
KÖNYVESPOLC 
Helytörténet és nemzeti történelem 

A Györgyei Kalendárium 

Meddig ér el a mai magyar falu tekintete a 
hazában és a nagyvilágban? Ez nemcsak lé-
lekszámtól és földrajzi elhelyezkedéstől függ, 
habár mindkettő serkentő vagy gátló tényező 
lehet. Fontosabb az, hogy vannak-e a falunak 
igényes, becsvágyó és felelősséget vállaló 
vezetői, áldozatkész értelmisége, tanári kara, 
tanítói, papjai, polgármesterei, akik magasra 
emelik a mércét önmaguk és szűkebb közös-
ségük előtt, és akik elég erősek, elég kitartóak 
is ahhoz, hogy az óhatatlanul fölmerülő 
akadályokat leküzdjék. 

Tápiógyörgye nem tartozik a hatalmas lé-
lekszámú, nagy magyar falvak közé a Duna-
Tisza közén, Pest megyében. Magam a Györ-
gyei Kaleiidáriurnbó\ olvastam ki, hogy az 
1994-es önkormányzati választásokon 2676 fő 
volt a szavazásra jogosultak száma. Ehhez 
nyílván hozzá kell tennem a gyermeknépet, 
amely szintén kitesz néhány százat. Még 
akkor is, ha a népesség itt is lassan, de figyel-
meztetően csökken: az utóbbi esztendőben 44 
halálozással szemben csak 41 gyermek született. 

Ez a viszonylag kicsiny magyar közösség 
szemhatárát messze kiterjesztette napkelet és 
napnyugat irányába. Egészséges arányokat 
alakított ki a maga érdeklődésében: Svájc 
éppen úgy a figyelmébe került, mint Erdély. 
Mind a két tájegységben van egy-egy testvér-
települése, a harmadik pedig Olaszországban. 
Történetük van e barátságoknak, s ezeket a 
történeteket az 1996-os negyedik Györgyei 
Kalendárium rögzíti az utókor számára, 
például azt, hogy miként épült ki a partner-
kapcsolat Wünnevil-Flamatt svájci kisvárossal, 
amelyik jó messzire esik a Tápió partjától, 
Berntől is még 25 kilométerre, Freiburg kan-
tonban. A barátságot a volt berni magyar 
nagykövet, Ódor László irodalomtörténész a-
lapozta meg, és a kapcsolat vásznában aztán 
mind a két oldalról a helyi vezetőségek újabb 
szálakat szőttek bele. Kölcsönös látogatások, 
egymás munkájának, termékeinek megisme-
rése mélyítette a barátságot a magyar és a 
svájci német közösségek között. Józsa László 
polgármester úgy ítéli meg, hogy a barátkozás 
gazdasági hasznot hajthat nekik, nemkülön-

ben a svájciaknak is. Nem is számítva azt, 
hogy szellemiekben, világlátásban mennyire 
gazdagodhatnak, kölcsönösen. 

Erre a tájra is mostoha sorsot mért a törté-
nelem. A török világ elpusztította előző száza-
dok minden eredményét, lerombolta azt, amit 
építettek, kiirtotta azokat, akik itt éltek. Min-
dent élőiről kellett kezdeni. Ha ez nem tu-
datosodik eléggé a mai györgyeiekben, kü-
lönösen a fiatalokban, akkor talán megfutnak 
a nehézségek elől, feladják a küzdelmet, ma-
gára hagyják szülőhelyüket. Csak úgy gyöke-
resedhetik meg igazán szülötte földjén min-
den újabb nemzedék ha a családja múltjával 
együtt megismeri faluja, környéke sorsát is, 
bele tudja magát építeni a tájba és a történe-
lembe. így válhatik otthonosabbá a szülővi-
dék a györgyeiek számára, a Nagy Magyar 
Alföld, a Tápió mente, a kicsiny haza. E 
vonatkozásban példásan gazdag ez a kalen-
dárium, amelyen érezni Bihari József szer-
kesztői avatottságát és a táj szeretetét. Bihari 
József Tápiógyörgye szülötte, s noha elkerült 
innen, a Pest Megyei Múzeumok igazgatója-
ként is mindig szellemi gondot viselt a szülő-
falujára. Egyébként évtizedeken át építette az 
anyaország és Erdély magyarságának kapcso-
latait, a diktatúra legkomiszabb időszakában 
is. Egyik megálmodója volt a Kós Károly 
emlékezete című, szép kivitelű, gazdag tartal-
mú 1984-es kötetnek, az erdélyi magyar 
irodalomalapítóról szóló vallomásokkal. 

