
KONYVESPOLC 
Új finn és magyar 
családnév-szótáraink1 

Mind Suomiban, mind pedig Magyarorszá-
gon az utóbbi évtizedekben fölerősödött az 
önazonosság történeti távlatokba is visszanyú-
ló keresése. Környezetünk megbecsülése, 
jelenünk és jövőnk építése csak úgy lehetsé-
ges, ha tudjuk, hogy honnan jöttünk, milyen 
gyökerek kapcsolnak bennünket hatalmas 
eurázsiai emberi és vallási térségekhez, s így 
határozzuk meg helyünket a Kárpát-medence 
egymásra utalt népei között: nyelvek és hitek 
vízválasztóján. 

A magyar névtudomány egyik legnagyobb 
jelenkori vállalkozása egyszemélyes: Kázmér 
Miklós: Régi magvar családnevek szótára XIV-
XVII. század (Magyar Nyelvtudományi Tár-
saság, Budapest, 1993- 1172 lap). Szerkesz-
tőnk nem ismeretlen névtani szakembereink 
között, s a magyar történelem iránt érdeklő-
dők is találkozhatnak nevével: 1944-ben a 
neves, szilárd jellemű felvidéki politikusunk, 
Esterházy János gr. családjánál él (ld. Ester-
házy Lujza, Szívek az ár ellen. Budapest, 1991. 
140). 1970-ben Kázmér Miklós: A falu a 
magyar helynevekben (XIII-XIX. század) cí-
men ad ki a budapesti Akadémiai Kiadónál 
történeti-etimológiai vizsgálódásait összegző 
igen alapos munkát, mely a témakörrel 
foglalkozók módszertani, szakmai példája, s a 
Pozsonyi Egyetem magyar tanszékén oktat. 

Szerzőnk neve, a Kázmér már az Árpád-
korban jelentkezik nyelvterületünkön. A Régi 
magyar családnevek szótárának tanúsága 
szerint magyar apanév, mely a Zichyek birto-
kain, a felvidéki Boldogfa községben, az 
immár Ausztriához tartozó Felsőőrött, Hont és 
Vas megyékben egyaránt előfordul, s Kazmír. 
Kazmár, Kozmérés Kázsmér alakváltozatai is 
vannak. 

Ilyen jellegű névszótárat finn nyelvrokona-
ink jó egy évtizeddel korábban már kiadtak. 
Az Uusi suomalaineii nimikirja (Új finn 

1 Rövidítések: SKES - Suomen kielen 
etymologinen sanakivja MI. kötet A 
finn nyelv szófejtő szótára. Helsinki, 
1955 - 1981. - TESZ - A magyar nyelv 
történeti etimológiai szótára I-IV. kötet 
Bp. 1967 -1984. 

névkönyv) vastagabb, vezetéknevekkel foglal-
kozó részét Pirjo Mikkonen és Sirkka Paikka-
la szerkesztette (Otava Helsinki, 1983, újabb 
kiadás 1988). Mind e kiváló finn munka, mind 
pedig Kázmér Miklós szótára családneveink 
táji és történeti tagozódását is érzékelteti, s e 
biztos kiindulópont felől megbízható eredez-
tetéseket, alapos névfejtegetéseket találhatunk 
bennük. Érdekes azonban a két rokon nép 
családnév szótárai közötti szemléletbeli kü-
lönbség, hiszen pl. míg a Sün címszó alatt 
Kázmérnál 1522: Benedictus Swl, Matheus Syl 
szegedi, 1558: Joanne Syivl soproni és 1596: 
Stephanus Stvn somoskői adatokat találunk, a 
finn Süli 'Sün' családnévnél azt a megállapítást 
találjuk, hogy a ladogai karjalaktól elterjedt 
név — 1802: Siliaji - mégis a finn munka 
inkább hajlik az oroszból való eredeztetésre, 
mint a régi, állatnévből való levezetésre (vö. 
1341 Abaam Mókus - mókus, 1427: Ladislav 
Neste - nyest, 1419: Andrea Fechke - fecske, 
1368: Rauaz - ravasz róka, 1418: Thomas 
Róka - róka, 1389: Benedicto Farkas - farkas. 
Az utóbbi finn jelentésbeli megfelelője Susi 
'Farkas' személynévként Dél-Karjala felől 
terjedt el a finnben 1340. Olof Sivisi 
földmívest említik saaksmaki falujában, majd 
1464: Laurens Susi polgárt Viipuri (ma Vy-
borg) városából vö. 1453: Michael Farkas 
Kolozsvárott. 

Érdekes párhuzamosság a magyar és a finn 
névadásban ősi kő nyelvjárási kű szavunk. 
Finn megfelelője a Kivi családnév, jelentése 
kő. A neves finn regényírónál, Aleksis Kivinél 
(1834-1872) ez fölvett vezetéknév, hiszen 
eredeti neve Alexis Stenvall. A régi magyar 
családnevek között 1485: Thomas Keo (kő) és 
1528: Joannes Ku> (olv. kű)-vel találkozunk. A 
finn régiségben Viipuri dél-karjalai, egykori 
finn városból van 1551: Knwtt Kijfui adatunk 
(olv. Kivi), s 1554-ből Kijffuikassi, magyar 
fordításban Kőkéz, mely a Hont megyében 
lévő 1505: Kőkeszihez igen hasonló, de csak 
előtagjukban azonos eredetűek. A finn név 
talán gutaütésben megmerevedett kéz viselő-
jére utal, a magyar Kőkeszi helynév utótagja 
törzsnév. 

A finn Karhu Medve' családnév ősi előfor-
dulási területe Dél-Karjala, de a nyugati finn 
Tyrvaaben 1439-ből már adatolt az Oleft" 
Karhunpoyka 'Medvefi' név is. Magyar jelen-
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tésbeli megfelelője a Medve 1380 körül jelent-
kezik Kázmér szótárában, de e szláv eredetű 
szavunk személynévként már az Árpád-kor-
ban jelen van anyanyelvünkben (vö. TESZ 
2:873). Szinte hihetetlen, hogy az Árpád-kor 
magyarságának ne lett volna szava, önálló 
magyar szava a medvére. Igen valószínűnek 
tartom, hogy a Mézes családnevünk mögött az 
ómagyarban, a 'mézevő medve' is ott volt 
1389: Benedictus Mezes (Miskolc), 1453: Ge-
orgius Mezes (Kolozsvár), 1469: Nicolaus 
Mizes-Mezes (Szlavónia), 1522: Johannes 
Mezees (Szeged), 1614: Mezes Leorincz (Csík-
Gyergyó-Kászon), 1646: Benedictus Mézes 
(Pozsony). Innen már csak egy jókora jelentés-
beli lépés kell a finn 1559: Anders Mesiien 
Pellosniemiben jelentkező vezetéknévig, mely 
végsősoron a mackók kedvelt finn mesi marja, 
szószerint mézbogyó szóra vezethető vissza. 
További kutatásainkat megnehezíti az a tény, 
melyre Kázmér munkájában föl is hívja figyel-
münket: a Mézes és a Meszes nevek megegyező 
helyesírási képére régi magyar szövegeinkben. 

A Sarin finn 'szarv' családnév Turkuban 
1632: Sarvenleikkaaja, szarwágó alakban 
jelentkezik, de 1550-ből Kivuból van Sarvipaa 
adatunk is Saruipa 'szarvfő' alakban. Magyar 
megfelelője Szarvas családnevünk, mely 
részben etimológiai megfelelő is vö. 1271 
Kueszori' 'kőszarv' (TESZ 3:684). A finn és a 
magyar név hasonló térbeli, testrészhez 
kötődő szemléletet tükröz. A Horn németül 
jelent 'Szarv'-at de családnévként szarvból 
készült fúvós hangszer - ennek viselője 
névadási indíték. 

Elo családnévként a finnben élet szavunk-
kal közös ősi eredetű. A karjalai eredetű -
azaz keleti finn - kultuszminiszternő Eloma 
családneve már összetétel 'gabonaföld' jelen-
tésben. Élő vezetéknévi szerepben az 1400-as 
években Clemens ehr alakban Kázmér kitűnő 
szótára szerint már jelentkezik (megjegy-
zendő, hogy az augusztust finn rokonaink 
e/okuu-nak nevezik, azaz az élet, a gabona-
érés havának. Napjainkig is élő családnév az 
Éltető 1609: Éltető Marton (Kolozsvártól nyu-
gatra Gyalu városában teljesít szolgálatot), 
1720: Georgius Éltető Zilahon adatolt. A finn 
és a magyar névtani kutatások itt igen közel 
kerülnek egymáshoz. Megjegyzendő, hogy az 
Árpád-korban 1138/1329: Numel nevünk is 
volt, mely a 'nem él (rossz szellem, ne ke-
resd)' gyermek, kisdednevelő szemléletből 
ered (vö. Mny 32:56). 

A jelenlegi finn államelnök családneve 
Ahtisaari. Maga az Ahti előtag 1536 Jöns 

Achtj, majd Siffrid Achtis alakban jelentkezik a 
dél-nyugati finn területeken, az utótag a Saari 
pedig 'sziget' szavunk jelentésbeli megfelelő-
je. Az előtag megfelelői a régi német nyelvjá-
rásokban és a frízben találhatóak meg. A 
magyar sziget végső soron szeg, szög, beszö-
gellés szavunkra vezethető vissza és az ugor 
korig van rokonnyelvi megfelelője. Szög 
családnevünk azonban hajszínre utal, a szőke 
szavunkkal rokon: 1520. Demetrius Zeivg. 
Szigeti családnevünk 1396: Michael Sigethy 
régi magyar családneveink között nagy 
megterheltségű, s ma is élő, az Ahtisaari név-
utótagjának jelentésbeli rokona. 

Ősi, közös finnugor szókészletünkhöz tar-
tozik ár szavunk 'Preis' - finnül arve - jelen-
tésben. Régi magyar családneveink között 
már továbbképzett Árus, Áros kereskedő, 
kalmár alakban jelentkezik 1413: Johannes 
Arms, 1466: Anna Aros (Szlavónia). A finnben 
van ugyan olyan név, mely végső soron az 
arvo, ár/Preis alapozóra vezethető vissza, az 
Arvio, földbecsül, értékel jelentésben telek-
név, mely az ott élő gazda nevével nem 
azonos a finn régiségben. 

