
KONYVESPOLC 
V e s z p r é m m e g y e i 
h o n i s m e r e t i t a n u l m á n y o k XVI. 

„Veszprém véren épült, vérrel épült és vérrel 
mindenkor megtartatott anyaváros." - Padányi 
Bíró Márton püspök e szavakkal lelkesítette 1741-
ben a vármegye nemesi felkelő seregét. Ezt a mot-
tót adnám annak a szép mívű, becses kötetnek, 
amely a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület 
gondozásában a honfoglalás 1100. évfordulójának 
tiszteleg. Korábban a nemrég elhunyt Hadnagy 
László szerkesztette a címben szereplő tanulmá-
nyokat, most Hudi József és Tóth Dezső érdeme, 
hogy a megye minden szögletében dolgozó hely-
történészek kutatási eredményei megjelentek. 

A kötet élén Rainer Pál tömör tanulmánya az 
Árpád-kori örökséget taglalja. Veszprém hazánk 
egyik legrégibb városa, ahol Szent István megye-
és püspöki székhelyet alapított, s minthogy a szé-
kesegyházat Gizella királyné építtette, s a veszp-
rémi püspökök voltak a kancellárjai, elterjedt az a 
nézet, hogy „Veszprém a királynék városa". A 
szerző ezt a puszta feltevések közé sorolja, hiszen 
nem is ott székeltek. Volt ugyan egy trónszékük a 
veszprémi székesegyházban, de az nem az állam-
jogi koronázáshoz, hanem Európa szerte dívó 
egyházi szokáshoz köthető. Mint a templom ke-
gyurát, a királynét húsvétkor a székesegyház tró-
nusára ültették. 

Mi maradt ránk az Árpád-korból? 
A szerző lényegében a következő válasszal 

szolgál: amit a tatár- és törökdúlás a termelési ja-
vakban és emberi életben tönkretett, vissza nem 
hozható. A pusztítás több évszázados hátrányt i-
dézett elő Európa szerencsésebb térfelének fejlő-
déséhez képest. De az Árpádok alatt kialakult 
egyházi és világi szervezet, a törvénykezés és a 
pénzrendszer - kisebb módosulással - tovább élt 
hazánkban. Magyarország összekötő kapocs lett 
Nyugat és Kelet között. Honismereti mozgal-
munkban tudatosítani kell azokat az értékeket, a-
melyeket a Magyar Királyság által összefogott 
Kárpát-medence népei létrehoztak. S miközben 
megbecsüljük más nemzetek eredményeit, Zrínyi 
szavaival élve ne feledjük: „Egy nemzetnél sem 
vagyunk alábbvalók!" 

Molnár Jánosné nagyszabású tanulmánya kitű-
nő hátteret nyújt a milleneumi ünnepségekre ké-
szülő ország belpolitikai viszonyairól. Pezsgő par-
lamenti élet, gyakori miniszterelnök-változást ki-
váltó politikai csatározások tartották lázban az or-
szág népét. Az egyházpolitikai reformok nyomán 
kisarjadó egyletek és az elégedetlenkedő nemzeti-
ségiek, s velük egy időben a helyzetük miatt pa-
naszkodó mezőgazdasági és ipari munkások moz-
galma, eddig új színt vittek a társadalom életébe. 
Közben az ország népe készült az ezeréves Ma-
gyarország megünneplésére. Utak, hidak, közmű-
vek, iskolák épültek. Villanylámpák gyúltak az 
eddig sötét utcákon és tereken. Veszprém német 

ajkú falvaiban a különböző felekezetek együtt ün-
nepeltek a katolikus magyarokkal. 

Megyei és községi monográfiák egész sora szü-
letett meg az évforduló jegyében. A tíz évszázad 
nevezetes eredményeinek fölelevenítése, kiváló 
magyarjaink példaképül állítása: közösségi erővé, 
az itt élő nép összeforrasztó erejévé magasztosult. 