Úgy alakult az emberek gondolkodása, 
hogy amit leírva látnak, annak nagyobb a 
hitele előttük, mint a maguk íratlan életének, 
tapasztalatainak. Az otthonosság érzetét fel-
kelti minden, ami a falu valóságához tartozik, 
amit észleltek ugyan eddig is, összenőtt velük, 
de most írásban találkoznak vele. Minden 
fontos ebben az emlékeztetésben: az iskolai 
élmények, egy polgárcsalád sorsa, egy varró-
nő feljegyzései 50 éves tapasztalatairól, a 
tűzoltóság hagyományairól, vagy egy püspöki 
látogatás. Úgy olvasom ki ebből a kalendári-
umból, hogy dr. Bánk József váci érsek-
püspök nem véletlenül itt mondta el, két 
évvel ezelőtt, a györgyei könyvtárban, most 
közreadott szép beszédét a Magyarok Nagyasz-
szonyáról. Nyitott lélekkel és fogékony 
szívvel fogadták szavait idősebbek és fiatalok. 
Minden fontos egy falu életében és ezért 
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minden érdekes, amit a kalendárium bemutat. 
Tudnunk kell a százéves Vincze Istvánnérói, 
vagy arról, hogy mit tett évtizedeken át 
tanácselnökként a falu fejlesztéséért a nemrég 
elhunyt Varró István. Hiszen a határvonal nem 
politikai meggyőződés szerint húzódik egy 
ilyen közösségben, hanem egyik oldalon a 
szorgalmasak és hűségesek, másik oldalon 
pedig a hanyagok és közönyösek. Fontos a 
faluház megépítése, a községi strand létesíté-
se, bölcsőde, falumúzeum alapítása, utak 
építése, gondozása, lelkek közelítése. Orszá-
gos feszültségek, pártcsaták idején menedék 
lehetne egy-egy magyar falu, amelynek emberei 
összehajolnak és közösen álmodják a jövőt. 

Ha biztosabbnak érzik maguk alatt a föl-
det, a györgyeiek kinyújtják kezüket a nemzet 
határon kívül rekedt részeihez is. Példás a 
barátságnak az a módja, amelyik az erdélyi 
Torockóhoz köti ezt a falut. A kalendárium 
tükre azt mutatja, hogy kölcsönös látogatások, 
egymás jobb megismerése és a készséges 
segély élteti Tápiógyörgye szövetségét Toroc-
kóval. Az országos politikának is példát adhat 
a kicsiny magyar közösségek őszinte egymás-
ra találása Trianon dermesztő falai fölött. A 
lelkek magasában. 

„Torockó? Legenda? Fogalom? Nem! Egy 
település, egy falu, ami valaha város volt. A 
korai múltban halálra ítélték, most föltámadt, 
de önmagára még nem talált, hisz elsorvasz-
tották mesterségesen minden tenni akaró 
vágyát, akaratát, erkölcsét, minden idők túl-
élési óhaját" - írja a kalendáriumban Kelemen 
József Levente, Torockó polgármestere. De ha 
eddig eljutottak a felismerésben a torockóiak, 
akkor már nem vesznek bele újra a történelmi 
halálába, a kisebbségi kilátástalanságba. Ezt 
üzeni Torockó Tápiógyörgyére. A nemzetnek 
üzeni. Ebben a kapcsolatban ugyanis Györgye 
magát a nemzetet jelenti. Minden bizonnyal 
így is fogják fel a felelősségüket, amit önkén-
tesen vettek magukra. 

