
fehér asszony, a boszorkányok, ördögök tanyája, ahol éjjel táncolnak, zajonganak, 
égetik a pénzt és ijesztgetik az embereket. 

A XIX. század utolsó harmada jelentős változásokat hozott a falu életében. Megépült 
a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal, mely közelebb hozta a településeket egymáshoz, 
de megfosztotta a vidék, lakosságát az ániszállításből, szekerességből eredő mellékke-
resettől. A kihívásra Kalotaszeg népe a varrottas és fafaragó háziipar megteremtésével 
válaszolt. A varrottas háziipar mentora Kalotaszeg nagyasszonya Gyarmathy Zsigáné 
volt, aki országgal-világgal megismertette a csodálatos varrottasokat. Híres varróasszo-
nyai között ott voltak a bikali lányok, asszonyok is. A Mode Welt című folyóirat útján a 
bikali motívumok a seses, a tulipán, a rece-csipke bejárták az egész világot.3'' 

A XX. század elején a fafaragás is háziiparrá fejlődött. Malonyai Dezső, A kalotaszegi 
magyar nép művészete című könyvében neves bikali fafaragókról írt, Antal István 
Jánosról, aki az asztalok, székek, falitékák mellett „dúdoló masinát" is készített, Kozma 
Kis Györgyről, aki „hímes széket, százfajta fejfát" faragott.35 

A Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara több gyakorlati fafaragó tanfolyamot 
szervezett Kalotaszegen. Bikaion 1910 tavaszán 16 ifjú részvételével tartottak tanfo-
lyamot, mely jelentős anyagi sikert hozott: „készült 400 darab tárgy 1500 korona érték-
ben... egész évben 3500 korona volt a bikaliak mellékkeresete".36 A faluban rövidesen 
fafaragó szövetkezet létesült. Büszkén írta Kós Károly 1912-ben: „az idén is dolgozik a 
magyarbikali bútorkészítő és fafaragó szövetkezet, melyben 30 legény készíti a búto-
rokat a faluban és 7 legény tanulja az asztalosságot a kolozsvári ipariskolában."37 

A XX. századi változások, a nehéz kisebbségi sors miatt a fafaragásból nem lett 
népfenntartó háziipar. 1989. decembere után a bikali nép újra a termőföld tulajdono-
sává vált. Ma az újrakezdés keserves időszakát éli, de ezen túljutva bizonyára az ősei 
földjéhez való ragaszkodás lesz az az erő, mely a bikaliakat szülőföldjükön megtartja. 

Sebestyén Kálmán 

Cirillbetűs szerkönyvek 
a magyar 
művelődéstörténetben 

Amikor az 1746-os piliscsabai rablógyilkos-
ságba keveredett szerb ortodox pópa, az 
egykori tolvajok jámbor sóskúti orgazdája után, 
más szóval a Veszprémi Püspöki Könyvtár cirill 
szerkönyveinek egykori tulajdonosa után 
kutattam a Fejér megyei Levéltárban, arról 
győződtem meg, hogy a sóskúti, távolabbról a 
Fejér megyei szerb lakosság településtörténete 
szempontjából legalább annyira fontos anyagot 
tartok a kezemben, mint amennyire jelentősnek 
tarthatók e források az említett veszprémi 

3 4 Kalotaszegi varrottas album, 8. füzet. 1891. Szerkesztő: Pétsy József és Szentgyörgyi 
Lajos. 

35 Malonyai Dezső: A kalotaszegi magyar nép művészete. Bp. 1907. 34. old. 
3 6 A Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara Jelentése, 1910. 118. 
3 7 Kalotaszeg, 1912/5. 15. old. 
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könyvtár régi cirill könyveinek eredete szempontjából. Jóllehet az is érdekes kérdés, 
hogyan kerülhettek egy római katolikus könyvtárba ortodox, más szóval pravoszláv, 
azaz görögkeleti szertartáshoz használatos templomi könyvek? 

