitársaink számára olvasókönyvet állítunk össze. 
Önmagunkra támaszkodva, segédkönyvek nélkül, készséges kartársi együttműködés-
sel, a sokszorosítóról kézzel rajzolt betűkkel jutott e kis könyvecske a napvilágra. A 
papír, vegytinta és sokszorosító árának jelentékeny részét a Kulturális Továbbképző 
Tanfolyamok vezető bizottságának köszönhetjük. 

Mélységes köszönettel és hálával tartozunk Marschal Bartolomeusnak, az amerikai 
„Felnőttek Egyesülete" titkárának, a kulturális missionáriusnak, aki nemes tevékenységével 
és anyagi áldozatokkal a fogolytábor önművelődési intézményét megalapította. 

E szerény könyvecske célja, a betűkkel megismerkedett honfitársaitiknak az olvasás 
gyakorlásához anyagot és némi ismeretet nyújtani. Imák. versek, mesék., mondák, 
történeti, földrajzi, gazdaságtani, ipari stb. olvasmányok szolgálják a kívánatos célt. 

Esetleges hiányokért azoktól, akik többet vártak, szíves elnézést kérünk. A jóakarat 
megvolt bennünk, de a sors kerekét nem mi forgatjuk. 

Őszintén kívánjuk, hogy érdekelt honfitársaink könyvecskénket örömmel lapozgat-
va, belőle hasznosa)i gyarapodjanak. 

Irkutsk, 1916. január hó. 
Az összeállítók 

Érdemes szót ejteni e becses I. világháborús emlék útjáról. Úgy került a messzi szi-
bériai városból Szombathelyre, hogy a gyűjtőszenvedéllyel megáldott dr. Smidt Lajos 
sebész főorvost megajándékozta vele egyik betege. A főorvos hírt adott a Vasvármegye 
című helyi l apban gyűj teménye gazdagodásáról. írása megjelenését követően levelet 

Olvasókönyv 
: irkutski fogolytábor analfabéta lanfolya 

mamk hallgatói számára 
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, Irkutsk, üorodik. iph. jebr. hó. 
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kapott Kiss József gyöngyösszöllösi (ma: Szombathely IV. kerülete) tanítótól. Az 1967. 
május 16-án kelt levél az olvasókönyv létrejöttéről szól, ezért idézek belőle: 

Gyöngyösszöllösön születtem 1892. február 22-én. 1911-ben ugyanott megválasz-
tottak tanítónak. 1914 tavaszán bevonultam katonai szolgálatra a soproni 18. hon-
véd gyalogezredhez. Ott ért a mozgósítás s így már az első' tábori ezreddel az orosz 
frontra kerültem. Hat hónapi frontszolgálat után 1915. január 28-án Lutoviszka 
galíciai városka határában orosz fogságba estem. Egy hónapi utazás után Szibériába 
értünk. Omszk, Tymen, Usztkamenogorszk lágereiben voltam, majd 1915 késő őszén -
mint póttartalékos - az irkutski legénységi hadifogoly tábor lakója lettem. 

Sokan voltunk itt magyarok, szép számmal pedagógusok az ország minden részé-
ből. Sajnos, elég sok volt az analfabéta is. Mi pedagógusok igazi közösségi életet éltünk 
s iparkodtunk honfitársaink ezen hiányosságán segíteni. Mikor mi Irk.utszk.ba érkez-
tünk, az ottlévő kollégák már dolgoztak az analfabéta tanfolyam megszervezésén. A 
betűismeretek elsajátítása után nehézség merült fel, nem volt mód az olvasás gyakor-
lására. Ekkor született meg bennünk, pedagógusokban a gondolat, hogy mennyire az 
adott körülmények között lehetséges - egy olvasókönyvet állítunk elő hadifogoly társa-
ink. részére ismereteik gyarapítására s az olvasási készségük gyakorlására. A könyv 
tárgymutatójában szereplő nevek az egyes olvasmányok szerzői. Nagyobb nehézséget 
okozott a könyv sokszorosítása. Én végeztem a szöveg vegytintával való leírását, máso-
lását s utána azt sok nehézség árán sokszorosítottuk. 

Az általunk a messze idegenben megszervezett tanfolyam a könyv elkészülte után 
még nagyobb lendületet vett, de annak további részletes eredményeiről már sajnos 
>úncs tudomásom, mivel 1916 kora tavaszán elhagytam Szibériát, Irkutszkot s önként 
munkára mentem európai Oroszországba s ott is voltam 1918 októberéig, a hazatér-
temig. 

Kiss Józsefnek a könyv előállításában végzett szerepének igazolása a könyvből is 
kitűnik. A 43. oldalon befejeződő szöveg alatt ez olvasható: másolta: Irkutsk, 1916. 
febr. hó. Kiss József gyöngyösszöllösi tanító. 

A szombathelyi tanítónak azonban, bár ezt nem említi, nemcsak az előállításban, 
hanem az összeállításban is volt szerepe. Ő gazdagította ugyanis a 30. oldalon kezdő-
dő, Magyarország című írásával a tankönyv anyagát. Az ország szépségének ecsetelé-
sét jól sikerült térképpel egészítette ki. 

Az alkotásban és az előállításban részt vevő Kiss József szombathelyi tanító egy ol-
vasókönyvet megtartott magának, azt megőrizte fogsága végéig, aztán itthon is becses 
emlékként mutogatta ismerőseinek. 1965 óta sokat betegeskedett, valószínű, hogy 
Smidt doktor betege lett, s háláját a szibériai olvasókönyvvel rótta le. Mivel a főorvos 
gyűjteményében már volt belőle, az ajándékot magánál tartotta. Ezt a példányt kaptam 
meg ismertetésre dr. Smidt Lajos özvegyétől. 

A könyvecske 36 írást tartalmaz. Vers hat akad köztük, a fele Petőfié. Népszerű 
költőnk a Füstbe ment terv, a Faluvégén kurta kocsma, a Halvány katona című költe-
ményeivel szerepel. Tóth Kálmánnak az Árpád sírja, Szász Károlynak a Hazámhoz és 
Hevesi Józsefnek az Imádság című versét olvasgatva gyakorolták új tudásukat, az olva-
sást Irkutszkban 1915 februárjától az analfabéta tanfolyam hallgatói. Nem tudhatjuk, 
hogy hányan voltak, akik e fogolytáborban ismerkedtek meg az írni és olvasni tudás-
sal, de ha csak tucatnyian üzenhették is haza az örömteli hírt, hogy saját kezűleg írják 
levelüket, hasznos volt a tanítók igyekezete, fáradozása. 

Az olvasókönyv ismertetése alkalmat adott arra, hogy bizonyítékát adjuk a néptaní-
tók hivatástudatának, amely nem ismer akadályt, hiszen a „lámpásnak" minden körül-
mények között világítania kell! 

Kuntár Lajos 
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A dél-magyarországi németek 
nyelvi helyzete 

A németek a mai Magyarországon három nagyobb tömbben élnek, ezek közül, a 
német lakosság létszámát tekintve, a dél-magyarországi a legjelentősebb. Ez a terület 
magában foglalja Baranya, Tolna és Somogy megye, vagyis az ún. „Schwäbische 
Türkei" (Sváb Törökország), valamint Baja környékének német lakosságú településeit. 
Dél-Magyarország németsége a török hódoltságot követő telepítések során került az 
országba. A betelepülők túlnyomórészt a középnémet (rajnai frank) nyelvterületről 
származnak, és csak kisebb hányaduk délnémet (sváb, keleti frank és bajor) eredetű. 
Bár csak elenyésző kisebbségük sváb a szó legszorosabb értelmében, őket is, mint a 
török idők után betelepült németeket általában, sváboknak nevezik. 

Dél-Magyarország németsége kezdettől fogva falun élt és él ma is, és a származási 
területről hozott különböző nyelvjárásokat beszéli. A II. világháborúig viszonylag zárt 
tömböt alkottak a németek. A háború utáni népmozgalmak eredményeként e tömbön 
belül csak kisebb, viszonylag zárt egységeket találunk. Ilyen egységet alkot Baranyá-
ban Mohácstól észak-nyugatra mintegy 14-16 falu (Görcsönydoboka, Feked, 
Palotabozsok, Véménd, Liptód stb.), ahol a németek száma meghaladja a falu lakossá-
gának a felét. Az egykor abszolút német többségú falvak zöme manapság több nyelvű 
illetve vegyes nemzetiségű, de jobbára magyar többségű. Dél-Magyarország németsé-
ge körében végeztem nyelvhasználatukra és nyelvismeretükre vonatkozó kutatásokat 
és megfigyeléseket, így megállapításaim elsősorban erre a tömbre vonatkoznak. Isme-
reteim szerint azonban ezek a magyarországi németség egészére érvényesnek tekint-
hetők. 

1. A magyarországi németek jelenlegi nyelvi helyzete az országban lezajlott társa-
dalmi, politikai, gazdasági változások után eléggé bonyolult, nehezen látható át, így a 
probléma részletes és konkrét elemzésére még nem lehet vállalkozni. A nyelvi helyzet 
vidékenként, helységenként, sőt családonként más és más, nagyon sok tényező hatá-
rozza meg. Függ többek között a település német lakosságának arányától, a várostól 
való távolságtól, az infrastruktúrától, a kisebbségekről való gondoskodás színvonalától 
(a nyelvoktatás helyzetétől, az istentisztelet nyelvétől, a kisebbségi kultúra ápolásának 
mértékétől stb.). Általában megállapítható, hogy a magyarországi németek nyelvi hely-
zetét két egymással ellentétesen ható tendencia befolyásolhatja: az egyik az egyre erő-
södő asszimiláció, a másik a fordulat után megindult disszimiláció. 

A nyelvi asszimiláció a XIX. század végén kezdődött. A századfordulón elsősorban 
a német nyelvű városi polgárságot és az értelmiséget érintette, majd ezt követően a két 
világháboni közti időszakban a városi és városkörnyéki bányászokat és az ipari mun-
kások egy részét. A II. világháboni után egyre erőteljesebben ragadja magával a falun 
élő embereket, s az államosítás után a faluról a városba került egykori parasztságot. 
Meg kell állapítanunk sajnos, hogy népcsoportunk nyelvi asszimilációja előrehaladott 
állapotban van. Viszont a már említett változások következtében jelentkező Nyugat 
felé fordulás máris érzékelteti hatását. Minden vonatkozásban, így nyelvi szempontból 
is, megindult a disszimiláció. Ebben nagy szerepe van a német nyelvterülethez fűződő 
erősödő kapcsolatoknak (a különböző helységek közötti partnerkapcsolatoknak, az 
iskolák közötti cserének stb.), a német, osztrák vendégtanárok fogadásának, a fiatalok 
ösztöndíj lehetőségeinek és nem utolsósorban a gazdasági indítékoknak. Évtizedeken 
át tartó visszaesés után a magyarországi németek nyelvi kompetenciája javulást mutat, 
de ma még nem lehet tudni, hogy ez a fellendülés meddig tart. Az viszont már ma lát-
ható, hogy az egyre erősödő disszimiláció nem lesz olyan mértékű a hazai németség 
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körében, különösen a fiatalok között, hogy a már majdnem teljesen elhagyott anya-
nyelvüket belátható időn belül újra megtanulják. A német nyelv használatára, a meglé-
vő olykor szegényes német nyelvtudásuk aktívabb és intenzívebb alkalmazására a né-
met nyelv megnövekedett presztízse, a nyelvtanulási kedv, a nyelvhasználat iránti 
fokozott igény ösztönzi őket. A lehetőségek is adottak a nyelv elsajátítására és alkal-
mazására. A magyarországi német fiatalok német nyelv iránti érdeklődése általában 
nem a kisebbségi csoporthoz való tartozás tudatos vállalása, hanem ugyanúgy mint a 
magyar nyelvű többség részéről gyakorlati, anyagi okokkal magyarázható. Biztos 
nyelvtudással jobb munkalehetőségekhez lehet jutni, még külföldön is lehet dolgozni. 
A német nyelv iránti fokozott érdeklődés ma még nem tud lépést tartani az asszimilá-
ció mértékével. A német családok egyre kevésbé képesek a nyelvismeret közvetítésé-
re, illetve csak ott, ahol a nagyszülők a családban élnek. Egyre nagyobb feladat hárul 
ezért a német nyelvismeret megőrzése és visszaszerzése szempontjából az intézmé-
nyekre, legfőképp az iskolákra. Ezért sürgősen szükség volna több jól működő 
kéttannyelvű iskolára, televízióadásra, német nyelvű istentiszteletre stb. 

Az anyanyelv elsajátításával és ápolásával kapcsolatban felmerül a kérdés, vajon a 
német nyelv változatai közül a hazai németség melyiket tekintheti anyanyelvének, il-
letve a német nyelv mely változatát célszerű elsajátítani és használni. Az nem lehet két-
séges, hogy a mi anyanyelvünk a nyelvjárás, ez köt össze minket hagyományainkkal 
is. Viszont mint egy már túlhaladott szociokultúra érintkezési eszköze egyre kevésbé 
felel meg a modem élet követelményeinek. Most is, mint korábban az a véleményem, 
hogy a nyelvjárást át kell adni a gyerekeknek ott, ahol a családban még aktívan hasz-
nálják, mert ez kultúránk jelentős alkotórészét képezi. Az iskolában fokozottabban 
kellene támaszkodni a még meglévő nyelvjárási ismeretekre a standard német nyelv 
oktatásakor. A nyelvjárás azonban ne legyen oktatott tantárgy, hanem csak jó alapul 
szolgáljon a német nyelv elsajátításához. Ideális az volna, ha a standard német nyelv 
elsajátítása mellett meg lehetne őrizni a tájnyelvi ismereteket, ez viszont manapság -
kevés kivételtől eltekintve - csak illúzió lehet. Anyanyelven mi, magyarországi néme-
tek a német nyelv mindennemű változatát értjük, bár anyanyelvünknek kizárólag csak 
a nyelvjárást lehetne nevezni. Az anyanyelvoktatás pedig a standard német nyelv okta-
tását jelenti. Sokat vitatott kérdés az, hogy jelölhető-e az iskolában szinte idegen 
nyelvként oktatott standard német nyelv az „anyanyelv" szóval, vagy helyesebb lenne 
a „második nyelv" (Zweitsprache) kifejezést használni. 

2. A német nyelv változatai a magyarországi németeknél 
2/1 A nyelvjárások 
A német nyelv a magyarországi németek körében manapság is elsősorban nyelvjá-

rási változatokban él. E nyelvjárásokban a következő fejlődési folyamatokat lehet 
megfigyelni: 

a) A nyelvjárási ismeretek nagy mértékű visszaesése a fiatalok körében. Jelentősen 
csökkent a nyelvjárást beszélők száma, a tájnyelv használatának köre pedig nagy 
mértékben szűkült. A nyelvjárás ma a falusi közösségekben a mindennapi paraszti élet 
kommunikációs eszköze. Ott is elsősorban az idősebb generáció használja az otthoni 
és az egymás közti érintkezésben és a középső generációval való kapcsolatban. Az 
egészen kis gyermekekhez is nyelvjárásban beszélnek az óvodás kort megelőző idő-
ben Később ezek a gyerekek már nem akarnak nyelvjárásban válaszolni nagyszüleik 
kérdéseire. Használja a nyelvjárást a középső generáció is, főleg az idősekkel való 
érintkezéskor.1 Ők minden más esetben magyaml beszélnek. Az ifjúság és az iskolás 
korosztály között kevesen rendelkeznek jó nyelvjárási ismeretekkel. Körükben azon-
ban egyre nő azok száma, akik az elhagyott nyelvjárás helyett a német nyelv standard 

1 Wild Katalin 1990. 113. old. 
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változatát használják. A fiataloknak a német nyelv iránti fokozott érdeklődése a stan-
dard nyelv elsajátításában nyilvánul meg és kevésbé a tájnyelvében. Tulajdonképpen 
csak az idősebb generáció beszéli a magyarországi német nyelvjárást anyanyelvi szin-
ten és vallhatja azt anyanyelvének. A középső generáció és a fiatalabb korosztály szá-
mára a német nyelv nyelvjárási vagy standard változata - amennyiben még vagy már 
beszélik - második nyelv, (Zweitsprache) vagy második anyanyelvként (sekundäre 
Muttersprache) megjelölhető nyelv. 

b) A nyelvjáráson belüli változások másik fő jellegzetessége a nagyobb területek 
tájnyelvének fokozódó horizontális és részben vertikális kiegyenlítődése. 

. A zömükben frank származású dél-magyarországi németek nyelvjárásai - hasonlóan 
a többi magyarországi németlakta terület tájnyelvéhez - ún. keverék-nyelvjárások. Je-
lenlegi formájuk már az új hazában a nyelvjárás-keveredés folyamatában alakult ki. 
Ebben a folyamatban megkülönböztetjük az elsődleges és a másodlagos kiegyenlítő-
dés szakaszát. A telepítések idején az esetek többségében egy-egy faluban különböző 
nyelvjárást beszélő csoportok telepedtek le. A nyelvi kiegyenlítődés első szakaszában 
a településeken belül az eltérő nyelvjárások integrációja révén egységes helyi nyelvjá-
rás jött létre. A második szakaszban már egy-egy tömbön belül ment végbe a szomszé-
dos helyi nyelvjárások további integrálódása. A másodfokú kiegyenlítődés eredmé-
nyeként Dél-Magyarországon két nagyobb frank nyelvjárási terület alakult ki: Baranya 
megye északi részén és Tolna megyében egy hesszeni jellegű, Baranya megye dél-
keleti és középső részén pedig egy fuldai jellegű nyelvjárási terület. (Ez utóbbi csoport 
elnevezése: stiffoller azaz Stift Fuldaer „Fuldaapátságiak".) Zselic német ajkú lakossága 
bajor-frank keverék-nyelvjárásokat beszél. Néhány dél-magyarországi faluban sváb 
illetve bajor nyelvjárást is találunk.2 A másodfokú nyelvi kiegyenlítődés Dél-
Magyarországon lassabban ment végbe, mint az ország másik két nagyobb német 
tömbjében. A folyamat még jelenleg is tart. Ennek okát egyrészt a dél-magyarországi 
német nyelvjárások sokféleségében kell keresnünk. Ehhez hozzájárultak 1945 előtt a 
vallási különbségek. A kiegyenlítődést gátolta még a falvak etnikai-szociális és gazda-
sági elszigeteltséget is. Itt kell megemlítenünk, hogy bár a falvak közt volt kapcsolat 
(munkakapcsolat, piacközösség), de szinte teljesen hiányzott a nyelvi fejlődés szem-
pontjából legfontosabb formája a közlekedésnek, a házassági kapcsolat, ami a legin-
kább hozzájámlhatott volna a nyelvi keveredéshez. 

A helyi nyelvjárások kiegyenlítődése során létrejött közlekedési nyelvjárás 
(Verkehrsmundart) Dél-Magyarországon nem egy egységes frank tájnyelv. Itt tulajdon-
képpen csak egy egységesülő frank nyelvjárásról beszélhetünk. A közlekedési nyelvjá-
rás falvanként más és más fejlődési fokot mutat, ez azt jelenti, hogy az egyes helységek 
a kiegyenlítődés folyamatában különböző intenzitással vettek részt. Vizsgálataim alap-
ján megállapíthatom, hogy az 1930-as évek gazdasági fellendülése a nyelvjárások terü-
leti kiegyenlítődését meggyorsította, és ez csak fokozódott a II. világháborút követő 
változások idején. Még ma is megfigyelhető ez a folyamat. Utóbbira utal a helyi nyelv-
járásokban néhány hangtani és lexikai jelenség kettős formája, amelyek együtt haszná-
latosak, ezt támasztják alá azok a nyelvi formák is, amelyek már csak az emlékezés 
szintjén vannak jelen. Jelenleg tehát a helyi nyelvjárások erőteljes kiegyenlítődésének 
folyamata figyelhető meg, és ez annál erősebb, minél kevesebb a helységekben a 
nyelvjárást beszélők száma. 

Dél-Magyarország német nyelvjárásaiban három vertikális réteg különíthető el: a 
helyi (Ortsmundart), a közlekedési (Verkehrsmundart) és a választékos (gehobene 
Mundart) nyelvjárás. A különbség a beszédhelyzetekben jelentkezik, és kevésbé függ a 
beszélő szociális helyzetétől. Napjainkban egyrészt a helyi és közlekedési nyelvjárás 

2 Hutterer, Claus Jürgen 1975. 24. old. 
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közötti kiegyenlítődés (mint már említettem) figyelhető meg, másrészt változás tapasz-
talható a választékos nyelvjárásokban is. A választékos nyelvjárás régebbi változatát 
ezen a területen a dunai bajor (osztrák) elemekkel kevert frank közlekedési nyelvjárás 
jelenti.5 Ezt a változatot főként a 80 év körüli kézművesek használják, amikor megkísé-
relnek „szépen", „az írás szerint" megszólalni.4 Ez a változat a dél-magyarországi frank 
közlekedési nyelvjárástól csak néhány hangtani, lexikai és kevés morfológiai jelenség 
vonatkozásában tér el. A nyelvjárást beszélők középső és idősebb generációja által 
használt, szituációtól függő változata a választékos nyelvjárás németországi befolyása 
alatt áll, és ez is elsősorban hangtani és lexikai szinten tapasztalható. Ez a korántsem 
egységes, különböző német területek közlekedési nyelve által kialakított változat 
nyelvjárások fölötti nyelvi formának tekinthető, és mint ilyen akár - természetesen 
nagy óvatossággal - egy dél-magyarországi német köznyelv kialakulásához vezető 
állapotnak. Arra a kérdésre, hogy egy ilyen nyelvjárás feletti nyelvi egységesülés az 
imént említett nyelvállapotnál a magyarországi németek között megvalósulhat-e, még 
nem lehet választ adni. 

c) A magyarországi németség nyelvhasználatában a nyelvi keveredés a legfeltűnőbb je-
lenség. Ez nem új sajátság. Már a betelepülés időszakában jelentősek voltak a magyarokhoz 
és a más etnikai csoportokhoz fűződő nyelvi kapcsolatok. Kezdetben a szókincsben volt 
megfigyelhető a más nyelvű környezet hatása. 5 A Dél-Magyarországon élő németeknek 
már a betelepülés időszakában gazdasági és kereskedelmi kapcsolataik voltak az ott élő 
magyarokkal, horvátokkal, szerbekkel, ily módon kerültek az első kölcsönszavak - főként a 
magyar nyelvből - a német nyelvjárásokba. 1945 után ez a hatás nagyon felerősödött. A 
modern élet kifejezései — a német irodalmi nyelv liiányában - szinte csak magyar nyelven 
fordultak elő, és így a mai nyelvjárásaink tulajdonképpen magyar-német keverék-nyelvjá-
rások. Bár néhány újdonság német nyelvű megjelölése ismert, de mivel a német nyelv 
használatára kevés lehetőség van, csak a passzív szókincs szintjén élnek ezek a kifejezések. 
Ehhez jánil még az is, hogy az új létesítményeket a beszélők magyar nyelvű közvetítéssel 
ismerik meg, az ún. liivatalos nyelvi szférában vésődnek be, majd az otthoni használatban is 
alkalmazásra kerülnek. Meglévő nyelvjárási szavak helyett is gyakran találunk magyar sza-
vakat a középső és a fiatalabb generáció nyelvhasználatában. 

2/2. A nyelvjárások feletti nyelvi változatok (köznyelv, standardnyelv) 
Ezekről a nyelvváltozatokról keveset lehet mondani, mivel a legutóbbi időkig alig 

léteztek a magyarországi németeknél" A nyelvjárások vertikális tagozódásakor már 
utaltam arra, hogy a köznyelv felé mutató nyelvjárások fölötti nyelvi forma kialakulása 
megindult. 

A német standardnyelvet főleg az iskolában sajátítják el a fiatalok. Az eddigi oktatás a 
feltételek hiánya miatt nem volt különösen hatékony, és így elsősorban az általános iskolai 
oktatás - nem töltötte be a német standardnyelv átadásának funkcióját. Ezt a nyelvhasznála-
tot csak az értelmiség egy rétege beszéli jól, valamint azok, akik kétnyelvű (ún. nemzetisé-
gi) gimnáziumban érettségiztek. Bízunk abban, hogy a standardnyelvet beszélők száma a 
nyelvi fellendülés következtében növekedni fog. A középkort! és idősebb nyelvjárást beszé-
lők általában csak passzívan ismerik ezt a nyelvváltozatot, mivel objektív okok miatt alig 
volt kapcsolattik a német standardnyelwel. Az idős (70 év fölötti) falusi tanítók és papok 
bajor-osztrák jellegű, a hazai nyelvjárásuk által meghatározott köznyelvet beszélnek. 

5 A dunai bajor (osztrák) nyelvjárással a férfiak a katonaidejük során, a hivatalokban, 
mesterségek megtanulásakor kerültek kapcsolatba. A városok német lakosságának 
nyelvhasználata korábban Bécshez igazodott. Ld. Hutterer, Claus fürgén 1961. 51. old. 

4 Wild Katalin 1988. 346. old. 
5 Hutterer, Claus Jürgen 1968. 655. old. 

39 



3. A magyarországi németek jelenlegi nyelvismeretéről és nyelvhasználatáról össze-
foglalva a következőket lehet elmondani: A magyarországi németek nagy része még 
kétnyelvű, az idősebb emberek kivételével a magyar nyelvet ugyanolyan jól, legtöbb 
esetben még jobban beszélik, mint a németet (nyelvjárás vagy standardnyelv), a fiata-
lok jelentős része egynyelvű magyar. Valódi kétnyelvűség (magyarországi német 
nyelvjárás - magyar) jellemzi az 50-70 év közöttieket, az idősebbeknél a nyelvjárás, a 
fiatalabbaknál a magyar dominál. Diglosszia (magyarországi német nyelvjárás - német 
standardnyelv) a magyar nyelv mellett található a 30-50 év közötti korosztály egy ré-
szénél, különösen az értelmiségiek körében. Fiatalok és diákok, ha kétnyelvűek, az 
iskolában vagy német nyelvterületen elsajátított német standardnyelvet ismerik külön-
böző fokon. 

Wild Katalin 
Irodalom 
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( TERMÉS 
A pataki bibliás fejedelem 

Az apa, I. Rákóczi Zsigmond és fia, I. Rákóczi György születésének 450., illetve 400. 
évfordulója alkalmából történészeink a közelmúltban Szerencsen és Sárospatakon tu-
dományos emlékülést tartottak, méltatva a Rákócziaknak a magyar történelemben és a 
hazai művelődésben betöltött szerepét. 

A Rákócziak szoros kapcsolatban voltak Abaúj, Borsod, Zemplén városaival, közsé-
geivel, elsősorban Sárospatakkal, amely a Rákócziak ősi fészkeként ismeretes a hazai 
köztudatban. A Rákóczi család a XVI. századig a köznemesség közé tartozott. Törté-
nelmi szerepük akkor kezdődött, amikor 1517-ben 3000 aranyforintért megszerezték 
az abaúji Felsővadász és Selyeb községet. Innen a Rákócziak „felsővadászi" előneve. A 
család politikai és gazdasági felemelkedése I. vagy „öreg" Rákóczi Zsigmond szendrői 
és egri főkapitány nevéhez fűződik, aki Felsővadászon született 1544-ben. Rövid ideig 
erdélyi fejedelem is volt, de súlyosbodó betegsége miatt lemondott magas méltóságá-
ról, s visszavonult felsővadászi kastélyába. Ott halt meg 1608. december 5-én. Végaka-
rata szerint a szerencsi református templomban helyezték örök nyugalomra. 

Rákóczi Zsigmondnak két fia volt: I. Rákóczi György és II. Rákóczi Zsigmond. A két 
Rákóczi fiú Lorántffy Mihálynak, a sárospataki vár urának két leányát: Zsuzsannát, il-
letve Máriát vette feleségül. De Zsigmond és Mária kevéssel a házasságkötésük után 
meghalt, így a pataki vár és az egész Lorántffy-birtok I. Rákóczi Györgyé és feleségéé, 
Lorántffy Zsuzsannáé lett. Mindketten igen gondos, takarékos és korszeriíen gazdálko-
dó emberek voltak. Tovább gyarapították és hatalmassá fejlesztették a Rákóczi-
vagyont, amely végül 27 erdélyi és felvidéki vármegye területén 466 város és falu hatá-
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rában terült el. Hogy milyen nagy gazdaság hírében állt a fejedelmi pár, szemléletesen 
érzékelteti a pataki kollégium XVII. századvégi professzorának, Csécsi Jánosnak a fel-
jegyzése, amelyben többek közt ez olvasható: „Az erdélyiek közt ez a mondás járta: 
elvitte pénzünket Patak... A temérdek kincset a Verestoronyban tartották bivalybőrök-
ben, melyeknek szemei gyémántokkal és gyöngyökkel tündököltek." 

Felső-Magyarország leggazdagabb főura volt I. Rákóczi György, akit 1630. novem-
ber 26-án a segesvári országgyűlés Erdély fejedelmévé választott. Szövetségben a své-
dekkel és néhány protestáns fejedelemmel bekapcsolódott a harmincéves háborúba. A 
magyarországi rendi jogok és a vallásszabadság védelmére hadjáratot indított a Habs-
burg-zsarnokság ellen. Elfoglalta a Felvidéket, csatlakozott a Brünnt ostromló svédek-
hez, hogy együtt vonuljanak Bécs ellen. A háborít a linzi békével ért véget. 

Birtokainak központja erdélyi fejedelemsége idején is Sárospatak volt, s mindig is 
Patakot tartották legkedvesebb lakóhelyüknek. Itt őrizték kincseiket, könyvtárukat, 
levéltámkat. Sokat áldoztak Sárospatakra, s a város gazdasági és kulturális felemelke-
désének legszebb korszakát köszönheti I. Rákóczi Györgynek és Lorántffy Zsuzsanná-
nak. Folytatták a vár hadi bázissá való építését és bővítését. A Vöröstorony déli oldalá-
hoz lakópalotát emeltettek, az úgynevezett Lorántffy-szárnyat. Az 1540-ben épített 
Perényi-szárnyat 1646-ban árkádos loggiával kötötték a Vöröstoronyhoz. 

Fontos katonai erősségnek építtette ki I. Rákóczi György a pataki várat. Ágyúöntő és 
lőporgyártó házat létesített, s az egykorúi feljegyzések szerint 33 tábori ágyú, 36 tarack, 
806 puska és 274 mázsa lőpor jelentette a vár hadifelszerelését. Az ágyúkat állatokról, 
madarakról nevezték el, a Rákóczi-címerrel, latin felirattal és az öntés évszámával lát-
ták el. Az egyik ágyú latin szövege magyarul így hangzik: „Én vagyok a fülemüle, ki 
uramnak, tekintetes és nagyságos Rákóczi Györgynek születtem, kinek lakását védem, 
ellenségeit elijesztem. Anno Domini 1627." 

„Oly szép életközösséget, mint I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna hitvesi 
szövetsége volt, keveset ismer a történelem" - méltatja házasságukat életrajzírójuk. 
Mindkét fiuk: II. Rákóczi György, később erdélyi fejedelem és III. Rákóczi Zsigmond 
Patakon született és a református kollégiumban tanult. Messze földön híres virágoskert-
je volt Lorántffy Zsuzsannának Patakon. „Narancsházat" is létesített a várkertben, s 
büszke volt arra, hogy az „olaszfák" pompás narancsot, gránátalmát érleltek. Egy 1636-
ban keltezett levelében boldogan írja férjének: „Kegyelmednek Patakon termett grá-
nátalmát küldtem. Adja Isten, édes uram, hogy sok esztendeig ehessék kegyelmed 
ezután is benne." Nem is késett a figyelmes férj válasza a csatatérről, hogy megkapta a 
gránátalmát, s hogy azt a környezetében levő főurak igencsak megcsodálták. 

Feleségével együtt sokat áldoztak a magyar kultúra fejlesztésére. Támogatták a deb-
receni, nagyváradi, kolozsvári, gyulafehérvári, elsősorban pedig a sárospataki kollégi-
umot. A jeles diákokat ösztöndíjjal holland és angol egyetemekre küldték. A pataki 
kollégiumba tudós tanárokat hívtak, így férje halála után a fejedelemasszony a kor vi-
lághírű pedagógusát, Comeniust, aki 1650-1654 között tanított Patakon. „Közös aszta-
lokat", menzát létesítettek a kollégiumban, hogy a szegény, tehetséges diákok ingyen 
tanulhassanak. A református egyházakat templomok építésével, harangok ado-
mányozásával támogatták. A pataki református templomban ma is messze száll a Rá-
kóczi György által adományozott öreg harang istentiszteletre hívó szava. 

Szerette, gyűjtötte a könyveket a fejedelem. Külföldi útjairól sohasem tért haza anél-
kül, hogy néhány új kiadású könyvet ne hozott volna magával. A várbeli Rákóczi-
könyvtár - a fennmaradt jegyzék szerint - mintegy 3500 kötetből állt. Ezt férje halála 
után Lorántffy Zsuzsanna és fia, III. Rákóczi Zsigmond a kollégiumnak adományozta, 
így a kollégium akkori 1000 kötetes könyvtára 4500 kötetre gyarapodott, amelyhez 
fogható az 1600-as években sem Magyar-, sem Erdélyországban nem volt, de még Eu-
rópa más országaiban is kevés helyen dicsekedhettek ekkora könyvállománnyal. 
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Igen érdekesek azok a pataki feljegyzések, amelyek arról tanúskodnak, hogy Rákó-
czi György könyvtárának gyarapítására szerette volna megszerezni Mátyás király híres 
Corvin-könyvtárát is, amely Buda elfoglalása után egy ideig még a várban maradt. Az első 
levelet ebben az ügyben 1632. auguszais 10-én írta követének, Szalánczi Istvánnak, közölte 
vele, hogy Zölfikár agának hajlandó 100 aranyat adni, ha eredményesen közbenjár a szul-
tánnál „a Budán levő sok szép régi deák könyvek" megszerzése érdekében. 

Pár hónap múlva a 100 aranyon kívül még egy gyönyörű gyémántgyűrűt is ígért a 
török agának, „csak a Budán levő könyvek ideszerzésében hasznosan munkálkodjék". 
Az aga tanácsára a fejedelem a coivinák ügyében magának a szultánnak is levelet írt, s 
ebben többek között ekként érvelt: „Mivel a könyvek ott való tartásában semminemű 
haszna nem lehet hatalmasságodnak, sem azok kiadattatásában kára, nagy alázatos-
sággal esedezem, méltóztassék hatalmasságodnak azokat kiadatni, hadd ne kellessék 
országunk fiait sok költséggel az németek között felneveltetni." 

Tehát Rákóczi György a magyar ifjúság oktatásának elősegítésére is gondolt a coivi-
nák visszaszerzésére tett kísérletével. Később Mikó Ferenc, majd Keresztessy Pál főkö-
vetek is eljártak a fejedelem megbízásából a török szultánnál. Egy másik levelében 
többek között ezt írja követének: „Ha lehet, tegyen érte, nyerhesse meg a császártól, 
adassa ide a könyveket ő hatalmassága, ott is csak az moly emészti őket, semmi hasz-
nát nem vehetik." 

A szultán ötezer tallért kért a még meglevő corvinákért. Bár a fejedelem soknak ta-
lálta az összeget, de még ezen az áron is megvásárolta volna. Mi volt végül is az oka, 
hogy a híres Bibliotheca Corvina .könyveit mégsem sikerült megszereznie, nem tudjuk, 
bár a pataki kollégium egykori tudós főkönyvtárosa, Harsányi István teológiai profesz-
szor sokat kutatott utána. Pedig ha a coivinák akkor Patakra kerültek volna, nem len-
nének ma a magyar kultúrának és könyvművészetnek ezek a felbecsülhetetlen értékű 
remekei szétszóiva szinte az egész világon. 

Rákóczi György nemcsak gyűjtötte, hanem olvasta is a könyveket, elsősorban a 
Bibliát. Feljegyzés tanúsítja, hogy az Ótestamentumot 13-szor, az Újtestamentumot 32-
szer olvasta el. Minden reggel két-két fejezetet olvasott el belőle. A Lukács szerinti 
evangélium végén ez a saját kezű bejegyzés olvasható: „Az én kegyes Istenemnek ke-
gyelmes engedelméből végeztem el ez könyvnek olvasását Patakon reggel 6 és 7 óra 
között." Életének irányító jelmondatául a Rómabeliekhez írott levélnek ezt a mondatát 
választotta: „Non est currentis, neque volentis, sed miserentis Dei." Szabadon fordítva: 
nem a sietés, sem az akarás, hanem a könyörülő Isten dönti el dolgainkat. 

Sárospatak dicsőült ura, a református kollégium mindmáig legnagyobb patrónusa, I. 
Rákóczi György 1593- június 8-án született Szerencsen, és 1648. október 11-én 55 éves 
korában halt meg Gyulafehérváron, s ott is temették el. 

Hegyi József 

Csíkszéki pogánydúlások 
a XVII. században 

Erdély fejedelme II. Rákóczi György 1657-ben hadjáratot indított a lengyel trón 
megszerzéséért. Félévvel később a fejedelem szövetségesei; a kozákok és a svédek 
kivonultak a lengyel földről. Az erdélyi hadak helyzete, amelyeket moldvai és havasal-
földi segédcsapatok is elkísérték (Gheorghe Stefan, illetve Constantin Serban idején), 
csakhamar kritikussá , sőt tragikussá vált. Az egész hadsereg, amelyben már csupán 
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5000 főnyi harcképes katona maradt, a tatárok fogságába esett. Ilyen katasztrófa Mo-
hács óta aligha ért magyar hadsereget. 