Nem maradt ki ebből a kalendáriumból a 
világpolitika sem. És ami Torockó árnyékában 
leginkább időszerű: Trianon nemzeti tanulsá-
ga. „A magyarság nemcsak területi, gazdasági 
és hatalmi pozíciókat veszített el a trianoni 
döntések következtében, hanem súlyos lelki 
sérüléseket is elszenvedett. Ezek a lelki 
sérülések aligha gyógyulhattak meg az elmúlt 
évtizedek során, minthogy a kisebbségi sors-
ba taszított magyar közösségeket újra és újra 
megsérti az intoleráns államnemzeti politika. 
Mint ahogy az etnokratikus ideológia és 
államrezon mindig újra lehetetlen helyzetbe 

hozza a középeurópai integrációs törekvése-
ket is. Márpedig a régió belső kiengesztelődé-
se és nemzeteink együttműködése nélkül 
nemigen képzelhető el az európai felzárkózás 
és csatlakozás történelmi stratégiájának sikere 
sem" - összegez újraközölt tanulmányban Po-
mogáts Béla. 

Szükség van-e ilyen világpolitikai eszme-
futtatásra egy helyi kalendáriumban? Mit tehet 
Tápiógyörgye Trianon traumája ellen? Azt 
hiszem, hogy nagyon sokat tehet. Hetvenöt 
éven át ültetett a vádlottak padján kisebbségi 
tudatunk az elszakított részeken és kisebb-
rendűségi érzésünk az anyaországban. Észre 
sem vettük, miként sorvasztottuk el öntuda-
tunkat, jövőben való bizakodásunkat, törté-
nelmi igazságérzetünket. E kisebbrendűségi 
kényszerből kell felszabadítanunk magunkat. 
Ki kell lépnünk a saját árnyékunkból, addig 
ugyanis nem oldódik fel lelkünkben a trianoni 
görcs. Ady Endre még Trianon előtt óvott, 
védett: elveszünk, mert elvesztettük magun-
kat. Megmaradunk, ha végre megtaláljuk ön-
magunkat. Vaksorsunk fogságából csak ezál-
tal válthatjuk ki a jövőnket. 

Ez a lelki felszabadulás a nemzet egészé-
ben csak úgy teljesedhetik, ha előbb a kicsiny 
magyar közösségekben kezdődik el. Ha 
Tápiógyörgyén és ezer más Györgyén felis-
merjük a magunk hagyományait, erejét, 
jövőjét. Ezért kell összekapcsolnunk minden 
kicsiny és nagy magyar településen a hely 
történetét a nemzet történetével. 

Beke György 
SZŐNYI ENDRE: 

Pozsonytól Kassáig 
Felső-Magyarország építészete 1848-1918 

között 
Ha a könyveknek megvan a maguk külö-

nös sorsa, úgy Szőuyi Endre építészettörténeti 
művéé bizonyosan nem szokványos. A 
Zapletal Endre Lipót néven anyakönyvezett 
szerző (1885-1968) morva eredetű családban 
született Jászberényben, de 15 éves korától -
külhoni tanulmányainak idejét leszámítva -
Felvidéken élt; Pozsonyban, Somorján és 
Pöstyénben dolgozott. A földrajzi értelemben 
cikkcakkos családtörténetnél már csak művé-
nek útja furább. 1958-as nyugdíjazásakor 
fogott a könyv megírásába, a hatvanas évek 
derekán készült el vele, majd a könyv 1967-
ben szlovákul meg is jelent, sőt a csak Po-
zsonytól szóló rész új kiadásban tíz esztendő 
múltán ismét napvilágot látott. Mivel az 
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eredeti magyar nyelvű kézirat a mai szerkesz-
tők számára használhatatlannak bizonyult, az 
1967-es szlovák kiadás - korrigált - visszama-
gyarítására kényszerültek. Ilyenformán tehát 
egy morva származású magyar szerző szlo-
vákból visszafordított könyve került most a 
pozsonyi Kalligram Kiadó jóvoltából a magyar 
olvasók elé. 

