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Tisztelt Olvasónk! 
A huszonnegyedik évfolyamába lépő Honismeret megújult szerkesztőbizottsága legelső 

feladatának tartja, hogy megköszönje eddigi munkájukat azon tagjainak, akik az újonnan 
megválasztott elnökség titkos választása alapján nem kerültek a szerkesztőbizottság sorai 
közé. Reméljük, hogy továbbra is számíthatunk szakmai és baráti segítségükre. 

Köszöntjük a szerkesztőbizottság új tagjait, s reméljük kölcsönösen örömünk telik majd a 
közös munkában, a honismereti mozgalom szolgálatában. 

Ilyenkor, karácsony közeledtével azon kellene gondolkodnunk, hogy mivel ajándékozzuk 
meg egymást, esetünkben mi, a szerkesztők, kedves Olvasóinkat? Ehelyet arra kényszerü-
lünk, hogy bejelentsük: emelnünk kell a lap árát, hogy valamelyest igazodhassunk a papír 
árának és más költségeknek növekedéséhez. A lap eladási ára még így is csak mintegy 
harmadát fedezi az előállítás költségének, és ez is igen méltányos, amit meg kell 
köszönnünk a Mikszáth Kiadó és Nyomda Kft-nek. 

A 1 Ionismeret példányonkénti ára 1996-tól 98 Ft, évi előfizetési díja pedig 540 Ft lesz. 
Bízunk benne, ez még mindig nem akkora összeg, hogy a kedves Olvasók ne juthatnának 
hozzá a laphoz. Cserébe mindössze annyit ígérhetek a megújult szerkesztőbizottság 
nevében, hogy valamennyien törekszünk a lap elkötelezettségének és színvonalának 
megtartására, sőt növelésére. 

Ezzel az ígéretünkkel kívánunk minden kedves Olvasónak áldott Karácsonyi Ünnepeket 
és boldog, boldogabb Újesztendőt. 

A Szerkesztőbizottság 
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Magyarság, európaiság 

Pozsgay Imre: 

Magyarság és a világ magyarságának 
szellemi kapcsolatai1 

A rendszerváltás óta fontos szempontok, újabb meg ú jabb követelmények fogalma-
zódtak meg a címben említett szellemi kapcsolatnak az ápolására. Ahhoz, azonban, 
hogy erről a szellemi kapcsolatról, a maga valódi értékei szerint beszélhessünk, szólni 
kell az ország helyzetéről, nemzetközi kapcsolatáról, külpolitikájáról, a világ magyar-
ságához és benne a határokon kívül é lő kisebbséghez való viszonyáról. Tudom, au-
tentikus előadók, e tárgyban jártas emberek szóltak már erről és szólnak is még a 
Honismereti Akadémián, én tehát leszűkítem a magam tárgyára ezeket a kapcsolatokat. 

Ahogy elnök úr bejelentette, a Magyarok Világszövetsége Akadémiáján is vállaltam 
szerepet. A Szövetség arra kért, hogy induló új vállalkozásában, ebben a torzsalkodá-
sokkal teli és a Szövetséget sem elkerülő viszálykodó világban próbáljunk meg elindí-
tani egy olyan kezdeményezést , amely é p p e n a címben is szereplő szellemi kapcsola-
tok ápolását szolgálja. Olyan intézményt kívánunk létrehozni, amely bizonyítani tudja, 
hogy bár a magyarság állam- és szálláshelyei immár 75 esztendeje nem esnek egybe, 
mégis eleven, szerves, történelmi, kulturális alapokon létrejött közösségi kapcsolat áll 
fönn a világ magyarsága között, és ha ez a kapcsolat fennáll, akkor annak színvonalas, 
igényes szellemi kifejeződési formát kell adni. Főként arra való tekintettel, hogy a ha-
tárokon túl élő magyar ifjúság, ha szakmát szerez feladathoz jusson, ne proletarizálód-
jék, ne vesszen el az asszimilációs kényszerek következtében. 

' A XXIII. Honismereti Akadémián elhangzott előadás szerkesztett szövege. 
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De nem kevésbé fontos szempont az is, hogy kapcsolatot keressünk a világban élő 
magyarság második, harmadik, többedik nemzedékének tagjaival, olyanokkal, akik 
talán már arra sem voltak képesek, hogy családjuk révén elsajátítsák a magyar nyelvet, 
de elevenen él bennük felmenőik származásának tudata. Egyetlen példát említhetnék 
erre: az Amerikai Egyesült Államokban a legutóbbi népszámláláskor mintegy 4-500 
ezer között volt azok száma, akik magyar anyanyelvűnek vallották magukat, vagy be-
szélik a magyar nyelvet, de 2 millióan voltak, akik magyar származásúnak tűntették fel 
magukat a kérdőíveken. Ez az egyetlen adat jelzi, hogy a mai szerény és körülményes 
viszonyok között is mennyi lehetőség van a nemzeti kapcsolatok ápolására. 

Térjünk vissza kiindulópontokhoz, és itt azt a kérdést kell föltenni, érték-e magyar-
nak lenni? Értékes dolog-e a magyarsághoz tartozni? Humanizálható-e ez a kérdés, 
elhárítható-e a kirekesztés veszélye vagy szándéka, megoldható-e erre a kérdésre a 
válasz úgy, hogy ne sértsünk nemzeteket, más népeket, vagy ez ügyben másként gon-
dolkodó embereket? Hiszem, vallom, hogy azon a sokat emlegetett Illyési alapon -
amely szerint magyarnak lenni nem származás, hanem vállalás kérdése - , úgy hi-
szem a többi nemzethez, nemzetiségekhez, etnikumokhoz való viszonyunk is tisztáz-
ható, mert ez a türelmes és történelmileg hiteles, Illyés Gyula által megfogalmazott ál-
láspont türelmet jelent mások önmeghatározó, identitáskereső szemléletével kapcso-
latban. így aztán az se lehet kihívó és borzolódást okozó szempont, ha kimondjuk, 
hogy magyarnak lenni érték. Kimondhatjuk, hogy nélkülütik szegényebb lenne a vi-
lág. Márpedig szegényebb valami csak attól lesz, ha értékeket veszít el. A magyar tör-
ténelem, a magyar kultúra - szemben bizonyos lebecsülendő szándékokkal és ijesztő 
kihívásokkal - , valódi éltéke a világ kultúrájának és időszerű kulturális kapcsolatainak. 
Ha nem hiszünk abban, hogy értékes dolog magyarnak lenni és a magyarsághoz tar-
tozni, akkor nem hihetünk mások identitásában se, és nem hihetjük azt, hogy közös-
ségek révén jön létre a kultúra, és el kellene fogadnunk azt a képtelenséget, amit a 
bukott internacionalizmusban próbáltak leghatározottabban megfogalmazni, de más 
eszményekben is fel-felbukkan ez a rémkép, hogy univerzálisan alkot az emberiség 
kultúrát és közösséget. Hát ilyen nincs. Minden szociológiai, történelmi és kulturális 
tény tagadja ezt a fajta szemléletet, így aztán bárki bármit mond is ma ebben a riogatott 
és sokszor fenyegetett világban a nemzetről, nemzetiségekről, népcsoportok összetar-
tozásáról, szociológiai tényként állapítható meg, hogy ha megkérdezik valakitől, mi-
lyen közösséghez tartozónak tekinti magát, a többség első helyen a családját, második 
helyen a nemzetét említi. Ennél több nem juthat eszébe, mert ennél többet már csak a 
nemzetek tudnak egymás között létrehozni. Ahogy Kölcsey mondja: Korlátolt az - nem 
szó szerint idézem, de a Parainesis idevágó gondolatait gondolom mindannyian jól 
tudják - korlátolt, szűk agyú ember az, aki nem lát tovább eresze távlatainál, de nem 
lehet egy közösség tagja az, aki úgy hiszi, hogy horizontja tágabb, mint nemzetéé. Ezt 
a kapaszkodó, ezt a fajta tájékozódási lehetőséget, közösségépítő kapcsolatot emleget-
tem én az előbb, amikor azt mondtam, hogy értékes dolog és érték magyarnak lenni, s 
ebből a szempontból kell a világban való helyünket is megvizsgálni. 

Ha ezt kimondjuk, akkor ehhez még valami hozzátartozik a nemzetekről szóló el-
mélkedésekhez. Miért van mégis az, hogy olyan iszonyatos riadalom fogja el a nyugati 
nemzeteket, országokat, elsősorban Nyugat-Európát, ha interetnikai kapcsolatokról, 
nemzeti öntudatról, nemzeti újjászületésről hallanak? A készültség, a tájékozatlanság 
egyaránt benne van ebben a riadalomban, hiszen a szovjet birodalőm bukása után azt 
látták, hogy főleg a birodalom területén, vagy annak hatáskörében, befolyási övezeté-
ben vagy ideológiai körében a különböző nemzetek, népek függetlenségért folytatott 
küzdelme átcsapott nyílt háboniba, fegyveres eszközökkel folytatják azt, amit politika-
ilag képtelenek voltak megoldani és ez valóban riasztó perspektíva, ha a nemzetek 
jövőjét szemlélem. 
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Van azonban ennek egy másik, történelmileg hitelesebb aspektusa. Gondolják el: jó 
dolog-e, hogy megszűnt a Szovjetunió? Igen, az emberiség történelme szempontjából 
szükségszerű volt a szovjet birodalom bomlása, zsákutcának bizonyult az ott megter-
vezett útvonal és veszedelmet jelentett a bomló, válságokkal teli, stagnáló Szovjetunió 
a világra nézve. Megszűnése államalakulatainak és ideológiájának pusztulása az embe-
riség javát szolgálta. De megszűnt volna-e a Szovjetunió a benne élő vagy a felügyelete 
alá tartozó nemzetek újjászületési mozgalmai nélkül? Pontosan arról van szó, hogy a 
szovjet rendszer bukása a nemzeti újjászületés eredménye. A függetlenségre, az önál-
lóságra, a szuverenitásra való törekvés közösségi szándékának produktuma, hiszen 
Oroszország történelme azt mutatja, hogy ez az ország végtelen stagnálásra képes. Egy 
ponton nem tudott soha megbirkózni a problémáival: a bekebelezett népek ügyeinek 
intézésével Európának ajánlhatjuk tehát figyelmébe, hogy ha a közjónak tekintik a 
szovjet birodalom bukását, akkor ne felejtsék el, hogy milyen módon ment végbe ez: a 
nemzeti újjászületés, a nemzeti függetlenségre törekvés produktumaként. Ezért aztán 
jobb lenne, ha nem Karabah és Szarajevó felől néznénk a nemzeti kérdést, hanem en-
nek a produktumnak a tükrében vizsgálnánk a nemzetek sorsát és helyzetét. Az a nyu-
gat-európai polgár, aki Szarajevóból látja az etnikai kérdést, az körülbelül olyan, mint-
ha valaki az elektromossággal a villamosszékben és nem a lámpából ismerkedne meg. 

A nemzeti, nemzetközi és nemzetek közötti kapcsolatok dolgába tehát, és Magyar-
ország helyzetének tisztázásában, ezt is bele kell kalkulálni. Mi történt a rendszervál-
tással? S miként vált lehetővé a rendszerváltás után a szovjet megszállás szűntével az, 
hogy a magyarság új módon kapcsolatot kereshet egymással? A rendszerváltás először 
is 1989 elején, 1956 átértékelésével, megszűntette a politikai emigrációt. Értelmét, okát 
vesztette a politikai emigráns lét és ez nagymértékben átalakította és átszerkesztette a 
világban élő magyarság helyzetét. A másik témakör a Jaltai Egyezmény és a nyomában 
született határozatok - Potzdam és a párizsi békék - következményeinek újragondolá-
sa, ami gyakorlatilag lehetővé tette és kivitelezhetővé Közép-Európa rekonstrukcióját. 
Jól emlékszünk erre a keserves tényre, hogy 1945. febaiárjában Jaltában a három nagy: 
Sztálin, Roosevelt és Churchill úgy határoztak, hogy hadizsákmányként és háborús ju-
talomként, a jószolgálat fejében, Sztálin és a Szovjetunió kapja meg Kelet-Európának 
azt a részét, amelyet később szocialista országoknak neveztek. Ebből voltak kitürem-
kedési szándékok, voltak ilyen meg amolyan igyekezetek, de a nyugat 1989 decembe-
réig, a Máltai konferenciáig tiszteletben tartotta a saját adományát, amelyet háborús 
jutalomként adott oda a Szovjetuniónak. A Szovjetunió számára azonban az 1980-as 
évek elejétől kényelmetlen lett, ez a térség, akkor jött rá, hogy ez nem háborús juta-
lom, hanem kolonc, amitől valami módon - de akkor még úgy képzelték, nagyobb 
vereség nélkül - meg kellene szabadulni. Bárcsak tudtuk volna, hogy így van, de saj-
nos ez csak később derült ki. 

Új világpolitikai és nemzetközi konstelláció állt elő, azzal, hogy a Máltai Konferen-
cián Bush és Gorbacsov nyilvánosan is kimondták: nem újabb Jaltát akarnak, hanem 
az ellenkezőjét: az egykori Közép-Európa független, szabad államainak közösséggé 
válását. Jalta átutalt bennünket a kelet-európai térségbe, felszámolta Közép-Európát, 
vagy legalábbis megkísérelte történelmileg, kulturálisan, ideológiailag, szellemileg föl-
számolni. Ebből a helyzetből szabadított ki bennünket a rendszerváltás, visszanyervén 
államunk szuverenitását, nemzetünk függetlenségét. Tudunk-e ezzel a szuverenitással 
megfelelő módon gazdálkodni? Profán, látszólag nem ide illő kifejezés, mégis megis-
métlem: az a kérdés, hogy tudunk-e gazdálkodni a szuverenitásunkkal egy olyan vi-
lágban, amikor a nemzetek között piaci, gazdasági, társadalmi, kulturális együttműkö-
dés minden nemzettől megkívánja, hogy szuverenitásának egy részét ennek az 
együttműködésnek az oltárán áldozza fel? Ebből a szempontból vizsgálandó - éppen a 
visszanyert szuverenitás értékeit is tiszteletben tartva - , hogy Magyarország az európai 
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intézmények tagja lesz-e, vagy más utat választ. Úgy gondolom, most m é g sokak szá-
mára furcsa ez a kérdés, mert az rejlik benne, mintha nekünk választási lehetőségünk 
volna. De ha nem volna választási lehetőségünk, akkor azt kellene mondanom, hogy 
nincs szuverenitásunk, nincs függetlenségünk. A finnek is furcsán viselkedtek e b b e n 
az európaizálásban, hiszen emlékeznek a csatlakozás szavazati arányára: 48 - 5 2 % kö-
zött oszlott meg, tehát igen gyenge többség. Norvégia kispekulálta, mi az érdeke és 
hogyan tarthatja magát távol az Európai Unió intézményeitől úgy, hogy az Unió hasz-
nát lefölözhesse. Mi pedig azt látjuk, hogy a jótékonykodó, vállveregető, rendszervál-
tás utáni gesztusok múltával Magyarország - a hozzá hasonló helyzetben lévő Kelet-
közép-európai országgal együtt - várólistára került. 

A kérdés ezzel kapcsolatban n e m alaptalan az összmagyarság létérdekét mérlegelve 
sem. Kétségtelen, a magyarság jövője szempontjából döntő jelentősége van annak, 
hogy a magyar állam területén élő magyarság hogyan döntsön a vi lágban való tájéko-
zódás lehetőségei között. És ma - e lőbb már Szarajevó kapcsán emlegetet t riadalom 
okán - elég nagy a távolságtartás az európai intézmények részéről, mindig akad, aki a 
jó szavakat elhinti közöttünk, de mindig ott működik a vétó, amelyik a felvételt meg-
akadályozza. Mi legyen tehát a t e endő ebben a helyzetben? 

Nem várhatjuk tétlenül, hogy kegyosztó európai intézmények belá tó cselekedetei 
révén egyszer csak úgynevezett európaiak leszünk. Azt sem először tisztázzuk egymás 
között, hogy mit jelent európainak lenni. Nekünk azt az 1100 évet jelenti, amit itt töl-
töttünk el a Kárpát -medencében és ami alatt az e lőbb értéknek nevezett és vallott 
kultúrát, történelmet létrehoztuk. Azért itt a dikciónak mindig megvan a jelentősége. 
Világosan, félreérthetetlenül kell beszélni. Nem Európába megyütik, hanem bizonyos 
európai intézmények tagjai szeretnénk lenni. Ezek közül számunkra a legfontosabb az 
Európai Unió, amelyik gazdasági, piaci, sőt kulturális és történelmi szempontból is -
hisszük, valljuk - e lőnyös lenne Magyarország számára, de nem kínál azonnali megol-
dásokat a magyar problémákra. És ha Norvégiát, Finnországot említettem, folytathat-
nám Ausztriával és más országokkal. Tény, hogy az Európai Unió, amit korábban Eu-
rópai Gazdasági Közösségnek, Közös Piacnak is neveztek, s Maastricht óta Uniónak 
becézik, ez az intézmény nem gyógyászati szanatóriumi célokra jött létre, oda n e m 
kezelésre vesznek föl problematikus országokat, hanem azokat veszik föl, akik megol-
dották problémáikat. 

Ezért van választási lehetőségük azoknak, akik oda belépnek. Mert azok is úgy vé-
lik, hogy mérlegelni valójuk van e tekintetben. A norvégoknak korántsem volt oly csá-
bos a brüsszeli i rodákhoz tartozni, mint amennyi előnyt jelent kívül maradni. A finnek 
többsége végül is úgy gondolta, hogy a beletartozás az igazi nemzeti é rdek, hasonlóan 
döntött Ausztria, Svájc pedig - amelynek tradícióit jól ismerjük - , még az Európai Gaz-
dasági Térbe sem volt hajlandó belépni . Tehát véletlenül se higgye senki, hogy egy 
stnikturálatlan, differenciálatlan, szép, gazdag, jóléti rendszer működ ik Nyugat-
Európában, amely ha kinyújtja a kezét és elér néhány nemzetet, akkor azokat boldo-
gítja. Inkább úgy mondom: boldogabb, szerencsésebb nemzetek közössége ez, ahova 
bejutni küzdelem kérdése. 

Nos, reménytoszlató céllal jöttem én Szombathelyre, hogy eiTÓl beszéljek? Nem! Inkább ar-
ról van szó, hogy Nyugat-Európa még nem ismerte föl Magyarország, Csehország, Szlovákia, 
Horvátország, Szlovénia és Lengyelország jelentőségét, legalábbis nem eléggé ahhoz, hogy 
kapkodjon utánunk. Nekünk viszont eléggé ismernünk kell helyzetünket és meg kell 
győznünk a fejlett nyugatot, ne meghunyászkodva és megalázkodva kapkodjunk utánuk. 

Mire a l apozom ezt a ki je lentésemet? 
Nem olyan régen Strasburgban egy ilyen üggyel foglalkozó konferencián vehettem 

részt, ahol nyugat-európai unionista a képviselők az Európai Parlament tagjai, sokféle 
tapasztalt, Európa-ügyekben jártas politikus jött össze és elképesztő volt az a - erős 
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kifejezést nem akarok használni - lokális szemlélet, amelynek alapján a mi Kelet-
Közép-Európánkat nézték. Költségszámítási alapon a német képviselő szerényen 90 
milliárd ECU-ről beszélt, mint a Közös Piac vagy az Unió költségéről, ha felvesz ben-
nünket. A spanyol ráduplázott - mert neki több a féltenivalója - 180 milliárd ECU-t 
emlegetett. Csak egyetlen dolog nem jutott eszükbe - megpróbáltuk aztán erre figyel-
meztetni partnereinket hogy ez nem költség, hanem befektetés. Nyugat-Európát ne-
künk arra kell ráébresztenünk, hogy megbukik a tőkekoncentrációval együttjáró ke-
gyetlen versenyben, hogyha nem terjeszkedik. Márpedig a hódító terjeszkedések ideje 
lejárt, Európa - paradox módon - egyetlen helyen, Európában terjeszkedhet. És ha ezt 
nem ismerik fel, akkor Nyugat-Európa az óceán két partján folyó kíméletlen verseny-
ben egy történelmi emlékkel telezsúfolt skanzenné válik, ahová a szerencsésebb nem-
zetek majd bámészkodni járnak. Nekünk tehát ebből a szempontból kell megközelíte-
ni az európai ügyeket, a magyar ügyet is ebben az európai kapcsolatrendszerben és 
nem kell holmi morális hivatkozásokkal igényelni ezt a részvételt. Egyébként is tudjuk, 
hogy az igazi Európát a Karolingok óta számítják, az pedig a lovagi, gerinces, emelt 
fővel járó Európa volt, mi ezt a csúszó-mászó ajánlkozó módot nem vállalhatjuk és 
nem választhatjuk. 

Ezeknek az összefüggéseknek a felemlegetése nélkül valójában nem tudunk reális 
választ adni arra a kérdésre, hogy mi legyen a határokon túl élő magyarság és a világ-
ban élő magyarság szellemi kapcsolata. Az előbbi okfejtés idevezet, magatartásunk 
döntő jelentőségű a határokon túli magyarsággal szemben. Ha mi mindenáron be aka-
runk jutni egy olyan térségbe ahol iszonyodva, rettegve gondolnak a kisebbségi prob-
lémára, a nemzetiségi kérdésre, általában az etnikai konfliktusra, akkor felbukkanhat 
egy olyan anyaországbeli magyar politika - minthogy bizonyos spekulációkban ennek 
jeleit már láttuk - , hogy vessük el ezt a koloncot, ami akadályoz bennünket az Európai 
Unióhoz való csatlakozásban. S hogy odaát mennyire reális dolgokról van szó, hadd 
idézzem egy brüsszeli francia lapban megjelent amerikai NATO-szakértőnek a cikkét, 
amely arról szól, hogy miként akar Magyarország a NATO tagja lenni, egy olyan or-
szág, amelynek határai mentén hárommilliónyi kisebbsége van ' Ez casus belli, a NATO 
nem fog háboais okot vásárolni - zárja fejtegetéseit ez a nagyokos amerikai szakértő. 

Ebből két információ a számunkra is nagyon fontos: az egyik magának a NATO-nak 
az alapállása ebben az ügyben. Ennek lényege - amit már sejteni lehetett, a Partnerség 
a békéért elnevezésű egyezkedés idején hogy békében mindvégig veletek vagyunk, 
háborúban ne számítsatok ránk. A NATO nem óhajt a háborús térfélen jelen lenni. A 
másik drámai információ, hogy még mindig mennyire tudatlanok a magyar ügyben. 
I logy mennyire előítéletek szabják meg gondolkodásuk pályáját. Hiszen, ha ismernék 
csak a XX. századi magyar történelmet, akkor tudná a NATO minden illetékese, hogy 
míg a dél-tiroliak karabéllyal, a baszkok, az észak-írek bombával igyekeztek érvényt 
szerezni a nemzeti akaratnak; a 75 esztendő óta kisebbségi sorsra ítélt magyarság jo-
gainak érvényesítéséért terrorisztikus eszközhöz soha nem nyúlt ez idő alatt. Ez a ma-
gyar kisebbség mindig alkotmányos úton kívánt érvényt szerezni jogainak, szemben 
más nemzetekkel. 

így aztán, aki a magyar kisebbség dolgát közvetlen kapcsolatba hozza az Európai 
Unióval, az ilyenfajta előítéletes nyugati gondolkodás és járatlanság miatt azt követelné 
meg, hogy az anyaországi magyarság mondjon le a kisebbségeiről. Nem tudnék most 
markáns politikai szervezeteket megjelölni, amelyek ezt így gondolják, a gyanúm 
mégis megalapozott. Ebben az országban mindig akadt politikai erő, amelyik rosszul 
mérte föl a nemzetközi kapcsolatok jelentőségét és hajlandó volt a legnagyobb, néha a 
legaljasabb áldozatot is meghozni azért, hogy érvényesüljön. Ez az egyik lényeges 
dolog, amit az a világban élő magyarsággal való kapcsolat dolgában szerettem volna 
kimondani. Sem történelmi, sem kulturális, sem erkölcsi alapunk és okunk nincs arra. 



hogy az államhatárok által szétszabdalt magyarságról lemondjunk, hiszen közösséget 
alkot ez a magyarság, függetlenül az országhatárok költöztetésétől és változtatgatásá-
tól. Ez egy több mint ezer esztendős közösség, amelynek megvan az értéke, jelentő-
sége a világban és ilyen alapon kell szemléletünket, kapcsolatunkat és segítőkész-
ségünket kifejezni. S ha ezt így kimondtam, akkor talán nem tűlzás egy másik követ-
keztetést sem levonni, mégpedig azt, hogy nincs Magyarország a világ magyarsága 
nélkül, és a világ magyarsága nem létezhet Magyarország nélkül. 

A határokon túl élő kárpát-medencei magyar közösségek dolgában Magyarország a 
rászorultság elve alapján köteles segítséget nyújtani. Rászorultságon egyáltalán nem 
szociális szempontot és polgármesteri hivatalok lajstromát gondolom. A veszélyeztetett-
ség mértéke szerint kötelesek szellemi támogatást nyújtani. 

Magyarország szűkös és nehéz körülményei között, minden állampolgárnak és a 
nemzeti identitásnak járó tisztelettel, iskolában, anyagi javakban, egyebekben állami 
támogatást adunk a hazánkban élő kisebbségeknek, kifejezetten azért, hogy kisebbsé-
gi létükben fennmaradjanak. Tudom nem eleget, tudom hiányok vannak e tekintetben, 
én az elvet szeretném nyomatékosan hangsúlyozni. Szomszédságunkban a magyar 
többsége olyan államokban él, ahol az állam korlátozza azon intézményeket, amelyek 
az identitás fennmaradását célozzák és szolgálják. Előbb-utóbb reméljük ezek az álla-
mok is rájönnek, hogy ez hosszabb távon nekik is veszteség. Addig pedig nekünk, 
szegény magyar államnak - nem sajnálkozva, de jószándékkal - pótolnunk kell azt, 
amit a szomszéd országokban polgáraival szemben az állam elmulaszt iskola dolgá-
ban, ösztöndíjak dolgában egyebek. Ugyanakkor autonóm közösségként kell tisztel-
nünk ezeket a határokon túli magyar közösségeket. Azonosulunk autonómia-
törekvéseikkel, azon a módon, ahogy ők maguknak az autonómia koncepcióikat ki-
alakítják, hiszen lehetőségeiket ők ismerik, Tiszteletben tartjuk autonómiájukat, 
amennyiben nem igyekszünk anyaországi politikai viszonyokat oktrojálni ezekre a 
közösségekre. Politikai nyerészkedés céljával senki nem induljon el ezekre a sokat 
szenvedett területekre, bízzuk rájuk, hogy a demokrácia normái és követelményei sze-
rint, a maguk politikai kifejezési formáit saját eszközeik és lehetőségeik között alakít-
sák ki. Az anyaországbeli magyaroknak a szellemi kapcsolatok építésében, szervezé-
sében méltóságteljes tisztességes magatartást kell tanúsítaniuk. Nem mehetnek osko-
lamesterként ezekre a területekre, tanulni kell nekünk is a kisebbségi sorban élő 
testvéreinktől, közösségeiktől. 

A lényeg tehát, hogy érték magyarnak lenni, és ezt az értéket magyarok tudják 
fenntartani a világ javára. Ehhez a közösséghez hozzátartozik az a magyar közösség, 
amely történelmi, kulturális alapon a magyar nemzet része, határaink mentén, a Kárpát 
medencében, és szerte a világban, amelyik magyarnak vallja magát. 
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Sill-Aba Ferenc: 

Magyarság — kereszténység — európaiság1 

A témát abban a vonatkozásban fogom kibontani, hogyan, miképpen valósul meg a 
magyarság-kereszténység-európaiság eszméje a Szombathelyi Egyházmegyében? Ám 
az Egyházmegye kereteit ki kell bővítenem, hiszen sokkal előbbre nyúlik ennek a te-
rületnek kapcsolódása nyugathoz, mint amióta a Szombathelyi Egyházmegye van. Te-
rületileg pedig le kell szűkítenem, mert a Szombathelyi Egyházmegye Zala megye te-
kintélyes részét is magában foglalja és azok a szempontok, amelyek föl fognak merül-
ni, mégiscsak szűkebben, Vas megyéhez kötnek bennünket. A régiónkban működő 
egyházmegye ugyan csak 1777-ben alakult meg, de számolnunk kell azzal, hogy a ke-
resztény hívők jelenléte és működése, tehát maga az egyházi élet Európa e térségében 
csaknem kétezer éves múltra tekint vissza. Térségünkben az egyház szinte létének első 
századától kezdve jelen van. Vas megye területén a Római birodalom Felső-Pannónia 
tartományának része volt, ahol virágzó kultúra, jelentős keresztény szellemiség bonta-
kozott ki. Hivatkozom arra, hogy a legtöbb latin-feliratos keresztény sírkő magyar föl-
dön éppen a mi városunkból és a város környékéről maradt ránk. Keresztény kultusz-
épületek romjai vannak itt, sőt néhány évtizede, itt a Vas megyei Mákfán találtak rá az 
eddig legidősebbnek ismert miséző kehelyre, amelynek paténája, tányérkája a Magyar 
Nemzeti Múzeum egyik megbecsült kincse. Ha pedig Szent Mártont említem, aki Pan-
nónia tartomány Savaria városában született, s arra gondolok, hogy kultusza egész Eu-
rópában megtalálható - mindez fényesen tanúsítja, hogy a Szombathelyi Egyházmegye 
milyen gyökerekkel kötődik Európához. 

A népvándorlás idején az e lőbb virágzó keresztény közösségek szétszóródtak ugyan 
a pannóniai tájakon, de a romantizált lakosság töredékében kétségtelenül itt maradt. 
Erre utal, hogy éppen a tartomány székhelyének a neve Savaria - vagy ahogy akkor 
mondták Sabaria - , az itt lakó népesség nyelvében napjainkig tovább él. 

Amikor Nyugat-Európa népei a keresztény hitre tértek és a görög-római kultúrát át-
vitték a barbár népekből összekovácsolt nyugat-római császárság területére, létrehoz-
ták a nyugat-európai keresztény népek közösségét. Ebben a közösségben épült ki a 
keresztény jellegűnek ismert kultúra, az írásbeliség és az iskolák különböző fokozatai. 
Az iskoláknak akkor fontos feladatuk volt a liturgikus éneklésre való felkészítés, ki-
bontakozott a templomi kórusművészet. Ide sorolhatjuk a miniatúra, a könyvmásolás 
műhelyeinek alkotásait, majd később a festészet és az ötvösművészet remekeit is. 
Megtörtént a vallási tanoknak és a nyugati kultúrának egybefonódása. Ez a szellemi 
mívesség az egyház irányításával és mecenatúrájával csodálatos alkotásokat hozott lét-
re és hagyott az utókorra. Azt mondhatjuk, hogy a népvándorlás évszázadai után az 
európai, az egyházi kultúra egy és ugyanaz. Ezt a sommás véleményt Nagy Károly 
uralmára és egyházpolitikájára utalva egész sajátos hangsúllyal emelhetjük ki, mert 
azzal, hogy Nagy Károly a Frank birodalmat sikeres hódítások után egybekapcsolta 
Szászországgal, a bajor területekkel, majd magáénak mondhatta Eszak-Itáliát és Hispá-
niát, sőt legyőzve az avarokat megszerezte Pannóniát is, Európának e tekintélyes ré-
szén a keresztény kultúra magvetője lett. 

Keresztény eszme hatotta át egész birodalmát. Ez volt a kapocs, amely a birodalom 
gazdaságilag széttagolt országrészeit egységben tartotta. A szoros hatalmi, politikai és 
kulturális kapcsolat törvényes kerete lett a Hadriánusz pápától kapott „Collectio 

' A XXIII. Honismereti Akadémián elhangzott előadás szerkesztett szövege. 
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Dionysio Hadriana", amely a 802-es Aacheni birodalmi gyűlésen a Frank birodalom 
alkotmányává vált. Ez a törvénykönyv Nyugat-Európa püspökeit bőséges anyagi ja-
vakkal látta el, polgári ügyekben való hatalmukat megnövelte, így szinte beláthatatlan 
területeken volt lelki és politikai joghatóságuk. A Karoling korban a mi vidékünk -
Pannónia Rába vonalától délre eső része - a Salzburgi érsek joghatósága alá tartozott. 
Ez volt a helyzet akkor is, amikor a magyar törzsek a Kárpátok medencéjét 1100 évvel 
ezelőtt elfoglalták. 

Ahogy Rábától délre Salzburg, úgy a Duna medencéjében, a Pannónia északi részén 
Passau püspöke gyakorolt joghatóságot. Amikor Géza fejedelem követeket küldött 
Ottó császárhoz és késznek mutatkozott a kereszténység felvételére, akkor először a 
Szent-Gallen-i szerzetes, Brúnó indult el a magyar nép misszionálására. Ő a salzburgi 
érsek joghatósága alá tartozott. Később aztán a passzaui egyházmegye papjai, továbbá 
a szláv Adalbert és társai jöttek Magyarországra, hogy a keresztény hitet terjesszék. Az 
a térítő munka, amit Briino kezdeményezett, idővel nagyon szépen felvirágzott. Azt 
kell mondanunk, hogy Géza fiának, Szent Istvánnak már a részben kereszténnyé vált 
magyar népet kellett szervezett egyházközösséggé formálnia. Tudjuk, hogy ezt szép 
eredménnyel tette, amikor püspökséget, egyházközösségeket és keresztelő egyháza-
kat hozott létre. 

A kulturális munkában és a hittérítésben a bencés szerzetesek végeztek századokra 
ható munkát. Az ország első kulturális központja a pannonhalmi - akkori nevén Szent-
Mártoni - apátság lett. Emellett itt Pannóniában a pécsvárdai, a bakonybéli szerzetesek 
hittérítői és az akkori civilizációt továbbadó kisugárzása volt a jelentős. 

Szent István nyugattal való szellemi kapcsolatának egyik emléke a cluny-i apáttal, 
Odiloval való levelezése, de ezen túl Rómával is eleven kapcsolatot hozott létre, hi-
szen tudjuk: a pápától kapta az ország alapításhoz annyira fontos koronát. Szent Ist-
vánnak szoros kapcsolata volt kelettel is. Még az egyházszakadás előtt vagyunk, bár a 
szemléletbeli különbségek ekkor már eléggé kiéleződtek. Szent István anyja, Sarolta 
valószínűleg görög szertartású keresztény volt, így feltételezhetjük, hogy István saját 
családjában élte meg a szemléletbeli feszültségeket. Ezért külön megbecsülő törekvé-
se, hogy kiépítette a kelet és nyugat közötti kapcsolatot, legalábbis erre komolyan tö-
rekedett. Az országon keresztül zarándok utat nyitott a Szentföldre, Bizáncban temp-
lomot és pihenőhelyet állított fel, Jemzsálemben zarándokházat alapított, Rómában is 
zarándokházat és templomot építtetett. Munkálkodása nyomán megindult az érintke-
zés a földrajzilag távoli népek között. Ennek az élénk szellemi, lelki kapcsolatnak 
napjainkban is követhető jele például a Patrocinium, a templomoknak címe és a sze-
mélyeknek védőszentje. Egy-egy szent ember kultuszát nyomon követve, szinte ki le-
het tapintani a különböző vidékek szellemi kulturális kapcsolatait. Nem véletlen, hogy 
a passaui székesegyház titulusa, Szent István vértanú, első királyunknak névadója lett. 
A keleti zarándoklásokon kialakult kapcsolatok emléke mindmáig az országunkban 
lévő sok korai Szent György, Szent Mihály titulus vagy Miklós, Kozma, Demjén, 
Pentele patrocinium. 

Vas megyében a Vasvári Káptalan Szent Mihály titulust kapott. Ha ezt a kezdetben 
szerzetesi közösséghez hasonló papi társulást nehéz is Szent István koráig visszavin-
nünk - annak ellenére, hogy ez a hagyomány élt a káptalanban az mindenképpen 
bizonyos, hogy a Vasvári Káptalan az Árpád-házi uralkodók egyik legnagyobbika, III. 
Béla uralkodása idején már működött. A nyugati iskolai műveltség első Vas megyei 
műhelyét ebben a káptalani közösségben kell keresnünk. Ennek az iskolai műveltség-
nek a gyökerei a Karoling korban kibontakozó iskolás műveltséghez nyúlnák vissza. 
Tudjuk, hogy művészi rangú írásbeliség alakult ki Galliában: itt Tours és Corbie iskoláit 
említhetjük, a német nyelvterületen pedig Szent-Gallent, Aachent, Fuldát. Ezek udvari 
vagy kolostori iskolái a könyvmásolás, a miniatúra híres műhelyeivé váltak. Vasvári 
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káptalani iskolája természetesen nem ért el ilyen szintet, de az írásbeliség itt is kibon-
takozott. A Karolinok feltehetően csak triviális fokon képezték tanítványaikat, azonban 
a liturgia végzésével, majd később a hiteleshelyi tevékenységükkel megbecsülendő 
kulturális munkát végeztek. A káptalan magiszterei főleg a középkor későbbi száza-
daiban a bolognai és a paduai egyetemeken szereztek képzést, eleven szellemi kap-
csolatot teremtve nyugattal. 

Ugyanez mondható a szerzetesek intézményeiről. Ezek országunkban a XII., XIII. 
század folyamán gyors és számszerűen is jelentős fejlődést mutatnak. A magyar ke-
reszténység kezdetén a bencés és a keleti szertartású bazilita szerzetesek jelenlétéről 
tudunk. A XII. században érkeznek a cisztercita, a premontrei szerzetesek, a bencés 
regulát követő vilhelmiták, az ágostonos remeték és a lovagrendek. A XIII. században 
a domokosok és ferencesek kezdik tevékenységüket, utóbbiaknak a városfejlődés te-
rén is jelentős szerepük lett. Ahogy mondani szokták, Benedek a hegyeket, Bernát - a 
ciszterciek - a völgyeket és Ferenc a városokat kereste fel, ahol követőik saját kariz-
májuk szerint végezték munkájukat. 

Csak röviden említem, hogy Vas megyében a szerzetesek körében milyen közössé-
gek működtek. Bencések Németújváron, Jákon, Dömölkön; a ciszterciták Szentgott-
hárdon, Pornóapátiban; az ágostonok Pápócon; a ferencesek Szombathelyen, Lékán, 
Egerváron; a domokosok Vasváron és később Szombathelyen tevékenykedtek. Élénk 
külföldi kapcsolataik révén a korszerű gazdaság, a mezőgazdaság — gondolok 
elsősorban a monasztikus szerzetesek tevékenységére —, a városias ipar talált utat az 
országba. A kolduló rendek tehetséges ifjú tagjai pedig már a párizsi és a bécsi egye-
temen kaptak képzést. 

A XVI. század közepén azután a városokban élő német telepesek, a mezővárosok 
lakossága és egyes főúri családok befogadták Luther tanait, s a kegyuraság jogán a 
templomok, a jómódú családok támogatására pedig az iskolák is a hitújítás szolgálatá-
ba álltak. A tehetséges növendékek német és németalföldi egyetemekről hozták haza a 
nemzeti művelődés és a tudományos képzés igényét. Fellendült a könyvnyomtatás, 
kiépült a népiskolák hálózata, és az irodalomban is teret nyert a nemzeti nyelv. A 
Nádasdy család támogatásával itt Vas megyében, Sárváron jelent meg a magyar nyelvű 
Újtestamentum. A reformáció történetében nagy fordulat állt be, amikor Pázmány Péter 
hatására 1630-ban Batthyány Ádám, 1643-ban pedig Nádasdy Ferenc felvette a katoli-
kus hitvallást. Egyházmegyénk területén is megindult a katolikus restauráció, de a főúri 
birtokon élő jobbágyok ekkor már nem követték egyértelműen földesuraik vallási fel-
fogását, esetenként ellenszegültek. Kétségtelen jele volt ez annak, hogy a hitújítás 
nyomán, éppen a nyugattal való élénk érintkezés folytán az emberek szemléletmódja 
öntudatosabb és elmélyültebb lett. 

A XVIII. század végén Szombathely püspöki székhellyé vált. Szili János személyé-
ben olyan egyéniség került a püspöki székvárosba, aki Rómában tanult, a Collegium 
Germanicum Hungaricumban, Európa országaiból odasereglett tehetséges fiatalokkal 
együtt nevelődött. Közvetlenül hatottak rá az antik, a reneszánsz és a barokk alkotá-
sok, magába szívta az akkor újszerűnek ható klasszicista stílus indíttatásait és mint 
püspök festészetben, építészetben átültette azt székvárosába - az addig mezőváros 
jellegű Szombathelyből nyugat kapuját építette ki. Csak a legfontosabb mozzanatokra 
utalok: megalapította a római kori emlékeket gyűjtő és bemutató első hazai múzeumot, 
régi kódexeket, ősnyomtatványokat és más értékes műveket gyűjtött össze s a tudo-
mányos kutatás előtt megnyitotta könyvtárát, ahol a korabeli írók kéziratai és levelezé-
sei is helyet kaptak. Jeles művészeket foglalkoztatott, akinek a tevékenysége nyomán 
európai rangú alkotások születtek Maulbertschtől, Dorfmeistertől, vagy az építészet, 
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szobrászat terén Hefele és Prokop keze alól. Szombathelyt iskolavárossá tette, ahová 
nemcsak Dunántúlról, de a környező Burgenlandi és Szlovén területekről is é rkezek 
diákok bölcseleti, főiskolai tanulmányok végzésére. 

Földrajzi helyzetből eredően tehát ez a vidék századokon keresztül, u tóbb pedig a 
Szombathelyi Egyházmegye is művelte, megőrizte, továbbfejlesztette nyitottságát nyu-
gat felé. Erre népességének nemzetiségi megoszlása is predesztinálta. A magyar nyelvű 
lakosság mellett jelentős német, horvát és szlovén anyanyelvű népesség élt itt. Ennek 
lett következménye, hogy a trianoni békekötés után az egyházmegye 57 plébániája, 
mintegy 100 ezer hívővel, Ausztriához, 19 plébánia pedig 67 ezer hívővel Jugoszláviá-
hoz csatoltatott. Természetesen az ismeretségi és személyi kapcsolatok ezután sem 
szűntek meg teljesen. Nemcsak a plébánosok, akik valamikor együtt tanultak, de az 
egyszerit nép is gyakran érintkezett egymással, a határok átjárhatók voltak. 

Régiónknak nyugattal való történelmi kapcsolatai után szeretnék néhány szempon-
tot a mai helyzetről is megemlíteni. Nyugat-Európához fűződő kapcsolatunk akkor 
szűkült be, amikor a diktatórikus rendszerek Európa népeit nemcsak megosztották, 
hanem a propaganda minden eszközét felhasználva tudatosan szembe is állították. 
Ezek a diktatórikus irányzatok a kereszténységet, különösen a katolikus egyházat úgy 
kezelték, mint haladást akadályozó intézményt. Akik ezt a vélekedést magukévá tet-
ték, az állami mindenhatóság, a totális szemlélet kiszolgálói és egyben áldozatai is let-
tek. A történelem fricskája, hogy akik az emberi autonómiát hangsúlyozva a keresz-
tény eszmerendszer követelményei alól magukat felszabadítani vélték, reményeik 
zsákutcába jutottak. Totális államok nem csak gondolkodásuk szabadságát kötötték 
gúzsba, emberi személyiségük alapvető jogait is alaposan megnyirbálták. Sőt sokakat -
soha nem látott mértékben - az élethez való jogtól is megfosztottak. A kereszténység, 
kiemelten a katolikus egyház, szemben állt ezekkel a felvilágosult tudományosságra 
hivatkozó törekvésekkel, rámutatott torzulásaikra, bár hatásuk alól - meg kell mondani 
őszintén - maga az egyház sem tudta egészen kivonni magát. Egy dologban azonban 
az egyházi vezetés mégis következetesen szembeállt a totális hatalom kísérletével. Elvi 
szinten és minden eszközzel küzdött ellene. Ritkán emlegetik, pedig tény, hogy 
ugyanaz a XI. Pius pápa adott ki enciklikát a német fasizmus ellen (Mit brennen der 
Sorge), aki a kommunizmust is elítélte, „Az Istentelen kommunizmusról" szóló körira-
tában. Mindkét enciklika kemény szavakkal emlékeztetett az embernek, mint sze-
mélynek elidegeníthetetlen jogaira. 

A fasizmussal és a marxizmussal való szembenállás az egyház részéről nem pusztán 
ellenzékiség volt, nem az ellentél álláspontjának tagadásában gyökerezett csupán, ha-
nem főleg az egyház saját értékeinek a megvallásában. Évtizedek múltán ez az állás-
pont meg is hozta a maga gyümölcsét. A jogtalanságokra a keresztények megbocsátás-
sal, párbeszédre való készséggel és az erőszak egyértelmű elutasításával válaszoltak. 
Ezáltal olyan stílust mutattak be, amely a más nézetet vallók számára is mércét jelen-
tett. Ennek eredményeként lassan kialakult a szolidaritási-étosznak nevezhető maga-
tartásforma. Gondoljunk csak XXIII. János egyéniségére, nyitottságára és párbeszédet 
szorgalmazó megnyilatkozásaira. A szolidaritás eszméje két szempontot hangsúlyozott. 
Egyrészt a totális állam alóli felszabadítás erőszakmentes útját, amelyhez hozzátartozott 
a bosszúról való lemondás és a nagyvonalú megbocsátás szelleme, másrészt a keresz-
tényeket nyitottakká tette, a lelkiismereti szabadság elfogadására. Ezzel együttjárt a 
tolerancia, más meggyőződések tudomásul vétele. Sőt annak elfogadása, hogy plurális 
társadalomban élünk, ahol más felfogású emberekkel minden jó ügyben együttmű-
ködhetünk. Utalok a II. Vatikáni Zsinatnak A vallás szabad gyakorlása című nyilatko-
zatára. A zsinati atyák álláspontjukkal felsorakoztak az ENSZ emberi jogokat deklaráló 
kodifikálása mögé: „Minden személynek joga van a gondolati, a lelkiismereti és a val-
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lásszabadságra." A zsinat lényegében így fogalmazott: Sérthetetlen az emberi személy 
joga lelkiismereti ügyekben, amíg tevékenysége a másik ember jogát nem gátolja. A 
személyt megilleti a kényszertől való mentesség. A lelkiismereti szabadság határa s 
korlátja csak a közrend és a közerkölcs. Úgy vélem, hogy ezek a gondolatok az embe-
rek tudatában már akkor éltek, amikor XXIII. János Pápa meghirdette a II. Vatikáni 
Zsinatot. Ott csupán annak az igénynek megfogalmazása és kinyilvánítása történt meg, 
ami már élt az emberek lelkében, amit nem csak az ellenzéki táborba szorultak, a 
mellőzöttek, hanem a hatalom részesei közül is többen megsejtettek és tudat alatt re-
méltek. Különben hogyan következhetett volna be az 1980-as évek végén véres harc 
nélkül az a fordulat, amit joggal mondhatunk forradalomnak, és ami még most is for-
málódik és alakulóban van. 

A határok megnyíltak, a hatalmi tömbök szembenállása megszűnt, ennek jelképe, a 
berlini fal leomlott és a jövőt szemlélve nem csak a kisemberek, hanem a szuverén 
országok parlamentjei és kormányai is az Egyesült Európa felé tekintenek. 

Ebben a jövőnket formáló feladatban mindannyiunknak részt kell vállalnunk. A 
Szombathelyi Egyházmegyében működő egyházi intézmények több olyan kapcsolatot 
építettek ki, amelyek az Egyesült Európa felé mutatnak. 

A „Silbermőve Actio" már a pártállam uralma idején biztosítani tudta a szocialista or-
szágokban élő keresztények számára a német keresztényekkel való találkozást. Azóta 
meghalt dr. Hans Merk bajor miniszteri tanácsos, aki Münchenben és a budapesti Ope-
raházban ezeket a lelkesítő találkozásokat megszervezte. A müncheni „Deutscher 
Katoliker Tag"-on 1984-ben szenzációnak számított a mintegy 150 magyar hívő jelen-
léte, akiket több püspök is elkísért, s fogadta őket a bajor tartomány vezetője is. Az 
operaházi találkozóra Budapesten, néhány évvel később került sor. 1989-ben a bajor-
magyar találkozón már csaknem 3000 magyar utazott a Miinchen-Freisingeni érseki 
egyházmegyébe, köztük 6 püspök és 30 lelkipásztor. 

Egyházmegyénket Konkoly István megyéspüspök és 8 lelkipásztor képviselte. Ez 
alkalommal épült ki a nagyon mély kapcsolatunk a Kaufbayerni Szent Márton plébáni-
ával és a várossal, amit később, 1990-ben Szombathely város tanácselnöke és 
Kaufbayern polgármestere közötti kapcsolatfelvétel követett. E két város tényleges 
testvérvárosi viszonya már az új politikai helyzetben, 1990-ben valósult meg. 
Bensőséges kapcsolatunk azóta is fennáll, és különböző szervezetek között baráti 
szinten szövődik. Először egyházközségi keretekben, majd a Kolping Egyesület vona-
lán, a két város tűzoltó szervezete és rendőrkapitánysága révén. Nagyon jó hangulatú 
találkozás volt az elmúlt években is Máriazellben, ahonnan közösen Szombathelyre 
jöttünk át ünnepelni. A Kaufbayerni Kolping család segítségével jött létre a Szombat-
helyi Ügyviteli Gyakorló Cég, amelyet szakmailag és anyagilag azóta is segítenek. A 
Szombathelyi Katolikus Továbbképző Intézet közreműködött és jelenleg is szervező 
munkát végez a Katolikus Felnőttképzés Európai Szövetségben. Napjainkig 11 rendes 
és 6 vendégstátussal rendelkező tagja van ennek az Európai Szövetségnek. Ebbe min-
den európai ország kérheti tagságát, ha az illető ország püspöki kara ezt óhajtja. Ma-
gyarország 1990-től rendes tagja ennek a szövetségnek és az elnökségbe is beválasz-
tották a Szombathelyi Katolikus Továbbképző Intézet igazgatóját, akinek feladata, 
hogy segítse a közép-európai országok együttműködését és az Európai Szövetségbe 
való integrálódását. Tavaszi és őszi rendes elnökségi ülésen kívül ez év májusában a 
Katolikus Felnőttképzés Európai Szövetsége Prágában rendezte meg kongresszusát 
Katolikus identitás és multikulturális társadalom címmel. Ezen a kongresszuson 15 eu-
rópai ország mintegy 170 felnőttképzője vett részt. Itt már fölmerült, hogy olyan gon-
dolatokkal is foglalkozzunk, amelyek a posztmodern és posztkommunista helyzetben 
közvetlenül érintik az egyházat. Az ilyen fórumoknak főleg a tudatformálás terén van 
igazán jelentőségük. Akik ilyen összejöveteleken vannak, az időszerű feladatokat saját 
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régióikba viszik, ott átadják és megvitatják azokat. A németországi Ostakadémie 
Königstein és az Arbeitgemeinschaft für die Katolisch-Sozialle Bildung im Deutschland 
mintegy 69 szövetséget, akadémiai és képzési intézményt működtet. Élénken ápolják 
és támogatják a közép-európai felnőttképzés fórumait. 1994. év tavaszán például az 
Aacheni egyházmegye szervezett tanulmányi napokat a magyar egyházmegyék kül-
döttei részére. 

A földrajzi közelség folytán osztrák kapcsolataink még a Németországiaknál is élénkeb-
bek. Csupán felsorolásszerűen1 Az eisenstadti egyházmegyei napokon a Szombathelyi Egy-
házmegyét 19 fiatal képviselte. A Graz-Secaui Egyházmegye férfimozgalma Három ország 
találkozója címmel minden év őszén lehetővé teszi osztrák, szlovén és magyar emberek 
találkozását, ebben a Szombathelyi Egyházmegye képviseli a magyarságot. Legutóbb, 1994. 
őszén itt Szombathelyen találkoztunk, mintegy 5000-en voltak jelen Ausztriából, Szlovéniá-
ból és országunkból. A Graz-i Egyházmegye a Szombathelyi Katolikus Továbbképző Inté-
zettel karöltve a magyar, a szlovén és a stájerországi felnőttképzők számára rendszeres tan-
folyamokat tart, előmozdítva ezzel is a vezetőképzést. Ugyanilyen szándékkal a stájer kato-
likus nőmozgalom egyszer Ausztriában, máskor itt nálunk továbbképző szemináriumot 
rendez. A bécsi érsekség rendezéséljen 1993 májusában Ausztria - Magyarország - Közös 
múlt, új jövendő gondolatkörben tudományos megbeszélést rendezett, mintegy ezer 
résztvevővel. A Katolikus Továbbképzőben több külföldi segíti a közös gondolkodást és 
kapcsolatteremtést. A mentálhigiénés tanulmányi hetet holland, svájci és német előadók 
gondozták. Az Osta-Akademie Königstein három napos konferenciát tartott német fiatalok 
részére Magyarország politikai, gazdasági és vallási helyzetéről. A Pannon Szabadegyetem 
1992-ben Ausztriában élő magyar aidósokat hívott meg, hogy egyházpolitikai, jogi, gazda-
sági, szociológiai ismereteket közvetítsenek közgazdasági szakembereknek. 1993-ban ma-
gyar, horvát, olasz és osztrák résztvevők számára nemzetközi szimpózium volt A katolikus 
értelmiségiek szerepe a társadalmi változásokban című témakörben. 1994-ben Világiak az 
egyház életében címmel a linz-i megyéspüspök és Paul Iby enstadti püspök vezetett konfe-
renciát a Szombathelyi Egyházmegye papjai és világi munkatársai számára. Ugyanebben az 
évben a dél-tiroli Cusanus Akadémia látta vendégül a szombathelyi fiatalok küldöttségét, 
majd a Graz-i Egyházmegye támogatásával, itt Szombathelyen, három hetes intenzív kép-
zést tartottak a volt közép-európai szocialista országok felnőttképzői számára. A Szombat-
helyi Egyházmegye aktív részt vállalt az 1992-ben megrendezett bécsi Pax Romana Keresz-
tények és szabadság című előadássorozatán. Ugyanebben az évben a hét évenként tartott 
aacheni zarándoklaton egyházmegyénk is részt vett a megyéspüspök vezetésével. 

Nem lenne teljes kapcsolataink, találkozásaink sora, ha röviden nem emlékezhet-
nénk meg az 1989-től újjászerveződő szerzetesrendek kapcsolatteremtéséről. Nagyon-
nagyon nehéz körülmények között kezdik új életüket a szerzetes közösségek, hiszen 
az újraindítok már mind idős emberek. De hála Istennek vannak fiatalok is, akik a sta-
fétabotot készek átvenni. 

Mint az egyik Ferences Provincia vezetője megbízást kaptam a római központ által 
szervezett megbeszélésre, amelyen a szovjet befolyási övezetben élő és működésük-
ben akadályozott ferences közösségek küldöttei vettek részt, megtárgyalva e sajátos 
helyzetből adódó feladatokat. A Közép-európai Provinciálisok Konferenciája a kebelé-
be fogadta a három magyar nyelvű rendtartományt, két magyarországit és erdélyit. 
Évente két alkalommal rendszeresen megtartott tanácskozásokon az európai integráló-
dás sokrétű problémája került megbeszélésre, egy alkalommal Erdélyben, Szárhegyen. 
1990 őszén a budapesti találkozóra egész Európából érkeztek rendtagok, hogy az Eu-
rópa Ház építésének a feladatairól tanakodjanak. Az összejövetel tengelye Bécs és Bu-
dapest között épült ki. A jelképes Európa Házat különböző országokból hozott téglák-
ból Szentendrén építették fel. 
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A Premontrei Kanonok Rend itt Szombathelyen gimnáziumot tart fenn. Tulajdon-
k é p p e n a Csornai Prépostság a fenntartó és tudjuk, hogy ennek a prépostságnak le-
ányintézménye működ ik Kaliforniában, Los Angeles mellett, Orangeben. A rend gene-
rális apátja holland származású, nagyon jelentős anyagi segítséget ad a prépostság újjá-
építéséhez. Caritas vonalon pedig a világhírű Spek páter, - wehrenfr ied von Straten -
tart bensőséges testvéri kapcsolatot a magyar premontrei rend tagjaival. 

A Szahézi Rendtartomány főleg a szomszédos bécsi tartománnyal épített ki é lénk 
kapcsolatot. Természetesen a római központ is figyelemmel kíséri munkájukat . Itt 
Szombathelyen nevelőintézetet tartanak fenn. Új indulásukhoz a belga és bajor tarto-
mányok nyújtanak segítséget azzal is, hogy pl. a növendékek nevelését elősegítve a 
Benedikt Beuerben lévő Pápai Szalézi Egyetemen biztosítanak helyet. Az Isteni Ige 
Társasága Kőszegen tevékenykedik. Missziós rendről lévén szó, é lénk kapcsolatban 
vannak külfölddel. Központjuk Sanct Gabriel bei Mödlingben van. A rendtagok külföl-
di misszióból tértek vissza, hogy újraindítsák tartományukat, itt magyarhonban. 

Amikor az egységes Európa víziója van előttünk, minket Közép-Európa keleti ré-
szén élő embereke t két súlyos gond foglalkoztat: a nemzetiségi szembenállás és az 
elszegényedés. 

Magyarország és a szomszéd államok az újjáéledt, sőt a túlhangsúlyos nacionalizmus ter-
hét hordozzák. Nem aidatosodott eléggé az egyházban - itt a különböző nemzetek egyhá-
zaira gondolok, - hogy milyen nagy szerepük lenne a szomszédos népek kiengesztelődésé-
nek a munkálásában. A kereszténység először is egyetlen közös eszmeiség. Nem lehet 
megosztani. Egy atyának vagyunk a gyermekei, testvérei. Ebből a testvériségből nem re-
keszthetünk ki senkit. Már az is elitélendő, ha a Káinként azt mondjuk, mi közöm testvé-
remhez? Ennél több a tennivaló, egymás javán kell fáradoznunk. A katolikus egyház köz-
pontjából ismétlődő bíztatás érkezik, hogy a szomszédos püspöki konferenciának egy-egy 
tagját kölcsönösen hívják meg eszmecserére, egymás szempontjainak a megismertetésére. A 
pápai látogatások e térségben szintén alkalmul szolgálnak az egyházi vezetőinek és 
lúvőinek személyes találkozásra. Eszményi lenne, ha térségünkben az ortodoxia és 
különböző hagyományt képviselő egyházi közösségek az egység irányába ható találkozá-
sokat ápolnák. Nagyon dicséretes törekvések vannak e téren, de a másik számbeli 
fölényétől vagy térnyerésétől való félelem néha még gátló tényező. Nos, félre kell tenni 
minden versengést. Éppen az egyházak tehetnek sokat abban, hogy a nemzeti értékek köl-
csönös egymásra hatása mellett azok megőrzése és fenntartása is megvalósuljon. Az európai 
kultúrát az különbözteti meg más régiók kultúrájától - ez adja sokféleségét - , hogy nemzeti, 
sőt népcsoportonkénti sajátosságai is vannak, ugyanakkor közösek az európai gyökerei. 
Nem lehet tehát arról szó, hogy bármely ország vagy azon belül bármely népcsoport kultú-
rája, gazdag, színes hagyománya feloldódjon egyfajta európaiságban. Európa nem válhat 
olyan olvasztó tégellyé, mint Amerika. Az európaiság feltétele az ókori görög-római hagyo-
mánytól kezdve a zsidó-keresztény eszmeiségen át, hogy a sokszínűség fennmaradjon. A 
nemzeti kultúráknak meg kell találniok és őrizniük kell identitásukat, tekintettel az egészre 
és az egymásrautaltságra. 

Másik gondunk az elszegényedés. A gyors egymásutánban következett két világhá-
borúban értékeinek nagy része elveszett. Talán n e m is annyira é p p e n a háború alatt -
bár mérhetetlenül sok értékünk került külföldre - , de azt kell mondanunk - legalábbis 
mi szerzetesi közösségek ezt érezzük - nagyon sok értékünk kallódott el az 1950-es 
évek után. Az elmúlt évtizedek politikai-gazdasági kísérlete felforgatta a meglévő 
struktúrákat, anyagi gondokkal küszködtünk. Az egyház számára a Konstantini kort 
követően állandó krízist jelent, hogy a szegények egyháza tud-e maradni? Jelen hely-
zetünkben, itt a mi régiónkban, az egyház híjával van a szükséges eszközöknek, sze-
gény egyház vagyunk, jórészben m é g hiányoznak intézményeink is, a meglévőket sem 
tudjuk csak saját eszközeinkből fenntartani. 
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Ennek ellenére az egyház újjáélesztette Car i tas szervezeteit, legalábbis egy részüket 
igyekszik az egyházközségek szintjén működtetni. Hazánkban sok helyütt, így Szom-
bathelyen is működik a Máltai Szeretetszolgálat. Közismert, milyen segítséget nyújtott 
és nyújt a kórházi felszerelés, sőt a szomszéd államokban élő magyar testvéreink segí-
tésére. Ez az a terület, ahol az egyház szolgálatát a társadalom ma is egységesen elfo-
gadja és várja. A szegénység enyhítésére és a gazdasági élet stabilizációja érdekében az 
egyház felhasználja kapcsolatait és erkölcsi tekintélyét. Együtt kell működnie a civil 
fórumokkal. És sohasem a saját befolyását szolgálva, egyszerűen csak a segítés okából, 
csak a rászomló embert kell néznie. 

Van még egy fontos szempont, ami általában nem szimpatikus, ha megemlítjük az 
emberek előtt, de mégis jövőben mutató: az önfegyelmezés, a szerény életvitel, esetleg 
a lemondás a nagyobb falatról. A konzum társadalom erre a tanúságtevésre szinte fel-
szólítja az egyházat és az egyháziakat. Főleg akkor, amikor a jövőnkről, a több gyermek 
elfogadásáról esik szó. „Aki kész elveszíteni az életét, megnyeri azt." Paradoxnak tűnő gon-
dolat, de igaz, hogy az áldozat vállalása az élet kibontakozásának útja. 

Két olyan példával zárom előadásomat, amelyek talán érzelmi mozzanatokat hang-
súlyoznak, de tükrözik az eddig megtett út eredményeit, másrészt jövőbe mutatóak is. 

Az egyik a Szombathelyi Egyházmegye és Ausztriai határán valósul meg. A 
íelsőrönöki Szent Imre templom a csaknem négy évtizedes szembenállás áldozata lett. 
Teljesen romossá, kifosztotta vált. Mivel pontosan a később meghúzott határon állt, 
papját a keleti blokk oldalán álló hatalom elüldözte, a templom latrok barlangjává vált. 
A határzáron, a drótsövényen túl élők a templom közelében felállított kereszthez gyü-
lekezhettek csak, mert a templom az övéké is volt, de a határon innen állt és többet 
ebben az ügyben nem is tehettek. Amikor a határzár leomlott, felmerült az igény, hogy 
az ádáz szembenállás romjain újjáéledjen a megbékélést hirdető templom. És első ki-
rályunk fiának, Szent Imrének az emlékére ma régi fényében áll ez a templom, és tel-
jesíti rendeltetését. Gyűlölködések után hirdetve a népek közös akaratából új, békés és 
boldogabb korszak kezdetét. 

A másik példa a már megvalósult európai reményeket szemlélteti. A már említett 
Spek páter tevékenységére hivatkozom. Mint premontrei szerzetes a II. világháború 
után és 1956 eseményeit követően is, az éhezők, a nélkülözők és a szembenállás káro-
sultjainak segítségére sietett. Nyugat-európai országokban karitatív gyűjtést szervezett. 
Azt mondhatjuk, hogy az ő akciójával párhuzamosan indult el Európa megbékélése a 
megszálló és megszállott hatalmak és népek között. Egy alkalommal meghívta őt egy 
idős belga házaspár, aki a segélyezettek javára valóságos élelmiszerhegyet gyűjtött 
össze gazdag lakásuk szalonjában. A már idős édesanya kezdte a beszélgetést. Azért 
hívtuk az atyát ide, mert gyermekünket a németek itt, ezen a helyen, szemünk előtt 
lőtték agyon. Úgy akarjuk emlékünkben őrizni őt, hogy a megbékélést szolgáljuk. 
Megkérjük az atyát, vigye el a menekülteknek, a hábom károsultjainak, a németeknek 
is, és ossza ki közöttük ezeket az adományokat. Ezek az emberek a jóval győzték le a 
rosszat. Azt a keresztény programot valósították meg: „akik átkoznak titeket, ti azokra 
mondjatok áldást. Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek." 