Igen ősi szemlélet tükrözője Vér családne-
vünk. Eredetéhez testvér szavunk utótagja ad 
jó magyarázatot 1415: Wer (Szatmár), 1450. 
Wer (László) (Kolosmonostor), 1562/1749: 
Stephano Weer (Fejér megye), 1632: Vér 
Bálint (Sárospatak), 1688: Francisci Vér 
(Tokaj), 1720: Stephanus Vir (Pestmegye). 
Megjegyzendő, hogy az 1838-ban lyvaskylä 
városában adatolt Johan Wertala első szótagja 
lehet hasonló eredetű, s a Verta családnév is 
megvan a finnben, mely a veri vér szó részle-
ges tárgyesete (v. Skes 6:1704-1705). Igen 
nagy megterheltségű régi magyar családneve-
ink között a Veres 1341: Veras, 1392: Würüs 
János (Sopron - az utóbbi adatot sajnos átírta 
közlője mai helyesírásunk szerint) és a Vörös 
1557: Wewrews. 

A magyar személynévadás egyik ősi sajá-
tossága, hogy - a lovas népekhez hasonlóan -
személynévanyagunk közvetlenül helynévvé 
váltak, pl. Kér, Jenő, Keszi..., de helyneveink 
is válhattak közvetlenül személynévvé, így 
1579: Gewncz (András) (Göncz) 1720: 
Johannes Göncz (Zala). Régi egyházi sze-
mélynevek, így a Péter rövidüléseként kelet-
kezett a Pető 1322: Laurencii Peteu, mely az o 
becézőképzővel alakult. E családnév megter-
heltsége a magyar régiségben igen nagy, s 
napjainkban tart. A Petőfi már 1483-ban jelent-
kezik Sopron vármegyében Johanni Petheivfy 
alakban. Nemzeti költőnknél ez ugyan fölvett 
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név, de a szintén evangélikus, s szintén nem 
csupán nevében magyarrá vált Reményik Sán-
dor szavai szerint: a test semmi, a lélek min-
den! 

Magyar családneveink között tallózva 
ló i l-ben bukkanunk reá régi Győrben kelt 
levelek között az új Magyarország első minisz-
terelnökének családnevére: Anthall Mathijas, 
majd 1720: Steph(anus) Antall (Vas megyé-
ből). Régi egyházi személynévből lett apanév. 
Gyakorisága miatt is indokolt e régies helyes-
írási sajátosság megőrzése amúgy is túlságo-
san szabványosuló korunkban. 

Magyar és európai viszonylatban névtu-
dományunk legalaposabb, legmélyebbre fúró 
és a mélységekből a legtöbb elsődleges adatot 
fölszínre hozó munka Kázmér Miklós munká-
ja, melyre Kálmán Béla hasonló jellegű és 
hasonlóan színvonalas névtudományi munkái 
mellett joggal tekinthetünk a legteljesebb 
szakmai tisztelettel Szabó T. Attila mondotta 
volt közvetlen halála előtt: csak eredeti anyag 
alapján lehet eredeti eredményeket elérni 
(1986: MTV beszélgetés). Kázmér Miklós 
munkája eredeti anyag alapján vonja le 
következtetéseit. Eredményei eredeti, az egész 
európai névtudományt gazdagító magyar ered-
mények. Méltó követője finn elődjének. 

D" Szabó T. Ádám 

A reformkori Buda-Pest 
A főváros elődjét alkotó három önálló kö-

zigazgatású település, Buda, Óbuda és Pest 
gyors ütemű fejlődése és világvárossá növe-
kedése ugyan a dualizmus korában, 1873-as 
egyesülésüktől lendült föl, ám az urbanizáció 
valódi kezdete - kivált Pest vonatkozásában -
a reformkorra tehető. Ebben az időben még 
csakugyan három, jellegében nagyon eltérő 
településről beszélhetünk: a nyugalmas-kies 
Budáról és a vidékies Óbudáról, melyek fölött 
megállni látszott az idő, valamint a fiatalos, 
épülő-szépülő Pestről. Hiszen már állnak a 
Duna-part palotái, működnek a színházak, 
kávéházak és szállodák, fölépülnek az első 
gyárak, megindul a vasúti közlekedés Vácra 
és kísérleti „magasvasút" épül Kőbánya felé, 
élénk hajóforgalom zajlik a Dunán és még 
elevenebb, nyüzsgő forgalom Pest utcáin, 
amely Petőfit is gúnyos vers írására ihleti. A 
kortársak fölfigyelnek a Duna balparti város-
részének dinamikus és látványos fejlődésére -
idézzük most az elragadtatott Jókait: „A szép 

ifjú Pestet, serdülő menyasszonyát Budának, a 
vén hadastyánnak, nagyszerű házsoraival, so-
kat emlegetett közintézeteivel s annyi minden 
széppel, jóval, hogy a jövevénynek mind az öt 
érzéke kifárad, ha mindezt élvezni akarja." Az 
író elragadtatását, ámulatát álmodja újra és 
plántálja a mába - hitelesen - Faragó Éva 
csodálatos szépségű kép- és megnyerő gazda-
ságú szövegválogatása. A város- és életmód-
történeti olvasókönyvbe ojtott album a XIX. 
század első felének rajzolóitól, metszetkészítő 
mestereitől, a városábrázolás jeleseitől és a 
korszak szép- és hírlapi irodalmának alkotói-
tól, illetve közéletének neves személyiségeitől 
közöl pompás válogatást: miként látták a 
kortársak, a képző- és írásművészek az ódon 
hangulat és a gyorsuló fejlődés korszakhatá-
rán, a valódi városiasodás kezdőpontján Pest-
Budát. Mert ha egyetlen korjellemzőt kellene 
kiragadni a sok közül, akkor azt mondhatjuk: 
a reformkori Pest-Buda egyedi sajátossága az, 
hogy még magán hordja az évszázados 
mozdulatlanság és ódonság, meghittség és 
zárkózottság vegyülékeként leírható állandó-
ság érzetét, valamint a kezdődő és gyorsuló 
városfejlődés nyitottságát, dinamizmusát, fia-
talos izmosodását. Buda földszintes házai, 
árnyas utcái a múltat idézik, Pest építkezései, 
eleven nyüzsgése a jövőt sejteti. 

Faragó Éva az illusztrációs és szöveganyag vá-
logatásakor nagyon pontosan igyekezett vissza-
adni a korjellemző kettősség hiteles arányait. A 
korabeli metszetekhez, litográfiákhoz, festmé-
nyekhez - azaz város- és életképekhez -
illesztett találó irodalmi és sajtószemelvények 
egymást erősítő, frappáns gazdasága temati-
kus-topográfiai szerkezetű fejezetekben jele-
nik meg: Bttda és Pest látképei, Buda és 
környéke, Duna - Duna-parti élet. Séta a régi 
belvárosban, Épül az Újváros, Túl a régi 
városjálon. Ez a tagolás egyszerre mutatja a 
hatalmas képzőművészeti és irodalmi forrás-
anyag fölényes biztonságú átlátását és azt a 
szigorú szerkesztői koncepciót, amellyel a 
legfontosabb és legtalálóbb, a korjellemző és 
mégis mának szóló, a legreprezentatívabb és 
legátfogóbb képi ábrázolásokat és a hozzájuk 
illő-kapcsolódó szövegidézeteket sorolta egy-
más mellé. A képzőművészek - mint Alt 
Jakab, Carl Vasquez, Schwindt Károly, Franz 
Sandmann, Marastoni Jakab, Josef Kuwasseg 
vagy Warschag Jakab - és az írók, közéleti 
személyiségek - például Degré Alajos, Garay 
János, Nagy Ignác, Széchenyi István, Wesse-
lényi Miklós vagy a már említett Jókai Mór -
koruk Pest-Budájának értő szemű és szeretet-
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tel elfogult ábrázolói üzennek a inának a lassú 
ébredést követő, hatalmas építő lendületet 
sejtető és nagy fejlődést ígérő város perspek-
tíváinak és múló pillanatainak megörökítésé-
vel. Városépítészeti és életmódtörténeti kör-
kép ez az album, mely visszavarázsolja la-
pozgatóját a reformkori Pest-Buda poros, 
sáros, ám forgalmas utcáira, kávéházaiba, 
lövészegyleteibe, üzleteibe. Ez a képzeletbeli 
séta a történelmi reminiszcenciákon és időtlen 
nosztalgiákon túl azért is tanulságos, meri 
nagyon sok konkrét és fontos ismerettel 
gyarapítja tudásunkat: hogyan működött a 
hajóhíd, milyen volt az 1838. évi árvíz, ho-
gyan zajlott a lóverseny a Külső-Üllői úton, 
milyen volt a Váci utca és a Tabán vagy a 
Hatvani-kapu, miért volt falusias a régi 
Ferencváros és milyen volt a piknik a Városli-
getben? Az álomszerű időutazás történeti 
tényeit a kötet pontos jegyzetapparátusa 
konkretizálja: a forrás- és képjegyzék, azután 
a magyaron kívül angol, német és francia 
nyelvű bevezető igazít el az utóbbi esztendők 
legjelentősebb és legszebb korfelidéző 
Budapest-albumában. (Bp. 1995. Enciklopé-
dia Kiadó, 145 old.) 

Mezey László Miklós 

Magyar színház Erdélyben: 
I 9 1 9 1 9 9 2 1 

Évfordulós emlékezés adott alkalmat an-
nak az összegző-elemző jellegű könyvnek a 
megírására és megjelentetésére, amely az 
erdélyi magyarság kisebbségi sorsra jutásának 
idejétől napjainkig eleveníti fel - aprólékosan 
adatoltan, egyúttal társadalmi-történeti folya-
matokat is figyelemmel kísérve - az erdélyi 
magyar színház történetét. 1992-ben ünnepel-
tük a 200 éves intézményes erdélyi magyar 
színjátszást. Enyedi Sándor kutatásai szerint 
pontosabban az említett év december 11-ei 
napja jelzi a korai és igényes kezdetet. 

A magyar színháztörténet általában is sokat 
köszönhet Erdélynek, s különösen sokat 
Kolozsvárnak, hiszen a színművészeti „úttö-
rés" Kolozsvár vonzáskörében ment végbe. 
Mindezek ellenére a romániai magyar színját-
szás kibontakozása a kisebbségi lét első éve-

1 Kántor Lajos - Kötő József: Magyar 
színház Erdélyben. 1919-1992. Krite-
rion könyvkiadó, Bukarest, 1994, 270 
old. 

iben, a hatalomváltás s a bénultság időszaka 
urán nem problémamentes, miként nem az -
távolról sem - napjainkban. Ugyanaz a társa-
dalmi létszükséglet élteti, mint a térségben 
általában, ahol a színház a kisebbségi anya-
nyelvek fóruma; s ugyanaz, amely egykor 
létrehozta, s amelyről Aranka György, az 
erdélyi felvilágosodás jeles tudósa így írt 
1791-ben: „Egy magyar Színnek felállítását 
talán legelöl kell vala tennem azok között az 
eszközök között, melyek anyai nyelvünk 
gyarapítására és közönségesítésére szolgál-
nak. Bizonyos, hogy ez a legfőbb eszköz." 