II. Rákóczi György céljai, köztük a független magyar királyság helyreállítása, nem 
álltak arányban Erdély akkori erejével, lehetőségeivel. Kalandorpolitikája a fejedelem-
ség pusztulását, összeomlását idézte elő. Ő, felelőtlenül, továbbra is ragaszkodott a 
hatalomhoz. Emiatt a török nagyvezír 1658-tól a megtorló hadjáratok sorát indította 
Erdély, a török fennhatóságát semmibevevő ország ellen. Az életnek az a biztonsága, 
amit Bethlen Gábor uralomra jutásától, 1613-tól kezdve létrehoztak, 1658-tól mind 
semmivé lett. A nagyvezírtől fejedelemmé tett Barcsai Ákos (1658-1660) követői és II. 
Rákóczi György hívei között polgárháború kezdődött.1 

Ha csak egy pillantást vetünk a jelenkorban kiadott jelentős történelmi traktátusokra az a 
furcsa meglepetés ér, hogy ezekből teljességgel hiányoznak a XVII. század második felében 
Csíkra zúduló török-tatár támadások okozta vérveszteségre való utalások. Három művet 
sorolok fel. az Istoria Roméniei III. kötetét a Magyarország története című sokkötetes, va-
lamint a nevezetes Erdély története című 3 kötetes munkát említem.2 A helyi történeti 
kútfők, kisebb-rövidebb írásos emlékek igen számosak, de távol állunk attól, hogy 
ezekből a forrásokból merítve megközelítőleg teljes képet alakíthatnánk ki Csíknak a 
romlásáról, a pogánydúlások okozta veszteségeiről. 

Elősoroljuk, amennyire lehet időrend szerint a legfontosabbakat: 
Ferenczi György gyergyószentmiklósi plébános Regesztruma (krónikájára).3 
Kájoni János csíksomlyói tudós szerzetesnek a Liber Niger (Fekete könyv) című 

munkája, a régi somlyói orgonában megőrzött felirata, valamint Herbáriuma tartalmaz 
e témakörből értékes adatokat.4 

A Csíkszeredai Állami Levéltárban megőrzött XVII-XVIII. századi protokollumok, 
peres iratok.5 

A Csíki Székely Múzeum régi könyvgyűjteményében őrzött Vizitációs jegyzőkönyv 
1669-70-es bejegyzései igen értékes adatok forrása, s az ugyanott őrzött Kászon-
széki protokollúm a XVII. század második feléből. Ez is néhány megjegyzést 
tartalmaz a fenti témakörből.6 

A kozmási Domus História Lakatos István plébános krónikájával.7 

Cserei Mihály történetíró ismert, de nem közismert munkája az Erdély históriája.8 

A csíkszentgyörgyi római katolikus parókia anyakönyvének, a jenőfalvi falujegyző-
könyvnek néhány bejegyzése.9 

De említsük meg a csomafalvi anyakönyvet, sőt a Csíki Lapokat a csíkszentsimoni 

1 Erdély története II. Bp. 1986. 716-726., 784-790. old 
2 Erdély története I-III. Bp. 1986. Istoria Roniiniei III. Bucuresti 1964.; Magyarország tör-

ténete 1526-1686. 2.k. (Második kiadás) 3/2. Bp. 1987.; Magyarország története 1686-
1790. 2.k. (Második kiadás) 4/2. Bp. 1989. 

3 Ferenczi György: Regestruni. In: Veszely Károly: Egyháztörténeti adatok. Kolozsvár, 
I860. 

4 Kájoni János: Fekete könyv. Szeged, 1991.; Uő: A régi orgona felirata (Csíki Székely 
Múzeum); Uő: Herbárium (Ferences Kolostor könyvtára). 

5 Csíkszeredai Állami Levéltár - Csíkszék iratai: F 27/16 - 22 (1657-1699) szám.; 
Felcsíkszék iratai: F 28/1. (1699-1724) szám; Alcsíkszék iratai: F 29/1-2. sz. iratcsomók. 

6 Csíki Székely Múzeum 10-es számú kéziratos protokolluma, 153-154. old.; Vizitációs 
jegyzőkönyv (1669-1714). Ltsz. 6256. 1-111., 163. old.; Kászoni protokollúm, XVII. szd. 
második fele. - Liber seminarii: 4129. számú kéziratos könyv, 1043. old. - Jenőfalvi falu-
jegyzőkönyv. Ltsz.: 6314. sz. 46., 50-51. old. 

7 Lakatos István: Csíkkozmási História Domus 
8 Cserei Mihály: Erdély históriája. Bp. 1983. 
9 Csíkszentgyörgyi Anyakönyv. F: 47/111 sz., 129-, 182., 204. old. 
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Endes család levéltárát is, amelyekben a török-tatár dúlásokat felidéző adatokra buk-
kantunk.1 0 

Ferenczi György gyergyószentmiklósi plébános regesztnimából idézünk: „Ugyan augusz-
aisban Taplocát elégették Gyergyóban a moldvai oláhok. Item die 6 kijövének az oláhok 
Moldvából. Gyergyóba többen három ezernél, egy kapitánalja kozák is, Ditrót meggyújtot-
ták és az gyergyaiak eleikbe állának kevesen, talán harmadfél százan Szárhegyen alól, Gá-
bor Deák elöttök járó, és az Jézus kiáltásba eljőve az angyal és úgy megrettenté az moldvai 
nagyhadat, hogy az oláhokban tizennyolcad fél száz maradott ide, de a gyergyaiakban csak 
tizenöt esett el, és zászlót is 24(et) nyertek el az moldvaiakról. Szárhegyen alól egy halomba 
többet raktak ötödfél száznál, a többit az farkasok s hollók ötték meg, ezek is 1658. eszten-
dőben lőnek szeptemberben." 

Ebből a rövid, de nem egészen pontos leírásból az derül ki, hogy egy kisebb moldvai 
alakulat, (valószínű az új vajda, a Gheorghe $tefant felváltó Gheorghe Ghica parancsára), 
amelyekben kozákok, és talán tatárok is voltak, Pintye (Pintea) kapitány vezényletével fel-
dúlták Toplicát, majd Ditrót. A gyergyóiak Gábor Deák vezetésével szembeszálltak velük és 
Szárhegy határában legyőzték őket. Valószínű a gyergyóiaknak sikerült tőrbe csalniok őket, 
ezért arattak ilyen fölényes győzelmet. Az eseményekre Szárhegyen a Tatárdomb em-
lékeztet, ahová az elesett idegeneket temették.11 

II. Rákóczi György, valamint Barcsai Ákos halálát (1660) követően Kemény János 
(1661-1662) II. Rákóczi György politikáját folytatta. Petki István, Csíkszék főkapitánya, 
Lázár István a szék főkirálybírája az új fejedelem híve, támogatója. Ugyanakkor elle-
nezték Apafi Mihálynak a török által fejedelemmé történt kinevezését. Amikor úgy-
szólván egész Erdély behódolt Ali temesvári pasának, ők akkor is kitartottak törökelle-
nes politikájuk mellett. Bíztak a Csíkot övező hegyek, völgyek, erdők védelmében, a 
„tudós (táltos) emberek" jóslatában. Várták Kemény János hadait. Petkiék csak a józan 
észt hagyták ki a számításaikból.12 

A csíkiak Petki István vezetésével 1661 őszén a Tolvajos környékén lévő Nagyerdőn 
ledöntött fatörzsekből erősséget építettek ki. Ezt sáncokkal, árkokkal erősítették meg. 
„Minden oldalon hadi ördögséggel és furfanggal felszerelt, és háló formán bekerített 
tábor volt ez. "A tábor leírásához Evlia Cselebi török utazót, történetírót hívtuk segítsé-
gül, aki maga is részt vett a Csík elleni büntető hadjáratban. 

Tolvajoson küzdött a csíki gyalogság zöme. Néhány ágyújuk is volt. A lovasság, 
amely talán a tartalék erőt alkotta, a Székelyudvarhelyről Csíkszeredába jövő út mellett 
az erdő szélén foglalt állást. Valahol a közelben, a Nyírhát (vagy Nyíres) nevű helyen 
állott a csíki parancsnokság, Petkiék tábora. A Nagyerdőn (a Tolvajoson) lévő tábort 
Izmael budai pasa parancsára, az egri török lovasság délről, a tatár lovasság északról 
kerülte meg, rajtaütött a csíki lovascsapatokon és főtáboron. 

Kezdetben a csíki lovasság szembeszállt az előtűnő pogány hadakkal, de a törökök 
egyre nyilvánvalóbbá váló nyomasztó fölénye hamarosan menekülésre kényszerítette 
őket. A kortárs Köpeczi János levelében, Bethlen Jánossal és Evlia Cselebivel egyező-
en, azt írja, hogy mindenki menekült amerre tudott. így Csík sorsa hamar eldőlt, mert 

1 0 Csomafalvi Anyakönyv: F: 47/125/1742/90. - Csíkszeredai Állami Levéltár: Csíkszék 
Iratai: F: 27/XVI-XX./39/1767. A szentmihályi Kósa Pétert és feleségét, Bucskor Annát 
1694-ben vagy utána „az öreg Bocskor János 375 tallérral váltotta ki a rabságból". - A 
csíkszentsimoni Endes család levéltára. Kolozsvár. 1910. 

11 Losteiner Leonárd: Cronologia topographico-chorographica... 449. old. Orbán Balázs: 
A székelyföld leírása. II.k. Bp. 1869. 115-116. old. Veszely Károly: Erdélyi egyháztörté-
neti adatok. Kolozsvár, 1860. 147. old. 

12 Bethlen János: Erdély története. 1629-1673. Bp. 1993. 103-106. old. - Endes Miklós. 
Csík-, Gyergyó-, Kászon székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig. 
Bp. 1938. 116-122. old. - Evlia Cselebi: Magyarországi utazásai. Bp. 1904., 122-128. old. 
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senki sem vette észre idejében a 10-20 000 fős tatár-török lovasság átkaroló hadmozdu-
latait. Csík „3-4 óra alatt füstöt vetett".13 

A betörés 1661. október 21-én, Szent Orsolya ünnepén, pénteki napon történt 
Kájoni János feljegyzéseiből, és más korabeli írásokból tudjuk ezt. Alcsíki peres jegy-
zőkönyvek (protokollumok) adatokkal szolgálnak a pusztításról. Bánfalván, „pénteken 
estve a Füstösék szekerét a tatárok felverék, másodszor szombatra virradőlag..." írja az 
egyik peres irat. Gergely Páléknak (és még sok másnak is) ugyanott Bánkfalván 
„mindenek elégett". Menaságon „elveszének Pál Bálintnéék" mondja egy tanú. 

Az említett írásokból kiderült, hogy a bánkfalviak, szentgyörgyiek, szentmártoniak 
és kotormányiak egy része (talán nagyobb része) a Katorga Váné és Csinód erdejében 
rejtőzött el a török-tatár veszély elöl. Különben a szentsimoniak is az erdőbe futottak. 

Nagy számban menekültek a somlyói ferences kolostorba is. Vesztükre. Legtöbbjük 
pogány kézre került, másokat megöltek. A szerzetesek közül négyen estek áldozatul a 
pogánynak, négyet elfogtak, de ők később szerencsésen kiszabadultak. A templomo-
kat, a falvakat a török-tatár hadak felgyújtották. 

A török had megostromolta a Mikó-várat. A várbeliek 4 ágyúval rendelkeztek. Evlia 
Cselebi szerint „a vár és a város elpusztult, a győzelmes harcosok vígan voltak". Ami 
még megmaradt a Mikó-várban azt Józsa Mihály hordta el: a várkaputól a cserefákat, 
egy „üstös hurdót szurokkal", egy vendélyt (nagy faedényt), nagy kart (gabonatartó lá-
da lehetett), a várbeli tömlöc vasrostályát, egyéb vasakat, üvegablakokat („évegablako-
kat"), 100 szál deszkát, sajtókat, „ónos ajtósarkokat", padokat, és „sok más egyet-máso-
kat". Józsa Mihály így indokolta tettét: „elhozám, mert más is elvitte volna".14 

A Páter Veres Lajos kézirataiból merítő Losteiner Leonárd a Csíkból elhajtott foglyok szá-
mát több mint 10000-re teszi. A korabeli források és későbbi írások egybehangzó vélemé-
nye szerint a harcoló férfiak csoportját érte a legkisebb veszteség. Az erdő őket elrejtette. Az 
otthon maradottak közül leginkább az asszonyok és a gyeimekek kerültek pogány kézre. 
Köpeczi János írja, hogy a pogány „otthon lepte meg a sok lelket."15 

A csíkszentkirályi Tánczos György tanúvallomásában mondja: „tudom azt, hogy mi-
kor Fogarastól az Pogányság alá megyen vala Szeben felé, akkor jó egészségben vala 
Csiszer Márton leánya János Bálintné, aki felöl az kérdés vagyon, látám, hogy az kicsin 
gyermeke is az öliben vala, s úgy megyen vala." 

A dánfalvi Czakó János „rabságra esett nehézkes (állapotos) feleségének életéről" 
semmi hír. A rabok sokszor üzentek, néha levelet írtak, vagy írattak. Kiváltásukat sür-
gették. A csíkszentgyörgyi Koncsag Pálné, Kencse Margit Lippáról írt, (íratott) levelet: 
„Szabó György bátyám uram... mégis kérem kegyelmedet, ne hagyjon! Isten oltalmazza 
kegyelmedet ilyen rabságtól!"^ A csíki egyház Vizitációs könyve 1669-1670-ben 374 
rabságra jutott, vagy a „nagy diszturbiumban" (zűrzavarban) eltűnt emberről tud. Közü-
lük 250 asszony. 

13 Benedek Fidel: Tatárbetörés Csíkba 1661-ben. Kolozsvár. 1945. 60-66. old. - Bethlen 
János: I.m. 103-106. old. - Evlia Cselebi: I.m. 122-128. old. 133-134. old. 

14 Benedek Fiedel: I.m. 66-75. old. Bethlen János: I.m. 103-106. old. - Evlia Cselebi: I.m. 
127-128. old. - Kájoni János: Liber niger. 67. old.; Uő: Fekete könyv. Szeged, 1991. 118. 
old. - Uő: Régi orgona felirata. 1664. - Csíkszeredai Állami Levéltár. Csíkszék iratai. F: 
27/17-20. sz. iratcsomók, (protokollumok) - Alcsíkszék iratai. 29/1-2. sz. iratcsomók, 
(protokollumok). 

15 Benedek Fiedel: I.m. 68., 67-72., 76-81. old. - Bethlen János: I.m. 103-106. old. - Evlia 
Cselebi: I.m. 127. old. - Kájoni János: Fekete könyv, Szeged, 1991. 57-58., 118. old. -
Losteiner Leonárd: I.m. 467. old. 

lf> Csíkszeredai Állami Levéltár Csíkszéki protokollumok 27/111/16-20. sz. iratcsomók. 
Csíkszéki egyházi Vizitációs jegyzőkönyv, 1667-1714. Ltsz. 6256. 1-111. old. (Csíki Szé-
kely Múzeum). - Székely Oklevéltár. VI. Kolozsvár, 1897. 286. old. 
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Az egyházi törvényszék újabb házasságuk kapcsán felülvizsgálta azoknak a helyze-
tét, akiknek első házastársuk l66l őszén rabságra jutott, vagy eltűnt.17 

Mintegy 400 rabságra jutott, eltűnt emberről tudunk, de ez csak igen kis hányada a 
valós veszteségnek. 

1665-ben, miután Petki Istvánt és Lázár Istvánt visszahelyezték előbbi funkciójukba, 
a bánkfalvi Benedek Mártont, a csíkszentgyörgyi Kelemen Jánost, s szentsimoni Csató 
Pétert perbe fogták, mert azt hangoztatták (és ez volt az igazság), hogy a két főtiszt 
miatt „veszett el Csík". Ők nem álltak volna szembe, hanem, ahogyan Kelemen János 
mondta: „mű be hódlottunk volna". A szentkirályi Ferenc János szerint: az ő gyermekei 
is "az Úr (Petki István) miatt estek rabságra. - Ha félreállították volna a cselédet ( a 
gyermeknépet) nem vesztek volna olyan igen."18 

Nem készítették elő körültekintően Csík védelmét, nem számoltak minden eshető-
séggel, és ez tömegtragédiához vezetett. 

Az utolsó, 1694-es tatárbetörésről a kortárs Lakatos István kozmási plébános, Cserei 
Mihály, később Losteiner Leonárd írtak. Számos csíki peres irat anyakönyv tartalmaz az 
eseményre vonatkozó adatokat. Később foglalkozott az utolsó csíki tatárbetöréssel 
Benkő József, Benkő Károly és Orbán Balázs, ebben a században pedig Endes Miklós. 

A csíki elöljárók (bizonyára 1693-ban): Sándor János alkapitány, László Tamás Deák 
Alcsík királybírája és Csató János felcsíki királybíró meggyőzték Apor Istvánt és Friederich 
Veterani császári tábornokot, hogy a négy századnyi német katonát Csíkból vonják ki. A 
szék védelmét a csíkiakra bízták. 1694 telén szokatlanul nagy hó esett. Az alkapitány ebből 
azt a téves következtetést vonta le, hogy a tatárok nem törnek be Csíkba. Gyimesben a Rá-
kóczi-várnál hópénz ellenében szolgálatot teljesítőket, az alkapitány felmentette a szolgálat 
alól. Cserei Mihály szerint csak a nyomorii, sánta, nincstelen emberek, akik nem tudtak fi-
zetni, kényszerültek arra, hogy a gyimesi strázsára menjenek. 

A tatár betörés előestéjén beérkezett a havasról, Sándor János román pásztora. Ér-
tesítette gazdáját a tatárok közeledtéről, de ő nem hitt neki, hazugságnak vélte az állí-
tást, s pásztorát visszakergette a havasba. A tatárok előhada, Lakatos István szerint 350 
főből álló alakulat, február 13-án tört be és hét falut, éspedig Szentmihályt, Szépvízt, 
Szentmiklóst, Borzsovát, Göröcsfalvát, Vacsárcsit és Delnét feldúlta, felégette és kifosz-
totta. Az embereket, ha elérhették, rabságra hajtottak, vagy levágták. Ekkor semmisült 
meg Csíkszentmihály Cibrefalva nevú tizese. Csíkszentmihályon, az 1000 főt meghala-
dó községben a beütés után - szó szerint értendő - , hogy hírmondó is alig maradt. Ez 
kora hajnaltól délig zajlott le. Ekkor a rabló hadak megrakodva elvonultak. 

Sándor János riadót, gyülekezőt rendelt el. Gyergyóból is érkeztek férfiak. Valahol 
Szentmihály és Szépvíz térségében táboroztak. De 24 óránál tovább nem maradtak 
hadi készültséggel, a nagy hidegre hivatkozva szétoszlottak. Febmár 15-én, Cserei Mi-
hály írja ezt, közel 12000 tatár tört be újból Csíkba. Lakatos István csupán annyit említ, 
hogy a tatárok most jóval többen voltak, mint előző alkalommal. „Székiben fogták Csí-
kot" írja Cserei, és „reggeltől estig rabolták, dúlták". Ez alkalommal az egész Felcsík 
áldozatul esett a tatár betörésnek. 

Tudunk róla, hogy több helyen is szembeszegültek a rabló hadakkal. Karcfalván 
Boros Gergely és Gergely Imre „egy társaságban lévén, oltalmazták a tatároktól mago-
kat." így szereztek egy tatár lovat is. Hasonló eset történt Csíkrákoson is. Itt a pogá-
nyok levágták Dániel Péter Deákot, a rákosi tanítót, feleségét, Benkő Annát pedig, sok 
más emberrel együtt elhajtották. Egy későbbi forrás szerint talán a papot is. 

A kortárs Cserei Mihály írja, hogy Szentmihályon egy lány szembeszállt a tatárokkal, 
akik a szüleit akarták megkötözni, elhajtani. Kardot ragadott, de az egyenlőtlen harc-

1 Csíkszéki Egyházi Vizitációs Jegyzőkönyv. 1669-1714. Ltsz. 6256. 1-111. old. 
18 Székely Oklevéltár Vl.k. Kv. 'l897. 291-294. old. 
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ban a pogányok legyőzték és megölték a bátor leányt. Csomortánban is megfutamítot-
tak egy kisebb rabló tatár csoportot. 

Csíksomlyón Nizet Ferenc belga eredetű szerzetes csatarendbe állította a diákságot, 
a többi összegyűlt embert. A tatárok látván készülődésüket elkerülték az összecsapást. 
Ellenben Tapioca határában egy kisebb ütközetre került sor. Itt sebesült meg a 
csíkszentgyörgyi Szebeni István, aki rövidesen meg is halt. 

Hosszúaszó völgyében is egy kisebb ütközet zajlott le. Megsebesült egy tatár nyíltól 
halálosan a csíkszentgyörgyi Tompos István és a hagyomány szerint itt esett el Xantusz 
Keresztes is. Emlékére épült a Xantusz-kápolna Hosszúaszón. 

Csíkszentkirályon félreverték a harangokat. A férfiak felfegyverkeztek. Lestyán 
Miklós vezette őket, az összecsapásban elesett a tatárvezérnek a fia és még több tatár. 
A pogányok által elhurcolt emberek számát nem ismerjük pontosan. Számukat Cserei 
Mihály egypár ezerre, Lakatos István viszont mintegy 7000-re becsüli. 

A betörés miatt Cserei Mihály Constantin Duca moldvai vajdát is hibáztatja. Ugyanis 
nem értesítette a csíkiakat a készülődő tatárbetörésről. Cserei egyben magyarázatát 
adja Duca vajda magatartásának. A legfőbb vétkes Sándor János alkapitány (Cserei Mi-
hály is így véli), aki elhanyagolta teendőinek az ellátását. Felelőtlenül viseltetett Csík 
sorsa iránt. Lakatos István krónikájának utolsó mondata is, véleményem szerint a csíki 
vezetőket, leginkább pedig Sándor János alkapitányt hibáztathatja, amikor azt mondja, 
hogy „így veszett el a székelység 12 törzséből egy, minden ellenállás nélkül". 

A rabok közül sokan tértek haza, akiket a rokonok, az erdélyiek kiváltották. A több-
ség bizonyára nem jöhetett haza soha. A szegényebb rendű emberekkel, a jobbágyok-
kal nem törődött senki, őket nem váltotta ki senki. Csak ha elszöktek, úgy szabadultak 
meg és tértek háza. 

A rabságba esettek közül számosan megfagytak, betegségben meghaltak. Apor Ilo-
nát, Cserei Mihály nagyanyját, amikor tatár földön meghalt, kihúzták a mezőre, el sem 
temették.1 9 

Erdély a XVII. század végén két nagyhatalom: a gyengülő, hanyatló Török Biroda-
lom és a megerősödő, terjeszkedő Habsburg Birodalom között vergődött. Fajáromból 
vasjáromba került, a török igát a német váltotta fel. Ezt a Lipót-féle diploma (1691), 
később pedig a karlócai béke szentesítette.20 100 évvel később a csíkszentmihályi 
Sándor família képviselője a betörés okát a bosszúállásban jelölte meg. 2 1 Ez pedig a 
Török Porta parancsára és jóváhagyásával történhetett. A török ily módon Felcsíkon 
állt bosszút Erdély elvesztéséért. 

Szőcs János 
19 Cserei Mihály: Erdélyi históriája. Bp. 1983. 252-257. old. - Endes Miklós: I.m. 162-167. 

old. - Lakatos István: Csíkkozmási Domus História 61. old. - Lásd. Székely Oklevéltár. 
VI. Kv. 1897. 444-449. old. Lakatos szerint Szépvízről csak örményt 120-at hajtottak el. -
Losteiner Leonárd: I.m. 543-550. old. - Orbán Balázs: A Székelyföld leírása II.k. Pest, 
1869. 32-33- old, 38. old. 73-74. old. - Csíkszeredai Állami Levéltár. Felcsíkszék peres 
iratai. F: 28/1, 9, 11., 16., 17-24., 26., 31-32., 37., 46., 70-74., 84-85., 90., 94., 106-108., 
118., 140., 206., 207. old. - Alcsíkszék peres iratai. 29/1/20-21, 29, 37. 233-, 266. old. 
29/2/7. old. - A Székely Oklevéltár VII. kötetében tanúkihallgatást közölnek: „... tudja 
kgtek, ha (dánfalvi) Lukács Péter vött volna tatárt a felesége váltságában?" - A 2. tanú: a 
dánfalvi János Péter özvegye, Anna asszony: mondja, hogy (Lukács Péterné) „remén-
kedett... (rimánkodott) hogy a nagy Isten kedvéért ötöt váltsa meg Lukács Péter." 1702. 
95. old. - 1724 körül, 30 év múltán a szentmihályi Ferencz Fülöp és Bányai Mihály 
Tatárországba mentek, hogy 50 tallérral kiváltsák Lukács Péternét, de „ki nem akart jöni, 
ki nem hozhatták" Ha igaz ez? 

2 0 Erdély története. II.k. Bp. 1986. 877-897. old. 
21 Szádeczky Lajos: A csíki székely Krónika. Bp. 1905. 216. old. - Sándor Zsigmond írta a 

Sándor - Apor perrel kapcsolatban 1804-ben. 
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Az Amerikában kiadott 
„Kossuth-dollárok" történetéről 

A szabadságharc leverését követően Kossuth Lajos, az emigrációba kényszerült ma-
gyar hazafiak vezéralakjaként célul tűzte ki, hogy külföldi útjai alkalmával barátokat 
szerez hazánknak és próbálja elismertetni ügyünk igazságos voltát. Emellett kereste 
azokat a gazdasági erőforrásokat, amelyek igénybevételével folytatható a nemzeti füg-
getlenségért folyó harc. 

Ennek érdekében utazott először Angliába, majd az Amerikai Egyesült Államokba, 
hogy az amerikai nép támogatásával próbálja előteremteni azt a kölcsönt, amellyel 
fegyvereket és más felszerelést szerezhet a függetlenségi harc felújításához. így szület-
tek meg a „Kossuth-dollár"-nak becézett kölcsönjegyek, amik azonban nem számíta-
nak a papírpénzek közé, hanem csak kölcsönjegyként kezelendők. 

Kossuth Lajos 1851. decemberében az Egyesült Államokba utazott. A Humboldt ne-
vű hajó, Kossuthtal a fedélzetén december 4-én éjféltájban kötött ki a Staten Island szi-
getén, ahol a hajó ágyúlövéseit 31 díszlövés viszonozta, jelezve az akkori Amerika 31 
tagállamának üdvözletét. 

Kossuth Lajos több mint hét hónapot töltött Amerikában, ezalatt bejárta annak szinte 
valamennyi államát, minden jelentősebb városát és mintegy hatszáz szónoklatot tartott. 
Egyéniségének varázsa, beszédeinek szenvedélyessége, s az ügy amelyet képviselt, 
mindenütt nagyszámú hallgatóságot vonzott. Célul tűzte ki, hogy az emigrációban élők 
fenntartására és a meginduló hazafias szervezkedés költségeinek fedezetére körútja 
során anyagi támogatást kér az amerikai néptől, esetleg a hivatalos szervektől is. 

Kossuthnak azonban csalódnia kellett, mert amíg az amerikai polgárok nagy szere-
tettel és minden képzeletet felülmúló lelkesedéssel fogadták (A „Kossuth-láz"-ra jel-
lemző, hogy újszülött gyermekeiknek többen Kossuth keresztnevet adtak), ugyanak-
kor a hivatalos körök óvatosak maradtak és nem kötelezték el magukat (anyagi 
támogatással sem) a magyar függetlenség mellett. Sőt a konzervatív és a rabszolgaság-
párti lapok állandóan és hevesen támadták. Rendszeresen és rokonszenvesen csupán 
az akkortájt meginduló New York Times, az Evening Post és az Independent írt cikke-
ket Kossuthról 
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A liivatalos szervek tartózkodása ellenére, a volt magyar pénzügyminiszter, majd kor-
mányzó elnök elhatározása nyomán Kossuth-alap jött létre, amelyre először egydolláros 
hozzájámlást kért és kapott amerikai híveitől, a szónoklatain nagy számban jelenlévő hallga-
tóságtól. Később öt féle címletben (1, 5, 10, 50 és 100 dollár) kölcsönjegyeket bocsátott ki, 
melyeken Kossuth teljes alakja, vagy arcképe látható, s a nagyobb címleteket (50 és 100 
dolláros), valószínű üzleti fogásból, sajátkezűleg írta alá. A kölcsönjegyek közül az 1, az 5 és 
a 10 dolláros címletek keltezése 1852. febniár 2., míg az 50 és 100 dolláros címleteken 1852. 
július 1-i dátum olvasható. Az Amerikában kiadott kölcsönjegyeket az akkor forgalomban 
lévő dollár papírpénzekkel azonos minőségű és alakú papírra, fekete színben nyomták. A 
nyomóelemek acélmetszete rendkívül finom rajzolatú, gondos munka. Ismereteink szerint a 
Danforth, Bland and Co. New York Philadelphia cég készítette Fridmann és Georg, az egy-
kori Badeni Köztársaság emigráns politikusainak felügyelete mellett. 

A kölcsönjegyek angol nyelvű szöveggel voltak ellátva. Közülük az 1, az 5 és a 10 dollá-
ros címleteken olvasható szöveg azonos, mely magyar fordításban így hangzik: 

MAGYAR ALAP, Kívánatra egy évvel a független magyar kormány tényleges meg-
alakulása után ennek a tulajdonosa követelhet egy (öt, tíz) dollárt. Fizetendő a Nem-
zeti Kincstárnál vagy ügynökségeinél Neiv Yorkban, vagy becserélheti ötven dollárról 
vagy magasabb összegről szóló négy százalékkal kamatozó és egy évvel az említett 
esemény után tíz egyenlő részletben visszafizetendő jegyekre. 

JCossufííJlfljos 
New York, 1852. február 2. 
Érdekességként megemlítendő, hogy a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum az Egye-

sült Államokból ajándékozás útján egy db. 1 dolláros címletű kölcsönjegy birtokába 
jutott, melynek hátoldalán fekete tintával angol nyelven írt korabeli feljegyzés olvasha-
tó, amely Kossuth Lajosnak a Mexikói-öböl partján fekvő Mobile nevű városkában 
(Alabama állam) 1852. április 3-án mondott beszédére utal. E kölcsönjegy értékét nö-
veli és történelmi hitelessége mellett bizonyítja, hogy az egyszerű amerikai polgár ro-
konszenvezett a magyar szabadsággal és az ezt megtestesítő Kossuth Lajos ügyével, 
mert aki a kölcsönjegyet annak idején megvásárolta, a következő tanáccsal ajándékoz-
ta barátjának, vagy valamelyik hozzátartozójának: „Emlékezzék arra, hogy látta és 
hallotta Kossuthot és tanulja megbecsülni értékét és érezzen együtt ügyével. 

Egyesült Államok- Alabama, Mobile. 1852. április 3 " 
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A Kossuth-dollárok a vártnál ugyan lassabban, de mégis szépen gyűltek. 1852. július 
14-ig, Kossuth Lajos elutazásáig 83442 dollár gyűlt össze. Ennek a sommás összegnek 
ötödét a magyar menekültek támogatására, posta- és nyomdai költségekre, továbbá 
Kossuth utazásaira használták fel. Mintegy harmadát diplomáciai és titkosszolgálati 
kiadásokra fordították, végül 36 ezer dolláron hadfelszerelést vásároltak. 

H. Szabó Lajos 

Források: Rubicon. Képes Történelmi Magazin 1992. évf. 2. sz. - László Péter: Kos-
suth Lajos Amerikában kiadott egydolláros kölcsönjegye. Veszprém Megyei Napló -
Rádóczy Gyula - Tasnádi Géza: Magyar papírpénzek 1848-1992. Bp. 1992 - H. Szabó 
Lajos. A Kossuth-dollárok története, Pápa, 1994. 

Blaha Lujza négy éve Hevesen és Tenken 
Hevesen utca őrzi Blaha Lujza emlékét. Ma már - főként a fiatalok közül - itt is ke-

vesen tudják, hogy a „nemzet csalogányaiként tisztelt, országos hírű, ünnepelt mű-
vésznő életében kitörölhetetlen nyomot hagyott Heves és a szomszédos Tenk. Idézzük 
fel, hogy került ide Blaha Lujza. 

Az 1850-ben, Rimaszombaton született színésznő leánykori neve Reindl Lujza volt. 
Édesapja császári huszártisztből honvéddé lett, végigharcolta a szabadságharcot, majd 
annak leverése után vándorszínésznek állt. Blaha Lujza édesanyja is színésznő volt. 
Apja halála után egy Kölesi nevű színészcsalád vette pártfogásába, úgyhogy először 
Kölesi Lujza néven lépett fel Győrött - nyolcéves korában. Tizennégy évesen a budai 
Népszínházban játszott, közben Szabadkára szerződött, és alig tizenhat esztendős volt, 
amikor feleségül ment Blaha Jánoshoz, a szabadkai színház karnagyához, aki sokat 
foglalkozott zenei képzésével. Lujza az iránta való tiszteletből élete végéig Blaha Lujza 
néven szerepelt, bár Blaha 1870-ben bekövetkezett halála után még kétszer ment férj-
hez.1 

Még 1866-ban a debreceni Csokonai Színház társulatához került, itt látta őt először 
1871-ben a Gerolsteini negyhercegnő című darabban Soldos Sándor, ez időben Heve-
sen élő és a pusztatenki család birtokán gazdálkodó földbirtokos, aki egy vásár alkal-
mával vetődött el Debrecenbe. Négy év múlva Soldos Sándor Pesten időzött, és állan-
dóan társaságokban forogva sok kedves barátra tett szert. Közéjük tartozott Péchy 
Andor is, aki egyaránt otthonos volt a főúri szalonok parkettjein és a híres színpadi 
csillagok öltözőiben. Egy napsugaras áprilisi délelőttön találkozott vele Soldos Sándor 
a Hatvani utcában (a mai Kossuth Lajos utcában). Péchy Andor megállította. Diskurálni 
kezdtek, és közben bemutatta Lujzának.2 

Néhány hónappal később az akkor huszonöt esztendős, már körülrajongott mű-
vésznőt Némethy György Egerben időző színtársulata vendégjátékra hívta meg, 3 s 
egyik életrajzírója szerint „... harmadnapra már menyasszonya legvígabb mulattatójá-
nak..."4 1875. augusztus 28-án jegyzi el Soldos Sándor, és három hét múlva, szeptem-

1 Kapor Elemér: Egerben tartotta eljegyzését Blaha Lujza. Heves Megyei Népújság, 1975. 
szeptember 9. 5. old. 

2 Rudnyai Soldos Sándor: Emlékeim a Nemzet Csalogányáról. Kézirat. Heves, Helytörté-
neti gyűjtemény. 

'' Dr. Kapor Elemér: i.m. 
4 Verő György: Blaha Lujza és a Népszínház Budapest színi életében. Bp. 1926. 14 old. 



ber 20 -án, óriási közönség jelenlétében tartják esküvőjüket a pesti belvárosi templom-
ban. 

Az esküvő után egy hétig tartott a lakodalom Hevesen,5 majd az ifjú férj a 
pusztatenki úrilakba vitte feleségét.6 Itt és Soldos Sándor hevesi kastélyában laktak, a 
mai Blaha Lujza utcában. (A hevesi Soldos-kastély 1945 után tönkrement, a helyén 
házhelyeket létesítettek.) Az első hetekben, hónapokban a híres színésznő - naplója 
szerint - jól érezte magát a falusi portán. „Soldos Sándor, az uram, nagy szeretettel vesz 
körül... még a gondolataimat is eltalálja és mindenben a kedvemben jár."7 - írja. Blaha 
Lujza érdeklődéssel figyelte a falusi nép életét. „Egész nap künn járok: mezőn, erdőn, 
pajtában és minden menyecskét, minden parasztlegényt elfogok úton-útfélen, hogy 
beszélgessek velük. Mondják is mindenfelé, hogy: „ejnye milyen egy fáin személy az 
ifjasszony"! Ők persze nem tudják, hogy én „tanulmányozom őket", ellesem a beszé-
düket, a modomkat , szokásaikat, mozdulataikat. Láttam itt már lakodalmat, keresztelőt, 
búcsút, névnapi ünnepséget és mind jól a fejembe véstem, majd ha szükségem lesz rá, 
előszedem szépen az emlékezetemből, mint ahogy a kincseit előszedi az ember az 
almáriumból. Az én almáriumom egész kis kincsesház immár, ebből jó sokáig lehet 
takarékoskodni."8 - olvassuk naplójában. 