A tanulmányok sorában figyelemre méltó Len-
kefi Ferencnek a Veszprém megyei falvak török 
utáni betelepítését bemutató dolgozata. Helység-
ről helységre menve megismerhetjük a telepítések 
körülményeit, sajátosságait, birtokosait, a külön-
böző felekezetűek befogadását. Helytörténészek-
nek csemegéül szolgál e munka, akárcsak Hudi 
Józsefnek a mencshelyi kuriális község 1764. évi 
szabályrendeletének megszületéséről és gyakorla-
ti életbe ültetéséről szóló kitűnő cikke. Az említett 
község a feudalizmus kései századaiban irigylésre 
méltó szabadságot élvezett: maga határozta meg 
önkormányzatát, valamint a termelés és a min-
dennapi élet rendjét. A szerző érdekes képet fest 
az ún. agilis réteg kialakulásáról: vidéki parasztif-
jak nőül veszik a szegénynemesi családokban fel-
növekvő, eladósorba került lányokat, így a férjek 
részt kérhetnek a falu önkormányzati hatalmából. 

Ugyancsak Hudi József tollából olvashatunk a 
veszprémi „krónikák" körül kialakult nézetekről. 
Bemutatja, hogy kik és meddig jutottak el Veszp-
rém történetének feltárásában. Lichtneckert And-
rás ugyanehhez a témához kapcsolódva bemutatja 
I Iorváth János Rövid leábrázolás kezdetű kézira-
tát, melyet méltán tekinthetjük a veszprémi „ősk-
róniká"-nak, olyan munkának, amely Veszprém 
szabad királyi város rangjának bármi áron való 
elnyerését célozta. 

1913-ban került sor a veszprémi 31. honvéd 
gyalogezred megalakítására. Lakó István vállalko-
zott a 10. isonzói csata heroikus küzdelmeinek 
megörökítésére. Adatokban gazdag tanulmányá-
ból kitűnik, hogy a veszprémi baka hogyan állta 
a sarat a legkritikusabb helyzetekben is. A csak-
nem kilencezer hősi halott és megszámlálhatatlan 
sebesült, hadirokkant emlékére a város szobrot 
emelt. Az ötvenes évek elején egy politikai tiszt 
utasítására megcsonkították az emlékművet. 

A kötet - P. Miklós Tamás tollából - bemutatja 
Pauler Tivadart, a tanárt és politikust. Az életrajz 
rovatban olvashatjuk Hudi József Hadnagy László 
néhai egyesületi elnök temetésén elhangzott, vala-
mint az általa összeállított nekrológot. Körmcndy 
József érseki levéltár-igazgató a veszprémi Gizella 
Királyné Múzeum nemrég elhunyt megalapítójá-
ról Márton Antal kanonokról emlékezett meg. 

A 200 oldalas kötet Veszprém megye helytörté-
neti bibliográfiájával zárul. Az 1991-1994 közti ki-
adványokról Tóth Dezső könyvtáros-helytörté-
nész készített 251 tételes leltárt. Ugyanő folytatta 
a kéziratos helytörténeti művekről közreadott bib-
liográfiát, melyet e kötetben a 3710. tétellel zárt le. 
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Az általános pénztelenség szorításában, rossz-
kedvű világunkban, a szellemi pusztásodás fojto-
gatásában különös elismerés illeti a kötet szer-
kesztőit és a kiadás költségeit vállaló Veszprém 
megyei közgyűlést. (Veszprém, 1996.) 

Dr. Szilágyi Mihály 

KERESZTES GYULA: 
V á s á r h e l y e n vásá r tar ta t ik . . . 

Nem sokkal azelőtt jelent meg a debreceni 
Hajdú-Bihari Napló hasábjain Kós Károly nekro-
lógunk, hogy Keresztes Gyula könyvét kezünkbe 
vehettük. A nekrológ egy, a szerkesztő által a szö-
vegből kiemelt résszel, mint címmel jelent meg: 
Kós Károly kerülte az elméletieskedést... Ez a vé-
lemény Kós értékes munkássága egészére és 
benne az árucseréről, a vásároktól írt alapvető 
fontosságú tanulmányaira is vonatkozik. Ha nem 
is olyan mereven, szigorúan, mint ahogy az ebből 
a kiragadott szövegrész-címből kitűnhet. Viszont 
elmondhatjuk ezt tanítványai, a Népismereti Dol-
gozatokba „beszervezett" és „beszerkesztett" 
gyűjtői, munkatársai tevékenységére is; köztük a 
számos vásárismertetésre, vásárleírásra is. Keresz-
tes Gyula munkája - a marosvásárhelyi vásároktól 
— is ezek közé a munkálatok közé tartozik, még 
akkor is, ha terjedelmesebb, részletezőbb, jobban 
felépített-szerkesztett és főleg illusztrált, mint az 
előbb említettek. Keresztes Gyula könyve rendkí-
vül jó, aprólékos, bár furcsa ellenmondásként u-
gyanakkor összefoglaló, összegező leírása is a szé-
kely főváros, Székelyvásár vásárai döntően szá-
zadfordulói viszonyainak, képének. 