A Kántor Lajos és Kötő József kolozsvári 
irodalom- és szín háztörténészek nevével fém-
jelzett, a Kriterionnál 1994-ben megjelent 
könyv sajátos szerkezete áttekinthetően tagol-
ja a tematikát, intézménytörténet, eseménytör-
ténetet és a földrajzi-területi adottságok sze-
rint megragadható színház-esztétikai törekvé-
sek szempontjából is. A mai keretek számot-
tevő előzményeinek rövid felelevenítése után 
- Kántor Lajos színháztörténeti beköszön-
tőjében - , a három részre bontható könyv első 
nagy fejezetcsoportját a két világháború 
közötti időszak historikusabb hangvételű 
összefoglalása jelenti. Ez Kötő József kutató-
munkájának, hatalmas forrásanyag áttekin-
tésének eredménye, melynek szintézise a 
szerzőt dicséri. A könyv második része az 
1944 után következő időszak történetét dol-
gozza fel, ebben Kántor Lajos a működő 6 
erdélyi magyar színház történetét külön-külön 
követi nyomon, majd 1984-gyel zár. A Játék-
rend alkotja a könyv harmadik nagy egysé-
gét, ez neves színészek segítségével összeállí-
tott dokumentum, amely 1944-től 1992-ig 
összegzi egy részletes táblázatokból álló 
rendkívül értékes emlékeztetőben, színhá-
zanként, egy-egy évad tevékenységét, a be-
mutatók időpontját, a közreműködött művé-
szek nevét, a szerzőket. 

E három rész jellegében és módszertanilag 
sajátosan alkalmazkodik a témához, azon 
belül a tárgyalt időszakhoz. 

Kötő József feleleveníti, hogy 1918 után a 
történelmi változások következtében egy o-
lyan nagy múltú erdélyi magyar színház és 
mozgalom léte került veszélybe, amely már 
„szilárd színházi struktúrára, határozottan 
körvonalozott színházeszményre, erős közön-
ségalapra támaszkodhatott". Megmaradásának 
szavatolása megtörtént ugyan, de a méltányos 
részesedés elve nem tartatott be, miként a 
kulturális önrendelkezés ígérete sem. A romá-
niai magyar színjátszás kibontakozása a 
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kisebbségi lét első éveiben egyenlő a megma-
radásért való küzdelemmel. Először is, mivel 
megszűnni látszanak a kultúra működését sza-
vatoló intézményes keretek, kényszerű önel-
tartásra rendezkedik be. Ugyanakkor hatalmas 
erőfeszítések történnek azért, hogy ilyen 
körülmények között a színházak ne üzletie-
sedjenek el, s megmaradjanak a magyarság 
kultúrájának fórumaiként. Egyensúlykeresés 
ez tömegízlés és kuitúrmísszió között; mulat-
tatás, látványosság egyfelől, és színvonaleme-
lés, felzárkózás másfelől. Az 1920-as színházi 
térkép szerint Erdélyben, magyarlakta terüle-
teink körzetesítése után tíz magyar társulat 
működött. Fontos szerepet játszottak az 
erdélyi dráma megteremtésében is, pályáza-
tok meghirdetésével. A „kisebbségi modus 
vivendi" körvonalazódása, az 1924-es sajtóvita 
után kisebbségi programok kerülnek meg-
hirdetésre, fokozódik a falu és a népsors iránti 
érdeklődés. Mindeközben a kölcsönösségre is 
figyelnek: a román irodalom legkiválóbb al-
kotásait is sorra bemutatják. 

A társadalmi folyamatok - az elszegénye-
dés, a tömeges elvándorlás - kedvezőtlenül 
hatnak a színházra, ezt jelzi a fejezet alcíme is: 
a fokozatos leépülés évei: 1918-1928. 

A következő időszakban 1928-1933 között 
kialakulnak azok az önszerveződési kísérle-
tek, mechanizmusok és modellek, amelyek a 
közösségi erőfeszítések növelése és országos 
színpártoló mozgalom szervezése segítségével 
új, konzorciális alapon próbálták megmenteni 
a leépülő - eközben a magyar közönség érze-
lemvilágától is „elhajló" - színházat. Mindezek-
ben nagy szerep jutott az Erdélyi Helikonnak. Az 
intézményes megmaradás, a szervezeti keretek 
alakulásával párhuzamosan Kötő József nyo-
mon követi a kiemelkedő művészi teljesítmé-
nyeket is, munkásságokat, meghatározó egyé-
niségek kiváló alakításait, akik egyben az 
anyaországgal is összekötő hidakat, összefűző 
szálakat jelentettek. 

1933-1940 között alakul az a ma is tanulsá-
gos, új művelődési modell, ahol a színjátszás 
jogilag magánvállalkozás, de lényegében az 
erdélyi magyar közösség közvetlen irányítása 
alatt álló nemzeti intézmény. Ebben a perió-
dusban helyreállítódik a színjátszás erkölcsi 
hitele, közönség- és szakmai sikerek szület-
nek. A „helyi éltető források megtalálása" után 
az operakultusz feltámasztására is sor kerül. 
Az egyetemes magyar színjátszás olyan nevei 
tűnnek fel Kolozsvárott, mint Dayka Margit, 
Kiss Manyi. 

Abban a másfél oldalnyi alfejezetben, 

amely az 1940-1944 közötti időt elemzi, nem 
esik szó - a szerző talán nem mondhatott 
volna újat - a háborús eseményekről, azok 
hatásáról. A nagy múltú hagyományok to-
vábbéltetőiként újabb nevek örökítődnek 
meg: Senkálszky Endréé, Andrási Mártoné, 
Jancsó Adrienné, Tompa Sándoré, Kovács 
Györgyé. 

Kántor Lajos színházról színházra haladva 
elemzi a kötet második nagy részében az 1944 
utáni erdélyi magyar színjátszás történetét. 
Erre a módszerre a 6 város magyar színházá-
nak - később társulatának - egyéni arculata, 
az általuk hangsúlyosan képviselt egyik vagy 
másik jellemző színházi irány, eszmény, 
koncepció, tendencia szolgáltatott alapot. 

Az újrakezdés a hagyományok felelevení-
tése mellett megküzdött a kommersz-színház 
és a proletkult jelenségeivel is. A klasszikus 
értékekre figyelő, modern formanyelvre is 
sérzékeny kolozsvári magyar színház tevé-
kenysége valamint a „vidám játékok és a 
költészet színpadának" nevezett nagyváradi 
színház mellett bekapcsolódik a romániai 
magyar színházi élet vérkeringésébe 1946-ban 
a marosvásárhelyi Székely Színház, 1948-ban 
a sepsiszentgyörgyi Állami Népszínház; 1953-
ban teljesedik ki a hálózat a temesvári majd.a 
nagybányai társulatokkal, 1956-ban a szatmá-
rival. Kialakulnak a Kolozsvári Állami Magyar 
Opera szervezeti keretei, az itteni bábszínhá-
zéi is, s működik a marosvásárhelyi Szent-
györgyi István Színművészeti Stúdió színpada. 
A következő évtizedekben némelyik magyar 
társulatot tagozattá minősítik át, román társu-
latokat szervezvén melléjük. 

A színházi évadok mérlegét Kántor Lajos a 
korabeli-korunkbeli különféle konjunktúrák, 
műsorpolitika felvázolásával, bővebben szín-
házesztétikai elemzések részletes ismertetésé-
vel vonja meg, tevékenységük és szerepük 
méltatásával, többek között a romániai ma-
gyar irodalom pódiumi szolgálatában. 

Tekintve, hogy e fejezet lényegében 1984-
gyel lezárul, csupán a rövid Utóhang hivat-
kozik az intézmény jelenlegi alapkérdéseire: 
mint történelme során annyiszor, ma is 
veszélyeztetett helyzetben van, anyagi gon-
dok mellett rendező- és színészhiánnyal küzd, 
igaz, közben a színész-elvándorlást pótlandó 
újjászerveződőben és bővülőben van a 
szakemberképzés. Nem adták fel a küzdelmet 
a fenyegető provincializmussal és amatőriz-
mussal szemben sem. 

Az erdélyi színházi élet sohasem csak esz-
tétikai kérdés, hanem politikai változások 
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mérőműszere is. A kiváló csapatmunka gyak-
ran hőskorszaknak nevezhető körülmények 
között folyik, miközben igényesség, kortársi 
szellem, a játékstílus megújítására tett kísérle-
tek jellemzik. 

A kötet harmadik, zárórésze a Játékrend, 
amely 6 romániai magyar színház teljes 
játékrendjét közli 1944 őszétől máig. E rend-
kívül értékes, dokumentum-összeállítás egy-
ben emlékeztető egy-egy évad műsoraira, 
nagy nevekre. Színészek, rendezők, díszlet-
tervezők, közreműködők neveit örökíti meg, 
prózai és zenei darabok, opera, operett, hang-
verseny, balett-est tekintetében. E kronologi-
kus játékrend nemcsak események naptára, 
hanem átvonul rajta a tágabb és a szűkebb 
történelmi háttér is. 