A régi Felvidék és kivált a kötetben legna-
gyobb terjedelemben szereplő Pozsony város 
fejlődésének ellentmondásos korszaka volt az 
1848-1918 közötti bő fél évszázad. 1848 után 
nem volt többé a diéták városa, királyt sem 
koronáztak már ódon falai között. Kissé holt 
vidék, periféria lett az egykori főváros, amely-
ből csak 1918 után lesz székváros, de már 
Bratislavaként. Felvidék és Pozsony sorsára 
nem csupán az a tény volt kedvezőtlen 
hatással, hogy az ország adminisztratív, 
gazdasági, kulturális központja Pest-Buda lett, 
hanem az is, hogy a formálódó Habsburg-
monarchia kissé elhanyagolt területe lett a 
nemzetiségi feszültségekkel terhelt, a várme-
gyei ellenállással gondokat okozó Felvidék. 
Ugyanakkor bizonyos fejlődési tendenciák a 
leszakadást, az elmaradás ellen hatottak: a 
vasútépítés eljutott ide az északi hegyek közé 
is, nemkülönben a városiasodás; Pozsonynak 
egyenesen jót tett Bécs közelsége. Az osztrák 
külpolitika egészében sem engedhette meg, 
hogy az északi határvidékekről tudomást se 
vegyen. Végül is a kiegyezést megteremtő 
politikai akarat és gazdasági érdek jótékony 
hatása folytán Pozsonyban és Felső-Magyar-
országon számottevő építkezések kezdődtek -
ezek szemléletes, olvasmányos áttekintését 
adja Szőnyi Endre kötete. 

Ami a szerző szemléletének eredetiségét jel-
lemzi, azt úgy lehetne megfogalmazni, hogy 
Szőnyi nem pusztán történeti-kulturális képződ-
ménynek tekinti vagy korstílustól meghatározott 
küllemű épületek tömegeként láttatja az olvasó-
val a korszak felvidéki építészetét, de fölhívja a 
figyelmét arra is, hogy a XIX. század második 
felének technikai haladása, a térség egyenetlen, 
ám mégis létező gazdasági fejlődése, lassú 
gyarapodása az építkezések funkcionalizmusá-
ban erősen kifejeződött. Ezért figyelme a köz- és 
lakóépületek mellett kiterjed a vasútállomásokra, 
a kórházakra, múzeumokra, színházakra, 
iskolákra, sportlétesítményekre, a fürdők és 
gyógyüdülők épületeire. 

A könyv terjedelmének nagyobb hányada 
Pozsony város, a megyeszékhely 1848-1918 
közötti építményeit mutatja be. Előbb város-
részenként ismerteti a település történetét, 

kialakulását, kiterjedését, korai épületeit, 
azután fénykorát, a Duna-part, az óváros 
ódon házait, palotáit, melyekből még ma is 
sokat megcsodálhat a Pozsonyba látogató. Az 
előzmények velős és képekkel dúsan illuszt-
rált áttekintése után stíluskorszakok szerint 
vizsgálódik: leírja a romantika, az eklektika és 
a századfordulón, bécsi hatásra megjelenő 
szecesszió emlékeit, megemlékezve egyben a 
legsikeresebb építészekről. És bár Szőnyi 
Endre építészettörténetet írt, műve mégis sok 
tekintetben városismertető kalauz, múltba 
tekintő séta során mutatja be a régi utcákat, 
tereket, a koronázási dombot, a rakpartot, a 
Mihálykaput, a főteret a színházzal és a 
Carlton szállodával, a Váralja sikátorait és a 
Vigadót, a Grassalkovich-palotát és a nagyál-
lomást, Vödricet és a Lamacsi utat. Pozsony 
mellett külön fejezetben emlékezik meg a 
felvidéki városok - Kassa, Besztercebánya, 
Trencsén, Nyitra, Körmöcbánya, Selmecbá-
nya, Komárom, Losonc, Léva, Pöstyén stb. -
architektúráját meghatározó, a vizsgált kor-
szakban elkészült épületekről. 