Fel kell idéznünk, hogy a kereszténység kezdeteitől már eltérően fejlődött római, 
nyugati területeken, és a bizánci, keleti területeken az egyházi liturgia. Az 1054-ben 
bekövetkezett egyházszakadás pedig csak gyorsította a különbségek kialakulását. Az 
ortodox, szerencsétlenebb szóhasználattal görögkeleti egyházakból azután a XVI-
XVIII. század folyamán kiváltak az ún. unitusok, azaz egyesültek, akik elismerték a 
római pápa fennhatóságát. Ők lettek a görög katolikusok, megkülönböztetésül a római 
katolikusoktól, vagyis azoktól, akik a nyugati liturgiát használják templomaikban. Mert 
a görög katolikusok megtartották és mindmáig őrzik eredeti keleti szertartási rendjüket! 
Ehhez pedig jóval több liturgikus könyvre van szükségük, mint a Misekönyvvel és a 
Bibliával jórészt beérő nyugati egyháznak. A bonyolult keleti szertartást szolgálják a 
böjti liturgiához szükséges Triodionok, az év minden napjára az „aktuális" szent tiszte-
letére énekelt szertartásokat tartalmazó Mineák, a tartalmára nevével is utaló Apostol, 
és még sok más szerkönyv. Ezeket bizony drága pénzen kellett beszerezni. Megérte 
tehát a tizennyolcadik században hazánkban házaló orosz könyvkereskedőknek -
akiknek működését Hodinka Antal tárta fel - , hogy moszkvai vagy kijevi nyomtatvá-
nyokat hozzanak viszontagságos úton. A templomoknak kellett a könyv. Keleti szertar-
tásúak voltak az ortodox szerbek, az ortodox, és ugyancsak egyházi szláv (ószláv) 
liturgikus nyelvet használó románok, valamint a görög katolikus vallású, Kárpátalján 
élő aiszinok. A könyvek szakszerű bibliográfiai leírása, jelenlegi könyvtáraink anyagá-
nak feltárása így ezeknek a népeknek a történelméhez is adalékokat nyújt. A bejegy-
zésekből, a margináliákból sok esetben máshol hiába keresett adatokat nyerünk. 

A Veszprémi Püspöki Könyvtár nyolc kötet egyházi szláv nyelvű szerkönyvet tar-
talmaz. Közülük négyben találunk bejegyzést arról, hogy azokat Pável Iljics vásárolta 
1732-ben, illetve 1736-ban, éspedig Sóskúton. Egy könyv margináliái utalnak az 1740-
es, illetve 1742-es esztendőre, újabb névvel: Nikolasz Milovánovity templomszolga. 
Ezért azért is fontos, mert Dinko Davidov szerb egyháztörténész szerint az 1739-es 
pestisjárvány idején Csobánkára menekültek szerbek Sóskútról és Perkátáról, ám a 
könyvek tulajdonosai - a sóskúti szerb lelkész és környezete - így feltehetőleg nem 
voltak köztük. 

Sóskút a történelmi Fejér és Pest vármegyék határán fekvő, jelenleg Pest megyei 
község. Vármegyei hovatartozását jellemzi egy 1696. november 27-én kelt átirat, 
amelyben Pest-Pilis-Solt megye jelzi, hogy az adót arányosan kivetette Törökbálint és 
Sóskút helységekre is, mivel ezek ab antiquo Pilis megyéhez tartoznak, ami a budai 
jezsuiták birtokában levő donációs levélből is kitúnik. A jószomszédi kapcsolat érde-
kében ezért arra kéri Fejér megyét, hogy a két falut ne számítsa be helységei közé. 
Mindazonáltal a bennünket érdeklő időszakban Sóskút Fejér megyéhez tartozik, és a 
komáromi jezsuiták bérlik. Mindkét körülménynek jelentősége van a könyvek sorsát 
illetően. Jelentőséget kap továbbá az is, hogy 1777-ig, tehát a székesfehérvári püspök-
ség felállításáig a veszprémi püspökség gyakorolt egyházi juriszdikciót a katolikusok 
fölött. Amint látni fogjuk, egy nevezetes esemény kapcsán az ortodox templomot 
katolizálták, így annak a könyvei nem véletlenül kerültek Veszprémbe. 

Mint ismeretes, a török megszállás, majd a tizenötéves háború pusztításai miatt el-
néptelenedett falvakba új, délszláv lakók is érkeztek. Érdekes, hogy az első jövevé-
nyek katolikus telepesek voltak, akiket ferencesrendi barátok hoztak Boszniából és 
Horvátországból. Sóskútra 1648-ban telepítettek be katolikus horvátokat a komáromi 
jezsuiták, akik a földesúrtól, a Jakusith családtól a községet bérelték. A katolikus 
horvátok másfél évtizedig lakták a községet, akkor a török földesúr - hódoltsági, 
kettős adóztatású területen vagyunk! - , aki a budai pasa udvarához tartozó Ruli aga 
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volt, harminc ortodox szerb (rác) családot telepített be. Ám ők is megfogyatkoztak, és 
a harmadik réteg, amelynek papjai a vizsgált könyveket használták, a Csemovics 
Arzén ipeki pátriárka vezetésével 1695-ben a községbe érkezett szerbek csoportja. 