Keresztes Gyula eléggé nem dicsérhető módon 
terjedelmes földrajzi-történeti bevezetővel kezdi 
mondandóját, amelyet nagy többségében saját 
helyi-, helyismereti tájékozottsága, valamint meg-
figyelései alapján állított össze. Bár természetes, 
hogy munkájában igen jelentős a helytörténeti iro-
dalom forrásként való felhasználása is. Itt kíván-
kozik megjegyezni, hogy a furcsa módon elég sze-
rény Marosvásárhellyel foglalkozó helytörténeti i-
rodalomjegyzék nem említi Marosvásárhely egy, 
véleményünk szerint jó, sőt nagyon is jó, éppen az 
árucserére, a vásárokra is nagy figyelmet fordító, 
bölcsészdoktori disszertációnak készült földrajzi 
összefoglalást; a marosvásárhelyi származású 
Orbán István sárospataki tanár 1943-ban kiadott 
Marosvásárhely földrajza című munkáját. Ennek 
két oka is lehet. Először is az, hogy szerzőnkhöz 
nem jutott el ez a szerény, Sárospatakon kiadott 
könyv; másodszor pedig az, hogy - egyébként jo-
gosan és helyesen - megelégedett az egy évvel ko-
rábban, a város gazdaságföldrajzával, kereskedel-
mével is behatóan foglalkozó M. Kiss Pál-féle Ma-
rosvásárhely története című monográfiával. Be is 
érhette, mert M. Kiss Pál munkája minden tekin-
tetben kitűnő, minden vonatkozásban jól, gazda-
gon tájékoztató munka. Többek között Marosvá-
sárhely vásárait-piacait, árucseréjét, illetve keres-
kedelmét illetően is. Egyébként Keresztes Gyula 
irodalmi tájékozódása során azon klasszikus hely-
történeti munkákra (Benkő Károly: Marosvásár-

hely Sz. K. Városa. 1862. Kézirat.; Orbán Balázs: A 
Székelyföld leírása... IV. kötet. Marosszék. 1870.; 
Biás István: A marosvásárhelyi céhez történetéből. 
1902.; Szentgyörgyi Dénes: Marosvásárhelyi lexi-
kon. 1912. stb.) támaszkodik, amelyek minden 
más erdélyi, vagy közelebbről székelyföldi-maros-
vásárhelyi történeti-helytörténeti feldolgozás alap-
ját képezik. Irodalmi tájékozódását nagyban előse-
gítették azok az összeállítások, amelyeket az erdé-
lyi történetek, helytörténetek, táj- és helységleírá-
sok, úti beszámoló, útirajzok szemelvényeiből ál-
lítottak össze. Sajnos, irodalomjegyzékéből kive-
hetően magyarországi anyagot alig használt, s ha 
mégis, akkor néhány korábbi klasszikusról esik 
csak szó. 

Keresztes Gyula munkáját végül is etnogeográ-
fiai indítású történeti néprajzi munkának vehet-
jük. Mindvégig figyelemmel van a kérdéskör tár-
sadalmi összefüggéseire, a településföldrajz társa-
dalmi kötődéseire. Mindjárt, indításában is azzal 
foglalkozik, hogy elhelyezi a marosvásárhelyi te-
lepülést a középkori erdélyi városfejlődés kereté-
ben. Eljut a mezőváros jelentőségének felismerésé-
ig, főleg éppen a vásárokkal-piacokkal kapcsola-
tosan. A továbbiakban Marosvásárhely történetét 
vázolja fel, négy alfejezetet összefogva egy közös 
fejezetcím - Marosvásárhely történeti vázlata -
alatt. Ezek az alfejezetek szorosan a vásárt tartó 
Marosvásárhely, már a koraközépkorban jeles vá-
sárhely, társadalorrméprajzi szempontú történeté-
ről szólnak: A város neve, A város fekvése, A 
város kialakulása és a Kiváltságok és rendeletek a 
vásárok tartására, a céhek szerepe nagyon is be-
szédes (al-)címeken. 