De már házasságuk első heteiben, hónapjaiban üröm vegyült a fiatalasszony örö-
mébe, mert második férje semmi érdeklődést sem tanúsított felesége színházi dolga 
iránt. A művésznő fájó szívvel gondolt első férjére, Blaha Jánosra, akit egészen lefoglalt 
felesége „nagy jövő"-je, aki igazi nagy művésznőt akart csinálni belőle, aki azon volt, 
hogy Blaháné nevét, hírét messze országokban megismerjék.9 

Soldos azonban nemcsak közömbös volt neje színházi munkája iránt, hanem végül 
azt akarta, hogy az hagyja el a színpadot.1 0 így a jónak induló házasság rövid idő alatt 
elromlott. Blaha Lujza rájött, hogy Soldos Sándor nem hozzá való, megakasztja szín-
padi működését is „mert hiába, csak nem lehet nehéz szívvel jókedvűt komédiáz-
n i . . . " 1 ^ két, nem egymáshoz való ember négyévi házasság után, 1879-ben elvált egy-
mástól.12 

Blaha Lujza két év múlva harmadszor is férjhez ment, mégpedig báró Splényi 
Ödönhöz, akivel boldogan éltek. A művésznő 1901-ben a Nemzeti Színház örökös 
tagja lett, de megszűnéséig a Népszínházban játszott, ahova 1875 óta szerződés kötöt-
te, és ahol mint a magyar népszínmű legkiválóbb tolmácsolója legnagyobb sikereit 
aratta. Utolsó nagy sikerét 1908-ban Csíky Gergely operetté átdolgozott Nagymama 
című színművében érte el. 1910-ben vonult vissza a színpadtól. A korabeli szerzők 
szerint neki köszönhetjük, hogy „Budapest ismét magyar város lett", s „ő tette a 
Népszínházat a pesti német színház diadalmas vetélytársává".13 

Vörös Dezső 

5 Hevesi Járás, 1926. február 6. 2. old. 
6 Borovszky Samu (szerk): Heves vármegye. Bp. 1909. 35. old. Borovszky Samu (szerk): 

Heves vármegye. Bp. 1909. 35. old. 
7 Blaha Lujza naplója. Közreadja Csillag Ilona. Bp. 1987. 141. old. 
8 Uo. 141. old. 
9 Uo. 141-145. old. 
10 Kéry Gyula: Blaha Lujza élete. Bp. 1896. 
11 Blaha Lujza: i.m. 146. old. 
12 Kéry Gyula. i.m. 
13 Magyar Életrajzi Lexikon I. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes. Bp. 1967. 220. old. 
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Borbírák, pásztorok, faktorok 
Hegyalja a XVII. századra egységes földrajzi-gazdasági fogalommá lett. Amikor a tö-

rök elfoglalta az ország középső részét, a korábbi történelmi borvidékeken (a délvi-
déki, a szerémségi borok) elvesztették piacaikat. Szükséggé vált a már neves Hegyalja 
borainak országos kereskedelme. Ettől kezdve nemcsak a táj városaiban és a környé-
ken élő birtokosoknál, de a felvidéki és szepesi városokban, sőt Lengyelországban is 
árusították. A XVIII. század elején az orosz Borvásárló Bizottság Tokajban kezdte meg 
működését. A cári udvarnak szőlői voltak itt. A sajátjukból próbálták fedezni az ural-
kodói háztartás szükségét. 

A XVII. században virágzott a szőlőkultúra, piacra termeltek, a bort értékesítették. Ez 
a XVIII. században sem változott, noha a gazdaságtörténelemben ez a majorok alaku-
lásának időszaka. Hegyalja szőlőiben a robot nem volt kifizetődő. Bérmunkában dol-
goztattak. Voltak csak pénzzel fizetett napszámosok. Sok-sok előírás született, ezeket 
részben a szokások alakították, továbbá a vármegyék vagy városok hoztak rendelkezé-
seket. Ilyen például az 1610-ből megmaradt tokaji törvénykönyv: „Az' mely szőlőgaz-
da, avagy vincellér szőlőpásztort akar fogadni, az maga vagy ura szőlőjében (a szőlő-
pásztor Szentlőrinc napban szokott beállani a szőlő őrzésére) ha az két kenyeret nem 
ád, a szőlőpásztornak, úgy mint 12 pénzt, avagy legfeljebb 16 pénzt fejül nem szabad 
adni. A szőlőpásztoroknak nem szabad szélleljárni a szőlőhegyen, hanem csak az 
harmadszomszéd szőlőjéig, mert ha az az városszolgái-, vagy kerülők negyed vagy 
ötöd szőlőben találja, vagy a szőlőnek gazdája megfogja, az bíróhoz viszi, az biró 1 
forintot veszen rajta." Az ültetést, azután a nyitást, metszést, kapálásokat, kötözéseket, 
gyomlálást, majd a sziiretelést és borkészítés módjait ugyancsak pontosan rögzítették. 
Hegyalján dézsmás szőlők is voltak. A XVII. századtól a városok maguk gazdálkodtak. 
A földesurak ugyan beleszóltak ügyeikbe de a hegyaljai szőlők miatt bizonyos függet-
lenséget is élveztek. Kialakult a sajátos hegyaljai mezővárosi önkormányzat. 

A megyék városai, a hegyaljai települések, a szőlőbirtokosok és a felvidékiek (így 
Bártfa, Lőcse, Eperjes és Kassa szabad királyi városok) küldöttei megjelentek a mádi 
megyegyűlésen 1641. március 26-án és rögzítették a szőlőművelés rendjét, az ültetést, 
a munkáltatást, a szüretelést. Pontosan megjelölték a Hegyaljához tartozó városokat. 
Ezek a következők: Erdőbénye, Bodrogkeresztúr, Liszka, Mád, And, Rátka, Szántó, 
Szerencs, Tarcal, Tállya, Tokaj, Tolcsva és Zombor. S persze Patak és Újhely. A hegyal-
jai városok mind Zemplén megyében voltak, kivéve Abaújszántót, ami Abaúj része 
volt, de földrajzilag a szorosan vett Hegyaljához számították. A rendtartás 33 pontban 
írta le a szőlő munkáltatását, a napszámbéreket, majd a borbírók esküjét: „Én eskü-
szöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek teljes szentháromság egy bizonyos örökis-
ten, hogy én ezen borbíróságra kiválasztván, és ezen hivatalt elvállalván, minden ke-
zem alá veendő borait a nemes városnak oly gondviselés alá veszem, hogy ezáltal 
semminémű kárt ne valljon. Minden borvételeket úgy iparkodom megtenni, hogy azál-
tal hasznát kereshessem a nemes városnak, és mindeneket félretévén, minden atyafi-
ságomat, adományt, haragot, félelmet és mindennemű emberi tekintetet, magam hasz-
nát és mindennémű kigondolható emberi ravaszságot, abban mindennémű 
kötelességeimet úgy teljesítem, amint az igazság kívánja. Kocsmárossal és bodnárral 
semminémű ravaszsággal egyet nem értek, sőt minden cselekedeteire felvigyázván 
tiszta italokat és az áron, amelyen meghatároztatik, úgy mérjen, felvigyázok. Igaz 
mértékére gondot viselek, az üres hordókról, seprőről szoros számot tartok és arról az 
előnyben adandó rendelés szerint igyekszem, Kocsmárostól a pénzt szorgalmasan 
bészedem, számotvetek, hogy pénzt sehová el ne költsék, egyszóval mindenekben 
magamat híven és igazán viselem, Isten engem úgy segéljen." 
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Ha az eskü és a tények ismeretében képzeletben visszalépünk, hamar kiderül, 
mennyire fontos hivatal volt a borbíróé. Vegyük azt az esetet amikor valaki a fogadó-
ban jóféle furmintot rendelt. Megkóstolva viszont úgy érezte, hogy csak máslást (azaz 
összeöntött keverék bort) kapott. Szó szót követett, s valakinek igazságot kellett tenni. 
Mentek a borbíróhoz. Ha ó a mintát megkóstolva furmintnak nyilvánította, azt a ven-
dégnek el kellett fogadnia. Másik eshetőség. A kereskedő nagy tételben, több hordóval 
vásárolt bort. Természetesen saját edényeiben kívánta elszállíttatni. Az átfejtésnél 
azonban kiderült, hogy pár liternyi különbség van a két hordó között. Miből adódha-
tott ez? Ravaszságból. A gazda - jó előre számítva a kereskedőre - azzal ment a bog-
nárhoz, hogy hetven literes hordót rendel, de némi forintokkal rávette arra, vastagabb 
dongából készítse. így néha öt liternyi bort is nyert. A vevő sem tett kevesebbet. Ő 
vékonyabb dongából kért hordót. így hetven helyett olykor hetvenöt literes edénye 
volt. Vita lett, hogy hiányzik vagy több a nedű. A borbírónak kellett dönteni, s ha ő azt 
mondta, hogy a gazdáé hiteles, akkor a kereskedő mehetett... 

A hordómanipulációk ellen akként védekeztek kétszáz év ezelőtt, hogy megszer-
veztek hitelesítő helyeket. A fába égetett pecsét igazolta, a szám mutatta a valódi űrtar-
talmat. Más bajok elkerülésért is szólt a szőlőpásztor esküje. Tarcal város 1701-ben így 
esküdtette pásztorait: „Esküszöm az egy élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek teljes 
szentháromság egy bizonyos örökisten, hogy én a szőlőpásztorságbéli szolgálatomat 
magamra vállalván, félreteszek atyafiságot, adományt, ígéretet, barátságot, szomszéd-
ságot, haragot, félelmet és mindennémű emberi tekintetet, magam szőlőpásztori szol-
gálatomban éjjel és nappal szorgalmatos vigyázással eljárok, magam töltvényeimben 
mai naptól fogva egész szolgálatom végeztéig mindenkor jelen leszek, onnan sem bé a 
városban sem járásomon kívül vadászatra és munkára nem járok, hanem a reám bízott 
szőlőknek terméseiben és abban is alatta lévő gyümölcsökre szorgalmasan gondvise-
léssel lészek, abból magam hasznára a legkisebbet el nem veszek, annyival inkább 
másnak pénzért el nem adok, el nem ajándékozok és el nem vesztegetek, sőt gazdáim 
hírek nélkül még cselédjeiknek is legkisebbet szedni és elhordani nem engedek. Hogy 
ha pedig valamely lappangó idegen embereket, avagy magam szőlőpásztor társaim 
közül is kárt tévő személyeket tapasztalni fogok, azokat én tekintetes uradalmi tisztsé-
geimnek bírák uraiméknak azonnal béjelentem. Gyümölcsfákat, szőlőkarókat fel nem 
tüzelem, el nem hordom, kárban találandó marhákat béhajtom, a város főbírájának 
béjelentem. A mellettem lévő inasokat is fenyítésben tartom, és reájuk szorgalmasan 
vigyázással lészek, hogy az általuk is legkisebb kár ne történjen. Végezetve fenntartván 
ezen méltóságos királyi uradalomhoz való hűségemet, hogy ha dézsmálás alkalmatos-
ságával a dézsmával tartozó gazdák közül olyasmit tapasztalok, aki dézsmályát akár-
mely cím alatt megcsalni szándékoznak, azt azonnal béjelentem. Egyszóval magamat 
minden igazán és híven viselem. Isten engem úgy segéljen." 

Aki az esküt nem tartotta be, bizony elküldték, mert a szőlőpásztorság fontos hivatal 
volt. Amikor már nem volt szükség kapálásra, s a szüretre készültek, akkor kiegészítő 
jövedelemre tett szert az, akit szőlőpásztornak megfogadtak. Tudjuk, hogy néha a he-
gyen hált a termésre, a szüretelő edényekre és a borházra vigyázva. Sőt, téli szőlőpász-
torok is voltak, akiknek ugyancsak megmaradt a XIX. század elejétől a hitformulája: 
„Téli pásztorságom ideje alatt azon szőlőket, borházakat, gyümölcsfákat, egyszóval 
mindent, ami őrzésemben, gondviselésem alá bízatott, híven, igazán és józanon meg-
őrzöm és megoltalmazom. A gyümölcsfákat és szőlőkarókat fel nem tüzelem, se más-
nak feltüzelni nem engedem. A városba részegeskedni bé nem járok, őrzésemben éjjel 
és nappal felvigyázok, és lehető károkért, amelyek az én gondviseletlenségemből 
eredhetnének, felelni tartozom. A szőlőgazdákat és gazdákat illendő becsületben tar-
tom, őket semmi esetre meg nem kissebbítem. Bírám a nemes tanács, és a szőlőbirto-
kos uraknak, gazdáknak engedelmes és szófogadója lészek. Más téli pásztorok ültet-
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vényére hálni nem megyek, sem azoknak kárt tenni nem igyekszem, sőt, ha azoknak 
őrzésekben valami kárt észrevennék, azt is bíráknak bejelenteni köteleztetem. Isten 
engem úgy segéljen." 

A szőlőpásztorság - az eskü szövegek egyértelműen bizonyítják - bizalmi állás volt. 
Olyan, amelyikben visszaélésekre, egyéni üzletelésre alkalom kínálkozott. A tapasztalt, 
a már előfordult dolgokat felsorolta a minta. Bizonyos előrelátással a meg nem történ-
teket tiltották. Az érték megőrzése volt a lényeges. Hogy amíg a végtermék (a bor!) 
eljut a fogyasztóhoz jó minőségben maradjon. 

Az eladásra, a kereskedésre számítottak birtokosok és bortermelő városok. Hegyal-
ján léteztek a termés adásvételéhez kapcsolódó hivatalok. Az uradalmi és városok al-
kalmazásában lévő szőlőbecsüsök. A becsüs éretett a szőlőhöz, s azt is tudta, hogy 
melyik őrzésben, melyik hegyháton, dülőrészben milyen értékű szőlők voltak. Ismerte 
a terület fekvését, a fajtákat, s azt is, hány tő van a sorokban. Ezekre alapzódott szakvé-
leménye. Ingatlan átíratásoknál, az ezekről készült jegyzőkönyvekben, az örökvallá-
sokban, örökösödés esetén az ő véleményét fogadták el. 

Hegyalján a XVIII. század végén már dolgoztak azok az üzletkötők, akiket fakto-
roknak hívtak. A XIX. századi esküformájuk: „Faktornak választattam és kineveztettem, 
ilyen helyeztetésemben félretévén akármely adományt, jutalmat, kérelmet, szeretetet, 
félelmet, haragot, gyűlöltséget, atyafiságot, szomszédságot, barátságot, kedvezést és 
minden világi tekintetet, a vevő oly borokhoz, amilyenekre szükségét nékem kijelen-
tette, minden személyi válogatás nélkül, és részrehajlás nélkül vezetem. Fáradtságo-
mért a meghatározott mennyiségnél, úgymint 100 forintból 2 forintnál, melyből 1 forin-
tot a vevő, 1 forintot pedig eladó fizet, többet el nem fogadok, sem egyéb ajándékot 
ezen szín alatt el nem veszek, és hozzátartozóim által is el nem vétetek. Sem az vevő-
nek, sem az eladónak pénzét le nem tartóztatom, se magam személyében, sem más-
nak támogatásában. Ezen szolgálatom ideje alatt kereskedésben nem avatkozom, a 
vevő helyett alkudni, vagy a bor árát megszabni nem fogom. Keresetemet a többi fak-
tortársaimmal együtt egyenlően megosztom és erről minden két hétben nekik számot 
adok. Ha akár faktortársam, akár más ellen összehatározást megszegő visszaélést ész-
reveszek, illető szolgabírámnak azonnal bejelentem. Hamisított borokhoz a vevőt 
nemcsak nem vezetem, sőt az eféléket, mihelyest tudomásomra jőnek, azonnal 
elöljáróimnak bejelentem. Isten engem úgy segéljen és minden szentek." 

Érdekesek még azok a források, amelyek a nevezetes hegyaljai kocsmákról, a 
kocsmáitatás módjairól szólnak. A nagyobb városokban és forgalmas helyeken, így a 
megyeszékhelyen, Újhelyen, Patakon és Tokajban voltak a leghíresebb kocsmák, va-
lamint Kistokajban, Nagytokajban: Feketesas, Ispotály, Lovas, Kávéház, Kúria, 
Háromrózsa, Sörház, Filagória, Keresd és a város kocsmái. Szerencsen vendégfogadó 
volt a Szarvas, Rózsás, Csillag, Fejér medve, Galgóci, Sárkány és Korona. Ezeken kívül 
számolták a kurtakocsmákat, állásoshelyeket, a szobákat kiadó fogadókat. A kocsmák 
voltak azok a helyek, ahol a hegyaljai kapások, illetve a lakosok kibeszélgethették 
magukat. Járattak naptárakat, különféle kalendáriumokat, azokból felolvastak, véle-
ményt cseréltek, áldomást ittak. Külön szabályozták a kocsmai rendet. A kocsmáros-
nak sokszor különleges feladatai is voltak, mivel betyárok találkozóhelyként jelölték 
meg az ivót, aztán idegen jövevények is meghúzódtak ott. Ezekre a megyei főszolgabí-
rók külön figyelmeztették a kocsmárosokat. Kötelező volt a gyanús vendégek bejelen-
tése. 1818-ban a hegyaljai főszolgabíró kihirdette, hogy két böszörményi néplázító 
bujdosik a Hegyalján, és a kocsmárosokat utasította, „a helybéli vendéglátók napon-
ként adják bé a bíróknak a náluk megállapodott utasok neveit, s gyanús utasokat 
azonnal leendő megadásra szólítsák." Másik érdekesség: „1822-ben erőszakos harami-
ás megtámadások és ragadozások következtéből kötelességül tészem a bírónak, hogy 
december 8-tól az alább említett helyekre - mód szerint - egész március l-ig a 
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megkívántató vártákat kirendelni el ne mulasszák, a Pécsi, Langi és Kazinczy-féle 
kocsmákban. Vasárnap reggeltől kedd reggelig Liszka városa bírája fog kirendelni hat 
vasvillás embereket, azaz minden csárdába kettőt, keddtől péntek reggelig Erdőbénye 
szintén annyit, péntek reggeltől vasárnap reggelig Bodrogkisfalu ugyanannyit." Gon-
doltak arra is, hogy hosszabb őszi, téli estéken mennyi baj történhet. Ezért elrendelték: 
„Hosszabb éjjelek idején elkövetni szokott tolvajlásoknak a lehetőségének gát vettes-
sen. Ezért estvéli 9 órától való kóborlást, kocsmákon dorbézolást szorosan tilalmazta-
tik, a kocsmákon strázsát Erzsébet naptól József napig pontosan állíttasson." Meghatá-
rozták, hogy a mulatókat reggeltől délig zárva kellett tartani, mert az ottani muzsikálás 
zavarta volna a templomba járókat. Csak déltől, mégpedig nyárban estvélig 10, télben 
pedig 9 óráig engedtetik meg a muzsikálás. Akik pedig napközben délelőtt a fogadók-
ban muzsikálnak, elsőízben a zenészeknek muzsikáló eszközei szedettessenek el, má-
sodik ízben pedig 12 botokkal bűnhődjenek. 

Külön előírások készültek arra, hogy adhat-e hitelt a kocsmáros, milyen mértékben. 
Erről Lehoczki, a hegyaljai főszolgabíró 1802-ben a következő körlevelet küldte a fo-
gadósoknak: „Minthogy tapasztalhatott, hogy a kocsmárosok a szegénységnek nagy 
terhével a tekintetes nemes vármegye statuma és parancsolata ellen sok italokat szok-
tak hitelbe adni úgy, hogy a szegénységnek nagy romlásával azon hitelben adott ita-
loknak árában marhát, életet, dohányt és egyebet a szegénységtől maguk akaratjuk 
szerint szoktak megvonni, a szegénység kárvallásának és ezen fortélyos szokásnak 
eltávoztatására való nézve parancsoltattatik a bíráknak, hogy gazdáknak 3 rénus forint, 
házas zselléreknek 1 forint 30 krajcár, házatlanoknak és szolgáknak 30 krajcáron felül 
senkinek hitelbe italt kiadni szabadságában nincsenek. Ha valakinek ezen kívül a 
kocsmáros italt fog hitelbe kiadni, semmi dominális és bírói asszisztencia nem fog 
nékije kirendelni, hanem annak árát el fogják veszteni." Az ilyen hitelt behajtani nem 
segítették hatósági eszközökkel. Olaszliszka város a XVIII. század végén nagyobb en-
gedményt hirdetett az italmérőknek hitel adására. Megengedték, hogy a birtokosoknak 
négy magyar forintig adhatnak., „feljebb italuk elvesztése árán merészeljenek csak 
adni." A szolgáknak még gazdájuk tudtával sem adhatnak egy krajcárnyit sem. 

Az ősi, századok alatt kialakított mesterségeket a pusztító vészek, a történelem for-
gószele elsodorták. Vannak, akik a feladatok megváltozásával (elsorvadásával) magya-
rázzák ezt. Most, hogy kísérlet történik a történelmi folytonosság helyreállítására, el 
kell gondolkodni azon legyenek-e ismét Hegyalján borbírák, szőlőpásztorok és fakto-
rok. 

Laczkó András 

„Valamennyiünknek el kell készülnünk arra, hogy az élet meg akar 
fosztani bennünket a jóságba és igazságba vetett hitünk.tó'1, de erről a hit-
ről és lelkesedésről mégsem szabad lemondanunk." 

fÄlbert Schweitzer 
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Nemi erkölcsök, magzatveszejtés 
a történeti Baranya református falvaiban1 

1885-86-ban a püspök - látogatása előtt - Alsó- és Felső-Baranya református lelké-
szeitől jelentést kén, egyrészt a falvak anyagi állapotáról, az egyház vagyonáról és a 
presbitérium működéséről, az iskola helyzetéről, másrészt a gyülekezetek erkölcsi 
életéről. A kutató számára valóságos kincs rejlik ebben a terjedelmes iratcsomagban, 
úgy a történész, mint a néprajzos közelebb kerülhet a korabeli életviszonyok megis-
meréséhez ezen dokumentumok elemzésével. 

A lelkészi jelentések az alábbi főbb témaköröket érintik a püspök kérdéseire vála-
szolva: 1. vallásosság, istentiszteleten való megjelenés; 2. adakozás az egyház és iskola 
javára; 3- az egyházi emberekkel szemben tanúsított viselkedés; 4. a nazarénus hit tér-
hódítása; 5- fényűzés; 6. vadházasságok; 7. magzatveszejtés; 8. káromkodás, trágár be-
széd; 9. bűnözés; 10. perpatvarok, veszekedések; 11. iszákosság. 

Nemi erkölcsök 

Sok lelkész panaszkodott gyülekezetének nemi erkölcseire, a kicsapongás, a fiata-
lok szabados viselkedése visszatérő témái a bizalmas jelentéseknek. Természetesen 
akadt falu szép számmal, ahol a lelkész megítélése szerint a gyülekezet istenfélő és 
erkölcsös életet folytatott. Ez egyrészt a kisebb, elzárt falvakra volt jellemző, ahová 
még nem „szivárgott be" az erkölcstelenség a városokból. Másrészt azokra a községek-
re is, ahol a pap igazi egyéniség volt, olyan személy, akire gyülekezete felnézett, aki-
nek a szavára hallgattak. Ilyen falu volt például Kákics. Ugyanakkor a városok, a rév-
átkelőhelyek, a forgalmasabb közlekedési csomópontok, a több falu tulajdonát képező 
hegyek, szomszédos szántóterületek „lazították" az erkölcsöket, hiszen számos alka-
lom nyílott az ismerkedésre. Csaknem valamennyi faluban divat volt ősztől tavaszig a 
„játszóház" bérlése, ahol a fiatal fiúk és lányok a téli estéken táncoltak, énekeltek, bo-
londoztak, és a lelkészek - sokszor túlzó - leírásai szerint nemi vágyaikat is kiélték. 

Drávapalkonya lelkésze is beszámol erről a szórakozási formáról, hozzátéve, hogy 
nyáron a fiatalok a falu alatt folyó Fekete-víz partján találkoznak a mezőn, és itt legin-
kább énekléssel, a fiúk szivarozással és udvarlással töltik az idejüket. A lelkész gyalá-
zatosnak tartotta, hogy még odáig is „merészkednek" a fiatalok, hogy egymás mellé 
heveredjenek. Hogy mennyire sötét és eltúlzott képet festett a lelkész a fiatalok - való-
színűleg nagyrészt ártatlan - évődéséről, azt ő maga is bebizonyította, hiszen jelentése 
végén leszögezte, hogy a paráznaság vétkét nem követik el. 

Sokkal szigonibban és elítélőbben szólt gyülekezete ifjú tagjairól a szaponcai pap. 
Először is mélységesen elítélte a szülőket, akik nem szabnak határt gyermekeik visel-
kedésének. Ő is szólt a játszóházakról, melyet leírása szerint a fiatalok maguk is 
„bordélyháznak" neveztek. „Ez a vasárnapi iskola, hol a 12 évet meghaladott gyermek 
a közszokásokba vezettetik" - írta a lelkész. Úgy vélte, ez a hely nem csak a 
„fajtalanság képző intézete", ahol a serdülő leány „elveszíti az ártatlanság és szemérem 
vele született hímporát", hanem mindenféle rossz szokás, trágár beszéd és erkölcstelen 
dal tanulásának is a színtere. A szüzesség a szaporcai lelkész szerint gyülekezetében 
nem nagy érték, hiszen „jó munkás, szépen mházkodó, hegyeken, vásárokon, búcsú-
kon ismert leányok még fattyúval is többször jó házasságot csinálnak. A megesett leány 
egyszerííen levágja a haját - mint minden új asszony - , felteszi a czifra menyecske fő-

1 A tanulmányban idézett források a Ráday Levéltár gyűjteményéből származnak, dr. Sán-
dor László bocsájtotta ezeket rendelkezésemre. 
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kötőt, beül az első templomi székbe az új menyecskék közé, s minden rendben van. 
Kárhoztatást, megvetést nem tapasztal, még szülei részéről sem. Itt a humanisták eldo-
rádója van." 

A viszlói pap szinte a fentiekkel megegyező sorokkal jellemezte saját gyülekezete 
fiataljait, akik vasárnaponként a játszóházban „kártyáznak, triviális nótákat dalolnak, 
fajtalankodnak s így készítik elő jövendőre a maguk számára a családi boldogtalansá-
got." E falu lelkésze beszámolt még egy másik jelenségről, melyet szintén több gyüle-
kezetről szóló jellemzésben olvashatunk, ez pedig a szőlőpásztorkodás. A viszlói he-
gyen abban az időben 42 község lakosainak volt szőlőbirtoka, és a lányok szőlőérés 
előtt 4 héttel felvonultak a hegyre szüleik présházába, hogy szüretig vigyázzanak a 
termésre. Vasárnaponként aztán a legények is utánuk mentek, és a hegyen együtt 
mulatoztak, ittak, fajtalankodtak - a lelkész szerint. Ahhoz, hogy borhoz és húshoz 
jussanak, a mulatságra vágyó fiatalok szőlőt és baromfiakat loptak a közeli falvakból, 
és a présházak közelében főztek vasárnaponként. Bizonyos falvak esetében nemi be-
tegségekről is érkeztek tudósítások, például Nagy harsányból. Az ottani lelkész ezt ki-
csapongásnak, nemi szabadosságnak tulajdonította. 

Alsó-Baranyából a papok főként vadházasságokat jelentettek. Kölkeden például 8 
pár élt házasságkötés nélkül, Laskóról pedig azt jelentették a püspöknek, hogy a vad-
házasok száma e faluban sem több, mint másutt, de ez a jelenség a világi hatóságok 
elnéző magatartásának köszönhető. Ugyancsak a laskói lelkész írt arról, hogy Alsó-
Baranyában „elharapózott" a nők bujasága; szerinte ez főként a fényűzésnek a követ-
kezménye. 

„Magzatvesze j tés " 

Alsó- és Felső-Baranya református gyülekezeteit is megérintette a múlt század utolsó 
évtizedeiben a „születésszabályozás" furcsa módja. Számos faluban - noha kivételek is 
jócskán akadtak - a házaspárok csak egyetlen gyermeket akartak felnevelni. Köztudot-
tan így volt ez az Ormánságban, de számos más településen is, és egyáltalán nem csak 
a reformátusok körében. Ha a családban egy gyerek nőtt fel, akkor egybentartható volt 
a vagyon, és több pénz tellett „fényűzésre", ruházkodásra, a ház, a birtok csinosítására, 
javítására. Számos kutató foglalkozott - már a múlt század végétől kezdve - a baranyai 
népesség fogyásának okaival, a magzatveszejtés és a fogamzásgátlás különböző mód-
jaival. Az általam vizsgált iratokban a papok leginkább annak leírására vállalkoztak, 
hogy milyen módszerekkel folyt Baranyában az „angyalcsinálás". Elrettentő és hátbor-
zongató leírásokat is találhatunk elvétve a korabeli bábák és kuruzslók „műtétjeiről", 
akik számos nőt - köztük tanultakat és gazdagokat is - „átsegítettek" magzatukkal a 
másvilágra. 

Old község lelkésze szerint a legtöbb anya azért fél a sok gyermektől és lesz mag-
zatvesztő, mert szeret gond nélkül, jól élni. A nagyvátyi asszonyok körében is dívott a 
magzatvesztés, pedig a faluban több fiatalasszony is áldozatul esett a „műveletnek". A 
pap szerint azért nehéz megállítani ezt a folyamatot, mert „az úri osztályhoz tartozó 
nők, sőt a mi legszomorúbb, némely tisztelendő asszonyok is gyakorolják - és ezt a mi 
népünk jól tudja." Kovácshidán szintén tudott a pap szerencsétlenül járt asszonyokról, 
akik „két napi kínos szenvedés után meghaltak, hagytak maguk után több árvákat". A 
gyűdi lelkész konkrét neveket is említett jelentésében, talán ebből az iratból érezhetjük 
meg leginkább azt a szörnyű tragédiát, mely asszonyok és családok tucatjaival megtör-
tént a XIX. század végén. A lelkész szerint vannak férjek, akik maguk adják az 5 forin-
tot (tehát ennyibe került...) a feleségüknek, hogy „kenesse ki magából" a magzatot a 
„csarnótai banyával". A lelkész leírásából megtudhatjuk, hogy a legveszedelmesebb 
egy Novákné nevű, Siklóson élő bábaasszony volt, akiről több falu irataiban is olvasha-
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tunk. A siklósi református tanító felesége is őmiatta halt meg, amint a gyűdi jelentésben 
olvasható, bár ő nem magzatvesztés miatt Szűcs Dániel siklósi ref. tanító sírva be-
szélte nekem, hogy míg ő temetni volt, harmadnapos gyerekágyas nejét kiherélték (?), 
a Novákné kiszakított belőle egy darab húst, meg is találta egy papírba takarva, de ké-
sőbb eltüntették. Neje sok és hosszú szenvedés során - belső részei elszakadván -
meghalt." 

Egyedül a szaporcai lelkész írt fogamzásgátlásról - valószínűleg a coitus 
interruptusra célzott - , az ottani bába ugyanis úgy válaszolt, amikor a pap a magzat-
vesztésről kérdezte, hogy nem kell ezeknek a magzat elvesztése, hanem úgy teszik, 
hogy magzat ne is legyen! ez annyit tesz, mint a nemi gyönyörííségnek előre megfonto-
lással, s korlátolt élvezése. (...) Ez rettentő bűn, s idővel a nép rohamos fogyását fogja 
eredményezni." 

Alsó-Baranyából is hasonló tartalmú jelentések futottak be a püspökségre. Laskóból 
például a lelkész azt írta, hogy minden háznál egyke van, „...s hogy ez így történhes-
sék, nem riadnak vissza a búnös eszközöktől. (...) Ez megint kisebb-nagyobb mérték-
ben a baranyai református magyarság átka." Kölkedről ugyanezeket írta a pap, és a 
bellyei lelkész is azt közölte, hogy a magzatelhajtás mind falujában, mind pedig az 
egész környéken „nyílt titokban űzetik." 

Hosszasan vallathatnánk még az egykori iratokat, hogy a nemi erkölcsök és mag-
zatvesztés vonatkozásában újabb kiegészítésekkel éljünk. Természetesen nem szabad 
megfeledkeznünk arról, hogy a református falvak lelkészeinek jelentése csak egyfajta 
forráscsoport a témakör vizsgálatához, mely ugyan kitúnő anyag a kutató számára, de 
önmagában kevés lehet. Ezért ez a tanulmány nem kívánt átfogó képet nyújtani a cím-
ben jelzett témáki'ól, inkább csak egyfajta adalék, gondolatébresztő a múlt század vé-
gének életviszonyairól. 

Elmúlt a húsvét ünnepe , aztán teltek a napok úgy, mint azelőtt. Már ki is mehettünk 
az utcára játszani, ha jó idő volt, s az eső el nem rontotta. Ilyenkor persze a kedvünk is 
elromlott, várni kellett, amíg megjön a jó idő. Hát vártunk. Apám is azt várta. 

„Amint meggyün a jó idő, röktön kezgyük az ípítkezést. Mire aratnyi kell, tető alatt 
lesz, bearatok, becsípelek, betapasszuk, ótán menek kubikolnyi a balaton körútra." Ezt 
olyan meggyőzően mondta apám, mintha már ott is volna, és zsebei tele volnának a 
keresett pénzzel. Bízott és roppant rózsásnak látta a jövőt. Kedvét, akaratát, a bizako-
dás irányította. 

Előre szervezte a munkát. Minden legyen mire szükséges lesz. Sok földdöngölő 
bunkót szedett össze szomszédoktól, ismerősöktől, lapátokat, vödröket, vályogtégla-
hordó saraglyákat készített elő figyelmesen, nehogy a munka indulásnál fennakadás 
legyen. Összejárta a rokonokat, sógorokat, ismerősöket, kérte a segítségeket, számol-
gatta a leendő munkások létszámát. 

„Kettő rakja, egy kivel, egy belő. Kettő aggyá. Egy faragja. Egy poroz, egy sarai, egy 
a sarat csinálja. Kettő meg plajbariktolja a léccel. Szóval leszünk vagy tízen tizenöten. 
Majd halad szaporán!" „Majd. Csak győzzek nekik főzni." - jegyezte meg anyám, és az 
arcán, olyan aggodalom látszott, mint tavaly a zivatar előtt, amikor azt mondta, hogy 
még máma eső lesz! „Honnan veszek annyi edínyt a főzéshez? El se fér a masinán! 
Minden nap megfőzhetnék egy disznót. Könnyú neked. Neked az nem gond. Csak ott 

Ambrus Attiláné dr. Kéri Katalin 

59 



legyen az ítel mire elgyün az ebíd ideje. Nagyobb gond lesz a nekem, mint neked az 
égisz ípítkezés. Dehát mit törőcc te azzal. Csak ott legyen." 

Apám csak nézett, egyik lábáról a másikra állt, majd a torkát köszörülte. 
„Hát, valahogy azír, szóval, majd csak meg lehet. Ennyi kell!! Hiába! No nízzük mán 

meg, hogy mi van a háznál??! Van bab, krumpli, főzhecc tésztát, meghát, amit lehet. 
Van kóbász, ódalos sonka, ami van, abbú, ahogy szoktad. Hidd el a testvíredet meg 
anyádot, valahogy majd megfőztök. Tuggyák azok azt, hogy nem lagziba gyünnek." 

Gond, nagy gond volt most minden. Anyám is összejárta a rokonokat, szomszédo-
kat. Ő is segítséget kért, szüksége volt rá. Kapott segítséget, innen is onnan is, ilyet is 
olyat is. Juliska néni megígérte, hogy az építkezés idejére tejjel, tejfellel látja el a kony-
hát, tojásért is mehet Anyám. Mária néni egy szakajtó babot adott, azt mondta, nem 
kell megadni. „Most bajba vagy fiam, ilyenkor jól esik." - mondotta. Keresztanyám 
ígérte, hogy minden nap eljön főzni, hoz magával edényeket is. Nagyanyám csak any-
nyit mondott, hogy majd ott leszek én is. Minden rendben volt hát, indulhatott a nagy 
munka. Jött a segítség a döngölő bunkóra és a fakanálra egyaránt. 

Mint a hangyaboly olyan volt az épülő ház környéke. Egy Kovács nevű ember, 
olyan mesterféle, iparos, ahogy mondani szokták, méreget, karóz, zsinóroz. Apám ke-
zében kis papír, amire felirogatta bontáskor az épület méreteit. Az szerint megy most 
az alapozás, a ház nem lehet másforma, mint amilyen volt. A mérések nyomán már 
ássák a földet kifelé az alapárokból. Ki kell hányni az eleven talajig, ennél megakad az 
ásó hegye. Tovább nem kell ásni. Kipucolják az árokból a fellazult földet, és már 
duhognak is a földdöngölő bunkók. Körülbelül 10 cm vastagon került vissza a föld az 
alapárokba, és akkor neki a bunkót. Olyan keményre kell döngölni, hogy a vasszöget 
ne lehessen beverni a földbe. így került vissza a föld az alapárokba, sorba, keményre 
bunkózva. 

Közben az ebéd is elkészült a konyhában, fazékba, tálakba, szatyrokba, kosarakba 
pakolva vitték az embereknek. A hatalmas cseréptálat körülülték az emberek, kanalat 
fogtak, és nem kellett a bíztatás. Mindenki evett kedve szerint. Anyám azért mégis bá-
torított. „Lakjon jól mindenki, hozok még ha kell, van még a fazíkba." Közben örült, 
hogy nem vallott szégyent az ebéddel. Ő is dmkkolt, nemcsak Apám. Jólesett neki, 
hogy dicsérték a főztjét. 

„No, pipahulya ne!!" - kínálta Apám dohánnyal az embereket. Amíg a pipadohány 
kiégett, egyikük jobbra, a másikuk balra dőlt, volt aki hanyatt, volt aki hason feküdt, 
hanyatt tartásban pihentek, pipáztak. Anyám keresztanyámmal az üres tálakat, fazeka-
kat, kanalakat rakta a kosarakba, szatyrokba. Aztán vissza a konyhába haza. Pipahulya 
után pedig újra felhangzott a munka zaja,dühöngött a bunkó. Este apám elégedetten 
megjegyezte: - „Azír elíg szíp haladás vót itten máma!" Másnap újra döndölődtek, és 
csak harmadnap került arra sor, hogy az első sor vályogtéglát lerakták a földre. A ne-
gyedik napon estig már hat sor volt felrakva. 

Még az ebédnél kérdezte Anyám, hogy hány sort kell rakni összesen. Huszonegyet 
- mondták neki az emberek. Tehát még tizenötöt kell fölrakni. Igen ám, csakhogy 
mindig nehezebb és nehezebb lesz, mert állványt kell csinálni a falazáshoz. Arról pe-
dig rosszabb dolgozni. Azután ott van az ajtók ablakok áthidalása. Azokkal pedig sok a 
gond. 