A sóskúti szerb ortodox egyházközség papjai 1746-ban törvénysértő ügybe kevere-
dett. A piliscsabai kocsmáros rablógyilkosság áldozatául esett, ám a szolgálója megme-
nekült. A rablók egyikében egy pomázi lakosra ismert, aki azt vallotta, hogy a sóskúti 
pópa pincéjében szoktak gyülekezni. A szerb pópa megszökött, ám sikerült őt utolérni 
Konstantinápolyban, jóllehet 1746-ban még nem működött az Interpol. Valamennyi 
forrásunk, beleértve Padányi Bíró Márton veszprémi püspök Canonica Visit at io\ának 
jegyzőkönyvét, amely a legrészletesebben írja le az eseményt, megegyezik abban, 
hogy a Konstantinápolyban elfogott és hazatoloncolt szerb pópát kivégezték, éspedig 
kerékbe törték - ám a nevét nem találjuk. Csak „görög rítusú pópa", illetve „a szerbek 
pópája" néven emlegetik, ez pedig azt jelenti, hogy az általunk jelzett margináliákban 
szereplő Pável Iljics ierej (azaz pap, görög eredetiben: hiereusz), illetve pop Pável 
(azaz Pável pap) azonos lehet azzal a személlyel, aki a keresztény papi hivatást és az 
orgazdai tevékenységet együtt gyakorolta. Bizonyosat persze nem mondhatunk, mert 
nem pontosan az események évéből származnak a margináliák - ám ez a jelentőségü-
ket nem csökkenti. Hiszen ezek a margináliák a könyvek vásárlásáról szólnak, minden 
bizonnyal a vándor könyvkereskedőkre utalva, mert orosz és ukrán nyomdák terméke-
iben szerepelnek. (A szerb és velencei nyomtatványokat a bevándorlók mindenütt 
magukkal hozták, a keleti szláv területről származókat pedig itt vásárolták) így egé-
szítheti ki az egyházi könyvtárainkban megbúvó anyagok vizsgálata Hodinka Antal 
kutatásait, aki több tanulmányt írt a Magyarországon házaló „muszka könyvárusokról". 

Ami a sóskúti szerbeket illeti, őket 1748-ban elűzték. A komáromi jezsuita házfőnök 
bejelentette, hogy mivel a szerb pópát rablásban való cinkosság miatt kerékbe törték, 
ő katolikus szlovákokat akar a faluba telepíteni. így is történt, s a szlovákok kései 
utódai még századunk derekán is megtalálhatóak Sóskúton. A szerb templom katolikus 
szempontból eretnek könyvei pedig a borromei típusú egyházférfi, Padányi Bíró 
Márton veszprémi püspök betűtiszteletének köszönhetően kerülhettek mai helyükre. 

Éppen az ő tágabb környezetéhez tartozott rátóti prépost korában az az Eszterházy 
Károly, aki egyházszervezésben, építkezésben és kultúrapártolásban, sőt a radikális 
hitvédelemben is példaképének tekintette Padányi Bíró Mártont. Amikor Eger püspö-
ke lett, Eszterházy Károly építtette ki azt a barokk várost, amely ma hazánk harmadik 
leglátogatottabb idegenforgalmi központja. Eszterházy emeltette a Líceum épületét, 
amelyet egyetemi célokra szánt, ám álma nem valósulhatott meg. Benne korának 
európai viszonylatában is igen gazdag könyvtárát rendezte be, amely gazdagon repre-
zentálta mindazt, amire egy XVIII. századi katolikus egyetemen szükség lehetett. Az 
ortodox, egyházi szláv nyelvű könyvek természetszerűleg nem tartoztak ebbe a gyűj-
tőkörbe. Mégis, negyvenhat ilyen kötettel dicsekedhet, köztük egy világviszonylatban 
egyedül álló példánnyal! 