A többi fejezet kimondottan néprajzi irányult-
ságú feldolgozás. Már akkor is és abban a követ-
kező fejezetben is, amikor A vásárok szerepe, je-
lentősége, elnevezései című fejezetben, részben 
funkcionalista megközelítésben mutatja be Maros-
vásárhely árucsere-kapcsolatait, árucsere-alkalma-
it, amelyektől mellesleg az egész település - az 
alföldi Hódmezővásárhelyhez hasonlóan - a nevét 
is kapta. Szorosan ehhez a fejezethez kapcsolódik 
a következő fejezet, amely topografikusan és név-
tanilag méri föl Marosvásárhely árucsere-, vásár-
és piachelyeit, Vásárterek, piacok fejezetcím alatt. 

Ez a fejezet jó bevezetés a könyv további feje-
zeteihez, amelyek azután már kimondottan nép-
rajzi leírások. A vásár előtt összefoglaló fejezetcím 
alatt négy alfejezetben meglehetősen nagy részle-
tességgel a vásárvárás, az előkészületek munkála-
tairól szól a Készülődés a vásárra, az Utazás, a 
Megérkezés és Piacra menetel, helyfoglalás alcí-
meken. Ezekben az alfejezetekben esik szó az áru-
csere-vásár olyan fontos jellemzőiről, mint ami-
lyen az árucseréhez, a vásártartáshoz kapcsolódó 
közlekedés-szállítás, a vásározókörzet és a von-
záskörzet, valamint az ezekhez a tényezőköz kap-
csolódó vásári életmódok - fuvaros-fuvarosság, 
hajtó-hajcsárság, kofa és kupec-vásári kiskereske-
delem, vendégfogadás-csárdák, beszállók, korcs-
mák, vendéglők stb. - felvázolása. Ezt a szép ösz-
szefoglalást magának a vásárnak az ismertetése 
követi, az intézmény működésének bemutatá-
sával-leírásával A vásárok menete és leforgása 
címmel. 
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Ezt követően úgy tűnik, mintha a szerző kizök-
kenne a logikus tárgyalásmód keretei közül, mert 
következő fejezetként egy befejező jellegű, elvi je-
lentőségű részt közöl A vásárok társadalmi jelen-
tősége címmel. És csak ezután közli az előző feje-
zetekhez szervesen hozzátartozó, A vásárok vitán 
címet viselő fejezetet. Véleményünk szerint ezt a 
két fejezetet fel kellett volna egymással cserélni és 
a vásárok menetének, leforgásának egészét ismer-
tető fejezetek közlése után kellett volna, mintegy 
tanulságként, összegezésként beszélni a vásárok 
társadalmi jelentőségéről. 

A vásárok után című fejezet világosan, logiku-
san, következetesen fejezi be azt a több fejezetből 
álló leíró részt, amit a Vásár előtt című, több rész-
letből álló fejezet vezetett be. De különben is ér-
dekes Keresztes Gyula könyvének ez a fejezete. 
Szinte nem is hinnénk, hogy mennyi minden ten-
nivaló, elintéznivaló van még a vásárok után. 
Mind az eladóknak, mind pedig a vevőknek össze 
kell pakolniuk, haza kell menniük, magukkal kell 
vinni a megvásárolt árut (a vevőknek), mind a 
megmaradtakat (az eladóknak). Mérleget kell csi-
nálniuk arról, hogy általában jó, vagy rossz volt-e 
az a vásár, amelyiken résztvettek. De nemcsak ál-
talánosságban fogalmazódik meg az, hogy jó vá-
sáron voltak-e vagy sem, hanem egyénileg is. A 
vásárok vitán merül föl sok kérdés, mint példávil 
a kártérítés kérdése. Ilyenkor beszélnek a vásári 
csalásokról, az árak alakulásáról, az árvibőségről, 
illetve az áruhiányról; a mérés, a fizetés módoza-
tairól. Ilyenkor kerül sor az áldomásra és még sok 
minden másra, amire a vásár tartama alatt nem 
volt ideje, módja a vásározóknak. Talán éppen e-
zekben a vásár vitáni tevékenységekben mutatko-
zik meg legjobban a vásározók társadalmi tagolt-
sága, ha másban nem, abban bizonyosan, hogy 
helybeli, vagy idegen vásározókról van-e szó. 