„Ezt nem lehet összevágni, itt nem lehet kapkonnyi, ez nem hólyag, ezt nem lehet 
felfújnyi!" így véleményezték az emberek az építkezést, többször elhangzott köztük az 
ilyen mondás. A napok teltével az emberek hangulata is csendesedett, de még a lét-
számuk is csökkent. Körülményesebb lett a tégla szállítása körbe a falak mentén, és 
belül a ház belsejébe. Az utolsó sorok már keservesen lassan haladtak. Már a második 
hét közepén tartottak, mikor a fal végre elkészült. Apám rossz időtől tartott, félt, hogy 
megázik és tönkre megy a fal, a sok tégla, munka. Az égbolt alján nagy bodros felhők 
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tarajosodtak, és az esti homályban már látszottak a villámlások. Apám itt szokott alud-
ni, amióta elkezdték az építkezést, a téglakazal mellett a szalmában, a nagyszőrű bun-
dába burkolódzva. Deszkából csinált maga fölé tetőt, de azt hiszem nem sokat ért vol-
na egy jó zivatar ellen. Pakolászott még, összerakta a szétmaradt szerszámokat, 
rágyújtott, azután lehúzódott a rögtönzött vacokba. Még hallotta a távoli mennydör-
gést, arra gondolt, lehet hogy az éjjel fordítani kell a bundán egyet. Azért elaludt, miu-
tán letette a pipát, hiszen a zivatar még igen messze volt. 

Csak reggel felé ébredt meg, mert a zivatar szerencsére másfelé vonult, így nyugodt 
éjszakája volt. Sógorai és egy-két régi igazi barátja kitartott mellette, heten voltak és 
most már a gerendákat kezdték felrakni a falakra. A régi padlásdeszka mérete, és a 
sárgerendán bevésett jelek adtak útmutatást az elhelyezésben. Ment minden rendben, 
örültek a sikernek. A bedeszkázott gerendafödémen már biztonságosan dolgozhattak. 
Befalazták a gerendák közeit és beállították a szarufapárokat a megszámozott sorrend-
ben. „Csak a tető rajta legyen, aztán a többi már majd megy" - mondták többször is. 
Ezzel ugyan csak magukat hitegették, mert valójában még rengeteg munka volt hátra. 
Az azonban igaz volt, hogy ha a nádfedés rajta lesz, a többi munka már nyugodt mó-
don végezhető el bármikor. Anyám a főzéssel állt úgy, hogy jobban kívánta már a ná-
dat a tetőre, mint bárki más. Elfogyna itt most a világ összes babja, krumplija, disznó-
portékája. Nagyanyám hozott fogasborsót, kevés lisztet, krumplit. Mári néni rántás alá 
zsírt és hagymát vitt Anyámnak. „Odaadom fiam, nekem még maradt annyi hogy újig 
elég. Boldoguljá' te is!" 

Egyik napot azért odébb lökték a másikkal mindig. Egy hónapja tartott már az építkezés, 
amikor a nádfedést kezdték kötözni a szarufákra. Az éles nádlevél véresre vagdosta kezei-
ken a bőrt, most volt csak igazán szükség a kemény akaratra, amelyet apám már régen táp-
lált magában. Viselte a fájdalmat zokszó nélkül. A kiserkent vére rászáradt a sebeire, karján 
és kezefején, amit a por vastagon belepett, ő azonban odase neki. Nem is törődött vele. 
Anyám jajgatott helyette. Hozta a tiszta gyolcsdarabokat, és a disznózsírt, bekötni a sebet. 
Apám csak legyintett. - „Anná rosszabb. Akadályoz a kötés a munkában." így aztán olykor 
pirosra festette Apám vére a nádat itt-ott. A tulajdonjog bélyegzőjeként ott maradt rajta. A 
nádfedés szakértője Csikós Béla bácsi az iparos, ő dirigálta most a munkát, ő az első nádve-
rő. A nádtartó lécre fölfektetik a kévébe kötött nádat. Nagy acél nádvarrótűbe acélhuzal, 
drót van fűzve, azzal varrják, fűzik rá a nádtartó lécre. Azután oldják le a kévéről a 
zsupkötést. Végig kötnek egy sort az egész tetőn. Utána fűrészfogas alakú nádverő fakefé-
vel csepegőre verik fel a nád töves végét. A fedés erős és tömör. Nem ázhat be, és a vihar 
sem bonthatja meg. Az ember megnyugszik ha látja, biztos fedél alatt van a családi fészek. 
Béla bácsi befejezi, leköti a gerincet. A nád tetejére még két sor cserépzsindelynek is erősít 
fel léceket. A cserepeket és a kúpcserepeket már könnyű felrakni. 

Még ennél is könnyebben szakad fel az ember torkából a csendes „Hál' Istennek". Nem 
is egyszer mondja Apám. Anyám ebben erősen segíti Őt, hiszen számára is megváltás ez, 
mert ezzel megszűnt a szokatlanul nagy sütés-főzés, ami csaknem kimerítette már. Ehelyett 
egy új tűz gyulladt mellkasukban, az a jó meleg belső érzés, hogy tető alatt van az ő saját 
tulajdon házuk, amely már az övéké és csak az övéké, senki másé. Nem szólt Apám, de 
ahogy anyámra nézett, az minden beszédnél többet mondott. „No látod úgy-e?! Mit mond-
tam én neked?! Amit én eccer megmondok, annak úgy kell lennyiü Most mán itt van. Ez 
mán a mienk!!" 

Anyám pedig olvasott az Apám szeméből. Mindent, folyékonyan, félreérthetetlenül. A bi-
zalom erősödött most bennük egymás iránt, üsztán igazán, őszintén. Jó volt találni egymás 
szemén az örömöt, most sem a fáradtságot, sem a sebek fájdalmát nem érezték.1 

f dög Emánuel 
' A szerzőről lásd Bathó Edit búcsúztatóját a 90. oldalon (Szerk.) 
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Décsy Gyula professzoromnak ajánlom 

Amikor 1969-ben Erdélyből menekülve Hamburgba érkeztem, a Finnugor Intézet 
igazgatója, Décsy Gyula fogadott a Hartungstrasse 13. II. emeletén lévő szobájában. 
Mögötte magyar, finn, orosz, német, angol, szlovák könyvek. Ekkor már jó egy évtize-
de tanított az észak-német hanzavárosban, s nem egy doktori dolgozatot indított útjára -
köztük az Amsterdamban tanító Beöthy Erzsébet, a hamburgi profil szerkesztője, Hellenbart 
Gyula és Gudnin Kobilarov-Götze munkáit, s a hamburgi finnugor tanszék mai vezetője, 
Wolfgang Veenker könyvét, Angela Plöger disszertációját, Renate Stoebke munkáját. A dol-
gozatok témái a finnugor népek égtáj-megjelölései, a magyarba került német jövevénysza-
vak, Lukács György és a magyar irodalom viszonya, az oroszba került finnugor kölcsönzé-
sek és a viszonyjelölő szavak a Keleti tenger finnségi nyelveinél. 

Magam ekkor két ajánlatot kaptam Décsy Gyula professzoromtól: 1. Első magyar 
evangélium-fordításunk, a Moldvában, Tatros városában 1466-ban másolt Müncheni 
kódex szótári földolgozására, 2. Európa kis nyelveiről összefoglaló könyvészet kidol-
gozására. A fenti témák puszta fölsorolása is jó bizonyíték arra, mily átfogó nyelv-, táj-, 
és történelem-ismerete van annak a felvidéki református Negyeden 1925- március 19-
én született magyar professzornak, akivel - Istennek hála - a sors az Úrnak 1969. esz-
tendejének őszén összehozott. Professzorom révén ismertem meg Czegei és Szent-
egyedi Wass Albertné, született Siemers Éva grófnét és családját. 

Décsy Gyula gyermekkorát a kisalföldi Trianon után Csehszlovákiához került ma-
gyar református községében, szülőfalujában, Negyeden (Neded) töltötte. Úgy tanult 
meg jól szlovákul, hogy sohasem feledkezett meg magyar voltáról, sőt a kisebbségi 
évek, a magyar föliratok változó sorsa, az édesanyját is érintő - owázások törvényes 
törvénytelenségei meg is acélozzák tudatát. Gombos Gyula lapjában, a hitleri terjesz-
kedéssel szembeszegülő Magyar Í7f-ban közli (1941 tavaszán) A magyar ifjúság és a 
lelki egység című írását, melyet a legnagyobb rosszindulattal sem lehet nemzetiszocia-
lista szemléleúnek tekinteni. Ezidőtájt Décsy Gyula a Református Élet-nek is munkatár-
sa, az Érsekújvár és Vidéke, valamint a Hit és Élet című lapokba is ír. 

( KILÁTÓ 
A mátyusföldi 
Negyedtől az indiai 
Bloomingtonig 
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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogelődjén, a Pázmány Péter Egyetemen kezdi 
tanulmányait - olyan tanárai vannak, mint Kniezsa István, Bárczi Géza, Pais Dezső. 
Magyarország legrégebbi barátai körének, a szláv nyelvnek tanulására szervezkedett 
Kruzsok-nak 1956-ig állandó tagja (magyar nyelvészek hozták létre az Erzsébet Kávé-
házban, elsősorban az orosz nyelv tanulására) így nem véletlen, hogy térségünk - ma 
már egyre inkább természetessé váló - interetnikus kapcsolatrendszere, azaz az itt élő 
népek és nemzetek egymásra gyakorolt hatása meghatározza ünnepelt professzonink 
tudományos és tágabb értelmű honismereti munkásságát. Első nagy munkája éppen a 
magyar függetlenségi háború évében, 1956-ban jelenik meg az Akadémiai Kiadó gon-
dozásában német nyelven egy igen fontos szlovák nyelvemlékről, az első tót orvosi 
könyvről, jó 300 lapon hét képpel: Eine slowakische medizinische Handschrift aus 
dem 17. Jahrhundert. E címet ugyan az 1600-as évek lakosai pl. Pozsony németsége 
aligha értette volna (a múlt századtól szokásos a szlovák elnevezés, pl. Mikszáth Kál-
mán még tót atyafiak-mi ír, s igen sok rokonszenvvel), de Décsy Gyulának ekkor 
még, - hogy kitűnő munkája egyáltalán megjelenjen, - meg kellett tennie ezt a komp-
romisszumot. 1956. októbere után nem hajlik, s nem is kényszerül többé tudományos 
„megalkuvásra", sőt 1971-ben a legszínvonalasabb nyugati magyar folyóiratban, a 
müncheni Új Látóhatárban Tót szavunk jelentéstörténetéhez címen közli e szóval kap-
csolatos (igen megszívlelendő) véleményét, mely Dietrich Gerhardt hamburgi szlavista 
professzor és jó barát Amsterdamban ugyanez évben megjelent emlékkönyvében 
részletesebben és tudományos alaposságú okfejtéssel németül is kikerült a nyomdából. 
Itt föl kell figyelnünk arra a jelenségre, hogy ünnepelt professzonink egy-egy világ-
nyelven megfogalmazott írását - a nyugati magyarság és a kevés hozzáférő hazai és 
Kárpát-medencei magyar részére - anyanyelvén is megfogalmazza, emelve ezzel az 
összmagyarság tudományos tájékozottságát. 

Jó tanítómesterünkké válhat Décsy Gyula professzor, hiszen könyvei, mint a bolgár 
nyelv magyar kölcsönszavairól írott (Wiesbaden, 1959) bevezetése a finnugor nyelvtu-
dományba - németül ( E i n f ü h r u n g in die finnisch-ungrische Sprachwissenschaft, 
Wiesbaden, 1965), Yurak Chrestomaty azaz jurák nyelvrokonaink, e nyugat-szibériai 
szamojéd nép szövegkönyve (The Hague-Bloomington, 1966), a Müncheni kódex (Der 
münchener Kodex, Wiesbaden, 1958 és 1966) I. és II. kötete, mely doktori dolgoza-
tom, e kódex teljes, minden nyelvtani alakjára kiterjedő szótárához szolgált alapul és 
hatalmas, az egész európai térséget összefüggéseiben tárgyaló (Die linguistische 
struktur Europas, Wiesbaden, 1973) Europa nyelvi szerkezete, valamint a (Global 
Linguistic Connections, Bloomington, 1983) azaz Átfogó nyelvi kapcsolatok, mely a 
világ összes nyelvei alapján igyekszik fejlődési irányokat és elkerülendő káros hatáso-
kat elemezni - mind-mind a nyelvféltés, a nyelvóvás, az Ige, és a Név értékének vé-
delme, ápolása jegyében születtek. Nincs olyan nagyobb magyar városunk, amely ne-
vének eredetével ne foglalkozott volna. (Kolozsvár, Kassa Pozsony) 

Décsy Gyula úgy szereti és óvja önnön nyelvét, hogy sohasem szapulja, nézi le másokét. 
Szép, Kosztolányi Dezső, majd Szabó T. Attila hasonlata alapján.- az igazi anya úgy hajol 
bármely nyelvű és bőrszínű, fajú és vallású kisded bölcsője fölé, hogy tekintete szeretettel és 
megbecsüléssel teljes. Ünnepelt professzorom ezt a szeretet tolmácsolta anyanyelve iránt 
szerte a nagyvilágban, s úgy, hogy minden egyes szomszédunk, a tágabb haza: Európa 
iránt, s a világ minden egyes népe, nyelve, faja, vallása és világnézete iránt akkor is türelmet 
és szeretetet árasztott, ha a türelmetlenség és a politikai megszállottság üldözte Őt el hazájá-
ból, majd Németországból is: 1956-ban és 1977-ben. 

Bízzunk benne, hogy Décsy Gyula rövidesen huzamosabb időre visszatér Budapest-
re, mert akkor - bármely vezetése is van az országnak - nyugodtabban alhatunk, s 
dolgozhatunk. 

Szabó T. Ádám 
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Mit tudnak rólunk a hantik (osztjákok)? 
Elöljáróban - néhány mondat erejéig - fordítsuk meg a kérdést. Az iskolai nyelvtan-

könyvben szerepel ugyan az az információ, hogy a finnugor nyelvrokonok közül hoz-
zánk legközelebbi a hanti (osztják) és a manysi (vogul) nyelv, de életükről, kultúrájuk-
ról vajmi keveset tudunk. Ennek az az oka, hogy térben ők laknak tőlünk a 
legtávolabb, az Urálon túl, Nyugat-Szibériában, ahova a legutóbbi időkig lehetetlen 
volt eljutni. (1990. előtt ez mindössze egyetlen magyar kutatónak, Schmidt Évának si-
került leningrádi aspiránsként.) Néhány éve, mióta viszonylag könnyebb odautazni -
legalábbis ami a hivatali akadályokat illeti - , több szó esik róluk; fotókiállítás készült 
az őket bemutató képekből, hagyományos kultúrájukat őrző és bemutató énekeseik 
több ízben is jártak nálunk, értelmiségük néhány képviselője is itt töltött hosszabb-
rövidebb időt; magyarul tanultak, saját nyelvüket tanították, előadásokat tartottak, in-
terjúkat adtak. Nálunk tehát már elég sokan tudják, kik a hantik, s az érdeklődők arról 
is tájékozódhattak, hogyan élnek ők. 

1990-ben a magyar kutatók előtt is megnyílt a lehetőség, hogy kiutazzanak az Ob és 
mellékfolyói vidékére, és terepen töltsenek néhány hetet. Kollégáimmal együtt én is 
éltem ezzel, s három alkalommal az északi, kétszer pedig a keleti hantik között töltöt-
tem összesen 19 hetet. Munkánkat nagymértékben segítették a városban élő, közigaz-
gatásban dolgozó hantik: az ő meghívásuknak köszönhettük, hogy eljutottunk terepre, 
beszélhettünk a hagyományos életmódot, kultúrát máig élő és őrző családokkal. 

Mit tudnak ők rólunk, miért segítenek nekünk? Ezt a kérdést nem lehet általános-
ságban megválaszolni. Igen nagy a különbség a városban és a tajgában élő hanti csalá-
doknak a külvilágról való ismeretei között. A városban élő, iskolázott hantik tudnak 
rólunk: tudják, hogy hol élünk, tudják, hogy rokonok vagyunk. Nem egyformán viszo-
nyulnak ahhoz a gondolathoz, hogy magyar kutatók dolgozzanak náluk: egy részük 
azt mondja, hogy a hanti kultúra tanulmányozása a hantik joga és kötelessége, más 
részük viszont nem ért ezzel egyet, és örül annak, hogy a kevés hanti kutatót mások is 
segítik. Elsősorban az észt, finn és magyar segítséget üdvözlik örömmel. 

Más a helyzet a tajgában élő családokkal. Többségük igen kevés iskolát végzett, 
egy-három osztályt. Mielőtt elítélnénk ezért őket, vagy tudatlan-műveletlen népségnek 
tartanánk, gondoljuk meg, hogy mit jelent náluk és számukra az iskoláztatás. Mivel 15-
20 főt számláló családokban élnek a tajgában, egymástól 20-30 km-re, ott mindenféle 
helyi iskola megvalósíthatatlannak tűnik. Ezért a gyerekeket ősszel elviszik a mester-
ségesen kialakított falvakban lévő internátusokba, ahol szüleiktől, családjuktól elsza-
kítva, orosz nyelven tanulnak. A tananyag sajnos nem alkalmazkodik az ő szükséglete-
ikhez. Ilyen körülmények között nem csoda, hogy néhány osztály után abbahagyják a 
tanulást. Az iskolában tehát nemigen szereznek ismereteket a finnugor rokonságról. 

Akiknél mi jártunk, természetesen tudják, hogy a magyarok az ő Európában élő 
nyelvrokonaik. Tőlünk tudják, mert hiszen minden kapcsolatteremtésben az első a 
bemutatkozás, annak tisztázása, hogy a vendég kicsoda-micsoda, s mi járatban van. A 
rokonságunkról szóló beszámolót azonban mindenhol magától értetődő természetes-
séggel fogadták, soha nem tapasztaltunk hitetlenkedést vagy csodálkozást, ellenben 
éjjel 12-kor is nagy lelkesedéssel ismételgették a rokon szavakat, ízlelgetve a hasonló 
hangzású, azonos jelentésű magyar alakokat: szem, kéz, hal, három, négy, öt, hat, 
anya, atya, kés, eb stb. Attól kezdve pedig családtagnak érezhettük magunkat. 

Az előbbiekben szó volt arról, hogy a hagyományos életmódot folytató hantik közül 
is többen jártak nálunk. Természetesen ők és rokonságuk, közeli ismerőseik, barátaik 
is tudnak a magyarokról. Képeket, képes folyóiratokat visznek haza, megmutatják a 
többieknek, és mesélnek rólunk. 

64 



A hagyományos életmódot folytató hantik máig nagycsaládi-nemzetségi közösségekben 
élnek. Temiészetes hát, hogy számukra a rokon egészen mást, sokkal élőbb és szorosabb 
köteléket jelent, mint számunkra. Ez nemcsak a szülő-gyerek vagy testvérek közötti kapcso-
latra vonatkozik, hanem mindenfajta rokonságra: így érthetővé válik az az öröm és az a 
meleg szeretet, amivel bennünk az újonnan megismert rokont köszöntik. 

Az 1994. áprilisát Csepregi Márta nyelvész meghívására Magyarországon töltő hanti 
kutatót, Agrafena Peszikova Szopocsinát kérdeztem arról, hogy mit tud az átlagos hanti 
ember a magyar rokonságról. Válasza nagyon érdekes volt: a magyar rokonságról nem 
tudnak, de azt tudják, hogy valahol messze kell lennie egy velük rokon népnek. Régi 
énekeikben, legendáikban a hantik lovas nemzetként jelennek meg, rokonaikkal 
együtt, akik tőlük elszakadtak, s messze nyugaton telepedtek le. A meglepő az, hogy 
bár ez részükről nem konkrét tudás, pontosan fedi a valóságot. Az ugor együttélés ko-
rában valóban lovas nép volt a hanti is, erre utalnak meséiken, énekeiken és hitvilágu-
kon kívül a lótartáshoz kapcsolódó közös szavaink is. Később azonban, amikor a ma-
gyarok elődei nyugat felé vándoroltak, az obi-ugorok észak felé szorultak, s a tajgai 
körülmények alkalmatlanok lévén a lótartásra, visszatértek a fennmaradás egyetlen 
lehetséges módjához: a halász-vadász életmódhoz és a réntartáshoz. Ha azonban azt 
hallják, hogy rokonaik élnek messze nyugaton, nincsenek meglepve. 

A hantik nyelve igen gazdag a rokonsági fokok jelölésében: külön szavakkal for-
dulnak a velük rokon emberekhez, s másokkal azokhoz, akik ugyanolyan korúak, 
neműek, de nem rokonok. A magyarokat megszólítva a rokonságot kifejező szavakat 
használják, míg pl. az oroszok, tatárok esetében a másik, az idegenekre vonatkozó 
kifejezéseket. Ami igazán érdekes ezzel kapcsolatban: a magyarokat, finneket rokon-
nak tekintik, a velük szomszéd nyenyeceket, illetve szölkupokat azonban nem. Pedig 
ők is rokon népek, igaz, kissé távolabbiak: a szamojéd népekhez tartoznak, melyek a 
finnugorsággal együtt alkotják az uráli nyelvcsaládot. 

Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy a hantik egy része iskolából, a náluk járt 
magyar kutatókból, illetve a Magyarországon járt hantik elbeszéléseikből tud a magya-
rokról. Más részük - és ez mondható általánosnak - nem tud a magyar rokonságról, de 
hagyományaikból úgy vélik, hogy messze tőlük rokonaik élnek akiket könnyen azo-
nosítanak a magyarokkal. A rokonságot pedig komolyan veszik, ennek tehát meg kell 
felelnünk! 

Lázár Katalin 
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FÓRUM ) 
Petőfi utolsó napjai é s halála 

A Heti Nemzeti Újság 1994. július 22-i számában Sült' Sándor fölveti a kérdést a Mű-
velődés rovatban: Hol vagy, Petőfi?* A kérdés igazában a költőnek csak a csontjaira 
vonatkozik, melyeket a szerző hite szerint valóban megtaláltak 1989- július 17-én a 
szibériai Barguzinban. Ahogy bevezetőjében írja: „a tudomány jelen álláspontja szerint" 
azok Petőfi csontjai. 

Nem értek egyet a cikk szerzőjével! Petőfi a segesvár-fehéregyházi csata után nem 
kerülhetett Szibériába. 

Süle Sándor nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy „1989-ben a magyar kutató-
csoportnak egy idős orosz mérnökember mutatta meg azt a helyet Barguzinban, ahol ő 
kisgyermek korában még látta a kiskőrösi születésű Alexander Petrovics sírkeresztjét". 
Csodálom, hogy a szerző kritikátlanul fogadta ezt a nagyon homályos emlékezést, hi-
szen az óriási kiterjedésű Szibériában ezer meg ezer Alekszandr Petrovics nevű sze-
mélynek a sírja létezhetett és létezhet ma is. Ugyanakkor gúnyosan és megrovóan 
említi a cikk írója a Magyar Tudományos Akadémia „tudósait", akik szerint a 
Barguzinban kiásott csontváz nem Petőfire utal, hanem női csontváz lehet. Azt írja: „A 
magyar akadémikusok megkötötték magukat, nem Petőfi. (...) Miért nem? Csak." Ő 
inkább hisz egy clevelandi antropológusnak, aki a barguzini csontok rövid vizsgálgatá-
sa után ezt kérdezte: „Ki az a marha, aki ezt női csontváznak nézi?" 

Nos, én inkább hiszek a Magyar Tudományos Akadémiának, már csak azért is, mert 
mindeddig semmi komoly bizonyíték (írásos dokumentum) nem került elő Petőfi Szi-
bériába hurcolásáról s ottani - csak elméletben lehetséges - életéről, munkásságáról. 
Senki sem tud felmutatni egyetlen mondatot, amelyet a költő ott írt volna (saját kezé-
vel), sem másvalakinek egyetlen sorát, amely kétségtelenül bizonyítaná Petőfi Sán-
dornak (tehát nem valamilyen Alekszandr Petrovicsnak!) a szibériai jelenlétét az 1849 
utáni időben. 

Tudjuk ellenben, hogy 1956 nyarán a Segesvárra kiküldött magyar-román Akadé-
miai Munkaközösség helyszíni kutatásai alapján sikerült hitelt érdemlően megállapítani 
a költő ottani, azaz Erdélyhez kötődő halálának körülményeit és halálhelyét, ami per-
sze nem jelentette sírhelyének a megtalálását is. A sírhelye tulajdonképpen az egész 
hatalmas csatatér, amelyet Petőfi csontjainak megkeresése végett felásni lehetetlenség. 

A költő nem élhette túl 1849- július 31-ét, a Segesvár-fehéregyházi csata napját, hi-
szen megbízható szemtanú látta őt az eleste után fél órával holtan feküdni Fehéregy-
házától keletre, egy forrás közelében. A csata napját követően viszont soha senki sem 
látta többé Petőfit. A legendák és a mindenféle találgatások helyett nézzünk szembe a 
tényekkel! 

1849 júliusában már csaknem reménytelen helyzetbe jutott a magyar szabadságharc. 
A dicsőséges tavaszi hadjárat heteiben még úgy látszott, hogy erőegyensúly alakult ki 
Magyarország és Ausztria harcában: egyikük sem lehet sem győztes, sem vesztes, ha-
csak nem tud megnyerni segítségül egy harmadik hatalmat. Sajnos, I. Ferenc József 

Tekintettel arra, hogy a Heti Nemzeti Újság időközben megszűnt, helyet adunk a vita-
cikknek. (Szerk.) 
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császárnak sikerült beavatkozásra bírnia ellenünk /. Miklós orosz cárt, aki kétszázezer 
katonáját küldte 1849 nyarán .Magyarországra és Erdélybe, hogy az osztrákokkal közö-
sen verje le a mi szabadságküzdelmünket. Ekkor írta Petőfi az utolsó versét és benne a 
következő sorokat: 

Szörnyű idő, szörnyű idő! 
S a szörnyűség mindegyre nő. 
Talán az ég 
Megesküvék, 
Hogv a magyart kiirtja. 
Minden tagunkból vérezünk, 
Hogv is ne? villog ellenünk 
A fél világnak kardja. 

Az Erdélyben előnyomuló cári csapatokat már a legendás hírű Bem altábornagy sem 
tudta feltartóztatni. Segesvári csatavállalása július 31-én a többszörös túlerővel szem-
ben az első órákban sikerekkel indult. A cári csapatokat vezénylő egyik tábornok, 
Szkarjatyin, maga is halálosan megsebesült egy magyar tüzérségi lövedéktől. Délelőtt 
10 órától délután 5-6 óráig tartott az elkeseredett küzdelem. 5 óra tájban a cáriaknak 
sikerült áttörniük a magyar sereg jobb szárnyát. Ekkor Bem kiadta a parancsot a hátrá-
lásra, maga is menekült a táborkarával. 

Petőfiről tudnunk kell, hogy ő csak hat nappal ezelőtt érkezett meg - mezőberényi 
visszavonultsága után - Bem erdélyi táborába. A csata idején nem volt se lova, se 
fegyvere, se katonai egyenruhája, de megvolt az őrnagyi kinevezése, és egyenruháját 
előzőleg megrendelte Marosvásárhelyen egy szabónál. A költő - mint Bem segédtisztje 
- a segesvári csata minden mozzanatát élénk figyelemmel kísérte, Bem azonban visz-
szarendelte a legveszélyesebb helyekről: nem engedte a tűzvonalba. Petőfi a Sár-patak 
hídjánál helyezkedett el, onnan figyelte polgári ruhájában az ütközetet. Egy orosz 
ágyúlövedék alig harminc lépésnyire tőle ütközött a földbe, s a fölvert por percekre 
ellepte a költőt. I lihetőleg a szemébe is jutott, mert azt „zubbonya szárnyával hossza-
san törülgeté" - jegyezte föl Lengyel fózsef székelykeresztúri sebész, aki ott volt a köze-
lében, s aki a vesztes csata után lova segítségével meg tudott menekülni. 

Petőfi csak akkor hagyta el ezt a helyet, amikor vezérét, Bem tábornagyot gyorsan 
visszavonulni, illetőleg menekülni látta, a kiinduló állomásuk, Székelykeresztúr irá-
nyába. Bem és táborkara még át tudta vágni magát a kis magyar sereg bekerítésére 
törő cári ulánusok (=lovas katonák) gyűrűjén, de Petőfi - magánosan és gyalog, az 
utolsók közt menekülve - fegyveres üldözőinek lett az áldozata. Az oroszok a harcnak 
ebben a végső szakaszában nem ejtettek hadifoglyot. „Tébolyult vérengzés kezdődött 
- írja Petőfi-könyvében Illyés Gyula - ; az oroszok Szkárjatyin és hétszáz bajtársuk eles-
te miatt nem ismertek hadifoglyot. Aztán iszonyú embervadászat: a katonák az eleset-
teket kifosztották."1 

Dienes András, az 1956. évi magyar-román Akadémiai Munkaközösség tagja, aki 
évtizedes munkával tüzetesen földerítette a költő utolsó hónapjainak és élete utolsó 
napjának történetét, így rekonstruálja ma már kevéssé ismert könyvében Petőfi utolsó 
perceit és halálát: „Háromnegyed hat tájban Lengyel József orvos látja utoljára élve 
Petőfit - Fehéregyháza és Héjjasfalva feleútján, egy úthajlat környékén. Hat órakor 
Petőfit az úthajlaton és egy kaptatón túl, az Ispánkút (románul: Fintina Spanului) nevű 
forrás közelében utolérték az üldözésre küldött (...) ulánusok, és dzsidával leszúrták. 
Egy szemtanú - Heydte dragonyos őrnagy - félóra múlva egyetlen sebhelyet látott a 
mellén, a szúrás bizonyára a szívét érte."2 

1 Illyés Gyula. Petőfi Sándor. Bp. 1972. 502-503. old. 
2 Dienes András: Az utolsó év. Petőfi és a szabadságharc. Bp. 1962. 289. old. 
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Fél hét tájban járt ott Heydte báró, a Lüdersz tábornok (cári vezér) mellé küldött csá-
szári - osztrák - összekötőtiszt, akinek a foglyok átvizsgálása, a „politikai vétkesek" 
őrizetbe vétele és az ütközetek utáni temetésekről való intézkedés volt a feladata. 
Heydte őrnagy, aki osztrák lévén, Petőfit nem ismerhette, öt kozák lovas kíséretében 
érkezett lóháton az Ispán-kúthoz, s itt - az írásban fennmaradt jelentés szerint - egy 
polgári ruhás férfi, egy leszúrt „felkelő" tiszt holtteste hívta fel magára a figyelmét. A 
magyar tiszt mellett, akit addigra már kiraboltak s aki „már nadrágjáig le volt vetkőz-
tetve", több, vérével bemocskolt irat hevert: valószínűleg a nem sokkal előbb arra járt 
üldöző kozákok, miután a tisztet leszúrták, találták azokat nála, de „eldobták, mert rá-
juk nézve nem volt értékük". 

Heydte báró - amint a bécsi császár titkos levéltárában fennmaradt jelentésének 
magyar fordításában olvashatjuk - mégis úgy gondolta, hogy érdemes megnézni eze-
ket az iratokat, ezért a melléje beosztott egyik kozákkal fölszedette őket. Nagyon 
megörült, mert fontos okmányok kerültek a kezébe. Az egyik irat Bem távol levő alve-
zérének, Kemény Farkasnak, jelentése volt Bemhez csapatainak állásáról, a másik egy 
parancs fogalmazványa volt Bem nevében arról, hogy Stein honvéd tábornok támadja 
meg Haszford cári tábornokot Nagyszebenben. A holttesttől néhány lépésnyire körül-
belül száz darab magyar dekoráció (kitüntetés) is hevert, zsineggel összefűzve. Ezek 
kiosztásra váró érdemjelek voltak. Heydte báró e jelekből mindjárt megállapíthatta, 
hogy a halott Bem közvetlen környezetéhez tartozott. Meg is nézte az ismeretlent ala-
posan. 

„A lelet, amelyből arra kellett következtetnem, hogy a halott tisztnek Bem mellett 
volt állása - folytatja jelentését Heydte báró - , arra bírt, hogy közelebbről szemügyre 
vegyem a holttestet... De a halott előttem teljesen ismeretlen volt, sovány, kicsiny, szá-
raz arcú, nagyon határozott kifejezéssel és nagy fekete körszakállal. Nadrágja fekete 
pantalló volt."3 

Ebből a leírásból határozottan Petőfire, Bem segédtisztjére ismerünk. Más polgári 
ruhás magyar tiszt, aki Bem vezérkarához tartozott, nem is vett részt a segesvári csatá-
ban. Heydte egy későbbi visszaemlékezésében nagyjából ugyanilyen személyleírást 
ad: „...kétségtelenül halott volt. Egy,lándzsaszúrástól kellett elesnie, a mellén vértócsa 
állt. Amennyire ezt futólagos vizsgálattal meg lehetett állapítani, a holttest középnagy-
ságúnál kisebb volt és sovány, az arc eltorzult, az arcbőr sárgás, a haj és a hegyes sza-
káll fekete.. A csizma és a kabát hiányzott a holttestről, az ing finom és a mellen redő-
zött volt, a nadrágja fekete."4 

Majdnem pontosan ilyennek látjuk Petőfit a két-három héttel előbb készült, utolsó, 
egész alakos képén, amelyet rokona és barátja, Orlai Petrich Soma festett róla 
Mezőberényben. Amikor Heydte közölte az idézett személyleírást a Segesvárnál elfo-
gott honvédtisztekkel, azok határozottan kijelentették, hogy az így jellemzett halott 
nem lehetett más, mint a költő. Mindenki, aki az utolsó napon látta őt, emlékezett a 
polgári öltönyére, fekete pantallójára. Őrá vall a finom ing is: Petőfi - a hagyomány 
szerint - sokat adott arra, hogy mindig finom inget viseljen. Akik az Ispán-kútnál le-
szúrták ezt a polgári ruhás „felkelő" tisztet, értékes zsákmányként vehették magukhoz 
a számukra különleges, nem katonai zubbonyát. 

Itt jegyzem meg, hogy az oroszok a magyar hadifoglyaikat - az osztrákokkal való 
megállapodásuk értelmében - nem vihették magukkal Oroszországba, hanem át kel-
lett adniuk őket az osztrák hatóságoknak, minthogy hazánkat I. Ferenc József császár 
birodalma részének tekintették. Ezt figyelembe véve is teljes lehetetlenség elképzel-
nünk Petőfinek hadifogolyként a nagyon távoli Szibériába való elhurcolását. 

3 Illyés Gyula i.m. 516. old. 
4 Dieues András i.m. 260. old. 
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Illyés Gyula megjegyzi könyvében, hogy a lengyel szabadsághős Bem nem tudott 
magyarul, sőt németül is rossz kiejtéssel beszélt. „A költővel (mint a ránk maradt leve-
lek bizonyítják) viszont könnyen tudott franciául értekezni. Föltehető tehát, hogy Pe-
tőfi elsősorban fordítói és tolmácsi munkát végzett mellette. Talán Kemény Farkas je-
lentését is fordítás vagy a válasz megírása végett adta át neki a vezér. A táborban Bem 
után (...) az országos hírű költő volt a legismertebb ember; valószínű, hogy a kitünteté-
sek ünnepélyes feltűzésénél a magyarul nem tudó Bem szintén szerepet szánt neki, a 
«nép-költőnek», aki nemcsak a nyelvnek, de az ékesszólásnak is mestere volt. Megle-
het, hogy a kitüntetések ügyének vezetését teljesen ráruházta; ezért volt a költőnél egy 
egész köteg dekoráció."5 

Dienes András valószínűsíti könyvében, hogy Petőfit nem az Ispán-kúttól távoli há-
rom tömegsír egyikébe, hanem a körülbelül ötven magános honvédsír valamelyikébe 
temették a tömeges temetésre másnap kivezényelt, őt nem ismerő helybeli polgárok. 
Ezek a sírhelyek ma már teljesen ismeretlenek. A költő testereklyéinek felkutatása re-
ménytelen vállalkozás volna. „Ne feledjük - jegyzi meg ezzel kapcsolatban Dienes 
András hogy a magányos sír sohasem fekszik olyan mélyen, mint a tömegsír, a 
csontokat az ekevas is kiforgathatta; nagy vasútépítkezés is folyt erre..." 

Petőfi csontjai ott porladnak valahol Segesvártól keletre, Fehéregyháza és Héjjas-
falva között, a Nagy-Küküllő széles völgyében: Erdély földjében. De nem is a sírja a 
lényeges nekünk, hanem az életműve, amely halhatatlan. Csontjainak hiábavaló kere-
sése helyett olvassuk a műveit! Huszonhat és fél éves korában elragadta őt körünkből a 
harctéri halál, de amit addig alkotott, azt reánk hagyta mindnyájunk nemes örökségéül. 

Pásztor Emil 

Szűcs Sándor életrajzához 
Mi, akik 1944-1945-ben Biharnagybajomból gimnazisták voltunk, Debrecenben, 

Hajdúnánáson, Nagyszalontán vagy Szeghalmon tanultunk. Azaz csak tanultunk volna, 
mert 1944. tavaszán a háború miatt minden tiszántúli gimnázium - ki hamarabb, ki 
később - befejezte a tanévet és diákjait hazaengedte a szülőkhöz. A Szeghalmi Refor-
mátus Péter András Gimnáziumban az 1943-1944 tanévet 1944. április 1-én fejeztük be. 
A térségbe 1944. októberében érkezett a II. Ukrán Front és így lehetetlen volt a tanítás 
megindítása, az intézmények működtetése. Siralmas idők voltak, a háború mindent és 
mindenkit meggyötört, számolatlanul szedte áldozatait. 