Milyen áthidalhatatlannak tűnő ellentét feszült hosszú időn keresztül a német és a 
francia-belga-holland nép között. És magas erkölcsiségű emberek munkája nyomán 
ma ezek a népek egymásra találtak, egymásért dolgoznak. Miért ne remélhetnénk, 
hogy az ellenségkép gerjesztése helyett Közép-Európa nemzetei is egymás értékeit 
becsülni tudó, egymás jövőjén fáradozó testvérnépekké válnak? 

Csak ez lehet a jövő útja. 

16 



EZERSZÁZ ESZTENDŐ 
V / 

Millenniumi krónika, anno 1896 
„Hangos örömtől róna, halom zengjen, 
Tárja ki kelyhét ma minden virág, 
Habzó serleg vígan összecsengjen, -
Örömünk hangját hallja a világ. 
Völgyben s a bércen szent örömtűz égjen, 
Fénye ragyogjon földön és az égen, 
szállja szívünk, meg Erő, Hit, Remény 
Új ezredévünk kelő reggelén!" 

Talán Lampérth Géza: Nemzetem ezredéves ünnepe című himnikus költeménye -
melyhez hasonló számos született ebben az időben - foglalja össze legjobban az 1896-
os esztendő hangulatát. E hatalmas, egész évre kiterjedő ünnepségsorozat ország-, sőt 
világszerte e versben is érezhető emelkedettséget ültetett a magyarság lelkébe. Nem-
igen volt Magyarországon olyan helység, település, egyesület, testület, iskola és intéz-
mény, de talán polgár sem, aki vagy ami ne vett volna részt valamilyen módon e szép 
esztendő megünneplésében. 

„Nagy ünnepet ül most Magyarország: állami létének, a magyar nemzeti itteni hazá-
jában való megtelepedésének ezredéves ünnepét. Kinyílnak a szívek széles e hazában, 
s csordultig megtelnek az öröm és büszkeség érzésével. Mert mind a kettőre elég 
okunk van: az örömre, hogy a jóságos Isten megengedte érnünk ezt az esztendőt, s a 
büszkeségre, hogy annyi vészt, zivatart épen, megtöretlenül kiáltottunk.'' 

A templomokban már 1895. december 29-én kihirdették a lelkészek az ezredéves 
ünnep elérkezését, s a főpapok pásztorlevelei már a karácsonyi ünnepekre megszab-
ták az évfordulós templomi áhítat szertartásának rendjét. Az óév estéjén, az istentisz-
teleteken mondott prédikációkat a hazafiság és a vallásosság együtt sugallta. A millen-
niumi év, 1896. első éjszakáján zúgtak a harangok, hirdetve a jubileumi év megérkez-
tét. „s az új év hajnalát váró társaságokban a mulatók dalát felváltotta a zsolozsma és 
ének: Hazádnak rendületlenül légy híve!" A pápai audiencián az ünnep alkalmából 
XIII. Leo fogadta Fraknói Vilmos püspököt, és megemlékezett Szent István országának 
nagy évfordulójáról. 

Az ünnep előkészületei jónéhány évvel korábban, már 1891 derekán elkezdődtek. Ekkor 
vetette fel először Baross Gábor a képviselőházban a honfoglalás méltó megünneplésének 
gondolatát. A lelkes fogadtatást pályázatok kiírása, tervek és a kivitelezés követte. Számta-
lan, ma is látható, ekkor vagy később megvalósított, a főváros teljes belső városképét meg-
változtató rendezési terv készült. Az ezredéves ünnepélyek sorrendje 1896. január első he-
teiben készült el. A miniszterelnök február 25-én terjesztette a tervet az országos bizottság 
elé, melyet elfogadtak ugyan, de még több alkalommal módosítottak, mivel nem sikerült 
mindent elkészíteni a kijelölt eredeti határidőre. 

A főváros 
Budapest Belvárosa már 1896-ot megelőzően, alig húsz év alatt fényes városrésszé 

vált. Az új tervek szerint végre lebontásra kerültek a régi, apró „pesti patrícius családok 
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fészkei", a Kúria-palota és a Királyi Tábla (utóbbi még a bontás előtt, a millennium 
napjaiban olcsó szállásként szolgált a fővárosba látogatóknak). így lett a Kerepesi út 
(ma Rákóczi út) folytatása a Kossuth utca, egyenes közlekedési utat és teret nyitva a 
majd később felépítendő Erzsébet-hídnak. Az építés érdekes módon zajlott. A régi há-
zak mögé építették a díszes, magas új épületeket, s csak ezek elkészülte után bontot-
ták le a régieket, hogy azokban az üzleti élet addig is működni tudjon. 

Jellemző volt a millenniumi Budapestre, hogy a rohamosan szaporodó bérházak 
nemhogy csökkentették volna a lakbéreket, de éppen ellenkező hatást váltottak ki, 
nem beszélve a gyorsütemű fejlődés következtében egyre emelkedő ingatlanárakról. A 
város úgyszólván minden utcájában építkeztek, s alig akadt köztük földszintes ház, 
még az apró, szűk utcákban is két-három emeletesek készültek. Az újonnan kialakított 
közutak és sugárutak városias forgalmat hoztak. A villamos és a lóvasút könnyebbé 
tették a városrészek közötti érintkezést. Ezekben az években népesült be, s épült fel 
Újpest, Kispest, Erzsébetfalva, Haraszti, Pécel, Rákoscsaba, Rákospalota és Budafok. 

A főváros az ünnepre való készülődés, az építés és szépítés lázában égett. A millen-
niumi kiállítás területén zajló átalakítások már önmagukban is alapvetően megváltoz-
tatták a fővárosnak ezt az addig rendezetlen területét, amit a városhoz az Andrássy út 
kötött. A szép sugárút előkelő jellegének megőrzése érdekében, és a vele kapcsolatos 
városrész olcsó és biztos közlekedésének megoldására - Európában másodikként -
földalatti vasút építésébe kezdtek. A sokak által merésznek tartott tervek alapján 
készülő vasút a Gizella térről (ma Vörösmarty tér) a Kugler-féle (Gerbaud) cukrászbolt 
közeléből indult, s alagútban haladt a Városligeti-tó partjáig, majd nyílt pályán folytatta 
útját. Emiatt az ünnepet megelőző évben az Andrássy út teljesen föl volt dúlva. Föld-
sáncok emelkedtek, árkok mélyedtek, gerendaállványok és deszkapalánkok zárták el 
még a túloldalra való áttekintést is. (Ld. Honismeret 1995- 4. sz. belső borítóját) De a 
város más részeiben is kotrógépek, gőzdanik csikorogtak, földszállító szekerek zö-
rögtek. A nagyobb tereken új vásárcsarnokok épültek, a kiállítás előtti téren új múze-
umcsamok készült a képzőművészeti alkotásoknak, a kiállítás területén deszkapaloták, 
kupolák, tornyok ideiglenes építmények nőttek ki a földből. 

A nagy átalakítások nem hagyták érintetlenül a Gellért-hegyet és környékét sem. A 
nevezetes hegyorom bordáival ebben az időben még egészen a Duna széléig merede-
zett, csak keskeny utat hagyva szabadon a parton. Két széléhez hidakat terveztek, 
melyek közül az egyik Ferenc József nevét viselte (ma Szabadság-híd) - s a millenni-
umra átadták. (A másik, mely az Erzsébet nevet kapta, csak később készült el.) A két 
híd között szélesebb összekötő utat terveztek és építettek (ma Szt. Gellért rakpart). 
Ezért a hegy lábánál húzódó házsort lebontották, s a hegy oldalából további kiálló 
sziklákat robbantottak le, ezzel töltve fel a hídfőket. Az új híd(ak) így egészen a város 
közepébe hoztá(k) a gyönyörű regényes hegyet, melynek egyik fele gyorsan települt 
be nyaralókkal, másik felének ligetes része a kirándulókat várta, pompás kilátást 
nyújtva a városra. 

Az ország törvényhozása által megszavazott pénzből új és állandó országház építé-
sét kezdték el a Duna partján a Tömő terén. 1892-ben elhatározták, hogy a történeti 
nevezetességű millenniumi országgyűlést, a magyar szentkorona jelenlétében itt fogják 
megrendezni, ezért az építést fel kellett gyorsítani. Az ünnepségek kezdetére a palota 
külsőleg már teljesen elkészült, belül azonban csak az előcsarnok és a kupolacsarnok 
volt befejezve. 

Az új országház mögötti téren új igazságügyi palota épült. A csarnokot Lötz Károly 
allegorikus festménye díszítette. A főhomlokzat kőszobor-csoportozata Zala György 
alkotása, fölötte Senyei Károly háromfogatú vörösréz diadalszekere, a trigától kétfelől, 
az oromzatos középrész tetején Fadrusz János két törvényhozót ábrázoló szobra állt. A 
párkány fölötti attikán a Stróbl-iskola növendékeinek művei kaptak helyet. A 
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főhomlokzat végén az elítélt és szabadult rab alakját Róna József szobrász, a védő és a 
vádló szobrát Donáth Gyula készítette. A palota előcsarnokának ékessége Stróbl Alajos 
carrarai márványból faragott Justitia-szobra volt. 

A Vámház tér és a Gellért-hegy között 1895 áprilisában kezdték meg Budapest har-
madik hídjának, a Ferenc József-hídnak építését, Feketeházy János főmérnök vezeté-
sével. A két karcsú, de szilárd kőlábon álló, háromszintű és három útpályás vashidat ív 
alakú, aláereszkedő karok tartották. Tornyainak tetejét egy-egy támadásra készülő tu-
rulmadár ékesítette. A híd legfőbb nevezetessége és egyben az ország büszkesége az 
volt, hogy minden ízében a magyar tudomány és a magyar ipar alkotása volt. Bár az 
utolsó pillanatban még némi probléma mutatkozott, amikor az állványok eltávolítása-
kor a híd süllyedést mutatott, azonban sikerült néhány erősebb összekapcsolható vas-
lemezzel megerősíteni. 

Budán, virágvasárnap avatták föl az új református templomot, mely a Fazekas téren, 
a Mátyás-templom alatt, az új országházzal szemben állt. A telket a főváros ajándékozta 
a reformátusoknak, az épületet Petz Samu tervezte és Majorossy Géza építette. A góti-
kus stílusban épült nyers vöröstégla falak egyhangúságát faragott kőrészek díszítették. 

A művészetek új múzeumcsarnokokat kaptak. Az egyik a Műcsarnok, mely az 
Andrássy út végén a kiállítás mellett május elsejére el is készült, otthont adva számos, a 
millenniumi pályázatra beérkezett, illetve korábbi jelentős alkotásnak. A másik a 
később megépítésre kerülő Szépművészeti Múzeum volt, melynek helyét még nem 
jelölték ki, de gyűjteményének kialakítására Pulszky Károlyt, az Országos Képtár igaz-
gatóját kérték föl. 

A harmadik ilyen nagy létesítmény az Iparművészeti Múzeum díszes palotája volt az 
Üllői úton. A három utcára néző, háromemeletes, impozáns, színes majolika díszítésű 
épület kettős céllal épült. Az ipari, és a díszítő ipari alkotások művészi színvonalú da-
rabjai mellett itt kapott helyet az iparművészeti iskola is. 

A főváros ünnepségeinek helyszínein is átalakítások zajlottak. Az egyik ilyen hely 
volt a budai várban a Mátyás templom és környéke. A Szentháromság teret egy méter-
nyivel lejjebb süllyesztették, így egy szintre került a templom főbejáratával, míg a tér 
közepén álló Szentháromság szoborhoz lépcsőket építettek. A munka elég nehéz volt, 
mert a sziklás talajt csak apránként, dinamittal tudták szétrobbantani. 

A templom mögött lebontották a régi halászbástyát, a régi jezsuita lépcsőt és a 
pénzügyminisztérium rozoga épületét. Helyette új lépcsőcsarnok és bástya épült, stí-
lusban alkalmazkodva a templomhoz. (Az építkezés költségeit Vaszary Kolos bíboros 
érsek hercegprímás, valamint az udvartartási javadalmak művészi célokra szánt 
részéből elkülönített pénz fedezte.) A templom felújítási munkálatai során átalakították 
a Szent István kápolnát. Ennek oltárán helyezték el a Szent Jobbot, amit addig a vár-
palota kápolnájában őriztek. A templom másik Árpád-kori emléke lett a kripta újonnan 
készített vörösmárvány szarkofágja, melyben III. Béla és felesége Antiochiai Anna földi 
maradványait helyezték el. Újratemetésüket országos bizottság rendezte. A templom és 
a bástya között Szent István szobrát állították fel. 

Nagy munkálatok folytak a királyi palota építkezésein is. Az ünnepre azonban nem 
sikerült mindent befejezni. A Krisztina-városi hegyoldal meredekén már egyenlő vo-
nalban álltak a falak a várhegy magasával. Eredetileg úgy tervezték, hogy a millenniu-
mi ünnepségek alkalmával a király helyezi majd el a palota zárókövét. A munkálatok 
késedelme miatt azonban csak az alapkőletételre kerülhetett sor. A hatalmas alapfa-
lakkal egyidőben készült el a Dísz térre fölvezető új szerpentin is. A miniszterelnöki 
hivatal bővítésére a budavári Sándor-palota újjáépítését kezdték meg, s még egy új 
emeletet is húztak rá. 
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Az évfordulóra egymillió darab egykoronást verettek. Az alkalmi érmék színezüstből 
készültek és díszes tokocskában kerültek forgalomban, jövedelmi fölöslegét pedig a 
millenniumi kiállítási alap javára fordították. 

Február 28-án a földművelésügyi miniszter (1896. évi 14.732. sz. rendelete), március 
30-án a belügyminiszter (30.22,029. sz. körrendelete) rendelkezett az ország ezeréves 
fennállásának ünnepe alkalmából ültetendő emlékfák ügyében. A földművelésügyi 
tárcához tartozók körében elrendelte: gondoskodjanak a kezelésük alatt álló birtokok 
minél több pontján - épületek, községi közterek vagy más állandó gondozásban 
részesülő emlék- és határjelek szomszédságában, díszkertekben és egyéb alkalmas 
helyeken, lehetőleg nyílt és szabad területen hogy emlékfákat vagy facsoportokat 
ültethessenek. A fafajták kiválasztását nem határozta meg, de ajánlotta a hosszú életű 
és a „honi fák előbbre helyezését": a honos tölgyfajokat, a havasi fenyőt, a tiszafát és a 
hársfát. Elrendelte azt is, hogy a fák ápolásáról a későbbiekben gondoskodni kell. 

A felhívásra az ország minden részében mozgalom indult, s mint mindenben, ebben 
is születtek rekordok. Józsa István orgoványi földbirtokos hasonló nevű fia, aki ekkor 
15 éves volt, május közepéig elültetett 3063 akác, 590 fűz, 125 jegenye- és 40 kőrisfát, 
valamint 150 gyümölcsfa csemetét. 

1896. márciusától az ünnepi év és az ezredévi kiállítás reklámjaként, a kiállítás igaz-
gatóságának kezdeményezésére Bécsben, Párizsban, Londonban, New Yorkban és 
még jó néhány más külföldi városban felolvasásokat, előadásokat tartottak. Magyaror-
szág ünnepéről, a nagy nemzeti kiállítás építéséről és készülődéseiről (Bécsben 
Harman Ottó, Vámbéry Ármin és Wartha Vince tartottak előadást). Magyar, angol és 
német nyelvű meghívóleveleket küldtek szét a nevezetesebb külföldi hírlapokhoz, 
meleg hangon invitálva azokat a magyar miniszterelnök és kereskedelemügyi minisz-
ter nevében az ezredévi kiállítás és az azzal kapcsolatos ünnepélyek látogatására. 

A millenniumi kiállítás idején csaknem hetven nemzetközi és hazai kongresszust, 
konferenciát, vándorgyűlést, valamint nagygyűlést terveztek, és több ezer vendéget 
vártak. Ünnepségeket és díszgyűléseket tartottak a Magyar Tudományos Akadémián, 
az egyetemeken, a felsőfokú tanintézetekben és középiskolákban. 

Érdekessége még ennek az esztendőnek, hogy a nőoktatás ügyében bekövetkezett 
reformok hatására Budapesten megnyílt az első leánygimnázium első és ötödik osztá-
lya sőt az orvosi egyetemnek első ízben voltak beiratkozott nőhallgatói (Schorr Matild, 
Szedey Ida, Königsberger Lea). 

Megpezsdült a színházi élet is. Az ezredévi ünnepek alatt Budapesten hét színház-
ban hangzott minden este magyar szó. (Nemzeti Színház, Operaház, Népszínház, Víg-
színház, Fővárosi Nyári Színház, Városligeti Színkör és az Óbudai Színkör). Új színhá-
zak is épültek, illetve nyíltak meg, a Lipót-körúton a Vígszínház, a másik az Erzsébet-
városban a Wesselényi-Izabella-Szövetség utca torkolatánál Magyar Színház elnevezés-
sel. Új színház készült Ó-Budán, nyitását karácsonyra tervezték Kisfaludy Színház né-
ven. Az Operaház és a Nemzeti Színház egész nyáron nyitva volt és számos díszelőa-
dást tűztek műsorra. 

Az Országos Sportbizottság bejelentette, hogy ünnepi versenyteret építenek a Stefá-
nia út mellett a lóversenytér tőszomszédságában. Az óriási, amfiteátrumszerű épület-
ben körben nyolc hatalmas tribün készült, ahol egyszerre tízezer ember nézhette a ver-
senyeket. Az elliptikus versenypálya nemzetközi és nemzeti mérkőzéseknek, tornák-
nak és sportünnepélyeknek adott helyet. A tribünök alatt öltözők, társalgók, „heverő-
és dörzsölőszobák", fürdők épültek a legnagyobb kényelemmel berendezve. Az ünne-
pi programot 14 atlétikai klub, 39 torna, 54 lövész, 76 korcsolyázó, 18 kerékpár, 40 
különféle sport és evezős egyesület részvételével rendezett sportversenyek gazdagí-
tották. Rendeztek régi magyar lovagi tornát lóhátról, páncélban Mátyás korából lovas-
játékokat, „messzelovaglást", gyalogversenyt és velociped versenyt Bécsből Budapest-
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re és vidékről Budapestre. Nemzetközi és országos vívóversenyt, nemzetközi és orszá-
gos úszóversenyt valamint csónakversenyt a Dunán és a Balatonon, vizisport-
ünnepélyt a kiállítási tavon, nemzetközi „korcsolyaünnepeket" a dobsinai jégbarlang-
ban és az új jégpalotában, országos iskolai tornaversenyeket, nemzetközi tornászver-
senyt, nemzetközi „lövészünnepet" római atlétaviadalt az aquincumi amfiteátrumban, 
nemzeti játékok bemutatóját az összes magyar sportegyesület részvételével. Sor került 
egy nemzetközi sakkversenyre is. 

A főváros látványosságai közül meg kell említeni három, erre a korra igen jellemző 
látványosságot. Az első az azóta híressé vált Feszty-körkép, amit a Városligetben az 
Andrássy út végén állítottak fel. A körkép a magyarok bejövetelét ábrázolta. Különös-
sége volt, hogy az esti órákban villanyvilágítás mellett is megtekinthette a közönség. 

A másik Molnár és Trill új szerkezetű körképe, Dante: Divina Comedia-jából a Po-
kol. A két színházi festő által megtervezett körkép a színházi optika mesterfogásaival 
készült. „A világ legnagyobb körképe, a látványosságok látványossága." ahol kb. „há-
romszázezer élethű alak", és az „álomvilágból való tájak" fogadták a nézőt. A munkán 
- a két szerzőn kívül - jeles festők egész tábora dolgozott mintegy négy évig. (A kör-
kép az 1900 Párizsi Világkiállításra készült.) A „világ egyetlen áttetsző színekkel és 
szabad alakokkal szerkesztett körképét" a Király utcai fasor végén, szemben a kiállítás 
második főkapujával, külön erre az alkalomra épített „vaspalotában" tekinthették meg 
a látogatók. 

A harmadik körképet az Aréna út mentén, a kiállításhoz közel állították fel, mely ko-
rábban az 1894-es lembergi lengyel kiállításon volt látható, s európai híre volt. A kör-
kép Styka és Kórsak lengyel festők munkája volt, mely az 1794-es raclawicai csatát 
ábrázolja, amikor a lengyel felkelők az orosz hadakat Kosciusko vezetése alatt tönkre-
verték. 

A művészi látványosságok csúcspontját azonban Munkácsy Mihály: Ecce homo című 
legújabb alkotása jelentette, mely Krisztusképeinek harmadik darabja volt. A méreté-
ben is hatalmas festményt az Andrássy út végén található Bellevne nevű mulatóhely 
udvarán épült görög templomhoz hasonló, oszlopos homlokzatú tágas pavilonban ál-
lították ki. 

Az ünnepségsorozat nagy látványosságának ígérkezett a millenniumi történeti dísz-
menet. Az eseményen korhű öltözetben felvonuló jelmezes csoportok mutatták be 
Magyarország ezeréves történetét, a honfoglalást, a királyi udvarok fényét. A díszme-
net első indítványozója Dókus Gyula volt. A javaslatot nagy lelkesedéssel fogadták, s 
az országos mozgalom hatására számos közművelődési egyesület és 91 törvényhatóság 
ajánlotta föl anyagi és erkölcsi támogatását. A menet művészi kivitelezésű terveit, a 
közel 60 méter hosszú kartonra készített vázlatot Vágó Pál vezetésével Gyárfás Jenő és 
Nemes Mihály festőművészek készítették el. A megvalósításban Hampel József 
múzeumőr, Benczúr Gyula festőművész és Alpár Ignác műépítész közreműködött. 

• 

Halminé Bartó Anna 

Korong szamasalakkal Gálos-
petriből (Hornyák László rajza) 
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ÉVFORDULÓK 
V / 

Százötven éve született Teleki Sámuel 
Az erdélyi Teleki család hazánk legjelesebb főúri dinasztiái közé tartozik, amely 

számos kiemelkedő egyéniséget adott történelmünknek, kultúránknak, tudományunk-
nak. Teleki Mihály (1643-1690) az erdélyi fejedelem (Apafi Mihály) főkancellárjaként 
tevékenykedett. Teleki Sámuel (1739-1822) kancellár Erdély legjelentősebb könyvtára, 
a marosvásárhelyi Teleki Téka megalapításával írta be nevét mindörökre 
művelődéstörténetünkbe. Teleki József (1790-1855) nyelvész, történetíró volt a Magyar 
Tudományos Akadémia könyvtárának megalapozója. Teleki Sándor (1821-1892) hon-
véd ezredes - Petőfi egyetlen arisztokrata barátja! - a szabadságharc leverése után 
emigrálni kényszerült és Garibaldi katonájaként harcolt a szabadságért. Teleki László 
(1811-1861) politikus és író, Kossuth párizsi követe volt. Teleki Blanka (1806-1862) 
grófnőt, a magyar nőnevelés úttörőjét az önkényuralom idején bebörtönözték. Teleki 
Pál (1879-1941) földrajztudóst kétszer is miniszterelnökké választották. 

E neves família, a széki Teleki grófok református ágának sarja volt Teleki Sámuel, a 
világhírű Afrika-utazó és földrajzi felfedező, aki 150 éve, 1845. november 1-én született 
a Marosvásárhely mellett fekvő Sáromberke községben. 

Ifjúkoráról, egészen a közelmúltig, megalapozatlan mendemondák is szárnyra kel-
tek; voltak olyan feltételezések is, hogy Teleki iskolázatlan, képzetlen kutatóként vá-
gott neki a fekete kontinensnek. A valóság az volt, hogy apja nagy gondot fordított 
Samu (így hívták a családban) nevű gyermeke iskoláztatására.1 A kiváló képességű ifjú 
gróf a hírneves debreceni Református Kollégium növendékeként a legkiválóbbak közé 
tartozott. Az I-VII. osztályt magántanulóként végezte el, s az utolsó, VIII. tanévet járta a 
civis városban. A szigorú, de nagy tudású Gelenczei Pál tanította Teleki Sámuelnek a 
természettant és a földrajzot, s ez irányú érdeklődésének fölkeltésében bizonyára sze-
repet játszott a tudós tanár. 

1863 júliusában érettségizett. A 61 jelölt közül hatan végeztek kitüntetéssel (eximio 
modo maturus), s közöttük volt gróf Teleki Sámuel is! Felsőfokú tanulmányait a berlini 
és a göttingeni egyetemen folytatta. Göttingenben az állam- és gazdaságtudományi kar 
hallgatója lett, de más előadásokra is eljárt. Tanult geológiát, ásványtant, földrajzot, 
matematikát és csillagászatot. Mindezeknek két évtized múlva nagy hasznát vette afri-
kai útján. 

Egyetemi tanulmányai befejezése után a katonai pályát választotta. 1881-ben huszár 
őrnagyként szerelt le a honvédségtől. A kardot a képviselősködésre cserélte föl. Immár 
honatyaként ismerkedett meg Rudolf trónörökössel, a Bécsi és a Magyar Földrajzi Tár-
saság tiszteletbeli elnökével. Az ifjú főherceg és Teleki között hamarosan elmélyült a 
barátság. 1881 őszén meghívta a trónörököst és feleségét (Stefániát, a belga király lá-
nyát) a görgényszentimrei medvevadászatra. Ettől kezdve Rudolf és előkelő kísérete 
rendszeres vendég volt a nagy vadászatokon. 

1 Debreceni gimnáziumi és göttingeni egyetemi tanulmányainak föllelhető dokumentu-
mait dr. Kubassek János kutatta föl és tette közzé Teleki Sámuel kelet-afrikai 
expedíciójának tudományos jelentősége című tanulmányában, amely a Földrajzi Múze-
umi Tanulmányok 1988. 5. sz-ban jelent meg. 
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Több mint száz esztendeje megkerülhetetlen kérdés, hogy Teleki Sámuelt „a szá-
zadfordulót megelőző évtizedek egyik utolsó grand seineurjét, a társasági szokásokban 
jártas, remek társalgó"-l2 az ország egyik leggazdagabb főurát mi késztette a kockáza-
tos, veszélyes afrikai utazásra? Legendák és pletykák szövődtek e kérdés köré már a 
nagy utazó életében is. Szenvedélyes, kitűnő vadászként bizonyára el-eljátszogatott a 
gondolattal, hogy afrikai vadászexpedíciót szervez valamikor (anyagi helyzete révén 
ezt bármikor megtehette). Hisz minden vadász legfőbb vágya a nemes nagyvadak 
(elefánt, orrszarvú, kafferbivaly, oroszlán, leopárd) elejtése. Kelet-Afrikában pedig 
még fölfedezésre várt egy jókora ismeretlen fehér folt. 

Miért ne lehetne e kettőt összekötni? Valószínűleg Rudolf trónörököstől származott 
ezen ötlet, amikor 1886 elején Teleki Sámuel fölkereste őt az adriai Lacroma szigetén. 
A főherceg bemutatta magyar barátját Ludwig Höhnel tengerésztisztnek. A 29 éves, 
pozsonyi születésű osztrák fiatalember ekkor a Greif nevű hajón teljesített szolgálatot, 
s a trónörökös segédtisztje volt. Kiválóan értett a térképezéshez, s a földrajzi műszerek 
kezeléséhez. Pár órás beszélgetés után a 41 éves magyar mágnás őt választotta útitársul. 

Szinte azonnal megkezdték a körültekintő fölkészülést az afrikai expedícióra. Teleki 
Sámuel Londonba utazott, ahol tudósokkal folytatott megbeszéléseket. A könyvtárak-
ban és a British Múzeumban elmélyülten tanulmányozta a korabeli szakirodalmat és 
térképeket. Fölfrissítette geológiai és csillagászati ismereteit, s tanulni kezdte a szuahéli 
nyelvet. Alapvető orvosi és gyógyszertani ismereteket sajátított el. Höhnel az Alpokban 
hegymászással edzette magát, s erőteljesen gyakorolta a térképezési tudnivalókat. 

Höhnel 1886. októberében, Teleki egy hónappal később érkezett meg Zanzibár szi-
getére, ahová befutott hatalmas mennyiségű fölszerelésük (fegyver, lőszer, élelem, 
sátrak, niházat, szerszámok, csereáru és -tárgy, fotóapparátus, vegyi anyagok stb.) is. 

2 Erdélyi Lajos: Teleki Sámuel Afrikában. 1977. 8. old. 
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Toborzóirodát nyitottak, hogy teherhordókat szerződtethessenek, hiszen több száz 
emberre volt szükségük. Útikalauzul Dzsumbe Kimemeta maszájföldi elefántcsont-
kereskedőt fogadták föl. Teleki még Adenben szerződtette nyolc tagú testőrségét, 
Dualla Idrisz vezetésével. E bátor és megbízható szomáliai fegyveres gárda - akárcsak 
Dzsumbe Kimemeta útikalauz - a későbbiekben fölbecsülhetetlen szolgálatot tett. 

1887. február 4-én indult el a több száz főnyi karaván. Első uticéljuk Afrika legma-
gasabb hegysége, a Kilimandzsáró volt, amelynek 5895 méter magas tetejét, a Kibót 
addig még senki sem tudta meghódítani. E hóborította hajdani vulkánt Teleki szerette 
volna elsőként megmászni. 4900 méterig együtt haladt Höhnellel. Osztrák útitársa tel-
jesen kimerült, s nem tudta tovább folytatni. Teleki egyedül próbált fölmenni a csúcsig. 
Zúgó dobhártyával, vérző szájjal érte el a hóhatárt. Magasságmérője 5310 métert mu-
tatott, de annyira erőt vett rajta a magashegyi betegség, hogy kénytelen volt visszafor-
dulni. így is az első ember volt, aki a forró földrészen érintette a havat! 

A Kilimandzsáró környékén pár hétig pihentek, majd az újjászervezett karaván az 
állattenyésztő maszáj és a földművelő kikuju törzsek szálláshelyein átutazva közelítet-
ték meg a Kenya-hegyet. Az 5194 magas csúcsot szintén meg akarta mászni Teleki Sá-
muel. Itt is az örök hó határáig, 4680 méterig jutott föl. 1887. novemberében indultak 
tovább észak-nyugat felé, a Baringó-tó irányába. Szavannás, néptelen terepen hatoltak 
át. A nagy létszámú expedíció élelmezése heteken keresztül Teleki Sámuel vadásztudomá-
nyától függött. Elefántokat, zebrákat, antilopféléket, orrszarvúkat ejtett el. 

1888. február 10-én kerekedett föl ismét a karaván a Baringó-tótól, melynek addig 
alig ismert környékét alaposan föltérképezte Höhnel. Észak felé mentek, ahol - a 
bennszülöttek elmondása szerint - egy hatalmas tó terült el. Március 6-án érkeztek 
meg a partjára. Höhnel így írta le a fölfedezés feledhetetlen pillanatait: „A tájképi szép-
ségek varázsa alatt, amelyek minden oldalról környékezték, hosszabb ideig néma el-
ragadtatásban állottunk egy helyen, embereink is némán, miként mi, bámultak a mesz-
szeségbe, míg végre csodálkozásunk hangos kiáltásokban tört ki a tó miatt, melynek 
tükröző felszíne a távol fekvő látóhatáron az ég kék színével olvadt össze. Ebben a 
percben összes addigi fáradalmainkat és minden elénk gördülő veszélyt elfelejtettünk, 
hogy felfedező utunkat siker koronázta..."3 A 300 kilométer hosszú, több mint 50 ki-
lométer széles, tízezer négyzetkilométer területű hatalmas tavat Teleki Rudolf 
trónörökösről nevezte el. Ma Kenyához tartozik, s hol Turkana-, hol pedig Rudolf-
tónak tüntetik föl a különböző térképek. 

A resiát törzs által gyéren lakott területeken át, észak-keletnek vették útjukat április 
elején, s 14-én egy másik, szintén ismeretlen tóhoz érkeztek meg, melyet Teleki a 
trónörökös feleségéről, Stefániáról nevezett el (ma Chew Bahir, Etiópia). A kietlen 
környéken pár napig tartózkodtak csupán, majd visszaindultak a Rudolf-tó irányába. A 
tó keleti partvonalát követve meneteltek dél felé. Június 1-én a tó déli csücskénél füst-
oszlopot észleltek, amely egy működő vulkánból szállt az ég felé. „...bátorkodtam -
írja Höhnel - a vulkánt az expedíció vezérének tiszteletére, Teleki-vulkánnak elke-
resztelni, mert neki tartatott fenn, hogy a sötét világrész ezen legfrissebb tűzhelyéről a 
világot értesíthesse..."4 Ma is e néven szerepel a térképen! 

A vulkántól már visszafelé vitt az expedíció útja, roppant nagy szárazság sújtotta te-
rületen. Az elgume és szuk törzsek földjén át a Baringó tóig az éhség és a szomjúság 
gyötörte az embereket. Szeptemberben érkeztek meg Tavetába, október 24-én pedig 
végre Mombasánál elérték az Indiai-óceánt. 

3 Teleki Sámuel gróf felfedező útja Kelet-Afrika egyenlítői vidékein 1887-1888-ban II. 
kötet. Magvető Könyvkiadó, 1984. 133-134. old. (Az 1892. évi kiadás rövidített és átdol-
gozott kiadása, képek nélkül!) Sajtó alá rendezte Wéber Károly. 

4 U.o. 245. old. 
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Zanzibár szigetén két hónapig pihentek, s az első mérlegét készítették el viszontag-
ságos expedíciójuknak. 1889 elején Teleki és Höhnel bejárta Adent és környékét, majd 
áthajóztak az abesszínai Hararba, ahol Höhnel súlyosan megbetegedett. Még fölkeres-
ték Kairót és Alexandriát, s 1889 tavaszán érkeztek haza. 

A fekete földrész fölfedezésének történetében kiemelkedő jelentőségű volt Teleki 
expedíciója. Körülbelül 230 ezer négyzetkilométernyi, jórészt ismeretlen teriiletet jár-
tak be, ahol Höhnel számos kitűnő térképfelvételt készített, s Afrika utolsó nagy fehér 
foltját derítették föl. A két tó és a működő vulkán fölfedezése kiemelkedő jelentőségű 
siker volt. Megállapították, hogy a tavak és Abesszínia (a mai Etiópia) között nem léte-
zik az úgynevezett Hold-hegység, amely - helytelenül - a korabeli térképeken is sze-
repelt. A Teleki-vulkán fölfedezésével megdőlt az a téves elmélet, hogy a vulkánmű-
ködés csak a tengerpartok közelében lehetséges. A bejárt területeken élő, alig ismert 
vagy teljesen ismeretlen bennszülött törzsekről Telekiék hoztak elsőször hiteles hír-
adást, s számos értékes néprajzi tárgyat gyűjtöttek közöttük. Az utazás idején készített 
fényképfelvételeik5 szintén páratlan tudomány- és művelődéstörténeti értékek. A va-
dászeredmények is imponálóak. Teleki Sámuel egymaga 75 orrszarvút, 72 kafferbi-
valyt, 33 elefántot, több száz antilopot, zebrát és más vadfajt zsákmányolt.6 Az általuk 
összegyűjtött növények között 78 faj volt új a tudomány számára.-

Az utazás teljes anyagi költségét (130 ezer aranykoronát!) Teleki Sámuel viselte. 
Nem a gyarmatosítási szándék, hanem a fölfedezés és a vadászat vágya vitte Afrikába. 
Hihetetlen türelmet, jóindulatot és megegyezési készséget mutatott a harcias bennszü-
lött törzsek iránt. Ismeretes, hogy Afrika fölfedezésének történetét valóságos népirtá-
sok kísérték. Ezzel szemben Telekiék csak a legvégső esetben, önvédelemből nyúltak 
néha fegyverük után. Az expedíció teherhordozói közül 36-án vesztették életüket. Ha 
figyelembe vesszük a rendkívüli körülményeket, akkor ez jóval kisebb, mint Stanley és 
Livingstone emberveszteségei. Teleki Sámuel fölfedező útja olyan nagy eredmények-
kel gyarapította a magyar és az egyetemes földrajztudományt, hogy a legnagyobb Afri-
ka-utazók - Clapperton, Nachtigal, Baker, Livingstone és mások - között foglal helyet! 

1893-ban Indiában és Indonéziában járt vadászattal egybekötött utazásokon. 1895-
ben másodszor is Afrikában járt. Ezt az útját sokáig homály fedte, s csak 1984-ben vált 
ismertté, amikor Lázár István újságíró megszerezte eredeti afrikai útinaplójának8 fény-
másolatát, s részleteket közölt belőle a Kortárs folyóiratban.9 Az afrikai felfedező út 
történetét és élményeit társa, Ludwig Höhnel először német nyelven írta meg és adta ki 
Bécsben, 1892-ben10 Még ugyanebben az esztendőben megjelent magyarul is Buda-
pesten. 

Teleki Sámuel neve világszerte ismertté vált. Számos tudományos társaság válasz-
totta tagjává és elhalmozták magas kitüntetésekkel. 1897-ben a bécsi udvartól meg-
kapta a valóságos belső titkos tanácsos címet is. A századfordulót követő években több 
cikluson át tagja volt az országgyűlésnek, kormánypárti képviselőként. 1916. március 

5 Válogatást adott ki belőlük Erdélyi Lajos idézett művében. 
6 A vadásznaplót közli a 3. jegyzetben említett könyv II. kötete, 326-338. old. 
7 Farkas Edit: A Teleki-expedíció botanikai eredményei. Földrajzi Múzeumi Tanulmá-

nyok, 1988. 5. sz. 43. old. 
8 Az eredeti kéziratot a Michigani Állami Egyetem Könyvtárában őrzik (East Lansing, 

USA), amelynek id. Teleki Károly adta el az 1950-es években. 
9 1984. 12. sz. 1945-1957. old. 
10 Zum Rudolt'-See und Stefania-See. Wien, 1892. A Rudolf és Stefánia tavakhoz. Teleki 

Sámuel gróf felfedező útja Kelet-Afrika egyenlítői vidékein I-II. Leírta kísérője Höhnel 
Lajos cs. és kir. sorhajó-hadnagy. Kiadja Rátli Mór. 

2S 



10-én halt meg Budapesten. Négy nap múlva helyezték végső nyugalomra szülőfalu-
jában, a családi ősi sírboltjában. 

Emlékének méltó megbecsülése hosszú évtizedekig váratott magára Magyarorszá-
gon. Fölfedező utazásának centenáriuma tiszteletére előbb egyetemistákból, majd fia-
tal geográfusokból és más tudósokból álló emlékexpedíciók járták be ismét Telekiék 
hajdani útvonalát Afrikában. A Magyar Posta emlékbélyeget adott ki Teleki Sámuelről. 
Az érdi Magyar Földrajzi Gyűjtemény 1987. május 29-30-án emlékülést szervezett a 
világhírű földrajzi fölfedező tiszteletére. 1989- október 9-én ugyanott fölavatták Teleki 
Sámuel bronz mellszobrát, Domonkos Béla szobrászművész alkotását. 

Kálmán Gyula 

Száz éves a magyar polgári anyakönyvezés 
Az állami anyakönyvezés bevezetésének viharai 
Komárom és Esztergom vármegyékben 

Az állampolgárok személyére - születésére, házasságkötésére, halálozására - vo-
natkozó adatainak nyilvántartását a középkortól az egyházak végezték. Magyarorszá-
gon a triedenti zsinat határozata alapján 1614-ben a nagyszombati zsinat rendelkezett 
arról, hogy a katolikus papok anyakönyveket vezessenek. A protestáns egyház József 
császár pátense alapján 1785-től kapta meg a jogot az anyakönyvezésre. A császár 
egyébként 1781-ben kiadott pátensében közokirattá nyilvánította az anyakönyveket. 

A kiegyezést követően kibontakozó polgári fejlődés eredményeképpen szükségessé vált 
az állam és az egyház, az állam és polgárai viszonyának rendezése, az állam és az egyház 
feladatainak elkülönítése. Hasonlóan az európai fejlődéshez, időszerűvé vált a polgári 
anyakönyvezés létrehozása. 1893-1894-ben a kormány előkészítette és a képviselőház elé 
terjesztette az egyházpolitikai törvényeket, amelyek a kötelező polgári házasság, az állami 
anyakönyvezés, a szabad vallásgyakorlat, a vegyes házasságokban született gyermekek 
vallása, az izraelita vallás egyenjogúsítása kérdéseit célozták rendezni. A törvényjavaslatok 
elfogadását óriási vita előzte meg. Az országraszóló egyházpolitikai vita küzdelem volt a 
liberális gondolkodás, a polgári szabadságjogok vallási téren való biztosítása, valamint a 
jogait, hatalmát csorbítani látó konzervatív katolicizmus között. 

A több esztendeig tartó küzdelem eseményei - amelynek „utóvéd harcai" a törvé-
nyek életbelépését követően is folytatódtak - szépen figyelemmel kísérhetőek a vár-
megyék városaiban megjelentetett helyi kiadású sajtó hasábjain. A témával kapcsolato-
san napvilágot látó hírek, tudósítások, vezércikkek hangvétele attól függött, hogy ki 
volt a lapgazda, a kiadó, tehát kormánypárti, közigazgatási vagy egyházi érdekeket 
személyesített meg. Miután a kormány a képviselőház elé terjesztette a polgári 
házasságkötésről szóló törvényjavaslatot, elsőként két írást olvashatunk a helyi sajtó-
ban. A törvény vitájáról így ír 1893- december 13-án a Komárom megyei Közlöny 
(Komárom vármegye hivatalos lapja) vezércikke: „[. . .] alig hogy a polgári házasság be-
hozatalának eszméjét a képviselőház felvetette, végigszáguldott a hazán a sérelmi ki-
áltás, megindult a harc, hogy a dogmára való hivatkozás fegyverével győzzék le a sza-
bad gondolkodást, s így folyik az a mai napig, az agitátorok nyakukba vették az orszá-
got, [...] ostromolják a nép vallási érzületét, s az egész polgári házasságot hamis szín-
ben tüntetik fel, tiltakozó népgyűléseket szerveztek [...] Sopron, Komárom, Szabadka 
jöttek egymás után,'[...] ahol hitelvekkel döngették a felvilágosodás kapuit, hogy a há-
zasságnak, amelyet a felekezetek századokkal ezelőtt ragadtak magukhoz, szentséges 



jellegét fönntartsák."1 Az Esztergomban megjelenő Esztergom és Vidéke (Esztergom 
vármegye hivatalos lapja) A polgári házasság diadala című vezércikkében így foglal 
állást a kibontakozó vitában: „[...] a házassági ügyek eldöntésére nem egyes felekeze-
tek törvényei lehetnek mérvadók, hanem csakis az állam egységes törvényei, amelyek 
minden állampolgárra rang és valláskülönbség nélkül kötelezőek [...] Hogy nálunk 
Esztergomban milyen hangulattal fogadják a törvényjavaslatot, arról határozott véle-
ményt mondani nem mondhatunk. Mint látszik azonban, hogy a szabadelvű eszmék itt 
is meleg rokonszenvvel találkoznak. Le fogják győzni a felekezeti szellemet, amelyet 
eddig is csak kevés példa tört meg, és amelyet a helyi, nem annyira klerikális, mint 
elfogult sajtó még fönntartani akar."2 

Jellemző a szabadelvű gondolkodás egyenetlenségeire, hogy ugyanezen lap kis 
„színese" nem nélkülöz némi antiszemitizmust: „Mire is jó a polgári házasság? Érdekes, 
hogyan nyilatkoznak az esztergomi hölgyek a polgári házasságról. Egy jó hírnevű ké-
zimunka iskolában M. kisasszonyt nagyon haragították társnői, mert zsidó udvarlója 
van. Ne törődjetek ti azzal, válaszolta, mihelyt behozzák a polgári házasságot, azonnal 
hozzá megyek, hisz a zsidónál van a pénz!"3 Az egyházpolitikai küzdelmekben az 
egyház a kor szelleméhez igazodva kilépett a templomok falai közül, politikai nagy-
gyűléseket szervezett országszerte. Katolikus nagygyűléseket szerveztek 1884 február-
jában mindkét megyeszékhelyen. A Komárom megyei Közlöny tudósítása szerint Ko-
máromban kevesen vettek részt az eseményen. A szabadelvű reformok hívei február 
12-én Nagyigmándon, február 25-én pedig Komáromban tartottak összejövetelt. A ko-
máromi gyűlés meghívóját a „szabadelvű haladás" híveiként számos, Komárom szabad 
királyi város társadalmi életének neves képviselője - Fittler Jenő, Ghiczy Dénes, Kecs-
kés János, Konkoly Thege Balázs, Konkoly Thege Béla, dr. Schnitzer Ármin, Tuba Já-
nos (a megye országgyűlési képviselője) stb. — írta alá.4 

A Komárom megyei Közlöny 1894. febaiár 28-i száma tudósít a mintegy kétezer 
ember részvételével megrendezett kormánypárti népgyűlésről. A szónokok az egyház-
politikai kérdések szabadelvű megoldását követelték, tehát a kötelező polgári házas-
ság bevezetését, a polgári anyakönyvezés intézményét és a szabad vallásgyakorlás ki-
mondását. A gyűlés résztvevői végül is négy pontban fogalmazták meg az álláspontju-
kat: nem ért egyet a gyűlés a Budapesten megrendezett katolikus népgyűlésnek a 
bevezetendő törvények ellen tiltakozó határozatával, követelték a valláspolitikai hatá-
rozatok érvényre juttatását, az új törvények elfogadását, küldötteket választottak a Bu-
dapesten megrendezendő szabadelvű nagygyűlésre, felkérték a megyei országgyűlési 
képviselőjét és a megyei közgyűlés képviselőit a fentiek képviseletére. ' 

Miután Ferenc József jóváhagyta a törvénytervezeteket, 1894 decemberében a 
képviselőház elfogadta az egyházpolitikai törvényeket. A Komárom megyei Közlöny 
december 19-i száma tudósításában olvashatjuk, hogy a varmegyei közgyűlésen 
Sárközy Aurél megyei főispán köszönettel emlékezett meg arról, hogy „Őfelsége Fe-
renc József, Magyarország királya az egyházpolitikai javaslatokat a legfelsőbb szente-
sítéssel látta el."6 A lap karácsonyi számának vezércikke Beteljesedett! címmel öröm-
mel nyugtázta a törvények elfogadását azzal, hogy: „[...] a legközelebbi megyei köz-
gyűlés nem múlhat el anélkül, hogy a törvényhatósági bizottság ez alkalmat is megra-

1 Komárom megyei Közlöny 1893. december 13. 
2 Esztergom és Vidéke 1893- december 22. 
3 u.o. 
4 Komárom megyei Közlöny. 1894. február 7. 
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gadva uralkodója iránt érzett szeretetének hangot ne adjon és azon férfiakról, akik 
ezen ügynek támaszai és apostolai voltak, meg ne emlékezzék."7 

Az Esztergom és Vidéke 1985. január 10-i számában Vaszary Kolos bíboros pásztor-
levelét ismertette. Az egyházpolitikai törvények elfogadásával kapcsolatban a bíboros 
kifejtette, hogy az egyház, bár mindent megtett a törvények megakadályozására, vere-
séget szenvedett a küzdelemben. Felszólította a papságot, hogy „minden isteni és em-
beri törvény által megengedett módon a jelen bajokban is törekedjenek arra, hogy a 
keresztény házasság megtartsa a maga tekintélyét és a Szentegyháznak és szent hi-
tünknek jogai fennmaradjanak."8 Az állami anyakönyvezés bevezetését elrendelő tör-
vény 1895. október elsejével lépett életbe. A belügyminiszter feladata volt az anya-
könyvi kerületek kijelölése, az anyakönywezetők kinevezése és felkészítése, az anya-
könyvezéshez szükséges nyomtatványok elkészíttetése. A helyi sajtó az egész esztendő 
folyamán élénk figyelemmel kísérte és tudósította olvasóit a törvény végrehajtásának 
állomásairól. A Tata-Tóvárosi Híradó 1895- március 30-i száma arról ad hírt, hogy 
megjelent a XXXIII. törvény végrehajtási utasítása, amelyben a belügyminiszter elren-
deli, hogy a törvényhatósági joggal felruházott városok április 30-ig közigazgatási bi-
zottságaik útján javaslatot tegyenek az anyakönyvi kerületek kijelölésére, illetve az 
anyakönywezetők személyére.9 A Komárom megyei Közlöny április 17-i száma lekö-
zölte Komárom szabad királyi város közigazgatási bizottságának döntését: „Komárom 
várost egy anyakönyvi kerületbe javasolja beosztani, mivel az anyakönyvi bejegyzések 
száma tíz évi átlag szerint naponként 3-4-et tesz ki, s így azt egy központi hivatal 
könnyen elláthatja. Anyakönywezetőül a bizottság a városi főjegyzőt, helyetteséül pe-
dig a levéltárnokot hozta javaslatba, évi 300, illetve 150 Forint tiszteletdíjjal."10 

Az Esztergom és Vidéke vezércikkírója részletesen kifejti, hogy az anyakönyv-
vezetői feladatok ellátására a tanítók lennének a legalkalmasabb személyek. A tanító 
„[...] elvállalhatja tehát az anyakönywezetést is, mely nála is é p p oly mellékteendő 
lesz, mint a lelkészeknél volt. Ezzel a tanító éppen csak abba a helyzetbe jutna, amely-
ben tényleg mai nap is sok helyen van. Mert van tanító, aki kinevezett faiskola-
felügyelő, selyemtenyésztési megbízott, takarékpénztári igazgató, kannester stb."11 

A törvény végrehajtási utasítása szerint az anyakönywezetést csak okleveles („képezdét 
végzett") személyek végezhetik. Tekintve, hogy igen sok tanító képesítés nélkül működött, 
a javaslattevő szerint az új és tiszteletdíjas megbízatás elnyerhetősége ösztönzően hatna az 
oklevél nélküli pedagógusok tanulási buzgalmára. A Komárom megyei Közlöny június 12-i 
vezércikke anól szól, hogy a polgári korban a gazdasági életben és a magánszférában egy-
aránt milyen fontossággal bír az állam és a polgárok számára a polgári adatrögzítés: 
„Közhivatalainkban a pontosság, a megbízhatóság és a képzettség adja meg azt a bizalmat, 
amellyel a közösség viseltetik iránta. És minden közhivatalnak, amelyet a közönség igénybe 
vesz, amely az állampolgárok igazolására szolgáló okmányokat szolgáltat, törekednie kell, 
hogy az okmányokat hitelt érdemlően vezessék." A cikk szerint a papság jelentős része nem 
tud eleget tenni ennek a feladatnak. Ez bizonyítandó, szélsőségesen vádaskodva hazafiat-
lansággal illeti a katolikus papságot, tudatlansággal az izraelita anyakönyvvezető rabbikat. A 
szélsőséges hangvétel, amely az írást jellemzi, egyébként általában kísérő jelensége volt az 
egyházpolitikai vitában az ellenzők és az egyetértők pártjában egyaránt.12 

7 u.o. 1894. december 24. 
8 Esztergom és Vidéke 1895. január 10. 
9 Tata-Tóvárosi Híradó 1895. március 30. 
10 Komárom megyei Közlöny 1895. április 17. 
11 Esztergom és Vidéke 1895. február 21. 
12 Komárom megyei Közlöny 1895- június 12. 
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1895 augusztusában a beérkezett törvényhatósági javaslatok alapján a belügymi-
niszter kijelölte a vármegyék anyakönyvi kerületeit. A városok és a nagyközségek ál-
talában egy anyakönyvi kerületbe szerveződtek, és lélekszámuktól függően 2-3 
kisközségből alakítottak ki egy anyakönyvi kerületet. Az anyakönywezetői feladatok-
kal a belügyminiszter a községi jegyzőket vagy körjegyzőket bízta meg, a városokban 
pedig a polgármestert. A gyakorlatban ez utóbbi megoldás nem vált be, a polgármester 
egyéb teendői mellett az anyakönyvezés feladatait ellátni nem tudta. Emiatt Esztergom 
város törvényhatóság bizottsága kérelemmel fordult a belügyminiszterhez, hogy a vá-
rosban önálló anyakönyvvezetői állást szervezhessenek. A kérelmet a belügyminiszter 
évi 800 Forint állami támogatás megadásával jóváhagyta.13 

Sárközy Aurél, Komárom vármegye főispánja ünnepélyesen iktatta be hivatalukba a 
megye anyakönywezetőit . Ez alkalommal elmondott beszédében felhívta az 
anyakönywezetők figyelmét arra, hogy nem egyház- és vallásellenes az, aki a törvényt 
betartja. Biztatta az újonnan kinevezett tisztviselőket, hogy tiszteljék és tartsák be a 
törvény előírásait és tartsák kötelességüknek a házasulok figyelmét felhívni a polgári 
szertartás után az egyházi szertartás szükségességére.14 Esztergom vármegyében az 
anyakönywezetők beiktatását nem a főispán, hanem az anyakönyvi kerületi felügyelő 
vállalta. A megyeházára egybehívott anyakönywezetőknek átadta az anyakönyveket, 
jelvényeket, „és a teendőkről kimerítő oktatást adott. A polgári házasságkötésnél az 
anyakönyvvezető díszruhát visel, amely fölé jön a nemzetiszínű öv, elöl a magyar ál-
lam arany címerével. A városház kapujára egy táblát tesznek ilyen felirattal: Magyar 
királyi anyakönyvvezető. Már készen van az a négy ízléses tábla is, amelyre a házassá-
gi hirdetéseket függesztik ki."15 

Az Esztergom és Vidéke a törvény életbelépését megelőzően házasodási hullámot 
jósolt: „L-l a kis Rómában szeptember hónapban nagyon sok esküvő lesz. Mert ők 
lesznek az utolsók, akik pusztán a pap áldásával veszik fel Hymen rózsaláncát. A bol-
dog menyasszonykák e részben a klerikális táborhoz Csatlakoztak és most ősrégi szo-
kás szerint nem halasztgatják, hanem sürgetik az esküvőt. Egyik szemfüles tudósítónk 
kitudta azt is, mikor lesz nálunk az első polgári házasság. Október elsején, amikor egy 
helybeli katolikus iparos oltárhoz vezeti szíve választottját, W. izraelita polgártárs le-
ányt, és nagy boldogságukban megbocsátják egymásnak, hogy más felekezethez tar-
toznak. Ők már nem fognak templomba menni."16 

Az első házasság fontosságát a „kis Rómában" is magasabb társadalmi körökből pél-
dázták a köznép számára. A városháza dísztermében „Kniplanitz Kálmán királyi taná-
csos főszolgabíró szép leányát vette feleségül Etter Dezső dr., törvényszéki albíró. A 
tanácsterem szűknek bizonyult a díszes és előkelő közönségnek, amely a termet zsú-
folásig megtöltötte. A megyei és városi tisztviselők csaknem teljes létszámban megje-
lentek. A hölgyek utcai toalettben, a férfiak frakkban voltak. Rögtön utánuk belépett 
Maiina Lajos polgármester anyakönyvezető, fekete díszmagyarban, körülövezve a 
nemzetiszín moáré szalaggal, amelynek közepén a magyar nemzeti címer volt kihí-
mezve. Nyomában volt Ferkó, a polgármester huszárja, a polgári sekrestyés, kezeben a 
polgári anyakönyvvel [...] Azután a násznép a vízivárosi templomba vonult, hogy ott 
egyházi szertartással is egybekeljenek."17 . . . . . . , 

A polgári anyakönyvezés eseményeiről szép számmal tudósítottak a helyi u)sagok. 

13 Esztergomi Lapok 1895. december 12. 
14 Komárom megyei Közlöny 1895. augusztus 10. 
15 Esztergom és Vidéke 1895. szeptember 26. 
16 u.o. 1895. augusztus 18. 
17 u.o. 1895. október 3-

29 



Termeszetesen a leglátványosabbról, a házasságkötésekről jelentek m e g írások 
amelyek jól érzékeltették az új reformokat megelőző nagy társadalmi várakozást és 
képet rajzoltak számunkra a végrehajtást kísérő politikai szándékokról és indulatokról. 

A komáromi városi anyakönyvi kerület hirdetőtábláján az első polgári házassági hir-
detéseket olvashatták a város lakói: „Turbacs Mihály János komáromi születésű, 
stadlaui lakos, r. kath. vallású, vasúti szolga, jegyese Mihalecz Mária túrócmegyei r. 
kat. vallású szakácsnővel; Leopold Géza, komáromi születésű és lakó, izr. vallású, 
Goldstein Regina komáromi lakos izr. vallású hajadonnal."18 

Tatán „az esketési aktus hivatalos helységéül a városháza nagyterme van berendez-
ve, elegánsan és egész szalonosan, hol a puha karszékek oly hívogatólag hatnak [...] 
Hát még az anyakönywezetőnk impozáns alakja, a díszruha és a jelvény, meghatók és 
imponáló egyszersmind."19 „Mint doroghi tudósítónk írja - olvashatjuk az Esztergom és 
Vidéke rövid hírében - október első felében a doroghi anyakönyvbe 4 születési és 
ugyanennyi haláleset jegyeztetett be. Október 16-án tették ki az első hirdetési íveket a 
községházán függő táblára, két jegyespárt hirdettek ki. Az egyik, Jourges Ágoston 
selmencbányai könyvkereskedő, ág. evangelkius és Dahms Olga, Dahms Rikárd doro-
gi bányamester leánya, szintén ág. evang. A másik Mirk György vörösvári lakos és özv. 
Bartl Jakabné, dorogi, szintén római katholikus."20 

Mint látjuk, az első anyakönyvi bejegyzésekkel - születés, házasságkötés, halálozás 
- kapcsolatosan megjelenő hírek beszédes adatokat tartalmaznak a századvég Magya-
rországának demográfiai képéről, a népesség keveredéséről a Monarchia országai kö-
zött, a szabad mozgásról és határnélküliségről, amelyet az első világháborút követő 
békediktátum egész évszázadunkra megszüntetett. 

Az anyakönywezetők a belügyminiszter rendelete alapján az esketési szertartást 
követően felliívták a házasfelek figyelmét az egyházi esküvő fontosságára. A házasulok zö-
me a polgári esketés után a templomban kérte az egyházi áldást, voltak azonban, akik erre 
nem tartottak igényt. „Zemann János és Fejes Mária frigyüket egyházilag nem áldatták meg. 
Ennek oka az volt, mert a plébános azt kívánta, hogy a férj az egyházi megesketése előtt 
tartson három napi penitenciát, azután pedig hallgasson végig egy szentmisét és beszédet. 
Zemann a plébános ezen kívánságának, azzal a megokolással, hogy ő arra nem ér rá, nem 
tett eleget, és így az egyházi házasságkötés elmaradt."21 

Végezetül még egy írást idézek a demonstratív célzattal megtartott esküvők híreiből, 
a Komárom megyei Közlöny október 26-i számából: „Óriási érdeklődés kísérte az ifjú 
jegyesek házasságkötését, a városháza nagyterme, amely igen csinosan fel volt díszít-
ve, zsúfoltságig megtelt, városunk előkelősége, s a hölgyek nagy számban jelentek 
meg, sőt az érdeklődők óriási száma a városháza előtti teret is teljesen elfoglalta. Sok 
szép asszony, bájos menyecske és leány nézte meg a szép fiatal jegyeseket, meg azt is, ho-
gyan is megy végbe ez a papok által sokat átkozott polgári házasság. Hát bizony arról 
győződtek meg, hogy szép ünnepélyességgel, az ördög pedig sehol a közelbe nem mutat-
kozott, hogy az embereket elvigye." A szertartást Domány János főjegyző vezette és nem-
csak személye, valamint az esketési szertartás után elmondott ünnepi beszéde hangsúlyozta 
a polgári eljárás fontosságát, hanem az esküvői tanúk - Erdélyi Gáspár vármegyei főjegyző, 
Kecskés János földbirtokos, városi tanácsos - személyei is.22 

Az állami anyakönyvezéssel kapcsolatosan sok szélsőséges, elfogultan érvelő újság-

1 8 Komárom megyei Közlöny 1895. október 9. 
1 9 Tata-Tóvárosi Híradó 1895. szeptember 21. 
2 0 Esztergom és Vidéke 1895. október 20. 
2 1 u.o. 1895. október 24. 
2 2 Komárom megyei Közlöny 1895. október 30. 
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cikket idéztünk, érzékeltetve az egyházpolitikai küzdelmek megyei eseményeit. Idéz-
zünk hát az eddigiektől eltérő szokatlan hangot, amelyre az objektivitásra törekvés, a 
békéltető hang jellemző. Az írás Kisbér mezőváros újságjában jelent meg: „A lelkész-
ség, amely évszázadokon át vezette ezt a nehéz munkát, most elveszti ebbéli jogát, így 
hivatása és külső tekintélye egy részében károsodik. Illendő tehát, hogy veszteségeik 
napján följegyezzük érdemeiket, becsületüket és hazafiasságukat, amellyel hivatásukat 
teljesítették. Kívánjuk, hogy polgári utódaik mentül hamarabb lépjenek hűség, pontos-
ság és megbízhatóság dolgában az ő nyomukba. [...] Általánosságba véve az új törvény 
minden rázkódtatás nélkül lépett életbe, megcáfolva mindazon kósza híreszteléseket, 
amelyek nagyobbszabású ellenmozgalmakról és tüntetésekről szóltak. A papság lát-
hatólag már végképp lemondott ebbéli jogairól és többé nem lép ellenakcióba. Ez he-
lyesen is van. A lefolyt viharok után tűnjék fel ezeréves szép hazánk egén a szivár-
vány, és fogjunk kezet egymással."23 

Azonban még több hónapon keresztül folytatódott az egyházpolitikai törvények 
keltette vihar. Az egyház nehezen nyugodott bele a vereségbe. 

A Komárom megyei Közlönyben és az 1896. január l- jén induló Esztergom című 
politikai és társadalmi hetilapban (amelyet a katolikus egyház adott ki) szép számmal 
találhatunk erre vonatkozó írásokat. Az Esztergom című újság hónapokon keresztül 
jelentetett meg a polgári házasság intézményét támadó írásokat. A lap vezércikke sze-
rint az egyháznak az az álláspontja, hogy az állampolgárnak kötelessége ugyan a tör-
vény betartása, a törvény betűje azonban csak az anyakönyvvezető előtti megjelenést 
írja elő, semmi egyebet. Tehát nincs jogában az államnak elvárni, hogy a házasulandók 
ünnepélyes külsőt öltsenek, ilymódon utánozni az egyházi szertartás külsőségeit. To-
vábbá - fejtegeti a cikkíró - az anyakönyvek aláírását sincs joga követelni a házasu-
lóktól, „[...] az emberek ugyanis idegenkednek ettől. Az emberek, de különösen az 
egyszerű nép nem szereti a nevét aláírni, márpedig olyanra, ami vallási meggyőző-
désével ellenkezik, még kevésbé fogja rátenni a keze vonását."24 

Megjegyezni kívánjuk, hogy az anyakönyvek aláírása iránt megnyilvánuló ellen-
szenv nyilvánvalóan a nép analfabétizmusából eredt. A Révai Nagylexikon adatai sze-
rint a magyar népesség jelentős része írástudatlan volt, 1890-ben 46,6%, 1900-ban 
47,8%. (I. köt. 576. old.) 

A belügyminiszter 1895 novemberében kelt rendeletében a törvény iránt tisztelet 
megkövetelésére szólította fel az anyakönyvi hivatalok vezetőit. A rendelet előírta, 
hogy az anyakönywezetők kötelesek megkövetelni az ünnepélyes aktusokhoz méltó 
megjelenést a házasulóktól és tanúktól. Nem kötelező azonban egyházi szertartásokon 
szokásos és azokra emlékeztető jelvények (köszöni, fátyol, menyasszonyi ruha) vise-
lete, sem a násznép jelenléte. 