Itt nincs terünk arra, hogy a gyűjteményt leírjuk. Csupán megemlítjük, hogy a 
munkácsi görög katolikus egyházmegyéből az 1750-1760-as években rendszeresen, 
később elvétve tanultak papnövendékek az egri római katolikus szemináriumban. 
Rájuk utal tizenöt különböző név a margináliákban. A ruszin szeminaristák viszonya 
Egerrel feszült volt, egy ízben minden növendék megszökött a lepedőikből készített 
kötélhágcsón. Nyilván a súlyos és nagy szerkönyveket nem vitték magukkal - bár 
aligha magyarázható mind a negyvenhat kötet eredete hat kispap szökésével. 

Érdekes alakja az egri cirillikák tulajdonosainak Habina Lukács görög katolikus 
paptanár. Homonnai parókus korában ellentétbe került munkácsi egyházi felsőbbsé-
gével - Bradács János esperes bécsi hivatalos útjára nem akart, néhány társával együtt, 
hozzájárulást fizetni. Mondván, a nevezett nem az egyházmegyei ügyeket intézi, ha-
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nem saját püspökségét készíti elő. Amikor valóban Bradács lett a püspök, azonnal 
börtönbe csukatta Habinát, aki onnan Egerbe szökött. A ruszin kispapok tanára lett, 
mint a keleti szertartásokat és az egyházi szláv nyelvet egyedül ismerő egri 
„szakember". Kézjegyét egy ritka, Magyarországon egyedüli példányban meglévő 
Liturgikon őrzi. 

Földvári Sándor 

A budai polgári lövészegylet 
Kimnach Károly naplója alapján 

Nemrég került a kezembe a régi budai lövölde fényképe. A lövöldét ükapám, 
Kimnach Lajos tervezte és egy barokk épülethez illesztette 1826-ban. A barokk részt 
1930-ban lebontották, de az általa tervezett klasszicista épületet meghagyták, műem-
lékként tartják nyilván. Az épület helye: II. ker. Bakfark Bálint u. 2. (azelőtt Szegény-
ház u. ill. Iparostanuló u.) 

Ükapám 1785-ben Pozsonyban született és 1866-ban Budán halt meg. Elődeihez 
híven kőműves lett. Vándor- és gyakorlóévei után Budán telepedett le, ahol mint 
építőmester és a város polgára 1812-ben tette le esküjét. Ügyvédi diplomát szerzett 
Károly fiával (a napló írójával) tevékenyen részt vett Buda város feladatainak megoldá-
sában, Károly és Vilmos fiaival a lövészegylet életében is. 

Három kötetes, gótbetűs, több mint 1000 oldalas naplójából közreadok néhány, a 
lövészegyletre vonatkozó részletet. Ezek megmutatják az egyletben zajló életet. 

Ünnepi „fénylövészet" (1842) 

Kimnach Lajos gyakran szervezett a lövöldében kellemes, vidám estéket. Most az az 
eredeti ötlete támadt, hogy néhány barátja bevonásával ún. „fénylövészetet" rendez. -
A kitűnően sikerült összejövetelen az egyleti tagokon kívül számos kiemelt vendég 
vett részt. Különös örömöt okozott Sándor Móric gróf örökös főlovászmester megjele-
nése, aki a többiekhez hasonlóan nagy élvezetet talált a céltáblák közepébe erősített 
fények sikeres megcélzásában. A verseny, az udvaron éjfél körül felhordott vacsora 
annyira elragadtatták, hogy kérte, tartsanak rövidesen hasonló éjszakai lövészetet a 
saját grófi költségén. - Az estén Kimnach Lajos célzott a legpontosabban, ő nyerte meg 
a fődíjat, a 6 db. körmöci dukátot. 

Ferenc József látogatása a budai polgári lövészegyletben (1868) 

Ritka családi esemény történt őfensége hosszabb budai tartózkodása alatt. Budán 
magyar főhercegnő született, ki a keresztségben a Mária Valéria nevet kapta. Az öröm 
általános volt, különböző ünnepségeket tartottak a városban. A budai lövöldében 
április 28-án ünnepi lövészetet rendeztek. E délután beláthatatlan néptömegek, felnőt-
tek, gyerekek hosszú sorokban vonultak ki az utcára. Megszállták az útvonalat, melyen 
a király kíséretével elhaladt. Mindenki közelről szerette volna látni és üdvözölni kirá-
lyát. 

Az uralkodó érkezésekor Paulovics László, Buda főpolgármestere, az egylet 
főlövészmestere, a királyi családot üdvözlő beszédében kiemelte, hogy 1867 a király 
áldásos megkoronáztatásának éve egybeesett a lövészegylet fennállásának 100. évfor-
dulójával. 
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