1945. tavaszáig szóba sem került Biharnagybajomban, hogy a diákokat vissza kelle-
ne juttatni a középiskolákba, hiszen a közlekedés, a közellátás, az intézmények ro-
mokban, az élet újraindítása emberfeletti erőfeszítéseket igényelt mindenkitől. Ilyen 
helyzetben ismerte fel Biharnagybajom akkori értelmisége - köztük Szűcs Sándor is 
hogy az otthon szorult diákoknak valami segítséget kellene adni. Az ötlet dr. Rácz 
György gyógyszerész és dr. Bódis Gábor járási főjegyző agyában fogant meg, s elsők 
közt csatlakozott kezdeményezésükhöz Szűcs Sándor is. A nemes kezdeményezést tett 
követte és rendkívül rövid idő alatt megszervezték a Biharnagybajomi Particular, ahol 
több évfolyamból összeszedett tankönyvekből, sőt néha a kezdeményezők diákkori 
könyveiből (pl. latin nyelvtant) tanultunk. Az oktatás módszerére - mai fejjel - azt 
mondanánk, hogy igazi „team-teaching" folyt, hiszen egészen különböző évjáratú diá-
kok tanultunk együtt. 

5 Illyés Gyula i.m. 516-517. old. 
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A tanárok néha „átoktattak" más csoportokba is, hiszen például a kémiát általában 
dr. Fodor Pál állatorvos tanította, de nyilvánvalóan e tárgyban dr. Csillag Imre orvos -
aki egyébként egészségtant tanított - gyakran kisegített bennünket. Ugyanezt megtette 
többször a már említett dr. Rácz György gyógyszerész is, aki egyébként latin nyelvet 
tanított. A magyar nyelv és irodalmat a jóságos, angyal-lelkű Bódis Gáborné (Ibi néni) 
tanította. Nagy Sándor tanító úr az értesítőnkben mennyiségtan és mértan címen sze-
replő tárggyal próbált megbarátkoztatni bennünket , Ördögh Lajos tiszteletes úr pedig a 
hit és erkölcstan kálvinista ágát igyekezett lelkünkbe ültetni. 

Szűcs Sándor bácsi (mert ő akkor sem úr volt nekünk, hanem bácsi) a föld- és nép-
rajz, valamint bizonyos mértékű természetrajz ötvözetét tanította, ami klasszikus tiszta-
sággal egyik tantárgyunk értesítőbeli „kutricájába" sem volt beszorítható. Tőle hallot-
tunk éle tünkben először (11 évesen) olyan történeteket, amelyeket híres munkáiban 
(különösen „A régi Sárrét világa"-ban) felnőtt fejjel később újra olvashattunk. Néprajzi 
gyűjtőútjain felszedett óriási élményanyagát egy mondabeli „regös" kifogyhatatlan talá-
lékonyságával, csendes derűvel végeláthatatlan meseszövéssel mondta, mondta és újra 
mondta. 

Feleltetni természetesen sohasem feleltetett, az osztályzatokról, mint olyanról, szó 
sem esett. Ezeken az órákon igazi gyöngyéletünk volt! Házifeladatot azonban adott, sőt 
néha nagyon keményet. Egyik alkalommal azt kérte, hogy az alföldi szekér valameny-
nyi alkatrészének a nevét gyűjtsük össze. Természetesen óriási rohangászásba kezd-
tünk, mivel megadta az összesített darabszámot, hogy hányat is kell megneveznünk. 
Nem akarok számot írni, de határozottan emlékszem, hogy a töredékét tudtuk csak 
összegyűjteni az adathalmaznak, amit ő a végén elárult és le is íratott velünk. Pedig az 
igyekezet óriási volt bennünk több okból is. Egyrészt nagyon szerettük Sándor bácsit, s 
szerettünk volna kedvében járni, másrészt volt bennünk egy egészséges vetélkedés, 
amely mindenkit arra sarkallt, hogy egyik szomszédtól a másikig, kerékgyártó mester-
től a kovácsig rohanjon és próbáljon meg kiszedni belőlük minden használható adatot. 

Nagy igyekezetünk eredménye igencsak szerény volt az Ő általa megkívánt vég-
eredményhez képest, ennek ellenére a jutalmunk nem maradt el, hiszen újabb és 
újabb pásztor-történeteket, sőt számunkra akkor „szemnyitogató", kissé sikamlós ta-
nyai történeteket is kaptunk jutalmul. Felejthetetlen néprajz, földrajz, természetrajz, 
szociológia, filozófia, vagy Isten tudja milyen órák voltak, de élvezetesek és nagysze-
rűek. 

A történet vége igazi happy-end, hiszen 1945. július 14-én valamennyien sikeresen 
levizsgáztunk, ki-ki a saját osztályának anyagából (én a második osztályból) és a Szeg-
halmi Református Péter András Gimnázium vizsgáztató tanárai - bár óriási jóindulatról 
tettek tanúbizonyságot - viszonylag szép osztályzatokat írtak be gimnáziumi értesí-
tőnkbe. 

Jeney Lajos 
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( KRÓNIKA ) 
A Tájak-Korok-Múzeumok mozgalomról 

Tizenöt évvel ezelőtt indult útjára az a TKM kiskönyvtársorozat amelynek nemrég 
jelent meg az 500. kötete! Maga a mozgalom 1977 őszén kezdte meg működését. Lel-
kes népművelők, természetbarátok, pedagógusok, környezetvédő és honismereti ak-
tivisták hozták létre olyan célkitűzésekkel, amelyek hosszú távra szolgálhattak iránytű-
ként. Ezek: 

- a környező világ természeti, történeti, építészeti és kulturális értékeinek megisme-
rése és megismertetése, megőrzése, gyarapítása; 

- a valós történelemszemlélet kialakításának, a hazához, a lakóhelyhez kötődés el-
mélyítésének segítése; 

- a természeti és épített környezet rombolásának, pusztulásának megakadályozása; 
- a szabadidő tartalmas eltöltésének az egészséges életmód, a közösség érdekében 

való együttes cselekvés ösztönzése. 
E célkitűzések valóra váltásának érdekében indult el az ország természeti értékei-

nek, műemlékeinek, múzeumainak megismerésére, rendszeres látogatásra serkentő 
un. bélyegzős játék: amelyekben eddig kb. ötven ezer ember vett részt. Közülük mint-
egy húsz ezer fő nyerte el az arany fokozatú és az egy évre szóló ingyenes múzeumi 
belépőt. (Sajnos az utóbbi években kb. felére csökkent a múzeumlátogatók száma, és 
egyre több kiállítóhelyen ezt úgy kívánják egyensúlyozni, hogy nem veszik figyelembe 
a TKM-kedvezményt) 

Az évek során több százan készítettek mestermunkát a vándorkönyves játék kereté-
ben, ahol úti élményeiket, lakóhelytik értékeit, honismereti jellegű témákat dolgoztak 
fel, mutattak be amatőr lelkesedéssel - profi színvonalon. Külön említést érdemel az 
ifjúság részvétele ebben a mozgalomban. Ők teszik ki a tagság kb. egyharmadát. Talá-
lóan állapította meg egy pedagógiai tanulmány, hogy ez a mozgalom valóságos híd a 
közoktatás és a közművelődés napjainkban veszedelmesen mélyülő szakadéka felett, 
amely lehetőséget teremt a korszeri! művelődésszervezői programra vállalkozó isko-
láknak arra, hogy a szűken vett tanításon túlmenően kerete legyen a tanórán kívüli 
tevékenységnek. 
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Évente egy-egy időszerű történelmi évfordulóhoz kapcsolódva több ezer fiatal vett 
részt azokon a pályázatokon, amelyeknek boldog nyertesei szaktáborokban élhették-
játszhatták újra Mátyás korát, a reformkort, a barokk világát, vagy legutóbb a XIX. század 
második felének „teremtő félévszázadát". Közülük a legjobbak otthoni és tábori kutató-
munkájuk eredményeiről a TV által is közvetített országos vetélkedőkön adhattak számot. 
Hasonlóan népszerűnek bizonyultak azok a regionális casino-játékok amelyek egy-egy 
történelmi kor komplex ismeretét várják el a résztvevőktől. 

A mozgalom életében jelentős változást hozott 1985-ben a TKM-Egyesület megalakulása, 
amit több tucat klub létrehozása követett. Ezek a klubok sok helyen igen jó együttműködést 
alakítottak ki a lakóhelyükön lévő tennészetbarút szakosztályokkal, honismereti, környe-
zetvédelmi és egyéb kulturális jellegű szervezetekkel, baráti körökkel. A közel kilenc ezer 
főt tömörítő tagcsoportok önállóan alakítják éves programjukat, amelyekben városnéző sé-
ták, kerékpáros túrák, múzeumlátogatások, zenés diavetítések, ünnepi megemlékezések, 
hazai és külföldi kirándulások, tudományos előadások, történelmi színjátékok bemutatása, 
kiállítások, stb. egyaránt megtalálhatók. Tevékenységükről gyakran olvashatunk a helyi 
sajtó hasábjain is. A tagcsoportok közti együttműködést a klubvezetők által választott klub-
tanács és az egyesület szervező irodája segíti. 

Az egyesületi jogosítványok között szerepel a kiadói tevékenység is, amely fontos 
részét képezi a TKM munkájának. A mozgalom indulása után ugyanis azonnal nyilván-
valóvá vált a megfelelő honismeret-turisztikai szakirodalom hiánya - főként a kevéssé 
ismert tájegységeken. E hiány pótlására az első lépést a Magyarország látogatható 
múzeumai, műemlékei, természetvédelmi területei, című térkép kiadása jelentette. Az 
igényt jól jelzi, hogy ez az első, százezres példányszámú kiadvány néhány hónap alatt 
elfogyott. A térképet követte a TKM Kiskönyvtára sorozat megindítása 1978-ban. Ezek 
a praktikusan kis formátumú, 16+4 oldalas, színes borítójú, térképekkel, fényképekkel 
illusztrált könyvecskék kezdetben tízezer példányban jelentek meg Éri István és lelkes 
kis szerkesztő gárdája kitartó munkájának eredményeként. Az elmúlt 15 évben össze-
sen mintegy 8,5 millió példányszámban, az ország 330 településéről illetve nagyobb 
tájegységéről jelent meg e sorozatban ismertetés. A turisztikailag jelentős városok 
(Budapest 83, Sopron 23, Pécs 18 kiadvány) mellett kb. 250 olyan kisebb település 
látnivalóiról is tájékozódhatunk, amelyről e füzeteken kívül másféle ismertető anyag 
nem jelent még meg. Érdemes arról is megemlékezni, hogy főleg a kezdeti időszakban 
csupán ebben a sorozatban jelenhettek meg kevésbé ismert egyházi műemlékekről 
szóló ismertetések. A külföldi látogatók igényeit is figyelembe véve eddig 62 füzetet 
fordítottak le német, angol nyelvre, illetve 140 füzetben található idegen nyelvű tar-
talmi kivonat, képaláírás. Az utóbbi években - a csökkenő kereslet miatt - már csak 5-
6000 példányban jelenik meg egy-egy füzet. Az elfogyott példányok pótlását 362 után-
nyomás szolgálta. E téren „listavezető" a debreceni nagytemplom, amely 15 kiadásban 
145 ezer példányban jelent meg. Az eddig megjelent ötszáz kötetet országos hírű szak-
emberekből és elsőkönyves helytörténészekből álló, csaknem négyszáz fős szerzőgár-
da alkotta. A gazdasági nehézségek ellenére biztató jel, hogy egyre újabb közösségek 
igénylik saját lakóhelyük értékeinek bemutatását, ami a sorozat életképességét bizo-
nyítja. Ennek reményében fogalmazta meg a jövő évek változatlan feladataként Éri 
István , a TKM Kiskönyvtár felelős kiadója: „Nemzeti értékeink közérthető, mégis 
szakavatott stílusban megírt ismertetését, nagy példányszámban és lehetőleg olcsón 
történő terjesztését." 

Az újabban megjelenő füzetek nyomdai, technikai kivitelezésének színvonala is je-
lentősen javult. Ez persze az árak emelkedésével járt együtt: a kezdeti 8-10 Ft. helyett 
jelenleg 50-60 Ft-ba kerül egy-egy példány. Az emelkedő árak ellenére ez a sorozat 
olyan hiánypótló szakirodalom, amelyet nehezen nélkülözhet bármely túravezető, pe-
dagógus vagy egyszerű országjáró kiránduló. 
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A TKM Egyesület itt csupán vázlatosan ismertetett munkáját az utóbbi években kü-
lönféle kitüntetésekkel is elismerték. Elsőként 1990-ben „településeink védelme és 
szépítése érdekében végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként" Kós Károly 
Emlékéremmel tüntették ki, 1991-ben az ifjúság hazafias neveléséért Ifjúsági Dipl ka-
pott, 1992-ben pedig hatékony publikációs tevékenységéért a Fehér Rózsa Dyban ré-
szesült. 

Dr. Tóth fózsef 

A Pro Patria szövetségről 
Öt évvel ezelőtt alakult szervezetünk. Akkor az volt a nagy kérdés, hogy van-e lét-

jogosultsága hazánkban egy olyan új szervezetnek, amelynek eszmeisége, jelképei, 
programja a nemzeti hagyománykincsre alapozódik. Jelenleg 39 ezer a nyilvántartott 
tagunk, zömmel általános iskolások, de vannak középiskolai, főiskolai csapataink is. 

A határokon túl már két Pro Patria szövetség alakult, Kárpátalján és Erdélyben. Rö-
videsen a Felvidéken is szövetségbe tömörülnek csapataink. Megkezdődött gyarapo-
dásunk a nyugati világban. 

Mindenütt elfogadják alapelveinket a Pro Patria csapatok. Ezek: felfedezői vagyunk 
szülőföldünknek, a világ minden táján élő magyar gyermekek, ifjak: testvérek! Peda-
gógiánk szerint a gyermekek szinte akaratlanul megkapják életük első szülőföldhöz 
kötő talentumukat. Ám a többihez az igazi gazdagodáshoz már igen jól jön a honisme-
reti közösség. 

Már a felvételi próbán, tehát egészen fiatal korban minden gyermek találkozik a 
gyönyörű feladattal: nemzeti örökséget választ szülőföldjén. Azt ami neki ott a legjob-
ban tetszik, és amit majd az avatáskor el is mond. Ez már a saját talentuma lesz. Ké-
sőbb, ahogyan egyre jobban kitárul előtte a haza horizontja, egyre több lesz a válasz-
tott öröksége, már önmagától is lehajol egy maréknyi földért, ha nemzete megszentelt 
helyén jár, mert tudja, hogy van szövetségünknek egy szent helyeket gyűjtő 
Hármashalma, ami a gyerekek földadományaiból gyarapodik. 

Mindebből adódik: szövetségünk céljai megegyeznek a Honismereti Szövetség esz-
meiségével. Magyarország felfedezői vagyunk. Igric néphagyományőrzőink eltervez-
ték, hogy megismerik az országhatárok mentén élő hagyományokat, azokat az érté-
keket, amelyek összetartják a magyarságot. Először a hazai, majd a kárpátaljai Bereg 
tájait kutatták gyűjtőúton, együtt a Kárpátaljai Szövetség tagjaival. Azután az Őrség, 
majd a burgenlandi Őrvidék következett, majd az Ipoly folyó két oldalán élő magyar-
ság megismerése. 1996-ra, a honfoglalás ünnepére kiállításon mutatják be, hogy a 
gyermekek, ifjak gyűjtőútjai milyen értékekkel gazdagítottak mindnyájunkat. 

A kárpátaljai gyűjtőutat a Honismereti Szövetség anyagilag is segítette. Ettől az év-
től egy érdekes, játékos gyűjtésbe, kutatásba kapcsolódnak szövetségünk tagjai. Keres-
sük a magyarok házait. A szülőföld, a lakóhely legrégibb házait, vagy házmaradvá-
nyait kutatják a gyerekek. Az ősi házak évei már megszámláltattak. Rajzok, fotók, 
leírások őrzik majd emléküket. 

Szövetségünk minden évben megrendezi a történelmi országjáró programokat. A 
Damjanich Expedíció kerékpárosai a szabadságharc győztes csatatereire indulnak. 
Jászberény a toborzó, gyülekező város, ahol 1848-49- gyerekhőseinek emlékét keresik. 
Sokat segít ebben, hogy a város megalapította a szabadságharc legifjabb honvéd hőse-
inek múzeumát. Tápióbicskén történelmi játékkal idézik fel a híd visszafoglalását. 
Nagykáta polgármestere díjat alapított a legifjabb hagyományőrzőknek. Jászberény, 
Jászjákóhalma, Vaja, Tarpa, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szigetvár, Szabolcs-Szatmár-
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Bereg megye, Kőszeg elismerő kitüntetést alapított az országot felfedező hagyomány-
őrzőknek. 

Közeledik a Honfoglalás Millecentenáriuma. Szövetségünk csapatai elkészítik majd 
a szülőföldek, lakóhelyek örökségtérképeit. Ezek sokkal többet mondanak a turista tér-
képeknél, hiszen a gyerekvilág kötődését jelzik a szülőföld szép tájaihoz, nevezetessé-
geihez. Azt szeretnénk, ha válaszul az önkormányzatok olyan helyi elismerést, kitünte-
tést alapítanának a legjobb honkereső, felfedező gyerekeknek, amely évről-évre 
visszatérően ébren tartaná a szülőföld szeretetét. 

A haza felfedezésének másik nagy játéka a várfelderítők mozgalma. Az idén már az 
ötödik országos találkozójuk volt Kőszegen. A program azzal kezdődött, hogy egy 
egész napja volt minden gyereknek a város, a vár felfedezésére. Ebben a feladatban is 
volt egy szép tét: a sok gazdagság közül ki kellett választania minden gyereknek a saját 
nemzeti örökségét. Tehát az egyetlent, amit mégiscsak a legértékesebbnek tart. Aztán 
eljött a történelmi játék napja. Először a szultán sátrát kellett megtalálni a gyerekeknek 
a vár feletti magaslaton. Ott kellett megszerezni a várba vezető térképet, ahol küzde-
lemmel ugyan, de áttörve a török védőgyűriít jelentkezhetett védőnek. 

Eddigi munkánkból kirajzolódik néhány fontos alapelv. 
Az első, hogy a szülőföld, a haza felfedezése élmények, játékok útján válik felejthe-

tetlenné. A másik: a gyermekeknek egyénileg is kell kutatniuk, megfigyelniük, válasz-
taniuk. A nemzeti örökséget így soha sem fogják elfelejteni. 

Aki történelmi hagyományőrző, felfedező akar lenni, annak egyéni próbákkal kell 
megszereznie a fokozatokat, a próbajelvényeket. A történelmi expedíciók, játékok, a 
vándordiákok országjáró útjai is mindig az egyes gyereket keresik, neki adnak él-
ményt, feladatot. A honkereső, felfedező élet a gyereknek, ifjúnak sok évre ad megmé-
rettető programot, olyan perspektívát, amelyben mindenki sikereket érhet el, sőt elis-
merő kitüntetéseket is. Megszerezheti például a Rákóczi örököse kitüntetést, amelyért 
Borsiba kell elmennie. Lehet Kossuth tiszt és avatása Monokon történhet. Történelmi 
városaink polgármestereitől veheti át élete első nagy, igazi kitüntetéseit. 

Kárpátalján már készülnek a vereckei táborozásra, a munkácsi várjátékíz, Erdély-
ben Orbán Balázs útjainak meghívóit tervezik. Közeledik az 1100. évforduló, amit 
azzal is megünnepelünk, hogy Julianus expedíciókat indítunk azoknak a nagy magya-
rok szülőföldjére, akiknek sorsdöntő részük volt nemzetünk, népünk megmaradásá-
ban. Nevelőszervezet vagyunk, a közösségépítésre alapozzuk munkánkat . A szülő-
földhöz, a hazához kötés az egyik legnagyobb nevelőerő. 

A honszerelem már gyermekkorban is megszülethet. 

Rakó József 

Emese álmának megfejtői 
A mítosz és a történelem, a régmúlt korok felidézése, összefüggéseinek, tartalmának 

megfejtésére való törekvés kötelességünk. Ebben a munkában profi és amatőr, aidós és 
egyszeri! ember, idős és fiatal egyaránt jeleskedhet, mert az általunk elért és igazolt ered-
mények mind- történelmi ismereteinket gyarapítják. A múltunk pedig egy olyan kimeríthe-
tetlen erőforrás, amelyből folyamatosan táplálkozhat a magyar nép jövőt építő nemzedéke. 

Nemzeti ünnepre készülünk, honfoglalásunk 1100 éves évfordulójára. Számos ren-
dezvény, szakmai program szervezése folyik itthon és a határainkon túli magyar lakta 
területeken. Sok hasonló, vagy majdnem azonos ötlet, kezdeményezés lát napvilágot, 
így az lenne a legszerencsésebb, ha az ötletgazdák, a szervezők összefognának a meg-
valósításban. A magyar nép történetéről szóló, középiskolás korit diákok számára 
megrendezett történelmi vetélkedő EMESE ÁLMA címmel ezt az összefogást példázza. 
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Emese álmának megfejtői közül a határon túli csapatok sok egyéb díj és jutalom 
mellett meghívást kaptak a Hét Vezér Alapítvány Szolnokon és Tiszaföldváron rende-
zett történelmi felkészítő táborába. Eddig három alkalommal fogadtuk a határokon túl-
ról érkező 12-16 éves magyar diákokat. A táborok szervezéséhez az a felismerés adta 
az ötletet, hogy a honfoglalás 1100. évfordulója alkalmából rendezendő történelmi 
vetélkedőn a határokon túl élő diákok csak akkor szerepelhetnek eredményesen, ha 
segítjük őket felkészülésükben. 

A nyári hónapokban szervezett 8-10 napos táborozások a magyar őstörténet, hon-
foglalás, államalapítás, Árpádok kora témaköröket dolgozzák fel. Jól átgondolt napi-
rend szerint követik egymást az előadások, csoportfoglalkozások, játék, szórakozás, a 
70-80 fős ún. táborokban, a hozott szerény ismeretek miatt, inkább csak ízelítőt kap-
nak a gyerekek. Hamar kiderült, hogy bárhonnan jöttek-jönnek, a magyar történelem-
mel kapcsolatos ismereteik szegényesek, illetve nagyon felszínesek. A táborozók ér-
deklődése azonban óriási, szívesen tanulnak reggeltől estig. Egy-egy vendégelőadó 
előadása, ami a tudományos kutatások jelenlegi állásáról és irányairól is tudósított, to-
vább fokozta az érdeklődést. Nagyon fontosnak látjuk azt, hogy egymástól országhatá-
rokkal elválasztott gyerekek itt Tiszaföldváron ismerkednek meg egymással, és itt 
döbbennek rá, mit jelent számukra ma magyarnak lenni. 

Próbáljuk megvilágítani azokat az okokat, amelyek e térség nemzetiségi problémáihoz 
vezettek és vezetnek. Ezek a beszélgetések általában spontán alakuló „kiscsoportos" foglal-
kozások, amelyek hangvétele és érvrendszere sokszor a napi politikai események által 
meghatározott (pl. 1992 nyara Vajdaság, 1994 Felvidék). A tábor lakóinak hangulatán, idegi 
állapotán jól érzékelhető, hogy milyen súlyos problémákat „hagytak otthon". 

A kezdő táborok legtehetségesebb 30-35 hallgatója a következő nyáron „jutalom-
ként" ún. haladó táborba jöhet. A tényleges behívást a haladó táborba azonban csak 
azok kapják meg, akik a számukra elküldött 3 feladatlapot kitöltik A tábor előadó ta-
nárai által összeállított feladatok a felvételi színvonalát közelítik, meghaladják a gim-
náziumi tananyag mélységét. 

A haladó táborok a fenti korszakok tematikus feldolgozását végzik el (politikatör-
ténet, történeti topográfia, művészetek fejlődése stb.). Kifejezetten célunk, hogy a gye-
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rekek megismerkedjenek a legfontosabb forrásokkal is. A kirándulások (Pusztaszer, 
Magyar Nemzeti Múzeum), a megtekintett filmek (Juliánus barát; István a király) mind-
mind segítik a kor mélyebb megismerését, növelik a gyerekek tájékozottságát. 

A táborozók egy-egy délutánt tiszaföldvári családok vendégeiként töltenek el. Három év 
adatai jelzik, hogy tartós barátságok szúlettek itt a gyerekek, de szüleik között is. 

Egy ilyen módon szervezett országos mozgalom hihetetlenül megerősíthetné a Kár-
pát-medencében élő magyarság összetartozás-érzetét. Azok a levelek, személyes be-
szélgetések, amelyek a hozzátartozók véleményét tükrözik, azt mutatják, hogy a tábo-
rok jelentősége messze túlmutat a puszta történelmi ismereteken. 

Az Emese álma címmel meghirdetett történelmi vetélkedő fordulóira felkészülve egyre 
több szakmai tábor, önképzőkör, diákmúhely szerveződik. Az ott megforduló diákok és 
tanáraik tartós szakmai és emberi kapcsolatokat építenek ki, ami a kezdeményezés to-
vábbélését segítheti elő. Történelmünk kutatásával, anyanyelvünk ápolásával a nemzeti 
ünnepek elmúltával is foglalkoznunk kell. Ezért igyekszünk a létrejött csoportokkal szoros 
kapcsolatot kiépíteni, szakmai és anyagi segítséget nyújtani működésükhöz. Akik ehhez 
bármilyen módon csatlakozni akarnak és tudnak, keressék meg a Honismereti Szövetséget, 
ahol minden segítséget, felajánlást köszönettel fogadunk. 

Kalóz Sándor- Petraskó Tamás 

Az Európa-díjas Alba Regia táncegyüttes 
Az Európa-díj a népművészetért rangos kitüntetés a néphagyomány ápolóinak kö-

rében. Alfred Toepfer hamburgi nagykereskedő alapította a díjat 1973-ban kimondot-
tan azzal a céllal, hogy az egyre gyorsabban urbanizálódó világban a néphagyományra 
irányítsa a figyelmet. Szerinte a sokszínű nemzeti kultúra szebbé, változatosabbá teszi 
az európai kultúrát, és tudatosan törekedett a tradíció ápolására, az értékek megmen-
tésére, továbbéltetésére. A hamburgi F.V.S. Alapítvány eddig 66 alkalommal adomá-
nyozta az Európa-díj a népművészetért kitüntetést a térség különböző országaiban te-
vékenykedő csoportoknak. Mostantól a székesfehérvári Alba Regia táncegyüttes is a 
kitüntetettek közé tartozik. 

Magyarországot immár ötödször érte az a megtiszteltetés, hogy a független nemzet-
közi kuratórium innen választott együttesnek nyújtotta át a kitüntetést. Először 1975-
ben a Tímár Sándor vezette Bartók-együttes kapta meg az Európa-díjat, majd a debre-
ceni Hajdú Táncegyüttes vonta magára a figyelmet 1978-ban. Egyéni díjat kapott Erdé-
lyi Zsuzsanna 1983-ban az archaikus népi imák gyűjtésében elért páratlan eredménye-
kért. Hazánk negyedik jutalmazottja az érdi Bukovinai Székely Népdalkör volt 1991-
ben. Most 1994 őszén újra hazánk felé fordult a figyelem, amikor Botos József átvette 
az Alba Regia táncegyüttes részére a megtisztelő Európa-díjat. 

Az Alba Regia táncegyüttes egyike Magyarország legrégibb együtteseinek, most ép-
pen 45 éves, 1949-ben hívták életre a néptáncot szerető fiatalok, diákok. Azóta jelentős 
fejlődésen ment át, és igen szép eredményeket tudhat magáénak. Büszkék arra, hogy 
1974 óta rendszeresen szerepelnek külföldön, és a magyar kultúra követeként terjesz-
tik a magyar népművészet jó hírét Spanyolországtól Kínáig, Kanadától Indiáig. Több, 
mint egy évtizeden át rendszeres vendégei voltak a hajdani Szovjetunióban rendezett 
találkozóknak, és Finnországban, Olaszországban is visszatérő vendégekként jelentek 
meg. Jó hírük segítette őket Hamburgban is, ahol négy alkalommal lehettek vendégei a 
F.V.S. Alapítványnak. (Sokan kérdezik, mit is jelent a három betűs rövidítés. Csak találgathat-
juk, hogy Friedrich von Schiller vagy inkább Freiherr von Stein nevének kezdőbetűit keres-
hetjük mögötte kiknek egyénisége inspirálhatta 1931-ben a tehetős nagykereskedőt Alfred 
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Toepfei" urat a kulturális alapítvány létrehozásában.) Az Alapítvány nemcsak a népmű-
vészetet támogatja. Ma már 28 különböző díj élteti tovább a 99 éves korában elhunyt 
Toepfer úr nevét. Támogatta a kelet-európai tudományok művelőit a Herder-díjjal. 
Különösen azok a tudósok, művészek, építészek érdemelték ki a díjat, akik sokat tet-
tek Kelet- és Nyugat-Európa közeledéséért. Megbékélésre inspirált a francia-német 
közös kutatásokat végzők körében a Strasbourg-díj. A német-angol kapcsolatok elmé-
lyítését jutalmazta egy másik kuratórium a Shakespeare-díj odaítélésével. Kiemelkedő 
politikusi tevékenységére is odafigyelt az „European Prize for Statesmanship" átnyújtá-
sával, hogy csak néhányat emeljek ki a sorból. Magyarországon az F.V.S. Alapítványok 
közül az évenként kiosztásra kerülő Herder-díj kapott legtöbb visszhangot, de nem 
szabad elfeledni, hogy Robert Schumann-díjat kapott 1992-ben az akkori kormányfő 
Antall József. 

Az Európa-díj átadása mindig ünnepi körülmények között történik. így volt ez az 
Alba Regia kitüntetésekor is. A kuratórium állandó tagja, a magyarországi zenei életben 
otthonos gráci professzor, Wolfgang Suppan mondta a laudaciót. Beszédében három 
gondolatot emelt ki. Hangsúlyozta, hogy az idén ünnepeljük Herdernek 200 éves szü-
letésnapját, aki a népköltészet felfedezője és ráirányította a figyelmet a sokszínű euró-
pai kultúrára, annak egyenrangú értékeire. Hangsúlyozta továbbá, hogy a kis népek 
körében a történelmi helyzet sokszor eredményez idegengyűlöletet. Az idegen elnyo-
más elleni tiltakozás egyik formája a néphagyomány felé fordulás. A régi, tradicionális 
kultúra megőrzése egyben ellenállás az idegen civilizációval szemben. A kis népeknek 
a saját, belső értékeinek megismerése és ápolása történelmi szükségszerűség is. Ma-
gyarországon a hagyomány ápolása széleskörií mozgalommá duzzadt. Ezt nagyon 
pozitívnak vélte, hiszen a harmincas években Kodály Zoltán, Bartók Béla maguk is 
támogatták a kezdeményezést. Tudásuk, szaktekintélytik, emberségük, mély humánus 
magatartásuk egyben biztosíték volt a tudományos szint megtartásának. Harmadjára 
Suppan professzor úr méltatta a táncegyüttes értékeit. A jól kidolgozott programot, a 
tudatos kitekintést az egész országra, a technikai felkészültség magas szintjét, a látvány 
és művésziség összhangját, a fiatalok hagyományos kultúra iránti igényességének kifej-
lesztését. 

Magyarországon a népi kultúra iránt érdeklődők tudják, hogy a magyar néptánc-
mozgalom kiemelkedő képviselője az Alba Regia táncegyüttes. A kulturális örökségére 
büszke város évtizedek óta segíti a néphagyomány értékeit bemutató társaságot. Az együt-
tes vezetője Botos József határozott egyéniségével, néprajztudomány eredményeiben való 
jártasságával szerencsésen irányítja a felnőtt és gyerek csoportokat. A művészi vezető nem 
csupán művészeti kérdésekben jár elől, hanem menedzseri adottságai révén helyet keresett 
az Alba Regia számára a magyar táncmozgalom egészében. Nevét jól ismerik a 
néptánckutatók és a táncmozgalom körében dolgozók. Ez pedig fontos tény, hiszen a tánc-
csoportok nagy száma miatt mindig a legjobbakra irányul a figyelem. 

Magyarországon a városokban tevékenykedő táncegyütteseknek jelentős történelmi 
múltjuk van és több-kevesebb társadalmi figyelem övezi tevékenységüket. Ezek között 
az Alba Regia a második világháború utáni időktől viszonylag folyamatos működéssel 
szerepelhetett. Új lendülettel fejlődött a néptánc és népzene mozgalom az 1970-es 
években. A többször megszervezett tehetségkutató akciók révén országos vetélkedő-
ket szerveztek, és a TV népszeríísítésével ismertté váltak a legtehetségesebbek. Ezzel 
egyidejűen a tánckutatás szintje olyan fokra jutott, hogy az elméleti eredmények gya-
korlati hasznosítása lehetővé vált. A néptánc magas szintű művelése 20 évvel ezelőtt a 
Bartók Együttes nevével kapcsolódott össze. A csoport vezetője akkor Tímár Sándor 
volt, a szakmai tanácsadó pedig a kiváló tánckutató, Martin György. Az ő személyisé-
gük és tevékenységük alapvetően befolyásolta a néptánc mozgalmat, az együttesek 
fellépését, az autentikus forrásokból merítkezést. 
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Az Alba Regia együttes is ehhez a fő vonalhoz kapcsolódik. A helyi adottságok még 
inkább erősítették a táncfolklór hiteles megismerését. Székesfehérvárott dolgozott a 
magyar tánckutatók egyik legtehetségesebb képviselője, Pesovár Ferenc. Az ő több 
évtizedes, lelkiismeretes, szakszerű táncfolklorisztikai kutatásai nélkül nem juthatott 
volna az Alba Regia együttes mai reprezentatív szerepéhez. Repertoárjuk még ma is az 
ő tudományos eredményein alapszik. Ebben áll különleges helyük összehasonlítva sok 
kiváló magyar táncegyüttessel. Pesovár Ferenc ismerte a magyar tánckultúra történeti 
rétegeit, tudta, hogy a régi híres királyi központ, Székesfehérvár a polgárosodás miatt 
eltávolodott a nirális hagyománytól. A népi kultúra ápolása tudatos feladatvállalás volt. 
Azon a helyen, abban a városban, ahol nagyon sok középiskola működik, de az 
egyetem hiányzik, ott, ahol jelentős ipari tevékenység miatt az értelmiség száma nagy, 
szükség van a néphagyomány értékeinek bemutatására, továbbvitelére. A népi kultúra 
természetesen nem a lokális kultúrát jelentette, hanem az egész magyar népéét . Ennek 
megfelelően alakult az Alba Regia arculata, szerepvállalása. 

A programjuk egyik régi darabja a tyukodi tánc volt. A magyarok körében Tyúkod 
falu neve többet jelent, mint egy egyszerit földrajzi név. Tyúkod neve összefonódott a 
Rákóczi szabadságharccal, a függetlenségért küzdő szegénylegények sorsával. A hite-
les gyűjtésekre alapozott táncfeldolgozás a történeti előzményeket állítja előtérbe. A 
mozgáskultúra a tánc nyelvén fejezi ki a virtussal, kényszerű küzdelemmel természete-
sen együttélő férfisorsot, a szabadság utáni vágyat. 

Dunántúl sokáig fehér folt volt a folkloristák előtt. Úgy gondolták, hogy a másutt 
még meglevő tradicionális kultúrát felváltotta az urbanizált stílus. A szakemberek segít-
ségével napfényre hozott gazdag tánchagyomány a korábbi feltételezést megcáfolta. 
Alba Regia együttes pedig feladatának érezte az eredmények népszeríísítését, terjesz-
tését. Szerepléseik nyomán ma már széles körben ismerik a mezőségi táncokat, azok 
közül is különösen az ugrós pásztortáncokat. A virtuóz mozdulatok, az ügyességi tán-
cok a variálódásra, továbbéltetésre igen alkalmasak. 

Az Alba Regia Táncegyüttes figyelmet fordított a határon túli magyarság táncaira. 
Nem csak a lokális vagy tágabb értelmezett pátriájuk, Dunántúl folklórját vitték szín-
padra, de a messzi Erdélyből való székely táncokat vagy Kolozsvár szomszédságában 
lévő Kalotaszeg falvaiból származó, vagy Széken megismert nemesen egyszerű moz-
gáskultúrát képviselő táncokat is. 

A tánc mellett a népdal , népzene is mindig jelen van. A táncosok egyúttal jó éneke-
sek is. A művészeti vezetők figyelmet szenteltek az énekek és zene önálló előadására 
is. A zenei hagyomány kiváló ismerője Knejfel Imre, a zeneiskola igazgatója hosszú 
évek óta erősíti a táncegyüttes munkáját. A gazdag repertoárral rendelkező együttes a 
hazai és a nemzetközi találkozókon sokszor szerepelt, és a kitüntetések sorát tudhatja 
magáénak. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az Alba Regia tevékenységét a határon 
kívül éppolyan jól ismerik, mint itthon. Az F.V.S. Alapítvány meghívására többször sze-
repeltek Hamburgban és minden alkalommal nagy elismeréssel köszöntötte a csopor-
tot Alfred Toepfer úr. Az ő kívánsága volt az Alba Regia kitüntetése is. Toepfer úr 
egész életét végigkísérte a Kelet-Európa felé fordulás, az ottani kultúra értékeinek fel-
karolása, ápolása és továbbvitele. Az Alba Regia szerencsésen képviseli a magyar 
tánchagyományt és népszerűsíti azt a nyugat-európai országokban, sőt a tengeren túl 
is. Azzal, hogy a táncegyüttes a régi magyar táncokat éppúgy ismeri, mint a XIX. szá-
zadi új stílust, képes volt változásokat is megjeleníteni. 