Álljon itt egy rövid kis tudósítás arról, mi indokolta a miniszteri rendelet megjelené-
sét: „Házasságkötés volt tegnap az esztergomi polgármesteri hivatalban. A vőlegény, 
Varga János földműves, a menyasszony Üveges Terézia szintén helybeli hajadon. A 
házasságkötő felek nem valami fényes díszben jelentek meg, a vőlegény mintha ökrö-
ket menne legeltetni, a menyasszony ruhája meg olyan volt, mintha azonnal a házas-
ságkötés után nagymosásba kellene fognia. Márpedig ez nincs rendjén, [...] a 
házasságkötő félnek ilyetén eljárása egyenlő a törvény iránti tiszteletlenséggel."25 

1896 nyarától egy időre ismét felerősödtek az egyházpolitikai törvények revízióját 
követelő hangok, amikor a szomszédos Ausztriában is napirendre került az állami 

2 3 Kisbér és Vidéke 1895. október 30. 
2 4 Esztergom 1896. január 26. 
2 5 Esztergomi Lapok 1895. október 13. 



anyakönyvezés bevezetésnek kérdése. Az Esztergom májusi száma vezércikkéből idé-
zünk: „A papság nem nyugodhat bele a zsarnoki törvényekbe. Ezt a meggyőződést 
nemcsak szíve mélyén melengette, érzelmeit napvilágra vitte. Lapokban, füzetekben, 
magán és nyilvános körökben, egyletekben, népes gyűléseken, az országban, temp-
lomokban, egyszóval mindenütt, ahol alkalma volt, hirdette meggyőződését, ' védel-
mezte az egyháza és saját jogait, kimutatta azt igazságtalan törvények tarthatatlan vol-
tát, buzdította a népet, hogy törekedjék azok alkotmányos úton való megváltoztatására 
[...] Ezzel azonban a zsidókézben lévő liberális sajtó meg nem elégedett, hanem mi-
képp az egyházához és a pápához ragaszkodó világi katolikusokat ultramontánnak, 
úgy most a bálványa előtt térdet nem hajtókat hecckáplánnak nevezte el."26 

A helyi sajtó lapszámait figyelmezve úgy gondoljuk, hogy a civil társadalom többsé-
ge elfogadta a polgári anyakönyvezés, a kötelező polgári házasság jogi intézményét és 
alkalmazkodott az új rendhez. „Úgy a hirdetések, mint a házasságok megcsappantak -
olvashatjuk az Esztergomi Lapokban - . Annyi esküvő, mint szeptember, október hó-
napban, nem lesz egyhamar Esztergomban. Akik nem bírtak megbarátkozni az új 
renddel, azok szeptemberben az oltár előtt házasodtak, akik pedig már várták a polgá-
ri házasságot, amely a felekezetiességeket nem ismerő híveket törvényes úton is ösz-
szekapcsolja, azok október hónapban vették fel Hymen polgári rózsaláncát. Az 
érdeklődés az új rend iránt is megcsappant, a közönség már egészen megszokta és 
vállalja a magyar díszruhás, s - egy békésmegyei czigány szerint - a tekintetes magyar 
királyi plébános urakat."27 A társadalom új renddel való megbékélésének jelzője lehet, 
hogy a polgári házasságkötéssel, anyakönyvezéssel kapcsolatosan tréfás adomák, hu-
moros írások láttak napvilágot. Természetesen nem zárható ki annak a lehetősége sem, 
hogy a törvénnyel szimpatizáló újságírók a vidámság eszközével próbálták feloldani a tár-
sadalmi feszültségeket. Két rövid adomát választottunk e tárgykörből az Esztergomi Lapok 
hasábjairól. „Miért ment vissza a part hie? A lány babos kendője csücskét rágja villogó 
fehér fogaival, lesüti nagy fekete szemét, megáll az anyakönyvezető előtt. Azt kérdi: 
Mit akar szép húgocskám? - Hát kérőm tegnap itt jelentetttik a Bugyi Jancsival, hogy 
házasodunk. - Itt lelkem. -Há t kérem, türüjjön le a kapuról bennünket, mert nem mék 
hozzá! - Ház aztán mért nem? - Mert a Csala Pista, ez a híres legény a mi sorunkból 
leütné a derekamat. - Az anyakönyvezető gondolkodik, fölteszi a pápaszemét, forgatja 
a törvényt, miniszteri rendeleteket és sóhajtva mondja: Jaj hugám, kutya meg a mája, 
de bajba kerítettél, a te esetedre nincs paragrafus az új törvénykönyvben."28 

„Mitől fél a simái ember? A simái embert, Kuczora Györgyöt a felesége megörven-
deztette egy egészséges fiúgyermekkel, mégpedig immár hatodízibe... Kuczora polgár 
aggodalmasan dörzsölte a füle tövét és baljóslatúlag mondogatta a szomszédainak: Baj 
lesz ebből emberek. - Már mér lenne? - Mivelhogy összeütközésbe kerülök az új tör-
vénnyel. - Megszületett a gyerek. Elvitték a plébánoshoz, hogy annak rendje és módja 
szerint keresztelje meg. A keresztelés után Kuczora György megnyilatkozott a pap 
előtt: Tisztelendő úr! Én ezt a gyereket az anyakönywezetőnél be nem jelentem. - Már 
miért nem? - Mert már 5 gyerekem van! - Hát aztán? - Hát aztán? Az új törvény szerint 
akinek öt gyereknél több van, azt megbüntetik. - Mivel büntetnék meg? - Hát azzal, 
hogy az embert besorozzák olyan katonának, amilyen a török basa feleségeit őrzi. - És 
nem lenne olyan katona? Nem én. - Tetszik tudni, milyen az asszony. Akkor nem len-
ne a feleségemmel az életem végig egy békességes pillanatom."29 

Dr. Ravasz Éva 

2 6 Esztergom 1896. május 10. 
2 7 Esztergomi Lapok 1895. december 1. 
2 8 Esztergomi Lapok 1895. december 5. 
2 9 u.o. 
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A Két Kiss Áron évfordulója 
A magyar egyháztörténet és a hazai pedagógia- és játéktörténet két jeles évforduló-

ját ünnepeltük 1995-ben: Kiss Áron református püspök születésének 180., míg fia, dr. 
Kiss Áron pedagógus születésének 150. évfordulójára emlékeztünk. 

Idősebb Kiss Áron a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke és jeles egyházi 
író volt. Fia, dr. Kiss Áron neveléstörténeti munkássága mellett a magyar játékkultúra 
hagyományainak gyűjtésével és közreadásával vált európai hírű pedagógussá. A híres 
Budai Képző tanára, majd igazgatója volt. Ő kezdeményezte az Országos Tanszermú-
zeum és a Pedagógiai Könyvtár létrehívását. Nagy munkája, a Magyar gyermekjáték-
gyűjtemény, a mai napig az óvodapedagógusok fontos kézikönyve. Dr. Kiss Áron em-
léktábláját június 21-én avatták fel Budapesten, a nevét viselő utcában. 

Apára és fiára emlékeztek június 24-25-én a Szatmár megyei Porcsalmán is: ünnep-
séggel és tudományos üléssel. Két köztéri szobrot avattak fel dr. Kiss Áron szülőfalu-
jában: a püspök Kiss Áron és a pedagógus Kiss Áron szobrát, Sebestyén Sándor alko-
tását. Az ünnepségek szervezésében részt vett a kecskeméti és budapesti székhellyel 
működő Kiss Áron Magyar Játék Társaság is. 

Székelyné Körösi Ilona 

Kiss Áron emléktáblája előtt1' 
A méltó elődök példája előtt az értő utódoknak legalább egyszer tisztelegniük kell. 

Ezért állunk most itt mi is, e kedves családi ház csöppnyi udvarán, hogy főhajtással, 
virággal és örökzölddel emlékezzünk a 150 esztendővel ezelőtt született Kiss Áronra, 
immár a fővárosban is elkészült - első - emléktáblája előtt. Itt, a Gálbory-villa telkén, a 
Kiss Áron nevét 1910 óta viselő utca hajlatában. 

A több generációra visszatekintő, szatmári lelkész-pedagógus család 1845 nyarán 
született Áron gyermeke az otthoni példákhoz kiváló iskolai nevelést kapott. 
Szatmárnémetiben, majd Patakon tanult. Folytatta többek között filozófiai tanulmánya-
it, hallgatott teológiát és jogot. Tanári, lelkészi, majd ügyvédi gyakornokságát követő-
en, 1870-től 1908-ban bekövetkezett haláláig a nevelői hivatásnak élt. 

Őszintén tisztelt példaképei: Eötvös József és Trefort Ágost támogatásával a magyar neve-
lésügy nagyszert! hagyományaiból s a korabeli Európa hasznosítható módszereiből építke-
ző Kiss Áront mozgalmas életút várta. 1870-ben a sajátos kultúrájú alföldi „Háromvárosok" 
egyikében, Nagykőrösön a református Tanítóképző élére került, majd 5 évvel később a Bu-
dapesti Tanítóképző elődjének tantestületében találjuk. így a születési jubileum ünnepe 
mellett a mai napon valójában még két jeles évfordulóra is emlékezhetünk: Kiss Áron 120 
esztendővel ezelőtt lett a Budai Képző tanára, s éppen száz tanév telt el igazgatói beiktatása 
óta. Kezdeményezője volt az Országos Tanszermúzeumnak és Központi Pedagógiai 
Könyvtárnak, s tőle származott a Pedagógiai Társaság életre hívásának gondolata is. 

A magyar neveléstörténet kutatásában, az oktatás- és tudományszervező munkájá-
ban elért eredményeire már kortársai is felfigyeltek. Életművének számos, azelőtt ke-
véssé kutatott részletére viszont éppen a nevét viselő Magyar Játék Társaság tagjai hív-
ták föl a figyelmet. 

Kiss Áron javaslatára az 1883. évi Országos Tanítógyűlés felhívást bocsátott ki a haza 
minden vidékén föllelhető magyar gyermekjátékok és ezek dallamainak, jellemző 
cselekményeik leírására. A hatalmas munka, amely Kodály Zoltán szavaival „a magyar 

1 Elhangzott 1995. június 21-én, Budapesten Kiss Áron emléktáblájának avatasán. (Szerk.) 



Kiss Áron ref. püspök szobra Porcsalmán Dr. Kiss Áron pedagógus (Kristou Vízi Józseffelv.) 
tanítóságnak igazi becsületére vált", 214 munkatárs segítségével 48 vármegyéből gyűjtött 
anyagra támaszkodott. A Kiss Áron és társai szerkesztésében végülis 1891-ben napvilágot 
látott Magyar gyermekjáték-gyűjtemény - Bartók Béla minősítése szerint is - a legjobb hazai 
kiadvány a XIX. században. Az idő múlásával a gyűjtemény értékei egyre tisztábban rajzo-
lódnak ki, s ma már nem csak honi méltatói tartják a korabeli Európa egyik legfigyelemre-
méltóbb gyennekfolklór-kötetének. Ősi mondókák, nem gügyögő és németesen döcögő 
óvónéni-versek, pontos dallam- és ritmusképlettel lejegyzett énekes-táncos játékok, tavaszi 
s nyári ügyességi játékmódok, játékos tárgyak, a gyermeki készség és képesség fejlesztését 
segítő hagyományos eszközök egyaránt szerepeltek a több mint 500 oldalas műben. A Kiss 
Áron nevével jegyzett Magyar gyermekjáték-gyűjtemény jelentőségét mi sem jellemzi job-
ban, mint hogy sok helyütt a leendő és a gyakorló óvópedagógusok kézikönyveként hasz-
nálatos; 1984-ben újrakiadott reprintje pedig mind egy szálig elfogyott! 

Mindezek ismeretében egyáltalán nem véletlen, hogy az 1987 gyermeknapján megala-
kult Magyar Játék Társaság Kiss Áront választotta névadójául. Az országos kisugárzású egye-
sület működése és céljai - természetesen korszerű módon továbbfolytatva - megfelelnek a 
Kiss Áron-i elképzeléseknek. A honi játékkultúra gazdagítását tűztük ki célul mintegy 10 
esztendővel ezelőtt, s ezt az ország különböző jeles pedagógiai műhelyeiben: pl. Szarvas, 
Zsámbék vagy Hajdúböszörmény és Kecskemét óvó- és tanítóképzőiben, illetve hazánk 
egyetlen játékmúzeuma és műhelyének rendezvényein népszerűsítjük rendszeresen. 

Immár hosszéi évek óta a Budapesti Tanítóképző Főiskolán, a Kiss Áron működésének 
emlékeit is példásan ápoló alma materben lelt otthonra a Társaság fővárosi centruma, amely 
rendszeres találkozásra hívja és várja a hazai játék- és játszáskultúra barátait. Amikor ez alka-
lommal is köszönjük a Főiskola lelkes és önzetlen támogatását, egyúttal a megemlékezést 
kezdetektől felkaroló polgármesteri s önkormányzati segítségről is szólunk. Örömmel és 
igaz tisztelettel tesszük ezt minden megjelent, és jelesül: közöttük is a család, a neves le-
származottak képviselői körében. Tisztelgünk hát mindannyian - lélekben és testben 
egyaránt ifjak - Kiss Áron most avatásra kerülő emléktáblája előtt. 

Dr. Kriston Vízi József 
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Hetvenöt esztendős lenne Együd Árpád 
Meghitt ünnepség színhelye volt a 

közelmúltban Perőcsény, Pest megyei 
község: 1995- augusztus 17-én felavat-
ták a falu szülöttjének, Együd Árpád 
néprajzkutatónak a szülőházán elhelye-
zett emléktábláját. Az eseményen mint-
egy háromszázan voltak jelen a faluból, 
valamint Somogy és Pest megyéből, a 
közeli Ipolyságról és a rokonok, egy-
kori munkatársak, barátok és tisztelők 
arra az Együd Árpádra emlékeztek, aki 
a kis börzsönyi faluból elindulva So-
mogy egyik legjelentősebb néprajzkuta-
tójává vált. 

Együd Árpád 1921. január 30-án szüle-
tett Perőcsényben. Az elemi iskolát szülő-
falujában végezte, majd 1933-tól a balas-
sagyarmati Balassa Bálint Reálgimnázi-
umban tanult. Mivel kiváló tornász volt, az 
érettségi vizsga után a budapesti Testneve-
lési Főiskolán folytatta tanulmányait, ahol 
(a háborií miatti egy év kényszerszünet 
után) 1946-ban tett sikeres záróvizsgát. 
1946-ban került Somogyba, abban az évben lett a csurgói gimnázium tanára, ahol 1960-ig 
tanított. Közben (1946-1949) Siófokon, a Balatoni Népfőiskolán tanult. 1960-ban a megyei 
Népművelési Tanácsadó vezetője lett Kaposváron, majd hamarosan a siófoki Perczel Mór 
Gimnáziumban vállalt tanári állást. 1970-től a siófoki Kálmán Imre Emlékház és a Beszédes 
József Múzeum, 1971-től a marcali Helytörténeti és Munkásmozgalmi Múzeum igazgatója 
volt. 1975-ben megyei múzeumigazgató-helyettessé nevezték ki Kaposváron, ahol élete 
utolsó szakaszában a megyei múzeumban tudományos főmunkatársként dolgozott. Az 
1960-as évek elejétől Siófokon élt és ott is halt meg 1983- augusztus 17-én. Hamvai a város 
temetőjében nyugosznak.2 

Együd Árpád perőcsényi parasztcsalád gyermekeként beleszületett a népi kultúrába 
és a szülőfalu hagyományőrző közösségében megtanulta becsülni annak értékeit. Éle-
tének meghatározó jelentőségű mozzanata volt, hogy az 1940-es években Budapesten 
megismerkedett Molnár István (később Kossuth-díjas) táncművésszel A Csokonai 
Együttes vezetőjének hatására tudatosodott benne a néptánc és általában a folklór 
gyűjtésének és továbbadásának a fontossága. A Molnár István által vezetett Balatoni 
Népfőiskolán már nem csak néptáncot tanulhatott, hanem régészeti, történeti és nép-
rajzi előadásokat is hallgathatott. A csurgói gimnázium tanáraként, saját pénzéből vásá-
rolt magnetofonnal és filmfelvevőgéppel, az 1940-es években, Bartók Béla, Gönczi 
Ferenc és Vikár Béla nyomdokain kezdte el néprajzi gyűjtéseit. A gimnáziumban a 
testnevelés órákon népi gyermek- és sportjátékokkal ismertette meg diákjait, 1947-ben 
diáktánccsoportot is alapított. 1957-től rendszeres kapcsolatban állt az MTA Zenetu-

2 Együd Árpád részletes életrajza és műveinek értékelése az alábbi tanulmányban olvas-
ható. Matyikó Sebestyén József: Együd Árpád életútja és munkássága. In: Kanyar József 
(szerk.): Siófok. Várostörténeti tanulmányok. H.n. (Siófok), 1989. 497-545. old. 

Részlet Horváth János Miklós festményéről, az 
eredeti a kaposvári megyei múzeumban található 
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dományi Intézetével, elsősorban Olsvai Imre zenetudóssal, és hosszú időn keresztül az 
ország más jeles folkloristáival. 1963-ban Kelemen Istvánnal Siófokon létrehozta a Ba-
laton Táncegyüttest, amely hamarosan országos hírnévre tett szert és nemzetközi sike-
reket is aratott. Több évtizedes, fáradhatatlan néprajzi gyűjtőmunkájának eredményei 
csak részben jelentek meg. Legjelentősebb, a somogyi népköltészetet bemutató mű-
vén 3 kívül 2 könyve, 55 tanulmánya, könyvismertetése és cikke olvasható nyomtatás-
ban, és gyűjtései alapján 2 hanglemez látott napvilágot.4 Tevékeny munkatársa volt A 
Magyar népzene tára ötödik kötetének5 is. Hátrahagyott Somogy megyei és 
perőcsényi gyűjtéseit, a több ezer oldalnyi kéziratot, valamint az óriási mennyiségű 
film- és hanganyagot a kaposvári megyei múzeumban őrzik. Hagyatékának feldolgo-
zása és kiadása Szapu Magda szerkesztésében megindult,6 de a teljes anyag publikálá-
sa még hosszú évekig eltarthat. 

A perőcsényi emléktáblaavató ünnepséget Gembolya Irma, a falu alpolgármestere 
nyitotta meg. Köszöntötte a megjelenteket, külön tisztelettel Együd Árpádnét és család-
ját, majd felolvasta Demszky Gábor levelét. Budapest főpolgármestere, aki 1984 óta 
tulajdonosa az ünnepelt egykori szülőházának, szép szavakkal emlékezett Együd Ár-
pádra és üdvözölte az ünnepség résztvevőit. Ezután Grúber Attila, Somogy Megye 
Közgyűlésének elnökhelyettese mondott beszédet, kiemelve „a folklórkutatás nagy, de 
szerény személyiségé"-nek kutatási eredményeit és közvetlen, egyszerű emberi eré-
nyeit. Többek között a következőket mondta: Je lenség volt ő az elmaradhatatlan tás-
kájával és magnetofonjával a kezében és a soha ki nem alvó cigarettájával. Fáradhatat-
lanul járta Somogy településeit, gyűjtőútjain a hagyományok megörökítése mellett 
személyiségével jelet hagyott maga után." 

Matyikó Sebestyén József múzeum igazgató emlékezik Együd Árpádra 

3 Somogy néprajza, I. Somogyi népköltészet. Kaposvár, 1975. 
4 Együd Árpád teljes életműbibliográfiáját lásd: Matyikó Sebestyén Józsefi, m. 539-544. old. 
5 Kiss Lajos - Rajeczky Benjamin (sajtó alá rend.):A magyar népzene tára. 5. Siratok. Bu-

dapest, 1966. 
6 Szapu Magda (sajtó alá rend. és szerk.): Válogatás Együd Árpád néprajzi gyűjtéseiből. I. 

1848-as katonadalok és Kossuth-nóták. Kaposvár, 1994; II. Karácsonyi ünnepkör. Ad-
venttől Vízkeresztig. Uo., 1994. 
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Ezt követően a bernecebaráti Márton Krisztina népdalokat énekelt, majd Szapu 
Magda, a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatóhelyettese tartotta meg 
enilékbeszédét. Személyében az egyik tanítvány emlékezett hálás szavakkal „mindenki 
Árpi bácsijá"-ra és említést tett az általa gyűjtött nagy értékű néprajzi anyagról, amely-
nek publikálása már megkezdődött. Szabó Lőrinc Hazám című versének elhangzása 
után, amelyet a perőcsényi Veres Árpád mondott el, Major István, Siófok Város Okta-
tási, Közművelődési és Sportbizottságának elnöke személyes hangvételű megemléke-
zésében, mint Együd Árpád egykori siófoki gimnáziumi tanítványa, a szuggesztív és 
sokoldalú pedagógusról, az „igazi néptanító"-ról és a szeretetre méltó emberről be-
szélt. Kifejtette, hogy Siófok eddig is ápolta1 és ezután is ápolni fogja Perőcsény szü-
löttjének emlékét. Végezetül Matyikó Sebestyén József, a siófoki Kálmán Imre Múzeum 
igazgatója tekintette át Együd Árpád életútjának somogyi vonatkozásait, rávilágítva 
néprajzi eredményeire is. Beszédét az alábbi szavakkal fejezte be: „Úgy vélem, Együd 
Árpád hazából hazába talált. Vissza szülőföldjére, azok közé, ahonnan elindult, abba a 
házba, amelyben bölcsője ringott." 

Az ünnepi beszédek elhangzása után leleplezték az emléktáblát, majd a családtagok, 
Somogy megye, Pest megye, Kaposvár, Siófok önkormányzatainak és múzeumainak képvi-
selői, valamint Balassagyannat küldöttei, végül a szülőfalu önkormányzata elhelyezte az 
emlékezés koszorúit. Az ünnepség a Perőcsényi Asszonykórus műsorával záailt. 

A résztvevőket Perőcsény Önkormányzata baráti beszélgetésen látta vendégül, 
amelyen még órákon át folyt a szó Együd Árpádról, aki emberi, pedagógusi és kutatói 
hitvallását egyszer így fogalmazta meg: én mán csak a munkában, a nép szolgálatá-
ban lelem örömömet." 

Hála József 

A magyar honismereti mozgalom 
harmincöt éve2 

Amikor visszatekintünk a szervezett honismereti mozgalom harmincöt esztendejére, 
tudnunk kell, hogy ez a három és fél évtized mozgalmunk hatalmas jéghegyének csak 
szemmel látható csúcsa, hiszen - és ezt már öt esztendővel ezelőtt, a harmincesztendős 
évforduló alkalmával hangsúlyoztuk - a honismereti mozgalom már legalább két és fél 
évszázadra tekinthet vissza. 

Bél Mátyás Notitia I lunganx című művének megalkotása már valóságos honismeret 
és ízig-vérig mozgalom is volt, hiszen jelentős munkatársi gárdát mozgósított a kiváló 
pozsonyi lelkész és történettudós. A XIX. század első felében Fényes Elek, Pesty Fri-
gyes, később Orbán Balázs, Herman Ottó nagy szervező munkával összeállított gyűj-
teményes monográfiái az előképei annak a honismereti mozgalomnak, amelyben ma 
tevékenykedünk. Később, a XX. században a népi írók Magyarország felfedezése soro-
zata, majd a darabokra szakadt nemzet felvidéki Sarló mozgalma, az erdélyi falukuta-
tók, mind-mind a magyar honismereti mozgalom szellemi elődei. Ha ebből valamilyen 
tanulságot akarunk megfogalmazni, akkor az a legfontosabb, hogy ezek a hon szemre-
vételezését, a hon leírását szolgáló szellemi teljesítmények mindig a nemzeti érdeket 
tartották szem előtt. Az a felismerés vezette munkatársait, hogy úgy tudjuk igazán szol-

1 Siófokon 1993. augusztus 17-én, halálának tizedik évfordulóján a Kálmán Imre Múzeum 
aulájában felavatták Együd Árpád emléktábláját, és ugyanaznap a Városháza dísztermé-
ben emlékülést is tartottak. 

- A XXIII. Honismereti Akadémián elhangzott előadás szerkesztett szövege. 
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gálni a hazát, ha azt minél jobban ismerjük: természeti, gazdasági értékeit, de különö-
sen az embert, annak kulturális örökségén vagy éppen társadalmi problémáin keresz-
tül. És ezekből a honismereti érdeklődésekből azután - akár a reformkorra gondolunk, 
akár a népi írók mozgalmára - mindig eljutnak a szellem emberei odáig, hogy miként 
lehet az ország, s a benne élő emberek helyzetén javítani. S így válik a honismereti 
mozgalom nemzeti mozgalommá, a nemzet érdekeit szolgáló tevékenységgé. 

Az 1950-es években az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalom körül rendeződtek azok 
az érdeklődések és elkötelezettségek, melyek hordozói akkor nem vállalkozhattak 
vagy nem vállalkoztak közvetlen politizálásra, elsősorban pedagógusok, lelkészek és 
sokan-sokan mások is, akik a szülőföldjüket, a népüket valamilyen fonnában szolgálni 
akarták. Az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalomnál megvolt az intézményi háttér, meg-
voltak a lelkes és önzetlen szervezők és irányítók amelyek és akik módszertani útmu-
tatással segítették az önkéntes gyűjtőket. Ez a néprajzi gyűjtőmozgalom fejlődött azu-
tán az 1950-es évek végére, az 1960-as évek elejére szervezett honismereti mozga-
lommá, amikor a Hazafias Népfront és a Népművelési Intézet vállalta a mozgalom 
szakmai, módszertani irányítását. Az intézmények mellett pedig olyan elkötelezett em-
berek vállalták a honismeret szervezését, mint Dömötör Sándor, Morvay Péter, Töltési 
Imre, Nóvák József, Tóth László - hogy csak néhány nevet említsek. 

A szervezett honismereti mozgalom elindulásának 10. évfordulóján, 1970. októbe-
rében, Budapesten megrendezett I. Országos Honismereti Konferencia összegezte az 
addigi eredményeket és fontos, előremutató állásfoglalások születtek. Többek között 
elvetették azt a teóriát, hogy a honismeret interdiszciplináris, vagyis különböző tudo-
mányágakat összefogó tudomány lenne, és határozottan állásfoglaltak a honismeret 
mozgalmi jellege mellett. Azt hiszem, ez az alapja annak, hogy az azóta eltelt időben a 
honismeret megtartotta alulról építkező mozgalmi jellegét, és ezért is tudott fennma-
radni a különböző ideológiai szélfúvásokban. 

Ugyanakkor - éppen Töltési Imre fogalmazta meg 1973-ban - nem beszűkíteni 
igyekeztek a honismereti mozgalmat, hanem minél jobban kitágítani. Eszerint honis-
mereti mozgalomnak tekintünk „minden olyan tudatos, tervszerű, tömegmozgalmi, 
főleg kollektív tevékenységet, törekvést, mely elősegíti a szülőföldhöz, a lakóterület-
hez, a munkahelyhez, a tájhoz, mindezeken keresztül a néphez, a hazához való kötő-
dést".-^ Ez akkor különösen fontos meghatározás volt. A Honismereti Bizottság felállítá-
sáról a Hazafias Népfront Országos Elnöksége még 1968. május 31-i ülésén határozott 
és 15 közéleti személyiség felkéréséről döntött, azzal azonban, hogy 30 főre egészít-
heti ki önmagát. Elnökéül Ortutay Gyula akadémikust, helyetteséül Kovács Máté tan-
székvezető egyetemi tanárt kérte fel, a titkári teendők ellátásával pedig Töltési Imrét 
bízta meg. Feladatául tűzte ki, hogy 

„- eszmeileg formálja és erősítse a nemzeti tudatot; 
- ápolja az egészséges lokálpatriotizmust, a szocialista hazafiságot és nemzetköziséget; 
- segítse elő hazánk, népünk, történelmi multunk, forradalmi és haladó hagyomá-

nyaink, anyagi és szellemi értékeink jobb megismerését, megbecsülését; 
- mindezeken keresztül cselekvő hazafiságra buzdítson." 
Érdemes ezeket a célokat számbavenni mert - ha elhagyjuk a különböző, akkoriban 

szokásos, meg elvárt jelzőket, mint proletár nemzetköziség, meg szocialista hazafiság -
a honismereti mozgalom máig meghatározó területeit vázolja fel ez a program. 

3 Töltési Imre: Távlati munkatervünk és időszerű feladataink. Honismereti Híradó, 1973-
3-4. sz. 4. old. 

38 



A Honismereti Bizottság 1972. októberi újjáalakuló ülésén a következő főbb munka-
területeket jelölte ki a maga számára:4 

- elvi-, elméleti és módszertani kérdéseinek tisztázása, országos irányelvek kidolgo-
zása, összehangolása; 

- megyei honismereti, helytörténeti, műemlékvédelmi stb. bizottságokkal való kap-
csolattartás; 

- érdekelt tudományágakkal, helytörténetet kutató intézményekkel, szervezetekkel 
történő együttműködés; 

- helytörténeti, üzemtörténeti, krónikaírói stb. tevékenység módszertani segítése; 
- a Hazafias Népfront által rendezett évfordulós ünnepségek és pályázatok előkészí-

tése, illetve ebben való közreműködés; 
- a nemzeti emlékhelyek méltó ápolásának ösztönzése; 
- a népélet szellemi, tárgyi emlékeinek gyűjtésének, megőrzésének, továbbélésé-

nek segítése; 
- természeti, történeti, művészeti, néprajzi értékek összeírásának, népszerűsítésé-

nek, védelmének támogatása; 
- a honismereti országjárás továbbfejlesztésének segítése; 
- a társadalom újabb rétegeinek különösen a fiataloknak megnyerése és bevonása a 

honismereti mozgalomba; 
- honismereti képzés és továbbképzés, valamint 
- a Honismereti Híradó és Honismeret-Helytörténet című periodika szerkesztése és 

kiadása. 
A Hazafias Népfront Országos Honismereti Bizottsága mintájára folyamatosan jöttek 

létre a megyei Honismereti Bizottságok. Ennek jelentőségét Töltési Imre a következő-
képpen értékelte: A megyei bizottság nélkülözhetetlen láncszem. Működésük kö-
vetkeztében válik országosan szervezetté a mozgalom. Ha nincs áttételező megyei el-
lenpárja, hiába forog az országos fogaskerék, nem alakulhat ki folyamatos kapcsolat a 
városokkal, járásokkal, községekkel. Ilyen körülmények között fenyegetheti a helyi 
munkát az ösztönösség, a pangás, az elmaradás, a beszűkülés. Ha a települések - a 
megye közbejöttével - be vannak kapcsolva az országos áramlásba, ilyen veszély ke-
vésbé áll fenn, mivel az országos irányelvek, akciók megszabják a mozgalom fő sodrát. 
A helyi tapasztalatok forrásvize pedig bejutva a vérkeringésbe üdébbé, változatosabbá 
teszi a mozgalmat. A helyi találékonyság országosan termékenyíthet, újíthat: s ennek 
következtében nem öregszik, nem merevedik el mozgalmunk."5 

íme, a honismereti mozgalom alulról történő építkezési modellje. Volt egyrészt egy 
társadalmi réteg, amely neveltetése révén a korábbi társadalmi rendszerben kapott 
lelki, szellemi elkötelezettségéből fakadóan ösztönzést érzett magában arra, hogy a 
honismereti mozgalomban tevékenykedjék. A Hazafias Népfronton belül pedig sike-
rült megteremteni az országos összefogó, bizonyos mértékben védelmet is nyújtó szer-
vezetet, a kettő közé pedig létrehozták azokat a megyei bizottságokat, amelyek a fo-
gaskerekek mintájára az összekapcsolódást lehetővé tették. 

A honismereti mozgalomnak erre az alulról építkező jellegére azóta is büszkék lehe-
tünk, hiszen nem sok olyan mozgalom működött, nem sok olyan tevékenység folyt 
akkoriban az országban, amely ennyire demokratikusan építkező lett volna. Jól érzé-
kelték a mozgalom akkori irányítói, hogy „A mozgalom alapja - mind kibontakozása-
kor, mind további életében - a (...) nagyobb társadalmi csoportoknál, rétegeknél tö-
megesen jelentkező érdeklődés, igény, szükséglet, törekvés. Az a felülről jövő kezde-
ményezés, amelynek a tömegek közt nincs ilyen alapja, csak átmeneti eredményt hoz-

4 Honismereti Híradó 1973. 3-4. sz. 11-13. old. 
5 Töltési Imre: Eredmények és feladatok. Honismereti Híradó 1974. 2. sz. 3- old. 
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hat, mivel alulról jövő cselekvési, azonosulási készség híján elsorvad. A honismereti 
mozgalom kezdettől fogva alulról fölfelé épülő, a kisebb közösségektől a nagyobbak-
hoz, végső soron az egészhez vezető társadalmi mozgás."6 

Később azután - az 1970-es évek politikai visszarendeződés idején - kemény táma-
dások érték a honismereti mozgalmat. Először az a megfoghatatlan és ezért kivédhetet-
len vád, miszerint parttalan a mozgalom, később pedig az, hogy olyan dolgokat is föl-
vállal, amik politikailag nem minden tekintetben feleltek meg az akkori pártideológiá-
nak. A pártközpontból olyan intések érkeztek a Honismereti Bizottság számára, hogy 
nem kell „túldimenzionálni" - mondjuk - egy Rákóczi évfordulót. Máskor amiatt, hogy 
a Petőfi nyomában akció felhívásával együtt megjelentettük azt a térképet, amelyen 
Petőfi emlékhelyek szerepeltek, és ezek szinte kirajzolták a történelmi Magyarország 
területét. E támadások miatt különösen fontos volt, hogy az MSzMP KB 1974. évi köz-
művelődési határozata elismeréssel említette a honismereti köröket és a helytörténeti 
kutatást. 

Az 1976. év V. törvény pedig a közművelődési könyvtárak, a közgyűjtemények és a 
művelődési otthonok feladatává tette a honismereti mozgalom segítését. A hatalom 
ilyen „kedvező" megnyilvánulásai ellenére az 1970-es évek végén a Honismereti Bi-
zottságot a Hazafias Népfronton belül albizottsággá degradálták, pontosabban az tör-
tént, hogy gyakorlatilag megszüntették, de albizottságként sikerült megmenteni. Az 
albizottságnak öt munkacsoportja jött létre és ezek nagyon eredményesen dolgoztak. 
Volt Néprajzi-anyanyelvi, Hely- és üzemtörténeti, Évfordulós, Országjáró, táj- és mű-
emlékvédelmi, valamint Képzési, szakköri munkacsoport. 

Az 1980-as években ismét fölfelé ívelt a honismereti mozgalom rangja: ha nem is 
tekintette a hatalom támogatandónak, de legalább a tűrt kategóriában voltunk. Igaz, 
hogy egyszer bezúzták a Honismeret 1980-as számát, mert Trianonról merészeltünk 
írni akkor, amikor ez még nem volt megengedett, de azért eltűrték, különösen azután, 
hogy Pozsgay Imre lett a Népfront főtitkára. 

A honismereti mozgalom az 1980-as években már egyre több szállal tudott kapcso-
lódni a határon kívüli magyarság hasonló mozgalmaihoz, igaz, hogy ez inkább az 
egyéni diplomácia csatornáin keresztül valósult meg. Az 1980-as évek közepén és má-
sodik felében pedig mozgalmunk már határozott védelmet, keretet nyújthatott azoknak 
az akkor szerveződő, elsősorban ifjúsági klubmozgalmaknak, amelyek - bevallva vagy 
bevallatlanul - jól felismerhető politikai ellenzéki szerepet vállaltak. Annak a hagyo-
mánynak a jegyében, amely a reformkor idején vagy a két világháború között is a 
honismeret - vagyis a hon szemrevételezése és a hon megismerése - a nemzeti függet-
lenséget és identitást szolgálta. A hon megismerésétől mi is mind közelebb kerültünk a 
társadalmi-politikai helyzet megváltoztatásának gondolatához. 

A Hazafias Népfront VIII. Kongresszusán (1985), kiemelt figyelmet kapott a honis-
mereti mozgalom. Amint Székely György felszólalásában megállapította „a szocialista 
nemzeti tudatban jobban előtérbe kerül a nemzeti értékek, történelmi és kulturális 
örökségünk ápolása, és a lokálpatriotizmus helyes értelmezése."'' Ez pedig - mint a 
kongresszus megállapította - egyértelműen a honismereti mozgalom eredménye. A 
kongresszuson Kanyar József előadást tartott a negyedszázados szervezett honismereti 

6 Töltési Imre - Dr. Nóvák József: A honismereti mozgalom helye a közművelődésben. 
Honismereti Híradó 1974. 4. sz. 5. old. 

7 Székely György: A honismeret a Hazafias Népfront VIII. Kongresszusán. Honismeret 
1986. 2. sz" 3. old. 
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mozgalomról, és megállapította: „Ez a mozgalom építette ki és építi folyamatosan szé-
les társadalmi alapokon nyugvó, világos eszmeiséggel, nemzeti tudatunk környezetvé-
delmét. "8 

A XIII. Honismereti Akadémia már nyíltan és egyértelműen foglalkozott a nemzeti 
kérdésekkel. Pozsgay Imre a következőket mondta: „Ami a saját helyzetünket és ma-
gyarságunkat illeti, azt öntudattal, minden viszontagság, meghasonlottság mellett csak 
úgy tudjuk megélni, ha magunkban is fölfedezzük ezeket az értékeket. És ezektől az 
értékektől elindulva, azokra a konzekvenciákra jutunk, hogy nélkülünk szegényebb 
lenne Európa és az emberiség. (...) Magyarnak lenni, az nem a világ elszegényesítését, 
hanem ellenkezőleg: az emberiséghez vezető egyik utat jelenti."9 Nagyon szép, és 
mostani honismereti akadémiánk főtémájával, a magvarság-európaiság gondolatával 
rímelő gondolat az, amit 1985-ben Pozsgay Imre megfogalmazott. 

Elkövetkezett az 1980-as évek vége, amikor a Hazafias Népfront megszűnt és a ho-
nismereti mozgalom előtt is felmerült a kérdés: milyen keretek és feltételek között ha-
ladjon tovább. Nagyon élesen és határozottan vetődött fel a kérdés, megszűnik-e, el-
hal-e a mozgalom a Hazafias Népfronttal együtt, vagy képes lesz önállóan továbbélni, 
és a maga útját járni? Töltési Imre akkor, visszatekintve a Hazafias Népfront és a ho-
nismereti mozgalom kapcsolatára, ezt a viszonyt rendkívül korrekt és őszinte szavak-
kal a köve tkezőképpen értékelte: „A Hazafias Népfront az adott viszonyok között jó 
gazdája volt a honismereti mozgalomnak. Nem állíthatjuk ezt minden volt felelős fel-
sőbb vezetőjéről, amikor a politikai szűklátásnak engedve, béklyót raktak ránk és fé-
kezték munkánkat . Néha túlbuzgónak is mutatkoztak. Intézkedéseik a honismereti 
mozgalmat visszavetették. (...) Kárát látta ennek nemzeti tudatunk, műveltségünk, 
történelmi ismeretünk." Majd így folytatta: „A honismereti mozgalom a népéletből fa-
kadt és indult magával ragadó útjára. Előbb volt, mint országos bizottsága, és akkor is 
tovább élt, működött , lelkesített, amikor tudatos politikai intézkedés a központ i össze-
fogástól és így a ha tékonyabb szakmai, elméleti, módszertani segítés lehetőségétől 
megfosztotta, éppen fejlődési, kiteljesedési szakaszában, országos bizottsága megszűn-
tetésével, derékon törte. De ezt is túléltük, és előbb albizottsági, majd 1981-re ismét 
országos bizottsági szintre küzdve fel magunkat , dolgozhatunk. Ugyanilyen körülmé-
nyek közepet te álltak helyt a honismereti mozgalom közösségei és munkatársai az or-
szágban mindenütt ."1 0 

A mozgalom életképességét és vitalitását jelzi, hogy a Hazafias Népfront megszűné-
sét követően 1990. április 25-én, tehát viszonylag hamar sikerült megalakítani a Ho-
nismereti Szövetséget. A XVIII. Honismereti Akadémia alkalmából, Csillebércen volt az 
első küldöttgyűlés, ahol véglegesítettük az alapszabályt. A Honismereti Szövetség 
megalakulásával egyidőben a megyei honismereti bizottságok átalakultak megyei ho-
nismereti egyesületekké. 

Azóta civil társadalmi szervezetként, a megyei honismereti egyesületek szövetsége-
ként működik a honismereti mozgalom. Most tehát nemcsak a szervezett honismereti 
mozgalom 35., hanem a Honismereti Szövetség megalakulásának 5. évfordulójára is 
emlékezünk. Az elmúlt öt esztendő során azok az értékek, amiket a honismereti moz-
galom kezdetétől fogva képvisel, több-kevesebb szerepet kaptak az ország művelő-
déspolitikájában is, jó esélyünk volt — s talán még van is - arra, hogy a honismeret, 

K Kanyar József: A honismereti mozgalom: nemzeti tudatunk környezetvédelme. Honis-
meret 1986. 2. sz. 8. old. 

9 Pozsgay Imre: A honismereti mozgalom a nemzeti tudat elmélyítésében. Honismeret 
1985. 6. sz. 12. old. 

10 Töltési Imre: A honismereti mozgalom a népfrontkongresszusok tükrében. Honismeret 
1989. 5. sz. 12. old. 



mint a nemzeti öntudat újjáépítéséhez nélkülözhetetlen eszköztár, mél tó helyet kap a 
születőben lévő nemzeti alaptantervben. Noha már 1990-től látszott és azóta is folya-
matosan érzékelhetjük azt, aminek Andrásfalvy Bertalan az V. Országos Honismereti 
Konferencián hangot adott, mondván, hogy a „honismeretért ezután is küzdenünk 
kell."11 

A mozgalom rangjának emelkedéséhez tartozik, hogy 1992-ben, a XX. Honismereti 
Akadémián osztottuk ki először a Notitia Hungáriáé Emlékérmet a honismereti munká-
ban kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyiségeknek, és ugyancsak akkor adtuk át 
első alkalommal a Honismereti Emléklapokat. 

Most, amikor a XXIII. Honismereti Akadémián visszapillantunk az elmúlt 35 eszten-
dőre, nagyon sok tanulságot meg lehetne fogalmazni. A honismereti mozgalom jelen-
tőségén gondolkodva ezek közül három igen fontos szempontot kívánok hangsúlyoz-
ni. 

•Az egyik, hogy az 1960-as 1970-es években a honismereti mozgalom olyan erőte-
ret jelentett az országban, amely magához vonzotta a társadalomnak azt a rétegét, 
amely népben, nemzetben tudott gondolkodni, és kívánt cselekedni. Nem mondom, 
hogy az értelmiséget, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a honismereti mozgalomban mi-
lyen sok földműves és munkás, kétkezi dolgozó vett részt és vesz részt ma is. Kisebb-
nagyobb összeesküvések során - ezek Töltés Imre szavai - sikerült megmaradni és 
megvalósítani a célkitűzéseket. Olyan kristályosodási pontot, olyan tölcsért, olyan szí-
vóerőt jelentett a mozgalom, ami magához vonzotta ezeket az embereket . 

• A másik nagyon fontos dolog, hogy a honismereti mozgalom szerepet, iskolát je-
lentett az elmúlt 35 évben a politikai közéletiség számára, és lehetővé tette, hogy az 
1989-es rendszerváltás után ne a nulláról induljon a politikai élet. Nem mondom ter-
mészetesen, hogy kizárólag a honismereti mozgalom töltötte be ezt a szerepet. De ha 
belegondolunk abba, hogy a honismereti szakkörök, kisközösségek, az egész honis-
mereti klubmozgalom milyen sok olyan embert nevelt és bocsátott útjára, akikből mi-
niszterek, országgyűlési képviselők, polgármesterek, képviselőtestületi tagok lettek, 
megértik mire gondolok. Arra, hogy a honismereti mozgalom fónimot teremtett, lehe-
tőséget nyújtott - sokszor csak a pótcselekvés szintjén - a nemzet érdekeinek szolgála-
tára, s ezzel mintegy kezdőenergiát adott az 1990-ben kibontakozó politikai változá-
sokhoz. 

• Harmadiknak pedig azt említem meg, hogy a honismereti mozgalom, különösen 
az elmúlt tíz esz tendő Honismereti Akadémiának témáival, de a Honismeret rovataival 
is, következetesen felvállalta a magvarság nagy sorskérdéseit. Emlékszünk a vallás és 
a honismeret, a hazai nemzetiség és a határon túli magyarok sorsa, a civil társadalom 
kérdései, az ifjúság és a honismeret témájú akadémiákra, és most napirendre tűztük a 
magyarság-európaiság sorskérdését. A honismereti mozgalomban tehát nem csak ap-
rómunkával, nem csak napi feladatokkal foglalkozunk, hanem vállaljuk azokat a sors-
kérdéseket is, amelyek az egész magyarságot érintik. Ma is nagy szükség van arra, 
hogy minél többen legyenek ebben az országban, s az egész tizenötmilliós magyar 
nemzet sorai között olyanok, akik nem csak négy esztendőre, hanem évtizedekre, vagy 
akár évszázadokra tudnak előtekinteni. Ezt az örökséget kell tovább folytatni egyre 
szélesebb körben, egyre magasabb színvonalon és egyre következetesebben. 

Halász Péter 

11 Andrásfalvv Bertalan: Honismeret és művelődéspolitika. Honismeret 1990. 4. sz. 8. 
old. 
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HAGYOMANY 
V J 

Temető és temetkezés 
a Maros megyei unitáriusoknál1 

A temető kapuján be lépve otthon érezzük magunkat. Nemcsak azért mert ez a vég-
ső ot thonunk, hanem azért, mert élő világunk tükörképe. Amilyen az élő falu, olyan a 
halott falu, é p p e n csak nem élőszóval, hanem néma jelekkel beszél. A temető a nagy-
család nyugvóhelye. A nagycsalád közös őstől származó, vérségi kapcsolaton alapuló, 
egy fedél alatt, majd egy telken lakó, a javakat közösen megszerző társadalmi egységet 
jelent. A nagycsalád több, egymást követő nemzedékből (kb. 15-20 tagból) áll, és 
öröklődési sor rendben kisebb egységekre oszlik. Egy közös fő vezetése alatt él. Tagja-
inak munkában , házban való elhelyezkedésben, kor, nem, rang szerint szigorúan 
meghatározott rendje, beosztása, helye volt. A lakóhelyen külön oldal volt, férfinak a 
jobb, nőnek a bal felől. Ez a rend az élő fa luban már régen felbomlott, de a halott falu-
ban, a temetőben, ha elmosódottan is, de m é g fellelhető. 

A Maros megyei unitáriusoknál a következő t emetkezés i h e l y e k alakultak ki: 
Első helyen említjük meg a t e m p l o m m e l l é való temetkezés t . Ennek történelmi 

háttere van. László Gyula idézi Szent László király parancsolatát, miszerint „a halottakat 
a templom mellé kell temetni". A szent király a magyarságot így akarta helyhez kötni, 
mert „lehetetlen az élő nagycsaládnak elszakadni a halott nagycsaládtól".- A nagycsa-
lád é le tében is a templom körül helyezkedett el, halott nagycsaládjával is így tett. Idő-
vel ez a keret szűknek bizonyult, és a XVI-XVII. században megkezdődöt t a temető 
kitelepítése.3 Ennek el lenére Maros megyében az unitáriusoknál a múltban is voltak, 
és ma is vannak temetők a templom körül. így Szabódon a 10 holdas temető a temp-
lom körül terül el. Magyarzsákodon az unitárius temető az unitárius, a katolikus teme-
tő a katolikus templom mellett van. Szentgericén a leggyakoribb temetkezési hely a 
cinterem. Nyárádszentmártonban is a régi, betelt temető az „öreg" templom körül, a 
falu közepén volt. Désfalván az 1813-as vagyonösszeírás megemlíti, hogy „az unitáriu-
soknak temetőjök ezelőtt volt a Czinteremben".4 1813 előtti sírkamra is található ott. 
Pipén a régi temető a régi templom felett volt. A „Kölpény árka" határolta. Ravában 
még az öregek emlékeznek, hogy a t emplom 1907. évi javításakor a régi, korhadt 
padlózat alól emberi csontok kerültek ki. Dicsőszentmártonban a templom 1972-1973 
évi javításakor a temető háta mögül ugyancsak emberi csontok kerültek napvilágra/1 

A te lken belül , csa ládi kertben v a l ó temetkezés . Ravában még 1962-ben is te-
metkeztek ilyenekbe. Például Demeter Lajos kertje a közös temető alatt van, családja mégis 
ide temetkezik. Szőkefalván a néhai Wesselényi és a Petricsevics Horváth bárói család tagjai 
a második világháboni előtt, kastélyuk kertjébe temetkeztek a fenyőfák alá. 

Ádámoson a Bocskai család a temető mellett temetkezik. Dicsőszentmártonban a 
Bátori család tagjai a temető mellett levő, családi kertjükbe temetkezik. 

1 Részlet a szerző temetési szertartások és szokások a Maros megyei unitáriusokról című 
díjnyertes pályamunkájából. Lelőhely: Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattár: 25552. 

- László Gyida: A honfoglaló magyar nép élete. Bp. 1944. 227. old. 
3 Balassa Iván: A magyar temetők néprajzi kutatása. Ethnographia 1973. 227. old. 
' Küköllőköri 1813 évi vagyonösszeírás, 8 old. 

5 néhai Lukács Sándor, volt dicsőszentmártoni esperes szóbeli közlése. 

43 



A telken kívül i családi kertben történő temetkezés . Nyárádszentmártonban a 
Csorgó nevű dűlőben van a kihalt Rozsnyai család sírkertje. Búzaházán a határban 
szétszórtan fekvő családi temetőkbe temetkeznek. Nyárádgálfalván a Csíki, a Fekete 
családok némely tagjai a szőlőben levő családi helyeikre temetkeznek. Csökfalván van 
mintegy öt népesebb családi temető, kilenc-tíz pedig egy-két sírral. A családok itt is 
ragaszkodnak temetőjükhöz. Bözödön a falut övező dombos és lankás hegyvonulatok 
oldalában temetkeznek, saját régi földjükbe. Nyomáton is családi temetők vannak, az 
egyházközségi temetőt nem használja senki. Ravában családi sírkertek vannak a közös 
temető körül, az Andrási, a Kozma, a Tamási, a Kecskés kert ezen családok sírjaival és 
a Papkert a belsőemberi sírokkal. 

Közös temetőt minden egyházközségben találunk, helyenként többet is. Például 
Nyárádszentmártonban a régi temető a XII. században épült templom körül terült el, s 
egyidős lehet azzal. Nyárádgálfalván a régi temetőben 400 éves sírok is vannak. 
Szentgericén a templom mellett levő régi temetőben 2-300 éves sírok is találhatók. A Kis-
Küküllő mentén a temetők, a szőkefalvi kivételével mind 1813 előttiek. Pipán az új temető 
az 1920-as évekből való. A közös temető elnevezése utal a falu nemzetiségi megoszlásá-
ra. Például Küküllőszéplakon külön van magyar, román, zsidó, cigány temető. így is 
temetkeznek, mindenki a maga nemzetiségének megfelelő temetőbe. A cigány temetővel 
kapcsolatban a következőket jegyzem meg: ez az unitárius egyházközség tulajdonában van. 
Itt volt az egykori patrónus a Petricsevics Horvátit család kriptája, amely a világháború áldo-
zata lett. Ezen család egykori zsellérjei, a falu alsó végén, az uradalmi telek peremén, külön 
sorban laktak. Halottaikat gazdájuk a báró kriptája mellé temették. A falu bármelyik feleke-
zetű cigányai ma is ide temetkeznek. A magyar unitáriusok a refonnátus egyházközség tu-
lajdonában lévő magyar temetőt használják. Az elnevezés felekezeti megoszlásra is utal. 
Például Szőkefaiván külön van református, katolikus, unitárius, ortodox temető. Itt az 
elnevezés csak egyházközségi tulajdonra utal. Mindenik magyar temetőbe más vallásukat is 
temetnek. A vegyes házasságban élő családtagokat rendszerint a férj, illetve az édesapa fe-
lekezetének temetőjébe temetik. így van ez Nyárádgálfalván, Szentháromságon, 
Szabódon, Küküllősárdon, Désfalván, Ádámoson is. Dicsőszentmártorban is közösen 
használják a temetőket. 

A temető neve társadalmi tagozódást is jelent. Például Székelykában n e m e s te-
mető van. Küküllődombón, régebben, azokat akiknek nem volt hozzátartozójuk sze-
gények temetőjébe temették el. 

A temető az a d o m á n y o z ó nevét is viselheti. Például Vadadban a Töröktemetőt 
egy évszázaddal ezelőtt egy azonos nevű család adományozta. Szőkefalván a reformá-
tusok egyik temetője a Károly temető. Az 1920-as években Rákosi Károly nevű birto-
kos adományozta a saját kertjéből, ahova először őt magát temették el, s azután rokon-
ságát. Emellett van a reformátusok második temetője a Nagypál temető. Ennek a terü-
letét 1940-ben egy hasonnevű birtokos adományozta a szérűskertjéből. 

Az elnevezés a temető területének egykori művelési ágára is vonatkozhat. Pipen az 
új temető régi neve: Kerek szöllő. Valamikor ezen a helyen szőlőt termeltek. 

A közös t emető fekvése. A Maros megyei unitárius temetők mindenütt dombos 
helyen terülnek el. Ezeket a Kis-küküllő mentéről készült 1813-as vagyon összeírás 
részletesen felsorolja. 

Désfalva. „...most a több valláson levő atyafiakkal közösen temetkeznek a Krutsa 
nevű helyen, a falun kívül, amely kerítetlen és egy nagy hegy és oldal, ennek hossza 
1000 öl, északi része 44 öl, déli 24 öl." 

Harangláb. „... temetőjük a falun kívül van a többi valláson levőkkel közös, bekerítet-
len. Szomszédi napkeletről Bosztán, Tanászi, Tktes Máté Izsák úr embere földe, északon a 
földek végei Napnyugatról Tktes Máté Farkas úr szántófölde. Délről a Tktes Vita Sámuel 
kaszálója. Hossza délről 53 öl, Széles Napkeletről 44 öl, Napnyugatról 22 öl." 
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Kissáros (Magyarsáros). „... temetője az ecclésiának két helyt van. Először a Hal-
moknál levő, mely három daraban van három hegyetskén (...) s mind a három valláson 
levő magyarok temetkeznek bele (...) A 2-ik temető helye van a Bársony Nevű erdő 
alatt, ez is kerítetlen s temetkeznek a reformátusok és katolikusok is belé." 

Ádámos. „A temetőjök van a falun kívül, a falu déli széliben keríttetlen. S megen-
gedik ugyan az Unitáriusok más magyaroknak is odatemetkezni, de a hely tulajdonosai 
csak az Unitáriusok s az Unitárius Pap használta vagy kaszálta, s ma is mikor nem esik 
nyomásba, a Pap használja." 

Küküllődombó. „Az unitáriusoknak, külön van temetőjük a falu Napkeleti és északi 
részében, vagy szeliben kerítetlen, de megengedik a faluban levő Reformátusoknak is 
az ide való temetkezést, s midőn nincs nyomásban az Ő temető füvit a Pap használja." 

Dicsőszentmárton. „Temetője az itt levő Unitaria Ecclesianak vagyon kettő a faluban 
levő más vallásuakkal közös. Egyik Temető van a falunak felső, végiben kerítetlen, 
(...) Másik Temető van a falu alsó végibe ez is kerítetlen..." 

Szőkefalva. „Temetőjök külön nincs, hanem a Reformátusokkal egy helyre temet-
keznek. A Temető a Reformátusoknak a tulajdona, ők használják a füvit is, a múlt esz-
tendőben mikor a Reformata Ecclák vagyonaikat is conscribálták, ez akkor 
szomszédosítottatott s felis méretett." 

Széplak (Küktillőszéplak). „Temetőjek az Unitáriusoknak külön van, a más 
vallásuakkal nem közös, a füvit is mikor tsak terem valamit az Unitárius Pap használja, 
de sovány volta miatt terméketlen, s ennél fogva nincs bekerítve, fekszik a falun kí-
vül..." 
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A t e m e t ő e lkerítése . Ma a temetőket mindenütt elkerítik, hogy a sírokat ember és 
állat ne zavarja. Érdekes, hogy a Kis-kíiküllő mentén 1813 előtt sehol sem volt a teme-
tő elkerítve. Nyomásba esett, a füvit kaszálni is lehetett. Azóta ezeket a temetőket is 
bekerítették, Küküllődombón é lősövény - orgona - veszi körül. Pipén a régi temetőt a 
Kölpény árka határolja, az új temetőt is bekerítették. Szabódon és Vadadban 
élősövény veszi körül. Ravában é lősövény és Sebes árka határolja. Csókfalván némely 
családi temetőt vizes árok vesz körül. Ennek magyarázatát már nem tudják. Idézem: 
Balassa Iván megállapítását, illetve feltételezését: „Ennek talán az a h iedelem a magya-
rázata, hogy a haza járó lélek nem tud a vízen keresztül kelni, így a falu, vagy a család 
megmenekü l a zaklatástól."6 

A t e m e t ő n ö v é n y v i l á g a . A régi szellemi háttér szerint a halott fejéhez, vagy lábá-
hoz fát ültettek. K. Kovács László szerint ez az ősi hitvilágban oly fontos szerepet játszó 
„életfa" lehetett. Temető ink ma is tele vannak gyümölcs és díszfákkal, virágokkal. 
Ezeket már nem tudatosan ültetik fejhez, vagy lábhoz, hanem az üres helyekre. Szőke-
falván a drótkerítés kedvéér t a temetőt szegélyező, sírok között levő, szép akácfákat 
1986-ban kivágták. Elfeledvén, hogy puszta, sivár az a temető, amelyben az ősök nem 
dús lombú fák á rnyékában alusszák örök álmukat. A temetők növényvilágát szépen 
írja le Kecskés Lajos lelkész: „a szabédiak mindig sokat adtak és adnak ma is arra, hogy 
a temetőjük gondozott legyen". Szabédi László igazolja ezt kis versikéjében: 

A szabédi temető 
Kicsi hegyen nagy lejtő. 
De ilyen szép temető, 
Nincs a világon kettő. 
A temető varázsát a fák adják: fellelhető benne az alma, körte, szilva, fenyőfa, hárs-

fa, gesztenyefa, meggyfa és orgonabokrok, és más dísznövények. A sírok virágtól éke-
sek. Ha röviden kellene jel lemeznem a szabédi temetőt, azt mondanám a „bazsarózsák 
temetője". 

A temetőnek szigorú tilalma van. Virágot letépni nem szabad. Pipén és Ravában úgy 
tartják, hogy az ilyennek „halál szaga" van. Nyitrai Mózes vadadi lelkész arról tudósít, 
hogy e „közszellem határozottan védi a temető határait, fel lép az esetleges csend- és 
rendháborítás ellen. Legeltetni, vagy szekérrel átmenni tilos. Fát kivágni, csak közös 
határozattal lehet." 

A t e m e t ő beosztása tükrözi a falu eredeti képét. Kós Károly a hunyadmegyei 
Rákosdon tárta fel, hogy a családok abban a szomszédsági rendben temetkeznek, 
ahogy a faluban laknak. A temetőben is ugyanazok a szomszédok, akik a faluban. 8 

Horváth István Magyarózdról ismerteti azt a szokást.9 Ennek a képnek elmosódott 
emlékei a templomi ü lésrendben m é g fellelhetők nálunk is. Ravában és 
Dicsőszentmártonban a t emplomban a megházasodott f iatalember az édesapja, a férj-
hez jött meny az anyós pad jába ül. A beházasodott vő az apósa padjában kap helyet, 
így volt ez a falu régi rendjében, a nagycsaládi településen is, így maradt az említett 
két t emetőben is. A fiú az apa mellett, a meny és a beházasodot t vő, az após családi 
sírja mellett kapott helyet. 

Ha szomszédsági viszonyt nem is, de társadalmi tagozódást ma is tükröz a temető. 
Szőkefalván a már említett Károly és Nagypál temetőkben a d o m b közepére a tehető-

Balassa Iván: i.m. 229. 
7 K. Kovács László: A kolozsvári hóstátiak temetkezése. Kolozsvár. 344. old. 
8 Dr. Kós Károly: A nemzetségi szervezet nyomai Rákosdon. In: Népélet és néphagyo-

mány, Bukarest, 1972. 238-251. old. 
9 Horváth István: Magyarózdi toronyaljak. Kolozsvár, 1971. 35. old. 
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sebb családok, tőlük jobbra és balra a szegényebbek temetkeznek. Ravában a falu fel-
ső végén laknak a cigányok, a temetőben is külön helyet kaptak, annak felső végén. 

A Cigány t e m e t ő n belül is külön helye van a sá toros cigányoknak, külön a 
k a l á n o s o k n a k . Dicsőszentmártonban az Alsó temetőben a jobbmódú unitárius és re-
formátus har i snyások , a felső részén, külön helyre az alján a c i g á n y o k temetkeznek. 
Régi hiedelemre utal, hogy Ravában a kereszteletlenül elhalt gyermeket a temető félre 
eső sarkába temetik. így van ez Küküllőszéplakon is. 

A nagycsalád életrendjéből kiindulva feltételezhetnők, hogy a halottnak a temető-
ben r o k o n s á g i foka, kora, n e m e szer int meghatározot t h e l y e legyen. Ennek 
nyomait a Maros megyei unitáriusoknál is megtaláljuk. Az egy családhoz tartozót igye-
keznek egymás mellé temetni. Ez a csoportos temetőkben látszik legjobban, ahol a 
sírokat nem sorban, hanem egy-egy családi csoportba ássák. így van ez Ravában is. A 
szabályos sorú temetőkben a halott családtag sírja mellett meghagyják az é lőnek is a 
helyét. így temetik a családtagokat egymás mellé Szabódon, Nyárádszentmártonban, 
Vadadban, Nyárádgá[fa/ván, Szentháromságon, Nyornákm, Pipén, Magvarzsákodon, 
Külüllőszéplakon, Désfalván, Haraglábon, Magyarsároson, Szőkefalván, Dicsőszent-
mártonban, Küküllődombón, Ádámoson, Segesváron, Küküllősárdon. 

A nagycsaládban külön helye volt a férfinak és a nőnek, általában a férfi jobb, a n ő 
baloldalt foglalt helyet. Temető inkben - fejtől számítva - jobb oldalon vannak a férfi, 
baloldalon a női sírok: Szabódon, Szőkefalván. Fordítva a férfi baloldalon, a nő jobbol-
dalon fekszik: Nyárádgálfalván, Szentgericén, Vadadban. A többi helyről nincs erre 
vonatkozó adatunk. 

A nagycsa lád rendje az e g y m á s fö l é t e m e t k e z é s b e n is megnyilvánul, mikor 
egymáshoz tartozókat egy sírba temetnek. Pipén, Désfalván élettársakat, szülőt gyer-
mekkel, szülők sírjába, oldal-padmalyba temetnek. Az egymás fölé temetés szép példá-
ját közli Fóris Géza lelkész PipétőY. „a temetőben családok szerint temetkeznek. Olyan 
értelemben, hogy férj és feleség egy sírhelyet kapnak. Előzőleg meghalt gyermeket 
oldal-padmalyba helyeznek. Megássák a rendes sírt, akkor a sír alján oldalra ásnak egy 
koporsó helynyit, s oda tolják a kicsi koporsót. Ezt cserfa hídlásokkal lefedik. A követ-
kező halott koporsója a hídlásra jön az előző fölé. Általában négy halott van egy sírve-
remben. Kettő oldalt padmaly alá, kettő a rendes sírverembe egymás fölékerül." 