A gazdagon illusztrált, dokumentumfotók 
sokaságát tartalmazó kötetnek az irodalomjegy-
zék, a helységnévszótár mellett a legfontosabb 
segédlete a pozsonyi utcák és terek névváltozá-
sainak számbevétele, mely a XIX. század elejétől 
a mai - többségében helyreállított - utcanevek 
kronologikus-alfabetikus gyűjteménye. Nem 
kevésbé fontos Kubicka Kucsera Klárának a 
Szőnyi-életművet teljesség-igénnyel bemutató 
tanulmánya, melyben legtöbb szó mégis a szerző 
által tervezett épületekről és az általa szerkesztett 
Forum című folyóiratról esik. Ez utóbbi három-
nyelvű építészeti-művészeti szaklap volt, és 
1931-1938 között jelent meg Pozsonyban. 

Ilyenformán a nagyalakú, reprodukciókkal 
gazdagon illusztrált, szinte albumszerű kötet 
nemcsak Felső-Magyarország építészettörté-
netének igényes, ám olvasmányos áttekintése, 
de valóságos leletmentő akció testesül meg 
benne: a méltatlanul feledésre ítélt jeles 
magyarok szomorú sokaságából menti Szőnyi 
Endrét. (Pozsony 1996. Kalligram Kiadó) 

Mezey László Miklós 

B. MURÁDIN KATALIN: 
Faragott kőszószékek Erdélyben 

Ez a könyv Erdély egész területéről a 
„kőbe vésett prédikáló székeket fogja egybe" 
a XV. század végétől a XIX. század elejéig. 
Többségük a XVIII. századból származik és 
jelentős részüket Sipos Dávid a kidéi szárma-
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zású, nagy művészi tehetségű és kitűnő 
technikai adottságokkal rendelkező kőfaragó 
alkotta. Magamat személyes élmények fűznek 
a Borsa-völgyéhez, ahol 1941 nyarán nép-
nyelvi kutatást végeztem Szabó T. Attila 
vezetésével. Kidében és Csomafáján gyönyör-
ködtem a Sípos-faragta szószékekben és 
akkor hozzákezdtem e falvakban és a szom-
szédos Bádokon a kőbányászás és -faragás 
tanulmányozásához, szókincsének összegyűj-
téséhez. Az elkezdésnél alig jutottam többre, 
de ma is meglevő jegyzeteim emlékeztetnek 
ifjúkori kísérletemre. 

B. Murádin Katalin az építészmérnök, bel-
sőépítész és művészettörténész fáradságot 
nem kímélve járta Erdély falvait és nagy 
művészi képességgel és bámulatos pontos-
sággal mérte fel a kőből faragott szószékeket, 
azok formáját és többségükben az erdélyi 
virágos reneszánszhoz erősen kötődő, koráb-
ban egysíkú, majd domborúra faragott díszít-
ményeit. Nagyszerűen megrajzolta a változás 
vonalát, miszerint a XVIII. század második 
felétől azok a népi elemek jelennek meg, 
melyek a fazekasok, a faragók kezén éppen-
úgy megtalálhatók, mint a hímző asszonyo-
kén, néhány esetben egészen napjainkig. 
„Egyéniséget vitt be a kőfaragásba néhány né-
pi mester. Bájos virágdíszekkel, tulipánokkal, 
mezei virágokkal ékesítették faragott kőtáblá-
ikat. Vonalvezetésük naiv, egyszerű, a népmű-
vészetből ihletett." A XVIII. század közepe táján a 
minden bizonnyal iskolát teremtő Sipos Tamás 
körül Kolozsvártól északra és Dés környékén 
kialakult iskola kőszószékeiből maradt meg a 
legtöbb. Egy másik központ, de sokkal kevesebb 
emlékkel, Gyulafehérvár és Torda között fedez-
hető fel. A székelyföldi Erdővidék (Nagyajta, 
Bölön, Hidvég) néhány faragott kőszószéke talán 
a jeles kőfaragó múlttal rendelkező 
Magyarhermányról származhat. 