A dunántúli nagyváros, Székesfehérvár táncosai az ország egész területének hagyo-
mányából merítve képviselték az egész magyar folklórt. A táncdialektusok megtanulá-
sa a művelt szakemberek és néprajztudósok segítségével történt. A városi fiatalok, akik 
a nirális kultúrától távol kerültek, így másodlagosan, de mégis hiteles közvetítéssel 
ismerték meg a néphagyományt. A táncokat nemcsak megtanulták, hanem próbálták 
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átélni annak belső jelentését. A jó tanároknak itt nagyon nagy szerepük volt. Éppen 
ezért az a közvetítő feladat, amely a táncfolkloristák eredményei és a színpadon bemu-
tatott jelenetek között láthatatlanul megvan, az ő vállukon nyugszik. Bármennyire is 
rutinos szereplő az Alba Regia, tudjuk, mégis milyen sok gyakorlás, ösztönzés, odafi-
gyelés van minden résztvevő munkája mögött. A fáradhatatlan vezető, Botos József 
nagy segítséget kapott Kneifel Imrétől, a zenepedagógia avatott szakemberétől, vala-
mint Hahn-Kakas Istvántól és Török Sándortól, a tánckar vezetőitől. Az együttesnek 
otthont adó Székesfehérvár évek óta támogatja őket és büszke rájuk. Sem a gazdag 
aihatár beszerzése, sem a külföldi turnék finanszírozása nem valósulhatott volna meg 
a sponzorok anyagi támogatása nélkül. A város elismerésére rászolgáltak, hiszen ott-
hon a rendszeres szereplések révén mindenki ismeri a felnőtt és junior tagokat, és 
ezen túl országos szintű megmérettetéskor harminc alkalommal hoztak haza sikert bi-
zonyító kitüntetést, nívódíjat. 

A magyarországi néptánckultúra ma nagyon gazdag, sok jó táncegyüttese van ha-
sonló célkitűzéssel és szakmai felkészültséggel. Ezek közül mégis kiemelkedik az Alba 
Regia együttes, mert jól képviseli a magyar tánckultúrát, népzenei műveltséget, és ezen 
túl, állandó szereplésével Európa legkülönbözőbb színpadán népszerűsítette azt, így 
fontos feladatot vállalt Kelet és Nyugat között, Európa még mindig kettészakított részei 
között. Az F.V.S. Alapítvány kitüntetése az Európa-díj a népművészetért nagy megtisz-
teltetés és elismerése egyben az eddigi eredményeknek. Ebben a szellemben nyújtotta 
át a laudáció elhangzása után a jutalmat az Alapítvány képviseletében Helmut Schmidt 
úr. 

Őszintén gratulálunk ehhez a kitüntetéshez, és sok szép további eredményt, töretlen 
hagyományápolási kedvet kívánunk Botos Józsefnek és az együttes minden tagjának. 

Kriza Ildikó 

Emléktábla avatás Losoncon 
„Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék..." - Vörösmarty gondolata szellemé-

ben örvendetesen szaporodnak a Felvidéken a magyar történelem és irodalom ott 
született, élt, tevékenykedett jeles személyiségeinek emléktáblái. A zólyomi és kékkői 
Balassi-emléktáblák nyilván az 1994-es év legjeleotősebb „termései". Kevesebb nyilvá-
nosságot kapott az az emléktábla, melyet 1994 október 29-én lepleztek le Losoncon a 
magyar cserkészet úttörői; Szilassy Aladár és Scherer Lajos tiszteletére. 

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség kezdeményezésére, a Rákóczi Szövetség 
támogatásával Nagy János szobrászművész által készített bronz domborműn a két 
személyiség portréja látható a következő (szlovákul is olvasható) szöveggel: 

SCHERER LAJOS 1874-1957 
g imnáziumi tanár 

az A Mi Lapunk c. diák- és cserkészújság 
szerkesztője é s kiadója 1921-1932 

EFJ. DR. SZELASSY ALADÁR 1879-1912 
a magyarországi cserkészet megalapítója 

(1910) 
Elhelyezte 

a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség és 
a Rákóczi Szövetség 1994-ben 

79 



A szilasi és pilisi Szilassyak Mátyás királytól kapták adományba Losonc környéki 
birtokaikat. A család férfitagjai, Szilassy Aladár közvetlen felmenői, a XVIII. sz. végétől 
tevékeny közéleti személyiségek voltak. A dédapa, id. Szilassy József koronaőr, a hét-
személyes tábla bírája, főispán stb. A nagyapa, ifj. Szilassy József királyi tanácsos, ref. 
egyházmegyei főgondnok, a losonci ref. gimnázium pártfogója volt. Az apa, id. 
Szilassy Aladár jogász, tiszt, teológiai doktor, a budapesti, illetve egyetemes ref. egyház 
életében szerzett érdemeket, egyebek közt a Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) létre-
hozásában. Ilyen családi hagyományok vezérelték két fia pályáját is. Béla utóbb a 
csehszlovákiai Egyesült Magyar Párt prágai képviselője lett. Az ifjabb, Aladár orvosi 
tanulmányai befejeztével Angliában tett tanulmányutat és első magyarként ismerhette 
meg a helyszínen a Baden-Powell tábornok által 1908-ban elindított „scouting" moz-
galmat. Szilassy Aladár a keresztény erkölcsi alapokon nyugvó ifjúsági mozgalomról 
szerzett tapasztalatait megosztotta barátjával Megyercsy Béla ref. lelkésszel (neki tulaj-
donítják a „cserkész" elnevezést), és együtt alapították meg 1910-ben az első hazai 
cserkészcsapatot, a Budapesti Református Keresztyén Ifjúsági Egyesület 1 . sz. csapatát 
a serdülő bibliakör tagjaiból. A cserkészmozgalom elterjedését, kivirágzását Szilassy 
már nem érte meg, fiatalon, 33 évesen tüdőgyulladás miatt fejezte be életét. Losoncon 
temették el a családi sírkertbe. 

„Szilassy a cserkészetet nemcsak középiskolai tanulóknak szánta, hanem ebbe bele-
vonta a társadalom összes osztályának gyermekeit, hogy egymást megismerjék, meg-
szeressék, s csapatában békésen működött együtt az iparos és kereskedőinas a diákfi-
úkkal. Társadalmi egyenlősítés és gyakorlati tudás elsajátítása mellett jó polgárokat 
nevelni Istennek és a hazának, ez volt a cél." Ezekkel a szavakkal emlékezett nagy 
elődjére 1921-ben, az akkor indult losonci cserkész- és diáklap szerkesztője, maga is 
cserkészparancsnok, Scherer Lajos. 

A bácskai Óverbászon, német földműves családban született Scherer Lajos a pozso-
nyi evangélikus liceum diákjaként vált tudatosan magyarrá. A kolozsvári egyetemen 
szerzett magyar-német szakos tanári oklevéllel került 1898-ban Losoncra, az ottani 
nagy múltú, jó nevű állami főgimnáziumba, ahol 1919-ig rendes tanár, majd 1929-ig 
szerződéses tanár volt, mígnem a csehszlovák hatóság nyugdíj odaítélése nélkül „nyug-
díjazta" a kisebbségi magyar közéletben rendkívül tevékeny tanán. Scherer Lajos pá-
lyája során tanított, nevelt, írt, publikált, szép- és szakirodalmat, tankönyveket, helytör-
téneti írásokat egyaránt. Ugyanakkor számtalan közéleti tisztséget töltött be, helyi 
egyleteken túl alapító tagja volt a Szlovenszkói Általános Tanító Egyesületnek és a Ma-
gyar Tudományos Irodalmi és Művészeti Társaságnak (Masaryk Akadémia). A cserké-
szettel még a tizes években kapcsolatba került, a losonci gimnázium cserkészeinek 
volt parancsnoka. Az államfordulat után pedig az ő kezdeményezésére határozták el az 
önálló Szlovenszkói Magyar Csekészszövetség magalapítását. Ennek 1921. szept. 24-én 
Lucenecen (sic!) kelt alapszabály-tervezetét a csehszlovák hatóságok ugyan nem 
hagyták jóvá, mindazonáltal a szlovákiai magyar cserkészet élt és virult elsősorban 
Scherer Lajosnak köszönhetően. Diákjai, cserkészei - persze nemcsak a losonciak -
számára Lajos bácsi folyóiratot is teremtett, 1921 és 1932 között ő szerkesztette és adta 
ki az A Mi Lapunk című diák- és cserkészlapot, mely hamarosan túlnőtt az eredeti, 
szűkre szabott kereteken, és a húszas évek második felében egy új nemzedék, az 
„újarcú magyarok" (Győri Dezső) szellemi műhelyévé vált. Olyan munkatársak formál-
ták azzá mint Balogh Edgár, Szalatnai Rezső, Peéry Rezső, Szombathy Viktor, Dobossy 
László, Boross Zoltán és sokan mások. 

Scherer Lajos, aki csaknem fél évszázadot élt és munkálkodott Losoncon, megírta a 
város történetét is, 1945-ben, etnikai tisztogatás áldozataként egy batyuval a hátán 
kényszertilt elhagyni Ráday Pál és Kármán József városát. 
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A Szilassy Aladár és Scherer Lajos emlékét megörökítő bronztábla a hajdani gimná-
zium (jelenleg magyar tannyelvű alapiskola) homlokzatán adósságtörlesztés, nemcsak 
a cserkészmozgalom, nemcsak a szlovákiai magyarság, hanem az egyetemes magyar 
nemzet részéről. 

Az emléktáblát Hodossy Gyula, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség elnöke és 
dr. Vigh Károly, a Rákóczi Szövetség alelnöke leplezte le (az A Mi Lapunkat a losonci 
születésű dr. Vigh Károly édesapjának nyomdájában készítették). Az emléktábla-
avatáson, és Szilassy Aladár sírjának megkoszorúzásán a helybelieken és környékbeli-
eken kívül megjelent a Magyar Köztársaság pozsonyi nagykövetségének és kulturális 
központjának képviseletében dr. Kása Sándor valamint Szabó László, a Határon Túli 
Magyarok Hivatala részéről Kelemen Gertrúd, valamint a Magyar Cserkészszövetség és 
a Magyar Cserkészfórum képviseletében Arató László. Az ünnepség keretében az A Mi 
Lapunk történetét felelevenítő dokumentum-kiállítást nyitott meg e sorok írója, ahol 
Hodossy Gyula bemutatta a dunaszerdahelyi Lilium Aurum Kiadó ez alkalommal 
megjelent könyvét, melynek címe: A magyar cserkészet forrásainál. 

Böszörményi István 

Emlékmű az Úz-völgyében1 

1994. augusztus 26-án, 50 esztendővel azután, hogy a szovjet csapatok a második világ-
háborúban elélték a Keleti-Kárpátok vonalát és a II. Ukrán Front katonái iszonyú vérengzést 
vittek véghez az Úz-völgyében, kopjafás, kőtömbös emlékművet avattak a helyszínen. Az 
emlékműállítást a Volt Hadifoglyok Háromszéki Szövetsége kezdeményezte, ezt karolta fel 
a Háromszéki Mikes Kelemen Közművelődési Egyesület s ehhez társult segítőszándékkal a 
csíkszentmártoni polgánnesteri hivatal és az RMDSZ szervezet. Az Úz-völgye ugyanis admi-
nisztratív szempontból Csíkszentmártonhoz tartozik, innen 33 kilométerre, a Kárpátok 
Moldva felé lejtő völgyében van, a történelmi Magyarország és a bécsi döntés utáni magyar-
román határszakaszon. Az egykori virágzó faiparnak szállást adó, többszáz embernek meg-
élhetést nyújtó település ma romokban, nyolcgatteres fűrészüzeme a háború napjaiban 
pusztult el s azóta sem építették újra. Most mindössze hét család él ott, összesen tizenegy 
ember, a legfiatalabb is idősebb ötven évesnél. Az Úz-völgyében 1940-1944 között boroná-
ből összeácsolt, dránicával (fánc nélküli zsindely) fedett villaszem épületeket emeltek a 
magyar katonaság és a tisztíkar számára. Ezekben ma a moldvai Bákóhoz csatolták a terüle-
tet erdészeti szempontból is csíkszentmárton mintegy 5000 hektárnyi erdőterületéről a ki-
termelt faanyagot Moldva felé szállítják. így azután az Úz-völgyi emlékműavató ünnepségen 
igen sok román is tartózkodott az általunk mintegy hétszáz főre becsült, főleg Háromszékről 
és Hargita megyéből autókkal ideérkező tömeg mellett. 

Csíkszentmárton felől az út csak terepjáró kocsikkal járható, ezért hatalmas kerülővel: a 
csíkiak a Gyimes völgyén keresztül érkeztek az Úz-völgyébe, a háromszékiek az Ojtozi szo-
roson mentek át, majd a Tatros völgyén kanyarodtak vissza. Domiányig (Darmanesti) és 
úgy érték el a völgyet. Moldvai csángóvidékeken haladtak át, köztük volt Csíkszentmárton 
magyarországi testvértelepülése, Kunszentmárton negyvenfős kirándulócsoportja és még 
néhány magyar rendszámú kiskocsi. 

Az ünnepség fegyelmezett és felemelő volt, a papok ökumenikus istentiszteletet tartot-
tak, lueszéit Gergely István csíkszentmártoni polgánnester, az úz-völgyi 1944-es események-
ről két veterán, dr. Szőts Dániel és Váncsa Albert szólott, mindketten sepsiszentgyörgyiek. 
Verset mondtak, jelen volt a sepsiszentgyörgyi fúvószenekar is, köztük több háborús 
veterán. 

1 A képeket lásd a hátsó borítón. (Szerk.) 
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Az úz-völgyi harcok egyik érdekessége, hogy ott románok nincsenek eltemetve. Miután 
az oroszok Észak-Moldvában szétverték a német és román csapatokat és megtörtént a ro-
mán átállás, két napra rá hatalmas emberfolyamaikkal már lerohantak a Kárpátok vonaláig. 
Az átallott román hadsereg ekkor még fel sem ocsúdott a fegyverfordítás sokkjából, ekkép-
pen román csapatokkal az Úz-völgyében és a csíki medencében 1944. augusztus 26. és 
szeptember 11. között, amíg a harcok folytak, nem kerülhetett sor román-magyar katonai 
konfrontációra. Ezért román katonák el sem eshettek ott, el sem kellett temetni őket. Annál 
több volt viszont a magyar, orosz és német halott. 

A háromszéki emlékműállítók az ünnepség napjáig 90 úz-völgyi katonahalottat 
tudtak azonosítani, ezek neve került a hatalmas patakbéli görgetegkőbe beágyazott 
réztáblára. A kőtömb mellett kopjafa áll, a ráírt szöveg: VILÁGHÁBORÚS HALOTTA-
INK EMLÉKÉRE, 1944-1994. A kőtömbös emlékmű ötletét is kényszer szülte. Az em-
lékműállítók adományokból összegyűjtött kevéske pénze, egyrészt. Másrészt az Úz-
völgyében távoleső, még a települések belterületén lévő emlékműveket is megcsúfol-
ták, nem is egyszer. A faragatlan kőtömbhöz ha hozzávernek valamit, még szebb lesz 
Kényszer alakította ki a végleges plasztikai térformát is, a kőtömböt az eredeti elképze-
lés szerint függőlegesen kellett volna elhelyezni az ugyancsak faragatlan patakkőből 
kialakított talapzaton. A távoli völgyben szinte járhatatlan utakon emelőrudakhoz sem 
lehetett hozzájutni, csak egy fakitermelő erőgéphez. Ez fenyőgerendákon a talapzatra 
fel tudta húzni a sziklatömböt, de hogy ezzel a szerkezettel fel is tudjuk állítani, erről 
eleve lemondtunk. És akkor, mikor a kő rábillent a gerendákról a talapzatra, majdnem 
egyszerre kiáltottuk: ezt innen többet nem mozdítjuk el. 

A talapzaton fekvő szikla sebesült vagy halott katonát is asszociál, egyszerre szarko-
fág és kőkoporsó. Tájbailleszkedése is csodálatos, hatalmas fenyők strázsálnak körülöt-
te, ezek közül többet valami betegség szokatlanul sudárra rontott, grafikai rajzolata 
emiatt különleges. A kő keménysége illik a háború, a történelem durvaságához, két 
oldala kissé felemelkedik az alapról, mintha fel akarna tápászkodni. ,Jó is volna -
mondta az egyik csíki veterán, úz-völgyi harcos - , ha még egyszer felkelne ." 

A kőtömbre márványtábla támaszkodik Kölcsey idézettel: Négy szócskát véss jól 
kebledbe, s hagyd örökül fiadnak, ha kihunysz: A haza minden előtt. 

Dr. Szőtcs Dániel bibliai idézettel zárta az emlékmű melletti beszédét: „Bizonyság 
legyen ez a rakás kő és bizonyság ez az emlékoszlop, hogy sem én nem megyek el a 
rakás kő mellett tehozzád, sem te nem jössz át énhozzám a rakás kő és az emlékoszlop 
mellett gonosz végre." Ezt üzenjük román testvéreinknek - folytatta - , hogy mi béké-
ben akarunk élni, és nem megyünk el egymás mellett, vagy egymással szembe gonosz 
szándékkal. Az ünnep szónoka tévedett. Már akkor éjszaka a román sajtóiroda -
ROMPRES - bákói tudósítója elképesztő beszámolót röppentett világgá. Ezt másnap 
már a Román Televízió fő műsoridőben kommentárszövegként használta fel. E szerint 
a fúvós zenekar a magyar állami himnuszt játssza. Ezzel szemben a képsoron az lát-
szott, hogy éneklik a székely himnuszt. A magyar himnusz eléneklésére éppen azért 
nem került sor, hogy a sértődésre hajlamosakat ne irritálja. Néhány autóra kitűzték a 
magyar zászlót - acsarkodott tovább. Egy terepjáró kocsira valóban rá volt terítve egy 
korona nélküli zászló. Jellemző, hogy egy, a Székelyföldről Svédországba menekült 
„magyarkodott". Magyar színek voltak láthatóak még a kunszentmártoni koszorún is, 
jellemző, hogy a polgármester, ismervén a körülményeket egy pótszalagot is hozott -
fehéret - s ő kérte a helybelieket, hogy a szalagot a koszorúzási ceremónia után vigyék 
magukkal Csíkszentmártonba. 

A magyarországi jelenlét minden esetben hisztériás rohamokat vált ki. így volt ez a 
marosvásárhelyi vérengzés idején is. Most is. Összeszámolták, hogy hány kocsi érke-
zett, filmezték, fotózták. Ez még hagyján. A bákói tollnok kisütötte, hogy a ceremóniát 
Magyarország nemzeti ünnepére terveztük, holott ez augusztus 26-án volt. 
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Mindez csak előkészítette a fő hírt: ...a falu temetőjében tartották (az ünnepséget) , 
ahonnét két nappal azelőtt, egyes helyiek állítása szerint, akik nem óhajtják magukat 
megnevezni, eltávolítottak minden román keresztet, egy részüket földhalom alá rejtet-
ték, más részüket éppenséggel elégették. 

Tudjuk immár, egyetlen román kereszt sem volt ott, hisz román katona sem esett el 
a harcokban. Ez a hír aztán bejárta az országot, bejutott a parlamentbe, ott még tovább 
cicomázták. Egy hisztériás parlamenti felszólalásból megtudhattuk - Corneliu Balan 
bákói egységpártos képviselő - , hogy a szónokok megfeledkeztek a történelmi igaz-
ságról, arról, hogy akikkel a magyar katonák harcoltak, akiket közös vagy egyéni sí-
rokba temettek el, román és orosz katonák voltak, s azért hozták a véráldozatot, hogy 
Észak-Erdélyt a horthysta-fasiszta szörnyű iga alól felszabadítsák. Kiderült továbbá, 
hogy a Kunjez-Sanmartin (Kunszentmárton akar lenni) delegációja az ünnepséget 
szervező magyarokkal együtt egy tonnánál nehezebb határoszlopot akart felállítani a 
történelmi határra, de az eső megakadályozta. 

Aznap nem volt eső. De a hisztéria zuhog, árad, nyakunkba ömlik. 
A két nép közötti kommunikációs képtelenségre jellemző, hogy hivatalos tiltakozá-

sunkat az ellenzéki román lapok nem közölték. A Háromszékben negyvenrészes do-
kumentumriportot közöltünk az úz-völgyi eseményekről. Senki el nem olvasta közü-
lük, vagy ha igen, csak bibliabéli kődobálás szándékával. 

A tanulság: a magyar himnuszt, zsoltárként, csupa óvatosságból nem énekeltük el. 
Hát érdemes volt? Amúgy is elfúvatták utólag velünk. És ez mindig így történik. 

Sylvester Lajos 

Átadták a városnak 
Bernády. György szobrát 
Marosvásárhely régi központjában, a valamikori Vár téren, a Te-
leki ház előtt, 1994. október 29-én felavatták a város egykori pol-
gármesterének bronzszobrát. (Bernády György életéről bővebben 
lásd Tófalvi Zoltán ismertetését e szám 96-98. oldalán.) 

A szobor felállításának gondolata az 1960-as évek végén vetődött 
fel először, de ana akkor éppen csak gondolni lehetett. Több mint 
húsz esztendőnek kellett eltelnie, amíg 1990 nyarán - noha tán még el 
sem hagyták a kórházat a márciusi magyarellenes pogrom áldozatai -
ismét megfogalmazódott a szoborállítás szándéka. Ezt követően 1991 
őszén kérte a megyei RMDSZ a város vezetőségétől és Maros megye 
prefektusától Bernády György szobra felállításának engedélyezését és 
támogatását. Románia nemzetiségi politikájának kétszínűségére jel-
lemző, hogy az engedélyt megadták, de sem a megyei sem a városi 
költségvetéstói egyetlen banival nem támogatták a szoborállítást, így 
annak összes költségét közadakozástól és alapítványi támogatásból 
fedezték. 

1992-ben hozta létre az RMDSZ a Bernády György Közművelődési 
Alapítványt, amely az év októberétón felkéréses pályázatot hirdetett 
erdélyi szobrászok köréten a Bernády szoborra, továbbá felhívást tett 
közzé, amelytón pénzt, valamint rezet és bronzot kért a szobor javára. 
Több forduló után végül is a szovátai Bocskay Vince kapott megbízást 
a szobor elkészítésére. A szotóravatásra megjelent Bem üdv György 
Emléknap című kiadvány hat oldalon sorolja fel azoknak az alapítvá-
nyoknak, intézményeknek, testületeknek és magánszemélyeknek 
névsorát, akik hozzájárultak elkészültéhez. 
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Szeptember 25-én, Kossuth Lajos alföldi toborzókörútja 
abonyi évfordulójának előestéjén bensőséges ünnepségen i 
vettek részt az abonyiak. A zeneiskola falán - amelynek J 
szomszédságában állt az ún. régi városháza, ahol Kossuth | 
fegyverbe szólította az abonyiakat - felavattuk Blaskó Sán- 1 
dor fiatal abonyi szobrászművész bronz reliefjét. 

Adósságot törlesztett ezzel a város, liiszen az önkonnány- § 
zat jogelődje - a múlt század-végi mezőváros képviselőtestii- 1 
lete - Kossuth haláláról értesülvén - azt határozta, hogy | 
díszpolgárának szobrot állít. Megalakult a szoborbizottság s | 
Temesközy Gerzson városi tisztviselő irányításával hozzá is | 
kezdett a pénz előteremtéséhez. Előadások, táncvigadalmak § 
bevételei és gyűjtés nyújtotta volna ehhez az alapot. Össze is I 
gyűlt 1910-ig csaknem 600 korona, amit kamatozó betétbe | 
helyeztek. A pénzt azonban „elvitte" az első világháború. í | 
Sok évtized telt el azóta, s bár a helyet 1967-ben emléktáblá- K 
val jelölte meg az emlékezet, az adósság maradt. 

A Múzeum Baráti köre ez év elején elhatározta a megva- j 
lósítást s Kossuth halálának 100. évfordulóján Sellei Zoltán 
előadóművész közreműködésével szivet-lelket melengető É 
estet rendezett, melynek bevétele ezt a célt szolgálta. Köz- j | ^ ^ 
ben megbízaik Blaskó Sándort s elindítottuk a gyűjtést is. 
Helyieket és az ország különböző tájain élő, régen elköltözött abonyiakat, barátokat, isme-
rősöket, régi iskolatársakat kerestünk meg s kértük támogatásukat. A siker nem maradt el. A 
szükséges pénz „összecsordogált". (Legnagyobb összeggel a Kossuth Mezőgazdasági és 
Szolgáltató Szövetkezet segített.) 

A csaknem egészalakos, templomi hangulatot árasztó keretbe foglalt Kossuth úgy áll 
az abonyiak előtt, ahogy Őt a nemzet apraja-nagyja a múló évtizedek változásaiban is 
lelkének-szivének, szeretetének virágjaival felöltöztetett - mondotta többek között 
méltatásában Dévai István a MBK. tagja. Gajdos István polgármester megköszönte a 
MBK., a Falumúzeum, a Szoborbizottság (tagjai: Ácsai Ferenc, Bárány Pál, Fehér Já-
nosné elnök, Györe Csaba, Györe Pál, Kókai Béláné, Kővágó Lászlóné és Szabó And-
rásné) munkáját, a csaknem hatszáz adakozó abonyi áldozatkészségét, s gratulálva a 
művésznek átvette Magyarország legújabb köztéri Kossuth-emlékét. A koszorúzást kö-
vetően a Szózat hangjai zárták az ünnepséget. 

Györe Pál 
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Az ünnepélyes avatáson Borbély László, a Bernády György Alapítvány elnöke köszönte meg 
a segítséget és jelképesen átadta a szobrot Marosvásárhely városának, Nagy Győző polgármes-
ter pedig átvette azt. Az ünneplők többezres tömegében többek között ott volt Rudas Ernő, a 
Magyar Köztársaság bukaresti nagykövete, Csoóri Sándor, a Magyarok Világszövetségének el-
nöke, loan Racolfa, Maros Megye prefektusa és Sütő András író. Az Egyesült Államokban tar-
tózkodó Markó Béla, az RMDSZ elnöke, levélben köszöntötte a szoboravatókat. 

„Igazi közös munka volt ez a szobor" - hangsúlyozza az avatásra megjelent kiadvány. „Az 
önbizalom, a tenniakarás, a helybenmaradás jelképe. Az első lépés azon az úton, hogy a ma-
gunk dolgait mi magunk rendezzük és újra felállítsuk elpusztított szobrainkat..." 

Halász Péter 

Kossuth d o m b o r m ű 
Abonyban 



Dr. Zákonyi Ferenc 
e m l é k ü n n e p s é g S iófokon 

1994. augusztus 28-án Siófokon, a 85 esztendeje született dr. Zákonyi Ferenc (1909-
1991) jeles balatonkutatóra, idegenforgalmi szakemberre, számos monográfia és ta-
nulmány szerzőjére, Siófok egykori főjegyzőjére (1954-1951), Balatonfüred és Siófok 
díszpolgárára emlékeztünk. 

A Szabadság tér 6. szám alatti ház - a Somogy Megyei Idegenforgalmi Hivatal Főiro-
dája - falán dr. Pongor Tamás Siófok város jegyzője avatta fel Andrássy Kurta János a 
Magyar Köztársaság keresztjével kitüntetett szobrászművész által készített portré dom-
borműves ruskicai márvány emléktábláját. Keresztury Dezsőn jó barát költő, akadémi-
kus fogalmazta meg kérésemre az emléktáblára vésett mementót: A szolgálat volt 
mindene; /és a legvonzóbb alkalom, / miben teljes lett élete: /a Balaton. 

Emlékbeszédet Rosta Sándor a Balaton Alapítvány ügyvezető igazgatója mondott. Ezután 
a siófoki Városháza zsúfolásig megtelt dísztermében Regionális Tudományos Tanácskozást 
rendeztek a Balatonról és dr. Zákonyi Ferenc munkásságáról, amelyet dr. Pongor Tamás 
jegyző nyitott meg s a levezető elnöki tisztet dr. Kanyar József az Országos Honismereti 
Szövetség elnöke töltötte be. Emlékülés keretében neves előadók, barátok, pályatársak: dr. 
Lengyel Marton, egyetemi tanár, Tüskés Tibor József Attila-díjas író, a Somogy főszerkesztő-
je, dr. Kanyar József történész, Halász Péter, a Magyar Művelődési Intézet igazgatója s a fel-
kért hozzászólók Falvay Károly néprajzkutató, a Magyar Tánctudományi Társaság alelnöke, 
Farkas János, Köő Dezső, dr. Fodor János idegenforgalmi szakértő, Csákvári Árpád, a 
Balatontourist Rt. vezérigazgatója, Lackner László a Zalatour Kft. ügyvezető igazgatója, 
dr. Kovács Miklós, a Siotour Rt. elnök-vezérigazgatója és Matyikó Sebestyén József a 
Kálmán Imre Múzeum igazgatója - méltatták dr. Zákonyi Ferenc munkásságát. 

Zákonyi Ferenc pályája során foglalkozott helytörténettel, honismerettel, néprajzzal, 
természetvédelemmel, turisztikával, miközben egy eredendően új minőségű szakterü-
letet teremtett: a tudományos idegenforgalmi ismeretterjesztést. 

A rendezők a három Balaton-parti megye (Somogy, Veszprém, Zala) kulturális ösz-
szefogásának elmélyítését tűzték ki célul, hisz dr. Zákonyi Ferenc egész életében a 
Balaton régió vendégforgalmának összehangolt fejlesztésén munkálkodott. A siófoki 
Kálmán Imre Múzeum által szervezett mostani emlékülés fölhívta arra is a figyelmet: 
Zákonyi Ferenc számos munkája maradt kéziratos formában az asztalfiókjában. Ezek 
gondozása, rendszerezése és kiadása már az utókor feladata lesz. Az emlékünnepség 
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eseményeit hang- és képfelvételek rögzítették, a tudományos tanácskozás anyagát 
pedig a szervezők kötetté szerkesztve tervezik megjelentetni a közeljövőben. 

Matyikó Sebestyén József 

Honismeret i m ú z e u m készül 
Királyhelmecen 

A Kelet-Szlovákiai Bodrogközi járás egykori és jelenlegi központjában fekvő kisvá-
rosban Királyhelmecen az önkormányzat kezdeményezése nyomán megvalósulóban 
van egy régóta dédelgetett terv: rövidesen megnyitja kapuit a határon túli magyarság 
számottevő gyűjteménye a Királyhelmeci Honismereti Múzeum. A város vezetése igen 
reprezentatív épületet a Bodrogközi Tiszaszabályzó Társulat 1895-ben emelt székházát 
bocsátotta a kezdeményezők rendelkezésére, akik szándékát leghatékonyabban az 
Illyés Alapítvány és a Rákóczi Szövetség támogatta, de csatlakozott a finanszírozók 
sorához a Szlovák Állam is. A támogatók által megajánlott összegekből hozták rendbe 
a vízjárta táj szabályozásában fontos szerepet játszó épületet. A múzeum szervezéséhez 
hatékony szakmai segítséget adtak a sátoraljaújhelyi és miskolci múzeumok és levéltá-
rak munkatársai. 

A kiszemelt épület felújításával párhuzamosan megkezdődött az érdemi munka 
szeivezése, amelynek szálai Bogoly János igazgató kezében összpontosulnak. A táj 
természeti értékeit és történetét évtizedek óta kutató direktor tanári állását cserélte fel 
jelenlegi beosztására. Munkájának eredményességét és a kezdeményezés életrevalósá-
gát bizonyítja a szépen gyarapodó a könyv-, a térkép- és az iratállomány és az is, hogy 
a he lmed, valamint a környékbeli polgárok máris nagyon sok becses és értékes tár-
gyat, mezőgazdasági eszközt ajánlottak fel, Gyimesi György író igen gazdag hímes tojás 
gyűjteményt adományozott a múzeumnak. Úgy tűnik sikerült megalapozni a tájhoz 
kötődő jeles személyiségek: Majláth József és Mécs László emlékének ápolását. Nem-
csak a helybeliek, hanem az elszármazottak körében is híre ment és visszhangja is tá-
madt a múzeumalapításnak. Petró Zoltán a kanadai Hamiltonban élő elszármazott a 
tájra jellemző kivándorlás emlékanyagának felgyűjtése mellett a Majláth-család leszár-
mazottait is felkutatta. Felvették a kapcsolatot a város életében jelentős szerepet játszó, 
az egykor itt élt zsidók leszármazottaival, akik közül a ma New Yorkban élő Braun-
család reagált pozitív módon a megkeresésre. A hamarosan megnyíló múzeum vezető-
je és támogatói ezúton is kérnek minden elszármazottat, hogy régi tárgyaikat, irataikat 
és egyéb dokumentumaikat ajánlják fel a gyűjtemény számára. 

Pet hő László 

Görög Sándor emlékére 
A honismeret művelői és olvasói közül is viszonylag kevesen ismerhették a kö-

zelmúltban 82 évesen Budapesten elhunyt Görög Sándort. Hatalmas tudásanyaga elle-
nére a publikálásra ösztönző nógatásokat szerényen hárította el, mondván: „kevés az 
én tudásom". Életművét így nem jelzi könyv, cikk, tanulmány, de több ezerre tehető, 
adatokkal telezsúfolt levelei - melyeket szerte az országban különböző személyeknek 
írt (köztük e sorok írójának) - tanúsíthatják, hogy jó tollú, színvonalas helytörténetíró 
lett volna belőle. 

Ki volt Ő? Honnan indult? 
Hajdúdorogon született 1912-ben hatgyerekes paraszti családban. Gyermekként élte 

a hasonló adottságú tanyasi gyerekek életét. Fagyban, sárban rótta a kilométereket a 
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rosszul fűtött iskoláig, majd hazatérve kivette részét a család mindennapi munkájából: 
állatok legeltetése, őrzése, trágyahordás stb. Tanulásra csak ezek után jutott idő, sok-
szor már csak a petróleumlámpa fényénél, de bizony gyakran megesett, hogy a petró-
leummal is takarékoskodni kellett. Ilyen körülmények között is jól tanult, és - szigorú 
nevelési elveiről ismert - apja lehetővé tette a továbbtanulását a nyíregyházi Felső Ke-
reskedelmi Iskolában. Ezt elvégezve, egyetemre már nem mehetett, mert szülei eladó-
sodtak és nem vállalhatták a további taníttatás költségeit. Egy esztendeig a községhá-
zán ingyenes gyakornokként dolgozott, majd szeretett volna jegyzőtanfolyamra menni. 
Ez a terve nem sikerült, így kénytelen volt valamilyen megélhetés után nézni. Pestre 
gyalogolt és rövid időn belül elhelyezkedett egy bakelit üzemben présmunkásként, 
napi 12 órát dolgozva, heti 10 pengő bérért. 

Ekkor ismerkedett meg - a hajdúdorogi főjegyző fiának Gedeváry Lászlónak a köz-
reműködésével - Simándy Pállal, aki Bajcsy-Zsilinszki Endre lapjának volt a szerkesz-
tője. E találkozás meghatározó jelentőségű volt egész későbbi életére. Simándy Pál 
nyitotta fel szemét a világra és rövid időn belül politizáló, olvasó, könyvszerető ember-
ré formálta. Két év után hazakerülve az Országos Központi Hitelszövetkezet hajdúdo-
rogi fiókjánál került alkalmazásba. A Pesten kapott indíttatás itthon kezdte éreztetni 
hatását: a már említett Gedeváry Lászlóval (aki később az orosz fronton túnt el) meg-
alakították a Hajdú Ifjak Körét, amely a dorogi ifjúság tájékoztatását, nevelését, önmű-
velését hivatott volna előmozdítani. Előadónak meghívták Bajcsy-Zsilinszki Endrét, 
Veres Pétert majd Zilahy Lajost. 

Sándor bátyám az előadásokat már nem élvezhette mert „angyalbőrbe" kellett öl-
töznie. Katonai évei alatt megnősült és felesége személyében méltó élettársat kapott a 
későbbi nélkülözések elviselésére és remek megértő segítőtársat munkájához. 1940-
ben leszerelve előbb Debrecenbe, majd Máramarosszigetre a Kereskedelmi Bankhoz 
ment dolgozni. Itt éltek 1944-ig, amikor ismételten behívták, megjárva az aradi és más 
romániai frontokat, sorozatos visszavonulás után Ausztriában amerikai fogságba esett. 

Hazatérte után folytonos bizalmatlanság kísérte „nyugati" fogsága miatt. Különböző 
állásokban dolgozott alacsony bérért, volt tisztviselő, fizikai munkás, még klozet-
pucoló is. Végül sok hányattatás után, de töretlen gerinccel, 1972-ben a Metalimpex-től 
ment nyugdíjba. 

E rövid életrajz felvillantása akár szokványosnak is tekinthető, hiszen nagyon sokan 
éltek át hasonló megpróbáltatásokat az ő korosztályából. Ami kiemelte őt a minden-
napok átlagából: az a következetes, céltudatos önművelés, a szűkebb szülőföld 
Hajdúdorog múltjának megismertetéséért, jelenbeni felemelkedéséért végzett áldoza-
tos kitartó munkálkodás. Hajdúdoroggal, a görög katolikus vallással kapcsolatos tárgyi 
és szellemi értékek gyűjtése a szerény anyagi lehetőségek ellenére, nem rekedve meg 
a provincializmus sekélyes szintjén, hanem beágyazva az egyetemes magyarság iránti 
elkötelezettség vállalásába. 

Különösen érdeklődött a Trianon által elszakított magyarság sorskérdései iránt, 
mindezt tette akkor, mikor még nem volt divat és nem volt ajánlatos erről még beszélni 
sem. Gyűjtötte irodalmukat, ezzel kapcsolatos nehezen hozzáférhető folyóiratokat, 
könyveket böngészve. Barátjának vallhatta a „magyarok apostolát" Domokos Pál Pé-
tert, levelet váltott az utolsó nagy erdélyi polihisztorral a „szent öreggel" Koós Károly-
lyal. Baráti körének Malomtó presszóbeli találkozásakor többször megtisztelte asztalu-
kat Illyés Gyula is. Az anyaországba ritkán jöhető erdélyi, felvidéki, vajdasági 
személyiségekkel nagyon sokszor megosztotta lakását, kenyerét. 