A családi t emetkezésre v o n a t k o z ó l a g írja Simon Attila NyárádszentmártonbóY. 
„A Nyárádszentmártoni t eme tő bejáratánál, a középút baloldalán van a zsidótemető, 2-
3 árnyi területen. A sírhantok 1950-ig jól látszottak. Azután, hogy a temetőőr könnyeb-
ben kaszálhasson, eltüntették a sírhalmokat. A zsidótemető története igen érdekes . 
Szentmártoni Sámuel tudós p a p a falu fejlesztése érdekében valahonnan idetelepítette 
a Schwartz nevű családot. Jutott belőlük Jobbágyfalvára, Csíkfalvára, Nyárád-
szentmártonba, Buzaházára, Jobbágytelkére, Remetére, Köszvényesre, Deményházára , 
és rokoni kapcsolatok alapján a szomszédos falvak mindenikébe. A csíkfalvi Schwartz 
Ézsaiás tartotta össze a nagycsaládot. Mivel a nyárádszeredai sakterrel ellentétbe ke-
rült, a felvidéki zsidóság részére a nyárádszentmártoni t emetőbe kért temetkezési he-
lyet. A széles látókörű unitárius lelkész keresztül vitte a keblitanácsban, hogy a zsidók 
is ide temetkezzenek úgyannyira, hogy a Nyárád felső völgyében mindössze egy zsidó 
nőt temettek el Iszlóban, a mai ortodox templom közelébe, a többieket nyárádszent-
mártonba hozták." 

A s írok iránya is a régi hitvilágra utal. K. Kovács László megállapítja László Gyulára 
hivatkozva, hogy az arccal keletre való temetkezés a naptisztelettel és az apajogú tár-
sadalmi beosztással jár együtt. Az Észak-dél irányú a holdtisztelettel és az anyajogú 
társadalommal áll kapcsolatban. 1 0 

10 K. Kovács László: i.m. 420. old. 



Maros megye unitáriusainál a kelet-nyugat irányba való temetkezés a gyakori. Sző-
kefalú magyarázat szerint, mert keletre nézünk. Kelet-nyugat iránytól eltérő szokásról 
csak két helyről van adatunk: Nyárádgálfahán és Ravábim temetkeznek így, azaz arc-
cal-lábbal délnek, fejjel északnak. Utóbbi helyen arra hivatkoznak, hogy a sírokat nem 
fejjel a hely irányába, hanem oldalt ássák. A kelet-nyugati iránynál a hely állása nem 
irányadó. Például Szőkefaltán fejjel a lejtő felé ássák a sírt. 

A sírok fekvésénél a templom is irányadó. Nyárádszentmártonban a régi (templom 
mellett levő) temetőben a sírok a templom falával párhuzamosak. Az 1800-as évek 
elejéről való új temetőben is eleinte a templom irányába temetkeztek, de ma már ettől 
eltekintenek. Ide tartozik, mint fília Csíkfahrz is, ahol a temető, régi sírjait úgy ásták, 
hogy a halottak lába a nyárádszentmártoni templom felé mutasson (Demeter Zsig-
mond patrónus család sírjai). Ádámoson a templom hossztengelyének irányába ássák a 
sírokat. 

Adorjáni Rudolf Károly 

Karácsonyi népszokások 
a Hont megyei Leléden 

Leléd (ma Lelá) egykor Hont vármegyei kisközség az érsekújvári járás kis települé-
sei közé tartozik. A lakosság létszáma a II. világháború óta 550 fő körül alakult. A köz-
ségnek helyi önigazgatási székhelye van, de sem iskolája, sem óvodája nincs, s az 
anyakönyvezés is az 5 km-re lévő Garamkövesden történik. A falu lakosai római kato-
likus vallásúak. 

Gyűjtésem témája a karácsonyi népszokások, amelyet ádventtől vízkeresztig dolgoz-
tam fel. Legidősebb adatközlőim visszaemlékezései a század elejéig nyúlnak vissza, 
így lényegében századunk első felére jellemző szokásokat sikerült rögzítenem, bár 
igyekeztem a változásokra is súlyt fektetni. Némely jelenségeket napjainkig nyomon 
követhettem, másokat viszont é p p e n csak halvány emlékünk sikerült rögzíteni. 

Ádvent 
Jézus születésének ünnepéhez való készülődés az ádvent kezdetével (András nap-

hoz legközelebb eső vasárnap) nemcsak külsőségekben megmutatkozó szertartások-
ból (s a hozzá fűződő hiedelmekből, időjóslásokból, babonaságokból) állt, hanem 
egyfajta lelki feltöltődést is jelentett a vallásos embernek. Ez valamennyi korosztálynál 
nemzedékeken keresztül természetes folyamat volt, amely persze az ősi keresztény 
szokások elveivel párosult. Ma már az ádvent fogalma - mint az egyházi év kezdete — 
szinte teljesen hiányzik a lelédi emberek tudatából. 

Az ádvent a szigorúi böjt időszaka volt. A szegényebbek és a vallásosabbak szinte 
teljes böjtöt tartottak, hús nélkül főztek. Zsírral szabad volt főzni. Általában szerda és 
péntek volt a húsmentes nap. A böjt Ádám-Éva napján, az éjféli misével ért véget. Ez 
alatt az időszak alatt nem tartottak lakodalmakat, vigadalmakat, tilos volt a mulatozás. 

Az ádventben minden reggel 6 órakor volt a hajnali mise, a roráté. Mivel helyben 
nem volt plébánia (ma sincs) a kántortanító végezte a szertartást. Erre főleg az asszo-
nyok jártak, a férfiak végezték a ház körüli teendőket. Vasárnap viszont a szomszédos 
Bajtárói (3 km) járt misézni a pap. 

Ádventhez kapcsolódik az alábbi hiedelemmonda-töredék is: Ádvent első vasárnap-
ján, éjfélkor megszólalt a templomban a harang, s egy néni ahogy azt meghallotta, fel-
kelt és elment a templomba, azt hívén, hogy már a hajnali misére harangoznak. Ahogy 
bement a templomba, nagy megdöbbenésére ott a halottak miséztek és énekeltek. Azt 
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mondták a néninek: mi halottak vagyunk nem élők, menj szépen haza, de vissza ne 
nézz az úton. A nénit ez az eset úgy megrázta, hogy egész életére belerokkant. 

András n a p (XI. 30.) 
E nappal kapcsolatban kevés idős ember emlékezett vissza hiedelmekre, szokások-

ra. Az alábbi két szerelmi jóslást sem ők gyakorolták, csupán hallottak róluk: András-
napkor jártak a jányok ráznyi az észtrit (zsúpos ház ereszét), 5 ahány búzaszem ki-
potyogott, annyi szeretője lesz neki. Vagy: ezen a napon a lányok didellét (gyúrt tészta) 
főztek, s ebbe tettek cédulát, melyre fiúnév volt ráírva. Amely didelle feljött a víz tetejé-
re, azt gyorsan be kellett kapnia a lánynak - hogy elvegye őt a legény - , s amilyen név 
volt benne, olyan nevű lesz a szeretője. Egy másik hiedelem szerint az asszonyok azért 
rázták meg az esztrit e napon, hogy a belőle kihullott búzát a tyúkoknak adják, s azok 
jó tojók lesznek. 

Miklós n a p (XII. 6.) 
Ez a nap nem volt egyházi ünnep, de az ehhez fűződő szokásokra még emlékez-

nek. Mikulás előtti nap estéjén a legények felöltöztek maskarába, Mikulásnak, papnak, 
ördögnek, és minden lányos házhoz bementek. Vidám dalolással mentek végig a fa-
lun, de volt, hogy zörögtek, pattogtak, csengettek. A lányoknak - az udvarló - ajándé-
kot is adott. Volt úgy, hogy tréfásan meggyóntatták a lányt. A családon belül a gyer-
mekeket ajándékozták meg, akik már előtte való este kitisztították a cipőjüket és az 
ablakba készítették. Almát, diót, tréfából még szenet, sárgarépát is kaptak a cipőbe, 
csizmába. 

Ma is divat a Mikulás napi ajándékozás. A kisgyenuekek ma is elkészítik cipőjüket, 
csizmájukat az ablakba Miklós nap előtti este. Főleg cukorka, csokoládé, édesség kerül 
bele. 

Luca n a p (XII. 13 ) 
E naphoz fűződő szokásokból csupán egy adatközlőm emlékezett arra, hogy vala-

mikor férfiak jártak köszönteni, bementek minden házhoz s verset mondtak - melyre 
már nem emlékszik. Borral, kaláccsal kínálták őket. 

Luca székről ugyan hallottak öregjeiktől, de ők ilyesmit nem láttak. Annyit hallottak 
róla, hogy Luca naptól minden nap faragták és karácsony estéjén az éjféli misén kellett 
ráállni, erről meglátták a boszorkányt. Az egyik adatközlő szerint az éjféli misekor a 
lánynak kellett ráállnia a templomban, megfordulnia rajta és meglátta ki lesz a szerető-
je. Patyi István így beszélt a Luca székről: Luca székét, tizénhárom nap kőcsinányi, de 
mindén nap kő benne csinányi valamit. És amikor elkészül elgyün az éféli mise, ak-
kor a Luca székire rá köll űnyi. Akkor látja a boszorkákot, mind. Látja ikét, de ha 
mégy haza, hamarább e kö néki menni haza, mint a misének vége van. És nem sza-
bad hátraníznyi, mer a boszorkák, ménnek utánna. Ö hazaméhet osztán, de né 
nízzen hátra, hanem ménjen be igényest a házba. Méglátja mingyig, mer a boszorkák 
azok seggel ünek az oltárnak. Nem szembe, hanem seggel, háttal ünek az oltárnak. 
(És aztán mit csinálnak a Luca székkel?) Hát, a Luca székét csak azé csinájják, hogy 
lássák még, hogy kik a boszorkák. (Igen, de miután hazamentek. Eltették vagy el kel-
lett égetni?) Nem hallottam, nem tudom. 

A legismertebb Luca napi tilalmak, a baromfiakhoz kapcsolódnak. Ezen a napon 
nem volt szabad varrniok az asszonyoknak, mert bevarrják a tyúkok seggit - nem toj-
nak. Az asszonyoknak kukoricát kellett pattogtatniok, hogy kipattogjon a tyúkok segge 
- tojjanak. Vagy forgácsot loptak a szomszédból, kasba rakták, hogy tojjanak a tyúkok. 
Fokhagymagerezdet tettek a kakas szájába, hogy mérges legyen, csípjen, ne engedje a 
férget az udvarba. A tehenek hátára keresztet vetettek, hogy a boszorkák ne menjenek 
megfejni. Ezen a napon bezárták az ajtót, hogy a házból a forgácsot ki ne vigyék, mert 
nem lesz szerencse a házra. Kölcsön kérni, kölcsönt adni ezen a napon nem volt sza-
bad, mert elviszik a szerencsét. Sőt még a tartozásokat is előtte való nap rendezték. Az 
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ajtókilincset fokhagymával bekenték, hogy elűzzék az ördögöt a házból. A lányok 
ezen a napon pogácsát sütöttek, melybe tollút szúrtak, ha a tollú megégett, azt jelentet-
te, nem megy férjhez a lány. Patyi István a szerelmi varázslást - igaz nem Luca napjá-
hoz kapcsolva — így mesélte el. Csinátak az asszonyok, a boszorkák. Amellik legínyt 
még akarták fognyi, sütöttek pogácsát karácsonykor, karácsony bőttyin és tettek bele 
tollút. Ha a tollú mégígétt benne, akkor nem sikerűt a terv. De ha a tollú nem ígétt 
még, akkor sikerűt. Odadták annak a legínynek, akit akartak mégfognyi. Odadták, a 
legíny megette, nem tudott emaradnyi attú a leánytú, e kellett néki vénnyi. 

Ma már csak az idősektől hallani a tilalmakról és a jóslásokról, de még ők is tagad-
ják, hogy valaha hittek volna benne. 

A szentcsalád-járás 
A szentcsaládot szobor vagy kép formájában 9 nappal karácsony előtt hordták oda, 

akinek parádés háza vöt. A szobrot vagy képet üzletben vásárolták. Egy csoportban 
összegyűltek asszonyok, emberek, gyerekek is. Minden este más házhoz vitték. A hát-
só szobában várták őket, vót úgy, hogy még az ágyat is ki köllött vinnyi, olyan sokan 
vótak. Az asztalt fehér abrosszal terítették le, rajta gyertya égett és virág volt, ez az ol-
tárt jelképezte. Minden háznál imádkoztak, énekeltek, a litániát is elmondták. Ez kb. 2 
óra hosszat tartott. Utána nem kínálták meg őket, nem beszélgettek, hazamentek és 
másnap másutt folytatták. Az utolsó este a szobor vagy kép visszakerült a gazdájához. 
Ez a szertartás a kis Jézus befogadását jelképezte - emlékeznek az adatközlők - , de 
csak a II. világhábom előtt volt szokás. 

Karácsonyi étkezés 
Karácsony napján a legszigorúbb böjt volt minden háznál. Volt, ahol egész nap nem 

ettek, csak a főétkezéskor. A gyerekeknek azt mondták, hogy: nem szabad ennyi, mer 
a Jézuskát nem láttyák még a falu végén, ha gyün az aranykocsival. 

A főétkezés időpontja nem volt egységes. Általában este volt, de nem meghatározott 
időpontban. Reggel csak teát ittak, délben savanyú bablevest, vagy fokhagymás levest, 
mákos gubát. A vacsorához a gazdasszony hímzett vászonterítővel terítette le az asztalt 
(máskor nem használtak terítőt), s mindent az asztalra készített, mert a gazdasszony 
nem kelhetett fel az asztaltól a vacsora alatt, hogy kotlós legyen a tyúkja, különben 
nem ülnek meg. A vacsorához a család apraja-nagyja az asztalhoz ült. Ha véletlenül 
tizenhármán lettek az asztalnál, akkor két asztalhoz ültek, merthogy a 13 szerencsétlen 
szám, s ez nem jót hoz a házra. Az asztal alá a gazda szénából kötött csomót, ez volt a 
Jézuska fészke, melyre még rózsafüzér is került. Szakajtóba kukoricát, búzát tettek, 
hogy bő termés legyen a következő évben. A gazda baltát, fűrészt, kötelet, illetve 
egyéb szerszámokat tett még az asztal alá. 

A karácsonyi asztalról nem hiányzott a kenyér, dió, szőlő, alma, fokhagyma. Az ét-
kezést az almával kezdték, amit a gazdasszony annyifelé vágott, ahányan voltak, min-
denkinek egy szeletet adott, annak jelképeként, hogy szét ne essék a család. Bárhová 
kerülnek az életben, jusson eszükbe a karácsonyi alma, az, hogy hová tartoznak. Má-
sok szerint azért osztották szét az almát, hogy a következő évben is ugyanannyian ül-
jenek az asztalhoz, hogy ne haljon meg senki. Ha valaki nem egészséges részét kapta 
az almának, az azt jelentette, hogy beteg lesz. Egyik adatközlőm elmesélte, hogy már 
most, öreg korában az erdőbe ment fáért, s ott eltévelygett, sehogy sem találta meg a 
kivezető utat. Kétségbeesett, imádkozott, eszébe jutottak volt családtagjai, rágondolt a 
karácsonyi almára - s végül sokára megtalálta az utat. 

Diót is kapott a gazdasszonytól mindenki, azt megtörték és megették. Ha valaki 
rossz diót kapott, azt jelentette, hogy rövidesen meg fog halni, vagy beteg lesz. Mind-
ezek után ették a maradék savanyúi bablevest, mákos gubát, vagy a mákos, vagy diós 
didellét (gyúrt tészta). Karácsonyi csemege volt az aszalt szilva. Vízbe tették, forralták, 
citrommal ízesítették. Megdagadt és a magjától elvált - nagyon finom volt. 
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Az édesség karácsonykor a kalács volt. Már karácsony hetében a tejből túrót, tejfölt 
készítettek a sütéshez, s a főzéshez tehénvajat. Volt ahol előtte való napon, volt ahol 
Ádám-Éva napján sütötték a túrós, mákos, gyiós és a karácsonyi kalácsot. Ez kelt tészta 
volt. A lisztet tejföllel, vajjal megdagasztották, négy darabra osztották, karvastagságúra 
nyújtották, egybefonták, majd vékony réteg tésztával körülkerítették és hosszúkás tep-
siben sütötték. Ilyen kalácsot kaptak a pásztorok is a karácsonyi vesszőhordáskor. A 
karácsonyi ostya is ott volt minden háznál, néhol ebéd előtt kapott a család minden 
tagja, de a legtöbb helyen a fára akasztották. A karácsonyi ostyát egy héttel karácsony 
előtt vidéki cigányasszonyok árusították a faluban - állította némely adatközlő, de volt 
aki szerint otthon sütötték a karácsonyi ostyát. 

Mivel a karácsony tája a disznóölések ideje is volt, így gyakori volt karácsony napján 
a kocsonyafőzés, ezt azonban csak az éjféli mise után ehették meg. Este bort, pálinkát 
fogyasztottak a felnőttek. 

Ma már a karácsony napi étkezésnek nincsenek meg a hagyományos szertartásai. A 
böjtöt - főleg idősek - több helyen ma is megtartják. A háziasszonyokra háatl ezen a 
napon a főzés, sütés, takarítás. Gyakori böjti eledel a vásárolt élő, vagy fagyasztott hal, 
melyet sütve, rántva, vagy paprikásnak készítenek el. Kalácsot is sütnek, de nagyobb 
mértékben süteményeket. A fő étkezés teljesen családi szokás szerint alakul, mára a 
karácsonyi asztal tartozékai is elmaradtak. Almát ugyan ma is esznek, ostyát is, de sem 
az asztalon, sem az asztal alatt nincs jele a régebbi szokásoknak. Ha még fenn is ma-
radt egy-egy hagyományosabb mozzanat, nem keresik, nem ismerik eredetét. 

Karácsonyi morzsa 
Mindenütt nagy fontosságot tulajdonítottak neki. A szentestei vacsorából a gazdasz-

szony mindenből tett az asztal sarkára. Egy másik magyarázat szerint pedig az asztalon 
maradt maradékot szedte össze a gazdasszony egy papírzacskóba. Egy szem sem me-
het kárba - mondták. Ezt vagy a kamrában, vagy a lakóházban a szekrény tetején tá-
rolták. Ezt a morzsát a beteg állatok gyógyítására használták: lapátra tették, s a tűz fölé 
tartották, hogy megfüstölődjön. Ha a tehénnek hascsipedése volt, a hasa alá tették füs-
tölés közben - s ettől meggyógyult az állat. Másik változat szerint, a megszárított mor-
zsát megtörték, s így adták a beteg állatnak, vagy vízbe tették és ezzel itatták. Sőt em-
beri betegségek gyógyítására is használták: ha valakit megigíztek a morzsát megfüstöl-
ték, a beteg elé tették (az arcához), s a füst elűzte a betegséget. Vót mikor méggyógyút 
az állat, vót amikor nem - vallották be az öregek. 

A pásztorok vesszőhordása 
Ádám-Éva napján, a koraesti órákban történt. Kanászok, juhászok, tehenesek járták 

a falut, ahhoz a házhoz mentek be, amelyből őrizték az állatokat. Hónuk alatt egy kö-
tegben hozták a mustárvesszőt, amit a helyi erdőben szedtek. Amikor bementek egy 
házhoz, így köszöntek: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Bort, búzát és békességét, adjon 
Isten bőven! Ezután a gazdasszonynak jobb kézzel, a köténye sarkával kellett kihúzni 
egy szálat a vesszőcsomóból, és ezzel végighúzott egyet a pásztoron. Annak táncolnia 
kellett egyet, s közben azt mondta: Kuss ki, kuss ki (ez vonatkozott a malacokra); Haj 
ki, haj ki (ez vonatkozott a tehenekre). Ezt az állatok szaporodását szolgáló mondást 
úgy magyarázták, hogy egész évben légyen mit kihajtanyi a mézőré. A másik változat 
szerint: a gazdának bő áldás légyen a tehenekre és a malacokra. 

A pásztor felesége ezalatt kinn az utcán várt a táskával és demizsonokkal, vagy ko-
sárral, sőt még zsákkal is. Ebbe gyűjtötték az adományt: bort, kolbászt, diós és mákos 
kalácsot, valamint egy kerek karácsonyi kalácsot, amit erre az alkalomra, nekik sütött a 
gazdasszony. 

A kihúzott vesszőszál ott maradt a háznál, a szekrény tetején, vagy a mennyezeti ge-
rendán volt a helye. Ha a gyerekek rosszak voltak, ezzel fenyegették, de volt, hogy 
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ezzel hajtották ki tavasszal az állatokat a mezőre. A háború után ez a szokás is elma-
radt. 

Bet lehemezés - karácsonyi éneklés 
Leléden nem volt betlehemezés - állítják az idősek, csupán néhányan mondták, 

hogy nagyon régen volt, de akkor is Ipolyszalkáról (a szomszédos község) jöttek. A 
karácsonyi éneklésre azonban nagyon jól emlékezett mindenki. Szentestén a gyerekek 
csapatba verődve (5-10 is) jártak minden házhoz énekelni. Megálltak az ablak alatt, 
vagy az ajtóban s beköszöntek: 

Dicsértessék a Jézus Krisztust! 
Meghallgattyák az isten igéjét? 
Ezután karácsonyi énekeket énekeltek, pl. a Mennyből az angyalA. Ez a mai napig 

is a legismertebb karácsonyi ének, amit a templomban, de otthon is énekelnek még az 
idősek. 

Az alábbi éneket azonban nem imakönyvből, hanem az iskolában, meg az öregek-
től tanulták: 

Haj víg juhászok, csordások 
csörgedeznek a források, 
de gyönyörű ez az éjjel, 
abba tekintesetek széjjel. 
Nézzetek Betlehem felé, 
honnan az a fényesség jön. 
Tizenkettőt vert az óra, 
ma született a Jézuska, 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
Más háznál megint mást énekeltek, mint a Pásztorok, pásztorok örvendezve... kez-

detű éneket, amely az imakönyvben is megtalálható, s ma is éneklik a templomban 
karácsonykor. Amikor a gyerekek befejezték az éneklést, a gazdasszony megkérdezte 
tőlük: Hányan vagytok.?- Tízen!- Annyifelé szalaggyatok!- volt a válasz, persze csak 
tréfából. A gyerekek a tarisznyájukba diót, kalácsot, almát, cukrot kaptak, s néhol 10-
20 fillért is. Énekelni este 10-ig jártak. 

A háború után a karácsonyi éneklés is elmaradt a faluban. Néha előfordul, hogy ci-
gány gyerekek elmennek egy-egy házhoz, de legtöbbször elkergetik őket. 

Nagykarácsony napja (XII. 25 ) 
Az év legnagyobb ünnepe volt. A reggeli misére a család minden tagja elment, aki 

csak tehette. Ezen a napon a férfiak még a trágyát sem vitték ki az állatok alól. Az asz-
szonyok nem főztek, előtte való napon elkészítették az ünnepi eledelt. Ilyenkor min-
den háznál húst főztek, baromfi vagy disznóhúst, esetleg füstölt húsból való levest. 
Ezen a napon nem mentek más házhoz látogatóba. Délután litániára vonult a család 
minden tagja, majd mindenki hazatért. Énekeltek, imádkoztak és beszélgettek. 

István napja (XII. 26.) 
Karácsony második napján már nem volt olyan „fegyelem", jobban szórakoztak, lá-

togatták egymást. Köszönteni csak a gyermekek jártak rokonokhoz, akiktől cukorkát 
és pénzt is kaptak jutalmul. István-napi köszöntő versre nem emlékeznek. Délután, 
litánia után a rokonok meglátogatták egymást, beszélgettek, szórakoztak. Este a fiata-
lok mentek a bálba. Az asszonyok ekkor már főztek, de volt úgy is, hogy maradékot 
ettek. A férfiak ezen a napon sem tisztították az istállót. Délután, este már gyakoribb 
volt a borozgatás is. 

János n a p h o z (XII. 27.) semmilyen szokás nem fűződött ebben a községben. 
Ugyanígy nem ismerik az Apró-szentek. ünnepét, csupán a templomban hallottak róla. 

Szilveszteri XII. 31.) 
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Az év utolsó napja nem tartozott a nagy ü n n e p e k közé. Az asszonyok - de a férfiak 
is - végezték a napi teendőiket. Este elmentek a hálaadásra a templomba. A férfiak a 
kocsmába tértek be szórakozni, a fiatalok a szilveszteri mulatságba. A családok pedig 
otthon beszélgettek, kártyáztak, borozgattak. Az asszonyok ekkor sütötték a szilvesz-
teri pogácsát. Általában megvárták az éjfélt, s ekkor egymásnak boldog új évet kíván-
tak. Volt aki a pásztorok éjféli ostorpattogtatására is emlékezett. 

Újév napja (I. 1.) 
Nagy ünnep volt, semmit sem dolgoztak ezen a napon. Reggel e lmentek a szentmi-

sére. A gyerekek jártak köszönteni a rokonokhoz. Az alábbi köszöntő ismert volt a fa-
luban: 

Az újév reggelén, minden jót kívánok, 
amére nézek nyíljanak virágok.. 
Még az ég felett is rózsa nyiladozzék.. 
Dalos madár zengjen minden rózsabokron, 
legyen szép, legyen jó, legyen minden bőven, 
legyen áldás rátok az új esztendőben. 

A köszöntőért cukorkát, almát, diót és pár fillért kaptak. Felnőttek nem jártak kö-
szönteni. 

A mai szilveszteri és újévi szokások semmit sem őriznek a múltból. Mindkét n a p o n a 
televízió az egyet len szórakoztató eszköz, mivel még bált sem rendeznek a faluban. A 
fiatalok házibulikra mennek. Szilveszterkor sütnek, főznek az asszonyok. Az újévi kö-
szöntés sem szokás ma már. 

Újévkor embernek (férfinak) kellett menni először a házhoz, mert az szerencsét 
hozott, az asszony elviszi a szerencsét - ezért óvakodtak, hogy ne asszony nyisson aj-
tót újév napján először a házba. Nem volt szabad szárnyast főzni (enni), mert kirepül 
a házból a szerencse, disznóhúst kellett főzni, mert az betúrja a szerencsét. Nem volt 
szabad ezen a n a p o n kölcsön adni és kapni, mert akkor egész évben tart az adósság. 
Pénzt sem volt szabad kiadni, mert egész évben hiányozni fog. 

Vízkereszt (I. 6.) 
Vízkereszttel ért véget a karácsonyi időszak. Ezen a napon már kivitték a karácsony-

fát is, és a karácsonyt jelző „kellékeket" az asztal alól. Ünnep volt e nap is. Mindenki 
elment misére, ahol a be tonhordóban lévő megszentelt vízből mindenki merített, s egy 
kis üvegben vitte haza. A szentelt vizet házszentelésre (hogy a gonoszt kiűzzék), bete-
gek és halottak beszentelésére használták. Egész év folyamán tartottak otthon szentelt 
vizet, hogy szükség esetén kéznél legyen. 

Ezen a napon ma is van vízszentelés a templomban. A nagy be tonhordóban mindig 
ott van a szentelt víz. Aki jár, az vízkereszt napján visz haza belőle. Az idősek közül 
van, aki a régi szokás szerint használja is. Az egyik adatközlő elmondta, hogy m é g ma 
is gyógyít vele embereket , gyerekeket , akik valamitől megijednek. 

Dánielné Matus Erzsébet 

Adatközlők: Gyurkovics Béláné Majerszky Emerencia (1926), Majerszky Józsefné Labai 
Katalin (1903), Dajcsné Kégli Mária (1908), Pökné Kurali Rozália (1913), Kőmüvesné 
Krausz Julianna (1917), Simon Ilona (1913), Deák Ferencné Czizmadia Mária (1901), 
Bobek Józsefné Hendrich Erzsébet (1919), Patyi Erzsébet Horosnyik (1920), Letovica 
Bobek Erzsébet (1915), Pölc Imre (1905), Patyi István, Németh Ilona Tapló (1929). 
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„Elődeink mézesbábbal készültek 
Karácsonyra" 
Bácskai Dorottya mézeskalácsos népi iparművész 

Mézesbábosnak, bábosnak, mézeskalácsosnak nevezik azt a mesterembert, aki mű-
helyében mézből, lisztből és cukorszirupból készít jellegzetes zamatú, többnyire díszí-
tett süteményt, mézeskalácsot. Hazánk nyugati részében olyan mézesbábot sütnek, 
melynek méz, cukorszirup és liszt szolgál alapanyagául, s az így kapott tésztamasszát 
negatív vésetű faformákba nyomkodják és állványon tárolják. Persze, a mézeskalácssü-
tésnek is megvannak a technikai feltételei! Legtöbb helyen - e célra való - cukrászke-
mencét használnak. A kemencében kisütött tésztákat különböző alakú fémszaggatóval 
vágják ki; így különböző színű, ízű, fűszerezett, nagy tömegben gyártható mézesbábo-
kat lehet készíteni. 

A mézeskalács kialakításához szükséges formákat ügyes kezű mesteremberek farag-
ták. Ilyen ún. „ütőfák" legjellegzetesebb formája volt a tányér, a pólyást utánzó baba-
forma, a lovast ábrázoló huszár; de a híres betyárok is gazdag témául szolgáltak. A mé-
zeskalácsokat falusi vásárokon, búcsúk alkalmával, vásárfiaként, szerelmi ajándékként 
lehetett megvásárolni. 

Aquincum területén - a római korból - is nagy számban kerültek elő mézeskalács 
készítésére szolgáló agyagformák. Német területen már a XIII. században - elsősorban 
kolostorokban - készítettek mézeskalácsokat, majd a mesterség céhes iparrá fejlődött. 
Hazánkban a török hódoltság után alakultak mézeskalácskészítéssel foglalkozó céhek. 
Igen híresek voltak a pesti, a debreceni és az erdélyi mézeskalácskészítő mesterek. A 
középkori karácsonyi piacokon portékáikkal - a gyertyaöntők, kosárkötők, csipkeve-
rők, aranyművesek, üvegfúvó mesterek mellett - a mézeskalácskészítők is megjelen-
tek. (Néprajzi Lexikon 3. Bp. 1980. 593-594. old.) 

Nem véletlen, hogy mézesbábokkal készültek elődeink a karácsonyra, hiszen a népi 
hitvilág és népszokás szerint a méz az egészséget, boldogságot adó táplálék. Édes íze 
miatt az a hit járta, hogy amilyen édes a méz, olyan boldog, egészséges lesz a mézes-
kalács fogyasztója, ezért például újévkori fogyasztása a jövő évi szerencsét biztosítja. 

Hazánkban sok helyütt nem hiányozhat a karácsonyi asztalról, sőt a karácsonyfáról 
sem a mézeskalács. Habár hosszú évekig a divatos, tartós, csillogó üveg- és műanyag 
karácsonyfadíszek kiszorították a mézestésztából készített díszeket a felnőtt és gyer-
mek számára oly fontos ünnepi kellékről, a karácsonyfáról. Az utóbbi években - úgy 
tűnik - visszanyeri méltó rangját a mézes dísz. Jeles ünnepek alkalmával megrendezett ún. 
„kirakodóvásárok" alkalmával a népi ipannűvészek bemutatják megvásárolható mézes-
bábjaikat, szebbnél-szebb mézeskalácsfiguráikat. E hagyományos népi mesterségnek legki-
válóbb művelői közé tartozik Bácskai Dorottya. 1994 decemberében Rómában - a Mária 
Bazilikában - megrendezett Száz jászol nemzetközi kiállításon mézestészta alapanyagú 
kompozíciói nagy elismerésben részesültek. 

Bácskai Dorottya 1948-ban született Budapesten. Édesapja mérnök, édesanyja textil-
tervező. Szülei igen művelt, sokoldalú emberek voltak; a családban mindenki rajzolt, 
kézműveskedett. Bátyja elvégezte az Iparművészeti Főiskolát és formatervező lett. A 
Bácskai-család az 1950-es évek második felétől játékkészítésből élt. 1966-ban, érettségi 
után Dorottya otthon maradt segédkezni a játékkészítésben, miután édesanyja bete-
geskedett. Fennmaradó szabadidejében különböző képzőművészeti körökben megis-
merkedett a kerámiakészítés, a rajzolás és a szobrászkodás „tudományával". 
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Bácskai Dorottya első „családi alkotói sikerét" 1972-ben aratta a családtagok számá-
ra készített karácsonyi ajándékaival, amelyek alapanyaga maradék bőrhulladék volt. 
Később bőrtáskát, samt, karkötőt készített, ami akkor nagy divat volt. Alkotói fantáziá-
ját szüleitől örökölte, hiszen édesanyjához hasonlóan - aki az 1950-es években 
„rongyoszsákból" összeválogatott anyagokból varrt gyermekeinek szebbnél-szebb ru-
hákat - Dorottya is a saját maga által készített bőrtáskát hordta, amire - szerencse 
folytán - butikosok is felfigyeltek, és... rendeltek. Ismertek és keresettek lettek a régi 
textilek, csipkék felhasználásával készített, romantikus öltözetű rongybabái. 

A babák készítésével egyidőben foglalkozott mézeskalácskészítéssel is, amelynek 
családi hagyománya volt. A dédmama felvidéki receptje szolgált alapul a mézestészta 
elkészítésekor, s e díszek kerültek a család karácsonyfájára. Édesanyja megrajzolta a 
mézeskalácsdíszek formáját, édesapja pedig horganyozott bádogformát készített a 
megadott minta alapján. 

A Bácskai-családban - adventkor - hagyomány volt a közös ajándékkészítés, képes-
lap- és mézeskalácskészítés. Egy hétvégét baráti társaságukkal együtt töltöttek, így volt 
mód a beszélgetésre, közös éneklésre és imádkozásra. Otthon található rongy- és pa-
pírdarabokból, csipkedarabkákból angyalkákat, kis betlehemeket készítettek a kará-
csonyfa alá. De hasznosítható a maradék filcanyag is, amiből könyvjelző, könyvborító, 
papucs készült. Miniatűr jászol is készült - ez alkalomra - fűszálból és dióhéjból. 

Bácskai Dorottya és családja élettapasztalata ma is hasznosítható, hiszen nagyon sok 
családnak nem telik drága ajándékokra; szeretteiknek olcsón - kevés pénzből - és sa-
ját kezűleg, némi ötlettel és szeretettel sok szép ajándékot lehet készíteni. Mert legér-
tékesebb ajándék mindig az, ami szeretetet, örömet és tiszta emberi szándékot sugá-
roz. Mint ahogy a művész mondja: „A szűkös, 50-es években telt gyermekkorom. Szü-
leimtől megtanultam, hogyan lehet szívvel, szeretettel és tenniakarással szebbé vará-
zsolni a szürke, gondterhes hétköznapokat. Legértékesebb ajándék ez, amit szüleimtől 
kaphattam! Az örömteli, közös készülődés karácsony ünnepére elfeledtette mindany-
nyiunkkal a szegénységét. Úgy éreztük, gazdagok vagyunk!" 

Bácskai Dorottya mézeskalácsreceptje: 
Hozzávalók: 1 kg rétesliszt, 1 sütőpor, fél kg langyos méz (40 C°), 15 dkg vaj, 1 

evőkanál őrölt fahéj, 1 vaníliás cukor, 7 egész tojás, 15 dkg porcukor. 
A tészta összeállítása: a liszt, fűszerek, porcukor, sütőpor összekeverése, után a méz 

langyosítása. A vajat apróra kell vágni és a tojásokat beleütve jól elkeli dolgozni a 
tésztát, a langyos mézzel. A fóliába csomagolt, hűtőszekrényben tárolt tésztából napo-
kig dolgozhatunk, ha kevés az időnk az egész napi sütésre. Pár csepp vízzel hígított 
tojással kenjük meg a kiszaggatott mézesformákat. Apró cukorral, mandulával, mazso-
lával, dióval és más természetes anyagokkal díszíthetjük. 

Ajánlatos - persze - próbasütésre „föláldozni" egy pár kiszaggatott tésztát, hogy ki-
tapasztaljuk a sütőnket. A mézeskalács - ugyanis - gyorsan sül, ezért ajánlatos mele-
gen sütni. Akinek hat fokozatú sütője van, az a 3-son süsse. Amikor a mézeskalács 
szép barna szint kap, ajánlatos kivenni. Sütés után lehetőleg bádogedénybe tartsuk, s 
ha vékony almaszeletet teszünk a mézessüti közé, az alma nedvességét magukba 
szívják, és ettől megőrzik puhaságukat. 

Ha nincs módunk formát csináltatni, keménypapírból vágjunk ki alapformát. Ezt rá-
helyezzük a kinyújtott nyers tésztára, majd lisztezett, éles késsel - vagy zsilettel - kö-
rülvágjuk. így a család karácsonyfájára bárki olcsón elkészítheti a saját készítésű dísze-
it, s egyben a családtagok egyedi ajándékát. A mézeskalácskészítésbe szívesen kapcso-
lódnak be a gyermekek is, mert a tészta alapanyaga könnyen megmunkálható. De eb-
ben az együttes ajándékkészítés, az együttlét a legnagyobb öröm! 

Sári Katalin 
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Újesztendő köszöntő a moldvai Kalugorból 
„Hejgetés, urálás a moldvai magyar falvak óév-

búcsúztató köszöntő szokása, nevét a regölésnek refrén-
jével szokták kapcsolatba hozni; urálásnak is nevezik. 
(...) A szöveg a búza élettörténetét mondja el a vetéstől 
kezdve a kész kenyérig. (...) A deklamálás felfokozott, 
hangos kiabálás, szövegfrázisok végén hanglejtése 
emelkedő." Dömötör Tekla-Szendrei Janka: Magyar 
Néprajzi Lexikon 2. Bp. 1979. 521. old.1 

Kalagor, 1985. január 1. 
Urál: Campu 2 János (40-45 éves) 
Látogatóba mentünk Campu János apósáékhoz s az urálót a házhoz érve kérésemre 

mondta el. Három rokon kisérő kopogással, fütyüléssel kísérte az ablak előtti urálást. 

Kérjük szépen az úrgazdát 
Ebben az új esztendőbe 
Meglehet magukat uráljuk édesapám? 
Kis ostorokból nagyotpakkantsanak! 

Hejj!... 

Jó napot! Jó napot 
Kívánunk a házigazdának 
És mára házigazda asszonyának 
És már minden családjának 
Jó testvéreim 
Elindulánk ebbe az új esztendőben szántani 
Tizenkétpár ökörvei 
Tizenkétpár lóval 
Húzánk. e' borozdát kersztülibe 
A másodikot hosszába 
És már azt felszántánk. 
Biztassátok jó legények! 

Hejj!... 

Már elvet ék azt a szép búzát 
A bor'nával elboronálák 
És már hazafelé indulának 
És már a lovakot s ökröket kifogák 
Az istállóba (bédobák.?) 
És már ennyikadának 
Biztassátok jó legények! 

Hejj!... 

1 Bővebben lásd Kallós Zoltán: Hejgetés Moldvában. Néprajzi Közlemények 1958. 1-2. sz. 
40-50. old. (Szerk.) 

2 Campu vagy Cimpu egyaránt használatos. 
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És már négyhónapra s e' négyhétre 
Az úrgazda azt parancsolta a szolgának 
Eredj szolga, a sárga lovat az istállóból ki kell venni 
Mezőfelé kell indulnánk 
És már a szolga 
A nyerget a sárga lónak a hátára tevé 
Mezőfelé indula 
És már odaére 
Messzünnet ződlött 
Közelünnét sáriglott 
Odamene 
Szakaszta három csokrot 
Három k.orcävaß 
Egyet a k.özepibül 
Béveti a zsebibe 
Hazafelé indula 
És már megmutatta az úrgazdának 
Az úrgazda azt parancsolta a vasverőknek 
Sólókat kell csinálni 
Nagyobbakat és küsebbeket 
Már el kell menni azt a szép búzát le kell arattani 
Már a vasverők 
Megcsinálák. 
Sólókat 
Nagyobbakat és küsebbeket 
És már elmenénk arattani 
Aratánk markokba 
Ma rkokból kévékbe 
Kévékből felekbe 
Felekből zsirádákba4 

Biztassátok jó legények! 

Hejj!... 

Lólábával kiverék 
És a farkával kiszelelék 
A filivel a zsákokba merék 
Zsákokból szekerekbe 
Szekerekvei hazafelé vivék 
Béveték a hambárba 
Biztassátok! 

Hejj!... 

Az úrgazdáné 
Kéthónapra 
Azt parancsolta a szolgának 
Eredj szolga 
El kell menni a malomba 

3 korc (cor()=ponyva 
zsiráda (sirä)=asztag 



Érkedzék az újesztendő 
Jőnek. a szép csojtás legények 
A szép urálóval 
El kell menni a malomba 
Azt a törökbúzát-> meg kell őrölni 
És már a szolga 
Elmene 
A malomba 
Mónár a lisztes kalapjával 
Kiálla az útba 
Gyerünk szolga, malom megállott 
És már odaérének 
Felüriték azt a szép búzát 
Megőrlék. 
Hazafelé indulának 
Az úrgazdáné 
Azt parancsolta a szolgánéknak 
Akkora kalácst kell csinálni 
Mint a malomnak a legnagyobb kereke 
És már megcsinálák. 
Megsülék. 
És már kivették 
Kivették az asztalra 
Megülepedett 
Felakasszák az első szegbe 
Letörők 
Felakasszák a másodikba 
Megállott 
Levették a nagy piros asztalra 
És már elvágák. kilincvenkilencbe 
Adának mindenkinek 
És már minden szegénynek 
Jó testvéreim 
Jövő esztendőbe 
Mikor eljövünk 
Kapjuk, csendességbe 
Békességbe 
Krisztus nevibe! 

Közli: Tázlói Gábor 

Késő avarkori bronz-phalera, 
Toponár 

(Hornyák László rajza) 

5 törökbúza=kukorica 
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EMLEKEZZUNK 

„Tizenegy hónapos ál-
lamfői működése alatt 
több kísérletet tett a 
demokrácia 
megmentésére" 
Zsedényi Lillával, az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés és a Nemzeti 
Főtanács elnöke, dr. Zsedényi 
Béla lányával beszélget Sári 
Katalin1 

•Nincs a magyar tör ténelemnek olyan szereplője, akit így, élve eltemettek volna. 
Zsedényi Béla neve negyven évig eggyé vált az agyonhallgatás, az elfeledettség és a 
mártíromság fogalmával - kezdi beszélgetésünket interjúalanyom. Az ország első em-
bere volt, mégis az 1969-ben megjelent Magyar Életrajzi Lexikon csak azt közli, hogy 
„háborús bűnösként , kémkedés vádjával bebörtönözték", de azt a lexikon n e m közli, 
hogy ártatlanul. Vajon mikor kerül be kellő méltatással a tör ténelemkönyvekbe az, aki 
a l egnehezebb időkben fel merte vállalni e posztot? Mert ő tisztában volt az ezzel járó 
felelősséggel, és kétségei voltak... De azt mondta, ha ő nem vállalja, ki vállalja fel ak-
kor, és jobb lesz-e az országnak? 

Az eltelt évtizedek alatt megemlékeztek-e róla? 
•1994. április 5-én, születésének 100. évfordulóját csak Miskolc város ünnepe l t e 

meg. Az országgyűlés - a választások izgalmában - megfeledkezett róla, valamint el-
maradt a nehezen falra került emléktábla felavatása is. Erkölcsi rehabilitálásától az újra-
temetéséig és az emléktábla megkoszoaízásáig minden egyéni kezdeményezésre tör-
tént, nem pedig felső utasításra. Ő nagyon nehezen - és csak részletekben - kapta 
meg az utókortól a neki járó elismerést, megbecsülést . Ezért nevét - a kortársain kívül 
- ma is kevesen ismerik; még kevésbé életútját. Bár bör tönben halt meg, mivel nem 
akasztották és nem lőtték agyon, utána most kártérítést sem kaptam. 

Kérem, röviden ismertesse édesapja életrajzát! 
•1894. április 5-én Máramaros megyében született. Apja bányamérnök volt. Édes-

apám a jogakadémiai tanulmányait itt kezdte el és a budapest i egyetemen fejezte be, 
ahol summa cum laude szerzett jogi és államtudományi doktorátust. 1914-ben jelent-
kezett a Tiroli Császári Vadászezredhez, ahol főhadnagyi rangot kapott, és a fronton 

1 1995. február 7-én a Magyar Jogász Egylet Jogtörténeti és Római Jogi Szakosztálya tu-
dományos emlékülést szervezett Zsedényi Béla halálának 40. évfordulója alkalmából. 
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megsebesült. Komárom főjegyzője lett. A csehek „izgatás" címén letartóztatták és a 
Terezienstadtba internálták. 

A harctéren hét kitüntetést szerzett. 1924-ben a Johanita Lovagrend tiszteletbeli tagja 
lett. Tolcsvai és olaszliszaki szőlőjében gazdálkodott, majd 1925-ben választották a 
miskolci egyetem Közjogi Tanszékére tanárnak - Maiéter Pál édesapjának állása üre-
sedett meg - , ahol később politikát, nemzetközi jogot is oktatott. 1928-ban Pécsett ma-
gántanár lett. Számos közjogi, egyházi, polgári, társadalmi tanulmányt írt, és az elsők 
között indított sajtótudományi szemináriumot. 1925-től az evangélikus egyház jegyző-
je, 1927-től pedig világi főjegyzője, később miskolci presbitere; az egyetemes törvény-
szék bírája, a Zsinat tagja. 

A miskolci Polgári Demokrata Párt képviselőjeként Debrecenben - 1944. december 
20-án - egyhangúlag választották meg az Ideiglenes Nemzetgyűlés és a Nemzeti Főta-
nács elnökévé, ami akkor egyben az államfői tisztséget is jelentette, 1946 végéig pedig 
a képviselőház elnöke is volt. 

Tizenegyhónapos államfői működése alatt több kísérletet tett a demokrácia meg-
mentésére. Felszólalt a büntetőjogi védelemről szóló javaslat ellen az ebben rejlő visz-
szaélések lehetősége miatt. A Magyar Függetlenségi Párt alapítója tagja (Moór Gyulával 
és Pfeiffer Zoltánnal együtt), és annak soraiban harcolt a párt felszámolásáig, aztán 
1950. május 24-ig - letartóztatásáig - ügyvédként működött budapesti irodájában. 

Letartóztatása után semmit nem tudtunk hollétéről. A hosszú kihallgatások és kínzá-
sok utáni ún. Kővágó-féle koncepciós perbeli életfogytiglani ítéletéről sem tudtunk 
semmit. Négy évig nem tudtuk, él-e, hal-e! A vád ellene: kémkedés, háboríts- és népel-
lenes bűntett volt, de az is, hogy Szakasits-csal együtt kezdeményezte a Wallenberg-
szobor felállítását. Pertársától - Kővágó Józseftől - utólag tudtam meg, hogy először az 
Andrássy út 60-ban, onnan a Fő utcába, majd a Váci börtönbe került, ahol az őrök pus-
katussal ájultra verték csupán azért, mert az ún. „sétaútról" - amely vonallal volt kije-
lölve - fél lépéssel kilépett. Ezután hordágyon kórházba szállították. A Gyűjtőfogház-
ban 1955. február 8-án fejezte be életét. Haláláról a családot nem értesítették. Én a Fő-
ügyészségen tudakozódtam, és halála után két hónappal kaptam egy „sajtcédulát", 
amelyen közölték halálát. 

A 301-es parcellában - titokban - temették el. Sírját 1990. december 22-én sikerült megta-
lálni, és az év decemberében az Antall-kormány állami dísztemetéssel újratemette. 
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Életfa ábrázolás a sárospataki korongon 
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A szalontai Csonkatorony alagútjai 
Maholnap egy évszázada annak, hogy Arany János könyveinek, kéziratainak, hasz-

nálati tárgyainak a szalontai Csonkatorony nyújt otthont. E megoldás két szempontból 
is előnyösnek bizonyult: egyrészt a nemes cél érdekében megerősítették a hajdani haj-
dútorony omladozó falait, majd sisaktetőt húztak rá; másrészt múzeumot létesítettek 
benne a költő szellemét, halhatatlan emlékét megőrizendő. A műemlék és az iroda-
lomtörténet napjainkig eggyé fonódott. Aki itt Arannyal kíván találkozni, az előtt fel-
idéződnek a hajdú ősök hőstettei. 

Köztudott, hogy a XIV-XVL században a Toldiak birtokolta Szalontát Bocskai fejede-
lem 300 vitéz katonája tette oppidummá, megerősített hellyé. A folytonos török betöré-
sek ellen védekezve várfalat húznak és közepébe védekezési célt is szolgáló megfigye-
lő tornyot emelnek. Építésének idejéről nincs pontos adatunk. Először Szalárdi János 
említi Siralmas krónikajában, az 1636. október 6-i győzelmes szalontai csatáról írva: 
„Győri Jakab másnap is reggel a véle valókkal, a szalontaiakkal kimenvén a tábor he-
lyén is sok lövőszerszámokat, azokhoz való szekerekkel, porral, golyóbissal Szalontára 
bevivén, az ott való kastélybeli bástyákra és azután épített toronyba állaták vala." 

Tehát a hajdúk 1636 táján készültek el őrtornyukkal és a restauráláskor az is kide-
rült, hogy a háboríts körülmények miatt téglavetésre, -égetésre nem futotta idejük. Mit 
tettek? A környék romos templomainak, udvarházainak anyagát használták föl. Lévén 
hogy ezek nagyobb része törmelék volt, a toronynak csak külső és belső falát rakták 
föl ép téglákból, míg a közét forró mészből kevert habarccsal, törmelékkel töltötték ki. 

A helyi mondákkal ellentétben teljes bizonyossággal állítható, hogy a torony teteje 
eredetileg nem volt csonka, hanem 1658-ban égett le, amikor II. Rákóczi György feje-
delem parancsára maguk a visszavonuló hajdúk gyújtják föl. 

A XVIII. századtól kezdve Szalonta, mint végvár, elvesztette katonai jelentőségét. Az 
amúgy is omló falakkal és a sarokbástyákkal feltöltötték az árkokat. Az őrtorony egy-
maga dacolt az idő állandó ostromával. Petőfi rajza is ilyen állapotban örökítette meg. 

Bár külső állagában évről évre pusztult, mégsem szűnt meg a helyi mondák ihlető-
jévé lenni. A mesélő kedvű öregek fél- vagy negyedigazságokat tartalmazó története-
ket regéltek építésének körülményeiről, befalazott kincsről, kőkecskéről, félrőfös 
körmű törpéről, az itt zajló harci cselekményekről s több efféléről. (Bizonyára ezek is 
elősegítették Aranyunk epikussá válását.) A Csonkatoronyhoz fűződő mondák közül a 
legállhatatosabbak az alagutakhoz kapcsolódók. Igaz, rohanó koainkban töredeznek, 
erősen rövidülnek, de Nagyszalonta őslakóinak jelentős hányada ma is állítja: alagutak 
rejtőznek a föld alatt. Mielőtt szembenéznénk az efféle történetekkel, iktassunk ide 
századunk elejéről egy aránylag ép és tartalmas mondaváltozatot! 1915-ben az 59 éves 
Nagy Mihály bácsi így regélt Szendrey tanár úr folklorista diákjainak: 

„Mán akárkik ípítettík. a Csonkatornyot, de nemcsak kincstartónak, meg 
messzilátónak ípítettík, hanem nígv alagutat is csinátak alatta. Az első a nagy eskola 
eránt jött, oszt ment a Körözs alatt Gyulára. (...) A másik alagúton el lehet menni a 
váradi Szent László-templom alá. (...) A harmadik a Kenyeres házon meg Bagoson, a 
Szőllősi Péter tenkei úti telkin ment át a Színáskerti ér erányába. (...) A negyedikrül 
meg azt hallottam, hogv Kerekiben vígződött, a Bocskai kastéllya alatt. De most mán 
hiába próbálna akármékbe is bemenni az ember, mer egyszer, rígen valami nagy ko-
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lera idejin özön ember menekült beléjük, oszt ezek mind odapusztultak." (Szendrey 
Zsigmond: Nagyszalontai gyűjtés. Bp. 1924. 233-234. old.) 

Zsenge gyermekkoromban magam is elhittem e titokzatos, olykor borzongató törté-
neteket, viszont ifjúként, némi ismeret birtokában már a kétely is fel-felhorkant ben-
nem. Bizonyosságra vágytam. Jó sorsom úgy hozta, hogy ennek is eljött az ideje. 

1956-ban reám bízták a nagyszalontai Arany Múzeum vezetését. Miután rendbe tettem, 
kiegészítettem a frontátvonulást követő hetekben meghiányosított kiállítási anyagot, arra is 
időt szakítottam, hogy az alagút léte vagy nemléte felől megbizonyosodjam. 1958. április 12-
én középiskolás tanítványaim egy lelkes kis csoportja vállalkozott a feltárásra. 

Az ásást a torony déli oldalán, az eredeti bejárat előtt végeztük. (A mai portálé 1907-
ből származik.) A hely megválasztását főképpen az indokolta, hogy innen egyenes az 
irány a legjelentősebb épülethez, a Toldi-kúriához, amit a hajdúság vezetői is székhe-
lyül használhattak. Továbbá a Gyula irányába vezető mondabeli alagútnak innen kel-
lett volna kiindulnia. Két méter mélységet értünk el, de üregnek még nyomát sem talál-
tuk, a fundamentumot sem törték át lépcső számára. Ekkor a gyorsan gyarapodó talaj-
víz meggátolta továbbhaladásunk. Munkánk eredménye a nemleges válasz, továbbá 
az, hogy bebizonyosodott: az építést irányító, ismeretlen mester számolt a mocsaras 
talaj ingatagságával, és amint lefele haladtunk, az alap kiugrásokkal kb. 50 cm-t széle-
sedik kifelé. (Feltételezem, hogy a belvilág felé ugyanennyit.) Egyébként a küszöb alá 
sem kincset, sem fegyvereket nem rejtettek őseink. 

A következő feltáró munkára 1959. október 20-30. között került sor, amikor Perényi 
Pál muzeográfus a torony keleti oldalát érintő, merőleges árkot ásott. Tapasztalatait 
jegyzőkönyvbe foglalta. íme, a bennünket érdeklő részlet: „Az utolsó mélység, amit 
eléltem, 185 cm volt. Itt abbahagytam az ásását, mivel minden reményem elpárolgott 
az állítólagos alagutat illetően. Munkám folyamán egyetlen régészeti tárgy sem került 
elő. Fáradozásom mégsem mondható eredménytelennek; a próbaárok végén megtalál-
tam a Csonkatorony fundamentumának az alját, ami a jelenlegi felszín alatt 176 cm-re 
van. Az alapot is teljesen téglából rakták, terméskő felhasználása nélkül. E téglák 
épeknek mutatkoznak, de nagyságukat, vastagságukat tekintve különbözőek. A felté-
telezhető egykori talajszint magasságában (ma 55 cm mélyen), az alapot fehér, mész-
kőszerű kockák zárták, illetve szegélyezték. Lefele haladva a fundamentum két lép-
csőzetben kissé kiszélesedik. Az alap aljától még 54 cm-t ástam le, de semmi újat nem 
tapasztaltam." 

Tehát a Pata irányába haladó, állítólagos alagút létét Perényi Pál tényekkel cáfolta 
meg. A nyugat és az északi fal vallatása már fölöslegesnek bizonyult. 

Hát akkor honnan eredhetnek azok az üregek, talajsüppedések, amelyekre az 
alagút-pártiak ma is hivatkoznak? Lehetnek egykori épületek pincéi, vermek, kripták, 
ókutak. Kósa László néprajzkutatónak a gyulai várhoz fűződő alagút-mondákkal kap-
csolatban ugyanez a véleménye. (Megjártam a hadak útját. Bp. 1980. 9. old.) Közismert 
tény, hogy a romantikát, titokzatosságot kedvelő népi képzelet a vár- és kastélyro-
mokhoz szívesen társít alagutakat, török foglyok ásta kutakat, rejtélyes személyeket, 
csodás elemeket. Maga Arany János is erre hivatkozott Tájkép című versében, gyer-
mekkori emlékei felelevenítésekor: 

Odajárt ki hozzám a beszédes Monda, 
Mellyel már bölcsőmet ringatá Szalonta... 

Nekünk is bölcsőringató mende-mondákként kell értékelnünk ezeket az epikus 
folklór körébe tartozó történeteket. Figyelmesen meghallgatjuk, esetleg tovább adjuk, 
de jó, ha a szabadon szárnyaló képzelet alkotásait a kételkedő értelem bizonyítékaival 
állítjuk szembe. 

Dánielisz Endre 
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A Pécs-budai külváros 
pusztulása és megújulása 
egy tűzvész fényében 
1820. március 27. 

Az ország más tájaihoz hasonlóan Baranyában is az 1820-as évek elején erősödött 
meg a helyismereti érdeklődés. A Tudományos Gyűj teménynek 1820-1830 között alig 
van olyan évfolyama, amelyben ne tudósítanának helyi íróink Baranyáról és a „...Péts 
nevezetű szabad királyi városról."1 

Igen kedvelt, közös témájuk a pécsi panoráma, amelyről Strázsay János polihisztor 
táblabíró azt írja, hogy „...büszke méltósággal emeli az Metsek agg bükkel árnyékolt 
homlokát, s messzire kiterjesztvén gazdag termésű szőlőkkel borított karjait, tiszteletre 
méltó tekintetet ad a városnak."2 Ezután többször is rámutat, hogy a város megmene-
kül ezen fekvés által az éjszakai szeleknek komor, fagyos fuvatjaitól ... sőt a Metsek 
teljes mér tékben felfogja az éltető nap sugarait. 

A kortársak mindegyike, ha „a metseki tetőnek déliesti alján fekvő Pécs nevezetű.. . 
szabad királyi városról"4 ír, rámutat arra, hogy kertjeiben „Mandola, hárs, füge, geszte-
nye és vadolajfák szabadban tenyésznek"5 . . . , éghajlata Bayer Márton véleménye sze-
rint „...alsóbb Szlavóniával egyarányos, felső Olaszországhoz pedig hasonló." 

A déli fekvés előnyeit élvező település magvát a fallal kerített Belváros adta, ame-
lyet keletről a Budai-, délről a Siklósi- és nyugatról a Szigeti-külváros ölelt. Arculatán a 
XIX. század első évtizedeiben még erősen érződött, hogy 1780-ig püspöki mezőváros 
volt. Az egyházi épüle tek között sorolta fel Fényes Elek a négytornyű székesegyházat, 
a líceumi templomot, a Mindszentek templomát, a püspöki palotát, a káptalani házakat 
és a növendék papság számára épült szeminárium hatalmas tömbjét. A sok torony- és 
egyházi épület az 1818-ban itt járt Bright angol orvosnak is feltűnt.6 

A Budai-külvárost egy 1763-ban készült rézmetszetből kiemelt részlet segítségével 
viszem közelebb a mai olvasóhoz. Ennek tengelyében van a Belváros keleti nyúlvá-
nya. A várfal északi oldalán látható a W-vel jelzett Mindszentek temploma. Háta mö-
gött egymással szembenál ló nagyobb házak sora fut észak felé, ezek a Tettye völgyét 
kisérő, kü lönböző rendeltetésű malmok, a koraújkori Pécs iparának „erőművei". Ahol 
elmarad a malmok sora, ott találjuk V-vel jelölve reneszánsz püspökeink romjaiban is 
impozáns nyaralóját, amely mögött eredt a Tettye patak. A keletre elnyúló várfal csú-
csa közelében, még a falakon belül láthatjuk a T-vel jelzett Pálos (mai nevén líceumi) 
templomot és vele szemben, X jelzéssel az akkor még toronysüveg nélküli Szent 

1 Bayer Márton. Egy tekéntet Baranyára. 1822. 12. köt. 3-36. old. - Bódai Ferenc: Baranya 
vármegye topographiai és históriai leírása. 1820. 12. köt. 31-69. old. - Vághó László: Ol-
vasó intézet Baranya vármegyében. 1831. 6. köt. 126-127. old. és más írások. 

2 Strázsa János: Baranya vármegye topographiai leírása. Tudományos Gyűjtemény (Bp.) 
1823. III. köt. 34. old. 

3 Strázsay János, 1823. 32. old. 
4 Baranya Megyei Levéltár (BML), Bayer Márton: Egy tekéntet Baranyára. Kézirat, 1882. 
5 Haas Mihály: Baranya. Pécs, 1845. 15. 
6 Fényes Elek. Magyarország geographiai szótára. Pest, 1851. III. köt. 208. - Bright megál-

lapításához Birkás Géza: A régi Pécs külföldi útleírások alapján. Pécs, 1938. 6-7. old. -
Pécs 1830-1848 között emelt épületeihez Zoltán IMSZIÓ: A klasszicista Pécs. Magyar 
Építőművészet. Bp. 1952. 120-127. old. 
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Ágoston templomot. Az utóbbit ölelik észak-, kelet- és dél felől a nem nagy kiterjedésű 
Budai-külváros házai. A zegzugos-szűk utcák, a rokon családok által közös telekre 
épített házcsoportok, egymás szomszédságában lévő magános házak, a szalmatetők, 
az udvarokon felhalmozott tüzelőanyagok, kazlak szinte predesztinálják ezt a XIX. 
század eleji települést (is), hogy tűzvész martalékává váljék. 

Másik forrásom a Hazai- és Külföldi Tudósítások című ismeretterjesztő lap, amely-
nek pécsi tudósítója a katasztrófa hangulatát érzékeltetve írja: „Március 27-én a déli 
harangszó még alig halt el, midőn a harangok ismét kongani kezdtek. Nagy szél volt, s 
a tűz rohamosan terjedt... A füst, a mindenfelől égető láng, a házak sűrűsége lehetet-
lenné tette az oltást. A lakosság rémülten nézte a tűz kegyetlenségét, de inkább csak 
siránkozott, mint segíthetett... mert egyszerre 20-25 ház is hatalmas lánggal lobogott..." 
Fél óra hosszat tartott a tűz, amely alatt „...egynek vigyázatlansága miatt 107 ház égett 
el, azon kívül majd annyi istálló, pajta és más egyéb épület. Egy asszony életétől, so-
kak csendes nyugalmuktól, számtalanok pedig minden vagyonuktól megfosztattak."7 

A tűztől megriadt emberektől rendszerint nem tellett többre, minthogy gyermekei-
ket, öregeiket, betegeiket az utcára menekítették, a jószágot az istállóból, ólakból ki-
eresztették. A kor roppant gyorsan terjedő tüzei esetén a házban lévő ingóságok men-
tése majdnem lehetetlen volt, mert az utcán, vagy udvaron ugyanúgy a tűz martalékává 
lettek, mint a házban. 

A tehetetlenségnek az az oka, hogy a tűzoltás módszerei és eszközei nem tudtak lé-
pést tartani a fundusok zsúfoltságának és az égő anyagok halmozódásának a magas 
telekárak miatt erősödő folyamatával. A tulajdonosok az állandó tűzveszélyt ekkor 
még természetesnek tekintették és az ősi gyakorlatnak megfelelően, lehetőleg nem 
hagyták őrizetlenül a tüzet. Előrelépést talán csak az jelentett, hogy a hatóságok szor-
galmazták a kémények építését. Téglára azonban az emberek jelentős hányada nem 
költött, így a deszkából, vesszőfonatból készített, sárral tapasztott kémények rendsze-
rint többet ártottak, mint használtak, mert csak az emberek veszélyérzetét csökkentet-
ték, de a tűzveszélyt nem hárították el, ugyanis a száraz sár lepattanva, szabadon 
hagyta a fát és az igen könnyen tüzet fogott. Kéménytűz esetére a kor tudósai azt 
ajánlották, hogy azt észlelve valaki szaladjon fel a padlásra, a kémény repedéseit ta-
passza be, ugyanakkor pedig egy társa rohanjon a tetőre, vizes ruhával-, pokróccal, 
esetleg marhabőrrel dugaszolja be a kémény száját, de ha a kicsapódó láng miatt ez 
már nem lehetséges, akkor több vödör vizet, vagy méginkább trágyalét öntsön a ké-
ménybe. Ennél is naivabb volt az az ajánlatuk, hogy tűz esetén néhány font hamuzsírt 
kell az oltóvízbe keverni és a tűztől veszélyeztetett, vagy már égő anyagokra locsolni, 
mert ez a keverék akadályozza a gyulladást és kioltja a már égő tüzet."8 

A legfontosabb forrás természetesen Pécs város közgyűlésének 1820. évi jegyző-
könyve, amelyben 28 iktatási szám csábít a vonatkozó iratok felkutatására.9 Legérde-
mesebb elidőzni a 839- számhoz tartozó iratcsomónál, mert ebben található a helytartó-
tanácshoz írott kérelemlevél lapjain a tűzvész hiteles leírása. Itt van a németnyelvű 
tűzkárjegyzék (Beschätzung), mellette annak a levélnek a fogalmazványa, amelyben a 
helytartótanács engedelmével 45 névszerint megnevezett várostól kért a pécsi tanács a 
tűzkárosultak számára segítséget. 