Demeter Zayzon Mária 

S Z É K E L Y N É K Ö R Ö S I I L O N A : 

Kecskeméti évszázadok 
Kecskemét elragadó v^.os, csodálatosan 

gazdag múlttal. A legenda szerint Árpád vezér 
eltikkadt seregét szerette volna megvigasztalni 
és Kaszap táltoshoz fordult tanácsért. A 
hűséges táltos a homokpuszta közepén kard-
jával a homokba vágott, aminek nyomán 
forrás fakadt. A Kaszap utca végén levő kút 
ma is e legenda emlékét őrzi. A város nevét 
először 1353-ban írják le oklevélben, amikor 
Nagy Lajos királyunk az akkor már lakatlan 
Ádasegyháza földjét - mely Kecskemét birtok 
mellett terült el - egy kun hívének adomá-
nyozta. 1415-ben Borbála királyné saját 
városának nevezte, majd a XV. és XVI. század 
során a Hunyadi, a Péró, a Lábathlany, a 
Pathócsy, a Vízkelethy és a Liszthy család 
birtokainak is része volt. A mohácsi katasztró-
fa után 1526. szeptember 29-én érték el a 
török csapatok Kecskemétet, s azonmód fel is 
égették 1565-ig a budai pasa szolgálati 
birtokának volt a része, s a folyton megsarcolt 
lakosság 1598-ig nem kevesebb, mint 200 
ezer oszpora derékadót fizetett. Az elkövetke-
ző századok sem voltak kegyesek a mezővá-
ros lakosaihoz. Az 1703-ban kirobbant Rákó-
czi szabadságharc a háborús megpróbáltatá-
sok újabb korszakát jelentették. 1707-ben 
Károlyi Sándor a bácskai rácokkal hadakozott. 
Az őrizet nélkül maradt Kecskemétet feldúlták 
a délről érkező szabadcsapatok. Április 3-ára 
virradó vasárnap hajnalán a rác sereg 39ó 
embert gyilkolt le. Utánuk 102 özvegy, 544 

árva, 128 sebesült és egy kifosztott város 
maradt. Az arany, ezüst és egyéb értéktárgya-
kon kívül elvittek 899 ökröt, 562 lovat, 300 
szarvasmarhát, 88 kocsit, 126 szekeret. Leégett 
90 ház és két malom, 155 férfit és nőt fogoly-
ként hurcoltak el. Székudvari János kecske-
méri református tanár 1708-ban írt verses 
krónikájában így kesergett: 

Vasárnapja első, hogy lön György havának 
Ezerhétszáz/létbe mikoron imának. 
Fiak s atyák bétakarodának 
Hogy az Úrnak híren szolgálnának. 

Az égig fel ható szörnyű ordítással 
Hál reggel a pogány jő nagy kiáltással. 
Ropogással, sok ón-mag járással, 
Fut a népre szablya villámlással. 

Szerencsétlen napja a városnak április 2-a. 
1819-ben ugyanezen a napon pusztít Kecs-
kemét történelmének legnagyobb tűzvésze. A 
tragédia oly rettenetes volt, hogy borzalmában 
a nagyharang is „leveszítette a hangját" 

A történelem persze korántsem ilyen ke-
gyetlen, voltak a mezővárosnak gazdagodó, 
gyarapodó korszakai is. A XVIII. század során 
megerősödött a kézműipar, megélénkült a 
kereskedés, virágzásnak indultak a piacok és 
a vásárok. 1840-ben a városnak 1183 céhes 
iparosa volt, és sok egyéb mellett, ekkor élte 
virágkorát az alföldi ötvösművészet is. 1715-
ben iskolát alapítanak a városban a piaristák, 
nagyhírű kollégiumuk és iskolájuk azonban 
igazán a reformkorban épült ki. Ekkortájt 
tanult náluk Katona József, Táncsics Mihály, 
Klapka György és Horváth Mihály is. 1841-
ben Szilády Károly megalapította messzu 
földön ismertté vált nyomdáját. A szabadság-
harc bukását követő néhány évtized Kecske-
mét lakosainak életében is sötét korszakot 
jelent, ám, a kiegyezést követően a város is -
akárcsak Magyarország - soha nem látott 
fejlődésnek indult. 1880. október 29-én Lestár 
Pétert választották a város polgármesterévé, őt 
1897-től Kada Elek követte. Ekkor alakult ki 
Kecskemét ma is csodált városképe, gazdasá-
ga felívelőben volt, otthonra lelt és felvirág-
zott a szecesszió, és lett a vidék a szőlő és a 
barack hazája. 1897. december 26-án, az új 
városháza felavatásakor mondta Kada Elek 
polgármester: „Hányszor érte ezt a várost az a 
veszedelem, hogy nem marad belőle egyéb, 
csak felperzselt templomának üszkös falai, 
amelyet temetni készült a pusztaság homok-
tengere. De a kecskeméti polgárság megma-
radt része nem ment el idegen tájra jobb hazát 
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keresni, hanem visszatért ide..." És teremtett 
maga köré új életet, új otthonokkal és új 
harangszóval. Méltán írta Németh László a 
harmincas években: „Amikor Kertmagyaror-
szág eszméjét és nevét a magyar gondolko-
dásba belévetettem: voltaképp Magyarország 
elkecskemétiesítésére gondoltam." Érthető hát 
a cívisváros lakosságának sokszázados önbe-
csülése, érthető, hogy mosolygós arcú Ma-
donnáját is a kertjében megtermett barackkal 
ékesíti. Hol látná legszívesebben munkája 
gyümölcsét, ha nem Mária lábainál? 

A leírható és az emlékezetben megőrzött 
múlt Kecskemét város eleven, élő hagyomá-
nyait és örökségét képezi mai is. Kecskemét 
azonban ennél természetesen sokkal több. A 
szecessziós városközponttal együtt látni kell a 
piarista templom barokk oltárait, az 1742-ben 
Conti Lipót által felállított, s a pestisjárvány 
áldozatainak emlékét őrző Szentháromság-
emlékművet, vagy a kőpadot, amely mellett 
Széchenyi István ércszobra ujjának érintésével 
próbálja megtartani Szent István „leomlani" 
készülő országát. S ezzel együtt is ismeretlen 
marad Kecskemét azok számára, akik nem 
éltek meg legalább egy mindent elborító 
homokvihart, s akik - ha rövid időre is - nem 
maradtak egyedül Tóth Menyhért festményei-
nek vakító fehérségéve) 

Az utóbbi esztendők során örvendetesen 
megszaporodtak Hornyik János utódai, azok, 
akik vállalják a város örökségének írásban 
történő számbavételét. A neves tudós 1860-
1866 között négy kötetben jelentette meg 
Kecskemét város története oklevéltárral című 
munkáját, melyhez fogható teljességgel máig 
nem dolgozták fel az elmúlt évszázadot. A 
hiány pótlására jött létre a Kecskemét Nagy-
monográfia Szerkesztősége, mely eddig négy 
kiadvánnyal jelentkezett a Kecskeméti-
Füzetek című sorozat keretében. 1990-ben 
Iványosi-Szabó Tibor Kecskemét 1848-49-ben, 
1991-ben Orosz László Kecskemét irodalmi 
öröksége, 1992-ben pedig Kuczka Antal A 
kecskeméti malmok története, valamint Péter-
né Fehér Mária - Szabó Tamás - Székelyné 
Körösi Ilona Kecskeméti életrajzi lexikon 
című könyve jelent meg. De legalább ilyen 
jelentőségű a Bács-Kiskun megyei múzeumok 
másfél évtizedes múltra visszatekintő évkönyvso-
rozata, a Cumauia. Kecskeméten nemcsak a 
futóhomok szelídül kertté, a városukat szeretők 
gondosan ápolják hagyományaik és örökségük 
ligeteit is. (1993.72 old.) 

Mák Ferenc 

DR. ÁBRÁM ZOLTÁN: 

Magyarok a nagyvilágban 
Bethlen Gábor nagyságos fejedelemtől 

még azt tanultuk: A fejedelem nem álmodhat 
olyan álmot, amilyent szeretne, hanem 
amilyent lehet. De milyen nyelven álmodnak 
a kényszerűségből vagy jószántukból vándor-
botot ragadó sorstársaink? Álmodhatnak 
egyáltalán magyarul? Micsoda démoni játékot 
űzhet velünk, velük a sors. Még álmainkat is 
kileshetik, megfoszthatják egyéniségüktől, 
Orvel-i módon varázsolhat velük a hatalom? 

Mindez annak kapcsán vetődik fel, hogy 
elolvastam dr. Ábrám Zoltán marosvásárhelyi 
orvos nemrég megjelent kötetét. Az egyéni 
drámák, tragédiák, életsorsok mellett fölsejlik 
a legvéresebb valóság: amíg tiltották, üldöz-
ték, megalázták és meggyalázták „vércsepp-
anyanyelviinket", addig talán még magyarul 
álmodtunk egy új világot magunknak. Amikor 
már szabadon dönthet - még álmai felől is - a 
„kitántorgó", kiderül, hogy nagyon sokan 
angolul, németül, svédül, portugálul vagy 
éppen oroszul álmodják újra fiatalságuk 
legszebb éveit. 

Talán a szerkesztés, talán a véletlen jóvoltából 
pontosan a kötet végére került az a rövid beszél-
getés, amely azóta sem hagy nyugodni: a meg-
kérdezett kanadai magyar könnyedén kijelenti: 
legtöbbször angolul álmodik. Ettől a pillanattól 
válik igazán izgalmassá a lazán összeálló beszél-
getés-füzér. Mint fehér gézen a vér, átüt az eltelt 
öt évtized minden, magyarságot sújró szenve-
dése. 

„Öt világrész magyarjai vallanak a megma-
radás esélyeiről, az anyanyelv és a magyar 
kultúra megőrzésének fontosságáról" - írja az 
előszóban dr. Ábrám Zoltán. Megmaradás? -
nevet fel kínosan az ember. Oly sokat ismé-
telgetett kulcsfogalom, hogy sikerült végképp 
lejáratni. 

Szerencsés embernek is nevezhetnők a 
szerzőt. Akkor szólaltatta meg a 32 országban 
élő, „jellel jelölt" magyarokat, amikor még 
nem söpört végig a nyugati magyar diaszpó-
rákon az utóbbi évek rákfenéje: az egyfajta 
kiábrándultság érzése. Nincs már küldetéstu-
data a nyugati magyarságnak, már nem akarja 
megváltoztatni az otthoni állapotokat. Az 
anyaország pedig nem kér abból a felbecsül-
hetetlen értékű tapasztalatból, amellyel a 
nyugati magyarok segíthetnék szülőhazájuk 
napfényre vergődését. Innsbruckban nemrég 
az is elhangzott, hogy a nyugati magyarság 
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szániára anakronizmus az „emigráns" megne-
vezés. Bármilyen hihetetlenül hangzik, de így 
igaz: identitását tekintve, a nyugati magyarság 
van a legveszélyeztetettebb helyzetben! A 
második, harmadik nemzedék most veszíti el 
a magyarsághoz való kötődésének hajszál-
gyökereit. A Puerto-Ricoból Budapestre 
hazaköltözött Ferdinándy György keserűen 
mesélte Marosvásárhelyen: nyolc unokája 
közül öttel nem tud kommunikálni, mert 
ismeretlen számukra nagyapjuk anyanyelve. 