Ilyen magas szintű elfoglaltsága közepette sem feledkezett el szülővárosáról. Nagy-
részt neki is köszönhető, hogy az oldalági ős, Görög Demeter munkássága ismertté 
vált Hajdúdorogon, vagy a másik ős, a múlt században élt Görög Péter alapítvány tevő 
nemeslelkűsége a ma élőknek is útmutatást adhat. Az elsők között adott hírt 
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Hajdúdorog másik híres szülöttéről, Mészáros Károlyról. Csaknem két évtizedig ostro-
molta a helyi vezetőket és pedagógusokat (az utóbbiakat különösen kritikus szemmel 
nézve, a város szellemi é le tében húzóerőnek tartva) egy helytörténeti gyűjtemény lét-
rehozásáért, valamint egy középiskola alapításáért. Egészen más területen is hallatta 
szavát a hajdúdorogiak érdekében: ipartelepítést sürgetve a városba. 

A sors kegye folytán álmaiból, megfogalmazódott céljaiból nagyon sok éle tében 
megvalósult: létrejött a város helytörténeti gyűjteménye (magvát ő alapozta meg érté-
kes ajándékaival), 1991-ben megalakult a hajdúdorogi Görög Katolikus Gimnázium 
(mintegy 2500 db. könyvet ajándékozott könyvtárának megalapozásához), dombormű 
jelöli Csokonai hajdúdorogi legációjának emlékét, megalakult a Honismereti és Város-
védő Egyesület, színvonalasan működik a népzenei hagyományokat ápoló Bocskai 
Népzenei Együttes. A felsorolt eredmények elérésében oroszlánrésze volt Görög Sán-
dornak. Szülővárosán kívüli adakozó kedvét számtalan köszönőlevél jelzi. 

Utolsó éveit megromlott látással, majd teljesen vakon élte, megfosztva a neki min-
dent jelentő olvasás örömétől. 

Ki volt Ő? Honnan indult? - kérdeztem emlékezésem elején. Életének summázata 
talán így fogalmazható meg tömören: egy életen át komolyan vette Szabó Dezső mon-
datát miszerint „minden magyar, felelős minden magyarért". Tette mindezt - sokszor 
fizikailag nélkülözve, megnemértéssel, közönnyel találkozva - mindhalálig. 

Majdnem késve jött szülővárosától az elismerés: 1994 szeptemberében a Hajdú-
dorog Városáért Érdemérem kitüntetettje lett. Testvéröccse, a hasonló utakat járó Gö-
rög Imre vitte neki a hírt kórházi ágyához, és még tudatáig eljutva egy halk köszönö-
möt rebegett, de október 23-án a kitüntetését már nem vehette át, megtért őseihez. Mi, 
hátramaradottak akkor őrizzük méltóképpen emlékét ha az általa kitaposott ösvényen 
haladunk, következetes munkával kitartással. 

Bocz Péter 

Görög Sándor testvé-
re, Görög Imre és 
Domokos Pál Péter 
társaságában, 1986. 

(Hajdú Demeter Dé-
nes felvétele) 
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Ördög Emánuelre 
emlékezve 

Nem oly régen még köztünk volt, s együtt vártuk nagy izgalommal a pályázatok 
eredményhirdetését, s most fájón érezzük hiányát, hogy többé már nem lehet velünk. 
Ördög Emánuel, jászárokszállási ácsmester, a pennát legalább úgy forgatta, mint az 
ácsszekercét. Blső találkozásom nem is magával Manó bácsival, hanem a dolgozatával 
volt. 1986-ban még a kisfiammal voltam odahaza gyermekgondozásin, amikor a me-
gyei néprajzi pályázatra beérkezett munkák közül néhányat elküldtek hozzám bírálat-
ra Köztük volt Manó bácsi Sors és remény című életrajzi írása is, amit én kiválónak ta-
láltam, s mindenképpen helyezésre javasoltam. Aztán eltelt jó pár hónap, s én mái-
újból dolgoztam, amikor egy délelőtt beállított a múzeumba, egy számomra ismeretlen, 
magas, idős ember, s engem keresett: „No hiszen, hát hiába várom én magát?" - sze-
gezte nekem a kérdést. „Engem? De hát kit tisztelhetek Önben?" 

„Én vagyok az, akinek a dolgozatáról olyan sok szépet írt, hogy második helyezést nyer-
tem vele. Ana gondoltam, már csak kíváncsi rá, hogy ki az az ember, akit úgy megdicsért." 
Hát, így ismerkedtem meg, s kötöttünk barátságot Manó bácsival, aki jóllehet „ördög" is volt, 
„manó" is volt - mint ahogyan sokszor tréfásan magát nevezte de mindenekelőtt egy jó 
humorú, szeretetreméltó, tiszta szívű ember volt. 

Ördög Emánuel nyugdíjas korában kezdte papírra vetni emlékeit a gyermekkoráról, a 
tanyai életről, a katonaságról és az ácsmesterségről. írásai nyomán megelevenedtek előt-
tünk a jászsági népélet verejtékes, keserves hétköznapjai és mindent feledtető ünnepnapjai. 
Jó stílusú, hangulatos írásait szívesen olvastuk, s osztoztunk örömében, ha dolgozatai me-
gyei vagy országos helyezést értek el. Sok terve volt még, sok emlékét szerette volna még 
örökül hagyni az utókorra, de ez már nem adatott meg neki, mert 1994. febaiár 6-án, 73 
évesen, örökre le kellett tennie a tollat. Manó bácsi elment, s magával vitte megvalósí-
tatlan álmait, lelkesedését, bizakodását és emberekbe vetett hitét. Reánk hagyott írásai 
azonban megőrzik majd emlékét az utókornak, s nem feledjük őt mi sem, mert bár 
hosszú útra indult, de szívünkben örökké velünk marad.1 

H. Bathó Edit 

1 Sors és remény című önéletírásából e számunk 59. oldalán közlünk részletet (Szerk.) 
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KÖNYVESPOLC ) 
BAJI ETELKA - CSORBA LÁSZLÓ: 

Kastélyok és mágnások 

Az 1992-es téli könyvvásár szép darab-
ja volt Jalsovszky Katalin és Tomsics 
Emőke: A tegnap világa c. könyve, ami 
korabeli fotókon és szövegeken mutatta 
be a századforduló magyar városait. E 
munka folytatásának tekinthető a Törté-
neti Fényképtár anyagából való újabb 
válogatás, Baji Etelka reprezentatív albu-
ma, ami kétszínnyomásban is ragyogó 
színeket sejtet, téli könywásári darab. 

A születésénél fogva az e-réteghez tar-
tozó, vagy nem tartozó, de mindenkép-
pen már a későbbi generációk embere, 
érdeklődve és kíváncsian veszi kezébe a 
könyvet. A kötet alapötlete kitűnő! Elő-
ször a megközelített kastély képe tárul fel 
előttünk. Belépünk a parkjába, majd az 
előcsarnokába, a fogadószobába, a bel-
sőbb termekbe, találkozunk lakóikkal, 
vendégeikkel. A látvány révén magunk is 
részt veszünk életükben a születéstől a 
halálig. A férfi és a nő pozícióit, a társa-
dalmi- és magánéletet, a munkát és szó-
rakozást egyaránt bemutatja. Teszi ezt 
több család több élethelyzetét ábrázoló 
felvétele között válogatva, a mintegy 50 
évnyi magyar és monarchiabeli fényké-
pész alkotásaiból - és így összeáll az 
arisztokrácia családi albuma. Történeti 
szociológiaként működik: életmódot, po-
litika- és művelődéstörténetet mutat be 
úgy, hogy eszköze és fő mondanivalója a 
látvány. Igen, a látvány! Még akkor is, ha 
a kötet társszerzője, Csorba László törté-
nész bevezető szövegeket és egyes ese-
tekben hosszabb képaláírásokat készített 
a fotókhoz. A megoldás vitatható, részben 
a kötet már ismertetett képi rendező elve 
miatt, részben a történész szerkesztő hiá-
nya miatt. A szöveg hol elemző, hol csí-
pősen kritikus, olykor kuriozitást kereső, 
néha tárgyszerű, bravúros rövid összefog-

laló, de akad köztük néhány mini pamflet is 
a szó szelídebb értelmében. A fotók objek-
tivitása azonban nem bírja el ezt az eredeti-
eskedő stílust. Álljon itt erre két példa: 

Az 51. oldalon pl. gróf Széchényi Pál -
a szöveg szerint „roskadozó vén gavallér" 
- és második felesége, Zichy-Ferraris 
Emilia látható. Azonban nem e kettősről 
tudunk meg a fentieken kívül bármit, ha-
nem gróf Széchenyi Istvánról és Pál első 
feleségéről ántl el intimitásokat. (Itt jegy-
zem meg, hogy gróf Széchényi István saj-
nos csak kísértetként van jelen az album-
ban, mert őt ábrázoló fotó gyakorlatilag 
nem létezik, eddig nem találtak. A 
„különös sorsú zseni"-ről csak a döblingi 
szanatóriumi szobabelsők és mellettük az 
elmeorvos feljegyzései találhatók a kötet-
ben.) A 80. oldalon Windischgrätz Lajos 
herceg és Széchényi Mária grófnő 1907-
ben készült esküvői képe alatt Károlyi 
Mihály: Hit illúziók nélkül című kötetéből 
azt idézi Csorba László, hogy Wekerle 
Sándor miniszterelnök milyen lesújtó vé-
leménnyel volt a hercegről Károlyi előtt, 
egy Károlyit is érintő eset kapcsán. A to-
vábbi három rövid sorba a frankhamisítási 
ügyet sűríti, ami ismét csak a herceg mi-
nősítése és nem a történtek ismertetése 
(ez lehetetlen is volna), de a történelem-
ben tájékozatlan olvasót zavarba hozza. 
Arról pedig csak találgatni tudunk, hogy a 
kitűnő operatőrnek, Kardos Sándornak, 
milyen része volt a kötet arculatának ki-
alakításában? Az összhang, a közös mun-
ka, alighanem hiányzott. Nemcsak a szer-
zőkkel, de a könyvtervező tipográfussal, 
Rácz Juliannával is, mert ez többek között 
zsúfolt, áttekinthetetlen címoldalt ered-
ményezett. 

Az album vitathatatlan erőssége a régi 
és a mai fotográfusok szakértelme, kiváló 
munkája. A tudással és szorgalmas elhiva-
tottsággal alkotó Klösz György gyönyörű 
kastélyokat és pompás belsőket örökített 
meg. Wosinszky Mór Zichy Jenő 1895-ös 
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Kaukázusbeli expedíciójáról tudósít, eze-
ket a korabeli Vasárnapi Újság is közli - a 
magyar sajtófotó kezdetei ezek a felvéte-
lek. A kötet fotótechnikai érdekessége 
egy 1897-ból származó Strelisky alkotás, 
ami - fotómontázs! Báli jelenet a budai 
királyi palota dísztermében - ez a képen 
rajzos háttér - előtérben a királyi főherce-
gek, majd a többi „résztvevő", mind mind 
egyedi felvételekről (néhányat láthatunk 
is) összedolgozva. Ezeket a korábbi bra-
vúrokat menti meg, ismétli meg a kötet 
számára, számunkra a Történeti Fénykép-
tár két nagyszerű fotósa Farkas Árpád és 
Jaksity László. 

Az album végére érve állítássá válik az 
egyedül lehetséges prekoncepció arról, 
hogy kik ők? Emberek, és egyedenként 
sokfélék. Ki léha, néha csaló, ki köny-
nyelmű, bohém, vagy nagyon is köteles-
ségtudó, elhivatott politikus és államférfi, 
képzett vagy amatőr tudós, művész, mű-
gyűjtő, polihisztor, vagy akár zseniális 
elme Arisztokratának születtek, alapos, 
„jó" nevelést kaptak, a többi rajtuk múlott. 
Ezt tanúsítják a korábbi években megje-
lent arisztokrata memoárok: az idézett 
Károlyi Mihályon és Andrássy Katinkán 
kívül Pallavicini Andrássy Borbála kite-
lepítési és 56-os naplója, Erba Odescalchi 
Sándor Testamentumja és Széchényi 
László: Mégis kisüt a nap című emlékezés 
kötete. Megannyi alkalom az arisztokrácia 
világának megismerésére! (Bp. 1994.) 

Dr. Stockné Horváth Mária 

Frontnaplók a Don-kanyarból1 

A történetírás az eseményekben részt 
vevő kisember tudatának vizsgálatához -
a visszaemlékezések mellett és helyett - a 
frontnaplókat, a harctéren lévő katonák 
hazaküldött leveleit tekintette és tekinti 
autentikus forrásnak. A napló - műfajából 

1 Szerkesztette, és a naplókat sajtó alá 
rendezte: Molnár András. A bevezető 
tanulmányt és a jegyzeteket írta: Szabó 
Péter. Kiadja a Zala Megyei Levéltár, 
Zalaegerszeg, 1992. 130 oldal. 

következően - alkalmas arra, hogy az 
írója által átélt történések pontosan kerül-
jenek lejegyzésre, és a pillanat hangulata, 
a naplóírónak az eseményhez fűződő ér-
zelmi viszonya is hitelesen tükröződik 
bennük. 50 évvel a 2. magyar hadsereg 
pusztulása után azért is különösen izgal-
mas olvasni az egykorú híradásokat és 
reflexiókat, mert a Donnál történtekre 
emlékezni is alig lehetett, a naplók publi-
kálása végképp lehetetlen volt. 

A kis kötet forrásértékét jelentősen 
megemelte a Szabó Péter tollából szárma-
zó kitűnő hadtörténeti tanulmány - Zalai 
honvédek a Donnál (1942-1943) - amely-
ből megtudhatjuk, hogy a 2. magyar had-
sereg három hadtestének egyikét du-
nántúli alakulatok alkották. 1942. májusá-
ban indultak el azok a vonatok, amelyek 
Nagykanizsáról, Zalaegerszegről és Csák-
tornyáról vitték a frontra a katonákat. A 
Kurszkba érkezés után, májusban-júni-
usban a védelmi berendezések tökéletesí-
tése volt a feladatuk; a támadás 1942. jú-
nius 28-án tüzérségi előkészítéssel indult. 
A kedvezőtlen terepadottságok miatt két 
napig tartó súlyos harc folyt Tim város-
áért, s a 9. könnyű hadosztály em-
bervesztesége elérte a 20 %-ot. A szovjet 
csapatok Urivnél, majd a scsucsjei doni 
hídfőnél 1943. januárjában áttörték az 
arcvonalat. Nehezítette a helyzetet, hogy 
a visszavonuló magyar egységek mozgása 
a németek akadályozó tevékenysége 
miatt lelassult, és gyakran harcba keve-
redtek partizánokkal is. A 2. magyar had-
sereg megmaradt egységeinek Kievtől 
100 km-re volt a gyülekezőhelye. A 
megfogyatkozott állomány végül is 1943. 
április 28-án érkezett meg Nagykanizsára. 

Az itt csak vázlatosan felidézhető, kö-
rültekintő forráshasználattal elkészített 
eseménytörténeti összefoglalás mellett a 
hadtestek mozgását feltüntető térképek is 
kiválóan segítik az olvasót a naplókba 
sűrűsödő információk pontos értelmezé-
sében. És a közölt 24 fotónak is a front-
naplók hangulatát erősítő funkciója van; 
lényegesen többet jelentenek egyszerű 
illusztrációnál. Ahogy a történetírói forrás-
kritika szolgálatában állanak a naplók 
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szerzőiről közölt rövid életrajzok, vala-
mint a földrajzi- és személynevek gondos 
feloldásai is. 

Tanulságos lesz ezek után a frontnap-
lók néhány adatát, megállapítását is idéz-
nünk. Az első napló szerzője, Németh 
József tizedes szerint Jún ius 28-án hajnalt 
2 óra 20 perckor megindult a nagy táma-
dás (...) Életünk csupa egyforma, éjjelen-
ként puskaropogástól visszhangzik min-
den, de mi álljuk a helyünket." A hősi 
helytállás kötelező parancsa ilyen sorokat 
írat vele: „Ha meg annyi muszka jön, ak-
kor is, ha mindnyájan elveszünk, mi már 
akkor sem engedünk." A későbbi bejegy-
zések viszont már a szenvedéstől elfásuló 
katona beletörődését és tehetetlenségét 
tükrözik: „Én már belenyugodtam sor-
sunkba, hogy itt kell elvesznünk vala-
mennyiünknek." A magyar és a német 
katonaság viszonyát érzékelteti a követ-
kező részlet: „A németeket borzasztóan 
utálom, ha házba megyünk, mindjárt ki-
zavarnak bennünket. Fegyvereinket, s 
kinél pisztoly van elveszik, ennivalót he-
tek óta nem kapunk (...) Mire besötétedett 
a németek kizavartak bennünket egy 
házból, és így későn, hóviharban kellett 
szállás után nézni." 

Sípos Béla szakaszvezető, aki Zalatár-
nokról került a frontra, rövid tőmonda-
tokban számol be az emberveszteségről 
és a szenvedésről. Nyilván nem véletlen, 
hogy parasztember lévén az időjárás vál-
tozásait jegyzi fel következetesen. 
Dervalics László szakaszvezető, aki szin-
tén földműves volt, hasonlóan minden 
bejegyzésénél az időjárást emlegeti, pedig 
naplója 1943. január 28-án már be is feje-
ződik. A három közkatona egykorú fel-
jegyzései mellett Nyiri Zoltán hivatásos 
hadnagy, később orvos naplóját ismerhet-
jük még meg. A kiutazás során ő turista-
szemmel nézi a Vág-völgyét: naplója tar-
talmazza a vidék földrajzi leírását, nép-
rajzi jellemzőinek futó említését. Beszá-
mol róla, hogy jó tiszthez illően neveli, 
gyakorlatoztatja a rábízott katonákat, 
„erkölcsi oktatást" is tart nekik: „Közben 
iskolázom, hogy a sebesülteknek, halot-
taknak se higgyenek." Örömmel jegyzi fel 

június 26-án, hogy „végre már támadunk", 
megjegyezvén: „meg kell mutatnunk, 
hogy a magyar katona derekasan megállja 
a helyét". Majd három hét múlva: „nehéz 
volt, véres volt, de a magyaros lendület 
eredményessé tette." A támadások között 
békés, már-már idilli életmenetről számol 
be: tarokkoznak, társasjátékot játszanak; 
őmaga napozik, és sajnálkozik, hogy nem 
hozott fürdőruhát. 

Ezek a kiragadott részletek is sejtetik, 
hogy a három közkatona helyzete, hábo-
rúhoz való viszonya, szemlélete mennyire 
más volt mint a tiszté. A Don-kanyarban 
harcolók megpróbáltatásai tulajdonképp 
csak a közkatonák feljegyzéseiből olvas-
hatók ki. A fiatal tiszt naplóját olvasva az 
az érzésünk, mintha tudatosan őrizkedett 
volna a kritikus hangvételtől. Egykorú 
ellenőrzésre, afféle cenzúrára persze nem 
gyanakodhatunk: attól nem tarthattak a 
naplóírók, hogy a feljebbvalóik felhasz-
nálhatják ellenük „titkos" feljegyzéseiket. 
Hiszen önmagában az a tény, hogy 
egyetlen megyében több frontnapló is 
fennmaradt, s ezek korántsem a hadveze-
tőség felfogása szerint alkotnak véle-
ményt az eseményekről, azt bizonyítja: ki-
ki a maga számára készítette feljegyzéseit. 
A feljegyzett tények és a hangvétel kü-
lönbségét nyilván az élmények különbö-
ző voltával és személyiség-jegyekkel le-
het értelmezni. A kötetben közölt négy 
frontnapló, a bevezető tanulmány és a 
forráskritikát segítő apparátus - összefog-
lalóan is ezt kell hangsúlyoznunk - nem 
csupán a harcokban elesettek, illetve a 
még élő résztvevők előtti méltó tisztelgés, 
hanem egy, mindeddig kevés figyelemre 
méltatott forrás-csoport fokozottabb kiak-
názására való figyelmeztetés is. Nyilván 
más megyékben is lappanganak még ha-
sonló forrás-értékű naplók! 

Sz. Bányai Irén 

VENCZEL JÓZSEF: 

A falumunka útján 

Az első világhábohit követően, mikor 
Trianonban darabokra szaggatták Magyaror-
szágot, a nemzet jövőjéért aggódó, a nép-
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ben-nemzetben gondolkodó elméken egy 
ideig bénult fásultság vett erőt, és ez a 
levertség, a kilátástalanság denevérszár-
nyának ránktelepedése, csak lassan, foko-
zatosan oldódott. A nemzetért felelőssé-
get érzők tájékozódni kezdtek, s a ma-
gyarság lehetőségeit fürkészve az elve-
szett államiság helyett az újra felfedezett 
népiségben vélték megtalálni a nemzetet 
megtartó erőt. A maradék Magyarorszá-
gon a népi írók, a Felvidéken a Sarló 
mozgalom elkötelezettjei, Erdélyben pe-
dig a falukutató fiatalok láttak hozzá, 
hogy feltárják a szépirodalom és a szoci-
ográfia eszközeivel, és az egész nemzettel 
megismertessék a magyar falu helyzetét. 
Szakítva a korábbi romantikus, a néphez 
lehajoló, érte rajongó, de túl nagy közös-
séget nem vállaló szemlélettel, a falusi 
lakosság valóságának megismerésére tö-
rekedtek. Ők voltak a két világháború 
közti társadalom falukutatói. 

Egyik legki válóbbja a Csíkszeredán 
született Venczel József, akinek az erdélyi 
faluval foglalkozó írásait A falumunka 
útján címmel nemrég adta ki az Orbán 
Balázs Közművelődési Egyesület - ma-
gyarországi segítséggel - Székelyudvar-
helyen. A könyvet Székely András Berta-
lan szerkesztette. 

Miről szólnak ezek az írások? Mit tud-
hat meg belőlük és általuk a hazai olvasó? 

Mindenekelőtt megismerkedhet az er-
délyi, azok között is a székely falvak 
sors kérdéseivel. Nem Tamási Áron, vagy 
Nyírő József szivárványos, fenyőzúgásos, 
népdalos világa ez - bár abból is kapunk 
ízelítőt - , hanem a munka után a Regátba 
induló, a földreformra hiába várakozó, a 
szociális és a nemzetiségi gondokkal 
egyaránt küszködő erdélyi falvak nyers 
valósága. Nem a szépírói lelkület, a költői 
ihlet varázsolja elénk a látnivalókat, ha-
nem a statisztikai adatok rideg, ám annál 
meggyőzőbb világa. Szó esik benne a 
falukutatás módszertani kérdéseiről, de az 
írások túlnyomó része a gyakorlati hely-
zettel, a gyakorlati munkával, a gyakorlati 
tennivalókkal foglalkozik. A Honismeret 
olvasóit talán az a fejezet érdekli legin-
kább, amelybe a népismereti, önismereti 

írások kerültek, Venczel József gondol-
kodásában erre kell felépíteni az új, nem-
zeti alapokra helyezett művelődéspoliti-
kát. 

A kötetet Katona Ádám bevezetője 
nyitja és a szerkesztő Székely András Ber-
talan tanulmánya egészíti ki. A Függelék-
ben Venczel József életére és munkássá-
gára vonatkozó cikkeket, dokumentumo-
kat találunk, köztük a legfontosabb a 
Márton Áron, Venczel József és társaik 
ellen folytatott per anyaga, valamint a 
Venczel temetésén mondott Márton Áron 
beszéd szövege. 

Aki végigolvassa Venczel József írásait, 
az közelebb kerül az erdélyi falvakhoz és 
népükhöz, amelyről ma sokat beszélünk, 
de nagyon keveset tudunk. Mert hiszen -
sajnos - mindaz, amiről ezekben a - zö-
mükben a két világháború között kelet-
kezett - írásokban olvashatunk, az jórészt 
ma is időszerű, ma is megoldatlan kérdés. 

A román nemzeti kommunista rezsim 
nem tűrhette a valóságfeltáró Venczel 
József tevékenységét. 1950-ben őt is letar-
tóztatták és Márton Áron püspökkel, va-
lamint az erdélyi magyarság más szellemi 
vezetőivel együtt elítélték. 12 esztendő 
múlva szabadult a börtönből, de tudomá-
nyos falukutató, szervező munkáját már 
nem folytathatta Ceausescu Romániájá-
ban. Néhány esztendeig szürke munka-
társként dolgozott a Kolozsvári Egyetem 
Szociológiai Tanszékén, de meggyöngült 
egészségi állapota miatt hamarosan abba 
kellett hagynia a munkát. Az 1972-ben 
elhunyt Venczel József írásai azonban 
őrzik világos felismeréseit, kíméletlen, de 
igazságos ítéletét. (Székelyudvarhely -
Bp., 1993.) 

Halász Péter 
THULLNER ISTVÁN: 

Moson vármegye 
helytörténeti o lvasókönyve 

Újra divat lett mostanában a helyisme-
reti olvasókönyvek, szöveggyűjtemények, 
dokumentumtárak kiadása. Csak a Hon-
ismeret 1994. évi 1-4. számában hármat is 
ismertet belőlük Kováts Dániel. Az abaúji 
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Kázsmárk helyismereti tankönyve az álta-
lános iskolai oktatás számára készült, míg 
Kanyar József történelmi olvasókönyve 
(Harminc nemzedék vallomása Somogy-
ról) mindenki számára ajánlható, Naszá-
dos István Sárvári helytörténeti olva-
sókönyve pedig már feszegeti, sőt szét is 
feszíti a hagyományos olvasókönyv műfa-
ji kereteit. Ugyanis míg az első két kiad-
vány levéltári dokumentumokat , cikke-
ket, könyvrészleteket és történelmi do-
kumentumokat közöl, Naszádos István 
átmeneti jellegű könyvében a monografi-
kus tárgyalást és a mozaikokból építkező 
szöveggyűjteményt egyaránt megtaláljuk. 
Helyesen állapítja meg Kováts Dániel, 
hogy a könyv ugyan így tömörebb és ol-
vasmányosabb lett, de elveszett az eredeti 
szövegek dokumentumértéke. Thullner 
István könyve műfajilag Naszádoséhoz áll 
közel, s fölveti e „keverék-műfaj" létjogo-
sultságát, értékét. Thullner munkájában 
ugyanis a monografikus tárgyalásmód 
uralkodik, s jóformán csak a bőségesen idé-
zett dokumenaim-részletek miatt nevezhet-
jük úgy-ahogy olvasókönyvnek. A szerző 
bizonytalanságát igazolja, hogy a belső 
címlapon zárójelben szerepel a kismonog-
ráfia műfaji megjelölés is. 

Nos, éppen Thullner István művével 
szeretném bizonyítani, hogy bár egyetér-
tek Kováts Dániellel abban, hogy ilyen 
szövegkörnyezetben, ilyen arányokkal az 
idézett szövegek sokat veszítenek doku-
mentum-értékükből, mégis szükség van 
hasonló kiadványokra a klasszikus mo-
nográfiák és a hagyományos szövegköz-
lések, olvasókönyvek, dokumentumgyűj-
temények mellett. A történeti Moson me-
gyéről ugyanis nincs korszerű szemléletű, 
friss monográfia. A két kéziratban lévő 
közül az egyik félévszázadnál, a másik 
egy évszázadnál idősebb és ma már ki-
egészítések és szövegkritika nélkül eré-
nyeik ellenére sem használhatók igazán. 
Thullner István tehát azt cselekedte, hogy 
a föllelhető forrásokat egybevetve és ösz-
szeszedve monográfiát készített Moson 
megyéről, amelyben egyes forrásokra 
csak a könyv végén lévő irodalomjegy-
zékben hivatkozott, másokat tömörített, 

ismét másokat szószerint közölt egészben 
vagy részletekben. 

Könyvét Mosony vármegye címerével 
és közigazgatási térképével kezdi. Ezt 
követi a helységek és földrajzi nevek eti-
mológiai kisszótára és egy nagyszerű kro-
nológia. A természetföldrajzi képben sor-
ra veszi a tájegységeket, folyókat és 
hegyeket, majd hét fejezetre bontva meg-
írja a megye történetét. Függelékben közli 
a vármegye főispánjainak nevét egészen a 
vármegye 1923. évi megszűnéséig, s utá-
na a számára oly kedves és fontos moson-
megyei németség történetét és néprajzát 
foglalja össze. Az irodalomjegyzék után 
39 helyi mondát közöl. 

Hogy a könyvet iskolai segédkönyvnek 
is szánták, abból is kitetszik, hogy a Győr-
Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 
adta ki a megyei közgyűlés, intézmények, 
gazdasági szervezetek, alapítványok, e-
gyének és egyesületek támogatásával. En-
nél sokkal meggyőzőbb azonban a mű 
világos, olvasmányos stílusa, „tanáros" fo-
galommagyarázatai, nagyszeríí tipográfiai 
kiemelései, áttekinthető szerkezete és az 
olvasó biztatása további források kézbe 
vételére. 

Jó, hogy Thullner István vállalkozott a 
szűkebb szülőföldjéről szóló ismeretek 
összefoglalására, alvó kéziratok és fele-
désbe merült források föltámasztására, 
sok-sok írás szerves egybeforrasztására, s 
gyerekeknek és felnőtteknek lehetővé tet-
te, hogy szórakozva ismerje meg Moson 
megye történetét alakulásától 1923-ig. 
Figyelméből futotta az előzményekre is, s 
külön erénye, hogy igazi történész módjá-
ra értékeli, minősíti is forrásait. így: „X.Y. 
meg nem nevezett forrásra hivatkozva...", 
vagy „állítólag", vagy a „néphagyomány 
szerint" stb. Vaskos könyve kellemes ol-
vasmány, s megerősít bennünket abban, 
hogy e régió népei évszázadokon át 
egyetértésben munkálkodtak szerencsés 
és nehéz korszakokban a maguk és 
gyermekeik boldogulásán. (Győr-Mo-
sonmagyaróvár, 1993. 352 old.) 

Tuba László 
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Bernády György városa, 
a város Bernádyja 

Ritka kincset, a legigényesebb bibliofil 
elvárásokat is messze kielégítő, ugyanak-
kor színes, érdekfeszítő kötetet tart kezé-
ben a Tisztelt Olvasó. A marosvásárhelyi 
Dr. Bernády György Alapítvány és a Ma-
ros megyei RMDSZ valóban impozáns, 
színes és fekete-fehér fényképfelvételek-
kel, reprodukciókkal illusztrált albumban 
jelentette meg Marosi Barna 1968-ban írt 
izgalmas krónikáját. 

Marosvásárhely lassan újjászülető magyar 
könyvkiadását dicséri, hogy a szerkesztés 
(Szepessy László munkája), a grafika (Bartha 
József), a fényképfelvételek (Barabás Zsolt) 
tökéletes összhangban szolgálják a nem 
mindennapi esztétikai élményt. 

„Az egykori Marosvásárhelyről készült, 
mohás felvételek szíven ütnek majd téged 
is, kedves olvasó. Felettük rémlátó képze-
let nélkül is úgy fogod érezni magad, 
mintha roppant méretű kriptába indultál 
volna bolyongó nézelődésre. Betiltott 
múltunkba, konkvisztádorok uralmának 
rágalmazott történelmünkbe." - írja az 
előszóban Sütő András. 

Talán a fényképeknél is jobban szíven 
üt Marosi Barna szövege, a furcsa „idő-
gépen" tett képzeletbeli utazás. A szá-
zadelő sajtóját, a korabeli levéltári fel-
jegyzéseket, kortárs méltatásokat és ellen-
véleményeket tanulmányozva született 
meg az irodalmunkban és közírásunkban 
bizonyos fehér hollónak számító krónika. 
Bár sokban elüt Nagy Szabó Ferenc, Foga-
rasi Sámuel emlékiratától, a város történeté-
hez ezernyi szállal kötődő szellemi nagysá-
gok vallomásaitól, egy azonban közös ben-
nük: a Város iránti szeretet és tisztelet, a 
gondjaival való teljes azonosulás. 

így kap - úgymond - történelmi hát-
szelet a városépítő dr. Bernády Györgyről 
rajzolt portré. Az 1634-ben elhunyt vár-
építő főbíró és diplomata Borsos Tamás 
halála után a Székelyföld nyugati peremé-
re épült város az 1900-as évek elejéig va-
lójában semmit sem változott. Ugyanaz a 
nagypiaci feneketlen sártenger, kilátásta-
lanság fogadta a látogatót, mint jó há-

romszáz évvel korábban. „Itt még a fantá-
zia is tapaszos padlójú!" - írhatta az u-
gyancsak vendégként érkező, majd szin-
tén itt ragadó Molter Károly. 

Ekkor lépett a kisváros magisztrátusa 
elé egy nagy fantáziájú, harmincnyolc 
esztendős férfi: „Ruházza rám a Tekintetes 
Tanács a bizalmat, a rendelkezés jogát és 
a Pecsétet, és én egy új várost építek ö-
nöknek!" 

Mindez valahogy úgy hatott, mint a vá-
ros világhírnevét megalapozó Bolyai Já-
nos levél: A semmiből egy új, más világot 
teremtettem! Alig akad ma olyan magyar, 
akinek a szíve ne verne hevesebben, 
amikor ezeket a sorokat olvassa. 

Marosi Barna érdeme, hogy nem von 
glóriát a városépítő polgármester feje fölé: 
a támadások pergőtüzében álló nagyszerű 
diplomatát és - divatos kifejezéssel szólva 
- menedzsert varázsolja az olvasó elé. 
Bernádyt szinte mindenért támadták: a 
Főtér aszfaltozásáért, a vízmű és kanalizá-
ció megépítéséért, a város történetében 
valóban páratlan építkezési lázért. 1909-
ben például egyetlen hét leforgása alatt 
16 cikkben marasztalták el a polgármes-
tert! 1907-ben a katonai alreáliskola építé-
sének versenytárgyalását nem egy vásár-
helyi vállalkozó, hanem a pesti Grünwald 
Testvérek elnevezésű cég nyerte meg. 

A négymillió koronás üzlet még a 
nagytekintélyű cég számára sem megve-
tendő. Hogy a tanács fellebbezési jogát, a 
polgármester törvény biztosította lehető-
ségét megtorpedózzák, a legnagyobb ti-
toktartás mellett a cég egyik képviselője 
40000 koronát juttatott el Bernádynak. Az 
ügy természetesen kipattant, támadó cik-
kek sorozata, össztüze, interpelláció, s vé-
gül pedig a „nagy" per. Ekkor a törvény-
hatóság előtt - krisztusi pózban - szólásra 
emelkedett dr. Bernády György, s mon-
dotta el szállóigévé nemesedett vallomá-
sát. „Én odakint a református temetőben, 
haló poraimban is nyugodt lelkiismerettel 
fogok pihenni, mert ennek a városnak 
egyetlen fillére kezemhez nem ragadt!" 

A per első órájában, a város képviselő-
je bemutatta jegyzőkönyveket: Bernády 
György az ajándékozás napján a város 
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pénztárába befizetett 40000 koronát! Ab-
ból fizették ki a somostetői lövölde, ven-
déglő építési költségeit. Bernády György 
zsenialitása éppen abban rejlett, hogy 
nagyvonalúan könnyedén átgázolt a kis-
város szűklátókörű, vicinális gáncsosko-
dásain. 

Nézem a monumentális életművet 
elénk varázsoló albumot. Beleszédülök. 
Mennyivel világosabban látott ez a nagy-
szerű stratéga, mint kortársai közül bárki, 
a nagy hazafiúi lelkesedésben! „Mi nem a 
mának építünk, a mi épületeink az eljö-
vendő századokat, unokáink utódjait is 
kell szolgálják egykor!" - érvelt a takti-
kusnak is kiválóként fellépő Bernády, a 
„Cifra palota" - az ő idejében Városháza, 
most megyeháza - építését nagy vehe-
menciával ellenzők előtt. Bebizonyította, 
hogy az ilyen kis poros fészket éppen az 
ilyen fényűző paloták emelnek városrang-
ra. A közművelődési Ház - népszerű ne-
vén: Kultúrpalota - , a villanytelep és tur-
binaárok, a hadapródiskola (ma Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem), a polgári fiú-
iskola (jelenleg a műszaki főiskola egyik 
épülete), a Városháza melletti Nyug-
díjpalota, a Széchényi István nevét viselő 
kereskedelmi Fiúiskola - az egyik legkor-
szerűbb iskolaépület az egész Székelyföl-
dön! - (ma a műszaki főiskola központi 
épülete), a római katolikus Fiú Főgimná-
zium, bentlakás, a Bolyai Farkas nevét 
viselő Református Kollégium, a Közigaz-
gatási Iskola (Jelenleg a szakszervezetek 
és egy magánegyetem bérli), „Marosvá-
sárhely sz.kir.város Világítási és Erőátviteli 
telepe", a város műszaki fejlesztésének 
legfontosabb központja (nyolc évtized 
után is itt van a közüzem), az egykori 
székelyföldi Iparkamara, iskolák, középü-
letek egész sora, mind-mind dr. Bernády 
György polgármestersége idején épült. 
Nem kell különösebb jósnak lennem ah-
hoz, hogy kijelentsem: ezt az életművet 
túlszárnyalni nem lehet! 

További levéltári kutatást igénylő-
érdemlő feladat: Bernády amerikai útjá-
nak teljességre törekvő bemutatása. A 
kissármási hatalmas földgázmező felfede-
zése után ő az első, aki kijelenti: a jövő-

ben a földgáz fogja eltartani a várost, az 
fizeti vissza majd a kölcsönöket, kamato-
kat, az lesz az aranyfedezet! 