A város vezetői a tűz kirobbanásának okát és tombolásának körülményeit a követ-
kezőkben összegezték: Egy kisbirtokos kiment családjával együtt romos házából, hogy 
szőlőjében dolgozzék és távozás előtt a frissen levágott, nedves tűzifát szárítás céljából 
a kemence közelébe tette. 

7 Hazai és Külföldi Tudósítások. Pest, 1820. Március. 
8 Mindenes Gyűjtemény. Pest, 1789. I. szakasz 157-158. old. 
9 BML Pécs város jegyzőkönyvei. Sorozat. 
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A Budai-külváros 1763-ban 

Távollétében váratlanul igen erős szél támadván, a rosszul szigetelt házban huzat 
keletkezett és előbb a fa, azután a ház borult lángba. Miután az egyre erősödő szél a 
lángokat és az izzó pernyét szétszórta, azok növekvő erejének a szalmatetős házak 
lakói nem tudtak ellenállni és fél óra leforgása alatt 107 ház, 96 istálló, több nyaraló 
(reclinatoria) és két nagy csűr1 elhamvadt. A tűz egyeseket koldusbotra juttatott, má-
sokat elszegényített; egy asszony pedig a sűrű füstben megfulladt, majd megégett. 

Ennek a kérelemlevélnek a melléklete az említett kárjegyzék, amelynek hitelesített 
lapjain kiküldött mesteremberek állapították meg, hogy családonként a falakban, te-
tőkben, asztalos-, lakatos-, üveges-, kályhás munkákban; bútorokban, használati esz-
közökben, tárolóedényekben, élelmiszerekben történt kár 34.015 Ft 46 krajcárt tett ki. 

A rideg számoszlopok szerint a károsultak között igen sokan voltak, akik a kedvezőtlen 
sors, vagy más okok miatt, szűkös helyzetbe jutottak és most a tűz mindenüktől megfosztot-
ta őket. Ezek közé kell sorolnunk mindenekelőtt a 26 házatlan zsellércsaládot, amely csak 
egyszerit berendezési tárgyakkal és használati eszközökkel rendelkezett, valamint azt a 33 
családot, amelynek 150 forintot sem érte el az összes kára. 

A korabeli pécsi normák szerint 68 olyan családfőt találunk a károsultak között, aki 
minden valószínűség szerint rendelkezett a polgárjog alapját jelentő földdel-szőlővel, 
tehát „tüke" volt. Az ő tűzkáruk 150-500 forint körül mozgott. 

Más forrásokból tudjuk, hogy ezeknek a kispolgároknak a házai földszintesek és fe-
hérre meszeltek voltak. Fehér volt a helyiségek lala is, mennyezetük pedig fából ké-
szült. A szobák kicsi ablakait a rossz közbiztonság miatt vasrács védte, zsalugáter, vagy 
egyszerű fatábla árnyékolta. Bútorzatuk rendszerint az asztalt két oldalról ölelő sarok-
padből, néhány faszékből, esetleg fiókos almáriumból állott. Ezeket egészítette ki két 
vagy három ágy, a szükséges ágyneművel. 

A konyha mindegyik házban nyitott volt. Egyik fele bolthajtással készült; erre volt 
ráépítve esetenként a kémény, előtte volt a tűzhely, benne nagy kemence a kenyérsü-
téshez, oldalt pedig a kisebb a sült tészták elkészítéséhez. A konyhákban az asztalon, 
almáriumon, edénytartó falitékán kívül mindenütt volt egy-egy rézbogrács, tepszi, 2-3 
vasserpenyő, és különböző rendeltetésű cserépedény. 

A károsultak között szerepel 6 olyan család is, amelynek az épületekben, berende-
zési tárgyakban, élelmiszerekben keletkezett összes kára 500-1500 forint között moz-
gott. Ezek belvárosi mértékkel számítva is tehetős polgárok voltak. Lakásuk rendsze-
rint 2 szobából, konyhából, kamrából állott. A nagyobbik szobában asztal állott, köríi-

1 Az egyik forrásban horreuni, a másikban conservatorium foeni szerepelt. 
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lőtte 6 bőrbevonatú szék; ezen kívül a falhoz simult egy f iókos sublót, egy almárium és 
az ablak mellett gondolkodásra-olvasásra alkalmas, kénye lmes karosszék. Az általában 
piros terítővel takart nyoszolyában tollas derékalj, libatollal keményre tömött nagy-
dunna, vánkos és pap lan volt bevetve. Az almáriumban cinkanalakat, t öbb pár kést-
villát, kávéscsészét és f i nomabb edényeke t tartottak.2 

Az óriási pusztulás láttán megmozdult a társadalom és ki-ki lehetőségeinek megfelelően 
adakozott. Király József püspök és Koller József nagyprépost gyors segély címén 1000, illet-
ve 100 forintot küldött. Ezen kívül a Pécsi Káptalan már március 29-én 1000 forintot adott, 
hogy mindenek előtt élelmiszert vásároljanak rajta és azt az összeget, ami ezen felül meg-
marad, az érintett károsultak sorsának megkönnyítésére egyenlő arányban osszák szét. A 
Budai-külvárosnak sietve nyújtott segítséget a két másik külváros is. A déli szomszédságban 
lévő Siklósi városrészben 69 forint 6 krajcárt gyűjtöttek, ezen kívül többen kötelezték magu-
kat 40-130 forint közötti összeg befizetésére. A Belváros nyugati oldalán lévő Szigeti-
külvárosban a latinnyelvű forrásban „tribunus plebis"-nek nevezett Obadovich József szó-
szóló (modern nevén ombudsman) irányította a gyűjtést és ezüst pénzben 8 forint 48 kraj-
cárt, váltócédulában pedig 1808 forintot küldtek a károsultaknak. Ezen kívül a többnyire 
magyar gazdák adtak még 278 mérő búzát és tekintélyes mennyiségű, egyéb élelmiszert. 
Bár az első élelmiszeradomány a Káptalantól számlázott, a közgyűlés jegyzője a szigetiek 
adományával kapcsolatban utalt először arra, hogy az élelmiszereket nem tárolták, hanem 
azonnal kiosztották a rászorulók között; csak a pénz került egy elkülönített alapba.3 

Strang Krisztián erdész, a városi mérnökkel és két tanácsossal együtt kapott megbí-
zást, hogy a város Letitz nevű erdejében termeltessék ki a szükséges épületfát a káro-
sultak számára, majd a vágás helyéről a piactérre hordassák. 

A közellátás mellett fel kell figyelnünk arra, hogy Schönauer Kristóf, Meister Mátyás, 
Kipferli Mihály, Hortung András, Mihály János összesen 709 forint 15 krajcárt adományozott 
azzal a meghagyással, hogy a készpénzt egyenlő arányban osszák szét azok között, akik 
saját költségükön vásárolnak „korszerű" építőanyagokat. Még markánsabban hat a techno-
lógiai megújulás irányába Czindery László földbirtokosnak és Krusper Antal tanácsosnak az 
az ajánlata, hogy ketten együtt 100 ezer darab tölgyfa zsindelyt4 bocsátanak a károsultak 
rendelkezésére 1000 darabonként 7 Ft 30 krajcáros áron. Ezt az ajánlatot a városi tanács elő-
nyösnek tartotta, és nyomban megbízta a polgármestert és Laczkovics szenátort, hogy a fel-
ajánlott mennyiséget vásárolják meg a pénzadományokból létesített alap terhére és a város-
ba szállításáról gondoskodjanak. Ennek az intézkedésnek az előre mutató voltát jelzi, hogy 
majd csak két évtized múlva jelenik meg Pécs város szabályrendelete, amely szerint új házat 
szalma, vagy nádtetővel építeni nem szabad, a fenyegető tűzveszély miatt.' 

Valószínűleg a Budai-külváros puszttilásának tapasztalatai és újjáépítésének munkalehe-
tőségei is belejátszottak abba, hogy Pécsett 1820-1845 között ugrásszerííen felgyorsult az 
iparosodás. ̂  

Hamarosan megmozdul tak Pécs közel- vagy távolabb lakó barátai is. Geyer János 
postamester kezdeményezésére például Szederkény és Kéménd községekben 19 má-
zsa lisztet gyűjtöttek a tűzkárosultak számára. Németbóly mezőváros vezetősége 10 

2 A házak leírásához Jellachich Károly: Pécs a XIX. század közepén. Pécs-Baranyai Múze-
umi Egylet Értesítője, 1912. 24-25. old. A Szigeti-külvárosban lévő 2 lakáshoz: BML Pécs 
városi anyag. Limbus. Hagyatéki levéltárak, sz. n. 

3 quae naturalia in natura distributa sunt". 
4 „...centum milia scandularum quercinarum". 
5 Vö. Haas, 1845. 297. „Nem rég azt határozá a város, hogy többé szalmával épületet Pé-

csett íödetni nem szabad, minthogy gyakran pusztított már a tűz és az cserépfödél sem 
kerül sokkal többe, mint az zsuppfödél". 

^ 1833-ban már 36 iparágban 692 iparos dolgozott és számuk 1848-ra elérte az 1739 főt, 
mig az iparágak száma csak 38-ra növekedett. 
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váltóforintot küldött, továbbá 10 nyolcada búzát, öt nyolcada babot, 3 1/2 nyolcada 
borsót. - A siklósi járásban 175 forintot gyűjtöttek, ezen felül meghatározatlan meny-
nyiségű gabonát, babot vagy borsót.8 

A segélykérő körlevélre ugyan a megkeresett 45 város negyed része sem válaszolt, 
de a többiek által küldött segélynek is örültek a város vezetői. A szekszárdiak április 
16-án 189 forint 12 krajcárt gyűjtöttek károsultjaink javára; Pest város magistrátusa áp-
rilis 30-án nyilvános hangversenyt rendezett,9 amelynek 354 forintos jövedelmét (egy 
jobb vidéki ház árát) juttatták el Pécsre. A nagyszombatiak 121 forint 16 krajcárt gyűj-
töttek, Eszék „ex cassa sua cameratica" utalt át 100 forintot, s ugyanezt tette 50 ezüst 
forinttal Zombor szabad királyi város is. Az adományok sorsát a városi jegyzőkönyv-
ben a Császári és Királyi Sóhivatal zárta 1281 forint 34 krajcáros küldeményével, amely 
a legnagyobb összeg volt a nyilvántartott „könyöradományok" között.10 

A Budai-külváros nem egyedüli települése az országnak, ahol a pusztító tűz nyitott 
utat az új gondolkodásmód számára. A korabeli építészet elemzésével foglalkozó 
szakemberek valószínűleg nóvumnak tekintenék, hogy a legjobb pécsi céhmesterek 
által készített kárjegyzék nem az elhamvadt értékeket sorolja fel tételesen, mint a köz-
igazgatási tisztviselők által készített társai, hanem tételeinek 6:2 arányával is elsőbbsé-
get ad a szakipari értékeknek a berendezési és használati tárgyak, valamint az élelmi-
szerekkel szemben. 

A reprezentatív felmérésnek is tekinthető, 107 tulajdonos és 26 zsellér adatait rögzí-
tő kárjegyzék a társadalomkutatók számára arról beszél, hogy a károsultak nem mind 
bosnyákok és nem is mind szegények. A névszerint csoportosított 107 tulajdonos 34 
százaléka bosnyák, 39 százaléka magyar és 27 százaléka német. A zsellérek névanyaga 
alapján 27 százaléka tekinthető bosnyáknak, 31 magyarnak és 42 németnek. A vizsgált 
csoport differenciáltságára mutat, a legkisebb (15 Ft) és a legnagyobb (2560 Ft) kár 
közötti különbség, de az elpusztult lakberendezési értékek között is 10 forinttól 1400 
forintig nyílik a különbségek ollója. Ezt a nagy polarizáltságot bizonyítja az is, hogy a 
károsultak sorában a leggazdagabb pécsi német polgárcsaládok neveivel éppúgy talál-
kozhatunk, mint az ismert magyar nemesi famíliákéval. 

A Budai-külváros pusztulásának és kezdődő magára találásának adatai is arról be-
szélnek, hogy a tüzek fényénél viszonylag jobban megközelíthető egy-egy közösség 
életmódja; múlthoz, sőt a jövőhöz való viszonya. 

Kiss Z. Géza 

1 nyo!cada= 16 liter 
8 „...ne contenta quantitas fruguni et leguminum". 
9 „Publicam Academicam Musicam servaverit". 
10 Adományok iktatószáma Pécs város 1820. évi jegyzőkönyvében, a felhasználás sor-

rendjében: 840, 841, 1460, 1374, 855, 842, 1483, 1459, 870, 1077, 1677, 2240, 2129, 
2661, 2400, 984. 
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Petőfi Losoncon 

Százötven esztendeje, 1845 tavaszán, nyarán járt Petőfi Sándor a „zordon Kárpátok-
nak fenyvesekkel vadregényes" táján. A Sárosban és Szepességben töltött hetek után, 
Gömörországot végigjárva Losoncon fejezte be felvidéki útját, melynek emlékeit szá-
mos szép vers, útirajz őrzi. 

Losonc, de környéke is - Fülek, Somoskő, Salgó, Gács - jellegzetesen egyéni hang-
vételű tréfás, sőt ironikus leírásokban elevenedik meg az Úti jegyzetek olvasója előtt: 

„Losoncra menvén Várgedéröl az út Füleken visz keresztül, hol szinte romokban 
fekszik az egykor nevezetes vár. Természetes, hogy összejártam, (...) Fülek, sokáig volt 
a török kezében. Ha naponként abból a borból kellett volna inniok, mellyet én itt a 
kocsmában ittam: fogadom, száz évvel előbb szabadult volna meg tőlük Fülek. (...) 
megálltunk a kovács előtt, mert egy lovat patkoltatni kellett. Én még most is igen szere-
tem a kovácsműhelyeket, gyermekkoromban kovács akartam lenni. S nem lett volna-e 
jobb? most piszkos kezekkel verném a vasat, a helyett, hogy engem vernek piszkos kri-
tikusok. (...) Losoncon egy hetet tölték. Dicsőséges eszem-iszom világ volt! (...) egyéb-
iránt szellemi élvezetek nélkül sem szűkölködtem, mert Losoncon sok lelkes barátom és 
sok kedves leányka van. Azt is híresztelték (...) hogy házasodom (...) de mindazonál-
tal e hírt csak mendemondának vagyok kénytelen nyilatkoztatni (...) megnyugtatásá-
ra hazám mindazon hölgyeinek, kik érettem tán titkon epednek... 

Losonc igen mulatságos kis város (...) a deákság gyakran verekedik. Hős fiúk.! az 
idén is agyonvertek egy csizmadialegényt. Béke hamvaira! (...) és borostyán a ti 
homlokotokra, hazámnak ifjú bajnokai! És Losonc egyébként is mulatságos városka. 
Nem említve fürdőjét, van itt egy uri ember, ha az utcán mutatkozik, az egész város 
gyerkőcei fütyölni kezdenek. E hajborzasztó zene kiséri őt utcából utcába. (...) Szinte 
Losoncon van egy öreg funerátor, kire a város egyetemes fiatal sarjadéka azt szokta 
kiabálni, hogy Kuvik, kuvik! (...) És a jámbor aggastyán békén tűr, mígnem türelme 
megszakad, ekkor a gyerekek után lódul és hajigál utánok tégladarabokat (...) de a 
gyerekek megfeszítik gyors inaikat, egyet iramodnak, s kétszerezett energiával 
replicáznak a tégladarabokra, ordítván, süvöltvén: Kuvik, kuvik! 

Hiába, ez a sorsa az ártatlanságnak ezen a gyalázatos világon! 
Losoncról Balassa-Gyarmatra mentemben semmi baj sem ért, kivévén, hogy a kö-

pönyegemet Losoncon felejtvén, érte a kocsist vissza kelle küldenem majd félórányi 
járásról - a kocsis visszafutott s elhozta a köpönyeget, de nem az enyémet, hanem 
másét, s így magamnak kelle visszalódulnom..." 

Petőfi szubjektív élménybeszámolóját jól kiegészítik losonci vendéglátójának Steiler 
Antalnak visszaemlékezései, melyek sok érdekes adalékot tartalmaznak nemcsak a 
losonci látogatásról, de Petőfi személyiségéről is. 

Steiler, a losonci ref. lyceum rektorának fia, 1844-ben Pesten ismerkedett meg Pető-
fivel és egy év múltán, mint fiatal ügyvéd látta vendégül a költőt losonci lakásában, 
melyet Karády Ignáccal (Kossuth Lajos fiainak későbbi nevelőjével) együtt bérelt. Pe-
tőfinek, kívánsága szerint két szobát bocsájtott rendelkezésére, mert a jeles vendég 
kikötötte, hogy csak akkor marad, ha őt még a szomszéd szobában sem háborgatja 
senki. A költő jelenléte persze lázba hozta Losonc városát, folyton meghívásokkal és 
látogatásokkal ostromolták, melyeket ő többnyire visszautasított. Egy alkalommal ki is 
fakadt: „... nem vagyok én medve, hogy mutogassatok!" 

Voltak persze olyan losonciak is, akiknek társaságában Petőfi szívesen időzött... 
Ilyen volt Steiler jegyese, Peachy Vilma, aki nemcsak rajongott a költészetért, de maga 
is irogatott. Az „ábrándos serdülő leány" megnyerte Petőfi rokonszenvét, sokat beszél-
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getett vele, sőt verset is írt hozzá „P...y Vilma kisasszonyhoz" címmel, melynek kelte-
zése; Losonc, 1845, június 14-22 között: 

I f j ú szivecskéd legelőször játsza 
a szerelemnek szép játékait. 
Gyönyör nekem e játék láthatása, 
Nem én vagyok bár, akit boldogít... 

Volt egy másik losonci múzsa is, egy „szép s mívelt... szegény létére is oly erényes 
varróleány", akit Petőfi, miután megismerkedett vele minden nap meglátogatott és -
Steiler szerint - „formaliter beleszeretett. Egy kissé bántotta ugyan, hogy a kedves le-
ány nem volt oly gyúlékony, mint ő, s hirtelen fellobbant érzéseit nem viszonozta, de 
azért emlékül írt egy szép verset, a szép varróleányhoz": 

Varróleány a szeretőm, 
Azaz, hogy én őt szeretem, 
Oly fennhangon kiáltja ezt 
Vadul ugrándozó szivem, 
Hogy semmi kétség benne... 
Meghajtom íme térdemet. 
Emelj föl engem szívedig; 
Ennél jöljebb nem vágyok én, 
Hisz ott a menny, a hetedik. 
Itt várok térdepelve, 
Ruházd a «.szerető» címet reám, 
Vagy varrd meg szemfedőmet, 
Ha nem szeretsz, te szép varróleány! 

(Losonc, 1845, június 15-22 között) 

A varróleányt Weisz Rózának hívták, zsidó volt, és anyja korai halála után varrás ál-
tal szerzett keresetéből tartotta el magát és vak édesapját. A Petőfivel való találkozás 
után néhány héttel református hitre tért át és a Fehér Ida nevet vette fel. Nevezetes ke-
resztszülei voltak a tudós Kubinyi Ferenc és neje Gyürky Franciska személyében. 
Utóbb Kemény Károly ügyvéd felesége lett. 

Petőfi és a varróleány találkozásának történetét, regényesen kiszínezve, Kálniczky 
Gyula losonci ügyvéd, lapszerkesztő „egy kis rajz"-ban örökítette meg, mely 1899-ben 
egy kis füzetben meg is jelent s bevétele a losonci Petőfi-emléktábla költségeinek fe-
dezését szolgálta. Kálniczky szerint Petőfi, Losoncról elutaztában, mintegy félóra járás-
nyira a várostól visszafordult, - de nem azért, hogy - mint az az Úti jegyzetekben ol-
vasható - ott felejtett köpenyét elhozza, hanem azért, hogy még egyszer meglátogassa 
a varróleányt és egy csokor fehér rózsát adjon át neki... 

Petőfi vonzalma a női nem iránt egy alkalommal kellemetlen helyzetbe hozta Steiler 
Antalt, aki nagynehezen rávette jeles barátját, hogy fogadja el egy tisztelőjének, bizo-
nyos Kocsy Györgynek meghívását. Ez a köztiszteletben állott férfiú, a „régi jó táblabí-
rák typikus alakja volt", sokat olvasott és írt is, Petőfit pedig a rajongásig szerette. 
Steiler jónak látta a vendéglátót előre informálni „Sándornak az ő különös s abban a 
nagyon is etikettes világban szemetszúró, mesterkéletlen modoráról, szeszélyeiről, s 
könnyen fellobbanó természetéről." A derék öregúr Petőfiről alkotott ideális képét 
még az sem rombolta le, hogy a nevezetes vendég nem cáfolt rá barátja előrejelzéseire, 
sőt!: „Mikor Sándor megpillantotta a háziasszonynak a szomszéd szobában levő igen 
szép fiatal unokahúgát, a mindinkább nekimelegedő házigazdát - múzsáival és ars 
poétikájával együtt - hirtelen faképnél hagyta, s a bájos házikisasszonynál termett. Még 
most is előttem áll a jámbor Kocsy György leforrázott képe, kezében egy csomó papi-
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rossal, valószínűleg verseivel, s merően nézve arra a helyre, honnét Petőfi egyet gon-
dolva, épp akkor ugrott meg, mikor már saját versei felolvasásának égő vágya kitörő-
ben volt. Eliszonyodásomban Petőfinek ez illedelmetlen megszökése miatt sóbálvány-
nyá lettem" - írja Steiler Antal. A jó öreg házigazda nem vette túlságosan szívére az 
esetet és az ebédnél „az ő imádásig szeretett kedves vendégét takarosan felköszöntöt-
te... minden szava tiszta, meleg érzésének kisugárzása... volt, eltalálta azt az igazi han-
got, ami Petőfivel szemben nem volt könnyű dolog. Isten ments, ha valami lapos 
dicsériádákkal lépett volna fel!... Sándornak tetszett az egész, s talán azért is, mert be-
látta s megbánta eddigi pogány magaviseletét, egyszerre csak az öreg nyakába termett 
s össze-vissza ölelte a könnyekig érzékenyült jó öreget. Majd visszament helyére s 
meghatott hangon gyönyörűen felköszöntötte..." 

Petőfi úti jegyzeteiben nem említi, más forrásokból tudjuk, hogy Losoncon látogatást 
tett a református lyceumban is és találkozott az általa nagyrabecsült Homokay Pál ta-
nárral. Az akkortájt virágkorát élő losonci iskola „szónoklat-költészet tanszékének" ne-
ves tanára volt. Homokay, aki 1840-ben nyelvművelő társaságot alapított Losoncon és 
könyvet írt a költészettanról, mely Petőfire is nagy hatással volt. Két évtizedes losonci 
működés után Kecskemétre költözött, ott is halt meg. Munkásságáról az a Bulcsu Ká-
roly emlékezett meg írásában, aki Homokay nyomába lépett a losonci gimnáziumban. 
A verses nekrológban, Petőfi nevének említése nélkül ugyan, de egyértelműen a költő 
és Homokay losonci találkozására utal: 

...S lőn jutalma. Az elvérzett költő, 
Nag y költőnk, egykor lakába fordultan 
Megszorítá kezét, így rázva meg: 
„ Uram! könyvéből én sokat tanultam." 

A losonci Petőfi-ház (középen). Az emléktábla az elsőemeleti ablakok között van. 
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Négy évet adott még a sors Petőfi Sándornak, a losonciak számára oly emlékezetes 
látogatás titán: élete legszebb, legtermékenyebb négy évét, a nagy - házasságba tor-
kolló - szerelem, a nagy szerelmes versek éveit és a nagy - szabadságharcba torkolló-
forradalom, a nagy forradalmi versek éveit. 

Ugyancsak négy éve maradt még a Petőfi által megismert régi Losoncnak is. Egy 
héttel a költő segesvári eltűnése után eltűnt az egykoron „mulatságos kis város" is, el-
pusztították a Habsburg-uralom segítségére siető orosz cár csapatai. 

1899-ben, Petőfi halálának (eltűnésének) 50-ik évfordulóján országszerte megemlé-
keztek a nemzet nagy költőjéről. A századfordulóra teljesen újjáépült, pezsgő életű 
nógrádi város, Losonc is kivette részét az országos emlékmozgalomból, s ennek kere-
tében emléktáblával jelölték meg azt a házat, ahol Petőfi 1845-ben időzött. „Itt is járt e 
nagy szellem, sőt itt is írt egy pár költeményt. Büszke lehet rá városunk... Petőfi szel-
leme közös kincse a magyarságnak, e szellem iránti kegyeletünket leróni édes köteles-
ségünk mindnyájunknak. A mi kis városunk szíve... kettős kegyelettel dobban meg, 
hiszen a mi városunk is ez időtájt szenvedett martyromságot éppen azokért az eszmé-
kért, melyekért Petőfi vérét ontotta, s városunkat is az a vadkéz törölte el, mely Petőfi 
szívét keresztüldöfte. Mi feltámadtunk a halálból, neki nem volt erre szüksége, mert 
Petőfi nem halt meg, s nem hal meg míg egyetlen magyar lesz!" - írta a Losoncz és Vi-
déke vezércikkírója az emléktáblaavatás napján, 1899- június 30-án. 

Csaknem fél évszázadon át háborítatlanul hirdette Petőfi Sándor losonci látogatásá-
nak tényét az emléktábla. Szeretettel, büszkeséggel tekintettek fel rá, alkalmanként 
megkoszorúzták a losonciak. 1945-ben viszont minden, ami a város magyar múltjára emlé-
keztetett, szálka lett az új hatalom szemében. A költőóriás emléktábláját, csakúgy mint 
Losonc nagy szülöttének Kármán Józsefnek emlékeit is barbár kezek eltávolították. 

A hontalanság éveiben megtizedelt, megfélemlített losonci magyarság szellemi fel-
támadása mégis Petőfi jegyében kezdődött el. Az 1949-ben megalakult Csemadok 
szervezet Petőfi-esttel lépett először a nyilvánosság elé. 1950 tavaszán a nagy múltú 
városi Vigadó ismét magyar szótól - Petőfi verseitől volt hangos. A költő losonci láto-
gatásának 105-ik évfordulójára sikerült elérnie a helyi Csemadok vezetőségének, hogy 
visszahelyezzék - mégpedig nagyszabású ünnepség keretében - az eltávolított Petőfi-
emléktáblát, mely - szlovák szöveggel kiegészítve - azóta is látható a hajdani Kossuth 
Lajos - ma Vajansky utca 5. számú ház homlokzatán. 

1954-ben a Csemadok színjátszó csoportja bemutatta a János vitézt Petőfi remekmű-
vének színpadi változatát. A daljátéknak óriási sikere volt. Szívdobogtató, torokszorító, 
felejthetetlen élményt jelentett az a pillanat, mikor a huszárok (behozták a színpadra a 
piros-fehér-zöld lobogót. Az előadás kirobbanó sikere felkeltette a teljhatalmú párt 
„érdeklődését" is. Szlovákia kommunista pártja központi bizottsága is foglalkozott az 
„üggyel", a Csemadok munkáját értékelő jelentésben elrettentő példaként szerepel a 
losonci „János vitéz", mely „a magyar nemzetiségű lakosság körében a magyar burzsoá 
nacionalizmus megnyilvánulásait váltotta ki... kispolgári elemeket aktivizált, akik a 
Csemadok saját céljaikra akarják kihasználni". A pártvezetésnek is rá kellett döbben-
nie, hogy az általa kezdetben támogatott Csemadok kicsúszott a kezéből és a helyi 
csoportok elszánt, lelkes munkájában - Losoncon és szerte Szlovákia magyarlakta tája-
in - tulajdonképpen a magyar nemzeti közösség tudatos önszerveződése indult el, 
megkezdődött az anyanyelv, az identitás megőrzéséért, a megmaradásért azóta is folyó 
küzdelem! 

Losoncon mindez Petőfi jegyében kezdődött... 

Böszörményi István 
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A Haáz-család Udvarhelyszéken 
Minden tájnak, megyének, városnak, falunak kerül olyan kiemelkedő egyénisége, jó 

esetben családja, mely annak honismereti munkáját, közművelődését előmozdítja. 
Ezek közé tartozik immár kilenc évtizede a Haáz-család Udvarhelyszéken. Három 
nemzedéken keresztül szolgálják a székely tudományt, muzeológiát, a nevelést, a mű-
vészetet. 

Haáz Ferenc Rezső(1883-1958) még a felvidéki Szepesbélán született XVI. századig 
visszavezethető cipszer családban, melynek tagjai a várost, mint bírák, jegyzők, tan-
árok szolgálták. Most jelent meg Udvarhelyi tanulmányok címen a Múzeumi Füzetek 
10. számaként (Székelyudvarhely, 1994) már korábban megjelent vagy kéziratban ma-
radt tanulmányainak gyűjteménye. Ennek bevezetőjében Zepeczaner Jenős felelős 
szerkesztő tollából olvashatjuk: „Ilyen környezetben 1906 óta Székelyudvarhelyen, 
Kolozsváron, Marosvásárhelyen és utóbb a Hargita megyei Szentegyházán a felvidéki 
eredetű Haáz családnak már harmadik generációja dolgozik. (Az értelmetlen 'harcol' 
ige helyett tudatosan és még egyszer kiemelem, hogy 'dolgozik'). A rajztanár, festő és 
múzeumalapító Haáz Ferenc Rezső után a második nemzedékben a pályája kezdetén 
tragikus körülmények között eltűnt tanár és etnográfus Haáz Ferenc (1913-1945) és 
testvére, a népi táncmester és etnográfus Haáz Sándor (szül. 1912) és a hannadik 
nemzedékben a zenetanár, i f j . Haáz Sándor (szül. 1955), a méltán híressé vált szen-
tegyházi Gyermek Filharmónia alapítója és karmestere." Mindehhez hadd tegyem hoz-
zá, hogy már a negyedik generáció is bontogatja szárnyait. 

Haáz Ferenc RezsőKézsmárkon kezdte a középiskolát, de Iglón érettségizett, majd 
a fővárosban a Képzőművészeti Főiskolán Székely Bertalan osztályában kapott okleve-
let. 1906-ban a Székelyudvarhelyi Református Kollégium azzal a dr. Viski Károllyal 
választotta meg tanárnak, akivel egy életre szóló barátságot kötött s aki a néprajz, a 
népművészet területén az első lépésekre ösztönözte. így indult meg a Kollégium Nép-
rajzi Gyűjteményének megalapítása, mely 1912-ben ezer válogatottan szép tárgyat 
számlált. A következő évben a Kollégium jelentésében ez olvasható: „Néprajzi gyűjte-
mény. Ez évi (1913) gyarapodás 450 tárgy; ezek nagy részében ez évben is adomány 
képen jutott a gyűjtemény; a vett tárgyakért 99 koronát fizettünk. A gyűjtemény anyaga 
áll 1450 darab tárgyból. Ezeket az iskolai év végén már ki is állítottuk a régi épületnek 
egy eléggé megfelelő szobájában..." 

Magam két alkalommal is áttanulmányoztam ezt a gyűjteményt (1941, 1947). Először 
még Viski Károly küldött ezekkel a szavakkal: „Haáz Rezsőtől nagyon sokat tanul-
hatsz". valóban így volt és olyan szép klasszikus tárgyakat nem igen láttam más múze-
umban. Látszott, hogy művész-etnográfus gyűjtötte azokat. Szentimrei Judit írja erről a 
gyűjteményről: „ma is előttem van Haáz Rezső rajztanár robosztus alakja, amint féltett 
kincseit büszkén mutogatja az érdeklődőknek. Büszkesége nem volt alaptalan, mert a 
város közkedvelt Rudi bácsija diákjai révén eljutott Udvarhelyszék legeldugottabb fal-
vaiba. És diákjaival együtt évtizedeken át szorgalmasan gyűjtötte, rajzolta a környék 
népi értékeit. A kollégium gyűjteményéből nőtt aztán ki az Udvarhelyi Múzeum, s a 
keze alól kikerülő diákok, majd tanítónők Erdély-szerte magukkal vitték a népművé-
szet szeretetét." 

Fia Haáz Ferenc (1917-1945) Viski Károly tanársegéde Kolozsváron, személyes jó bará-
tom, akivel csaknem egy évig együtt laktam, Székelyföld néprajzának nagyszení ismerője és 
művelője. írt a korondi fazekasságról (Néprajzi Értesítő 1940. 184-187. old.), a szuszék készí-
téséről Varságon és Siklódón (u.o. 96-99- old ), de legjelesebb könyvnagyságú munkája: 
Udvarhelyszéki famesterségek. Kolozsvár 1942. Erről írta Fél Edit (Néprajzi Értesítő 
1942. 275. old.), hogy még élő mesterségeket ír le: „Gonddal van magára a készítőre is: 
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a mesterséget a mesterrel kapcsolatban látja." 1944 őszén várta a szovjet hadsereget, 
lévén baloldali érzelmű, s mikor kinyitotta az Erdélyi Nemzeti Múzeum kapuját elfog-
ták és elhurcolták azzal a sok ezer kolozsvári értelmiséggel együtt, akik közül csak 
kevesen tértek vissza. Ő nem volt közöttük. 1945. január 8-án halt meg. (Szabó 
György: Kolozsvári deportáltak az Uraiban. 1994.) 

Bátyja Haáz Sándor (sz. 1912) egy életén át kutatta a székely táncokat és adta to-
vább a fiatalabb nemzedéknek. Mivel festő és grafikus különösképpen vonzódik a 
székely népi díszítőművészethez. A Népismereti Dolgozatok 1978. évi kötetében: Zsi-
nóros díszítés a bekecsalji népviseletben címmel közölt egy gazdagon illusztrált dolgo-
zatot. Cs. Gergely Gizellával együtt kiadta az Udvarhelyi varrotasok (Bukarest 1976. 
Kriterion 31. old. 57 melléklet) c. albumot. Most pedig az utolsó simításokat végzi a 
Székely népviseletek című munkáján, mellyel édesapja nyomdokain haladva nemcsak 
feltáró munkát végez, hanem a táncmozgalmat is el akarja látni a tájhoz, faluhoz kötött 
ruhákkal. 

Az ő fia i f j . Haáz Sándor (sz. 1955) zenetanár, zeneművész és karmester. Iskolái el-
végzése után Szentegyházára került, ahol megszerették. Ezt azzal hálálta meg, hogy 
létrehozta a Gyermekfilharmóniát és annak alapítványát. Már korosztályokat nevelt fel 
és hangversenyeztek nemcsak Erdélyben, hanem Magyarországon és Európa városai-
ban is sikert arattak. 1992-ben már SZENTEGYHÁZI HÍRLAP címmel havonta megjele-
nő lapot indított a Gyermekfilharmónia. Ennek 1994. évi 9. számában olvasom: „A 
filharmónisták a zenei műveltség mellett még más téren is nevelődtek. Nagyon sokan 
itt tanulták meg milyen a közösségi élet, hogyan alkalmazkodjanak egymáshoz és nem 
utolsó sorban lévén, hogy egyesek először szakadtak el a családtól hosszabb időre... 
Mindezt a tanár úr (ifj. Haáz Sándor) észrevétlenül nevelte diákjaiba". Nemrégiben 
központot is építettek , mely Múzeum Szálló néven vendégeket is fogad és teszi emlé-
kezetessé a székelyföldi tartózkodást. Elgondolkoztam rajta, milyen jó, hogy Haáz Fe-
renc Rezső 1906-ban Viski Károly ajánlatára elfogadta a Református Kollégium felaján-
lott tanári állását, hiszen napjainkban lassan már a negyedik generációjuk munkálko-
dik Udvarhelyszék műveltségének és abban a népi kultúra felvirágoztatásán. 

Balassa Iván 
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A kassai vértanúk szentté avatása 
Az 1995-ös naptári évben nagy esemény színhelye volt Kassa. II. János Pál pápa 

szlovákiai látogatása alkalmával szentté avatta a három kassai vértanút: Körösi 
(Crisinus) Márk horvát származású esztergomi kanonokot, Pongrácz István erdélyi ma-
gyar jezsuitát és Grodeczky Menyhért lengyel születésű jezsuita szerzetest. Mindhár-
man a vallási villongások idején áldozták életüket hitükért, meggyőződésükért. Az 
eseményre július 2-án került sor. 

A tárgyilagos megítélés érdekében szólnunk kell az akkori Közép-Európa történelmi 
viszonyairól és annak keretében a türelmetlen vallási viszálykodásokról. Csakis így 
lehet megérteni az akkor történt erőszakos cselekményeket. 

Ismeretes, hogy Magyarországon és Erdélyben a XVI. és XVII. században a Habs-
burg-ellenes harcok állandó zaklatásnak tették ki és teljes bizonytalanságban tartották 
a lakosságot. Mohács után pedig a trónviszályok és a török megszállók kegyetlenkedé-
sei okoztak mérhetetlen nyomort és szenvedést az országban. Ehhez járult - mintegy 
betetőzve a bajokat - a XVI. században a nyugati kereszténység vallási megosztottsága, 
aminek következtében az addig egységes keresztény társadalom egész Európában vál-
ságba került. Elkezdődött a vallás megreformálása. 

A refonnáció Németországban Luther fellépésével kezdődött; onnan terjedt tovább 
Európa többi országába, így Magyarországra és Erdélybe is - főleg a németlakta terüle-
tekre. A másik reformátor, Kálvin Svájcban tevékenykedett. Az ő tanait főleg Magyar-
ország és Erdély magyar lakossága között terjesztették. A reformációnak Kassán is sok 
követője akadt. 

A katolikus egyház is felismerte a reformok szükségességét a vallási életben. Próbál-
tak is cselekedni ezen a téren. A vallás megújítására törekedtek az egyházon belül. 
Ugyanakkor a reformáció terjesztésének visszaszorítására katolikus intézményeket, 
iskolákat létesítettek, amelyekbe képzett szerzeteseket hívtak meg oktatói és nevelői 
munkára. Emellett a hívek körében lelkipásztori tevékenységet végeztek. Munkássá-
guk eredményesnek bizonyult. Éppen emiatt éleződött ki a harc egyes reformátorok és 
a katolikus vallás hirdetői között. Az ellenségeskedések nemegyszer tragédiához vezet-
tek. Ez történt Kassán is 1619-ben - Bethlen Gábor erdélyi fejedelem felvidéki hadjára-
ta idején - , amikor az erőszakosságoknak három katolikus pap esett áldozatul. 

A következőkben róluk lesz szó. 
Körösi (Crisinus) Márk a régi Horvát-Szlavóniában, Belovár-Kőrös vármegye Kőrös 

(Krizevci) nevű helységben született. Gimnáziumi tanulmányait Bécsben a jezsuitáknál 
végezte, egyetemi tanulmányait pedig Grácbari fejezte be. Teológiát Rómában tanult és 
ott szentelték pappá. Hazatérte után Pázmány Péter iskolaigazgatóvá nevezte ki Nagy-
szombatban. Később mint esztergomi kanonok a Kassa melletti Széplakra került jó-
szágigazgatónak, vagyonkezelőnek. Kassán többször megfordult és kapcsolatba került 
az ott működő jezsuitákkal. 

Grodeczky (Grodziecki) Menyhért a sziléziai Teschenből származott, ősei lengyelek 
voltak. A gimnáziumot szintén Bécsben végezte, majd Brünnben, Neuhausban és Prá-
gában folytatta tanulmányait. A teológia befejezése után Prágában maradt, de a 
csehországi Habsburg-ellenes zavargások idején előbb Morvaországba menekült, majd 
később Kassára került. Több nyelven beszélt, ezért Kassán a császári katonák lelki 
gondozásával bízták meg. 

Pongrácz István volt a legidősebb a vértanúk közül. Régi magyar nemesi családból 
származott. Erdélyből, Alvincról került Kassára. A gimnáziumot Kolozsváron végezte, 
majd Brünnben és Prágában folytatta tanulmányait. A teológiát Grácban fejezte be. Pappá 
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Az 1995-ben felavatott emléktábla A kassai vértanúk liódolata a magyar Szent Ko-
Szabó Ottó alkotása rónát viselő Boldogasszony előtt. 

Ismeretlen művész festménye a kassai Premontrei 
templomban. (Czírna György felvétele) 

szentelése után Homonnára került iskolaigazgatónak. Később Kassára jött a városi 
kapitány meghívására, hogy ott a missziós munkában tevékenykedjék. 

A tragikus e semények leírása előtt m e g kell említenünk a kassai t emplomok birtok-
lásáért folytatott küzde lmeket és torzsalkodásokat, melyek még jobban elmélyítették a 
vallási gyűlöletet. A Dóm és a Mihály-kápolna a XVI. sz. során többször cserélt gazdát, 
hol az evangélikusok, hol a katolikusok használták. Végül a helyzet annyira megrom-
lott, hogy az egri káptalan 1613-ban Kassáról Jászóra távozott és a város néhány évre 
katolikus papok nélkül maradt. Csak 1618-ban jött két jezsuita szerzetes Kassára 
Pongrácz István és Grodeczky Menyhért személyében, akikhez később Körösi Márk is 
csatlakozott. 

A leírtak alapján nyilvánvaló, hogy a három papnak valóban misszionáriusi munkát 
kellett végeznie, nehéz viszonyok, korlátozott lehetőségek között. Ennek ellenére 
e redményesen tevékenykedtek, ami m é g inkább fokozta az ellenfélben a gyűlöletet. 
Leginkább Alvinczy Péter református prédikátor haragudott a jezsuitákra - különösen 
Pongrácz Istvánra - , és az ország minden bajáért és szenvedéséért a katolikusokat 
okolta. Ez a vád a Querela Hungáriáé (Magyarország Panasza) című politikai röpirat-
ban jelent meg, melynek szerkesztését Alvinczynak tulajdonították. 

A feszült légkör nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Bethlen Gábor hadainak kassai 
bevonulása után az események tragikus fordulatot vettek. A felkelő sereg Rákóczi 
György vezetésével 1619- szeptember 3-án érkezett Kassa falaihoz. A városi tanáccsal 
megegyeztek, hogy a lakosságnak semmi bántódása n e m lesz. Ennek el lenére - miu-
tán szeptember 6-án bevonultak a városba - Rákóczi György parancsára mégis letar-
tóztatták a királyi főkapitányt, Dóczy András generálist. A királyi házhoz pedig -
amelyben a három katolikus pap tartózkodott - szigorú őrséget állítottak. Rákóczi 
György három nap múlva magával vitte Dóczyt, aki a fogarasi bör tönben nemsokára 
meghalt. 
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A bevonulás napjának szeptember 6-ról 7-re virradó éjjelén Bay Zsigmond prefektus 
vezetésével néhány hajdú megtámadta az őrizetben levő katolikus papokat. Arra 
akarták rávenni őket, hogy tagadják meg hitüket és térjenek át a protestáns vallásra. 
Miután ezt elutasították, mindhármukat embertelen kínzások között megölték és holt-
testüket a közeli szennyvízcsatornába dobták. A gyászos esetet a kassai tanács latin 
nyelvű jegyzőkönyve is feljegyezte. Magyar fordítása a következő: 

„Ezután csütörtökön Rákóczi György kiküldött darabontjaival a generálist az erdélyi 
fejedelem nevében elfogatta s a lőcsei házba vitetve őriztette: szombaton pedig magá-
val vitte, midőn éjjel, amely a szombatot megelőzte, a város előzetes tudta és bele-
egyezése nélkül a pápista papokat, két jezsuitát s harmadiknak a széplaki apátság 
kormányzóját, a Rákóczi gyalogosok prefektusa Bay Zsigmond (miként a hír mondja) 
felkoncolta és a kloakába dobatta: ahonnét azonban a tanács parancsára kihozattak és 
a földbe ásattak mégpedig éjnek idején." 

A tragikus eseményeknek tanúi is voltak. Ezeknek a vallomásait a kihallgatások so-
rán 1628 szeptemberében hivatalos oklevélben följegyezték. A vallomásokat Eperjessy 
István házgondnok és özv. Gadóczy Zsófia tette, akik az események idején a tett szín-
helyén tartózkodtak. 

A három pap vértanúságának híre gyorsan elterjedt a városban. A szenátus elhatá-
rolta magát az eseményektől és a felelősséget Rákóczi György katonáira hárította. 

A titokban elásott holttestek nem sokáig maradtak helyükön. Először néhány asz-
szony próbálkozott azzal, hogy tisztességesen eltemesse őket, de sikertelenül. Megfele-
lő alkalomra kellett várni. Ilyen alkalom 1620 márciusában kínálkozott Bethlen Gábor 
kassai látogatása idején. Ekkor sikerült Pálffy Katalinnak a fejedelem engedélyét meg-
szereznie. A korabeli feljegyzések ezt így írják le: „A három vértanú tetemeit Forgách 
Zsigmond nádor hitvese, Pálffy Katalin, 1620-ban a kassai békealkudozások alatt ren-
dezett mulatságon Bethlen Gábortól egy táncforduló árán megszerezte s előbb a 
sárosmegyei Sebesre, majd Hertnekre vitette." Valószínű, hogy az Eperjes melletti Se-
best nem tartották biztonságos helynek, ezért vitették a tetemeket tovább a Bártfa 
melletti Hertnekre, mely a Forgách család birtoka volt. Itt a Szent Katalinról elnevezett 
új templom kriptájában temették el őket. Mindenképpen a Forgách család érdeme te-
hát, hogy a vértanúk földi maradványait megmentették és illendően eltemették. 

A vértanúk esete fölkeltette az egyházi körök érdeklődését is. leginkább Pázmány 
Péter prímás, esztergomi érsek fáradozott azon, hogy a hitükért meghalt papok tetemei 
egyházi kezelésbe kerüljenek. Ezért 1628-ban levélben kérte Rómától, hogy a Forgách 
gróf házi kápolnájában elhelyezett vértanúk földi maradványait átvehesse és ünnepé-
lyesen a nagyszombati székesegyházban temettethesse el. 

A tények kivizsgálása után Róma megadta az engedélyt, és a mártírok tetemeit 1635-
ben valóban Nagyszombatba vitték. Ott Keresztelő Szent János templomában akarták 
őket elhelyezni, de mert a templom akkor még nem készült el teljesen, végül is a' 
klarisszák templomában temették el őket. 

A három katolikus pap vértanúságának körülményeit - pár évvel az események 
után, 1628-ban - Pázmány Péter esztergomi érsek kezdte kivizsgáltatni. Lósy Imre 
nagyváradi püspököt bízta meg ezzel a feladattal, aki az akkor még élő tanúk kihallga-
tásával pontos, hivatalos jelentést készített a kivizsgálásról. 

A jegyzőkönyv szerint Lósy Imre váradi püspök 1628. szeptember 12-én kihallgatta 
és megeskette a tanúkat: Eperjessy István házgondnokot, Zsófia asszonyt, néhai 
Gádóczy Valent özvegyét, valamint Pálffy Katalin grófnét. A tanúk néhány csodatétel-
ről is beszámoltak. Különösen Eperjessy István számolt be részletesen a történtekről, 
hiszen ő mint szemtanú mindent látott és hallott. Sok mindenről vallott Gádóczyné is. Pálffy 
Katalin az újratemetés engedélyezésének körülményeit mondta el. 
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A kihallgatásról szóló jegyzőkönyvet Pázmány mellékelte a maga leveléhez, melyet 
pár nappal később, szeptember 23-i keltezéssel VIII. Orbán pápának küldött. Mivel 
nem érkezett rá válasz, ezért további leveleket küldtek Rómába l66l -ben és 1684-ben. 

A kassai vértanúk földi maradványainak sorsát II. József uralkodása alatt ú jabb ve-
szély fenyegette: a kolostorok államosítása. Gyors cselekvésre volt szükség, hogy az 
ereklyék biztosabb helyre kerüljenek. Ezért az esztergomi érsekség 1784 januárjában 
megvásárolta a hatóságoktól a mártírok közös koporsóját és azt az orsolyita nővérek 
templomában helyezte el. A koporsót később a kolostor kápolnájának oratóriumában 
helyezték el. 

A vértanúk iránti tiszteletet főleg a jezsuiták ápolták, akik a szerzetesrendek műkö-
désének újra engedélyezése után Nagyszombatban tevékenykedtek. Ők sürgették Ró-
mában a kanonizációs eljárás megindítását is. Az ügyben nemsokára kedvező változás 
állott be. 1855-ben újabb bizonyítékok kerültek elő, melyeket felterjesztettek az illeté-
kes egyházi hivatalnak. Ennek alapján a bíborosok testülete 1858-ban úgy határozott, 
hogy az egész anyagot továbbítják IX. Piusz pápának. A bizonyítékok annyira meg-
győzőek voltak, hogy a pápa engedélyezte a vértanúsággal és annak körülményeivel 
kapcsolatos apostoli eljárást. 

1862 októberében Scitovszky János prímás, esztergomi érsek újabb vizsgálatot ren-
delt el, melyeket szakemberekből összeállított bizottság végzett el. A vizsgálatok min-
denre kiterjedtek. Két évi munka után az eredményeket elküldték a Szenttéavatási 
Kongregációnak Rómába. Ez a testület jóváhagyta a fölterjesztett vizsgálatok eredmé-
nyeit és 1868 februárjában beleegyezését adta a kanonizációs eljárás folytatására. 

Végre a Szenttéavatási Kongregáció - az előterjesztett hivatalos bizonylatok és do-
kumentumok alapján - 1903. június 13-án elismerte azok hitelességét, és megerősítette 
a vértanúság tényét. Pontosan jegyzékbe foglalták a három pap életére, tevékenységé-
re és halálára vonatkozó történéseket. A következő év elején az eljárásokat befejezték, 
és a pápa utasítására a boldoggáavatást előkészítették. 

A három kassai vértanú boldoggá avatási szertartását X. Piusz pápa végezte 1905. 
január 15-én. Sok külföldi résztvevő között Kassát dr. Fischer-Colbrie Ágoston me-
gyéspüspök képviselte. 

A pápai dekrétum jóváhagyta a vértanúk tiszteletét az esztergomi érsekség területén, 
tehát a későbbi nagyszombati egyházmegyében és a kassai püspökségben, valamint a 
jezsuita rendházakban. Természetesen a boldoggáavatottak nagy tiszteletnek örvend-
tek szülőföldjükön is. 

A vértanúk tisztelete mégis Kassán és Nagyszombatban volt a legnagyobb. Az előbbi 
helyen azért, mert itt áldozták életüket hitükért, az utóbbi helyen pedig azért, mert ott 
rejtették el földi maradványaikat az orsolyiták kolostorában. 

Pár hónappal a boldoggáavatás után a vértanúk koporsóját hivatalosan felnyitották 
és földi maradványaikat több helyen helyezték el. A vértanúk egy-egy karcsontját Ró-
mába küldték. Pongrácz István és Grodeczky Menyhért koponyáját néhány kisebb 
csonttal együtt a nagyszombati jezsuita templomban helyezték el. Kisebb relikviákat 
Kassa is kapott, melyeket eredetileg a premontrei (azelőtt jezsuita) templomban őriz-
tek. Ezeket a relikviákat azonban 1919-ben - a gyászos eset 300. évfordulóján - átvit-
ték a Szent Erzsébet dómba. Ott ezeket a vértanúk tiszteletére épített oltárban helyez-
ték el 1923-ban. 

Grodeczky Menyhért csontjainak egy része Teschenbe került; Körösi Márk koponyá-
ja pedig az esztergomi főszékesegyházba. Kisebb relikviákat kapott a zágrábi érseki 
templom, valamint a vértanú szülőfaluja, Kőrös is. 

* 

A szenttéavatási szertartás a kassai repülőtéren történt. Erre a célra hatalmas szabad-
téri oltárt emeltek, melyet a pápai címer díszített. A mintegy 370 ezer jelenlévő között 
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szép számmal voltak lengyelek, magyarok, horvátok és niszinok is. Megérkezése után 
a pápa mindenkit szívélyesen üdvözölt. 

A három kassai boldog vértanú szentté avatása ünnepélyes szentmise keretében 
történt. Ezen a szlovák püspöki karón kívül Magyarország és más szomszédos orszá-
gok egyházi képviselői, valamint neves hazai és külföldi személyiségek is részt vettek. 

A mise előtt a Szentatyát ünnepélyesen fogadták. Ebből az alkalomból több beszéd 
is elhangzott. Magyar nyelven Gábor Bertalan nagykaposi esperes köszöntötte a pápát, 
a jelenlévő zarándokokat és a vendégeket. Üdvözlő beszédében nyomatékosan hang-
súlyozta a vértanúk ma is időszerű példaadását, helytállását és hűségét. „Meggyőző-
désünk - mondta e három szent közös vértanúsága arról tanúskodik, hogy a Krisz-
tusba vetett hit le tudja győzni a nemzetek és vallási közösségek közötti feszültségeket 
és a népeket egymást becsülő közösséggé tudja formálni..." 

Az ünnepi misét a pápa poncifikálta több bíboros, hazai és külföldi püspök és p a p 
közreműködésével. Ennek' keretében történt a szenttéavatási szertartás. Előtte a pápa 
köszöntötte a híveket - magyarul is. Majd felolvasta a kanonizációs eljárás előírt szö-
vegét és utána a három vértanút bejegyezték a Martirológiumba. Ettől a naptól kezdve 
nevük ott van a világegyház többi szentjei között. 

A pápa a szentmise után anyanyelvükön köszöntötte a környező országok küldött-
ségeit, köztük a magyar küldöttséget: „Isten hozott Benneteket. Magyarország küldött-
ségének tagjai... valamint titeket, kedves magyar zarándokok, akik szintén részt vette-
tek. Körösi Márk. Pongrácz István és Grodecz Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk 
szenttéavatási ünnepségén. Úgyszintén szívből köszöntöm rajtatok, keresztül az összes 
szlovákiai magyar testvéreket. Kérem számukra is, hogy követve honfitársuk, 
Pongrácz István példáját, az evangéliumból fakadó életükkel tegyenek tanúságot 
Krisztus mellett. A hárovi szent vértanú közbenjárására adjon az Úr Tinéktek is állha-
tatos hitet, s kísérjen Mindnyájatokat áldásával." 

A szentmise ünnepélyes áldással végződött, majd utána a pápa beszállt kocsijába és 
elindult a kassai papi szemináriumba. Útközben a kassaiak ezrei üdvözölték, amerre 
csak elhaladt. 

Sajnos, nem volt ideje megtekinteni a vértanúk szenvedésének és halálának feltéte-
lezett helyét, a mai premontrei rendház udvarát. Erre az alkalomra latin nyelvű dom-
bormű is készült, melyet Szabó Ottó szlovákiai magyar művész alkotott. A dombormű-
vet utólag, szeptember 6-án helyezték el a rendház falán. 

Végül idézek néhány megszívlelendő mondatot a pápa miséjén elhangzott beszé-
déből: „A három új szent három különböző nemzethez tartozott, ám ugyanazt a hitet 
vallották, és a forrásból erőt merítve tudták együtt vállalni a halált. Bízom abban, 
hogy példájuk feléleszti mai honfitársaikban a kölcsönös megértésre váló igyekezetet és 
erősíti mindenekelőtt a szlovák és a magyar kisebbség között a barátság és az együtt-
működés kötelékeit. Csak egy olyan pluralista és demokratikus állam tud élni és fej-
lődni, amely a többség és a kisebbség jogainak és kötelességeinek kölcsönös 
tiszteletbentartása alapján épül." 

Dr. Görcsös Mihály 

A KÖVETKEZŐ SZÁM TARTALMÁBÓL: 

Millenniumi krónika, anno 1896 - A vidék - A Barcaság múltja a régészet tükrében - Irodalmi 
emlékhelyek határon innen és túl - A velencei Halászház - Radnóti Miklós Emlékház 
Szentkirályszabadján - Emléktáblák, emléknapok az Ipoly mentén - A sóvidéki népoktatás 
története - Interjú Varga Bélával, a Nemzetgyűlés egykori elnökével - Negyvennyolcas hon-
védköltő a zánkai sírkertben - Az 1831-es kolerajárvány Temerinben - Mire gondolt a költő 
Nagy László 1978, január 6-án? Farsang Somogyban - Az udvarlás formáinak változása 
Sokorópátkán. 
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FÓRUM ' 
V J 

Egy Jókai-levélről 
Sok tisztelője volt Jókainak, és sokan halmozták el kisebb-nagyobb ajándékokkal, 

amit Jókai levélben szokott megköszönni. Különösen szülővárosa lakói övezték körül 
nagy tisztelettel. így volt ez 1882-ben is, amikor komáromi tisztelői egy művészileg 
készített tulipános ládával lepték meg. Jókai az ajándékot az alábbi levélben köszönte 
meg, melyet barátjához, Molnár Ádámhoz címzett, aki mindenkori szervezője volt a 
Jókai-ünnepségeknek. A levél: 

Kedves Barátom! Most vettem át a tulipános ládát, s azóta egyebet sem csinálok, 
mint azt mutogatom. Ennél kedvesebb műemlékkel még nem találkoztam a világban. 
Igazán remekben készült munka! Asztalos, festő, rajzoló, fényképész, könyvkötő, laka-
tos mind igazi világtárlatba kitenni méltó remeket készített benne. A hozzá kötött vég-
hetetlen nagy szeretetről pedig, melylyel engem mindnyájan elhalmoztatok, nem is 
lehet papíroson beszélni. Azt talán élő szóval; de még inkább (ahogy az én tehetsé-
gemtől telik) élő tettekkel lehet csak megköszönni. Kérlek add át hálás üdvözletemet 
mindazoknak, akik ez emlék létrejöttéhez hozzájárultak; ott fog ez állani az íróaszta-
lom mellett, egy kincscsel telt láda; valahányszor a kedélyem kimerül, ezt nyitom ki s 
megtöltöm belőle! Isten áldása rajtad és szeretett szülővárosomon! 

Budapest, 1882. szeptember 3-

Ölel igazi barátod, fókái Mór 

Strobel Árpád 

Molnár Ádám nyug. kir. ügyész a 
komáromi dalárda elnöke 

fókái Mórról a rokon Feszty Edit 
(1895-1970) készítette a rajzot. 

79 



A kolozsvári Zsidó Színház 
1941 őszétől 1944 márciusáig 

Jó kétszáz éve van Kolozsvárt szervezett magyar színjátszás. Ennek történetéről több 
könyv és számos tanulmány jelent meg. Az angol királyi családdal a múlt században 
közvetlen rokonságba került Rhédey-család kolozsvári báltermében tartották 1792-től 
az első rendszeres színielőadásokat. 1821. március 21-től pedig a két világháború kö-
zött lerombolt első állandó magyar kőszínházban. 1906-ban fölépült a Hunyadi-téren 
az új Nemzeti Színház. Közvetlen Trianon után is olyan - a nemzeti színjátszásért min-
den áldozatra kész - zsidó származású személyiségei voltak az erdélyi magyar színházi 
életnek, mint Dr. Janovics Jenő, Fekete Mihály, Forgács Sándor és Kovács György. 

Észak-Erdély visszatérte után a hitleri hatalom által erőltetett fajtörvények egyre erő-
sebben nehezedtek Magyarországra. Kolozsvárt a Helikon Magyar írótársaságot alapító 
br. Kemény János igazgató irányításával újraindult ugyan a Hunyadi téren a Nemzeti 
Színház, de az említett neves színészek nélkül. Az embertelen törvények miatt állásta-
lanul maradt néhány író és színész a br. Kemény János Erdélyi Bank Rt -nél lévő 
számlájának osztalékaiból kap állandó támogatást, amit a főigazgató utasítására a szín-
ház művészeti titkára, Szabó Lajos folyósított. 

A kolozsvári Zsidó Színház a Fejedelem utcai Vasa Otthonban kapott helyet. Első 
előadásuk itt 1941. február 13-án Ossip Dymov jiddis nyelvű orosz író Szomorúságá-
nak énekese című darabja, melyet dr. Janovics már 1923-ban bemutatott Kolozsvárt. A 
színház működéséhez szükséges engedélyért - Fekete Mihály és Forgács Sándor kéré-
sére - br. Kemény János felutazott Budapestre, s maga hozta el. Utasítására a Zsidó 
Színház a Nemzeti Színháztól kapta a díszleteket, jelmezeket, festékeket, kellékeket. 
Egy-egy akadékoskodó rendőrtiszt betiltatott ugyan egy-két előadást, de a kincses vá-
ros szellemi vezetői között mindig akadt olyan megértő lélek, aki hatályon kívül he-
lyezte a tiltást. A kolozsvári rendőrkapitányságon Csuták főtanácsos 1944. március 19-
ét követően Arányi Júliának kijelentette: „többé már nem adhatok engedélyt, ami most 
következik, az nem az én ízlésemnek való. Magam is kilépek a rendőrség köteléké-
ből." E megőrzött néhány szó jól érezteti Erdély magyar polgárságának s szellemi veze-
tőinek véleményét, melyet talán leghatásosabban s máig érvényesen 1944. május 18-án 
Márton Áron püspök fogalmazott meg a kolozsvári Szent Mihály templomban mondott 
beszédében, elutasítva minden faji, vallási vagy osztályalapon álló embertelenséget, 
üldözést, szélsőséget. 

Koninkban, mikor - bármerről is jön - minden szélsőséges ordas indulat elutasítan-
dó, különösen időszerű és példamutató az, ahogyan 1941 szeptember és 1944 márciu-
sa között Észak-Erdélyben, a háború sújtotta európai náci hatalmi övezetben egye-
dülállóan sikerült fenntartani, és művészi körülmények szerint működtetni, a kolozs-
vári Zsidó Színházat. Az együttes műsorában több, határozottan totalitarizmus-ellenes 
darab is szerepelt, s itt elsősorban A. Berger Özönvíz című munkájára gondolok. Elő-
adták Friedrich Hebbel Juditját, Zágon István Marika című színművét, 1942-ben pedig 
Molnár Ferenc három egyfelvonásosát: a Marsall-t, az Ibolyát és az Előjáték a Lear ki-
rályhoz című színműveit. A következő bemutató a háború szorításában lélektani szük-
séglet volt: Bús Fekete László János-a kifejezetten szórakoztató darab. Márai Kaland-ja 
következett, majd László Miklós Illatszertár-a. A francia színjátszás nagy szerzője, Henri 
Bernstein A tolvaj című darabjában az emberi és házastársi botladozások nagy megbo-
csátójaként jelentkezik - ezt is bemutatta a kolozsvári Zsidó Színház. Ezt követte 
Vaszary János Angyalt vettem feleségül című vígjátéka, melyben egy bankigazgató 
négy sikertelen házassága után - isteni csoda folytán - ötödikként egy valóságos szár-
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nyas angyalt kap, azonban majdhogynem csődbe juttatja. Ibsen Kisértetek című műve 
következett, mely ugyan szakmailag kívánatos volt, közönséget n e m hozott. Érdemes 
itt megemlíteni, hogy a kolozsvári Nemzeti Színház több tagja - az uralkodó indulatok 
ellenére - e lment az előadásra s egybehangzóan így nyilatkozott az előadásról: 
„Nyugodtan át lehe tne tolni a Nemzetibe," 

A következő bemuta tó Lengyel Menyhért Antóniája volt. A romantikus nosztalgikus 
színmű - melyben a cigányzenekar is megszólal - a társulat anyagi gondjain is segített, 
s megszabta a további közönségsikerekhez vezető darabok jellegét: vígjátékok követ-
keztek. Szántó Armand és Szécsen Mihály Gyertyafény-e, Lestyán Sándor Potyautasa, 
Bókay János A rossz asszony-a, valamint Bús Fekete László A hálás kis nő és A nóta 
vége című operett je. Kabaré jellegű előadások voltak Szép Ernő Május-a, Török Rezső 
Huszárcsók-ja, valamint egy Nagy kacagó est. Színre került Bónyi Adorján Egy kis 
senki-je, valamint Szilágyi és Márkus Nem leszek hálátlan című operettjét is előadták. 