Ábrám Zoltán kötetében még nyoma sincs 
ennek a sehollét-állapotnak. Méltóságteljesen 
hömpölyögnek a sorok a megmaradásról, a 
szülőföldszeretetről, a helytállásról. Hitelessé-
güket, kordokumentum jellegüket növeli, 
hogy minden sor és mondat pontosan ellen-
őrizhető és visszahallgatható a marosvásárhe-
lyi rádió és a szerző szalagtárában, ugyanis a 
Peremvilág című rovat elsősorban ezekre a 
csöppet sem vidám hangulatú vallomásokra 
épül. 

Azt is jelképesnek találom, hogy a beszél-
getésfüzér közzétételére az a székelyudva-
rhelyi Ablak Kiadó vállalkozott, amely Majla 
Sándor egyszemélyes intézményeként az 
egyetlen lehetséges alternatívát fogadja el: 
„néhol kopját ültetve, másutt eget hasogatva, 
magunk világosítsuk ki ablakainkat." (Sütő 
András találó megállapítása). Mindez azonban 
nem menti a könyvben hemzsegő nyelvhe-
lyességi hibákért! 

Szerkesztői leleményességre vall, hogy az 
indító-interjúk a kisebbségi sorsban élő 
magyarság kálváriájáról szólnak: Kárpátalja, a 
Felvidék, Erdély, a Vajdaság, a Szerémség, 
Burgenland, tehát ..töredék hazácskáink" 
neves vagy kevésbé neves értelmiségiéi val-
lanak az elmúlt évtizedek embert és szellemi-
séget egyaránt próbára tevő meghurcoltatásai-
ról. Adott tehát a lehetőség a minden rendű és 
előjelű összehasonlítgatásra. Egyvalami biztos: 
mindenhol kiontott magyar vér áztatja az 
emlékezetünkben mesebelivé szépült szülő-
földet. 

A fejezet legmegrázóbb írása - amolyan 
sírfelirat - Kell József, kórógyi polgármester 
vallomása: ,.A kórógyi népnek el kellett hagy-
nia a faluját, és odaveszett az egész élet mun-
kája gyümölcse. Többnyire Magyarországon 
kerestek és találtak menedéket, amiért köszö-
net minden magyarnak, aki segített rajtuk." A 
föld felszínével egyenlővé tett Árpád-kori 
településnek mintegy 800 lakója volt, kilenc-
ven százalékuk magyar, 430 éves iskolájuk a 
legrégibb volt az egész környéken. Lakói szét-

szóródtak a nagyvilágban, a műemléktemp-
lomot szétbombázták, szétlőtték a szerbek. 
Akárcsak az iskola, a művelődési közponr is 
romokban áll. Nyolcan kitartottak a végsőkig, 
nem hagyták el a falut a leírhatatlan pusztítás 
ellenére sem. (...) Attól tartunk, hogy ha 
kimennek a betelepített szabadcsapatok, azt is 
szétrombolják majd, ami megmaradt." -
jajongnak a szavak, mondatok. Van-e, lehet-e 
ennél mellbeverőbb dráma, amikor a szülő-
földet húzzák ki a talpunk alól? 

A vallomások nyomán kibomlik előttünk 
egy különös világ, amelyet a nagyon nagy 
politikai keletközép-európai régiónak becéz, 
mi pedig bizánci-balkáni „álarcosbálként" 
emlegetünk. Ahol élnünk adatott. Ahol Illyés 
Gyula veretes helyzetelemzése szerint: ,.A 
legnagyobb barátság a remény." 

Ebben nincs éles cenzúra az anyaországi, a 
nyugat-európai, vagy az utódállamokban élő 
magyarok között. A hazatérés reménye éltette 
a nyugati magyar emigrációt, ez adott erőt a 
kisebbségi sorba taszított magyaroknak. Ne-
ves értelmiségiek vallanak arról a konok, 
néha emberfeletti küzdelemről, amellyel 
Pennsylvánia és Ausztrália bányáiban, Svédor-
szág erdőrengetegeiben bizonyították, hogy a 
magyarság valóban „méltó régi nagy híréhez". 
Bizonyára a kötet olvasói is szívükbe zárják a 
koppenhágai Hamvas Béla-klub tagjait, a 
svédországi, norvégiai magyarokat; a több 
nyugat-európai országban ingázó nagysármási 
dr. Hermán János reformárus lelkészt a költő 
és esszéíró Gömösi Györgyöt; a Spanyolor-
szágban élő Czilhert Aurélt; Ruzsik Vilmos 
pápai prelátust; a Brüsszelben csodákat 
művelő Szigetvári Endrét; a Svájci Magyar 
Irodalmi és Művészeti Kör megálmodóját és 
mindenesét, a geológus-költő Saáry Évát, dr. 
Szutrélly Pétert, a legnyugatibb „keleti" 
magyarok lelkes kutatóját, a pragni Csémy 
Tamást; Lesskó Lászlót, a kazahsztáni Hungá-
ria Kulturális Szervezet elnökét, aki 1992-ben 
hazahozta Magyarországra az első világhábo-
rú Kazahsztánban rekedt magyar hadifoglyok 
60-70 éves, magyarul csak káromkodni tudó 
leszármazottait. Ábrám Zoltán kötetét olvasva 
elkalandozunk Új-Zélandra, a „magyarkodó" 
Galántai Ferenchez, és bekopogunk Ámon 
Antal ausztráliai rádióstúdiójába; Melbourne-
ben résztveszünk dr. Orosz Mária magvarórá-
in. 

Azt is mondhatnánk: „házhoz" jöttek a ri-
portalanyok. A Magyarok III. Világtalálkozó-
ján - 1992 augusztusában - dr. Ábrám Zoltán 
egyszerűen csak bekapcsolta csodamasináját, 
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s megszólaltak a turbános, fekete bőrű ma-
gyarábok; vallottak a Sao Paulo-i, argentínai, 
venezuelai, amerikai, dél-afrikai magyarok 
szervezeteinek vezetői, képviselői. 

Füst Milán idejében még minden olyan 
hihetetlenül egyszerű volt: új költő jelentke-
zett, szeretettel fogadták. Ma szponzorok után 
mászkál az Istenadta szerző, s örül, ha sikerül 
néhány darabot eladni a nehezen kigyöngyö-
zött kötetéből. Mégis a „mondod még?" konok 
kitartásával szólok önökhöz: új szerző jelent-
kezett, fogadjuk szeretettel. 

Tófalvi Zoltán 

TÓTH MIKLÓS: 

Szi lágysomlyó 

A Szilágyság Erdélyhez nyugat felől csatla-
kozó nagy tájegységek közé tartozik, mint 
Bihar, Szatmár vagy Temes vidéke. A honfog-
lalásig gyér szláv, majd a XV-XVI. századig 
színmagyar népesség lakta. Az etnikai egysé-
get a XVI. századot követően beköltöző 
románok és a XVIII. században betelepülő 
németek bontották meg. Az 1876. évi 
XXXVIII. törvény alkotta meg Szilágy várme-
gyét Kraszna és Külső-Szolnok vármegyékből, 
valamint Doboka és Kolozsvár vármegye 
néhány községéből. A trianoni békediktátum 
a Szilágyságot Románia részévé tette. A II. 
bécsi döntés értelmében 1940-1945 között 
ismét Magyarországhoz tartozott. 

Somlyó nevével először 1251-ben találko-
zunk, úgymint Vathasomlyóval, 1585-ben 
Somlio nevet visel és 1641-ben már Somlyó 
néven szerepel. Somlyó 1351-ben hozomány-
ként átmegy a Báthoriak kezébe, ettől kezdve 
története egyre inkább összefügg a Báthori 
családéval. A protestánsokat üldöző Báthori 
Zsófiával kihal a Báthoriak somlyói ága. 
Marosi István 1684-ben ír Somlyóról és úgy 
említi, mint „Erdélynek kifele egyik szemefé-
nye..." Soha nem volt királyi birtok vagy 
királyi vár, mert a fejedelemségek alatt is mint 
végvár szerepelt. 

A városnak 1791-ben már iskolája van, 
1834-ben római katolikus gimnáziuma és 
harmincadhivatala. Bem tábornok 1848-ban a 
városból indult híres ütközetére. 

A Várhegyre 1317-1351 között épült egy 
igen nagy kiterjedésű vár, amelynek legerő-
sebb része a fellegvár volt, de több védelmi 
gyűrű, sánc és fal dacolt a századok során újra 
meg újra támadó ellenséggel szemben. 

A várkastély építésének időpontja ismeret-
len. Első forrásunk 1532-ből való, amikor IV. 
Báthori István vajda a vár melletti dombra 
felépíti a környék legszebb templomát. A 
várkastély kiépítése VI. Báthori István nevé-
hez fűződik 1550-1594 között. A várkastélyt a 
későbbiek során kibővítették, tovább építet-
ték, így eredeti területének négyszeresére 
növekedett. A bástya keleti fala ma is áll. A 
somlyói Báthori ág kihalása után a várkastély 
lassú pusztulásnak indult. Az egykori leltárak 
sok érdekességet megőriztek a várkastély 
történetéből. Az 1594-es inventárium alapján 
megtudhatjuk, hogy itt volt a Báthoriak leg-
nagyobb raktára, élelmiszerbegyűjtő központja. 

A kötet befejező része a város egyházait, 
templomait mutatja be. Az első román stílusú 
katolikus templom a tatárjárás után, 1280 
körül épülhetett. A mai templomról okiratos 
említés 1536-ból maradt fenn. A templomot az 
évszázadok során folyamatosan bővítették, 
renoválták. A templom stílusa eredetileg gót, 
de a hozzá épített részek, így például a 
szentségtartó fülke már reneszánsz. A falak 
festése Millje Kálmán munkája 1874-ből. A 
templomi felszerelések sorából kiemelkedik a 
vastagon aranyozott oltári szentségtartó, a 
torony három harangja (ebből kettő a háború 
alatt elpusztult). A templom története során 
végig katolikus maradt. 

A szerző bemutatja Szilágysomlyó jeles 
szülötteit, majd számbaveszi a város iskoláit 
és egyéb épületeit, hivatalait. Befejezésként 
Somlyó szőlőjéről esik szó. 