Zseniális „rendezőre" vall, ahogyan 
megszervezi Ady Endre, később Elek 
Apó, Móricz Zsigmond fogadását, aho-
gyan a Kultúrpalota freskóin megörökítet-
te kora Vásárhelyének hírességeit, köztük 
második feleségét, Madarász Erzsébetet. 
(Ő a Kékaihás hölgy!) „Szinte megnő 
szemünkbe, ha emlékezve rá, halmozzuk 
gyarlóságait, hiszen csak kivételes ember-
rel lehet ezt megtenni! És gyakran, amit 
éppen hibájának róttak föl, részéről a 
pillanatnyi népszeríítlenséget is (...) Élet-
műve lett az a tegnapi város." - írja Maro-
si Barna. Politikusi csalódásai visszakény-
szerítik az egykori vidéki fészekbe, s 
hogy megmutassa mire képes, belevetette 
magát a veszett iramú városépítése. 

„Olyan gazdája volt ő a városnak, hogy 
a felelősség vállalásából, lelkiismeretes-
ségből, következetességből máig tanulhat 
tőle akárki!" - kiált fel a krónika végére 
érve Marosi Barna. 1938. október 22-én 
halt meg. Temetésének rendjét maga 
szabta meg: senki nem szónokolhatott, 
csupán a református lelkipásztor olvasta 
fel az evangéliumot. Mire a gyászolók kö-
rülvették a sírt, a koporsót már le is eresz-
tették. 

Mit akart még Marosvásárhelyen felépí-
teni Bernády György? A Vigadó- és Szín-
házpalotát, úgy kívánta bővíteni a Köz-
művelődési Házat, hogy legyenek egy 
helyen a kiállítási csarnokok, műtermek. 
A Somostetőre hatalmas TBC szanatóriu-
mot álmodott Bernády György képzelete. 
A Mészáros-rét környékén épült volna fel 
a Kaszinó. 

Azt tartották róla, hogy neki minden si-
került, mindenkivel tegeződött. A kisvá-
ros szemében valóban bálvánnyá magasz-
tosult Bernády Gyuri, a két világháború 
között született, a kisebbségi sors kálvá-
riáját sorjázó politikai írásai azt példázzák, 
hogy a fő-hatalomváltozás után is meg 
tudta őrizni páratlan népszerűségét, tekin-
télyét, úgy, hogy népének egyik legkö-
vetkezetesebb szószólója maradt! Volt 
időszak, amikor a romániai magyarság 
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egyedüli képviselője volt a román Parla-
menten. A „másik" a politikus Bernády 
György éppen úgy megérdemel egy al-
bumot, mint a nagybetűs Városépítő. 

A városépítő Bernády Györgyről csak 
egy tenyérnyi terecskét nevezett el az a 
hatalom, amely kakukként költözött Ber-
nády örökébe. Hetvenöt esztendőnek 
kellett eltelnie, hogy Marosvásárhely ma-
gyarsága végre felállíthatta a 75 éve sza-
kadatlanul sürgetett Bernády-szobrot. 
Mesteremberek és idős nyugdíjasok, lel-
kes fiatalok, meglett férfiak és nők gyúj-
tiitték a rezet és a bronzot, hogy végre 
méltó emléket kapjon az a férfi, aki nél-
kül ma Marosvásárhely egyike lenne a jel-
legtelen, embersilókkal teletűzdelt város-
oknak. „Újból és újból meg kell találnunk 
magunkban a reményt: a város, amelyet 
apáink emeltek az erdélyi tolerancia és a 
más-más ajkú népek békességében visz-
szafogadja egy napon száműzött fiait." 
(Sütő András) 

Tófalvi Zoltán 

A 900 éves Magyarkanizsa1 

A Balkánon dúló háború és ennek a há-
tországnak való hatása ellenére titkon remél-
tem, hogy Magyarkanizsa 900 éves évfordu-
lójára megjelenik a már régóta készülő 
helytörténeti monográfia. Sajnos, nem így 
történt. A megjelent dokumentum- és for-
ráskötet - jellegéből következően - nem 
tudja pótolni ezt a hiányt, de a szerkesztő 
bizottságnak nem is ez volt a célja. 

Számos isméit és néhány, eddig ma-
gyarul nem publikált dokumentum került 
be a válogatásba, amely az 1870-es évek-
kel bezárólag keletkezett iratokat tartal-
mazza. Kanizsa mellett Martonos, Horgos, 
Adorján és Oromhegyes településekre 
vonatkozólag is találhatunk benne anya-
got. Ezek a községek ma a Magyarkanizsa 
székhelyű járáshoz tartoznak. 

1 Kanizsa kilencszáz éves: Dokumen-
tumok és források Kanizsáról. -
Szabadka: Üzenet. 1993- 375-484. old. 

Magyarkanizsa neve először 1093-ban 
szerepel Cnesa alakban egy Szent László 
király által készíttetett, a pannonhalmi 
Szent Márton bencés főapátság vagyonlel-
tárát tartalmazó, okiratban, annak 14. 
birtokaként, ennek fénymásolatát láthat-
juk a kötetben is. Néhány későbbi doku-
mentumot említek cím szerint is: Kenesna 
birtok első leírása (1237-1240); Kanizsa 
illetve Földvár leírása és alaprajza Marsigli 
műveiben (1694-1697); Kanizsa az orszá-
gos úrbérrendezés idején (1771); Kanizsa 
határleírása (1851); Kanizsa első monog-
rafikus leírása (I860) készítette Popovits 
György ókanizsai községi jegyző; Kanizsa 
és Martonos leírása Pesty Frigyes kézira-
tos helynévgyújteményében (1864-1865). 

Minden iratot Magyarázatok rész köve-
ti, amely nemcsak a kevésbé ismert fo-
galmak körülírása, hanem számos más 
hasznos információt is találhatunk benne. 
(Pl. innen tudjuk meg, hogy Kanizsa 
1751-től mezőváros). A dokumentumok 
nagy részét eredeti (főleg latin) nyelven is 
közlik. 

A válogatók, Dobos János és Papp 
György munkáját dicséri ez a kötet. Re-
méljük, a város monográfiájára sem kell 
sokáig várnunk. 

Györe Géza 

Két miskolci folyóiratról 

A Néprajzi Látóhatár, a Györffy István 
Néprajzi Egyesület folyóirata, 1992-ben 
indult s ma már a harmadik évfolyam első 
számánál tart. A folyóirat nem helyi, sőt 
még csak nem is országos jellegű, 
amennyiben a benne megjelent és megje-
lenő közlemények mindegyike a határa-
inkon kívüli magyarság néprajzával fog-
lalkozik. Ahogy Újváry Zoltán, a Györffy 
István Néprajzi Egyesület elnöke bekö-
szöntőjében írta: „Régi terv valósul meg a 
Néprajzi Látóhatár indulásával. Több éve 
vetődött fel bennem egy olyan folyóirat 
megjelentetésének gondolata Nép és 
Nemzet címmel, amelynek célja, hogy a 
határainkon kívüli, elsősorban a Kárpát-
medencében élő közel ötmillió magyar-
ság orgánuma legyen és hozzájántljon a 
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néprajzi, honismereti kutatások fellendí-
téséhez, a publikálási lehetőségek bővíté-
séhez. A folyóiratnak nemcsak tu-
dományos szempontból, hanem a ma-
gyarságtudat erősítése tekintetében is je-
lentős szerepet szántam. Európa minden 
országában különös figyelemmel fordul-
nak a határokon kívüli népességük felé. 
Ez a figyelem Magyarországon évtizede-
ken át alig-alig nyilvánult meg... A Nép-
rajzi Látóhatár az egész magyarságra való 
rátekintést szolgálja. Legyen ez közös és 
nemes feladatunk!" 

Annak, hogy ez a nemzetközi kitekin-
tésű folyóirat Miskolcon jelenik meg, több 
tiszteletreméltó oka is van. Mindenekelőtt 
a vidéken, Miskolcon való szerkesztésben 
és kiadásban a nálunk oly annyira gye-
rekcipőben járó kulturális decentralizáció 
határozott lépését kell látnunk. Az a kö-
rülmény pedig, hogy az öt, illetve hattagú 
szerkesztőbizottság - kizárólag külföldi 
magyarok - közül három Miskolchoz kö-
zelebbi helyeken él és dolgozik, mint Bu-
dapesthez, egyenesen megköveteli, hogy 
ezt a folyóiratot vidéken szerkesszék és 
jelentessék meg. De a kéttagú szerkesz-
tőbizottsági elnökség egyik tagja is erős 
szálakkal kötődik Miskolchoz, noha Deb-
recenben él és dolgozik: LJjváry Zoltán. 
Nem is szólva arról, hogy a szerkesztő, 
Viga Gyula Miskolcon él és dolgozik. 

A másik miskolci folyóirat, a Dimenzi-
ók abban különbözik a Néprajzi Látóha-
tártól, hogy alcíme szerint is Felső-
Magyarországi Szemle, tehát végered-
ményében regionális társadalmi-kulturális 
folyóirat. A Dimenziók a Felsőmagyaror-
szági Irodalmi Alapítvány folyóirata, 1993-
ban indult és ma már a második évfo-
lyamnál tart. Ezen különbözőségek mel-
lett a két folyóirat között igen sok a ha-
sonlóság, mind formai, mind tartalmi té-
ren. Ezt a többszörös hasonlóságot a szer-
kesztő személye biztosítja: Viga Gyula. 
Ugyanis a Dimenziókat is Viga Gyula 
szerkeszti a tőle megszokott alapossággal, 
pontosan és következetesen. A két folyó-
irat abban is hasonló egymáshoz, hogy 
láthatóan biztos a lapokon állnak; igen jó 
kivitelben, rendszeresen, mondhatni 

pontosan jelennek meg számaik, ami már 
önmagában is a bizalom növekedését e-
redményezi. Különben a Dimenziók nagy 
érdemét, különös értékét abban láthatjuk, 
hogy a felsőmagyarországi társadalmi-
kulturális kérdéseket a színvonalas, szé-
leskörű kitekintéssel készülő cikkek, ta-
nulmányok képesek általános érdekűvé 
tenni. 

Annak okát, hogy a Honismeret ilyen 
behatóan foglalkozik a két miskolci folyó-
irattal és felhívja rájuk a helytörténettel-
honismerettel foglalkozók figyelmét, a 
Néprajzi Látóhatár esetében könnyebben 
láthatjuk, megérthetjük. Hiszen ez a folyó-
irat a történettudomány, a helytörténet és 
a honismeret szempontjából elsőrenden 
fontos tudományággal, a néprajzzal fog-
lalkozik. De a Dimenziók esetében se 
nehéz kideríteni, hogy a lapban sorra 
megjelenő, magas szakmaiságról tanús-
kodó, legnagyobb részt aktuális társada-
lomtudományi, művelődéstörténeti, mű-
velődéspolitikai, közgazdasági, művészeti 
stb. tárgyú tanulmányok ugyanazt a célt 
szolgálják, mint a Néprajzi Látóhatár köz-
leményei: a színvonalas, korszerű és nem 
kevésbé fontos, hogy aktuális tudomá-
nyos ismeretek, tájékozottság szerzésének 
ügyét, a tudatosulási folyamatokat, a tor-
zulás nélküli öntudatosságot kell szolgál-
niuk. 

Nagyon nehéz volna mindkét folyóirat 
már megjelent közleményeinek tartalmi 
ismertetése. Elvégre a Néprajzi Látóhatár-
nál eddig összesen 101 tanulmány, köz-
lemény, tudománytörténeti cikk, krónika 
látott napvilágot. A Dimenziók-nál sem 
könnyebb a helyzet, mert itt 49 tanul-
mány, közlemény, könyv bemutatása 
várna ránk. Ezért azután ilyesmire nem is 
vállalkozunk, hanem az eddig megjelent 
számok mindegyikéből kiemelünk egy 
közleményt és rajtuk keresztül kíséreljük 
meg érzékeltetni a két folyóirat tartalmi 
sokoldalúságát, színvonalát, • változatos 
voltát és hasznosságát. 

Mindkét folyóiratnál kialakult a majd-
nem azonos rovatrend. Mindkettő Ta-
yiulmányok rovattal kezdi és Közlemé-
nyek rovattal folytatja. A Néprajzi 
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Látóhatárnál a harmadik rovat Tudomány-
történet és krónika címet viseli. Ez a rovat 
a Dimenziókban nem szerepel, hanem 
helyette Könyvekről rovatcím alatt 
könyvismertetéseket közöl. Ezt a megál-
lapodottnak látszó rovatrendet a Néprajzi 
Látóhatárnál némileg módosítják az úgy-
nevezett tematikus számok. Ez a módo-
sítás legtöbbször abban jelentkezik, hogy 
a Tanulmányok és a Közlemények rova-
tokat összevonják. 

A Néprajzi Látóhatár első számából 
(91/1-2.) Liszka József A szlovákiai ma-
gyarok néprajzi kutatása (Eredmények és 
távlatok) című tanulmányára hívjuk fel a 
figyelmet. A 92/3-4. számból Kriza Ildikó 
A Mátyás-hagyomány szlovén és magyar 
kapcsolatai, című tanulmányát, valamint 
Kőhegyi Mihály - Merk. Zsuzsa Székelyek 
kiutasítása Jugoszláviából című közle-
ményét ajánljuk az olvasóknak. A 93/1-2. 
számból Bálint Zsolt A moldvai csángó 
hangszeres dallamok ütempáros motívu-
mainak példatára című tanulmányát és 
Binder Pál Régi kalendáriumok az erdélyi 
és partiumi vásárokról vagy sokadalmak-
ról című közleményét emeljük ki. A 93/3• 
sz - amely a Kárpát-medence peremterü-
leteinek szőlő- és borkultúrájának bemu-
tatására szolgáló profilírozott szám volt -
egyrészt Kovách Géza Arad-Hegyalja 
szőlészetéről (Gazdaságtörténeti áttekin-
tés 1848-ig), másrészt Deáky Zita Egy 
körrendelet margójára (A bor szerepe a 
körülmetélés rítusában) című tanulmányát 
említjük. A 93/4. számból pedig Katona 
Imre A hősök mély álma a kopácsi nép-
mesékben és Nagy Ödön Népi jogha-
gyományok Havadon című tanulmányát 
emeljük ki. 

A Dimenziók eddig megjelent számai-
ból hasonló módon a következő közle-
ményeket említjük meg: 93/1-2. számból 
Horkay Horcher Ferenc A provincia dia-
dala: a skót felvilágosodás, valamint 
Monika Sagun A lengyel katolicizmus útja 
című tanulmányára, valamint Eszenyi 
Miklós könyvismertetésére (Ki kicsoda a 
Felvidéken?) hívjuk fel a figyelmet. A 
94/1. szám tanulmányai közül három ta-
nulmányt említünk az Újváry Zoltán 

(Szlovákosodás és asszimiláció), Dankó 
László (A regionális külgazdasági együtt-
működés térségi dimenziói), valamint a 
Kujbus Attila (Decentralizáció és euro-
régiók) írásait. A könyvismertetések közül 
pedig a Kriza Ildikó recenziójára hívjuk 
fel a figyelmet (Vári Fábián László: Van-
nak ringó bölcsők. Kárpátaljai magyar 
népballadák). 

Az elmondottakból és az igen szerény 
tartalmi utalásokból is láthatjuk: mindkét 
miskolci folyóirat méltán számíthat a tár-
sadalomtudományokban, főleg a mű-
velődéstörténetben, a történelemben, a 
helytörténetben, a honismeretben érde-
keltek figyelmére. Tapasztalataink szerint 
a két miskolci folyóirat már most is nélkü-
lözhetetlen és megkerülhetetlen tudomá-
nyos fórum nemcsak az Észak-magyar-
országi régió, hanem általában az egész 
magyar tudományos- és kulturális élet 
számára is. 

Dankó Imre 

NÉMETH FERENC: 

A torontáli szőnyeg 

A szövés mesterségét művelők képvi-
seletében nagy örömmel ajánlhatom min-
den érdeklődő figyelmébe ezt a szép ki-
állítású képanyaggal gazdagon illusztrált 
kiadványt. A szövésről és az ezzel kapcso-
latos alapvető tudnivalókról már számos 
kisebb-nagyobb kiadvány látott napvilá-
got a közelmúltban, mert mintha rene-
szánszát élné ez a szép mesterség és ezért 
az érdeklődés nem csekély. Azonban akit 
magasabb szinten érdekel a különböző 
stílusok, technikák ismerete, annak bi-
zony hosszú ideje nélkülözni kellett min-
den alaposabb forrásmunkát, hacsak 
egyéni kutatásba nem kezdett. Ezért is 
jelentős Németh Ferenc nemrég megje-
lent könyve, mert azt a reményt ébresztet-
te, hogy elkezdődött az ilyen irányt) 
szakirodalom hiányának pótlása. 

A könyv a szőnyegszövésnek egy kü-
lönleges fajtáját, a torontáli szőnyeget 
mutatja be, amely alig ismert, vagy éppen 
félreismert területe a szövésnek, ezért 
stílusának tisztázása most ugyanúgy idő-
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szerű, mint története során nem egy alka-
lommal. A könyv inkább iparművészet -
történeti tanulmány, amely a bánáti sző-
nyegszövés negyedszázadát mutatja be 
Streitmann Antaltól Kovalszky Saroltáig, 
de mivel a szerző jó ismerője e földrajzi 
területnek és e témának is, bízunk benne, 
hogy a torontáli szőnyegek sajátosságait 
kimerítőbben részletező kiadványok is 
követik majd a jelenlegit. 

A lexikoni meghatározás szerint a to-
rontáli szőnyeg „gyapjú anyagból üzem-
szerűen készült, kelim szövésű, mértani 
mintájú, élénk színezésű használati sző-
nyeg". Összefoglalóan: a Torontál me-
gyében élő szerbek, románok, bolgárok, 
szlovákok és az al-dunai székelyek ha-
gyományaira támaszkodó szőnyegtípus. 
Az eredeti népi motívumok a múlt század 
közepéig alapul szolgáltak. Európa az 
1867-es párizsi világkiállításon ismerte 
meg a torontáli szőnyeget, majd az 1873-
as bécsi kiállításon is szép sikert aratott, 
de aztán különböző piaci behatásoknak 
engedve művészi szintje romlani kezdett 
és elvesztette eredetiségét. 

Amikor Streitmann Antal a megyeszék-
helyre került, Nagybecskereken lendület-
nek indult a bánáti háziipar, amely első-
sorban a nagyhagyományú torontáli sző-
nyegszövést jelentette. Streitmann festő, 
iparművész és gimnáziumi rajztanár volt, 
aki 1879-től haláláig Nagybecskereken 
működött és majdnem négy évtizedes, 
fáradhatatlan tevékenységével minőséget 
adott és művészi szintre emelte a bánáti 
szőnyegszövést. Kezdetben a nagybecs-
kereki szövőműhely felügyelője, majd a 
torontáli háziiparegylet titkára. 

1881-ben az Országos Nőipari Kiállítá-
son szép sikerrel vettek részt sok egyéb 
szőttesekkel, de főleg a szőnyegekkel. A 
siker következményeként szövőiskolát 
szerveztek Nagybecskereken és Nagyki-
kindán. Műszövészetté kívánták fejleszteni 
a megye népi szövészetét. Ki akarták szűrni 
a hibákat, vissza akartak térni az eredeti régi 
minták alkalmazásához és a lágy, puha szí-
nek használatához. Mindezek mellett széles 
szövőszékeket rendszeresítettek. így alakult 
ki az új típusú torontáli szőnyeg. 

1883-ban 700 taggal megalakult a to-
rontáli háziiparegylet. Elnöke Hertelendy 
József, a megyei főispán lett. 1884-ben 
Nagybecskereken szövőtanműhely léte-
sült 9 növendékkel. 

A szövészet felvirágoztatásában újabb 
lépést jelentett a keleti típusú (szmirna, 
perzsa) csomózott szőnyeg megjelenése 
ezen a területen. 1887-től 5 évig kísérlete-
zett ezzel Streitmann Antal, olyan jó 
eredménnyel, hogy az első helyi megren-
delő, Deutsch Zsigmond kérésére szőtt 16 
m2 szalonszőnyeget számtalan megrende-
lés követte. A csomózott szőnyeg nagy-
méretű elterjedése kiszorította a torontáli 
padlószőnyeget, amely ezután pad-, ágy-, 
asztalterítővé és bútorszövetté lépett elő. 
Kelet ősi motívumait a szövés technikájá-
val alkalmazták. Az örökérvényű keleti 
szőnyegek befolyása elnyomta a régi, íz-
léstelen naturalisztikus szőnyegeket. A 
nagybecskereki műhelyből hazatért tanu-
lók szétvitték az egész vidéken az itt ta-
nultakat és így lehetővé vált, hogy a szö-
vőműhelyben elért sikerek, eredmények 
minél hamarább általánossá legyenek. 
Rövid idő alatt még külföldön is híressé 
váltak e vidék háziiparának termékei. A 
nagybecskereki szövőtanműhely felszere-
lését korszerű szövőszékkel bővítették, de 
a fejlődés, a sok megrendelés végül egy 
szőnyeggyár létrehozását tette szükséges-
sé, amely 1894-ben meg is alakult. Ter-
mékeivel sok hírnevet szerzett e vidék 
szövőasszonyainak, nem utolsósorban 
munkahelyeket, ami megélhetést jelentett 
számukra. A gyár kötelezettséget vállalt a 
tanműhely fenntartására, amely továbbra is 
a tervezés, kísérletezés, újabb lehetőségek 
kipróbálásának (pl. fonás és festéstechnikák 
kidolgozása) színhelye volt. 

1885-ben a Budapesten rendezett or-
szágos kiállításon egy szerb és egy 
„csángó" szoba összes szövött tartozéká-
nak bemutatásával szerepelt. Streitmann 
Antal több díjat is kapott ekkor. Nagy-
szentmiklóson torontáli ipari kiállítás nyílt, 
hogy csak néhányat említsünk a sok közül. 

A nagybecskereki szőnyeggyár tehát 
nyugodtan támaszkodhatott a Streitmann 
Antal által vezetett szövőtanműhely mű-
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vészeti irányítására. Kezdetben szmirna és 
perzsaszőnyeg készítésével indult a ter-
melés, de néhány év múlva már áttértek a 
faliszőnyeg szövésére is és egyre több 
neves művész faliszőnyegterveit kivitelez-
ték. (Horti Pál, Nagy Sándor, Nádler Ró-
bert, Lakatos Artúr stb.) Leghíresebb talán 
mégis Vaszary János festőművész, akinek 
leginkább köszönhették a világ különbö-
ző pontjain kapott elismeréseket. A 
milleneumi kiállításra is lázas előkészüle-
tek folytak. Ennek részeként 1896-ban két 
szőnyeg és több futószőnyeg készült a 
királyi pár megrendelésére. 

Ebben az időszakban a nagybecskereki 
és kikindai mintára számos híres szövőtelep, 
műhely alakult többek között Melencén, 
Franyován, Eleméren, Törökbecsen. Leghí-
resebb talán a Kovalszky Sarolta által veze-
tett németeleméri szövőműhely lett, amely-
ről kiderült, hogy a gödöllői művésztelep 
szövőműhelyének távoli bánáti csírája. 
Kovalszky Sarolta neve az 1881. évi buda-
pesti nőipari kiállításon való sikeres részvé-
tele következtében vált ismertté, szerb sző-
nyegeivel és vánkosaival. 

1898-ban elkészítette egy eddig itt is-
meretlen technikájú szőnyeg másolatát, 
amelyet az Iparművészeti Múzeumtól kért 
kölcsön. Ezáltal ő honosította meg nálunk 
a svéd, scherrebeki technikát, melynek 
segítségével lehetővé vált „a modern tö-
rekvések szellemében" tervezni újabb és 
újabb darabokat. A „modern törekvések" 
alatt természetesen az akkortájt Európa-
szerte kibontakozó szecessziót értették. 
Az új technika viszonylag gyors elsajátítá-
sát a torontáli kelim technikával való ro-
konság tette lehetővé. Ezután, több 
Vaszary János és Horti Pál által tervezett 
szecessziós szőnyeg szövése következett, 
amelyen a magyar népi motívumok is 
szerepeltek és a nemzetközi elismerés 
nem is maradt el: Torino, ezüstérem. Az 
ilyen szellemben tervezett szőnyegek or-
szágszerte elismerésben részesültek (sze-
gedi aranydíj, budapesti állami érem). 
Minden művészi érték és sikersorozat el-
lenére, piac hiányában a németeleméri 
műhely nagy nehézségekkel küszködött, 
1902-1903 körül a szövés megszűnt. 

Körősfői Kriesch Aladár, mint a ném.et-
eleméri szövőműhely közvetlen ismerője 
értesült a nehézségekről. A műhelyt át-
vette Kovalszky Saroltáról és Gödöllőre 
telepítette, hogy a magyar szőnyegművé-
szet ne maradjon félbe. 1904-ben megin-
dult a munka Gödöllőn. Kovalszky Sarolta 
még néhány szőnyeget itt is szőtt, de az-
tán tanítványa, Guilleaumme Margit taní-
totta szövésre a gödöllőieket. 

Láthatjuk tehát, hogy Kovalszky Sarolta 
németeleméri szövőműhelye úttörő szerepet 
játszott a magyarországi szecesszió ki-
alakulásában (még évekkel a gödöllői mű-
vésztelep megalakulása előtt), mert mű-
helyében honosította meg a képszövésre 
igen alkalmas scherrebeki technikát és ott 
kezdte szőni 1898-ban Vaszary János művé-
szi tervei alapján az első, eredeti magyar 
motívumokkal készült szecessziós falikárpi-
tokat." Ez a Gödöllőre átplántált tevékeny-
ség még a húszas évek elején is működött 
és hozta létre e kor maradandó művészi 
kivitelezésű szőnyegeit. (Fónim, 1993-) 

Vándor Klára 

DIÓSZEGI LAJOS: 

Fejezetek Hajdúszovát helytörténeté-
ből és néprajzából 

A falumonográfia szerzője oktató neve-
lő munkája mellett több mint negyven 
éve honismereti szakkörvezető is, Hajdú-
szovát díszpolgára. 

Könyve hat részre tagolódik. A község 
természeti viszonyainak rövid ismertetése 
után részletesebben foglalkozik a falu 
településtörténetével. Nyomon követi az 
első Szovát falut a kőkorszak legutolsó 
szakaszától napjainkig, a település víz-
parti, soros építkezését a Kösely folyó a-
lakította ki. 

Megállapítja a szerző azt is, hogy az el-
ső Szovát nem a mai helyen feküdt. Az 
1594-es tatár támadás, az akkor Szabolcs-
hoz tartozó települést feldúlta, s elpusztí-
totta. Az újjáépülő falu Báthory Gábor er-
délyi fejedelem birtoka lett és lakói az új, 
református hitet követték. 

Külön fejezet foglalkozik a polgárosodás-
sal, az 1848-49-es forradalommal és szabad-
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ságharccal, s az első és a második világhá-
borúval. A szerző közli annak a 69 szová-
tinak a nevét, aki részt vett a szabadság-
harcban. Az első világháborúban körülbelül 
900 szováti katona harcolt, akik közül 198 
halt hősi halált. Szemtanúk alapján részlete-
sen leírja a falu körül zajló 1944-es harcokat, 
majd az élet újra indulását. A második világ-
háború több mint 100 hősi halottjának nevét 
is közli a szerző. 

Fontos fejezete a könyvnek a népes-
séggel, gazdasággal, életmóddal foglalko-
zó rész. Sajnos ebben a faluban is találko-
zunk a lakosság számának csökkené-

sével: 1939-ben 4258, 1991-ben 3710 fő 
volt Hajdúszovát lélekszáma. A szerző közöl 
a földrajzi és utcanevekből is. Színes leírás-
ban elevenednek meg a falu ünnepei, ételei, 
s a lakodalmi szokásai. A befejező rész a 
község művelődésével, s a faluban élt és 
működött meghatározó személyiséggel fog-
lalkozik. E fejezeten belül ismerteti a szerző 
a honismereti szakkör munkásságát, pályá-
zatait, történetét. 

A könyv hozzájárul a falu megtartó 
erejének növeléséhez (1994. 136. old.) 

Szamosújvári Sándor 

Csernakeresztúri tájház (Fazekas Tibor rajza) 
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„Beszéld el nekem a múltat s megisme-
rem belőle a jövőt". Pályaművek a 75 éves 
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konferencia előadásainak anyaga. 1993. 
szeptember 27-28. (Főszerk.: Fürészné Mol-
nár Anikó) Tudományos Füzetek 9 Tata, 
1994. 210 old. 
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inkig. Dorogi füzetek 7. Dorog, 1994. 27 old. 
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Hargita Kalendárium 1995. Csíkszereda, 
1994. 223 old. 
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mel rendezett nemzetközi iskolatörténeti 
konferencia előadásainak anyaga. Tatabá-
nya, Esztergom 1994. ápr. 12-13. (Főszerk.: 
Fürészné Molnár Anikó) Tudományos Füzetek 
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Szekszárd, 1994. 25 old. 
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Juhász Lajos: Sajókeresztúr krónikája. Ki-
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mai Katolikus Iskola és Könyvtára a század-
fordulón; Körmendi Géza: „Hol vannak a ka-
tonák..." 

Kossuth emlékhelyek Zemplénben 
1994; Megemlékezések a centenárium 
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Rábamentén. Celldömölk, 1994. 89 old. 

Strobel Árpád: Tata neve. Szájhagyomány 
a történelemben. Tata, 1994. Szerzői kiad. 96 
old. 

Szakái Aurél: Kiskunhalas anno... (Képek 
Kiskunhalasról 1880-1940) Kiskunhalas 1994. 

Számadás: Mezőkövesd város önkor-
mányzata 1990-1994. Kiad.: Mezőkövesd vá-
ros önkormányzata. Mezőkövesd, 1994. 79 
old. 

Szamosújvári Sándor: Személyi bibliog-
ráfiája. Debrecen, 1994. 

Szatmár megye monográfiája. 
(Otthonom Szatmár megye) 1993. 78 old. 

Székely kalendárium 1994. Szekszárd 
1993. Kerényi Kiadó 106 old. 

Székelyné Körösi Ilona: Kecskeméti év-
századok. Fejezetek a város múltjából. Kecs-
kemét, 1993. 71 old. 

A székelyudvarhelyi Balázs Ferenc 
Vegyeskar (1928-1994) névadó ünnepsége 
emlékfüzete. 1994. 28 old. 

Szili Ferenc — Erdész István: Egy évszá-
zad tapasztalata 1894-1994. A kaposvári Cu-
korgyár története. Kaposvár, 1994. 96 old. 

Szűcs György — Zubicki András: Jándi 
Dávid (Nagybánya könyvek 4.) Miskolc, 
Mission Art Galéria. 1994. 159 old. 

Szvircsek Ferenc: Nőtincs (1317-1944) 
(Nógrád megye települései) Salgótarján 1994. 
Mikszáth Kiadó 66 old. 

Tarka lepke kis mese. Szerk.: Káka Ro-
zália (Katolikus óvoda 3 ) Márton Áron kiadó 
285 old. 

Tata Barátainak Köre Évkönyve 1994. 
16. köt. Tata, 1994. 84 old. 

A tartalomból: Hadnagvné Kiss Etelka: „Ez 
a város születésem helye"; Gyüszi László: A 
zsidóság helyzete a tatai esterházy-
uradalomban (XVIII-XIX. század); Szentessy 
László: Dobroszláv Lajos emléktáblájának 
avatása. 

Téka 1994/1. A Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeum Tájékoztatója - Szentendre 1994. 44 old. 

A tartalomból: A Nyugat-Dunántúl tájegy-
ség megnyitó ünnepsége 1993- szeptember 
24; Mozaikok a megnyitó ünnepségről; A 
dunaszegi képoszlop képeinek restaurálása és 
rekonstruálása; Barabás Jenő, Mendele Fe-
renc, Szolnoky Lajos: megemlékezés. 

Téka 1994/2. Szentendre, 1994. 88 old. 
Emlékszám, mely Vargha László (1904-1984) 
építész és néprajzkutató előtt tiszteleg. 

Tóth Ágnes: Telepítések Magyarországon 
1945-1948 között. Kecskemét, 1993- 221 old. 

Gergely Katalin: Martos (Martovice) ke-
resztnevei (1731-1982) Magyar tiévtani dolgo-
zatok 109• ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszék-
csoport Budapest, 1992. 132 old. 

Végvári Lajos: Életrajzi bibliográfia. 
(Összeáll.: Prejczer Paula) (Miskolci 
Portkei ion Tanulmányok 10) Miskolc, 1994. 

Vidinszky Emőke: Borsod-Abaúj-
Zemplén megye helységneveinek rendszere. 
(Miskolci Magyar Nyelvészeti füzetek 2.) Kiad-
ja Miskolci Bölcsész Egyesület Magyar Nyelv-
tudományi Tanszéke. Miskolc, 1994. 26 old. 

A Vörösmarty Mihály Általános iskola 
arculata a kialakulás, fejlesztés, önfejlesz-
tés tükrében 1984-1994. Miskolc, 1994. 

Zsidóság a „Somogy" tükrében 1866-
1890 (Sajtórepertórium) Összeáll.: Nagy Zol-
tán Kaposvár, 1994, Somogy Megyei Levéltár, 
Megyei és Városi Könyvtár. 126 old. 
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K e d v e s B a r á t u n k ! 

A Mikszáth Kiadó híven programjához, gyönyörű könyvvel járul hozzá Nógrád Me-
gye bemutatásához, önismeretünk elmélyítéséhez. Nógrádi Műemlékek címmel adja 

ki új könyvét, várhatóan 1995. március 15-ig. 
A kötet szervesen illeszkedik a Kiadó és az önkormányzatok által indított és éltetett 

„Nógrád Megye Települései" sorozathoz, noha kivitelezésében jelentős többletet kap 
ezúttal az olvasó. 

A Nógrádsáp, Nógrád, Mátraverebély, Pásztó, Szirák, Tereske, Cered, Karancskeszi, 
Héhalom, Keszeg, Nézsa, Herericsény, Salgótarján Kisterenye, Szügy, Balassagyarmat, 
Lüke, Egyházasgerge, Zabar, Cserhátsurány, Nógrádmegyer, Karancskeszi, Erdőtarcsa, 

Szécsény, Hollókő, Benczúrfalva, Egyházasdengeleg, Nádújfalu, Szentkút, Csesztve, 
Mohora, Tar nevezetességeit felsorakoztató könyv FRICS GYULA szerkesztésében és szaksze-

ri! szövegeivel, 51 színes fényképpel lát napvilágot. 
A művészi fotók élményeit fokozza az album harmonikus megtervezése és igényes 

kivitelezése. A könyvet fényes műnyomó papíron és keménytábla kötésben jelenteti 
meg a Mikszáth Kiadó. 

A színes képeken látható felvételek leírását a magyar mellett angol, francia, német, 
orosz és szlovák nyelven is olvashatja és megismerheti a hazai és külföldi olvasó. 

A Nógrádi Műemlékek nélkülözhetetlen segédanyaga lesz a történelem, művészettörté-
net és magyar irodalom tanításának, önismereti nevelésünknek általános és közép iskolá-
inkban. Remek ajéndéknak ígérkezik családi és baráti körben. Vállalatok, pénzintéze-
tek és vállalkozók számára az üzleti kapcsolatok keretében a figyelmesség kifejezésé-

nek finom eszköze lehet e szép album. 
Nógrádi Műemlékek megrendelhető az ismertetőben leírt módon és a könyves-

boltokban is megvehető lesz. 

TISZTELT OLVASÓNK, KEDVES MEGRENDELŐNK! 
A Mikszáth Kiadó szeretné, ha megrendelői és olvasói törzsközönsége számára enyhí-

teni tudná az emelkedő könyvárakat. Ennek két feltétele van: könyveink megvásárlása, 
illetve terjesztésükben való közreműködés, 

így van ez a Nógrádi Műemlékek című kötetünkkel is, melynek bolti ára 560 Ft 
lesz. Ezt az árat a terjesztők és a nyomdai muuka magas költségei alakítják ki 

KEDVEZMÉNYEINK: 
=> Kötetenként 30 %-os (azaz 168 Ft-os) kedvezményt kapnak azok a megrendelőink akik 

5, vagy annál több példányt rendelnek meg a könyvből. 
=> Akik öt, vagy annál több kötetet adnak el teljes áron, a harminc százalékos kedvez-

ményt jutalékként kapják a Kiadótól. (Iskolai könyvterjesztők, bizományosok, könyv-
ügynökök, magánszemélyek, stb.) 

Hasonló kedvezményt kapnak a Mikszáth Kálmán Társaság tagjai is. 
=> Akik a megrendelésük általuk kiszámított ellenértékét befizetik csekkünkön, és azt a 

Mikszáth Kiadó 1995. február 20-ig megkapja, mint a kötet megjelenésének támogatói, 
név és cím szerint szerepelnek a könyvben. 

Kérjük, megrendelési szándékát a négyzetek kitöltésével jelezze! 

Megrende l em a N ó g r á d i Műemlékek c. k ö n y v e t p l d . - b a n O 

A M i k s z á t h K á l m á n T á r s a s á g tagja vagyok Cl 

A N ó g r á d i Műemlékek c í m ű könyv t e r j e s z t ő j e leszek O 

Név, cím: 



A Nógrádi Műemlékek című könyv megrendelhető címünkön: 
3100 Salgótarján Pf. 34. 



Az Úz-völgyi e m l é k m ű avatása Dr Szőts Dániel beszél (Albert Levente felvételei) 
Háborús veteránok az emlékmű előtt 




	003-007
	008-012
	012-014
	014-017
	018-020
	021-022
	022-027
	027-029
	030-040
	041-043
	043-048
	049-051
	051-052
	053-056
	057-059
	059-061
	062-065
	066-069
	071-089
	090-102
	103-106