Ami 1944 március 19-e után következett, az ország függet lenségének elvesztése, a 
többé-kevésbé titkon angolbarát Kállay-kormány leváltása, a Gestapo teljhatalma, ma-
gyar állampolgárok, köztük gyermekek, tömeges elhurcolása és kivégzése - a magyar 
történelem legtragikusabb hónapjai közé tartozik- Az erdélyi magyarság többsége tehe-
tetlenül vergődött a történelem sodrában. A kincses város zsidósága elhurcolásra ke-
rült, a kolozsvári Zsidó Színház tagjai közül néhányan túlélték a vészkorszakot, s Er-
dély jó két évszázados hagyománnyal rendelkező színházi életében szolgálták tovább 
a kisebbségi magyar műveltséget. 

Szígyártó Sándor 

Női hajj'onat-dísz, Tiszaeszlár-Basahalojii (Hornyák László rajza) 
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KRÓNIKA 
V 

A XXIII. Honismereti 
Akadémia, 
Szombathely 

Halász Péter: 

Megnyitó 
Tisztelt Honismereti Akadémia! 
Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim! 
A honismereti mozgalom kiemelkedő ünnepe minden alkalom, amikor az ország és 

az egész magyar nyelvterület különböző tájairól összegyűlnek a szülőföld, a nemzeti 
kultúra értékeinek őrzésével, művelésével foglalkozó közösségek képviselői, hogy 
találkozván egymással megerősödjenek hitükben, elkötelezettségükben; szorosabbra 
fűzzék a világban szétszóródott, határok és ideológiák által is megosztott magyarságot 
összetartó kötelékeket. 

Kiemelkedő ünnep minden ilyen alkalom, de most, 1995-ben még a szokásosnál is 
emelkedettebb hangulatban vagyunk, hiszen a magyarság egyik legfontosabb ezred-
végi sorskérdésének, európaiságunk megvizsgálásán kívül mozgalmunk 35. évforduló-
jára és egyben Szövetségünk megalakulásának 5- évfordulójára is emlékezünk. Ez a 
néhány évtizedes korszak a magyar honismereti mozgalom életében természetesen 
csak a jéghegy szemmel látható részét, a szemünk előtt játszódó időszakot jelenti, hi-
szen maga a honismeret többévszázados múltra tekint vissza. Mégis: világunkban, 
amikor olyan gyakran tűntek el a történelem süllyesztőjében örökérvényűnek kikiáltott 
ideológiák és mozgalmak, büszkék lehetünk, büszkéknek kell lennünk Szövetségünk-
nek erre az öt esztendejére, még inkább szervezett honismereti mozgalmunk 35 esz-
tendejére. Ha visszatekintünk e mozgalom három és fél évtizedére, nemcsak hogy 
nincs szégyellnivalónk, de jogos elégedettséget, sőt büszkeséget érezhet mindenki, aki 
erejéhez mérten részt vett a honismeret valamelyik területének művelésében, célkitű-
zésének megvalósításában. 

Mert a honismereti mozgalom nemhogy nem kompromittálódott a különféle ideo-
lógiai szélfúvásokban, de éppenhogy mértékül szolgált az igazi hazafiság számára, s 
cselekvési teret tudott teremteni azoknak, akik a valóságos és a jelképes szögesdrótok 
között is a nemzetüket akarták szolgálni határainkon innen és túl. 

Tisztelt Honismereti Akadémia! 
Három esztendő telt el azóta, hogy Pécsett a tisztújító küldöttgyűlés megválasztotta 

a Honismereti Szövetség jelenlegi, most leköszönő tisztikarát. 
Öt esztendő telt el azóta, hogy mozgalmunk a Hazafias Népfront megszűnte után 

Egyesületekbe és Szövetségbe szerveződött, s azóta élvezi az önállóság minden elő-
nyét s viseli egyszersmind ennek minden hátrányát is. 

Öt esztendeje, hogy immár emelt fővel és nyíltan vállalhatjuk a 15 milliós magyarság 
identitásának alapját jelentő közös történelmi és művelődéstörténeti értékeket. 
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Öt esztendeje, hogy nem a Hazafias Népfront olyan-amilyen keretei között, hanem 
a demokratizálódó társadalom szélfúvásában, de az azonos célokért küzdő intézmé-
nyekkel és szervezetekkel összefogva, vállvetve végezzük munkánkat. 

A XXIII. Akadémia programjában vissza fogunk tekinteni az elmúlt három esztendő-
re, öt esztendőre és 35 esztendőre. 

Akadémiánk nagy témaköre a Magyarság - európaiság gondolata köré rendeződik, 
ennek szellemében hallunk majd előadásokat, ennek gondolatkörében dolgozunk a 
szekciókban. Amikor a múlt esztendei Akadémiát követően, az elnökségben elhatároz-
tuk, majd szűkebb és tágabb körben kimunkáltuk az idei, XXIII. Honismereti Akadé-
mia témakörét, annak felismerése lebegett a szemünk előtt, hogy nemzetünk számára 
a magyarsághoz tartozás az európaiság feltétele. Csak a magyarságunkban megerő-
södve fűzhetjük szorosabbra, erősíthetjük meg Európához kötődő gazdasági, szellemi 
és érzelmi kapcsolatainkat. Egyrészt azért, mert - Györffy István megfogalmazásában -
„Európa nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, amit az európai művelődés 
nyújthat, hanem arra, hogy a magunkból mivel gyarapítjuk az európai művelődést." 
Másrészt pedig azért feltétele magyarságunk az európaiságnak, mert csak ép és egész-
séges nemzetttidattal vonhatjuk szorosabbra Európa nyugatabbra eső részével a kap-
csolatunkat annak veszélye nélkül, hogy az európai közösség másod- vagy harmad-
rangú polgárai leszünk. 

Európában nemzeti értékeink teljes tudatában és ezeknek az értékeknek tudatosítá-
sával egyidejűleg kell elfogadnunk a minket méltán megillető helyet. Úgy, ahogyan 
Váci Mihály is érezte Egy-rangú nép című versében: 

Olyan kis ország a hazám, 
- ha szívemre szorítanám: 
átütne rajta szívverésem, 
mint szivárgó vér a kötésen. 

De népe, mint a többiek, 
egy-rangú - annyit szenvedett. 
S egy nép nagyságát sorsa méri. 
Máson az méri, ki nem éli. 

Ezzel a gondolattal nyitom meg a XXIII. Honismereti Akadémiát. Kívánok mindany-
nyiunknak eredményes munkát, kellemes együttlétet, esztendőre szóló érzelmi feltöl-
tődést. 

A Honismereti Szövetség Notitia Hungarice 
Emlékplakettjével kitüntetettek, 1995 

Dr. Dankó Imre 
évtizedek óta sokoldalú és változatos; országos, sőt nemzetközi elismerést is kivívott 

helytörténeti-honismereti tevékenységet végez. Megszervezte és útjára bocsátotta 
(1961) a Túrkevei Múzeumot; a berettyóújfalui Bihari Múzeumot (1974), hogy csak a 
legjelentősebb múzeumszervezéseit említsük. Munkássága kezdete óta fontos és keljő-
en méltányolt szerkesztői-kiadói tevékenységet folytatott. 1955-ben Sárospatakon 
megindította a Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzeteit; 1957-ben Baján a Tiirr István 
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Múzeum Füzeteit; 1959-ben Gyulán a Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványait; 1964-
ben Pécsett a Dunántúli Dolgozatok című sorozatokat. Tíz évenként Emlékkönyvet 
szerkesztett és adott ki a Túrkevei Múzeum fennállásának 10., 20., 30. évfordulójára. 
Szerkesztette és kiadta 1963-1969 között a Pécsi Janus Pannonius Múzeum évkönyveit; 
1969-1982 között a debreceni Déri Múzeum évkönyveit; valamint Pécsett a Múzeumi 
Körlevelet; Debrecenben a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei című kismo-
nográfia sorozatot (és ezen belül A hajdúk a magyar történelemben és a Bolgár Tanul-
mányok című sorozatot). Mezőkovácsháza alapításának 200., a Déri Múzeum Baráti 
Köre fennállásának 60. (Árkádia címen), Szűcs Sándor 70. születésnapja (Bajomi kró-
nika címen), Molnár József 70. születésnapja (Csengeri krónika címen), Hajdúbagosról 
Bagosi krónika címen tartalmas emlékkönyveket; helytörténeti-néprajzi antológiákat 
szerkesztett és adott ki. Külön figyelmet érdemel a Debrecenben indított Múzeumi Ku-
rír címú általános művelődéstörténeti-muzeológiai folyóirata. 

Szerkesztői-kiadói tevékenysége mellett állandó publikációs tevékenységet is foly-
tat. Adatközlései, cikkei, tanulmányai a szakfolyóiratokon kívül a népszerűsítő, a ho-
nismereti folyóiratokban, közleményekben is megjelennek, önálló könyvein-füzetein 
kívül. Mind a néprajzi, mind a helytörténeti-honismereti bibliográfiák szerint Dankó 
Imre professzor a legtermékenyebb, és ebből következően a legismertebb szerzők kö-
zé tartozik. 

Népszerűségét-ismertségét nagyban növelték különböző rendezvényei, amelyek 
közül ki kell emelnünk a mintegy 30 éven át szervezett és megrendezett, bizonyos 
esetekben és helyeken hagyományokat kialakított (Sárospatakon: Múzeumi Napok; 
Gyulán: Múzeumi Hetek; Pécsett és Debrecenben: Múzeumi Hónapok) komoly hely-
történeti-honismereti dokumentálással kísért kiállítás-, előadás-, rendezvénysorozatait. 

Mind tudományos, mind honismereti tevékenységét elismerés kísérte: 1967-ben 
kandidátus, 1989-ben a tudományok doktora; előbb a KLTE-en címzetes docens, majd 
címzetes egyetemi tanár lett. 

Győri János és Győri Jánosné 
A jászkiséri Csete Balázs Helytörténeti Szakkör 25 esztendővel ezelőtt jött létre, és 

megalakulása óta kiemelkedő honismereti munkát végez. A szakkör vezetője Győri 
János nyugalmazott általános iskolai tanár, aki feleségével, Győri Jánosnéval 
(nyugdíjazása előtt a helyi Művelődés Házának igazgatója) együtt szervezi a szakkör 
tevékenységét. A szakkör zömében parasztemberekből és -asszonyokból verbuváló-
dott, s a negyedszázad alatt tagsága folyamatosan gyarapodott. A tagok a névadó, 
Csete Balázs helybéli születésű rajztanár szellemében ápolják, őrzik és továbbörökítik 
a népi hagyományokat. A szakköri összejövetelek egy részén néprajzi pályázatok írá-
sával foglalkoznak, s e munka eredményességét többezer kéziratoldal, számos megyei 
és országos néprajzi pályázaton elért első díj és további helyezések jelzik. 

Másik fő tevékenységük a helyi és jászsági hagyományok alapján a játszóházi fog-
lalkozások szervezése. E játszóházi programok országos hírnévre tettek szert, számos 
vidéki és budapesti meghívásnak tettek eleget az elmúlt másfél évtizedben. Győri Já-
nosné szervezésében több mint öt esztendővel ezelőtt indult útjára az Apáról fiúra cí-
mű folklórbemutató iskolás csoportok részére. Az egyre növekvő érdeklődést bizonyít-
ja, hogy 1994-ben két napon keresztül már több mint ötszáz gyérmek mutatta be pro-
dukcióját a jászkiséri Művelődés Házában. 

A szakkör tagjai gyűjtötték össze az 1981-ben megnyílt tájház néprajzi kiállításának 
anyagát. Országosan is egyedülálló, hogy az önkormányzat kismértékű támogatása 
mellett a szakkör gyakorlatilag tagsága segítségével tartja fenn, gondozza, működteti 
az intézményt. Győri János és Győri Jánosné számos, országos érdeklődést kiváltó 
honismereti rendezvényt, konferenciát, tudományos tanácskozást, kiállítást szervezett 
a 25 esztendő alatt. 
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Halász Péter 
1939-ben született Budapesten. A Toldy Ferenc Gimnáziumban érettségizett, majd a 

Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerzett diplomát. Már egyetemista korában be-
kapcsolódott az Önkéntes Néprajzi Gyűjtőmozgalomba. Az 1960-as évek második felé-
től a Magyar Néprajzi Társaság Önkéntes Gyűjtők Szakosztályának titkára, majd 1990-
től elnöke. 1965-től részt vett a Néprajzi Atlasz gyűjtőmunkálataiban, azóta néprajzi 
anyagot elsősorban a moldvai magyarok körében gyűjt. 

A honismereti mozgalomba az 1960-as évek derekán kapcsolódott be, 1974 óta 
szerkesztője a Honismeret folyóiratnak. Azóta többszáz előadást tartott hazai és hatá-
ron túli klubokban a moldvai magyarokról, a magyar népcsoportokról, a honismereti 
mozgalomról. 

1984 óta titkára a Népművészeti Baráti Körnek, amelynek fő tevékenysége olyan 
hagyományőrző rendezvények szervezése, amelyen határon túli és hazai együttesek 
lépnek föl és találkoznak a szülőföldről elszármazott, s-a fővárosban élő lokálpatrió-
tákkal. Az 1990-ben alakult, s a moldvai csángómagyarok iránt érdeklődőket összefo-
gó, Lakatos Demeter csángó költőről elnevezett Egyesület titkára. Az 1990-ben meg-
alakult Honismereti Szövetség egyik alelnöke. 1993 óta a Duna Televízió Kapcsok cí-
mű, a határon túli magyar népcsoportokat bemutató műsorának vezetője. 

Több termelőszövetkezet-történeti munka, többszáz néprajzi, agrárszociológiai, mű-
velődéstörténeti tanulmány és cikk szerzője, az 1991-ben Andrásfalvy Bertalan 60. 
születésnapja tiszteletére megjelent A Duna-menti népek hagyományos műveltsége, 
valamint a Domokos Pál emlékére 1993-ban megjelent tanulmánygyűjtemény szer-
kesztője. 

26 esztendeig dolgozott az Agrárgazdasági Kutató Intézetben tudományos főmunka-
társként, 1992-től a Magyar Művelődési Intézet igazgatója. 

Nádasdy Lajos 
1913-ban Felsőkelecsényben született, de egész élete, munkássága a Dunántúlhoz 

fűződik, nyugalmazott református lelkész. Tanulmányait Pápán és Enyigen végezte. 
Első szolgálati helyén Pápán, mint segédlelkész szolgált, majd innen Celldömölkre ke-
rült. Rövid idő után ismét Pápára hívták vissza a kerület püspöke mellé. Ezt követően 
megválasztott lelkészként Nagyvázsonyban, Zánkán, Nemesvámoson és Sárváron te-
vékenykedik. 

Első írásai az 1940-es évek elején egyházi lapokban jelentek meg, majd a 
Kemenesalja és a Celldömölk és vidékében. Érdeklődése sokoldalú. Kutatta Pápa 
múltját és a városhoz kötődő személyiségek életét, Petőfi, Jókai és Vas Gereken Pápá-
hoz, valamint a megyéhez fűződő élményeit. Nem kevés egyháztörténeti tanulmány 
szerzője és végül a Kemenesalja kiváló ismerőjeként alkotott jelentőset. Mint elsőrangú 
céhtörténészt is számon tartja a jelenkori tudományos élet. Publikált az Irodalomtörté-
net, az Életünk a Vigília, a Vasi Szemle, a Vasi Honismereti Közlemények c. folyóira-
tokban, a megyei levéltári és múzeumi évkönyvekben. Publikációinak száma megha-
ladja a 200-at. 

Máig is tevékeny részese a megye honismereti mozgalmának, a Celldömölki Ho-
nismereti kör katalizáló személyisége. 

Oltvai Ferenc 
szeptember 17-én született Mezőkovácsházán. A Csongrád Megyei Levéltár 1974-

ben nyugalomba vonult igazgatója annak a szakmailag jól képzett, igényes levéltáros-
történész nemzedéknek egyik utolsó képviselője, aki Szabó Istvánt, Domanovszky 
Sándort és Szekfű Gyulát vallhatja mesterének. Középiskolai tanulmányait a nagyhírű 
Makó gimnáziumban végezte. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szer-
zett diplomát. Levéltárosi tevékenységét a Magyar Országos Levéltárban kezdte. 1939-
től Gömör és Kishont vármegye hadifogsága után 1947-től Csanád megye főlevéltárosi 
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tisztjét töltötte be. 1950-től a Szegedi Állami Levéltár, majd a Csongrád Megyei Levéltár 
igazgatója. Gazdag szakmai munkatapasztalatait szívesen adta át a fiatalabb generáció-
nak. A községi gondok feltárásáról írott munkái mai napig is vezérfonalul szolgálnak. 
Szeged múltja az írott emlékekben című forráskiadványa indította meg 1968-ban a 
Csongrád Megyei Levéltár gazdag forrásokat, tanulmányokat közreadó kiadványsoro-
zatát. Mint levéltáros-történész szívesen tartott előadásokat. Óriási anyagismeretéből 
kutató nemzedékek profitáltak. Tevékenyen részt vett a honismereti munka Csongrád 
megyei megszervezésében, szakmai irányításában. Nyugdíjasként, ahogy ereje és 
egészsége engedi, részt vesz a megyei egyesület munkájában. 

Honismereti Emléklapot kaptak 1995-ben 
Baranya m.: Perics Péter, Ravasz János, Schwatczkopf Ádámné, Domokos Pál Péter 

Csángó Népdalkör (Egyházaskozár); Békés m.: Kiss Horváth Sándor, Pleskonics And-
rás, Takács László; Borsod-Abaúj-Zemplén m.: Kiss József, Kissné Király Piroska, 
Zelenák István, Csongrád m.: Radocsai Ferenc, Szigeti György, Veszelinov Dánielné; 
Fejér m.: Braun Lászlóné, Fellegi Imre, Szakáll Béláné; Győr-Moson-Sopron m.: 
Horváth Győző, Néma Sándor, Veszprémi György; Heves m.: az Eszterházy Károly 
Tanárképző Főiskola Honismereti Kollégiuma, a „Forrás" Gyermek Szabadidő Központ 
Honismereti Közössége, a Teleki Blanka Általános Iskola Honismereti Közössége; 
Somogy m.: Bodó Imre, Körpöly Ibolya, Sándor Mária; Szabolcs-Szatmár-Bereg m.: 
Dr. Bene János, Dr. Nagy Ferenc, Orosz Szilárd; Tolna m.: Dr. Keszler Gyuláné, Si-
mon Károly, Solymár Imre; Vas m.: Bárány László, Mayer László, Vizi László; Zala m.: 
Dr. Gyimesi Endre, Dr. Szinku Mihály, Tantalics Béla. 

Göncz László (Szlovénia), Görföl Jenő (Szlovákia), Palkó Attila (Románia), Virág 
Ibolya (Szerbia). 

A Honismereti Szövetség 1995. június 30-án tartott 
tisztújító küldöttgyűlésén megválasztott tisztségviselők: 

Örökös tiszteletbeli elnök: Kanyar József, elnök: Halász Péter, elnökhelyettesek: 
Dr. Havassy Péter, Dr. Selmeczi Kovács Attila, titkár: Bartha Éva, az elnökség tagjai: 
Mándli Gyula, Dr. Szabó László, Székely András Bertalan, Bogdán Lajos (Csongrád 
m ) , Dr. Csiffáry Gergely (Heves m.) Fűrészné Molnár Anikó (Komárom-Esztergom 
m.), Dr. Tóth Dezső (Veszprém m.).1 Az elnökség állandóan meghívott tagjai: Dr. Filep 
Antal, Kenyéri Kornélia, Dr. Szikossy Ferenc.2 

A Honismeret i Szövetség Alapítvány kuratóriuma: Elnök: Mészáros Imre, tit-
kár: Sáray Szabó Éva, tagok: Bartha Éva, Halász Péter, Dr. Havassy Péter, Dr. Juhász 
Antal, Dr. Kanyar József S. dr. Laczkovits Emőke. 

Az e l l enőrző Bizottság: Elnök: Dr. Bolla Dezső, tagok: Dr. Holló Szilvia, Gábori 
Imréné, Kaczián fános, Karacs Zsigmond, Nagy Éva, Dr. Rémiás Tibor. 

A számvizsgáló Bizottság: Elnök: Hajdú Jánosné, tagok: Janik Éva, Vajda Fe-
rencné. 

1 Az 1995. októberig a megyékben megválasztott elnökségi tagok. 
2 Az Alapszabály pontatlansága miatt három személy a kapott szavazatok alapján ugyan 

elnökségi tagnak tekinthető, de a szavazatszámláló bizottság nem hirdette őket ki, mert 
nem kapták meg a szavazatok 50%-át. 
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Bart ha Éva: 

Beszámoló a Honismereti Szövetség 
három éves tevékenységéről1 

1992. július - 1995. július 
Honismereti Szövetségünk 1990. júniusi alakuló ülésén meghatározta az új szerve-

zeti formából és megváltozott működési körülményekből adódó tennivalókat. 
I. Az alapító tíz megyei egyesület és a mintegy 2000 fős taglétszám az 1992. július 2-i 

gyűlés idejére kibővült - Nógrád megye kivételével, ahol a Balassagyarmati Honisme-
reti Kör megyei feladatokat is ellát - , valamennyi megyében megalakult a megyei 
egyesület, a taglétszám 4493 főre, 1995-re pedig 6800 fő fölé emelkedett. Önálló tag-
szervezetként csatlakozott Szövetségünkhöz a Jászjákóhalmi Honismereti Kör, a 
Zsámbéki Ifjú Szakkörvezetők Egyesülete, valamint a Nemzeti Örökség Bizottság. 

Az 1992. évi közgyűlés módosította a Szövetség Alapszabályát, és szervezeti fölépí-
tését: a korábbi 70 tagú választmány és a 11 tagú elnökség feladatait 31 tagú választott 
elnökségre ruházta. Húsz tagot a megyei egyesületek delegáltak, a l l főt pedig a kül-
döttgyűlés választotta. Az így létrejött elnökség négy alkalommal ülésezett évente, 
megvitatva a tennivalókat, értékelve az elvégzett munkát. Az elnökség ülései minden 
esetben határozatképesek voltak. A munka- és költségvetéstervet az elnökség minden 
évben megvitatta, a beszámolókat a küldöttgyűlés elé terjesztette. 

II. A munkabizottságok közül a tábori munkabizottság végzett rendszeres munkát 
(évenként pályázat hirdetése, bírálata, táborvezetők továbbképzésének szervezése, a 
tábori munka értékelése). A nemzetiségi honismereti bizottságba próbálkozásaink el-
lenére sem sikerült a kezdeti lendület ellenére életet lehelni. A határon túliak mun-
kabizottsága feladatköréből adódóan átalakulóban van - a kapcsolatépítő, szervező 
feladatoknak megfelelően személyi összetételét is megváltoztatjuk. A szakmai felada-
tok kimunkálására, akciók indítására ad hoc bizottságokat hoztunk létre (pl. a vetélke-
dő szervezésére). 

A HONISMERET folyóirat szerkesztőbizottsága kéthavonta ülésezett, évente egy al-
kalommal határon túli területen (Rév-Komárom, Magyarkanizsa), illetve kihelyezett 
üléseket szerveztünk összekapcsolva a szerkesztői munkát az egyesületekkel való ta-
lálkozással (Balassagyannat, Szeged). 

Szövetségünk egyik fontos feladatának tekintette különböző rendezvények szerve-
zését. 

Az országos rendezvények sorában elsődleges helyet foglaltak el az évenként szer-
vezett honismereti akadémiák, melyek legfőbb célja tagjaink szakmai továbbképzése. 
A választott témák is ennek megfelelően alakultak: 1993 - Veszprém: Magyarország a 
középkorban; 1994 - Vác: Ifjúság és honismeret; 1995 - Szombathely: Magyarság, eu-
rópaiság. A résztvevő 180-200 fő között minden alkalommal voltak határon túli honis-
mereti munkatársak is. 

Hasonló céllal szerveztük meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülettel közö-
sen a Honismereti periodika- és kiadványszerkesztők VI. országos konferenciáját 
Mezőkövesden, 1994-ben. 

1 Készült a XXIII. Honismereti Akadémia küldöttgyűlésére. 
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A honismereti táborok vezetői országos konferenciájának 1993-ban a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei Egyesület Szolnokon, 1994-ben a Békés megyei Egyesület Békéscsa-
bán adott otthont. E tanácskozásoknak fontos szerepe volt az elméleti szempontokon 
túl a gyakorlati, módszertani ismeretek cseréjében. 1995-ben anyagi okokból nem 
tudtunk vállalkozni a konferencia megszervezésére. 

Terveink között szerepelt 1994-re a honismereti olvasókönyvek, történelemtanítást 
segítő kiadványok szerzőinek, szerkesztőinek országos konferenciája, melyet a Vas 
megyei egyesület szervezett volna. Ezt azonban a parlamenti választásokkal és a ho-
nismereti vetélkedővel való időbeni egybeesés miatt - az elnökség egyetértésével -
későbbi időpontra halasztottuk. 

Más szervezetekhez, intézményekhez is kapcsolódtunk feladatkörünkbe illeszkedő 
konferenciák, tanácskozások szervezésében. így: 

- 1993- októberében kapcsolódtunk Heves városának rendezvényéhez, amelyen 
Venczel József erdélyi szociológus munkásságát elemezték neves szakemberek. 

- 1994. tavaszán a Magyar Földrajzi Társasággal, valamint a házigazda hévízi ön-
kormányzattal és a gyógyfürdő vezetőivel közösen szerveztünk konferenciát Lovassy 
Sándor természettudós emlékére. 

- 1994. júliusában a helytörténész könyvtárosok Vácott megtartott első országos 
konferenciáját támogattuk, ahol a gyűjtés-kutatás-megőrzés-feldolgozás irányelvei, a 
munka összehangolásának lehetőségei fogalmazódtak meg. 

Örvendetesen megnőtt azoknak a tudományos konferenciáknak, emléküléseknek a 
száma, melyeket az elnökség támogatásával a megyei egyesületek szerveztek. 
(Csongrád, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykún-Szolnok, Győr, Tolna 
stb.). E konferenciák a témák sokszínűségén túl jól reprezentálják a közgyűjtemények-
kel való jó együttműködést is. 

Egyre több megyében szerveztek kihelyezett elnökségi ülést, honismereti napot, 
ahol egy-egy honismereti kör, szakkör munkájára is ráirányult a figyelem, bíztatást ad-
va annak folytatására. Emléküléseken méltatták neves személyiségeiket; több 25 illetve 
30 éve működő honismereti kör ünnepelte évfordulóját; periodikákat, konferenciák 
anyagát jelentették meg; a honismereti munkát is bemutató Hiradó-t szerkesztettek 
(Jász-Nagykún-Szolnok, Flajdú-Bihar, Pest m.); tudományos ülés keretében mutattak 
be már megjelent honismereti olvasókönyveket (Borsod-Abaúj-Zemplén m.) 

III. Szövetségünk alapvető feladatának tekintette az ifjúság hazaszeretetének formá-
lását, a szülőföld, a tágabb környezet megismerésének segítését, a történelmi ismere-
tek gyarapítását. 

Folyamatos évközbeni munkára épült a honismereti táborok szervezése, melyeket 
az elnökség által jóváhagyott összeggel támogattunk: 1992-ben 86 tábort 1 660 000 Ft-
tal; 1993-ban 72 tábort 1 054 000 Ft-tal, 1994-ben 76 tábort 1 035 000 Ft-tal. E táborok-
ban évente mintegy 3 000 általános- és középiskolás diák, főiskolás és egyetemi hall-
gató vett részt. Évről évre egyre több táborba hívtak meg határon túli diákokat is, 
megismertetve őket is a gyűjtés-feldolgozás módszereivel. A táborokban gyűjtött tárgyi 
és szellemi értékek gyarapították a múzeumok anyagát, vagy e munka nyomán értékes 
pályázatok születtek. 

Megyei egyesületeink és Szövetségünk számára talán a legnagyobb erőpróbát az 
Emese álma - Mítosz és történelem címmel számos szervezet és intézmény segítségé-
vel 1993-ban meghirdetett 1100. évfordulós honismereti vetélkedő szervezése jelentet-
te. Az első fordulóban 720 hazai és 84 határon túli csapat vett részt, a második forduló-
ban pedig 957 hazai és 160 határon túli csapat jelentkezett. Az első évben olvasó-
könyvvel segítettük a csapatok fölkészülését, melyet 4-500 pedagógus irányításával 
végeztek. A második fordulóban olyan feladatfüzetet adtunk közre, amelynek megol-
dása helytörténeti kutatómunkát, könyvtárban, levéltárban, múzeumban való búvár-
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kodást igényelt. A csapatok közül 550-en oldották meg olyan szinten a feladatot, hogy 
a megyei döntőbe jutottak (jónéhány igen színvonalas, maximális pontszámot elért 
megoldás született). A területi és az országos döntőbe jutott csapatok nagyszert! felké-
szültségről, alapos tudásról tettek tanúbizonyságot. A vetélkedő feltételeinek megte-
remtésében, a diákokkal való több hónapos kapcsolattartásban a megyei egyesületek -
együttműködve a legtöbb megyében a megyei pedagógiai intézetek munkatársaival -
nagyon sokrétű szervezőmunkát végeztek. 

IV. A tudományos kutatómunka segítése szempontjából fontosnak tekintettük a 
pályázatok meghirdetését, valamint más szervezetek felhívásaihoz való csatlakozást. 

- Szövetségünk a Legújabbkori Történeti Múzeummal közösen hirdette meg az 
1993-94-es évre hagyományos helytörténeti pályázatát, melyre 210 dolgozat érkezett 
(ebből 80 az ifjúsági kategóriában, 10 pedig határon túlról). A pályadíjak átadására a 
váci Honismereti Akadémián került sor. 

- A Néprajzi Múzeummal évek óta közösen meghirdetett országos néprajzi és 
nyelvjárásgyűjtő pályázatra minden évben több száz dolgozat érkezett, melynek érté-
kelésében, díjazásában is részt vettünk. A díjazottak között mindig örvendetesen sok a 
honismereti munkás. 

- Az Anyanyelvápolók Szövetségével kötött együttműködési megállapodásunk első 
sikeres akciója volt a közösen hirdetett pályázat, Anyanyelv és nemzettudat címmel. A 
beérkezett 32 felnőtt és ifjúsági korosztályú dolgozat bírálatát közös zsűri végezte, 
osztoztunk a pályadíjakban is, melyek átadására az Anyanyelvápolók Szövetsége kül-
döttgyűlésén került sor. 

Több megyében hagyománya van a helyi pályázat meghirdetésének (Borsod, Győr, 
Jász-Nagykún-Szolnok), melyeket évente értékelnek és díjaznak, a legjobb dolgozato-
kat pedig továbbítják az országos pályázatra. Az elmúlt időszakban több megyei mú-
zeumi szervezet részéről fölmerült az igény, hogy csatlakoznának ismét pályázati rend-
szerünkhöz, így az újabb pályázati kiírást már ennek szellemében jelentetjük meg. 

A Szövetség működési feltételeinek javítása, a különböző akciók, feladatok megol-
dása érdekében pályázatot adtunk be minden megjelent felhívásra, melynek eredmé-
nyeképpen 1993-ban 2297 ezer Ft, 199'1-ben 5217 ezer Ft, 1995 első félévében pedig 
i050 ezer Ft támogatást nyertünk (a kél utóbbi magasabb összegben szerepel a vetél-
kedő meghirdetésében részt vevő szeivezetek támogatása is). Ebből az összegből tá-
mogattuk a megyei egyesületek működését, pályázat alapján egy-egy megye rendez-
vényeit, a táborok szervezését stb. A támogatások mértékéről minden esetben az or-
szágos elnökség döntött. 

1993-ban céljainkat is felvázoló, támogatást kérő levéllel kerestünk meg magánsze-
mélyeket és jol működő magánvállalkozásokat, minimális eredménnyel (15000 Ft). 

V. Szövetségünk folyóiratát, a HONISMERET-et kéthavonta megjelentetjük, 1993-
júniusa óta színes borítóval. 199 t. januárjától a lapot a Mikszáth Kiadó és Nyomda Rt. 
(Salgótarján) állítja elő. A példányszámot ezévben 1500-ra csökkentettük, az árat pedig 
30 Ft-ról 58 Ft-ra emeltük, ami így is alig egyharmada az előállítási költségeknek. Az 
előfizetők száma 1400-ról 1090-re csökkent, az eladott példányok száma 100-150. Saj-
nos a minimális előfizetési díj ellenére sem sikerült tagságunk körében növelni az elő-
fizetők számát. 

1992-ben a Pest megyei egyesület titkára a Pest Megyei Szakszervezeti Könyvtár 
hátterével létrehozta a honismereti börzét, mely igen eredményesen működött - mint-
egy 250-300 féle kiadványt forgalmaztak, díjazás nélkül. A könyvtár 1994. decemberi 
fölszámolása óta a börze helyzete megoldatlan. 

VI. Szövetségünk együttműködésre törekedett minden olyan szervezettel, intézmény-
nyel, melyek törekvései összhangban vannak céljainkkal. 



- A Tájak-Korok-Múzeumok Egyesületének akcióihoz több ízben csatlakoztunk, íg} 
a Széchenyi évben meghirdetett vetélkedőhöz, melynek nyertesei (150 fő) az anyag 
támogatásunkkal szervezett táborban vettek részt. Ugyanígy részt vettünk a Barokk é\ 
akciójának meghirdetésében, a tábor szervezésében. Vállaltuk kiadványaik ismerteté-
sét folyóiratunkban; testületeinkben kölcsönösen képviseljük társaságunkat. 

- A Kossuth Szövetséggel közösen szervezett emlékülés, koszorúzás, helyi akciók 
mára szinte teljesen megszűntek, tartalmi együttműködés elsősorban a Budapesti Ho-
nismereti Társasággal alakult ki részükről. 

- Az 1993- évi küldöttgyűlés határozata alapján beléptünk a Magyarok Világszövet-
ségébe, mellyel elsősorban az Emese álma vetélkedő kapcsán alakult ki érdemi 
együttműködés. A Világszövetség kérte a megyei egyesületek együttműködését helyi 
szervezeteinek létrehozásánál, ennek egy-két megyében már eredménye is van (Győr 
megye). 

- 1993- decemberében fogadta el elnökségünk az Anyanyelvápolók Szövetségével 
kötött együttműködési megállapodást, melynek első eredménye volt a már említett 
pályázati kiírás. Meghívtuk az anyanyelvi táborok vezetőit is táborvezetői tanácskozá-
sunkra, a lehetőséggel azonban nem éltek. 

- Az 1100. évfordulós vetélkedő szervezése során tartalmas szakmai és gyakorlati 
együttműködés alakult ki a Hét Törzs Alapítvánnyal, a Lakitelek Alapítvánnyal és a 
Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesülettel, melyek anyagilag is jelentős mértékben 
hozzájárultak a vetélkedő sikeréhez. 

- Különösen tartalmas együttműködés jött létre a megyei egyesületek és a megyei 
pedagógiai intézetek nagy része között, melyek munkatársai nagyon aktívan részt vál-
laltak a szervező munkában - egy-két megyében szinte teljesen átvállalva a feladato-
kat. 

- A Duna Televízió Kapcsok című műsora kezdeményezésünkre jött létre és 1993 
óta közvetít honismereti műsorokat, bemutatva egy-egy határon túli tájegység helytör-
téneti nevezetességeit, kiemelkedő személyiségeit. Aktív részt vállaltak a műsor szer-
kesztői az Emese álma vetélkedő népszerűsítésében, mindkét évben közvetítették az 
országos döntőt. Sajnos nem sikerült a tervezett módon bekapcsolni a műsor szerkesz-
tésébe a megyei egyesületeket - ehhez ugyanis szükséges lenne a programok időbeni 
ismerete. 

- 1995-ben Szövetségünk létrehozta a Kapcsok Baráti Kört, melynek tagjai minden 
hónap utolsó péntekjén találkoznak, hogy megnézzék a Kapcsok műsor egy-egy ko-
rábbi filmjét, meghállgatva az adott tájegységet jól ismerő előadót is. 

Honismereti Szövetségünk éves munkatervek alapján végezte feladatát, törekedve 
azok maradéktalan megvalósítására. Valamennyi tervezett feladatot azonban nem sike-
rült megoldani - részben szervezeti, részben anyagi nehézségek miatt. Lehetőségeink 
mérlegelése mellett e feladatok az új elnökségre várnak. 
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4 Honismereti Szövetség 
Számvizsgáló Bizottságának jelentése' 

Bizottságunk 1995. június 21-én - megbízatásának megfelelően - vizsgálta a Ho-
nismereti Szövetség gazdálkodási, számviteli, bizonylati fegyelmét, rendjét - 1993- jú-
lius 4-től napjainkig. Tapasztalatait az alábbiak szerint összegezve tárja a Honismereti 
izövetség közgyűlése elé: 

1. A könyvvite l rendje 
A Honismereti Szövetség az állami pénzügyekről szóló, és az 1991/18-as új számvi-

eli törvény alapján egyszeres könyvvitel vezetésére kötelezett. A Honismereti Szövet-
;ég Alapítványa (5 millió Ft) és az Országos Honismereti Szövetség egyéb pénzeszkö-
zeit (2,3 millió Ft) elkülönítve az OTP Budapest V. kerületi fiókjánál. Az Emese álma 
ilszámlán - szintén elkülönítve - számolták el a történelmi vetélkedőre kapott támoga-
ásokat és ráfordítások egy részét. Két naplófőkönyv került bevezetésre, melyet az 
:lőírásoknak megfelelően, a használatba vétel előtt hitelesíttettek az Adóhatósággal. 

2. A számvitel bizonylat i rendje, a bizonylati f e g y e l e m 
A Honismereti Szövetség múködése során felmerülő minden gazdasági műveletről, 

;seményről - amely a Szövetség eszközeinek, forrásainak állományát és összetételét 
negváltoztatta - bizonylatot állítottak ki. A számviteli nyilvántartásokban a gazdasági 
nűveletek folyamatát tükröző összes bizonylat adatait rögzítették. A bizonylatok a 
könyvviteli elszámolásokhoz szükséges egyéb adatokat és technikai megjelöléseket is 
artalmazzák; a bizonylatokon feltüntetik a kifizetés célját, megjelölik az eseményeket, 
nelynek érdekében a költség felmerült. A többségében záradékolt bizonylatot a Szö-
'etség választott vezetői és a számviteli rendért felelős ügyintéző aláírásukkal ellátták; 
i gazdasági események, műveletek megtörténtét, mennyiségi és minőségi adataikat 
íitelt érdemlően igazolták. 

A kiutalásokat igazoló elnökségi döntéseket, összesítőket eseményenként elkülönít-
se kezelik; esetenként visszahivatkozást a bizonylaton feltüntetik. Célszerű lenne 
ízekről másolatokat készíteni és minden OTP-kivonathoz, illetve pénztárbizonylathoz 
íozzátűzni, amelyre vonatkozik. 

A nyilvántartásokban szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján történtek a be-
egyzések - pénzintézeti számlakivonatok, bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kísé-
etében - melyek megfelelnek az alaki előírásoknak. 

A bizonylatok tartalmi és alaki kellékei túlnyomórészt biztosítottak, előírásszerűek -
•rről szúrópróba-szerű ellenőrzéssel győződtünk meg. A naplófőkönyv és a bizonyla-
ok adatai közötti egyeztetés és ellenőrzés lehetősége logikailag zárt rendszerben biz-
osított. (Napi egyenleg-kimutatás; negyedéves zárás; banki- és pénztárforgalom idő-
endben könyvelése.) 

3- A bizonylatok tárolása és megőrzése 
A bizonylatok őrzési rendszere biztosította a könyvelési feljegyzések hivatkozása 

tlapján a bizonylatok visszakereshetőségét az ellenőrzés során: időrendi sorrendben, 
ívenként elkülönítve, besorszámozva a bankkivonatok és a pénztárbizonylatok, mel-
ékleteikkel együtt. 

A gazdasági ügyek intézésével megbízott Czifra Antalné gazdasági igazgató gondos-
kodik a bizonylatok és a Szövetség házipénztára biztonságos megőrzéséről is. Szak-
képzettsége, személye garancia a Szövetség gazdasági ügyeinek szabályos, szakszerű 
'itelére. 

1 Készült a XXIII. Honismereti Akadémia küldöttgyűlésére. 
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4. Egyéb jelentési kötelezettség, adóbevallás 
A pénzügyminiszter 62/1988. rendelete értelmében - melynek hatálya kiterjed a tár-

sadalmi szervezetekre és az alapítványra is - a magánszemélyek jövedelemadójáról 
szóló 1987. évi VI. törvény alapján adóalanyként az Adóhatóságnál bejelentkezett a 
Szövetség- és mindenkori változásokat, törvénymódosításokat figyelembe véve készült 
el az év végi adóbevallás 1993-ban és 1994-ben is. 1994. év végén 279 ezer Ft SZJA, 109 
ezer Ft fonásadó és 13 ezer Ft forgalmi adó került átutalásra az Adóhatóság számlájára. 

Összegezve: a Honismereti Szövetség eszközeinek kezelésével megbízottak szabály-
szerűen, a Szövetség célkitűzéseinek megfelelően, jól gazdálkodtak. Elismerésre méltó 
az a gondos, lelkiismeretes közreműködés, melyet az elmúlt évek alatt Czifra Antalné 
és Bartha Éva titkár kifejtett a Honismereti Szövetség tartalmi munkáját biztosítandó 
pénzügyi gazdálkodás területén és a számviteli rend biztosítása érdekében. 

Hajdú Jánosné - Vajda Ferencné 

Zrínyi-Újvár, a költő Zrínyi Miklós egyetlen 
eredeti emlékhelye Magyarországon 

A 375 éve született költő és hadvezér Zrínyi Miklósról van szó, akinek az emlékére 
kopját avattak a Nagykanizsai Városvédő Egyesület Honismereti Köre kezdeményezé-
sére 1995. június 8-án, a még föl nem tárt Zrínyi-Újvár egyik teraszán. A Honismereti 
Kör célja kettős volt. Egyrészt föl kívánta hívni a figyelmet erre a Zrínyi Miklóshoz kö-
tődő jelentékeny várra, másrészt - immár hagyományosan - a honismeretet akarta ösz-
szekapcsolni a turisztikával, hogy a mozgékony ifjúságot újabb szál kösse a szűkebb 
hazájához. Az utóbbi céljából fölfestettek egy 8 km hosszú - piros kereszttel jelzett -
turistautat is, amely Belezna község végét összeköti a vasútállomással, közben érinti a 
halastavakat, a szőlőhegyi pincesort, és az erdőket. A vártól É-ra néhány száz méterre 
fakadnak a bővizű Zrínyi-források, s ott folyik a Mura, ami külön programokra is lehe-
tőséget ad. 

A Nagykanizsai Zrínyi Miklós Általános Iskola hagyományt kíván teremteni azzal az 
elgondolással, hogy évente (a tanév vége felé) történelmi vetélkedővel összekötött 
gyalogtúrát szervez a várhoz. Ott az ünnepi megemlékezés után játék következik, majd 
vonattal hazautaznak. A környékbeli iskolákon kívül a horvátországi Alsódomború 
község ifjúságának a meghívását is tervezik. 

A Zrínyi Miklósra emlékeztető kopját a Nagykanizsai Városvédő Egyesület Honis-
mereti Köre, Őrtilos Község Önkormányzata, és a Nagykanizsai Zrínyi Miklós Általános 
Iskola állította. A kopja avatáson a polgármesteri köszöntés után dr. Vándor László 
régész ismertette a vár történetét, a Zrínyi iskola kamarakómsának a műsora és a tör-
ténelmi vetélkedő eredményhirdetése színesítette az ünnepséget, majd a koszorúzás és 
az Őrtilos Önkormányzata által szervezett állófogadás zárta az eseményt. Az ünnepsé-
gen megjelent a horvátországi Légrád Zrínyi-rajongó polgármestere is. 

Mi tette országos jelentőségűvé Zrínyi-Újvárat? Zrínyi Miklós fölismerte a török 
nagyhatalom lényeges gyengülését, és azt, hogy Kanizsa erős várának visszafoglalása 
nagy jelentőségű lenne a török kiszorításában. Erre az utóbbira úgy látott lehetőséget, 
ha a Mura bal partján Kanizsát ellensúlyozó erősséget építenek, és az ugyancsak ma-
gyar kézen lévő Kiskomárom várára támaszkodva bekerítik a kanizsai törököt. Ebből a 
célból építtette föl veszett gyorsasággal 1661 nyarától Zrínyi-Újvárat, alig 2-3 év alatt. 
Az építkezés a török állandó tiltakozása és katonai zaklatása mellett, valamint Bécs 
tilalma ellenére folyt. 



1664-ben Zrínyi elérkezettnek látta az időt terve megvalósításához. Sikeres téli had-
járata kellőképpen előkészítette azt. Az lldvar azonban végzetesen késlekedett, az ösz-
szegyűlt haderő kevés volt, az ostrom későn kezdődött. így elmaradt a meglepetéssze-
rű támadás, volt ideje a töröknek erős fölmentő sereget gyűjteni. A török haderő - az 
Udvar bizonytalankodása és önzése következtében - nem csupán a kanizsai ostrom-
gyűrűt tölte szét, hanem 1664. június 30-án - egyhavi ostrom után - elfoglalta Zrínyi-
Újvárat és a kisebb jelentőségű Kiskomárom várát is. Ezzel Zrínyi álma szertefoszlott, a 
lehetőséget elmulasztották. Mi látható ma a várból, amely a Mura és a Visszafolyó-
patak völgye közötti dombvonulat északi felén helyezkedett el? A nagyvezér július 7-
én felrobbantana, ezért a falak már nem állnak, a területe teljesen beerdősödött, a haj-
dani várteraszok, és a feltételezhető várkút azonban jól kivehető ma is. 

Zrínyi-Újvár maradványai a Nagykanizsa - Pécs közötti vasútvonalon, a beleznai 
vasúti megállótól kb. 150 m-re feküsznek. A nemrég kiépített közúton Belezna közsé-
gen keresztül érhető el. 

Dr. Cseke Ferenc 

Emlékezés Budavár II. világháborús 
ostromának hősi halottaira1 

Tisztelettel köszöntöm a Honvédelmi minisztérium Katonai Lelkészi Hivatalából 
megjelent főtisztelendő Kocsis István alezredes, tábori esperes urat és a kedves híve-
ket, akik emlékezni jöttek azokra a magyar katonákra akik életüket áldozták 1945. ja-
nuár 30-án kezdődött budai harcokban. 

Öt szovjet hadtest, 12 hadosztály harcolt a Várhegyre kitelepített több mint 
negyvenezer védő ellen, akik közül mintegy húszezren a magyar királyi honvédség 
kötelékébe tartoztak. A harcok során, a sebesült katonák száma meghaladta a tízezer 
főt, és az újabb sebesültek bekötözésére a halottakról leszedett kötszereket használták 
fel. 

Fáradt, élelem nélkül már korábbi visszavonulást terveztek, de Hitler parancsára 
való hivatkozással a német hadvezetés ezt nem engedélyezte mert rendezni kívánták 
soraikat a Dunántúlon, menteni akarták Bécset és leromboltatták Budát. 

A Várhegyről való kitörést február 11-én 20 órára tervezték. A kazamatákon át, a 
Bécsi-kapun, az Ördögárok csatornáján kívántak eljutni a még szabad budakeszi er-
dőkbe. A kitörés helyét és idejét azonban elárulták Managorov szovjet altábornagynak 
és amint a krónikások feljegyezték: az oroszok felkészülve várták a Várból érkezőket. 
A Bécsi-kapunál százával hullottak a katonák, mert 20 órakor kezdték beborítani a te-
rületet elképzelhetetlen pergőtűzzel. Véres rendeket vágtak a gránátok, a bombák, a 
félelmetes Sztálin-orgonák lövedékei a Széli Kálmán téren, az Olasz-fasoron, a Hideg-
kúti úton. Az Ördögárok csatornájának torkolatánál az oroszok már lesben álltak és 
beletüzeltek a földalatti csatornákban közlekedő mit sem sejtő magyar és német cso-
portba. Aki nem ott esett el, az valamelyik szellőzőlyukon hagyta el a halálos csapdává 
vált csatornát. 

Az ostromgyűrűn csaknem 800 főnek sikerült áttörni és eljutni a német állásokig. 
Budapest elfoglalásáért kitüntetéssel csaknem 300 ezer szovjet katonát tüntettek ki. 

A Várhegyen tartózkodott az Egyetemi rohamzászlóalj, az I. Hadtestből a 10. gya-
loghadosztály 6., 8. és 18. gyalogezred, a 12. tartalékhadosztály 36., 38. és 48. gyalog-

1 Elhangzott 1995. augusztus 19-én a Szent Gellért kápolnában a vár ostrománál, a budai 
harcokban elesett hősi halottak emlékére állított emléktábla avatásán. Felolvasta Bodor 
Tibor színművész. 
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ezredének töredéke, az 1-ső páncélos hadosztály, 4. huszárezred, a budapest-
őrzászlóalj, 5. csendőrzászlóalj és Budapest Rendőralakulata. A nyilasok száma nem 
érte el az 1500 főt. 

Az első világháborúban elesett hősök emlékére a Székesfőváros területén egy gyá-
szos Trianon után, a világgazdasági válság idején, több művészeti emlékművet állítot-
tak. A Margit-híd budai hídfőjénél van a nagy csatának emlékeztetője a Przemysli em-
lékmű. A 32-esek terén, a névadó alakulat emlékműve áll. Az Üllői-úti Klinikáknál az 
elesett orvosok, az Andrássy úti MÁV Vezérigazgatóságnál a vasutasok, a Petőfi Sándor 
utcai Főpostánál a postások emlékműve található, felirata: a haza szent védelmébe el-
esett kartársak emlékére. A művészi szobor egy magyar ruhás madonna arcú ápolónőt 
ábrázol, ölében egy elesett katona, kezében egy penge nélküli kard látható. 

A Szervita templom falán több ezer elesett hős neve van felvésve és egy hősi em-
lékmű, háttérben Krisztus a keresztfán, előtte egy lovon kiszenvedett huszár, csákója 
és kardja a földön. Felirata: Krisztus hitéből, hősök véréből támad fel hazánk. 1914-18. 

Az Egyetemi templom falán hat katonát ábrázoló szoborcsoport, felirata: PRO PAT-
RIA MORTUIS 1914-1918. Tűrj érte mindent ami bánt. Kínt, szenvedést és halált. De el 
ne szenvedd, el ne tűrd véred gyalázatát. 

A középiskolás diákok hősiemlékművét az Izabella utcai iskolánál láthatjuk. A 
Köztemető katonasírjánál is szép emlékművet állított a Székesfőváros lakossága. 

Budapesten igen kevés helyen van második világháborús honvéd emlékmű. Hű-
vösvölgyben hevenyészett, téglából készült oszlop jelzi, hogy ott ismeretlen magyar 
katona nyugszik. Ezeket időnként barbár kezek lerombolták. Nincs pénz az exhumá-
lásra, a végleges sírbatételre. A város különböző helyein állítottak fel torzó szobrokat, 
az elesett magyar katonák emlékére nem lehetett, nem tudtunk és nem akartak emlé-
kezni. Az idő múlásával a fájdalom nem enyhül, legfeljebb a gyászolók lesznek keve-
sebben. De a hősöket nem szabad elfelejteni, nevüket fel kell deríteni. 

E szerény táblával mint a 27. Székely hadosztály volt katonája kívánok emlékezni 
azokra akik a Várhegy ostromában, a budai harcokban estek el, és sírjuk ismeretlen 
helyen van. 

Bajtársak, nyugodjatok békében! 
Horváth Béla 

Díszpolgári cím honismereti munkáért 
Apátfalvának, Csongrád megye egyik Makó melletti kisközségének az Önkormány-

zata 1994-ben határozatot hozott a díszpolgári cím adományozására, amelyet minden 
évben a falunap keretében ünnepélyes keretek közt adják át az arra érdemesített sze-
mélynek. Első alkalommal Varga Sinka József az iskola köztiszteletnek örvendő volt 
igazgatója kapta meg posztumusz ezt a kitüntetést. 

1995-ben július 26-án, amely nap a falu hálaünnepe, mert 1838-ban Szent Anna 
napján szűnt meg a kolerajárvány Apátfalván, két személynek adta át Szentesi József 
polgármester a díszpolgári oklevelet és a falu címerét ábrázoló bronzplakettet. Az 
egyik kitüntetett Borbély András karnagy volt, aki szintén halála után kapta meg a cí-
met. A másik kitüntetett, Szigeti György, személyesen vehette át a díszoklevelet és az 
emlékplakettet honismereti tevékenységéért. 

Szigeti György 1918. június 1-én született Apátfalván. Az elemi iskolát szülőfalujá 
ban, a polgárit pedig Makón végezte. Mint a legtöbb továbbtanulni akaró parasztgye-
rek tanítóképzőbe került. 1939-ben Szegeden abban a Katolikus Tanítóképzőben szer-
zett kántori és tanítói képesítést, amelyikben Bálint Sándor néprajztudós is tanított, aki 
s.zárntalan növendékével, így Szigeti Györggyel is megszerettette a néprajzot. 
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Egy évig több helyen: Szegeden, Makón és Cegléden volt orgonista. 1940-1944 kö-
zött Méhiben (Gömör megye, jelenleg Szlovákia) és Erdődön (Szatmár megye, jelenleg 
Románia) tanít, miközben tiszti iskolát végez. Frontszolgálatra 1944 augusztusában 
hívták be, 1945 tavaszán szovjet hadifogságba kerül, ahonnan 1947 augusztusában tért 
haza szülőfalujába. Apátfalván tanító, majd miután 1952-ben magyar-történelem, 1954-
ben ének-zene szakos tanári képesítést szerez, tanárként tanít az általános iskolában. 
1966-ban Szegedre költözik, akkor már a kiszombori általános iskolában tanít 1970. 
júniusáig. Ekkor pályázza meg a Csongrád Megyei Továbbképzési és Módszertani Inté-
zet népművelési (ének-zene, néprajz-honismeret) szakelőadói munkakörét, amit 
nyugdíjazásáig, 1978 decemberéig lát el. Nyugdíjazása után, mivel leánya Budapesten 
él, Budapestre költözik. Jelenleg Halászteleken él. 

Bár már rég elköltözött szülőfalujából és megyénkből, kapcsolata sohasem szakadt 
el Apátfalvától, a néprajztól, a honismerettől. Apátfalván mint énekszakos tanár az 
1950-es években részt vállalt a Pátfalvai Népi Együttes megszervezésében, vezette a 
község énekkarát. E tevékenysége során nagy szerepe volt abban, hogy Kerekes Bur-
kus Márton és Kardos István népdal, néptánc és vőfélyi tudása közkinccsé vált, meg-
kapták a népművészet mestere címet. 

A honismereti mozgalomnak az 1960-as évek elejétől aktív résztvevője. Honismereti 
szakkört szervez Apátfalván, majd később Kiszomborban. Mindkét helyen létrehozza a 
honismereti gyűjteményt. Mindkét helyen azóta is folyamatosan működik a honisme-
reti szakkör, gyarapodik a helytörténeti gyűjtemény. 

Néprajzi, helytörténeti gyűjtő-, kutató- és földolgozó munkája is az 1960-as évek 
elején kezdődik. A község népéletének a feltárásáért Szigeti György tett eddig legtöb-
bet. 1964 óta rendszeresen részt vett a Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága és a 
Néprajzi Múzeum által meghirdetett néprajzi és nyelvjárási gyűjtő pályázatokon. Dol-
gozataiban elsősorban szülőfaluja hagyományos népéletének, értékes hagyománykin-
csének a megörökítésére, földolgozására törekedett. Összegyűjtötte a hagyományos 
paraszti gazdálkodás, a népi táplálkozás, a népi hitvilág, a hagyományos népi orvoslás, 
a népi jogélet emlékeit, a község földrajzi neveit. Egyik legértékesebb és legterjedel-
mesebb gyűjtése Kardos István apátfalvi vőfély dalkincsének a feltárása, amely 300 dal 
kottáját tartalmazza. A másik jelentős műve a község népi jogéletének teljeskörű ösz-
szegyűjtése és folyamatos földolgozása. 

Harminc év alatt 38 pályamunkát készített. Számos alkalommal ért el megyei első, 
második helyezést, de az országos pályázatokon a Csongrád megyeik közül is ő a leg-
eredményesebb. Munkája elismeréséül megkapta az önkéntes néprajzi gyűjtők számá-
ra alapított legnagyobb kitüntetést a Sebestyén Gyula Emlékérmet, valamint a Honisme-
reti Szövetség emléklapját. 

Munkásságának köszönhető, hogy a néprajztudomány Apátfalvát Csongrád megye 
egyik számontartott kutatópontjának, számos népéleti jelenség reliktum helyének tart-
ja. Ha egyszer monográfia, vagy tanulmánykötet készül Apátfalváról, sokat fognak hi-
vatkozni megjelent és kéziratos dolgozataira. 

A Csongrád Megyei Továbbképzési és Módszertani Intézetben népművelői, közmű-
velődési tevékenységében oroszlánrészt vállalt a megye népdalköreinek, citerazeneka-
rainak a megszervezésében. Szakmai, módszertani munkájának köszönhető, hogy az 
1970-es évek elején sorra alakultak a népdalkörök, a Röpülj Páva körök, népzenei 
együttesek. A megye honismereti mozgalmának a kibontakoztatásában is jelentős ré-
sze volt. Szerkesztője volt a Csongrád Megyei Honismereti Híradónak, egyik fontos 
szervezője volt az évenként megrendezett megyei I Ionismereti Diáktábornak, az egy-
egy települést bemutató honismereti napoknak. Titkára volt a Csongrád Megyei Ho-
nismereti Bizottságnak, amelyből 1991-ben alakult meg a Csongrád Megyei Honisme-
reti Egyesület. 



Napjainkban is gyakran fölkeresi szülőfaluját, folytatja néprajzi, helytörténeti gyűjtő-
és földolgozó munkáját. Tanácsaival, példájával segíti a megye honismereti munkáját. 

A díszpolgári címhez az ország „honismerői" gratulálnak Szigeti Györgynek. Kíván-
juk, hogy még hosszú évekig folytassa Apátfalva néphagyományainak, helytörténet-
ének az összegyűjtését, földolgozását. 

Gratulálunk Apátfalva Önkormányzatának is, mert ez a kitüntetés a néprajz, a hely-
történet, a szülőföld szeretetének is a kitüntetése. Mutatja azt, hogy honismeretet 
Apátfalván megbecsülik. Tapasztaltuk ezt a megbecsülést akkor, amikor 1991-ben a 
megyei Honismereti Diáktábort, 1992-ben a Honismereti napot Apátfalván rendezte 
meg a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület, de tapasztaltuk a különböző apátfalvi 
népművészeti rendezvényeken is, valamint a szegedi József Attila Tudományegyetem 
néprajz szakos hallgatóinak apátfalvi terepgyakorlatain. 

Bogdán Lajos 

Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napok, 1995 
A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 21. alkalommal rendezte meg tudományos-

népszerűsítő programját. A nyitó előadást Szögi László, az ELTE Szaklevéltárának igaz-
gatója, az Egyetemi és Főiskolai Levéltáros Szövetség elnöke tartotta meg. Bevezetőj-
ében szólt a felsőoktatási intézmények európai fejlődéséről, a tudósképzésről, amely-
nek legfőbb formája az egyetemjárás volt, mivel az egyetemek átjárhatók voltak a kü-
lönböző országok között. A XVI. században nincs magyar egyetem, kialakultak viszont 
a kollégium típusú református iskolák (Debrecen, Sárospatak és Pápa), evangélikus 
líceumok és katolikus akadémiák. Magyarország első egyetemét l6 l9-ben Pázmány 
Péter alapította Nagyszombaton, amelyből később létrejött az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem. Napjainkban egyetemi-főiskolai hálózata rendkívül tagolt, hiszen 95 
felsőoktatási intézmény működik hazánkban. Az elmúlt évek során 12 egyetemi levél-
tár alakult meg, ezeket fogja össze az egyetemi és főiskolai levéltáros szövetség. 

A második napon a szomszédos levéltárak mutatkoztak be. Bán Péter, a I leves Me-
gyei Levéltár igazgatója előadásával és szemléltetésre elhozott iratanyagával, térké-
pekkel bizonyította levéltáruk anyagának hajdú-bihari kötődését, különösen Polgárhoz 
és Nádudvarhoz. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban található hajdú-bihari 
vonatkozásokról Rózsa György tájékoztatta a jelenlévőket. Hőgye István, a 
Sátoraljaújhelyi Fióklevéltár igazgatója előadásában Debrecen és Sárospatak kollégiu-
mai közötti kapcsolatokra hívta fel a kutatók figyelmét a levéltárban található diáknév-
sorok és más iratanyagok kapcsán. Czégény Istvánné igazgatóhelyettes a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár iratanyagáról adott értékes tájékoztatást, kiemelve a 
gazdag török-kori forrásokat. Felhívta a figyelmet a levéltárukban található 
Püspökladány és Karcag közötti határper terjedelmes iratanyagára. Nagy Ferenc, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár igazgatója arról beszélt, hogy iratanyaguk sok 
szállal kapcsolódik Hajdú-Bihar megyéhez. A hajdúvárosok, a Hajdúkerület kialakulá-
sa, Hajdú megye létrejöttének fontos iratanyagai találhatók levéltánikban, csakúgy 
mint Debrecen város határvitáinak, birtokpereinek iratai. 

Először került sor Hajdú-Bihar megyei Levéltári Napok programjában - a 
szabolcsiak példája nyomán - a szomszéd országok levéltárainak bemutatkozására. 
Delegán Mihail, a Kárpátaljai Állami Levéltár igazgatója levéltáruk iratanyagáról adott 
tájékoztatót, majd a függetlenné vált Ukrajna levéltári ügyének, szervezetének átalakí-
tásáról szólt. Csatári György főlevéltáros a kárpátaljai levéltárat ért háborús károkról és 
az ezt követő rendezési munkáról beszélt. A levéltár jeles fondjaiként említette Bereg 
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megye főispánjának és alispánjának iratanyagát, a Bereg Megyei Honvédegylet, a 
Lehoczky Múzeumegyesület és a Kárpátaljai Tudományos Társaság és nyomdájának 
iratait. A Nagybányai Állami Levéltár gazdag anyagáról - ezen belül Máramaros megye 
levéltáráról, nemesi oklevelekről és a bányászati iratokról — Balogh Béla főlevéltáros 
adott színes tájékoztatást. Elmaradt viszont loan Popovics, a Nagyváradi Állami Levél-
tár igazgatójának nagy érdeklődéssel várt előadása. Reméljük jövőre meghallgathatjuk 
a megyénk szempontjából fontos levéltár anyagáról szóló tájékoztatást. 

A harmadik napon - hagyományosan - a debreceni Tóth Árpád gimnáziumban ke-
rült sor levéltári rendezvényre a Választások a XIX. és XX. században című kiállításra. 
Kertész Béla gimnázium igazgató és Bankó Csaba igazgatóhelyettes köszöntője, illetve 
megnyitója után Ölveti Gábor levéltári igazgatóhelyettes mutatta be a kiállított anyagot. 
A program Kábán folytatódott, ahol levéltárosok: Szendiné Orvos Erzsébet, Major Zol-
tán és Szilágyi Gáborné Kaba történetének levéltári forrásairól tartott előadást. Az ér-
deklődők számos kérdést tettek fel a község történetével és a kárpótlással kapcsolat-
ban. A rendezvény színvonalát emelte, hogy Kaba történetének több fontos forrása is 
bemutatásra került. 