Tót Miklós könyvét jó szívvel ajánlom 
mindazoknak, akiket érdekel a magyarság 
alkotó, teremtő munkája. Szilágysomlyó törté-
nete a magyar történelem szerves része. (A.C. 
Pallas, 1994) 

Gazdag István 

Székely diáktörténelem 
Kissé talán szokatlan, hogy az új romániai 

oktatási törvény ellen kibontakozó erdélyi 
tömegtiltakozás idején, békés, egyenesen 
derűs hangulatú témáról szólok: egy iskola 
véndiákjainak, hajdani tanárainak kötetbe fo-
gott emlékezéseiről. Felidéznek ezek zordabb 
epizódokat is, az erdélyi magyar oktatás 
nehéz küzdelmét az elmúlt hetvenöt eszten-
dőben a fennmaradásáért, az anyanyelv véde-
lméért, diáknemzedékek jogaiért. Mindez már 
történelem, amelyben keserűség és vidámság 
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feleselt egymással, és a derű is árulkodó lehet, 
méghozzá a tanárok és diákok életerejéről, 
önbizalmáról és hitéről. 

Ez az iskola most 136 esztendős, tehát a 
négy vagy ötszáz esztendős erdélyi magyar 
kollégiumokhoz, főgimnáziumokhoz képest 
igencsak fiatal. Éppen e fiatalsága okán 
igyekezett olyan gazdag hagyományt gyűjte-
nie magának, hogy akár nagyhírű iskolatársa-
ival is versenyezhetne. 

Sepsiszentgyörgyön, a Székelyföld déli pe-
remén, Háromszék központjában a székely 
népi akarat alapított kollégiumot, a levert 
szabadságharc után egy évtizeddel. Miként 
másutt is a Székelyföldön, például Székely-
keresztúron, a helyi lakosság kezdeményezé-
séből és anyagi áldozatvállalása árán emeltek 
új középiskolákat. A szentgyörgyi református 
kollégium alapításakor a legnagyobb ado-
mányt Mikó Imre gróf, Erdély Széchenyije 
tette, majd ő lett az iskola főgondnoka. Joggal 
nevezték iskoláját Székely Mikó Kollégium-
nak. Mikó Imre, bár csak gyermekkorát 
töltötte Háromszéken, lelki kapcsolatát soha 
nem szakította meg a szülőföldjével: „...én 
ama földet kimondhatatlanul szeretem, s 
ahhoz most is, mint életemben mindig, 
kegyelettel vonzatom". Háromszék nagy fia 
nemcsak a hűséget, de a serkentő igényt is 
jelképezte. Ő keltette volt életre a kolozsvári 
Nemzeti Színházat, újjáalkotta az Erdélyi 
Gazdasági Egyesületet, megalapította az 
Erdélyi Múzeum-Egyesületet és egyben 
székházat adományozott az intézetnek Ko-
lozsvárott. Trianon után ez az egyesület lett az 
erdélyi magyarság legfontosabb, lényegében 
egyetlen tudományos műhelye, 1948-as el-
kobzásáig. 

Szentgyörgyi véndiákok mai emlékezései 
azt tanúsítják, hogy a Mikó Kollégium szelle-
me mindig az alapítótól megörököli igényt, 
serkentést és optimizmust jelentette. Havad-
tőy Sándor amerikai református esperes vagy 
Szőts Dániel orvos, Vékás Domokos, az utolsó 
kolozsvári magyar főkonzul vagy Czegő 
Zoltán, Bogdán László költők mikós élményei 
egymást erősítik fel, és mindegyik a megőr-
zött hűség hangján szól. Megelevenedik a 
„parasztkollégiumnak" nevezett Mikó legjobb 
történelme: egy székely határőrvidék alakítot-
ta ki itt, a maga iskolájában, lelke szerinti tu-
dományos, nevelési műhelyét, amelynek ha-
tása szétsugárzott az egész tájra. Szegénysorsú 
parasztgyermekek százai tanulhattak ebben a 
kollégiumban, ösztöndíjakból, alapítványok 
révén. 

Külön fejezetet kapott az emlékkönyvben 
a tudós tanárok vagy tudományos rangot 
kivívott egykori diákok pályaképe. Lustrát 
tarthat a kollégium költő, író, képzőművész és 
színész növendékei fölött is. Minden összeha-
sonlítás igazságtalan lehet, mégis megkockáz-
tatom, hogy „fiatalságához" képest a Székely 
Mikó Kollégiumban viszonylag több tudós, 
művész, író tanult, mint más nagyobb, gazda-
gabb tájain a Kárpátok medencéjének. Kö-
szönhető ez a kollégium önképzőkörének is, 
amelyről egykori tevékeny tagja, az immár 
nyugalmazott magyarszakos tanár, Széplaki 
Károly adott érzékletes áttekintést. A három-
széki születésű Körösi Csorna Sándor nevét 
viselő diákkör elnöke 1908-ban Makkai 
Sándor volt, a későbbi író és püspök. Széplaki 
Károly krónikája a negyvenes évek végéig 
vezet el, mikor az önképzést Salamon Sándor 
tanár-író irányította. 1945 után vagyunk, a 
szentgyörgyi diákok nem a történelmi veresé-
get élik meg, hanem a magyarság európai 
helyéről és szerepéről vitáznak, és arra a 
tanulságra jutnak, hogy a magyar népi kultú-
rában éppen úgy megtalálható „Ázsia öröksé-
ge, mint Európa ajándéka". A Mikó Kollégium 
szellemi szintjének érzékeltetésére elegendő 
megemlítenem, hogy itt tanárkodott akkor 
Konsza Samu dr., az első háromszéki folklór-
gyűjtő és Szabédi László, a később mártírrá 
lett költő, aki öngyilkosságával tiltakozott a 
Bolyai Tudományegyetem felszámolása ellen. 

Harkó Ferenc József, a kollégium legidő-
sebb tanára a Miklós Napokon, 1991-ben -
mert ilyen is volt itt: véndiákok világtalálkozó-
ja - ezekkel a szavakkal avatta fel az 1989 
után megint önálló magyar középiskolává lett 
kollégium zászlaját. 

„E zászló jelkép, jelképe annak, hogy ez az 
iskola, ez a mikós szellem megújul, megerő-
södik és hirdetni tudja itt és az egész világon, 
hogy erősek vagyunk, erősek leszünk, tanulni 
akarunk és túl akarunk teljesíteni minden 
eddigi normát". Egész Erdély magyar iskolái 
magukénak vállalhatják ezt ' a célt, ezt az 
eszményt most, mikor létükért, nyelvünkért 
vívják szabadságharcukat. 

Beke György 

Arrabona, 31-33 
Legutóbb 1991-es évszámmal jelent meg a 

megyei múzeumok több évtizedet megélt 
sorozatának utolsó darabja. A mostani, az 
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1992-1994-es évek összevont, vaskos körete 
bizonyítja, hogy a nehézségek ellenére él a 
színvonalas kiadvány. Első lapjáról dr. Ti-
maffy László néprajzkutató arcképe tekint 
ránk bölcs mosolyával, amit a hozzá írt kö-
szöntő követ, hiszen a kötet a 75 éves tudós 
tiszteletére rendezett kétnapos tudományos 
ülésszak termését tartalmazza. A Kisalföld 
néprajzának kutatóját köszöntő konferencián 
hazai, szlovákiai és ausztriai néprajzosok, 
levéltárosok és muzeológusok vettek részt. 

Timaffy László a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem földrajz-történelem szakán vég-
zett. Doktori disszertációját a Szigetköz vízraj-
záról készítette. A Mosonmagyaróvári Gazda-
sági Akadémia tanszékvezető docense lett. 
1948-tól hosszú évekig mellőzték, ő azonban 
a Kisalföldhöz kötődött egész életében. E táj 
néprajzát ma már nem lehet művei nélkül 
megírni. 1959. évi indulásától leghűségesebb 
és legszorgalmasabb munkatársa az Arra-
bonának. 

A mostani kötet tartalma nagyon változa-
tos: három régészeti, tíz néprajzi, két képző-
művészeti, kettő szociológiai és nyolc helytör-
téneti tanulmány, valamint a Timaffy László 
munkásságát felölelő bibliográfia sorakozik a 
fényképekkel, rajzokkal és térképekkel il-
lusztrált lapokon. Valamennyi írás a Kisalföld-
ről szól, arról a tájegységről, amelynek elkö-
telezettje és avatott szakértője az ünnepelt. 
Kiss Ákos Sopron császárkori <II—III. századi) 
épületmaradványairól, Gömöri János és 
szerzőtársai a Sopron belvárosát körülvevő XI. 
századi sáncról, Gecsényi Lajos pedig a Győr 
és Bakony között húzódó un. győri puszta 
XVII. századi hasznosításáról, s az akkoriban 
virágzó marhakereskedelemről írt. Horváth 
József a győri levéltár mintegy ezer végrende-
lete alapján a XVII-XVIII. századi temetkezési 
szokásokról, Dominkovits Péter egy Győr 
megyei középbirtokos család birtoklásáról ér-
tekezett. Néma Sándor a Győr környéki sző-
lőhegyi települések (Nyúl, Tényő, Écs stb.) 
1700-as évekbeli kialakulásáról, Enzsöl Imre 
és Lővei Pál amagyaróvári uradalmi malom és 
sörgyár építéstörténetéről, Domonkos Ottó a 
XVIII. századi győri'magyar és német céhes 
takácsokról készített tanulmányt. Ezt követi 
Kisbán Eszter egy XVI. századi étlapról, En-
zsöl Imre a mosonmagyaróvári Hansági Múze-
um céhpecsétjeiről, Kücsán József egy 1637-
ben épült soproni ház építéstörténetéről szóló 
értekezése. S. Lackovits Emőke a Fertő menti 
magyar parasztok szobáiban található „szent-
sarok"-ról szóló ismereteket, Gráfik Imre a 

XVIII-XX. századi festményeken, metszete-
ken, grafikákon és fotókon a dunai hajóvonta-
tás ábrázolásait, Solymos Ede a Mosoni Felső 
Halászati Társulat történetét foglalta össze. 
Balogh Jánosné a XIX-XX. századi csepregi 
férfi viseletet, Táki Sándor Teodóz egy kunszi-
geti archaikus népi imát, Ács Anna a horvát-
kimlei Borbálázást, Ágh Zsófia egy 1818. évi 
halászi végrendelet alapján a falu vallásos 
életét és temetkezési szokásait, Ág Tibor a 
csallóközi betlehemes játékokat mutatta be. 
Liszka József csallóközi adatokkal bizonyítot-
ta, hogy Mátyás király alakja itt is elevenen élt 
a néphagyományban. Nagy Ilona előadása 
arról a szokásról szólt, amely szerint Nagyfö-
démesen megünneplik a helybéli illetve a 
faluból elkerült 50 éveseket. Barsi Ernő 
kottákkal is dokumentálta a Szigetköz népze-
néjéről készített tanulmányát, Tanai Péter 
pedig a kajárpéci muzsikusokat ismerteti meg 
az olvasóval. Napjainkba vezet el Szakái 
Gyula munkája a szlovákiai magyarság kö-
rében megfigyelhető kommunikációs mani-
pulációról és túlélési stratégiákról. Tury Mária 
egy hagyaték festményei restaurálásának ta-
nulságait, nehézségeit foglalta össze. 