B. Murádin Katalin a művészettörténet, de 
ugyanakkor a honismeret jelentős területére 
irányította az érdeklődést. Korábbi gyűjtő és 
feldolgozó munkája is nagy figyelmet érde-
mel, hiszen doktori disszertációjaként Három-
szék népi építészetét választotta. Belső 
építészként számos templomban (Tordaszent-
lászló, Mezőkeszü, Körösfő, Buzásbocsárd, 
Szamosújvár stb.) helyreállított, tervezett 
padokat, úrasztalát, papi széket, úgy hogy az 
a környezetbe tökéletesen beleillik. Munkás-
ságával a hagyományok megtartása és ápolása 
területén példát mutat. (METEM-Polis, Bp. -
Kolozsvár, 1994.) 

Balassa Iván 

KÓSA PÁL: 

Feladatok, játékok térképekkel 

1. Európa. 
A Talma Könyvek sorozatban érdekes ki-

advány jelent meg. Az A/4-es formátumú 
kötet karcsú, terjedelme 72 oldalnyi. A célja a 
szerző szerint: a földrajzi névanyag, a térkép-
ismeret elsajátítása, játékos, rejtvényes formá-
ban. A szép színes nyomású oldalak az Egye-
temi Nyomda munkáját dicsérik. Az első rész 
19 földrajzi keresztrejtvényt tartalmaz. A 
rejtvényeket ötletesen, egy-egy ország vagy 
országcsoport (pl. Skandinávia, Balkán, Bene-
lux) határvonalán belülre komponálta a 
szerző. Valamennyi európai ország szerepel 
így a keresztrejtvény lapokon. A rejtvényben 
szereplő fogalmak földrajziak, elsősorban az 
adott országokhoz kapcsolódnak, illetve 
történetiek. A következő rész a „Hibakeresés" 
- hét térképen. A kontúrtérképek szigeteket, 
folyókat-tavakat, törpeállamokat, vízhálózatot 
ábrázolnak (nem méretarányosan), ezeken kell a 
hibákat fölfedezni. A mozaiktérképekhez kap-
csolódó feladatok: a kinagyított részt kell a meg-
felelő helyre beilleszteni (tájegységek, folyótor-
kolatok, öblök stb.). Végül a topográfiai gyakorló 
rész: tájak, hegyek, vizek, települések elhelyezé-
se a térképen. Valamennyi rész mind Magyaror-
szágot, mind a többi európai országot tartalmaz-
za. A kiadói terv szerint a sorozat 2. része az 
Európán kívüli világot, a 3- rész Magyarországot 
tartalmazza. 

IPM PC számítógépes mágneslemezen is 
forgalomba hozzák a kiadványt, amely így a 
számítógépes program segítségével játékká 
alakítható. Megrendelhető a kiadvány: 6500 
Baja, Parti u. 12. Tel: 79/326-355. 

Az ismertetett kötet tehát tulajdonképpen 
földrajzi jellegű, s az általános és középiskolá-
sok földrajzi tudásának elmélyítését, ellenőr-
zését szolgálja elsősorban. Nem lekicsinyelhe-
tő azonban honismereti jelentősége sem, 
noha ez - érthetően - nem elsődleges. 

Hasonló jellegű, történeti (honismereti) rejt-
vényes kiadvány bizony nagyon hiányzik a 
könyvpiacról. Napjainkban a játékok, rejtvények 
(köztük a számítógépes játékok) népszerűsége 
mindent felülmúl. Az ismeretek szórakoztató 
formában történő átadása iránt nagy a kereslet. 
Az ötletes tipográfiájú, színes kiadványoknak van 
piacuk, s ez fontos. Reméljük, hogy a földrajzos 
ötleten felbuzdulva akad valaki, aki hasonló 
típusú honismereti kiadványt tervez és kiad. 

Csorba Csaba 
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