A Levéltári Napok záró rendezvényére Hajdúböszörményben került sor. Mónus Im-
re, a Hajdúböszörményi Fióklevéltári igazgatója Ipartársulat-ipartestület Hajdúböször-
ményben címmel tartott előadást a csaknem 100 éve alakult ipartestületről. A magántu-
lajdon ellen indított politikai és gazdasági támadás eredményeként 1949-re a hajdúbö-
szörményi iparosok kb. 90%-a beadta az ipart, vagy miniszteri rendelkezés következ-
tében kellett megszüntetni tevékenységét. A magángazdaság elsorvasztása maga után 
vonta az ipartestületek megszűnését is. Az érdeklődők megtekintethették a levéltár 
kiállított ipartestületi anyagát. 

Gazdag István 

Honismereti tábor Bölcskén 
Ez év nyarán immár harmadszor rendezték meg Bölcskén a honismereti tábort. A 

helybeli általános és középiskolás diákok mellett az ország legkülönbözőbb pontjairól 
érkeztek a régészet és a néprajz iránt érdeklődő diákok, akik szakemberek irányításá-
val folytatták a település régészeti, történeti és néprajzi értékeinek feltárását, számba-
vételét. 

A régészek kutatóárkai láttán a falubeliek közül sokan kérdezgették: Mi lesz itt? 
Úszómedence? Szeméttároló? Sem ez, sem az. A község szélén lévő Vörösgyírben több 
mint négyezer éves kora-bronzkori településre utaló leleteket találtunk. Ezek az úgy-
nevezett Proto Nagyrévi időszakhoz tartozó edénytöredékek Bölcskéről eddig ismeret-
lenek voltak, ezért rendkívül fontos láncszemet jelentenek a Duna mente korabronz-
kori történelmének megismeréséhez. Az egy hét alatt kilapátoll több mint 300 nr ' föld-
del való vesződést, az utolsó két nap bőrigázásait az értékes leletek és a tábori élmé-
nyek gyorsan feledtették. 

A néprajzosok az esztendő jeles napi szokásai felől érdeklődtek az idős falubeliek-
től, nagyszüleiktől, ismerőseiktől. Szomorúan vettük tudomásul, hogy az évek folya-
mán mind többen vannak, akiket már soha többé nem kereshetünk fel. 

Munkájukat T. dr. Bereczki Ibolya, Ökrösné Bartha Julianna néprajzkutatók és Gu-
lyás Katalin történész, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok munkatársai veze-
tésével végezték. Az esti programokon az elmúlt évek gyűjtéseinek eredményeit 
összegző tanulmánykötetek ismeretanyagát elevenítettük fel. Különösen nagy élményt 
jelentett a sütőverseny, ahol a szülőkkel, nagyszülőkkel együtt készített finomságok 
mellett a napközben ásót és lapátot forgató fiúk által gyúrt, szaggatott süteményeket is 
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megkóstolhattuk. Idős adatközlőink segítségével néhány régi jelesnapi szokást fel i: 
elevenítettünk. 

A tábor anyagi alapját a Honismereti Szövetség, az Ezredforduló Alapítvány, a Sza-
badművelődési Alapítvány és az önkormányzat támogatása teremtette meg, de az igaz 
megtartó erőt a falu szeretete jelentette. A pék süteményt küldött, voltak akik zöldsé-
get, gyümölcsöt hoztak a táborlakóknak. S kérdezték: Magdi jön-e az idén, Zsolt ho 
marad? A falubeliek számontartották azokat, akik egyszer már jártak náluk gyűjteni 
Hiszen aki ásóval, lapáttal, magnetofonnal vagy papírral, tollal e település múltját ku 
tatta, jelenének is része lett. S bármerre viszi is sorsa, tudhatja, Bölcskén visszavárják. 

Nagy Janka Teodóra - Szabó Géze 

Fájó búcsú 
Hadnagy Lászlótól 
1923-1995 

Nagy veszteség érte a honismereti moz-
galmat, július 12-én, rövid betegség után, 72 
éves korában visszaadta lelkét teremtőjének, 
testét szülőföldjének Hadnagy László, nyugdí-
jas múzeumigazgató, a Veszprém Megyei 
Honismereti Egyesület tiszteletbeli elnöke. 
Az ország nyilvánossága a televízió képer-
nyőjén láthatta utoljára, amikor Lókúton a 
Kossuth-emléktábla avatáson ünnepi beszé-
det mondott. Gazdag és tevékeny élet adatott 
számára. Sokféle módon volt jelen Veszprém 
megye szellemi életében, tágas mezőt fogott 
be horizontjába, sokféle értékre figyelt, fi-
gyelmeztetett, ne hagyjuk kallódni nemzeti 
kincseinket. Az élő szó erejével, avatott tollal, 
kiváló szervezői készséggel, gondos szerkesztői tevékenységgel szolgálta a honisme-
reti mozgalmat. 

„Megtisztelő és éltető feladat számomra, hogy közel harminc éve vehetek részt me-
gyénk honismereti munkájában. Megindíthattam a földrajz-névgyűjtést, vezethettem 
honismereti tanfolyamokat önkéntes néprajzi gyűjtőknek és helytörténészeknek, fog-
lalkozhattam népművészekkel, együtt - működésben élvezhettem pedagógus és mu-
zeológus munkatársaim, jeles tudósok és képzőművészek megtisztelő közelségét, ba-
rátságát. Rendezhettem több községben helytörténeti kiállítást, ápolva a lovas-
hagyományokat is." - írta néhány évvel ezelőtt a Bakony-Balatoni kalendáriumban 
megjelentetett önvallomásában. 

Színes és gazdag gyermekkora volt. A vasutas szülők nagy-nagy szeretetben nevel-
ték tíz gyermeküket, valamennyit iskoláztatták. László hatodik volt a sorban. Mi sem 
jellemzőbb a szülők áldozatvállalására, minthogy újonnan épült házukat is feladták 
Gyulafirátóton, hogy közelebb kerülhessenek Győrött tanuló gyermekeikhez, minden 
lehető módon segítsék előrejutásukat. László életre szóló muníciót kapott a győri taní-
tóképzőben. A második világháború évekre szüneteltette egyetemi tanulmányainak 
folytatását. A családból egyidejűleg hatan teljesítettek frontszolgálatot. László angol 
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íadifogságból került haza 1946-ban. Szülőfalujában még azon az őszön megválasztot-
ák tanítónak. Levelező tagozaton főiskolákon, egyetemeken szerzett még négy tanári 
)klevelet. Egy ideig bizalmatlanságot, gyanakvást tapasztalt felettesei részéről. Valaki 
izután figyelmeztette: az önéletrajzodba ne írd, hogy nyugatról tértél haza, elég, ha 
:sak annyit vallasz be - Kielben voltál hadifogoly. 

Nagy ambícióval végezte pedagógusi, népművelői munkáját, azon fáradozott szün-
elen, hogy szellemi igényességet gerjesszen maga körül. Örömben, bánatban mindig 
:gyütt élt szülőfalujával, de sohasem ragadt le a lokális gondoknál. Nemzedékeket 
anított, nevelt igaz emberségre, magyarságra. Már középiskolás korában országos díjat 
íyert egy honismereti pályázaton. Az iskolai munkájában, sok irányú népművelői te-
vékenységben élete utolsó percéig azt jelentette számára a honismeret, amit a kőmű-
'es számára a cement, a legerősebb kötőanyagot. Szenvedélyesen kutatta a magyarság 
árgyi és szellemi emlékeit. Azt vallotta, nem elégséges ezeket az értékeket összegyűj-
eni megőrizni, vissza kell azokat táplálni a nemzet szellemi vérkeringésébe. Iskolai 
anóráit, tudományos ismeretterjesztő előadásait mindig feldúsította helyismerettel, 
izemléltető eszközökkel. Egyik alkalommal, Veszprém megye egyik távoli kis közsé-
g b e n tartott előadása után a felpezsdített hallgatóság közül valaki meg is kérdezte: -
donnán tud az előadó elvtárs ennyi mindent a mi falunkról, még sosem láttuk itt! Na-
;yon szeretnénk, ha többször eljönne közénk! 

Mindig választékosan fogalmazott, élvezetes volt hallgatni nyelvezetét, stílusát. Szí-
'esen használt metaforákat. „Szegtem a nagy mezőből" - mondotta, amikor sok irányú 
íépművelői tevékenységéről vallott. „Lókúton zsebembe tojt a tyúk" - újságolta 
jrömmel, amikor rálelt egy használatból kikopott, régen elfelejtett tárgyra. Otthona 
nindig nyitott volt mindenféle rendű és rangú ember számára. Mindig készséggel 
zolgált jó szóval, hasznos tanácsokkal, különösen nagy szeretettel bábáskodott egye-
emi disszertációk születésében. Ihletője volt megannyi tudományos dolgozat, könyv 
negírásának. Maga is több mint száz tanulmányt közölt folyóiratokban, antológiákban, 
/linden értékre figyelt. Nem sokkal halála előtt éppen a Gerence menti Hasprai-kereszt 
nentésére hívta fel a figyelmet. Tollal és írással is buzdított a hagyományőrzésre. 

1954-ben kinevezték a veszprémi járási tanács osztályvezetőjévé. Örömmel járta a 
'idéki iskolákat. Döntéseit mindig a lelkiismeret motiválta. Több ízben is kapott olyan 
íkázokat, hogy X-nek, Y-nak mondjon fel. Egyiknek az volt a bűne, hogy apja kulák-
istán szerepelt, a másiknak, hogy pap volt a bátyja. Kitűnő pedagógusok voltak, köte-
ességének érezte, hogy kiálljon értük. 

Az 1956-os forradalom idején megválasztották a járási forradalmi tanács elnökének, 
íésőbb emiatt visszaminősítették falusi pedagógusnak. Számára ez nem volt büntetés. 
Szülőfaluja örült visszahelyezésének. De mindig messzebb látott saját portájánál. 
Mindinkább elmélyedt a helytörténeti, néprajzi kutatásokban, sokakat inspirált hagyo-
nányőrzésre. 

Fáradhatatlanul járta a falvakat, könyvtárakat, levéltárakat, múzeumokat. Előadáso-
:at tartott, kiállításokat szervezett. Több éven át a megyei múzeum osztályvezetőjeként 
evékenykedett, majd nyugdíjazásáig a pápai múzeum igazgatója volt. Mindig tevé-
:eny néprajzosokat, kutatókat gyűjtött maga köré. Gyakran szólt elismeréssel az Éri 
stvánnal, Vajkai Auréllal, Németh Péterrel, Pap Jenővel végzett közös munkáikról, 
•íagy lelkesedéssel szervezte a nyári tanfolyamokat, honismereti táborokat tanárok, 
inkéntes néprajzi gyűjtök számára. Szerkesztette a Veszprém Megyei Honismereti Ta-
lulmányok című kiadványt, haláláig tizenhat kötet látott napvilágot. Ez a kiadványso-
ozat gyűjtőmedre lett az önkéntes és országos nevű, hivatásos kutatók dolgozatainak. 

A pápai Esterházy kastély falai között Fábián Éva vegyész-muzeológussal a Bakönyi 
iveghuták és hutaüvegek, Győry Endrénével A kézműipar emlékei Pápán és környé-
kén, Hrenko Pál térképész-alezredessel Bakonyi helytörténeti és tájfutó térképek. Rá-
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baközi Ferenccel Kocsik és lószerszámok, A. Tóth Sándorral rendezett Orlaitól Nagy 
Lászlóig című kiállításuknak országos visszhangja volt. 

Kezdeményezésére jött létre a vanyolai, a csóti, külsővati, farkasgyepüi helytörténeti 
gyűjtemény. Az 1965-ös révfülöpi próbagyűjtéssel indult Veszprém megyében a föld-
rajzi névgyűjtés, amelynek mindvégig egyik irányítója volt. Ő maga is élenjárt ebben a 
tevékenységben: három község földrajzi neveit gyűjtötte össze. Különösen nagy öröme 
telt a dűlőnevek gyűjtésében. Egy-egy név kutatása kapcsán a messze múltba jutott 
vissza. Büszke volt rá, hogy kezdeményezésére szülőfalujában mind visszaállították a 
régi utcaneveket is. 

Mindig a föld párázásának közelségében élt, ő maga is őrizte a paraszti életfonna 
jegyeit. Lovakat, állatokat tartott, magához szelídítette a kivert, gazdátlanná vált kutyá-
kat. Szívesen ültette karácsonyi ünnepi asztalához a gyermekotthonokból elszökött 
gyerekeket. Szülőfaluja mindenese volt, iskola- és művelődési otthoni igazgató, nép-
művelő, labdarúgó edző, színdarabok rendezője. Több megyei szervezetben, egyesü-
letben, szövetségben viselt tisztségeket, a Veszprémi Akadémiai Bizottság tagjaként a 
népi életmód kutatásában tevékenykedett haláláig. Lelkes szervezője volt a Széchenyi, 
a Kossuth-emlékév ünnepségeinek. Személyes érdeme, hogy a múlt esztendőben em-
léket állítottak mindazon helyeken Veszprém megyében, ahol Kossuth életében meg-
fordult, gyermekeit menekítették. 

Élete legutolsó napjaiban is azon fáradozott, hogy összegyűjtse a győri tanítóképző-
sök névsorát, akik a második világháború áldozatai lettek. Maga is jelentősebb összeg-
gel járult hozzá egy emléktábla elkészíttetéséhez. Szinte a fél országgal levelezésben állt. 

A társadalom több ízben magas kitüntetéssel ismerte el áldozatos tevékenységét. 
Megkapta az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetést, a Vajda Péter Díjat, a Gyerme-
kekért érdemérmet. Legutóbb a Veszprém megyéért Érdemérem arany fokozatát, ez 
utóbbit a honismereti mozgalomban kifejtett tevékenységéért. 

Ezren kísérték utolsó útjára a gyulafirátóti temetőben. A Bakony Pávakör Lovamat 
kötöttem című népdallal búcsúztatta a falu nagy fiát. Laci bácsi kedves lovait is kivezet-
ték a gyászszertartásra. 

Hamar Imre 

Övcsatt díszítése, Törtei. (Hornyák. László rajza) 
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KÖNYVESPOLC " 
V 

A szlovák kérdés a dual izmus korában1 

Szarka László a budapest i Történeti Inté-
zet munkatársa, a Regio című kisebbségi 
szemle szerkesztője, két év alatt két 
könyvet jelentetett meg a szlovák történe-
lem köréből. Az egyik összefoglaló jelle-
gű, s végigkíséri a szlovákok históriáját a 
betelepüléstől a Szlovák Köztársaság 
megalakulásáig; a másik elmélyült szak-
munka s a dualizmus kori szlovák nemzet 
kérdéseit kutatja. A szerző az előbbit 
szélesebb olvasóközönségnek szánta 
(erre utal az is, hogy a Népek hazája so-
rozatban látott nyomdafestéket) 2 , a másik 
munka viszont a történet tudományé. A 
továbbiakban ezzel foglalkozunk. Recen-
zens nem kis érdeklődéssel vette kezébe 
ezt a kiegyezés koráról szóló könyvet, 
tudván, hogy ennek a kornak a kutatása 
mennyire háttérbe szorult az utóbbi évti-
zedekben, s azt is tudván, hogy mennyi 
előítélet és tévhit vár még eloszlatásra az 
Osztrák-Magyar Monarchia gyakran egy-
oldalúan bemutatott, gyakran szándéko-
san lekicsinyelt, olykor már-már bagatel-
lizált történetével kapcsolatban. A szerző 
a magyar politizáló történészek közép-
nemzedékéhez tartozik, s mint a Felvidék 
és a szlovák kérdés szakértőjét gyakran 
szólaltatja meg a média is. Ami nincsen 
kárára, mert sarkallja, bátorítja a minél 
valósághűbb történetszemléletre. Szarka 
László tisztában van azzal, hogy könnyen 
találhatott volna népszerűbb témát is, 
mint ezt a „hideg napos" kérdést. Csak-
hogy - vallja a szerző - a nemzetiségi 
politikával azért is foglalkozni kell, mert a 
magyar társadalom n e m igen mutat haj-

1 Szlovák nemzeti fejlődés - magyar 
nemzetiségi politika 1867-1918. 
Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1995. 

2 A szlovákok története. Berényi 
Könyvkiadó Budapest, é.n. 

landóságot arra, hogy szembenézzen az 
1867. évi kiegyezést követő fél évszázad 
magyar nacionalizmusának „nyomasztó 
örökségével". Mi több, a „trianoni trau-
ma" feldolgozásában is általában megke-
rülik a nemzetiségek kiválásának 1867-
1918 közötti belpolitikai előzményeit . Ez 
a kritikus ál láspont végig jelen van Szarka 
László könyvében. 

A kérdés ilyen „hideg napos" felvetése 
bizonyos óvatosságra készteti a könyv 
olvasóját, attól tartva, hogy a szerző to-
vább halad azon történetírói irányzat út-
ján, amely az Osztrák-Magyar Monarchiát 
túlon-túl negativista módon ítélte és ítéli 
meg. Szerencsére, és a történetírás hasz-
nára, nem így történt. A kötet elolvasása 
és tanulmányozása meggyőz arról, hogy 
Szarka Lászlónak sikerült elkerülnie ezt a 
csapdát. Ezt annak köszönheti, hogy mint 
kutató történész a vonatkozó irodalom 
mellett igen jelentős eredeti forrásfeltáró 
munkát végzett és az így nyert bőséges 
adatok segítették abban, hogy ne kerül-
jön az említett irodalom hatása alá; ma-
gyarán szólva, hogy lehetőleg tárgyilagos 
legyen. 

Szarka László a szlovákok történetével 
foglalkozik, de ahol annak szükségessége 
felmerül, a képbe igyekszik bevinni a 
Délvidéket, az ottani szerbekkel, Erdélyt 
a román nemzeti mozgalommal. Ez által 
körvonalazódik egy olyan jövőbeli pár-
huzamos nemzetiségtörténeti összeha-
sonlító kutatói módszer, amely hozzásegít 
a dualizmus kori történelem további ki-
munkálásához. Jelentős nyeresége ez 
Szarka László könyvének. 

A kötet a szlovák nemzeti fejlődés 
problémáit az 1860-as évek autonomista 
törekvéseitől a magyar államkeretből való 
kiválásáig, a cseh-szlovák megegyezésig, 
Csehszlovákia megalakulásáig követi. De 
először lássunk néhány, a kérdés megér-
téséhez nélkülözhetetlen adatot. 
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A vizsgált korszak második felében, az 
1900-as évek táján hozzávetőleg kétmillió 
szlovák nemzetiségű lakos élt Magyaror-
szágon. Abban az időben a magyar szó-
használatban a „tót" népnév volt elterjed-
ve, amelyet a szlovákság nagy többsége 
egyáltalán nem tartott sértőnek. A kétmil-
liós szlovákságnak mintegy 80%-a élt ab-
ban a 16 megyében, amelyet magyaror-
szági szlovák régiónak nevez a szerző, és 
amely természetesen kisebb, mint az, 
amelyet Trianon jelentős magyar lakta te-
rületekkel együtt Csehszlovákiához csa-
tolt. E területen a lakosságnak kb. egyne-
gyedét magyarok és németek tették ki. A 
szlovákok mintegy 20%-a részben a XVI-
II. századi telepítések, részben spontán 
belső vándorlás során a Pest környéki, 
alföldi, főként békési, valamint északon a 
nógrádi szlovák enklávék kialakulását 
eredményezte, de jutott a vándorló szlo-
vákokból Magyarország más ipari köz-
pontjaiba is. 

A magyar és különösen az edélyi ma-
gyar közvéleményben elterjedt az a tév-
hit, hogy a szlovákok lakta területek Ma-
gyarország egyik elmaradott vidékét al-
kották. Talán a sok-szlovák („tót") ván-
doriparos, az erőteljes belső vándorlások 
és a nagyméretű emigráció alakította ki 
ezt a téves felfogást. Ezzel szemben a szerző 
bőséges statisztikai számsorok felvonulta-
tásával arról győz meg, hogy a magyaror-
szági németség által lakott területek után 
- a fővárost most figyelmen kívül hagyva 
- az iparosodás ü temében és eredmé-
nyességében közvetlenül a szlovák régió 
következett. Az sem érdektelen adat, 
hogy az önálló iparforgalmi szlovák né-
pesség aránya semmivel sem volt rosz-
szabb a magyar társadalom hasonló kate-
góriájának arányánál. Liptó, Zólyom, Sze-
pes és Gömör megyék nagyipari üzemei 
pedig Budapest után „az ország második 
legnagyobb iparvidékét alkották." 

A szerző behatóan foglalkozik az asz-
szimiláció kérdéseivel s arra a következ-
tetésre jut, hogy Magyarországon a szlo-
vák nyelvi asszimiláció felgyorsulásában 
a munkaerővándorlással, a városodással, 
a társadalmi mobilitással szorosan össze-

függő spontán magyarosodás kapott el-
sődleges szerepet. Számba kell venni 
azonban az „iskolai magyarosodás"-t is, 
hiszen ez akadályozta a szlovák értelmi-
ség utánpótlását, ami viszont visszaütött a 
nemzetiségi politikára, mert a Csehor-
szágban tanuló szlovák ifjúság rendsze-
rint a cseh-szlovák uniós irányzat elköte-
lezettjévé vált. 

A szerző, helyesen, nem tekinti a szlo-
vák nemzeti mozgalmat és nacionaliz-
must csak a magyar politika következmé-
nyének, bár nem vonja kétségbe annak 
hatását; nacionalizmusok Európa-szerte 
mindenhol kialakultak, s a századfordu-
lón felerősödtek. A szlovák nacionaliz-
must a szerző szerint bőven buzgó kül-
földi források is táplálták s fokozták erős-
ségét, hogy végül sikerüljön teljesen szem-
befordítani a magyar államhatalommal. 

Pedig az 1848-ban magasra csapott 
nacionalista hullám elcsendesedésével 
nem kezdődött rosszul a magyar-szlovák 
viszony. 1861-ben Turócszentmártonban 
a szlovákok a történeti Magyarországon 
belüli területi autonómia programját fo-
gadták el. Csakhogy a kiegyezés kora 
alkalmatlan volt az autonómia megvalósí-
tására. Deák Ferencék az 1868-as, két-
ségkívül alapvető nemzetiségi jogokat 
deklaráló nemzetiségi törvény által kép-
zelték el a magyarság és a nemzetiségek 
együttélésének rendezési lehetőségeit. Ez 
az elképzelés azonban számos bel- és 
külpolitikai tényező miatt nem valósulha-
tott meg. Ennek ellenére - fejti ki Szarka 
László - 1848-49 után egészen 1918-ig a 
Magyarországtól való különválás „nem 
szerepelt a szlovák politikai programok-
ban". Viszont a szlovák nemzeti mozga-
lom, amely a századfordulón mind szoro-
sabbra fűzte kapcsolatait a többi magyar-
országi nemzetiségi törekvésekhez, foko-
zatosan differenciálódott és radikalizáló-
dott, sőt a pánszlávizmus újjáéledésével, 
valamint a cseh-szlovák egységtörekvé-
sek megerősödésével kimondottan ma-
gyarellenes jelleget kapott. Ez mégsem 
jelenti azt, hogy az I. világháború végéig 
ne lettek volna olyan szlovák politikusok, 
akik kitartottak a megegyezés keresése 
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mellett. Ezekre számított Tisza István mi-
niszterelnök, aki a világháború küszöbén 
engedmények árán próbált egyességre 
jutni - akárcsak a román vezetőkkel - de 
kísérlete kudarcot vallott. 

A világháborús hadiállapot, különösen 
pedig az 1917-1918-ban kialakult helyzet 
kedvezett annak, hogy Masaryk csehszlo-
vák programját a szlovák vezetők több-
sége, bár nem minden fenntartás nélkül, 
magáévá tegye. Ilyen körülmények kö-
zött hiábavaló volt Károlyi Mihály és Jászi 
Oszkár teljes szlovák autonómiát biztosí-
tó ígérete, mert a cseheknek sikerült a 
cseh-szlovák államalapítás gondolatával 
ellensúlyozni a magyar próbálkozásokat. 
1918-ban aztán a teljes elszakadási törek-
vés kerekedett felül. Az 1918. május 24-
én tartott liptószentmiklósi szlovák talál-
kozón Andrej Hlinka politikus kijelentet-
te: „a magyarokkal való ezeréves házas-
ság nem sikerült, külön kell válnunk." 

Az új „házasságkötés" történetével a 
recenzált könyv két fejezete foglalkozik 
igen alaposan. Ehhez még tegyük hozzá, 
hogy nemrég tanúi lehettünk a háromne-
gyed évszázados frigy felbomlását kísérő 
eseményeknek. 

Szarka László könyve természetesen 
több kérdést nyitva hagy. Például az oszt-
rák politika és kormányzat szerepe a ma-
gyarországi nemzetiségi kérdés elmérge-
sedésében kevés figyelmet kap. Ez való-
színű további munka tárgya lesz. 

Összegezésül: az ismertetett könyv fi-
gyelmet érdemlő hozzájárulás nemcsak a 
szlovák nemzeti fejlődés és a magyar 
nemzetiségi politika viszonyának a ta-
nulmányozásához, de az Osztrák-Magyar 
Monarchia históriájához is. 

Egyed Ákos 

LÁSZLÓ GYLJLA: 

A Szent László-legenda középkori 
falképei 

A középkori magyar (vagy magyaror-
szági) művészettörténet talán leginkább 
figyelmet érdemlő részét jelentik azok a 
falképciklusok, melyeket a XIV-XV. szá-

zad folyamán festették meg számos 
templomunkban. E jelenet Szent László-
nak a krónikákban is fennmaradt kerlési 
kalandját meséli el általánosan elterjedt 
formában, bár helyenként lokális színe-
zettel. Sajátos magyar, hazai talajból ki-
nőtt kompozíciók ezek, melynek nem 
találni párját a korabeli európai művé-
szetben, s a Szent György-legenda idevá-
gó jelenete, de más közelítések is, csak 
távolról lehetnek analóg példa. 

Ezt vette észre a könyv szerzője, aki a 
negyvenes években publikált munkáiban 
Nagy Géza hipotézisét továbbfejlesztve 
keleti nomád motívumokkal kapcsolta 
össze a falképciklusok jeleneteit. Megál-
lapításai jórészt visszhang nélkül marad-
tak, ami a későbbi politikai viszonyok és 
a tudományos kutatás állapotát tekintve 
nem is csodálható. A mészréteg alól las-
sanként előbukkanó falképciklusokra is 
csak fokozatosan irányult rá a figyelem. 
Huszka József múlt századvégi feltárásai 
úttörő jelentőségűek e tekintetben, ám 
számottevőbb említésükkel csak évtize-
dekkel később, Radocsay Dénes Magyaror-
szág falképeiről írt nagy összefoglaló mun-
kájában és Dávid László Udvarhelyszék kö-
zépkori emlékeit feldolgozó könyvében 
találkozhattink. A keleti motívumok kérdé-
sét Vargyas Lajos vetette fel újra, s bizonyí-
totta honfoglalás kori hősi epikánk tovább-
élését balladáinkban, illetve a László-le-
genda falképciklusain. A problémakör szá-
mottevőbb kiteljesítésével Demény István 
Pál legújabb munkáiban találkozhatunk. 
Ugyancsak fontossággal bír az 1980-ban 
megjelent Athleta Patriae kötet, melyben 
Lukács Zsuzsa publikált kiváló tanulmányt a 
legenda magyarországi eredetéről. Dolgoza-
tához minden eddiginél teljesebb adattárat 
is mellékelt a témájáról. Ám a monografikus 
igényű feldolgozásra egészen ezidáig vár-
nunk kellett. 

László Gyula csaknem húsz éve kéz-
iratban lapuló, és időközben kibővített, 
átdolgozott műve több tekintetben is 
nagy jelentőségű alkotás. Problémafelve-
tésével, majd észrevételeinek módszeres 
kidolgozásával egyaránt eladdig ismeret-
len területre vezet, s kutatásai nyomán 
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alig hagy fehér foltot maga után. Hősi 
epikánknak, pogány kori hiedelemrend-
szerünknek mindössze csekély nyomait 
találjuk népköltészetünkben, ám régi 
templomaink falán annál gyakrabban, s 
nem egyszer meglepő motivikus tiszta-
sággal. 

Az, hogy a könyv képzőművészeti al-
bumként is forgatható, László Gyula és 
munkatársai nagy érdeme, akik a törté-
neti Magyarország területén eddig feltárt 
összes falkép-ciklust igyekeztek egy kö-
tetben publikálni. Néhány fotó hagy némi 
kívánnivalót maga után, esetenként hiá-
nyolható a képileg nagyobb méretű 
megjelenítés, ám módszeres munkálko-
dásuk így is elismerést érdemel. Növeli a 
dokumentáció rangját egyes, az idők fo-
lyamán elpusztult képekről készült és 
fennmaradt egykorú rajzok, festmények 
publikálása, valamint a fotókhoz mellé-
kelt tusrajzok, feltételezett kiegészítések, 
templomalaprajzok, és egyéb képi megje-
lenések társítása. 

A kötet tájegységenként, feltételezett 
időrendben, egyenként mutatja be a fal-
képciklusokat, adatokat közölve egyúttal 
a templom, illetve a helység múltjáról is. 
Szerencsés ötlet az előfordulási helyek 
együttes, térképen való megjelenítése, 
ám egyúttal rámutat a könyv egyik - talán 
elkerülhetetlen - hiányosságára. A kötet 
29, képileg is dokumentumtalálható fal-
képciklust mutat be részletesen, melyek 
között néhány egészen friss feltárás 
(Csíkszentmihály, Székelydálya, Pónik, 
Gútor, Szentmihályfa), valamint néhány 
feltételezés (Necpál, Felsőlövő) is helyet 
kap. A függelékben további pár soros 
említés tétetik még nyolc, elpusztult vagy 
lappangó falképről (Csíkmenaság, Ok-
lánd, Székelykeresztúr, Magyarremete, 
Szalonna, Hárskút, Szlatvin, Ruszkin). 
Kerny Terézia kísérő tanulmányában to-
vábbi néhány feltételezett előfordulást is 
megemlít (Kisvárda, Csécs, Ördöngős-
fíizes, Nagykászon, Zsolna, Jakabfalva, 
Kökös, Hátszeg, Tűrje), ezért is kár, hogy 
az alapos kutatásokat zavaró pontatlan-
ságok kísérik. így a térképen Dés és Pán-
célcseh csak fel van tüntetve, ám másutt 

említve nincs; de az ellenkezője is elő-
fordul, amikor Nagykászonról említés 
történik, ám térképi ábrázolása elmarad. 

Ugyanúgy zavaró néhány, a források-
ból ismert feltételezett vagy tényleges 
előfordulás figyelmen kívül hagyása. így 
szembetűnő például, hogy a Lukács Zsu-
zsa által tárgyalt Vizsoly, ahol két jelenet 
is fennmaradt, és Kisszeben nem említte-
tik. Szolnok-Doboka vármegye monog-
ráfiájában (Tagányi-Réthy-Kádár, 1901.) a 
másik három környékbeli feltételezés 
mellett egy negyedik, Désakna is felbuk-
kan, ám itt ezzel sem találkozunk. Úgy-
szintén hiányolható a Levárdy Ferenc ál-
tal feltételezett Csetnek, illetve a szlovák 
Vlasta Dvorakova tanulmányában szerep-
lő Szepesdaróc és Pongrácfalva említése, 
de legalábbis a hipotézisek cáfolata. S 
végül pár szót megérdemelt volna a kö-
zépkorban Villa Sancti Ladislai néven 
ismert Csütörtökhely temploma is, ahol 
elméletileg úgyszintén lehetséges lap-
pangó előfordulás, hiszen a helység szá-
zadokon át a szepesi lándzsások világi és 
szakrális központja volt, s akiknek kör-
nyező falvaiból számos László-falkép-
ciklust ismerünk. 

Néhány ponton helyesbítésre szorul a 
szerző álláspontja. így a „kis falusi temp-
lomok" kérdése kapcsán is. Kétségtelen, 
hogy az előfordulások egy része a képek 
keletkezésének korában jelentős hely vagy 
jelentős birtokos tulajdonában lévő hely 
lehetett. Ám a fejlődés nem egy esetben 
már a templom kifestése után történt. 
Másrészt László Gyula látszólag kevesebb 
jelentőséget tulajdonít annak a ténynek, 
hogy ezen falképciklusok megfestése túl-
nyomórészt a határvidékek szabadabb 
jogállású falvaiban történt; s kivált a Szé-
kelyföldön, Gömörben és a Szepességben 
csakis, vagy legalábbis elsősorban az ot-
tani lakosok szemléletét, elképzeléseit, 
jelenét és múltját festette meg azok mes-
tere. Érdemes lett volna továbbá néhány 
utalást tenni a hősénekekkel való kapcso-
lat mellett a folklórban oly gazdag Szent 
László-mondákra, ha nem is az azokkal 
csak érintkező szövegekben, de legalább 
az egyébként kitűnő bibliográfiában. 
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A fenti észrevételek ellenére László 
Gyula legújabb könyve tartalmában és 
kivitelében egyaránt kiemelkedő alkotás, 
mely az egyházi évfordulóhoz éppúgy 
méltó, miként a lapokról is kisugárzó 
művészi teljesítményhez, azok művelő-
déstörténeti jelentőségéhez. Hisz nyil-
vánvalóvá válik egyúttal: újra valami 
olyant láthatunk, amit egy kis nép tett 
hozzá, magát is megőrizve benne, Európa 
kulturális örökségéhez. (Tájak-Korok-
Múzeumok Könyvtára 4., Bp. 1993 ) 

Magyar Zoltán 

Tokaj történeti monográf iája 

Szép és nagy vállalkozás első kötetét 
veheti kezébe az érdeklődő olvasó; 
megjelent egy 336 oldalas monográfia 
Tokaj - Várostörténeti tanulmányok I. 
címmel. A Bencsik János és Orosz István 
által szerkesztett mű egy szívós követke-
zetességgel kibontakozó helytörténeti 
kutatóprogram kiemelkedő eredménye. 
A korszerű tudományos szintézis megal-
kotása érdekében 1986-ban határozták el 
a várostörténeti monográfia kidolgozását. 
A Tokaji Múzeum tudós és szorgos igaz-
gatójának, Bencsik Jánosnak a szervező-
munkája nyomán 1987 óta minden ősszel 
konferenciára gyűlnek össze a Tokaj-
hegyalja múltjával foglalkozó szakembe-
rek, hogy kutatási eredményeikről szá-
mot adjanak. A legtöbbször Tokajban, al-
kalmanként pedig más-más jeles hegyal-
jai településen (pl. Mádon, Bodrogke-
resztúrban, Tállyán, Vámosújfaluban, 
Erdőbényén, Abaújszántón) hangzanak el 
a változatos tematikájú - a helytörténet, a 
néprajz mellett a földrajz, az irodalomtör-
ténet, a nyelvészet, a művészettörténet 
területeivel is foglalkozó - előadások. Az 
áldozatkész mecénások, köztük elsősor-
ban a tokaji városi önkormányzat jóvoltá-
ból e tudományos konferenciák anyaga 
sorra megjelent, s már tucatnyi füzet ta-
núskodik a tudományos feltárás és elem-
zés tervszerűségéről. A helyi, zempléni 
szakembereken kívül a miskolci Herman 
Ottó Múzeum, a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem, a nyíregyházi Besse-

nyei György Tanárképző Főiskola mun-
katársaiból áll az a szerzői gárda, amely 
elkötelezetten vállalja a részvételt a tokaji 
és tokajhegyaljai kutatásokban. Ebből a 
háttérből emelkedik most ki a monogra-
fikus igénnyel szerkesztett új tanulmány-
kötet. (Nem a szerkesztőkön múlt, hogy 
az időrendi feldolgozásban hézag kelet-
kezett, s a tokaji vár históriája a készülő 
második kötetbe csúszik át.) 

A társadalmi termelés földrajzi alapjait 
Boros László mutatja be, aki már negyed-
százada foglalkozik a város település-, 
népesség- és tennészetföldrajzi jellemző-
inek vizsgálatával. A lényegre összpon-
tosítva, fegyelmezett tömörséggel, a je-
lenségek és a tények jól megragadott föl-
vázolásával írta le a város népének élet-
minőségére meghatározó módon ható 
földrajzi jellemzőket. A honfoglalás előtti 
időkből való kismennyiségű helyi régé-
szeti lelet megnehezíti az őstörténeti feje-
zet megírását, de Bencsik János a vonat-
kozó publikációk alapos ismeretében, a 
tájegység közeli lelőhelyein feltárt anyag 
alapján sikerrel vállalkozott a tájtörténet 
korai időszakának bemutatására. Révész 
László szintén óvatosan fogalmaz, amikor 
Tokajt a magyar honfoglalás és állam-
alapítás korában vizsgálja, hiszen a város 
mai közigazgatási területéről nem isme-
rünk hiteles honfoglalás kori emléket, 
azonban a tarcali vezérsír és a Mező-
zomborban töredékesen megmaradt X. 
századi temető mégis jelzi a hely fontos-
ságát. írott forrásokból 1067 óta ismerjük 
innen a Korév nevet, a XIV. századi Ké-
pes Krónikában pedig már a Tokaj név is 
megjelenik Salamon király átkelésének 
(1074) említése kapcsán. A Hímesudvar 
nevű várról Anonymus krónikája tudósít 
(1200 körül), az átkelőhely védelmére 
szolgálhatott e királyi birtokon. A tatárjá-
rástól a mohácsi vészig ívelő történelmi 
korszakról Módy Györgv ír igen alapos 
előmunkálatok alapján. A tatárok feltéte-
lezhetően elpusztították a falut, az újjáte-
lepülésben a hospesek odaköltözése ját-
szott szerepet. A hely jelentőségét a tiszai 
átkelőhely adta, erre vezetett a sóút. A 
XIV. században már a szőlőművelés és a 
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borkereskedelem ösztönzi a fejlődést, 
ennek köszönhetően lett Tokaj később 
mezőváros. A tokaji uradalom történeté-
nek egyik csúcspontja, amikor Szapolyai 
innen indul az ország központjába a ko-
rona megszerzéséért. 

Mohácstól a Rákóczi szabadságharc 
bukásáig terjedő időszakban jelentősen 
megnőtt az 1476 óta mezővárosként szá-
mon tartott Tokaj jelentősége. Indokolt 
tehát, hogy több szerző vállalkozik e kor-
szak tematikus vizsgálatára. Papp Klára a 
birtoklástörténet alapján mutatja ki a he-
lyi sajátságokat. Tokaj egyre erőteljesebb 
szívóhatást gyakorol, hiszen kedvezett a 
jobbágyok letelepedésének; s növekedett 
a curiával rendelkező nemesek száma is. 
A városi törvények szabályozták a szőlő-
gazdálkodást. A XVI-XVII. századi ura-
dalmi és paraszti gazdálkodás részleteit 
Orosz István tanulmánya tárja fel. Tokaj 
sajátos helyzetét az jellemezte, hogy 
szántóföldek híján a szőlő jelentette a fő 
megélhetési forrást. A termeléstechnika 
megváltozása segítette elő a tokaji bor 
hazai vezető szerepének kialakulását; 
elterjedtek az új fajták (furmint), a három-
szori kapálás, a karózás, a trágyázás. Az 
allodiális szőlőgazdálkodás kedvezett e 
folyamatnak, bár a munkaerő biztosítása 
feszültséget okozott a földesurak és a 
jobbágyok között. A földesúri borfoglalás 
volt ennek egyik megnyilvánulása, s el-
vezetett a robot eljelentéktelenedéséhez, 
a bérmunka alkalmazásához. Németh 
Gábor dolgozata a mezővárosi politika 
alakulását kíséri figyelemmel. A szőlő-
művelésen alapuló közös hegyaljai szo-
kásjog hatott az itteni mezővárosok ön-
kormányzatának formálódására, s a 
„törvények és rendtartások" körülhatárol-
ták az autonómiát. Veres László a XVI-
XVII. századi ipar és kereskedelem jel-
lemzésére vállalkozott röviden; az ipar 
csak másodlagos szerepet tölthetett be, s 
nem haladta meg a mezővárosi ellátás 
szintjét. Barta János tanulmánya azt a 
sajátságos helyzetet elemzi, amely a 
kincstári birtoklás és a mezővárosi politi-
ka kettősségéből következett, s ami egy 
viszonylagos autonómia kiépülését en-

gedte csak. Tokaj népességét és termelő-
tevékenységét tekintve nem emelkedett 
ki a zempléni mezővárosok sorából, 
azonban meghatározó volt a szerepe a 
borkereskedelemben, így adhatott nevet 
valamennyi hegyaljai bornak („tokaji"). A 
kereskedelem révén alakult ki a jellemző 
társadalmi szerkezet, amelyben a különál-
lásához ragaszkodó görög, majd zsidó 
kereskedőréteg szembekerült a helyi la-
kossággal. A gazdasági tevékenység 
szempontjából rangos település Tokaj, 
azonban nem tudott kivívni magának ér-
demleges közigazgatási funkciót, nem 
tekinthetjük elsődleges piacközpontnak. 

Az 1711 és 1848 közötti korszak tokaji 
társadalmáról Bencsik János ad igen ár-
nyalt képet. Kiterjedt levéltári kutatásokra 
építve mutatja be Tokaj társadalmának 
rétegezettségét, mobilitását vallási meg-
oszlásban, a jogi-vagyoni osztálytagoló-
dásban, az idegen származású csoportok 
(görögök, zsidók, cigányok, szlovákok, 
mszinok, mecenzéfiek, lengyelek) beta-
gozódásában. A XVIII. századi tokaji vá-
rosképet Gyulai Éva rekonstaiálja, hiszen 
a településszerkezet elemzése tanulságos 
következtetésekkel jár. A kitüntetett föld-
rajzi fekvés a kereskedelmen kívül a 
postaforgalomba való korai bekapcsoló-
dást tette lehetővé. A mezőváros leírásá-
ból a település építészeti és hangulati 
jellegzetességeit ismerhetjük meg. 

Külön fejezet, Falussy József munkája, 
foglalkozik 1848/49- tokaji vonatkozásai-
val és a hadi események krónikájával. A 
XIX. század második felének polgároso-
dó viszonyait Takács Péter mutatja be. A 
mezőváros külső képéről nem festenek 
vonzó képet az akkor idelátogatók, s sze-
repének leépüléséről vallanak az adatok. 
Nemzetiségi lakossága elvándorol, miu-
tán csökken a megélhetési lehetőség. A 
szerző bemutatja a létfeltételek átrende-
ződését, a mezőgazdaság helyzetét, az 
iparosok és kereskedők társadalmi szere-
pét, a kulturális gyarapodást, az önkor-
mányzat működését. 

A kötet zárófejezete Pap Miklós tollá-
ból A tokaji bor és Európa címmel nagy 
anyagismerettel mutatja be Hegyalja híres 
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produktumát, amely meghódítja Lengye-
lországot, Oroszországot, Dániát, Svédor-
szágot, Angliát, s megemlíti hírének elter-
jedését a három nagy rivális országban, a 
franciák, olaszok, németek körében is. A 
hangulatos leírást kissé beárnyékolják 
azok a sorok, amelyek a tokaji bor érté-
kesítésének mai hullámvölgyét elemzik. 

A kötet személy- és helynévmutatója, 
irodalomjegyzéke (mely egyelőre a rész-
tanulmányokhoz illesztve található) jó 
eligazításul szolgál. A korszerű, reális és 
megbízható tartalom megfelelő formát 
kap a kötetben. Csak azt tartjuk szinte 
megbocsáthatatlan véteknek ebben az 
igényes műben, hogy nem találtak módot 
az ő és ű magyar betűképének alkalma-
zására (ami a modern szövegszerkesztők 
esetében nem lehetne gond). 

A monográfia kalauzolása mellett To-
kaj múltjába vezető utunk igen tanulsá-
gos. Látjuk évszázadok nehéz küzdelmét, 
a gazdasági-társadalmi folyamatok kö-
nyörtelen mozgását. Hogy Tokaj tovább 
éljen és virágozzon, ahhoz erőt meríthet 
900 esztendejének tanulságaiból. (Tokaj, 
1995.) 

Kováts Dániel 

KÓSA LÁSZLÓ: 

A gyulai református egyház története 

Kósa László könyve, a Gyulai Füzetek 
című igényes helytörténeti kiadványsoro-
zat 7. tagjaként jelent meg, mintegy elő-
készítve a gyulai református templom 
1995 őszén esedékes kétszáz éves jubile-
umát. 

A protestáns egyháztörténet-írás év-
százados adósságait leküzdendő, úttörő 
munka született Kósa László tolla nyo-
mán, melyet csak szimpatikusabbá és 
megalapozottabbá tesz az a személyes 
hang, az a sok személyes élmény, ami a 
szerzőt Gyulához, a gyulai református 
egyházközséghez köti. Azon a református 
parókián nőtt ugyanis fel, ahol a gyulai 
parókiális iratokat őrizték, s amely a két-
száz éves templomra tekint, lévén Kósa 
László édesapja, Kósa Ferenc 1939 és 
1971 között kisebb megszakításokkal 

gyulai lelkész, édesanyja pedig reformá-
tus tanító. 

A szerző dolgát megnehezítette az a 
tény, hogy a gyulai reformátusság törté-
netének első másfél századáról helyben 
semmiféle írásos emlék nem maradt, 
ugyanakkor az egykorú forrásokból, iro-
dalmi utalásokból az derül ki, hogy Gyula 
városa igen fontos, mintegy alközponti 
helyet foglal el a Tiszántúl reformációja 
folyamatában. Az erre a fontos szerepre 
utaló munkák így nemcsak helytörténeti 
szempontból értékesek: a reformáció és a 
törökellenes harcok folyamatában orszá-
gos, vagy legalábbis nagytáji jelentőségű 
adatokat tartalmaznak. A forráskezelés 
másik véglete ugyanúgy a szerző leküz-
dendő nehézsége: a XIX. századi helyi a-
datbőség, amely elsősorban az egyházi 
élet mindennapjairól szóló tudásunkat 
bővíti. 

A refonnáció Gyulán és környékén 
című fejezetben a szerző a XVI. század-
ban virágkorát élő városról beszél, amit a 
helytörténeti irodalom előszeretettel - és 
méltán - emlegetett Nagy-Gyulaként. A 
magyarországi reformáció egyik fontos 
regionális központja volt Gyula városa, 
amelyben neves történeti személyek, iro-
dalmárok, hitvitázó prédikátorok gyors 
egymásutánban váltották egymást a szó-
széken. Kósa László erős forráskritikával 
tárgyalja a felmerülő adatokat, amelyek 
fényében Gyula és környéke a legkoráb-
ban reformált helyként bontakozik ki 
előttünk. A szerző rávilágít arra a tényre, 
hogy Corvin János özvegyének második 
férje, Brandenburgi György személyében 
a gyulai uradalom tulajdonosa már az 
1520-as években Luther támogatói, majc* 
a speyeri „protestálok" és az Ágostom 
Hitvallás aláírói között volt. 

A városban és vidékén több szálon ki-
bontakozó reformata hatásokról igen ala-
pos elemzéssel számol be a szerző. A 
refonnáció terjedésének lehetőségeit egy-
részt a műveltség iránt fogékony mezővá-
rosi társadalom, mint érzékeny befogadó 
közeg, másrészt a főúri-nemesi pártfogás 
kettősségében vizsgálja. Szigorú forrás-
kritikával számol be Ozoray Imre, Gál-
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szécsi István, Szegedi Kis István itteni 
tevékenységéről, illetve a gyulai latin is-
kola diákjainak továbbtanulásáról. Külö-
nösen érdekes a gyulai viszonyok rajza a 
Habsburg-párti végvárban, amikor már 
nemcsak a környékbeli földesurak, ha-
nem a Habsburg királyt szolgáló végvári 
tisztek is döntően protestánsok voltak, 
egészen addig, míg 1559-ben a gyulai 
városi plébánia egyházi kegyszereit, mint 
már szükségtelent, eladták. 

A fejezet külön érdekessége a lutherá-
nus és helvét irány szétválásának nyomon 
követése. Ebben az időszakban Gyula 
városa a magyarországi reformáció egyik 
fontos, regionális központja volt, s a vár 
1566. évi elestekor a Tiszántói nagy ré-
szével együtt ekkor már református szel-
lemiségű. 

Az Egyházi élet nyomai a török hódolt-
ság idején című fejezetben Kósa László a 
forrásanyag hiányosságaival küzd. A tö-
rök hódítás elől jó időben elmenekülők-
ről szólva igen helyesen jegyzi meg, hogy 
azok általában a vagyonukat könnyebben 
mobilizáló mezővárosi polgárok, iparo-
sok és kereskedők közül kerültek ki. 
Helytálló az a megfigyelés is, hogy a vá-
ros elfoglalása után visszaszivárgó ma-
gyarok elsősorban a jobbágyok lehettek: 
a szokásos ötös szorzóval számolva 1567-
ben ez ezer magyar lakost jelenthetett. 
Míg azonban a magyarok elvándorlása 
folytatódott, addig az összeírt adóköteles 
mohamedánok száma nőtt, bár nagyará-
nyú letelepedésükkel a polgári lakosság 
részéről nem kell számolnunk. A gyér 
adatok fényében kíséri végig Kósa László 
a gyulai reformáaisság híreit a török hó-
doltság során. Óva int az adatok túlbecsü-
lésétől mondván: „a török megszállás bé-
késnek mondható évtizedeiben sem él-
hettek vagyonbiztonságban és életvesze-
delem nélkül a Gyula-vidéki magyarok." 
A magyarság pusztulásához a döntő lö-
kést itt is a tizenötéves háborít és a fel-
szabadító háborúk hozták. Mindkét alka-
lommal megszűnt a gyulai reformátusság 
önállósága, hol a békési egyházmegyé-
hez csatolták, hol pedig Debrecenből 
igazgatták a megmaradt híveket. 

A károsodás maradandó volt, hiszen 
„Gyulától délre és keletre a magyar etni-
kum olyan súlyos veszteségeket szenve-
dett, amelyeket sosem aidott pótolni." 
Azaz eltűnt - a források nem világítják 
meg, hogy miképpen - az egykor népes 
Zaránd és Arad megye magyarsága. Ilyen 
értelemben kétségtelenül igazat adhatunk 
Kósa Lászlónak abban, hogy „ekkor dőlt 
el, hol húzzák meg bő kétszáz esztendő 
múlva a trianoni magyar-román határt." A 
pusztulás több hullámban következett be, 
betetőzte azt a Rákóczi-szabadságharc és 
a magyar lakosság megfélemlítését célzó 
1703-as rácdúlás. Gyula vára császári ké-
zen maradván, az uradalom később ka-
marai - , majd Harruckern-birtok lett. 

Kósa László igen sokoldalú adatanyag-
gal bizonyítja, hogy a török utáni időkben 
mindenütt nyomokban folyamatosan je-
len volt a református egyházi élet. A 
gyulai egyház a rendi társadalom utolsó 
évtizedeiben című fejezetben szerzőnk 
központi helyen foglalkozik a református 
gyülekezet templomépítésével. Az épít-
kezéshez II. József türelmi rendelete 
alapján foghattak hozzá az uradalom jó-
indulatú közreműködésével. 

A régi oratóriumot ugyanis az egyház-
község a Wenkheim-uradalomnak aján-
lotta föl cseretelek és tégla fejében. Az 
építkezés 1791-1795 között folyt, azt 
Micskei Nagy István kezdte és Juhász Ist-
ván lelkész fejezte be. Juhász Istvánnak a 
befejezésből kétszer is kijutott, ugyanis a 
templom és az összes egyházi épület 
1801-ben - a város nagy részével együtt -
leégett. Az újjáépítés sok nehézséggel 
járt, de már 1802-ben istentiszteletet tar-
tottak az új templomban. 1803-ban a ma 
is álló parókia, 1804-ben a toronysisak és 
a padok, az iskola és a tanítói lakások, 
1806-ban a kőkerítés és 1816-ban a fede-
les kőkapu készült el. Ezzel azonban csak 
az újjáépítés fejeződött be, ekkortól már a 
bővítésről is szólnunk kell: 1815-ben 
nyitották meg az Ótemetőt, 1820-ban ki-
bővítették a templomhajót, 1831-ben a 
leányiskolát építették újjá, 1832-ben a 
templomtetőt, majd a toronysisakot zsin-
delyeztették újra. 
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Kósa László igen fontos kérdéssel fog-
lalkozik itt: a presbiteri testületek és tiszt-
ségviselők munkájával, választásának 
gyakorlatával. Érdekes leírást kapunk a 
XIX. század elejének pezsgő presbitéri-
umi életéről, a vezető személyiségekről. 
Tanulságos eszmefuttatásokat olvasha-
tunk az Ecsedy Gábor lelkészi tevékeny-
sége és az eklézsiakövetés régi szokásá-
nak továbbélése közötti összefüggésről. 

A VI. és VII. fejezet 1849-től 1920-ig 
illetve 1948-ig tárgyalja a gyulai reformá-
tus egyház történetét. Szerzőnk az 1849-
ben személyi-, szervezeti- és anyagi vált-
ságból k iemelkedő egyház nagyívű törté-
netét rajzolja, immár tennészetesen sok-
kal bőségesebb adatbázisra támaszkodva, 
mint az e lőző fejezetekben. Részletesen 
beszámol a korszak lelkészeinek tevé-
kenységéről. Különösen érdekesek a 
Gonda Lajos körül kibontakozott vádak, 
amelyek e redményeként a lelkészt le-
mondatták. Ám szerzőnk mintegy igazsá-
got szolgáltat a „vádlottnak": a töredékes 
adatok alapján sorra megcáfolja a vád-
pontokat. Az utódlás az országgyűlési 
választásokkal egyidőben, 1861-ben zaj-
lott le, amikor a jelölést és a szavazást 
már - először - polgári normák szerint 
bonyolították le, az új eljárást azonban 
ekkor még mindenki csak tanulta. 

A népképviselet i elvet ugyancsak meg 
kellett tanulniuk az egyháztagoknak a 
presbitériumok választásakor I860 után. 
Ez tette lehetővé a legszélesebb közéleti 
részvételt a korabeli Magyarországon. 
Szerzőnk részletesen foglalkozik a presbi-
térium-választások évtizedes harcaival, 
illetve az úri rend és a paraszti egyházta-
gok részvételének küzdelmeivel az egy-
házközség vezető posztjain. Ugyancsak 
fontos része a könyvnek az egyházköz-
ség gazdálkodásával, alapjai és alapítvá-
nyai működtetésével kapcsolatos elem-
zés. Szinte a mindennapok szövevényes-
ségét érezzük ki a szerteágazó ügyekből, 
kapcsolatokból, amikor Kósa László 
könyvét olvassuk. 

Az 1948-1990 közötti időket tárgyaló 
VII. és A jelen című IX. fejezet csak vázla-
tát tudja adni a bőséges adatanyagból 

kibontakozó részletgazdag képnek . A 
jelenkort vázoló fejezet nem is vállalkoz-
hat egyébre, mint a felszentelésének két-
századik évfordulójára megújult t emplom 
renoválásának vázlatos ismertetésére. 
(Gyula, 1994.) 

Demeter Zsófia 

BURA LÁSZLÓ: 

A szatmári Református K o l l é g i u m é s 
diákjai (1610-1852) 1 

A szerző Kolozsváron Szabó T. Attila 
és Jakó Zsigmond tanítványa volt és ami-
kor Szatmárnénetiben tanár, majd igazga-
tó lett, komoly eredményeket ért el a tu-
dományos kutatás területén is. Elég ha 
ezzel kapcsolatban megemlí tem Szat-
márnémeti (Satu Mare) utcanevei Bp. 
1987. munkáját, melynek megírásában 
Szabó T. Attila: Kolozsvár te lepülése a 
XIX. század végéig című könyve szolgált 
mintául. A néprajz területén is rendszere-
sen munkálkodik. Zöld erdőben fenyő 
zöldje (Szatmár megyei magyar népda lok 
és népballadák B. Albert György zeneta-
nárral); Szatmári népballadák; Szatmár 
vidéki néphagyományok (társzerzőkkel). 
Mindezek elismeréseként a Magyar Nép-
rajzi Társaság levelező tagjai sorába vá-
lasztotta. 

Sikerült felfedeznie és megmenten ie 
azt a rendkívül nagy értékű levéltári és 
irattári anyagot, mely 1610-től kezdve a 
Szatmári református Kollégium, illetőleg a 
Pázmány Péter által ugyanitt alapított je-
zsuita Kollégium történetére vonatkozik. 
„A munka megírásának gondolatát 
(néhai) Dankanits Ádám történész bará-
tom sugallta. A Hét munkatársaként 1972-
ben olvasótalálkozón járt Szatmárné-
metiben, tőle szereztem tudomást a mat-
rikula létezéséről (és lelőhelyéről). Meg 
kell írni - mondta - a matrikula alapján 
az iskola történetét, ahogyan J a k ó Zsig-
mond és Juhász István megírta az enyedi 
diákokét a nagyenyedi diáknévsorok 

1 Erdélyi Tudományos Füzetek 217. 
Szerk. Dávid Gvula. Kolozsvár 1994. 
67 old. 
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alapján. Az adatgyűjtés- és feldolgozás 
elveit, a következő módszereket Jakó 
Zsigmond professzor úr körvonalazta szá-
momra (mindezért s a munkavégzés fo-
lyamán kapott mindig hasznos segítségé-
ért ezúton is köszönetet mondok), azután 
munkához láttam." 

A feldolgozás során rendkívül érdekes 
adatok kerültek felszínre a magyar iskola-
történetre, művelődésre vonatkozóan. Az 
iskolához mindig könyvtár is tartozott. Az 
első feljegyzés 1632-ből származik, ami-
kor Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 
adományából csaknem száz kötetet vásá-
roltak. A szótárakból több példány is 
megtalálható volt a könyvtárban, különö-
sen Szenczi Molnár Albert latin-magyar, 
magyar-latin, Calepinus hét- és tizenegy-
nyelvű szótárát említik többször is. Erről a 
könyvtárról egy külön dolgozata is meg-
jelent a Partiumi könyvesházak 1623-
1730. gyűjteményes kötetben Keserű Bá-
lint szerkesztésében 1988-ban, de akkor 
Kulcsár György álnevet kellett használnia 
Bura Lászlónak, hogy a román államhata-
lom súlyos büntetését elkerülje. 

A matrikula gondos tanulmányozása 
lehetővé tette annak megállapítását, hogy 
a szatmári Kollégiumnak a kolozsvári, 
nagyenyedi, a debreceni és a sárospataki 
kollégiummal voltak a legszorosabb kap-
csolatai. Különösen Debrecenben folytat-
ták legtöbben Szatmárból tanulmányai-
kat. Ezek száma az első ötnegyed szá-
zadban 102, Sárospatakon 32, Kolozsvá-
ron 29, Nagyenyeden 14. A továbbtanu-
lók, akár honi, akár külföldi iskolákba 
kívántak is menni, egy-két évig falusi 
tanítóságot, rektorságot vállaltak, hogy a 
szükséges pénzt vagy legalábbis annak 
egy részét összegyűjtsék. 

A Kollégium törvényeiben jól kimutat-
ható a debreceni és a sárospataki hatás, 
de még a diák-önkormányzat is ehhez 
hasonló. „A diákviseletet 1624-ben a ké-
sőbbi I. Rákóczi György fejedelem állapí-
totta meg a váradi zsinat határozata alap-
ján: bokáig érő fekete köntös, fehér 
gombokkal kapcsolódott; ehhez járult a 
sárga szegélyes zöld alapú posztószűr, az 
ún. tóga; a diákoknak hosszú, henger 

alakú, nyestbőrből készült kunsüveget, 
ún. sinkót kellett viselniük; lábbelijük a 
csizma volt. 1774-ben helyettük a kalpa-
got és fekete palástot vezették be." 

A kezdeti korszakban átlagosan a tanu-
lók 47%-a Szatmár megyei és ez fele-fele 
arányban oszlott meg a megye és Szatmár 
város között. Az erdélyi megyékből több 
mint 8% származott, de jöttek a székely és a 
szász székekből is, ez utóbbiak mindig né-
metül írták be a nevüket. Erdélyen kívülről 
jött 38%, míg a törökhódoltságból 5% szár-
mazott. Ilyen nagy kohó volt ebben az idő-
ben egy iskola. 

A legrégibb korszak társadalmi össze-
tételét nem ismerjük, de a XIX. század 
első felében a felsőbb tagozatokban több 
a magasabb társadalmi osztályból szár-
mazó tanuló: az összes létszámnak mint-
egy harmada. A polgárok rétegét 29%, a 
papi családokat 22% képviseli. Földmű-
ves szülőktől származik a gyermekek 7%-
a, ezek nagyobb része is Szatmárból és 
Németiből származott. 

A helytörténetnek nagyon fontos része 
az iskolatörténet és ezt sehol máshol nem 
érzik annyira, mint ott ahol a magyarok 
kisebbségben élnek és a megmaradásuk 
legfontosabb záloga: az iskola és benne a 
magyar nyelv. Ezért foglalkozik Bura 
László is az iskolatörténettel, a helyne-
vekkel, a néprajz legkülönbözőbb ágaival 
és a nyelvhelyességgel, melyről külön 
egy kötetet jelentetett meg. Ez egyben 
mutatja azt is, hogy egy kisebbségben élő 
tudós kutatónak milyen sok irányban kell 
dolgoznia. 

Balassa Iván 

PAP MIKLÓS: 

Ami az irodalomtörténetből kimaradt 

A Notitia Hungáriáé díjjal kitüntetett 
Pap Miklós érdekes irodalmi vonatkozású 
könyvvel lepte meg olvasóit. A szerző 
eddig Tokaj és Hegyalja múltjával, a tör-
ténelmi borvidék kialakulásával, földrajzi 
adottságaival, a tájegység tárgyi és szel-
lemi életével foglalkozott. Több könyvé-
ben megírta a tokaji bor nemzetközi sike-
reit, elterjedését, s e világhírű nedű ha-
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misításait is. A szerző nemcsak a magyar 
borászati szakirodalomban tett szert hír-
névre, hanem Tokaji című könyvével is 
nagyobb sikert aratott: munkáját a Párizs-
ban székelő nemzetközi zsűri arany díjjal 
tüntette ki. 

Most megjelent könyvében említi, 
hogy helytörténeti és irodalomtörténeti 
kutatásai közben sok értékes, s közérdek-
lődésre számító adatra bukkant. Olyan 
adatok ezek, amelyek vagy teljesen isme-
retlenek, vagy alig ismertek, amit az élet-
rajzírók, lexikonok, irodalomtörténészek 
meg sem említenek. E megállapítás egyik 
legjobb példája a könyvben szereplő 
Balassi Bálint, akiről korábban kevésbé 
volt tudott, hogy két évig tartózkodott 
Tokajban. A szerző a tokaji vonatkozások 
mellett, más helyet pl. Debrecent is említi. 

Nemcsak a hazai, hanem az európai 
irodalomban is érdeklődésre tarthat szá-
mot a Lenau tokaji szerenádja című rész. 
Ebben a költőnek egy féltve őrzött tokaji 
emléke rejtőzik. A legértékesebb szere-
lem első jele ez. A három huszár sebes 
vágtatása, a fergeteges csárdai jelenet 
ihlette meg a férfivá serdült Lenaut Miska 
a Tiszánál és a Csárda című versének 
megírására. A ménes meghajtásának le-
írásában talán Petőfit előzi meg: 

Rohanva vágtat pár csikó, 
Kergetve vad Jutásra, 
Béresfiúknak - hajcihó! 
Süvít a karikása. 
Repül a föld a mén alatt 
Amint rohan patája, 
És félretol szelet, vihart, 
Nem hajtva zokszavára. 
A Csárda című versében a táncjelenetet 

így írja le: 

Mind frissek voltak és üdék-
Mind karcsú, ifjú lányok., 
Keringve könnyen, mint pihék. 
Az ifjak, - mind zsiványok. 