Eléggé nem dicsérhető módon minden í-
rást angol és német nyelvű összefoglaló kö-
vet. Reméljük, hogy egy-két éven belül ismét 
hírt adhatunk az évkönyv-sorozat újabb köte-
téről. (Győr. 1994.) 

Tuba László 

BODNÁR LAJOS: 

Latorca1 

A magyar néprajz jeles kutatói, gyűjtői kö-
zül akadnak olyanok, akik egész életüket 
szülőföldjükön vagy éppen szülőfalujukban 
töltik és annak megismertetésében olyan 
mélységig jutnak el, amit azok, akik ott csak 
átmenetileg tartózkodnak, sohasem érhetnek 
el. Ilyen volt a bihari Nagysárréten Szűcs 
Sándor, a Bodrogközben Kántor Mihály, akit 
napjainkban a karcsai Nagy Géza követ. Ilyen 
az Ungi Síkságon Bodnár Lajos, akivel a 
HONISMERET olvasói már találkozhattak. 
(1988/2). Csak akkor volt távol szülőföldjétől, 
ha a katonáskodás, az elkerülhetetlen hadi-
fogság (1942-1947), illetve az azt követő 
kegyetlen deportálás (Svitava Csehország 

1 Szerk.: Bogoly János 110 old. + 10-
fénykép. Királyhelmec 1995. 
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1950-ig) arra kényszerítette. Mint földműves, 
képzett agronómus, méhész kereste kenyerét 
és közben gyűjtötte a néphagyományokat. 
Szülőfalujában, saját házában gazdag néprajzi 
gyűjteményt létesített, amit az érdeklődőknek, 
kutatóknak nemcsak szívesen megmutat, de 
helyi ismereteinek gazdag tárházából merítve 
megmagyarázza a tárgyakat. Közben egyre 
szaporodnak feljegyzései, melyek azért külö-
nösen értékesek, hiszen mindazt belülről látja, 
amit a máshonnan odaérkező csak külsőleg 
érzékelhet. Ebből a kincsestárból vehetünk 
most néhány olyan fejezetet kézbe, mely a 
magyar néprajz hivatásos kutatói számára is 
igazi meglepetés. 

A Latorca címet viselő első fejezet részlet 
egy nagyobb dolgozatból, melyben a Latorca 
és a Bodrog a tutajnál kisebb, mozgékonyabb 
és e tájon szálly-nak nevezett, eszközével 
ismerkedhetünk meg. A valószínű ótörök 
elnevezés a Magyar Tájszótár tanúsága szerint 
az északkeleti magyar nyelvterületre jellemző. 
Már Károlyi Gáspár 1590-ben Vizsolyban 
(Abauj ni.) nyomtatott első teljes magyar Bib-
liájában is olvashatunk róla: „Alá viszic az 
tengerre az fákat, én pedig azokat szálakra 
rakatom." A Sárospatakon tanároskodó Come-
nius egyik munkájában (1673) is ezt találjuk: 
„A folyo vizben gyalog hajockal és csonakoc-
kal élnec, sőt még szálakkal-is". Nagyváthy 
János, aki Patakon diákoskodott (A szorgal-
matos mezei gazda, Pest, 1791) azt is megfi-
gyelte, hogy késő ősszel a szálakat lehozták a 
Bodrogon egészen a város alá. Azok ott 
befagytak, majd a tavaszi zajlás után egy-
kettőre elérték Tokajt, délre eljutottak Szege-
dig is. De nemcsak szálfákból készítettek vízi 
közlekedési eszközt, hanem nádból is, amint 
azt egy 1619-ből származó vers is bizonyít: 
„Nadbol szalukat csinálván, az folyo vizén ál-
tal hajókázának" (Magyar Nyelvtörténeti 
Szótár). Bodnár Lajos a visszaemlékezés ho-
mályából a szállal kapcsolatban számos olyan 
részletet emel ki, amit eddig nem, vagy alig 
ismertünk. így a legfontosabb típusok készíté-
sét, a vízreeresztés módját, a megrakását, a 
kikötését és az életet a kisebb folyókra al-
kalmatos eszközön. 

A kasos méhészetről közölt pontos ismere-
teit „A parasztélet hétköznapjai" című fejezet 
követi, melyben az épületeket, a munkák egy-
egy részletét, illetve a gyógymódokat, babo-
nákat ismerhetjük meg a magyar nyelvhatár 
északkeleti szélétől. 

Nagyon sok ismeretlen adatot találunk a 
Koldusok című fejezetben, mely réteggel a 

néprajz viszonylag keveset foglalkozott. A 
helyi és vándorló, szekeres koldusokról eddig 
le nem írt ismeret gazdagít bennünket. A falu 
és a koldusok viszonya, továbbá a hatóságok 
álláspontja is megvilágításra kerül. A cigány, 
zsidó és más nemzetiségekhez tartozók 
különbözőségeiről eddig alig tudtunk valamit. 
A koldusénekek szövegei között is sok eddig 
ismeretlent fedezhetünk fel. Az imák és az 
átkok sem hiányoznak, szervezetükbe is 
bepillantást nyerhetünk. Megvolt a helyük a 
vásárban, a búcsúban, a lakodalomban, a 
temetésen, a templomban, mindezt a közös-
ség alakította ki. A kötet szerkesztője találóan 
írja bevezetőjében: „A tények, amelyeket fel-
sorol, valósak, mégis sokszor meseszerűnek 
tűnnek az egyes alakok. Derűs, kiegyensúlyo-
zott magatartásuk szöges ellentétben áll sor-
sukkal, emberségük, kiállásuk igazuk mellett 
pedig egyenesen lenyűgöző. A sok színes 
figura közül kiemelkedik Árpád-bácsi', az 
állítólagos elcsapott tanító, aki mint egy tün-
dérmese alakja bölcsen, megfontoltan és meg-
fellebbezhetetlenül osztogatja a tudást, igaz-
ságot és emberséget a libapásztorok szóra 
szomjazó seregének." 

Köszönöm Bodnár Lajosnak ezt a köny-
vecskét, amit szakembernek, érdeklődőnek 
egyaránt ajánlok és abban a reményben te-
szem le, hogy még sok minden ehhez hasonló 
olvasmányos, de fontos adatokat tartalmazó 
könyvet olvashatunk tőle. 

Balassa Iván 

Népszokások Endrődön 
Jóleső várakozással veszi kézbe a recen-

zens, s remélhetően majd az olvasók is a 
Gyomaendrődi Honismereti Egyesület soroza-
tának 4. kötetét. A könyv szerkesztői a már 
megszokott módon, ismét bizonyságot tes'z-
nek arról, hogy szűkös anyagi feltételek 
mellett is lehet és kell ilyen kitűnő, formailag 
és tartalmilag kifogástalan könyvet megjelen-
tetni. Az előző három kötet az endrődi gyere-
kek, asszonyok és parasztemberek életével 
foglalkozott, ez a mostani pedig mindazt össze-
gyűjti és rendszerezi, amely azokból kimaradt. 
Két nagy részre tagolt a mondandó. 

Az első a hétköznapok hitvilágát mutatja 
be. Az itt élő emberek mind vallásosak voltak, 
s ez nem csupán a templomi szertartásokon 
való részvételt jelentette, a vallás ugyanis 
életforma volt, egy közösség összetartó ereje. 
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A templom, a vasárnapi istentiszteletekre való 
készülődés, majd az azon való részvétel, a 
fiatalok párokba rendeződése a templomté-
ren, a mise utáni kocsmai beszélgetések, 
mind-mind „társadalmi szertartásokká" ava-
tódtak a falusi érintkezésben. Ezért is érthető, 
hogy a hétköznapok hitvilága az élet része-
ként minden házban jelen volt, s tárgyiasult 
megtestesítői a Mária képek, szobrok, és 
szentképek, szentelt gyertyák nem hiányoz-
hattak egyik portáról sem. Az imák ugyanak-
kor és ugyanúgy hangoztak el minden ház-
ban, hiszen a reggeli s a déli harangszó, majd 
az esti, évszázadok óta berögzült szokások 
szerint igazodott a nap járásához. Az imákból 
is közöl néhányat a gyűjtés, majd rátér a pén-
tek, szombat és vasárnap rendjére. A szombat 
délután és a vasárnap ünnep volt, ilyenkor 
csak kivételes esetekben - pl. aratás - dolgoz-
tak. 

A visszaemlékezők szavai nyomán felsejlik 
az akkori közösség élete. A kötet januártól 
decemberig számbaveszi a jeles napo/Amz 
kötődő szokásokat: a Borbála napján vízbe 
állított meggyfaág karácsonyra kivirágzik, a 
Zsuzsanna, Mátyás naphoz fűződő időjárási 
megfigyeléseket, majd a farsang, s a húsvétra 
készülődés időszakát, lezárva Mindenszentek 
és a Halottak napjával, karácsonnyal. A kötet 
kiegészül még az ünnepeken előadott énekek 
szövegeivel és kottáival. 

Úgy tűnik, hogy a gyomaendrődieknek si-
került megvalósítaniuk múltjuk szokásainak 
feldolgozását. Széles körben érdemes ajánlani 
és példaértéke okán felhívni rá a honismereti 
szakkörök figyelmét. (.Gyomaendrőd, 1994.) 