Tokaj, Lenau számára két évig tartó 
gyermekálom volt, letűnt tündérvilág. 
Elröppent a kis tokaji Terézke alakja, aki 
bizonyára sok vers ihletője volt. Nevét 
nem őrizte meg az irodalom, csak Lenau 

emlékszik meg róla életrajzában, nem kis 
nosztalgiával. így vall sógorához írott le-
velében: „Ifjúságom két legszebb évét 
töltöttem Tokajban, a legjobb borok, és a 
legszebb lányok hazájában." 

Pap Miklós a szűk értelemben vett iro-
dalomtörténet mellett foglalkozik olyan 
személyekkel is, mint pl. Szénffy Gusztáv 
dalgyűjtő és zeneszerző, vagy a néprajzi 
szempontból is érdeklődésre tartó Zem-
plényi Árpád, az utolsó sámán. 

A mű igen tanulságos, stílusa élveze-
tes. A hézagpótló munka az Országépítő 
Alapítvány támogatásával jelent meg. 
(Tokaj, 1995.) 

Dr. Szamosújvári Sándor 

VARGA DOMOKOS: 
Kies Kiskunság, szeretett Szentmiklós 

Varga Domokos kivételesen esti sétát 
engedélyez magának; elhagyja a műte-
remre emlékeztető könyvesházat, ahol 
álló nap írja fontos kézi- és tankönyveit. 
Kisétál a világukból, hagyja, hogy agyát 
és szívét átszellőztesse egy bizsergető 
fuvallat: a szülőföld, a gyerekkor képét, 
emlékét föl-föllebbentő szellő. Az emlék-
képek foszlányai vagy markáns vonalai 
számunkra is ismerősek a szerző korábbi 
tablóiról, de most előlépnek, és új, önálló 
körképpé formálódnak. 

Valahogy így képzeljük a Kiskunság-
ról, benne Szentmiklósról, a kiesnek állí-
tott tájról, a szeretettnek mondott városról 
szóló új könyv születését. 

A kis méretű és karcsú könyvecskét 
mégsem csak egyéni indíttatás hozta 
napvilágra. A Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium, Kunszentmiklós város és a 
Baksay Gimnázium patinás könyvtáráért 
létrehozott alapítvány támogatta a megje-
lenését, hiszen Varga Domokos a tájegy-
ség népének lelkéből szól, ráadásul sok-
szor a közösség szavaival. És akikhez 
beszél vagy akikkel beszélget, az is a sa-
ját népe, mert jó író módjára ki-kisandít 
ugyan szélesebb körök felé, de a meg-
szólítottak egyértelműen a címbeliek. Ezt 
a cím formája is igazolja, ami egyszerre 
témajelölés és levélkezdet. 
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Az oldalakat szemügyre véve ismerte-
tést (Kiskun krónika) és vallomást (Egy 
hajdani kiskamasz vallomásai), függe-
léknek pedig korábbi írásos anyagok 
közlését, így forrásgyűjteményt is várha-
tunk tőlük {Régi pennák sercegésé). Nem 
lesz-e heterogén egy ilyen összeállítás? 
Talán az lenne, ha az író nem úgy ismer-
tetne, hogy az egyben titkok fátylának a 
föllebbentése, tehát beavatás, ami — kü-
lönösen ha szubjektív töltésű is - a tárgy-
hoz való sajátos kötődését mutatja. Val-
lomás ezért az első rész is, csak tárgyias 
anyaga a szeretet kifejeződésének. Felvé-
tel az objektív világról, amelyik kerete a 
benne forgó, de külön is megrajzolt 
szubjektívnak: makrokozmosz a mikro-
kozmosz elő- és hátterében. A kettőt kü-
lönben össze is békítik az Elöljáróban 
sorai, amelyekben a mindegyikhez köt-
hető kulcsszavak jelentős érzelmi töltetet 
hordoznak: szívesebben, szépet, szeretett, 
tiszteletadás, pátria, dajka, öröm. 

A Kiskun krónika nem kevesebbre 
vállalkozik, mint hogy az eddig napvilá-
got látott bemutatások mellett is nyújtson 
valódi többletet, mondjon még náluknál 
is igazabbat. 

Úgy tűnik, hogy ezt a merész célt el is 
éri, mégpedig epikus-leíró anyagaival, 
színes kavalkádot teremtő fabulás elő-
adásával (Farkasok, rókák), a két öreg 
„adatközlő" megszólaltatásával, emléke-
zetes alakításukkal, nyelvjárási szövegeik 
irigylésre méltó mennyiségével és szép-
ségével, a bennük élő madártávlatos ké-
pek közelrehozásával, élővé tételével. A 
Petőfi nyomában-nak egyenesen tan-
könyvben lenne a helye Illyés írása mel-
lett, hiszen még annál is testközelibbnek 
érezzük. Varga Domokos ihletett nép-
rajzosként festi a nép, népe életét: múltját, 
jelenét; de szakavatott történetíróként, 
krónikásként, irodalmárként, újságíró ripor-
terként is jegyzi, bemutatja, liírré teszi, val-
latja a történéseket, eseményeket vagy 
más mozzanatokat. Bemutatkozik mint 
erdész és mint környezetvédő is. Nem a 
szemlélődő, elméleti szakember szól 
hozzánk, hanem a javítani akaró gazda, a 
szaktanácsadó mérnök (Nemzet i Park). 

Az első fejezetet átszövi az Átokcsator-
na kérdésköre, ennek az életet alapjai-
ban átrendező lecsapoló és öntöző kaná-
lisnak a megépülte és léte. Elrontott és 
mindent megkeserítő mivolta. Úgy jelenik 
meg a panaszjegyzőkönywé lett írásban 
mint átok, e redendő bűn, minden baj 
gyökere és így a vád tárgya. Számunkra 
pedig mint nem szívderítő felfedezés, 
amit alig szépít a mai emberek már eny-
hül tebb ítélete. 

A második rész vallomásfüzére egy 
másfajta emlékállítás az íróban élő bál-
ványnak. Itt nyíltan beszél, nem áttétele-
sen. Ahol az epikum vagy más rajzolatok 
elfednék a vallomást, ott kibeszél a sorok 
közül, filozofál. A szösszenetes emlék-
morzsák, a múlt nevelő-éltető mozzanatai 
ha nem kiáltanak is föltétlen toll után, 
általuk mégis mi is ifjodunk, töltődünk. 
Sokszor találkozunk átizzó felületekkel, 
mint pl. amikor a Baksay Sándor reál-
gimnáziumról írva Kosztolányihoz fogha-
tóan bontogatja a tanárokat borító sebek 
kötéseit. 

Ennek a résznek köszönhetjük az 
egész könyv csúcsait. A Vallomás az élet 
érteimérőlés a Vallomás apámról szerke-
zetileg is a tetőpontot jelentik, de bennük 
sűrűsödnek a szerző legfőbb mondandói 
is. Az egyiket két szép, értelmes tüdőbe-
teg fiatal halálba hanyatló szerelmének a 
szemlélése fogalmaztatja meg: „...amíg 
élek és erőmnél vagyok, dolgom is van a 
világban. "A másikban Móriczra emlékez-
tetően írja ki magából az apával szemben 
elkövetett vétket és annak a szégyenét, 
hogy fiatalon, fiús lázadásában megtagad-
ta tőle a viszonzásul várt szívmeleget, a 
szeretetet. De beavat bennünket felnőtt-
kori álmába is, melyben a halott apa a 
saját melegével föloldozza a megszégye-
nült fiút, visszaadja neki a kezdeti felhőt-
len kapcsolat boldog érzését. Ilyen szitu-
ációt hitelt érdemlően papírra vetni csak 
teljes őszinteséggel és keresetlen stílus-
ban lehet. Esetünkben a távirati stílus kop-
panó mondatai ilyennek bizonyulnak. 

Varga Domokos a „hazulról elkerült, 
de soha el nem szakadt fiú" tiszteletadá-
sának tekinti mostani írását. Megalapozott 
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a várakozása, hogy mi is azt lássuk ben-
ne. Hazaszálló sóhajt, a hűség és szeretet 
könyvével. Csak így teljesülhet, hogy tu-
dósként úgy foglalkozik a szűkebb haza 
múlt- és jelenbeli dolgaival - olyan sokré-
tűen, akkora hozadékkal, ugyanakkor 
imponáló könnyedséggel - ahogyan te-
szi; szépíróként pedig úgy írja meg - hol 
balladásan, hol meg adomázva, hol törté-
nelmi esszébe oldva vagy éppen deáktü-
körbe csiszolva - a bölcsőhelyhez kötődő 
élményeit, ahogyan könyvében látjuk. 

Ábrahám Imre 

NÉMETH PÉTERNÉ: 

Pedagógusok az 1956-os 
forradalomban Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében 

Az elmúlt fél évtizedben - a levéltárak 
megnyitásának eredményeként - örven-
detesen megnövekedett az 1956-tal fog-
lalkozó források, dokumentumok közzé-
tétele. E munkák között különleges fi-
gyelmet érdemel a Németh Péterné által 
összeállított gyűjtemény, mert sajátos 
szemszögből, az értelmiség egy szűkebb 
rétegének: a pedagógustársadalomnak a 
forradalom napjai alatt tanúsított magatar-
tásán keresztül érzékelteti az eseménye-
ket. Az összeállítás - azontúl, hogy bemu-
tatja a pedagógusok forradalomban ját-
szott szerepét - pontosan dokumentálja a 
velük szemben alkalmazott megtorlást is. 

A mű alapvetően két fejezetre osztható. 
Az elsőben a megyei (járási) tanácsi és 

pártszervek (művelődési illetve agitációs 
és propaganda osztályok) 1957-es kelte-
zésű jelentéseit olvashatjuk - egyebek 
mellett a hitoktatás helyzetéről, az MSz-
MP befolyásának alakulásáról, valamint a 
pedagógusokkal kapcsolatban fogana-
tosított intézkedésekről: a politikai (és 
néhol cinikusan szakmai) indokokkal 
alátámasztott elbocsájtásokról, fegyelmik-
ről, áthelyezésekről. A korabeli helyzetér-
tékelésre jellemző a megyei agitprop 
osztály 1957. június 23-áról keltezett je-
lentése, melyben megállapítják: „Az ok-
tóberi eseményekben való aktív részvétel 

az értelmiségnek csak egy kis százalékát 
érintette. A résztvevők egy része osztály-
idegen, származásánál és egyéb vélt sé-
relmeinél fogva érezte azt, hogy eljött a 
cselekvés ideje. (...) Egy másik részük -
és ez a jelentősebb része - főként falusi pe-
dagógusok, az októberi események előtti 
sajátos körülményeiknél fogva (begyűjtés, 
tsz-szervezés, hittantanítás, tanácstagság 
stb.) sodródtak bele az eseményekbe. 
(...) Az eseményekben aktívan részt vet-
tek túlnyomó többségben a helyzet fel 
nem ismeréséből, politikai tisztánlátás 
hiányából, eszmei zavarodottságból ke-
rültek az események sodrába. Néhányan 
a piúlt rendszer nacionalista, soviniszta 
neveléséből eredő beállítottság miatt ke-
rültek az ellenforradalom oldalára..." 

A terjedelmesebb második fejezet a 
forradalomban szerepet játszó pedagógu-
sok ügyében hozott bírósági ítéleteket és 
fegyelmi határozatokat közli - jegyzetek-
kel kiegészítve - , településenként cso-
portosítva a dokumentumokat. 

A gyűjteményből kirajzolódó sorok 
egy fájdalmas és kesení korszak emlékét 
idézik. A közzétett iratok meghurcoltatá-
sok és megaláztatások dokumentumai, 
melyek kitűnően ábrázolják a bosszú-
szomjas hatalom szándékát, amely el 
akart rettenteni, meg akart félemlíteni és 
példát akart statuálni. 

Úgy vélem, e kötet - miként azt Né-
meth Péterné is kívánta nemcsak kitű-
nő forrásanyag kutatók és laikusok szá-
mára, hanem „az iratokban szereplők, 
akár élők, akár csak leszármazottaik e 
munkát megkésett, de szükséges jóvátétel-
nek fogják tekinteni". (Nyíregyháza, 1994.) 

Oláh András 

LÁBADI KÁROLY: 

Kopács, a víz melletti falu1 

Az első világháború után megalakult 
Szerb-Horvát-Szlovén Királyság területé-
hez csatolt baranyai Drávaszögnek egyik 

1 A budapesti Lítea Könyvszalonban el-
hangzott bemutató szerkesztett szöve-
ge. (Szerk.) 

113 



legrégibb, magyarok lakta községe, a 
Duna és a Dráva vízivilága által körülölelt 
faluja Kopács. A Drávaszög földje fontos 
szerepet játszott a magyar művelődés 
történetében. Őrzi ez a föld neves prédi-
kátorok, a hazai reformáció történetében 
oly jelentős hercegszöllősi kanonok em-
lékét, majd a török ellen harcoló vitéz 
Zrínyi Miklósnak és hadainak nyomát. 
Szülőföldje a hit igazságait és a lélek 
nyugalmát nagy lelkitusák árán is kereső 
Vörösmarti Mihálynak, a tudós református 
lelkipásztor Ács Gedeonnak - róla éppen 
nemrégiben írt könyvet Lábadi Károly - , s 
szülőhelye a budapesti Néprajzi Tanszék 
tudós professzorának, Tálasi Istvánnak. 

Hercegszöllős, Laskó, Vörösmart, Csú-
za, Pélmonostor, Kopács, Belye, Várdaróc 
és más településeknek neve nem min-
denki számára ismeretlen, jóllehet évti-
zedeken keresztül alig hallottunk róluk. A 
vidék népéletének kutatástörténete nem 
szegény. Erről könyvének első fejezeté-
ben Lábadi Károly is beszámol. De első-
sorban nem is néprajzkutatók foglalkoz-
tak legtöbbet ezzel a vidékkel, hanem 
történészek, társadalomtörténészek, mű-
velődéstörténészek, egyháztörténészek. 
Néprajzi kutatások jószerivel csak a múlt 
század második felétől fordultak figye-
lemmel e vidék felé, s a helyi kutatók is 
ettől az időtől kezdve jelentkeztek. Külön 
is érdemes megemlíteni, hogy 1941-ben, 
amikor ez a kistáj visszakerült Magyaror-
szághoz, egy kutatócsoport, amelynek 
Tálasi István is tagja volt, alapos gyűjtést 
végzett itt. Ebben a csoportban a néprajz-
kutató mellett sok más tudományág kép-
viselője is részt vett. Közöttük volt Katona 
Imre is, a jeles folklorista aki Lábadi Ká-
rollyal az 1970-es évektől kezdve több 
könyvet írt a Drávaszögről. A táj a magya-
rok mellett lakóhelye a későbbi jövevény 
telepes németeknek, horvátoknak és 
szerbeknek is. 

Ez a táj, ez a falu - Kopács - volt az 
otthona Lábadi Károlynak és családjának 
évtizedeken keresztül. Ezt sajnos múlt 
időben kel! már mondanunk. Ezt a falut, s 
vidékét kutatta Lábadi Károly hosszú 
éveken keresztül. Munkája mozaikjából 

állt össze Kopács népéletének és hagyo-
mányos paraszti kultúrájának monográfiá-
ja. Ez a kép lehet, hogy mozaikszerű, s a 
jelenségek határai hol elmosódottabbak, 
hol élesebb, tisztább képet adnak. Egy-
mást mégis felerősítve megrajzolják a falu 
életének teljes képét. 

E munka születését végigkísérhettem. 
Lábadi Károly számára az írás és a kutatás 
- úgy tűnt nekem - az értelmes, céltuda-
tos munka lehetőségét is jelentette a me-
nekülés, a kényszerű száműzetés idején. 
Lábadi Károlynak nem ez az első könyve 
Kopácsról. Nagy érdeklődéssel olvastuk 
évekkel ezelőtt is már a vízivilágot bemu-
tató munkáját, a történeti és az élő nép-
költészetről Katona Imrével együtt ki-
adott gyűjteményeit, s sok-sok egyéb ta-
nulmányát, amelyek a falu, a táj történe-
tét, népéletének sok más fejezetét dol-
gozták fel. S mindezt mintegy családi 
vállalkozásban végezte, hiszen felesége, 
Lábadiné Kedves Klára is szakavatott ku-
tatója a vidék népéletének és művelődés-
történetének. 

Lábadi Károly könyve mutatja, hogy 
még a magyar néprajzi fényképezés korai 
történetének néhány fejezete is ehhez az 
elszakított baranyai tájhoz kapcsolódik. 
Az évszázados fényképek forrásértéke 
nagyon nagy, s nagyon szemléletesek a 
kötet rajzai is. 

Amikor megkaptam Lábadi Károly 
könyvét, dedikációját mély megrendülés-
sel, nagy megdöbbenéssel olvastam. Egy 
atlantiszi világról szóló tudósításként 
ajánlotta nekem írását. 

Ismerjük az elsüllyedt Atlantisz törté-
netét, amely a rég elveszett hannonikus, 
a szép világot jelentette, amelyről a régi 
görögöknek is csak vágyálmaik voltak. 
Az a világ menthetetlenül elveszett. A 
Drávaszög Atlantisza, egy darab magyar 
szülőföld most süllyed. A táj református 
templomairól szófó könyvében azt írja 
Lábadi Károly: „...mi vár még a természe-
tes úton is olvadó magyarságra? Meríthet-
e életerőt múltjából, mint már annyiszor 
tette? Egyharmadának, amelyet szétszórt 
a háború, a félelem, szíve lesz erősebb 
vagy életösztöne, amikor a visszatérésről 

114 



kell határoznia? Vagy a szétszóródás sorsa 
vár rá?" 

Szinte megválaszolhatatlan kérdések 
ezek. Biztató hír kevés, szomorú annál 
több jön a Drávaszögből. E közegben 
felerősödik minden vigasztaló szó, min-
den vigasztaló hír. Katona Imrétől hallot-
tam a minap: Lábadi Károly könyvének 
egy példánya valamilyen úton eljutott 
Kopácsra. Az emberek kézről kézre ad-
ják, olvassák és - vigyázzák. És ez lehet a 
vigasztaló hír. Az elsüllyedt, vagy süllye-
dő drávaszögi Atlantisznak éppen ebbe a 
könyvbe foglalt múltja, közelmúltja és 
bemutatott paraszti kultúrája lehet az a 
vízből kiemelkedő sziklaalap, amelyen a 
közösség megvetheti lábát, s amelyre 
alapozva újra indíthatja életét, újra épít-
heti szülőhelyét, hazáját egy békésebb 
világban. Vagy Lábadi Károly hasonlatá-
val élve - ez a könyv lehet az a földbe 
szúrt száraz marázsakaró, amely a közös-
ség életerejét magába szívja és terebélyes 
fává zöldül a Kopácsi rétben. Adja Isten, 
hogy úgy legyen! 

Barna Gábor 

DEMETER Z. MÁRIA (szerk.) 

„Egy igaz történet, részletekben.. ." 

A kötet a cigány-magyar együttélés 
kérdéseit veti föl, tárja a közgondolkodás 
elé, mégpedig ezen együttélés pozitív, a 
kölcsönös megbecsülés, rokonszenv, a 
harmonikus kapcsolatok példáit állítja a 
figyelem homlokterébe. A bővülő és egy-
re gazdagodó ciganológiai/ romológiai 
irodalom sajátos műfajú terméke, amely 
cigányokról és magyarokról szól, úgy, 
ahogyan cigányok és magyarok írtak a 
kőbányai önkormányzat által meghirde-
tett pályázatra, közös sorsukról, kapcsola-
taikról, olyan személyes élményeikről, 
amelyek közelebb hozták őket egymás-
hoz, lélekben összekötötték őket. A ci-
gány és a magyar kultúra összefogásának, 
s a cigány és a magyar kisebbségek sors-
közösségének mélyebb példái ezek az 
írások. „A nehéz sors egybekovácsolta 
őket" - írja egyik szerzője. Vallomások 
ezek, amelyek értelemhez és érzelemhez 

egyaránt szólnak, anélkül, hogy romanti-
kusan szépítenék a valóságot. Sőt, néme-
lyikből kilátástalanság, szomorúság árad, 
a jelen gondjainak, a jövő feladatainak 
tárgyilagos ábrázolása közben; az örök-
lődő sorsokból kitörni akaró, elesett em-
berek erőfeszítése, a lehetséges kapasz-
kodók, kiutak - mint munkalehetőség, 
tanulás, akár hitbéli megtérés keresése 
közben. 

Élmények megírására ösztönöztek a 
kötet alapanyagát jelentő pályázatok, s 
mint egyik pályázó megfogalmazta: 
„számtalan sok élménye volt." Az ábrázolt 
kapcsolatok alaphangja hiteles: csak miu-
tán „a kezdeti bizalmatlanság feloldó-
dott", érezték igazán, hogy „egy családot 
jelentenek". 

A társadalomlélektani szakirodalom-
ból, akárcsak saját mindennapi - s külö-
nösen a régióbeli - tapasztalatainkból 
tudjuk: a népcsoportok együttélésének 
különböző szintjei, fokozatai vannak, 
amelyek a kölcsönös bizalmatlanságtól az 
elkülönülésig, a közömbösségtől a kire-
kesztésig vezethetnek; az ellenérzések 
pedig ellentétekhez, idegenkedéshez, 
konfliktusokhoz. E válogatott írások -
gyakran kiforratlan eszközökkel, egysze-
rű vonalvezetéssel, máskor ízes, gördülé-
kenyen megírt történetekben - embersze-
retetet sugároznak. Egyedi mindennapi 
esetek révén rávilágítanak arra, melyik a 
járható út az egymás megbecsüléséig, 
szeretetéig. Személyes tapasztalatokon 
keresztül meggyőzően érzékeltetik a so-
kat - de talán nem eleget - hallott általá-
nosságot, hogy e kapcsolatok kedvező 
alakulása mindenkor igen' érzékeny ma-
gatartást, toleranciát, befogadókészséget, 
nyitottságot és önmérsékletet is kíván 
meg a többség és a kisebbség részéről 
egyaránt. 

Ezen írásokból elemzők számára jól 
kiszűrhető tanulságok, jól látható model-
lek, kommunikációs sémák érződnek, 
tükrözik azt, hogy különböző konkrét 
történeti, társadalmi, területi, települési 
viszonyok közepette miként működnek a 
mindennapi életben a pozitív kapcsola-
tok e két népcsoport között. Hogy miként 
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működik az együttélés ott, ahol a (helyi) 
társadalom kapaszkodót kínál a cigá-
nyoknak. Ott, ahol megtalálja helyét akár 
a szűk helyi munkaerőpiacon. A kölcsö-
nösségek hálózatában. Ahol lakókörnye-
zetében a társadalom megbecsült tagja. 
Ahol működik a kölcsönös egymásra-
utaltság. Egymás elvárásait tiszteletben 
tartják. Ahol „talajt talál és talpra áll" az 
elesett. A többség és a kisebbség közötti 
bizalom erősítése többek között a merev 
elválasztófalak bontásának a kérdése, s a 
falat - tudjuk - két oldalról kell bontani. 
Ez egyik érzékletes tanulsága az itt egy-
begyűjtött írásoknak. 

Az Európa Tanács 1994. decemberé-
ben meghirdetett kampánya sajátos ak-
tualitást ad e kötetnek (amely az 1993 
őszén meghirdetett és 1994 júniusában 
lezárult pályázatoknak a terméke). E 
kampány is a tolerancia pozitív példáinak 
felmutatását szorgalmazza, a rasszizmus, 
intolerancia, antiszemitizmus és idegen-
gyűlölet ellen. A meghúzódó alapprob-
lémák tudatosítása - oktatás, gyermekvé-
delem, hagyományőrzés, foglalkoztatás, 
előítéletesség terén - , eszközrendszerek 
illetve eszköztelenség felvázolása nem 
csupán a kerületi (vagy tágabb), kisebb-
ségi és többségi olvasóhoz szól, hanem 
szakemberek, s elsősorban természetesen 
az önkormányzatok tevékenységét is hi-
vatott támogatni. 

Miközben a könyv több tudományág 
számára - népismeret, neveléstudomány, 
művelődéstörténet, helytörténet, szocio-
lógia — jelent hozamot, reményeink sze-
rint konkrét vagy akár kevésbé kézzel-
fogható tudati, társadalmi hatása is ter-
mékenyen megmutatkozhat. A kötetet 
Székely András Bertalannak a magyaror-
szági és a régióbeli cigányság helyzetét 
e lemző Utószava zárja. (Budapest. Kőbá-
nyai Önkormányzat, 1994.) 

M.Z.D. 

DOMBÓVÁRI JÁNOS: 

Pusztafedémestől Tállyáig 

Mozart kortársára, Lavotta János zene-
szerzőre, hegedűvirtuózra, színházi kar-

mesterre és házitanítóra emlékezünk 
születésének 230. évfordulója alkalmá-
ból. A sátoraljaújhelyi Lavotta Alapítvány, 
valamint a Lavotta Művészeti Iskola ün-
nepi rendezvénysorozatának keretén 
belül. Dombóvári János, mélyhegedű -
történelem - ének szakos tanár, a Művé-
szeti Iskola igazgatója, ötéves forráskuta-
tó munkájának összegzéseként monográ-
fiát jelentetett meg a miskolci Szent 
Maximilian Kiadónál Pusztafedémestől 
Tállyáig címmel. 

Dombóvárinak, a saját bevallása sze-
rint - mint azt a könyv utószavából meg-
tudjuk - megfigyeléseivel, következteté-
seivel nem állt szándékában beavatkozni 
a zenetudomány dolgaiba. Hála Istennek 
ezt mégis megtette: a most megjelent élet 
- és korrajz alapos és kiváló munka: ze-
netudományi hiányt pótol. 

A könyv bevezető fejezete korrajz. A 
XVIII. századi Európa történelmi hátteré-
nek felvázolása, a felvilágosodás eszméi-
nek magyarországi hatása, a magyar 
nyelv diadala a politikai életben, az iro-
dalmi és zenei élet új, egyetemes, nem-
zeti programja, a nemzeti felemelkedés 
eszményének összetartó ereje, a magyar-
ság jelképeinek fontossága és hangsúlyo-
zása mind-mind segítségünkre van ab-
ban, hogy Lavotta munkásságát megért-
sük és a magyar zenetörténetben helyét 
kijelölhessük. 

A Magyarországon élő, a különféle 
nemesi rezidenciákon működő, vagy 
egyházi szolgálatban álló, javarészt ide-
gen származású vagy műveltségű hang-
szeresek, énekesek, zeneszerzők, kar-
mesterek, virtuózok, zenetanárok, hang-
szerkészítők „tagjai akarnak lenni annak a 
kulturális közegnek, mely körülveszi 
őket, s melynek földrajzi területén mű-
ködnek". A haza is befogadja mindazo-
kat, akik a nemzeti törekvéseket magu-
kévá teszik. Zenéjüket, a katonai tobor-
zások jellegzetes kísérőjeként megjelenő 
verbunkost is át-meg átitatja a nemzeti 
büszkeség szelleme. A „nemes magyar" 
táncok hallatára - ahogy Csokonai 
Dorottyájában írja - „minden magyar szí-
vek azonnal buzdulnak, ősi természetes 
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lángjaitól gyúlnak". Az új stílus formai, 
ritmikai, dallami, hangnemi, harmóniai és 
előadásmódbeli sajátosságai meghódítják 
mind a kamarazene, mind a zongora- és 
dalirodalom, a színpad és a ciklikus mű-
vek világát. A nemzeti öntudat hangját 
minden társadalmi réteg magáénak érzi. 

A hazafias lelkesedést szító korai ver-
bunkosok első szerzői és terjesztői között 
ott találjuk Lavotta Jánost, Csermák An-
talt, Bihari Jánost, Ruzitska Ignácot, va-
lamint Ruzitska Józsefet. Teremtő fantá-
ziájuk által a zenei anyag oly sokrétűen 
gazdagodik mind formailag, mind dal-
lamilag, hogy a magyar nemzeti romanti-
ka nyelvének alapjává válik. Ez hat a 
csárdás, majd a népies műdal irodalmára, 
Rózsavölgyi,' Egressy, Barthay, Thern és 
Szerdahelyi nemzedékére, e nyelven szól 
a nyugati formavilágot felhasználván a 
nemzet legfőbb gondjairól Erkel Ferenc, 
Mosonyi Mihály és Liszt Ferenc, megte-
remtvén vele a nagyvilágban is ismert 
magyar romantikus zeneirodalmat. 

Lavotta életútját — a felvidéki puszta-
fedémesi bölcsőtől a zempléni tállyai sírig 
- feltérképezni szinte lehetetlenség. 
Dombóvári - a rendelkezésre álló adatok 
alapján - sorba szedi e hányatott élet 
főbb állomásait. A Magyarország északi 
részére telepített, székely és besenyő 
eredetű izsépfalvi és keveházi Lavotta 
család mintegy hét évszázados történeté-
re vonatkozó adatok első közlésnek 
számítanak. A hajdani királykoronázások 
színhelyén, Pozsonyban kezdi meg zenei, 
majd jogi tanulmányait az ifjú Lavotta. 
Majd a lüktető zenei életű közeli világvá 
rosba, Bécsbe kerül, ahol rövidesen ki-
tűnik virtuóz hegedűjátékával, zeneelmé-
letet és zeneszerzést tanul, és minden 
valószínűség szerint hallja Haydn, Mo-
zart, Salieri, Gluck és az ekkor még fiatal 
Beethoven zeneéjét. Elképzelhető, hogy 
a „Pompakedvelő" Esterházy Miklós 
kismartoni zenekarába szeretne bejutni -
melynek élén ekkor I laydn állt - , s ezért 
tölt hosszú hónapokat Fraknón, 
Sopronbánfalván, majd Sopronban. Pest-
re kerülvén jogtanulmányai mellett kom-
ponál, valamint nagy sikerű koncerteket 

ad - így nevét a honi hangversenyélet 
megteremtői között tarthatjuk számon. 
Jogi tanulmányait sikeresen befejezvén a 
kőszegi Helytartótanácsnál kancellista. 
Majd ismét Pestre kerülvén a művészetet 
kedvelő és pártoló gróf Zichy Károly bíz-
za meg fiainak zenei nevelésével. Az ek-
kor alakuló magyar zenés színjátszásban 
irányító szerepet játszik. Pozsonyban, 
Győrben hangversenyezik, a hevesi Pap-
szász család gyermekeit oktatja zenére, 
majd a kolozsvári színtársulatnál vezé-
nyel, betanít, hangszerel, komponál, irá-
nyít. Hirtelen haragja, szenvedélyes ter-
mészete folytán búcsút mond a kötött 
életfomiának és - mint Bihari és Csermák 
- a művelt, szellemes, irodalmat és zenét 
egyaránt kedvelő nemes magyar urak 
vendégszeretetét élvezi. Hegedű és zon-
goraórákat ad, hangversenyeken játszik, s 
darabjaival elragadtatja hallgatóit. A szín-
házzal is ismét kapcsolatba kerül 
Losoncon, majd kalandos élete vége felé 
kottaárus Debrecenben. Az országszerte 
ismert verbunkosszerző és hegedűvirtuóz 
Csokonai, Kölcsey és Kazinczy nagyrabe-
csülését is kivívja. Nagy betegen tölti öt-
venhatodik születésnapját. Egy hónap 
múlva éri a halál a hegyaljai Tállyán. 

A monográfia áttekinti Lavotta művei-
nek építkezési elveit s rámutat arra, hogy 
a könnyed, lágy, a külső hatásokra is 
készségesen reagáló egyéniség méltán 
sorolható a verbunkos hőskorának elő-
remutató újítói közé. Gondosan letisztá-
zott és rendszerezett szerzeményeiben a 
verbunkos tisztán zenei jellegű és elvű 
formafejlődésen megy át. Műveinek leg-
gyakrabban játszott része „vért pezsdítő 
magyar muzsika", de megtalálhatjuk 
köztük a korabeli nemesi bálok, mulatsá-
gok repertoárjának Európa-szerte kedvelt 
táncait: a polonézt, a menüettet, a 
lándlert és a kontratáncot is. 

Az életrajz segít eligazodni a Lavotta-
hagyaték fellelhető darabjai között. 
Dombóvári - Pál Katalin és Domokos 
Mária kutatásait is felhasználva - ismerteti 
a művek kéziratos forrásait, valamint a 
nyomtatásban is megjelent kompozíció-
kat. (Kár, hogy a vokális művek kezdőso-
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rait nem idézi, hisz jó lenne tudni, hogy 
az ismertebb műdalok közül melyik La-
votta-szerzemény.) Felveti a vegyes tar-
talmú gyűjtemények forrásértékének bi-
zonytalanságát is. 

Mivel a verbunkos előadói stílusában a 
rögtönzésnek döntő szerepe van, Domb-
óvári nem zárja ki annak a valószínűsé-
gét, hogy Lavotta műveit e lőbb hegedűn 
szólaltatta meg s csak később jegyezte le 
őket. Munkásságában az előadóművészet 
és a zeneszerzés elválaszthatatlanul ösz-
szefonódik. Hegedűjátékának virtuóz 
jellege a verbunkosmuzsika előadói stílu-
sából adódik, melyben a hegedülés 
módjának körülményeinek, sőt magának 
a hangszernek is sajátos helye, szerepe 
van. A műveiben található díszítések, fu-
tamszerű harmóniai felbontások, pizzi-
catók, akkordok, kettősforgások, kaden-
ciák mind-mind arra utalnak, hogy tech-
nikailag sok mindent tudott hangszerén. 
A kortársak leírásaiból megtudhatjuk azt 
is, hogy a könnyed hangszerkezelés 
mély, szenvedélyes előadásmóddal, ér-
zékien szép hegedűhanggal párosult. 

Mivel a verbunkoszene első megszólal-
tatói, terjesztői a cigánybandák voltak, 
néhány külföldi zeneszerző arra követ-
keztetett, hogy a magyar zene megterem-
tői és előadói a cigányok. Ebből a feltéte-
lezésből adódik Liszt tévedése is. Pedig a 
cigánymuzsikus - bármely országban 
éljen is - az ottani nemzeti zenét és elő-
adásmódot reprodukálja. A magyar ci-
gányzenész igazi magyar muzsikussá, a 
nemzeti hegedűstílus kialakítójának ré-
szesévé vált. 

A Budán összeülő országgyűlés alkal-
mára - Kazinczy kezdeményezésére -
rendezett színi előadáson „arany paszo-
mánttal ékesített nemzeti ruhába" öltözött 
cigányzenészek magyar táncnótákkal, a-
zaz a verbunkossal ellensúlyozták a né-
met Singspiel előadásait. 

A szerző külön fejezetet szentel 
Lavotta és a színház címmel, nehezen 
kialakuló, küzdelmes sorsú nemzeti 
színjátékunk hőskorának. A magyar nyelv 
védelmét, ápolását és fejlesztését célul 
kitűző színjátszás bölcsőjénél ott találjuk 

Lavottát is. A pest-budai Nemzeti Játszó 
Társaságnak három hónapon át zenei 
igazgatója, karmestere. A későbbiekben 
is jó kapcsolatban áll velük, felvonáskö-
zökben fellép, kisebb szerzeményei is 
műsorra kerülnek. A belpolitikai esemé-
nyek - Martinovics kivégzése, Kazin-
czyék letartóztatása - a színházi életre is 
árnyat vetnek. A mecenatúra meggyöngü-
lésével a társulat nem kerülhette el a fel-
oszlatást. 

Kolozsvárott, az „anyanyelv ékesítésé-
re, az erkölcsök formálására" megalakult 
az „Erdély Nemes Magyar Jádzó Társa-
ság", melynek nehéz sorsát Dombóvári 
korabeli dokumentumokból származó 
idézetekkel érzékelteti. Figyelmet ébresz-
tő részleteket tár föl a fennmaradásért 
küzdő színjátszók életéből. A társulat 
munkája 1802-ben kapcsolódik be 
Lavotta. Karmestersége idején négy új 
darabot mutattak be. Megválván Kolozs-
vártól, nem szakad el végleg a színházi 
élettől, mint ahogy arra a szerző már az 
életrajzi fejezetben is utal. 

A könyv befejező része Lavotta emlé-
kével foglalkozik. Művészete századunk 
zeneszerzőit is megihlette. Hubay Jenő 
1906-ban operát ír róla, Farkas Ferenc 
több műfajban is hódol emlékének. 
Dombóvári kiemeli az 1920. július 18-i 
országos ünnepséget, melyet Tállya köz-
ségben rendeztek meg a zeneszerző halá-
lának centenáriumán. Ez a megemléke-
zés az író szerint igen nagy jelentőségű, 
bizonyítja a magyarság élniakarását, hi-
szen mindössze hat héttel vagyunk az 
ország területének kétharmadát elcsatoló 
trianoni békediktátum után." 

Tállya igen megbecsüli nagy fiát. 1922-
ben „hármas szobrot" állít azoknak, akik 
a község előmeneteléért sokat tettek: 
Bernáth Bélának a hegyaljai szőlők újá-
teremtőjének, Lavotta Jánosnak a „ma-
gyar Orpheus"-nak és Zemplényi Imrey 
Árpádnak, a „turáni dalok" költőjének. 

1989-ben a sátoraljaújhelyi zeneiskola 
felveszi Lavotta János nevét - majd 
ugyanez év májusában ünnepi keretek 
közt felavatja Lavotta domborművét, 
melyet Lavotha Géza szobrászművész» 
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alkotott. 1990-ben létesül a Lavotta-alapít-
vány. Dombóvári ismerteti az alapítvány 
terveit - melyek közül a legfontosabb az 
1994 nyarára tervezett országos ünnepség 
előkészítése, mely a zeneszerző születé-
sének 230. évfordulójáról hivatott méltó 
keretek közt megemlékezni. 

A könyv szép és értékes kép- és doku-
mentummelléklettel zárul, melyet Szigeti 
Sándor készített. A jó ízlésre valló borítóterv 
és kalligráfia Csótó László munkája. 

Radics Éva 

Mesél a szegvári határ 

Örömmel vettük kézbe Mezőkövesden 
a honismereti kiadványok szerkesztői 
1994. évi -tanácskozásának Kázsmárki 
Füzetek 111. számát, amely nem más, mint 

1 az első Lakóhelyismereti munkáltató 
könyv, mely azzal a nem titkolt szándék-
kal készült, hogy a gyerekek tudomá-
nyos alapon ismerhessék meg lakóhe-
lyük, Kázsmárk történetét, népességét, 
területi, földrajzi adottságait és a község 
környezeti helyzetét." 

Külön örvendetes, hogy a kázsmárki 
munkáltató könyv megjelenését újak köve-
tik. A Mesél a szegvári határ - helytörténeti 
olvasókönyv a Csongrád megyei Szegvár 
nagyközségben a szegvári általános iskolá-
sok számára című, 1993-ban megjelent se-
gédkönyv ugyanazt a célt szolgálja. A kötet 
első része, a Bevezetés Szegvár község 
helytörténetébe (4. osztály) három téma-
kört és tizenegy foglalkozást tartalmaz. 
Az idővonalak használata, élettörténetek 
elmondása, leírása; Szegvár község föld-
rajza; Szegvár helye a megyében, státusza 
a közigazgatásban. 

A második rész a Mesél a szegvári ha-
tár címet viseli, s tizenegy „mesé"-ben 
mondja el, írja le a község történetét, a 
feltárt régészeti kutatások (a Körös-
kultúra nyomai, emberének élete, a Sar-
lós Isten kora) vázolásával kezdve a falu 
történetén át, nagyjából a második világ-
háborúval bezárólag. E nagy fejezet má-
sodik része áthajlik a néprajzi, népművé-
szeti, kézműipari stb. gyűjtések bemuta-
tásába. Az olvasmányok után található 

Jegyzetek egy-egy szakkifejezés fogalom-
meghatározását tartalmazzák. Három la-
pon a község bibliográfiája található, amit 
két helyi elbeszélés zár. A befejező rész 
nem más, mint fénymásolatok a falu 
múltjáról, jelenéről. A csatolt térképek a 
tanulók eligazodását segítik. 

Remek kiadványról szóltam, gratuláció 
illeti meg érte Kovács Lajos tanárt, a szeg-
vári falumúzeum igazgatóját és mindazokat, 
akik segítségére voltak. 

Vecsernyés János 

Megmentett görög könyvek 

A kecskeméti katona József Múzeum 
évtizedeken át őrizte azt a 29 db. görög 
nyelvű, bőrkötéses könyvet, amelyek 
egykor a Kecskeméti ortodox Egyházköz-
ség tulajdonában voltak. Ezeket háborít 
utáni években sokáig elhagyottan és gaz-
dátlanul álló kecskeméti görögkeleti 
templomból értékeit mentő, jószándékú 
emberek helyezték biztonságba. 

A múzeum történeti gyűjteményében 
mostanáig gondosan vigyáztak a letétként 
ottmaradt anyagra. Az értékes könyvek kö-
zött egyháztörténeti, liturgiái és filozófiai 
művek, énekeskönyvek, nyelvkönyvek és 
fiataloknak szóló erkölcsi tanítások is talál-
hatók. A legkorábbi kötetek 1689-ben, Ve-
lencében jelentek meg, a későbbiek közül 
többet az 1800-as évek elején, Bécsben ad-
ták ki. A múzeum a közelmúltban - szakér-
tői vizsgálat és azonosítás után - átadta a 
könyveket a Kecskeméti Görög Kulturális 
Központ keretén belül működő egyháztör-
téneti gyűjteménynek. így e muzeális értékű 
könyvek visszakerültek eredeti helyükre, és 
szakéretők - elsősorban Horeltosz Kristóf 
lelkész és gyűjteményvezető - segítségével 
bocsáthatók a kutatók rendelkezésére. 

Amint az átadási-átvételi megállapo-
dásban is rögzítették: „A könyvek vissza-
juttatásával a múzeum szeretné elősegí-
teni a magyarországi görögség kulturális 
hagyatékának összegyűjtését, továbbá a 
két intézmény közötti együttműködést 
Kecskemét múltjának kutatásában és 
közkinccsé tételében." 

Székelyné Körösi Ilona 
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HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA V _ y 
Angyel Miklós: Udvard múltja és je-

lene. (Egy királyi kúria története). Bra-
tislava, Madách K. 1993. 112 old. 

Angyel Miklós: Udvard nevezetességei. 
Bratislava, Madách-Posonium K. 172 old. 

Arrabona 31-33- A Xántus János Mú-
zeum és a Győr-Sopron Megyei Múzeu-
mok évkönyve 1992-1994. (Szerk. Filep 
Antal) Győr, 1994. 480 old. A tartalom-
ból: Kiss Ákos: A soproni egykori Orso-
lya-rendi iskolaépület alatti császárkori 
épületmaradványok. Gömöri János -
Márton Péter - Hertelendi Ede - Benkő 
Lázár. Sopron és Darufalva égett sáncai-
nak kormeghatározása fizikai módsze-
rekkel. Gecsényi Lajos: Gazdálkodás és 
társadalmi mobolitás a győri pusztán a 
XVII. században. Horváth József: Adalé-
kok a XVII-XVIII. századi temetkezési 
szokásaink kutatásához. Dominkovits 
Péter: A Neuhold család tóközi birtoklá-
sáról. Kisbán Eszter: Egy XVI. századi 
hazai étlap értelmezéséhez. Domonkos 
Ottó: A győri céhes takácsokról. Gráfik. 
Imre: A dunai hajóvontatás ikonográfiája. 
Balogh Jánosné Horváth Terézia: Adalé-
kok a csepregi férfi viselethez. Ágh Zsó-
fia: Isten zászlai. Ács Anna: Borbálázás 
Horvátkimlén. Barsi Ernő: A Szigetköz 
népzenéje. Tury Mária: Festmények res-
taurálása a Xántus János Múzeumban. 

Bakonyi Erzsébet: A mátrakersztesi 
kanálfaragás szókincse. Kiad. ELTE Ma-
gyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tan-
széke és az MTA Nyelvtudományi Intéze-
te. Bp. 1994. 22 old. (Magyar csoport-
nyelvi dolgozatok, 65.) 

Balázs Géza: Beszélő falak. Ötszáz 
különféle magyar graffiti. 1980-1990. Ki-
ad. ELTE Magyar Nyelvtörténeti és 
Nyelvjárási Tanszéke és az MTA Nyelvtu-
dományi Intézete. Bp. 1994. 96 old. 
(.Magvar csoportnyelvi dolgozatok., 64.) 

Balázs Géza: Tetovált szövegek. Kiad. 
ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjá-
rási Tanszéke és az MTA Nyelvtudományi 

Intézete. Bp. 1994. 77 old. (Magyar cso-
portnyelvi dolgozatok, 59.) 

Barcsayné Németh Hedvig: Az Ady 
Endre Általános Iskola 25 éves története. 
Győr - Bácsa, 1994. 88 old. 

Bárdosi János: A magyar Fertő halá-
szata. Sopron, 1994. 211 old. (A Soproni 
Múzeum kiadványai, 1.) 

Barna Zoltán: A Tiszaalpári kosárfo-
nás és szókincse. Kiad. ELTE Magyar 
Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke és 
az MTA Nyelvtudományi Intézete. Bp. 
1994. 38 old. (Magyar csoportnyelvi dol-
gozatok, 63.) 

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Szabad-
kőműves páholyneveink 1991-ig. Kiad. 
ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport 
Névkutató Mk. Bp. 1992. 99 old. 

Binder Pál: Beszterce és Radna-völgy 
történelmi személy- és helynevei. Kiad. 
ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcso-
port. Bp. 1994. 40 old. ( M a g y a r névtani 
dolgozatok, 136.) 

Csáky Károly: Ipolyság. Látnivalók, 
Komárno, 1995. 16 old. (Honismereti kis-
könyvtár, 8.) 

Csőr Éva: Kishegyes (Mali Idos) ra-
gadványnevei. Kiad. ELTE Magyar Nyel-
vészeti Tanszékcsoport. Bp. 1992. 41 old. 
(Magyar névtani dolgozatok, 115.) 

Doba Gyula: Józsa földrajza. 1936. 
Debrecen - Józsa, 1995- 40 old. (Józsai 
Helytörténeti füzetek, 3) 

D ö m ö t ö r Ákos: Vizafogótól Tripo-
liszig. Bp. 1994. 80 old. 

Erdélyi magyar történet i helység-
névmutató. Összeáll. Szabó T. Ádám. 
Kiad. ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszék-
csoport. Bp. 1994. 117 old. (Magyar 
Névtani dolgozatok, 131) 

Évkönyv 1995. (A Székely Nemzeti 
Múzeum és a Csíki Székely Múzeum 
közös évkönyve . ) Sepsiszentgyörgy, 
1995. A tartalomból: Székely Zsolt: Egy 
bronzkori lakóház Torjáról. Székely Zol-
tán: Adatok Kovászna megye római és 
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népvándorlás korához. Bartók Botond: 
Archaelógiai leletmentő kutatások... 
Szőcs János: XVII. századi csíkszéki po-
gánydúlások. Pál Judit: Örmények a szé-
kelyföldön. Cserey Zoltán: Faluközösség 
Zágonban... Incze László: A céhes élet 
időrendje. Binder Pál: A Székelyföld fal-
vainak leírása és helynevei 1865-ben. 
Vincze Gábor: A Székely Nemtei Múze-
um anyagának részleges elszállítása és 
pusztulása 1944-ben. Sarudi Sebestyén 
József: Román kori kapuzat a háromszéki 
Zalában. Tüdősné Simon Kinga: Adatok 
az Altorjai templomvár építéstörténeté-
hez. Mihály Zita: A csíksomlyói Szent 
Antal kápolna. Kós Károly: A múzeumi 
kutatómunkáról. Farkas Irén: Régi textíli-
ák a Csíki Székely Múzeum gyűjtemé-
nyében. 

Prang Gizella: A soproni poncihter 
nyelv szókincse. Kiad. ELTE Magyar 
Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke és 
a MTA Nyelvtudományi Intézet. Bp. 1994. 
32 old. ( M a g y a r csoportnyelvi dolgoza-
tok61.) 

Gábris József: Szőgyén. Szőgyén, 
1995. 185 old. 

Gyalog és lóháton Erdélyben. 
Csíkszereda, É n. 15 old. (Útravaló, 4.) 

Győri tanulii *nyok, 13. Emlékkötet. 
Győr Szabad Kirai/i Város jogállásának 
250 eves jubileumára. Győr, 1993- 160 
old. A tartalomból: Sáry István: Győr 250 
éve lett szabad királyi város. Rechnitzer 
János: Győr a harmadik évezred előtt. 
Vitnyédi Németh István: Királyi és sza-
bad. Bácskai Vera: A polgári vagyon 
nagysága és szerkezete... Csizmadia An-
dor: Győr küzdelme a szabad királyi vá-
rosi rangért. Dányi Dezső: Győr főbb 
demográfiai folyamatai... Gecsényi Lajos: 
Győr kereskedelmi kapcsolatainak törté-
netéhez a XVII. században. Valló István: 
Győr százados ünnepe 1843-ban. Z. Sza-
bó IMSZIÓ: A győri irodalom kistükre. 

A Győri Kereskedelmi Szakközép-
iskola és Szakmunkásképző Intézet 
jubileumi évkönyve . Szerk. Kovács 
Kornélia. Győr, 1995. 92 old. 

Győr-Moson-Sopron megye Ön-
kormányzatának négy éve. (1990-
1994) Fel. szerk. Sáry István. Győr, 1994. 
323 old. 

Győri János: Jászkiséri honismereti 
krónika. Jászkisér, 1995. 68 old. 

Harangozó Imre: Adalékok a népi 
műveltség vizsgálatához. Újkígyós, 1995 
38 old. (Az Ipolyi Arnold Népfőiskola kis 
könyvtára, 2.) 

Hárs József: A Soproni Ünnepi Hetek 
története 1932-1993- Sopron, 1994. 198 
old. (A Soproni Szemle kiadványai, u.s. 
18.) 

Hatvan utcanevei . Összeáll, a hatvani 
Bajza József Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskola Honismereti Szakköre. 
Kiad. ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszék-
csoport. Bp. 1993- 24 old. (Magyar név-
tani dolgozatok, 123) 

Házi J e n ő emlékkönyv . Szerk.. 
Dominkovits Péter, Turbuly Éva. Sopron, 
1993, Soproni Levéltár. 442 old. A tarta-
lomból: Horváth Zoltán: Házi Jenő élete 
és munkássága. Varga Imréné: Házi Jenő 
hagyatéka... Nagy Alpár: Rauch András és 
Házi Jenő hagyatékából. Házi Jenő: Ki-
egészítések a soproni patikák hőskorá-
hoz. Mollay Károly: A soproniak hanriin-
cad vámja 1383-1542. Kubinyi András: 
Városaink háborús terhei Mátyás alatt. 
Szende Katalin: A nők szerepe a kézmű-
iparban... Gecsényi Lajos: Egy köznemesi 
család a XVII. században. Hiller István: 
Külföldi diplomaták az 1625. évi soproni 
országgyűlésen. Filep Antal: Az ajtó előtti 
boltozat. Hegedűs Sándor: A Soproni Iro-
dalmi Kör tevékenysége a két világhábo-
rú között. Bircher Erzsébet: Sopron a két 
világháború között. 

Hírharang. A Szlovákiai Magyar Nép-
rajzi Társaság tájékoztatója. VI. évf. 
1995/1-2. Komárom, 1995. 60 old. 

A tartalomból: Liszk.a József: Néprajzi 
szeminárium-hetedszer. Liszka József: A 
Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság 
1994. évi tevékenységének értékelése. 
Tóth Ferenc: Vendégségben a liliomos 
kürtök faragójánál. Danter Izabella: A 
jókai cölöpös vízimalom. Pusko Gábor: 
Két hír Tornaijáról. Ág Tibor: A Szlovákiai 
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Magyar Néprajzi Társaság Népzenei Mun-
kaközössége 1994. évi tevékenysége. Ols-
vai Imre: A nagymegyeri Bartók-szobor 
felavatásakor elmondott beszéd. 

Husz János: Töredékek Moson múlt-
jából Mosonmagyaróvár, 1994. Mosoni 
Polgári Kör. 120 old. 

Janitsek Jenő: Bardócszék hely- és 
családnevei. Kiad. ELTE Magyar Nyelvé-
szeti Tanszékcsoport. Bp. 1993- 371 old. 
{Magyar Névtani dolgozatok, 118.) 

Janitsek J e n ő - Román János: A 
máramarosi Hosszúmező hely-és sze-
mélynevei. Kiad. ELTE Magyar Nyelvé-
szeti Tanszékcsoport. Bp. 1994. 185 old. 
{Magvar Névtani dolgozatok, 124.) 

Jankus Gyula: Bény (Bin*a) személy-
nevei. Kiad. ELTE Magyar Nyelvészeti 
Tanszékcsoport. Bp. 1993. 55 old. 
{Magvar Névtani dolgozatok, 122.) 

Jankus Gyula: A Lévai járás (Dél-
Szlovákia) hét községének helynevei. 
Kiad. ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszék-
csoport. Bp. 1994. 92 old. {Magvar Név-
tani dolgozatok, 132.) 

Kalicz-Schreiber Rózsa: Bronzkori 
urnatemető Szigetszentmiklós határában. 
Ráckeve, 1995. 180 old. {Ráckevei Múze-
umi Füzetek., 2.) 

Kapuvári Pátzay Pál Általános Iskola 
értesítője az 1993/94. tanévről. Szerk. 
Varga József. Kapuvár, 1994. 55 old. 

Kardalus János: Székely festett búto-
rok. Kiad. Néprajzi Múzeum. Bp. 1995. 96 
old. {Magvar Népművészet, 23 ) 

Kisfalusi János: Ünnepi népszokások 
a Keleti Egyházban. Viszló, 1995. 224 old. 
Magánkiadás. 

Komárom-Esztergom Megyei Ho-
nismereti Füzet. 1992-1993. Szerk. 
Gyüszi László, Tapolcainé Sáray Szabó 
Éva. Tatabánya, 1994. 164 old. A tarta-
lomból: Gyüszi László: Közgyűlés és 
munkaértekezlet. Leblancné Kelemen 
Mária. Tatabányai Fióklevéltár. Keresztesi 
József: Egyesület a városért. Somorjai Jó-
zsef Beszámoló a Barangoló táborokról. 
Nagy Tamás: A szentkereszti rom. Csík 
Rezső: Egykori játékaink. Nádasi László-
né: Lakodalmi szokások Lábatlanon a 

század első felében. Stróbel Árpád: Rédei 
Lajos emlékezete. 

Kovács Ferenc: Diákok a viharban. 
Pozsony Kalligram, 1992. 144 old. 

Kovács Mária, B.: A magyar jogi 
szaknyelv a XVIII.-XIX. század forduló-
ján. Kiad. a Miskolci Bölcsész Egyesület 
Magyar Nyelvtudományi Tanszéke. Mis-
kolc, 1995. 150 old. {Miskolci Magvar 
Nyelvészeti Füzetek, 3 ) 

Kovácsné József Magda: Az erdélyi 
Havasalja személynevei. Kiad. ELTE Ma-
gyar Nyelvészeti Tanszékcsoport. Bp. 
1993- 325 old. {Magvar Névtani Dolgoza-
tok, 119.) 

Kubinszky Mihály: Régi soproni lát-
képek. Sopron, 1994. 96 old. {Soproni 
Szemle kiadványai, U.s. 16.) 

Lakatos István: A soproni iparosság 
története. Dokumentumok. Bp. 1994, 
Xénia K. 231 old. 

Limes. Komárom-Esztergom Me-
gyei Tudományos Szemle. 1994/4. 
Főszerk. Virág fenő. Tatbánya, 1994. 139 
old. A tartalomból: Balogh Béni: Felvi-
déki menekültek Komárom-Esztergom 
megyében. Gergely Jenő: Egyházpolitika 
az 1950-es évek első felében. Varga Éva: 
Munkaversenyek, élmunkások, munka-
brigádok. Ortutay András: Az ötvenes 
évek panasziratai Komárom megyében. 
Kresalek Gábor: Dalolva szép az élet. 
Albertini Béla: Egy fotóalbum és előzmé-
nyei. Kövesdi Mónika: Szerdánként láto-
gassa a tati képzőművészeti kört. 
Körmendi Géza: Tati fiatalok az 1938-ban 
szervezett szabadcsapatban. Liszka Jó-
zsef Cserkészet és néprajz. Turczel Lajos: 
Portrék és adalékok a két világháború 
közötti cserkészmozgalmunk történeté-
ből. Rónay László: Isten igrice. 

L o s o n c i Miklós: Iskolagaléria Du-
nakeszin. Dunakeszi , Gloria ny. 1995. 
42 old. 

Lovas Lajos: Vadállatnevek a buda-
pesti állatkertben. (1900-1990.) Kiad. 
ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcso-
port. Bp. 1993. 34 old. {Magyar Névtani 
dolgozatok, 120.) 
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Makói Honismereti Híradó, 1995/1-
Szerk. Forgó István. Makó, József Attila Műv. 
Központ, 1995. 37 old. 

A tartalomból: Lengyel Rudolf: Emlé-
kek a marosi 1970-es árvízről. Rokonai 
Béla: Az óföldeáki templom története. 
Szabó Jenő: A Maros és Makó körzetének 
krónikaja. Galbács Dénes: Élet a Makó-
kopáncsi pusztán. Forgó Géza: Kilenc-
száz kilométer szekéren. Forgó István: 
Erdei Ferenc emlékére. Rács Sándor: 
Földeák jeles szülöttjeire emlékezem. 
Siket 1. László: Gorcsa Péter emlékezete. 
Makra Mihály: A nagy áradás. 

Múzeumi kutatások Bács-Kiskun 
Megyében, 1994. Kecskemét, 1995. 287 
old. A tartalomból: Székelyné Körösi Ilo-
na: Kecskemét város múzeuma. Mészá-
ros Ágnes: Kézi aranyozok a Katona Jó-
zsef Múzeum néprajzi gyűjteményében. 
Bánszky Pál: A népművészet és a naiv 
művészet közös vonásai és különbözősé-
ge. Fogarasi Zsuzsa: A Ráday család 
képtára. Bárth János: Burgundia és társai. 
Kovács Erika- Szeremle szőlőművelése... 
Magyar László: Csetnikek az egykori 
Bácskában. P. Szojka Emese: Bútorok -
bútoregyüttesek. Romsics Imre: Disznó-
ölés- disznótor. Kőhegyi Mihály: Katymár 
régészeti leletei. Kelemen Judit: A Kis-
kunsági Nemzeti Parkban folytatott ter-
mészetvédelmi kutatások. Bánáti Tibor: 
Bajai biográfiák. Bella Rózsa: A múzeumi 
élmény szerepe a gimnáziumi rajzokta-
tásban. 

Pölöskei Sándor: Szülőföldünk. Ka-
puvár, 1994. 126 old. 

Rábaköz Honismeret i Évkönyv, 
1995- Szerk. Pájer Imre. Csorna, 1995. 
Magánkiadás. 67 old. 

A tartalomból: Pájer Imre: A Rábaköz 
malomipara...Gülch Csaba: Történeti és 
néprajzi adalékok Győrsövényház és né-
met ajkú lakossága történetéhez. Horváth 
Győző: Rábaközi népszokások dalai. 
Fücsek Piroska: A gyermekkor költészete 
Bogyoszlón. Kálmán Gyula,- Beszélgetés 
Ader István fafaragó népi iparművésszel. 
Nagy Imre: 

A Vági Helytörténeti Gyűjtemény ne-
vezetesebb tárgyai. Tóth Dezső: Batthyá-
ny Emma esküvőjéről. 

Ráduly János: Rovásíró őseink. 
Korond, Művelődési Egylet, 1995. 143 
old. (Hazatiézőkönyvek. 7.) 

Sallai János: Magyarország történelmi 
határai a térképeken. Bp. Püski K. 1995. 

Sándor Imréné, Barati Eszter: Visz-
szaemlékezések. Alsójózsa, 1972. Debre-
c e n - J ó z s a , 1995. 51 old. (Józsai Helytör-
téneti füzetek, 2.) 

Somogy i Honismeret , 1995/1. 
Főszerk. Kanyar József. Kaposvár, 1995. 
114 old. A tartalomból: Gál József: A tö-
rökverő Marczalyak. Horváth József: Újra 
vall az első oskola. Bóra Ferenc: Egy író 
boldog békeidőből. Lévai József: Egy ma-
gyar család története Amerikában száz 
évvel ezelőtt. Dankó Imre: Aki életett 
adott a fának. 

Somogy i Kultúra, 1995- 6 /1 . 
Főszerk. Szabados Péter. Kaposvár, 1995. 
78 old. A tartalomból: Szabados Péter: 
Bemutatjuk a Balatonföldvári Közösségi 
Házat. N. László Endre: Aranymosás a 
Dráván és a Murán. 

Tamás Gyula: Feltámadás hullámsír-
ból. Ásványráró község históriája. Ás-
ványráró, 1991. 240 old. 

Tungli Gyula: Izsákfa évszázadai. 
Izsákfa, 1995. 181 old. 

Válogatás Sopron és környéke 
mondakincséből . Szerk. Taschner Ta-
más. Sopron, Patriot K., 1994. 55 old. 

Wolosz, Robert: Tulajdonnevek a 
magyar közmondásokban. Kiad. ELTE 
Magyar nyelvészeti Tanszékcsoport. Bp. 
1994. 47 old. (Magyar Névtani Dolgoza-
tok. 125.) 

Wolosz, Robert: Tulajdonnevek a 
magyar balladákban, gyermekmondák-
ban és archaikus imákban. Kiad. ELTE 
Magyar nyelvészeti Tanszékcsoport. Bp. 
1993- 58 old. (Magyar Névtani Dolgoza-
tok. 117.) 

Zs igmond Tibor: Iskolatörténeti ol-
vasókönyv. Dunaszerdahely, Lillium 
Aurum, 1995. 150 old. (Katedra könyvek) 

Öszeállította: Belovári Gézáné 
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KARÁCSONYI AJÁNLATA: 

Izgalmas, szórakoztató kalandozás. 
Ez a pontos meghatározása Bárányi Ferenc ú j 

könyvének, mely az ismert lírikus zenebirodalmá-
ba vezet. 

Monteverdi, Gluck, Mozart, Donizetti, Verdi, 
Puccini, Bartók, Kodály sorakozik a „zenei" olda-
lon, míg a többi közt Csokonai, Katona József, Vö-
rösmarty Mihály, Sebestyén László... neve és élet-
műve villan föl a „librettista" oldalon 

A zenét és az operaszerzőket ihlető és szolgáló 
szövegkönyvek történetét, és a libiettisták színes 
világát tárja föl a honi zenetörténetben először 
Bárányi Ferenc. 

Szöveg, zene, vers ritka becsű foglalatát kapja 
élményszerűen e könyvben a Kedves Olvasó! 

Voltaire válogatott verse inek első ma-
gyarországi kiadásával indította „Metál" könyv-
sorozatát a Mikszáth Kiadó. A kivételes ér-
tékek közreadására hivatott sorozat első köny-
ve igazi szenzáció. 

A klasszikus gondolkodó é le tművében 
alkalmi műfajnak számító lírában is felragyog-
tatja Voltaire azokat a kitűnő erényeit - az 
igazmondást, a lényeglátást, a humort és bá-
torságot - , melyek joggal érdemelték ki a 
kortársak és az utókor megbecsülését. Voltaire 
verseiben is kíméletlen. 

A kötetbe szerkesztett verseket olyan ismert 
költők fordításában olvashatjuk, mint például 
Babits Mihály, Illyés Gyula, Hegedűs Géza. 

Könyveink megvásárolhatók a Líra és Lant, a Libri, a Bibliofil, a Könyvesház és 
Könyvtárellátó Vállalat valamennyi fővárosi és vidéki boltjában. 

Iskolai könyvtárak és nagyobb megrendelés esetén kérjük, forduljanak közvetle-
nül a kiadóhoz, címünk: 

2658 HORPÁCS Mikszáth Kálmán út. 1. 
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Az Andrássy út és a Gyár utca kereszteződése, J«*S(Erdélyi Mór felvétele) 
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