Bartók. Györgyi 

BAGOLY JÁNOS: 

Betűkbe szedett régmúlt1 

A kötet szerzője a Királyhelmeci Múzeum 
igazgatója, természettudós. Ismerve az éppen 
alakuló, egyszemélyes múzeumokat, tudom, 
hogy az ott dolgozónak mindenhez kell ér-
tenie, hiszen mindazt az igényt köteles kie-
légíteni, ami a múzeum iránt megmutatkozik. 
Márpedig az itteni magyar falvak történeti 

1 Bodrogköz és Ung-vidék községeinek 
történelme 1990-ig az írott források 
tükrében. (Csótó László) Szerkesztő: 
Ivanega Iván. Királyhelmec 1994. 144 
old és 24 rajz 

éhségét, illik kielégíteni. Ezt a könyvet tudják 
használni az iskolákban, a közművelődésben 
és szívesen forgatják a falvak idősebb és 
fiatalabb lakói is. A munka azt bizonyítja, 
hogy Bogoly János nemcsak a természettu-
dományok terén járatos, hanem ismeri azokat 
a legfontosabb forrásokat, melyek segítségé-
vel az egyes községek történetét össze lehet 
állítani. A munkája hasznos, sikeres és nagyon 
jó lenne, ha példáját máshol is, minél többen 
követnék. 

A néhány évvel ezelőtt megszervezett Mécs 
László Népfőiskola (Királyhelmec) létrehozói 
nem gondoltak arra, hogy még könyvkiadás-
sal is foglakozzanak. A 15-ről 40-re, majd még 
tovább növekedő tagság kiadta a Helmed 
Mécses című lapot és annak sikere azt mutat-
ta, hogy van lehetőség és igény könyvek 
kiadására is. A szerző ezt írja előszavában: „Az 
ébredező egészséges lokálpatriotizmus, amely 
szervesen összefügg a községek önálló irányí-
tásának megteremtésével az 1989-es politikai 
fordulat következményeként, újból felvetette 
annak igényét, hogy legyen egy mű, amely ha 
szerény mértékben is, de összefoglalja az 
egyes települések múltját. A gyökerek keresé-
se nem öncélú múltbatekintgetés, olyan kor-
ban, amikor népünk etnikai léte több helyen 
megkérdőjeleződik, hamis és tudatosan torzí-
tott történelemszemlélet és adatértékelés foszt 
meg minket jogos örökségünktől, kötelessé-
günk a nagyközönség elé tárni a valós, hiteles 
tényeket és történelmi realitást" 

Az áttekintést nagymértékben elősegíti, 
hogy az egyes településekről szóló fejezetek 
azonos módon épülnek fel. Először a falu első 
említésével kezdődik a bemutatás, majd ne-
vének legfontosabb formái és feltételezett 
eredete következik. A nagyobb birtokosokat 
azok az események követik, melyek e hely-, 
hez kötődnek. Az itt született kiemelkedő sze-
mélyiségek bemutatása, a statisztikai adatok 
felsorolása következik, majd megismerhetjük 
a legjelentősebb műemlék épületeket. Utal a 
helyi mondákra, legendákra és azokra a 
hagyományokra, melyek egy-egy település-
hez kapcsolódnak. 

A bevezetés általános régészeti-történeti 
áttekintést ad a Szlovákiához tartozó Bodrog-
közről és az Ung-vidékről. Itt helyenként ér-
demes lett volna utalni a magyarországi Bod-
rogközre, illetve a Kárpát-aljához csatolt Ungi 
Síkságra, hiszen ezeknek a története évezre-
deken át összefüggött. Itt jegyzem meg, hogy 
a szerző az irodalomban nem említi Kiss 
Lajos: Földrajzi neveink etimológiai szótára I-
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II. (Bp. 1988.) című munkáját, amely jó 
fogódzót jelent a településnevek első előfor-
dulása és etimológiájával kapcsolatban. 

Mindent összegezve nagyon hasznos hely-
történeti munka, mely nemcsak a két nagy táj 
lakóinak ismereteit tágítja, helyi öntudatokat 
erősíti, hanem nélkülözhetetlen azok számára 
is, akik itt bármilyen más társadalomtudo-
mányban kutató munkát kívánnak végezni. 

Balassa Iván 

Székely Útkereső 

A Székelyföld „irodalmi táj", talán más ma-
gyar vidékeknél is több joggal mondható el 
róla. Udvarhely pedig, a székely világon be-
lül, a költészet városa. Nemcsak költő szülöt-
tei jogán, hanem még inkább a költészet 
szeretete révén. Németh László figyelte meg 
erdélyi utazása során, hogy az udvarhelyi 
gazda bejön a falujából Székelyudvarhely vá-
rosába, a hetivásáron eladja a portékáját, majd 
a paksaméta verssel, saját verssel a hóna alatt, 
bekopog a város hivatásos költőjéhez, Tompa 
Lászlóhoz, hogy mondana már véleményt 
újabb írásairól. A parasztköltők aránya talán itt 
volt mindig a legnagyobb. A többszáz eszten-
dős két középiskola, a római katolikus és a 
református szelleme szétsugárzott a Nagy-
Küküllő mentén, a Nyikó partjain, a legkisebb 
székely falucskáig. Egyik ilyen népköltő Izsák 
Domokos Bencéd faluból még verseskötetet 
is kiadott, Tompa László támogatásával és 
könyve a Dalok erdőn, mezőn... jutatta man-
dátumhoz 1946-ban, mint a magyar Népi 
Szövetség képviselőjelöltjét. A legújabb 
magyar irodalmi lexikonban hiába keresem a 
nevét. Emlékét Cseke Péter szép tanulmánya 
őrzi. Neki is két esztendővel a bencédi 
parasztköltő halála után, már ezt a címet 
kellett adnia írásainak: Ki hallott Izsák Domo-
kosról? 

Székelyudvarhely 1945 után is egy ideig 
még próbálta „tartani a lépési", helyi lapja is 
volt, irodalmi élete, írói, Tompa László, 
Tomcsa Sándor, és lappangva élt Tamási Áron 
tisztelete, de a jellegtelenség tengere hamaro-
san elöntötte a kis szigetet. Nemcsak a vasút 
térképén, de a szellemi életben is szárnyvo-
nalra szorult, együtt az egész székelységgel. 

De ahol egyszer az irodalom virágzott és a 
népi élet mélységéig eresztette le gyökereit, 
ott az igénytelenség és a román nacionalizmus 
sem tudta tartósan kiirtani a szépség, igazság 
vágyát a telkekből. Az 1989-es fordulat, amely 

országosan csak a megtévesztés nagy színjá-
téka volt, a székely világban valóban forra-
dalmat ébresztett. Egyebek között a szellem 
megújító forradalmát is. Székelyud varhelyen 
lapot adtak ki megint, noha ezt a gazdasági 
cenzúra nemsokára megfojtotta. Folyóirat is 
indult, Székely Útkereső címmel, és ezt a 
kezdeményezést már nem lehetett eltiporni. 
Öt éve jelenik meg a kiadvány, időközben 
Erdélyi Gondolat néven könyvkiadó is létesült 
mellette, és immár elképzelhetetlen lenne 
nélkülük nemcsak Udvarhely és környéke, de 
az egész Székelyföld, sőt Erdély magyar 
irodalmi és szellemi élete. 

Mindig kell egy kezdeményező ember, 
akinek nemcsak ötletei vannak, de bátorsága 
és kitartása is a megvalósításhoz. Beke Sáfi-
dornak hívják ezt az embert. Brassóban 
született, miként annyi sok székely embernek 
az ő szüleinek is ez a város adott megélhetést. 
De diplomával a zsebében hazajött ősei 
szülőföldjére, könyvtáros lett Székelyudvar-
helyen, tanár Zetelakán. És költő, író, szer-
kesztő. Tizenöt éves korában jelent meg első 
verse a Brassói Lapokban, majd egy brassói 
diáklap magyar oldalát szerkesztette. Verses-
kötetét, az 1993-ban kiadott Madártemetá 
igen kedvező visszhang fogadta. Beke Sándor 
a diktatúra idején „kesergő türelemmel" 
kereste a nemzeti megmaradás útját „madár-
temetővé" vált szülőföldjén és arról álmodott,' 
hogy: legyünk mi is egy csipetnyi Európa!" 

Beke Sándor, a szerkesztő már arra is gon-
dolhatott, hogy kiadja a Székely Útkereső első 
antológiáját. Öt évi megjelenés során kialakult 
a folyóirat arcéle. Nemcsak szépirodalmi mű-
hely, elsősorban székelyföldi alkotók, fiatalok 
megnyilatkozási lehetősége. Igen nagy terét 
kap a kiadványban a tanulmány, az esszé. 
Történelmi, néprajzi, nyelvészeti dolgozatok 
egész sora igazolja, hogy az udvarhelyi, az 
erdélyi elszigeteltségben és a diktatúra nyo-
mása alatt is születtek fontos művek, néha 
hézagpótló írások a Székelyföld valóságáról, 
az erdélyi magyar létérzékelésről. Az antoló-
gia egyképpen figyel olyan helyi históriai 
epizódokra, mint a gyimesi csángók szárma-
zástudata és olyan egyetemes nemzeti törté-
nelmi témákra, mint Szent István királyunk 
koronázási palástja. Vannak a szerzők között 
nagy öregek, mint Balogh Edgár, aki felesége 
falujába, Vargyasra kalauzol megint, mint 
annyiszor eddig is, vannak jeles kritikusok, 
mint a történelemtudományban is beavatott 
Szőcs István, induló költők, mint Mészely 
József, ismert néprajzkutatók, mint Nagy 
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Olga, Ráduly János - aki a Kis-Küküllő part-
ján, Kibéd faluban épített ki szellemi és kutató 
központot, mindennapi tanári munkája mel-
lett. És a szerzők között találni Komoróczy 
Györgyöt, aki évtizedek óta gyakorló nyelv-
művelő, nyelvápoló akinek már önálló, fontos 
kötete is jelent meg e témában: Magyar 
szavaink nyomában. 

Bogdán László költő és kritikus joggal je-
gyezte meg a Háromszélben, hogy az anto-
lógiában nem is annyira az irodalmi anyagok 
az érdekesek, sokkal fontosabbak a tanulmá-
nyok, a jegyzetek, a szó nemes értelmében 
vett tudománynépszerűsítés, hagyományőr-
zés. Olyan nevek adják meg a fontosságát, 

mint Egyed Ákos, Cseke Péter, Imreh István, 
Veress Dániel, de mellettük a széppróza és a 
vers is méltó képviseletet kapott. Meglepetés 
minden újabb megszólalása a Székelyudvar-
helyen élő Lőrincz Györgynek, aki a székely 
világ, a kisebbségi léleknyomorúság és a 
felszegett fej, az öntudat immár egyetemesen 
számon tartandó írója. 

Székelyudvarhely rangosan jelentkezett 
újra a magyar szellemi életben. A Székely 
Útkereső valamennyiünk számára kutatja a 
jövő, a megmaradás méltó útját. 

Beke György 

A tiszabezdédi tarsolylemez részlete 
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