Ami pedig a vásárok társadalmi jelentőségét il-
leti, elmondhatjuk, hogy a szerző is világosan látja 
a vásárok sokoldalú társadalmi szerepét, jelentő-
ségét. A vásáralakulásban meghatározó szerepet 
tulajdonít a mezővárosi kézműves-céhes, illetve 
kisiparnak úgy is, mint a polgárosodás és az ur-
banizáció alapjának. Inkább a vásárok integráló 
szerepére utal, bár példávil a marosvásárhelyi vá-
sárok esetében kevés szó esik az interetnikus kap-
csolatokról. A mezőgazdasági árutermelés termé-
nyei, árvii szinte kizárólag „behozatalként" kerül-
nek a város piacaira, vásáraira kihasználva a 
város köré kialakult, részben specializált termelő-
i körzeteket, falvakat. Nem egy esetben távoli ter-
melői közösségeket is. Keresztes Gyula érdekes és 
értékes utalásokat tesz könyvében a marosvásár-
helyi vásárok és piacok és az iskolák, a tanulóif-
júság, illetőleg a vásárok, piacok és a katonaság, a 
városban állomásozó katonaság között. A közle-
kedés-szállítás „forradalma" Marosvásárhelyen is 
„kitermelte" a maga elég széleskörűen összetett és 
rétegzett közlekedési szakember-rétegét (vasuta-
sok, hozzájuk kapcsolódóan a postások stb. cso-
portja). Végső soron Keresztes Gyula munkája is 
a vásár, a marosvásárhelyi vásár legfőbb társadal-
mi tartalmának, a marosvásárhelyiek belső- és 
külső kapcsolatainak megteremtését, folytonos e-
rősítését, esetenkénti kiszélesítését a gazdasági-, 

társadalmi- és kulturális feltételek átalakulásának 
megfelelő változását, változtatását tartja. 

A Befejezésben szerzőnk szépen összefoglalja, 
hogy a régi vásároknak vége, maguk az oly sok 
emléket idéző régi piac- és vásárterek is eltűntek; 
beépítették, parkosították őket. De „a régiek he-
lyett új piactereket létesítettek a lakótelepek közel-
ségében vagy azokon belül. Egy nagyméretű piac-
tere van a városnak, a Cuza Vodá és az Új utcák 
között elterülő belső területen. Itt tartják a napi, a 
heti- és az országos vásárokat, melyeken az áru-
sok és a vásárlók száma kicsi. A zöldség- és gyü-
mölcsféléket sok száz kilométer távolságról autó-
val hozzák az üzletelő idegenek. Az állatvásárok 
mérete sem a régi, a kisállatokat (bárány, major-
ság) a napi piactér asztalán kínálják". Bárhogy 
van is, mindez végső kicsengésében azt bizonyítja, 
hogy egyetlen közösség, a marosvásárhelyi sem 
lehet el folyamatos, rendszeres, a mindenkori élet-
módhoz igazodó, ugyankkor az életmódok kiala-
kulását, változását döntő módon befolyásoló, va-
lamint számos alapvető és objektív, azaz megvál-
toztathatatlan gazdasági-, társadalmi- és kulturá-
lis hagyományt is hordozó árvicserealkalmak, in-
tézmények, például vásárok nélkül. 

Egyben ezek a hagyományok a biztosítékok a 
vásárok, a népi árucsere, a kérdéses közösség 
belső- és külső kapcsolatait egyaránt éltető, továb-
bi fejlődésének, alakulásának. Végső soron ezeket 
a kapcsolatokat magyarázzák a könyv praktikus, 
ezek vitán következő fejezetei: a Bibliográfia, a 
Jegyzetek, a Régi mértékegységek, az Utcák, terek 
névjegyzéke és végül a Helynévjegyzék. Itt hívjuk 
fel a figyelmet (csak zárójelben!) egy sajnálatos, 
kizárólagos sajtóhibának nehezen vehető hibára. 
A Bibliográfia című fejezetben, a 105. lapon ez áll: 
Dr. György István: Magyarfalvi - magyarház. Bp. 
1948. Itt nyilvánvalóan Györffy István: Magyar 
falu - magyar ház című, 1943-ban kiadott tanul-
mánygyűjteményéről van szó. 

Úgy gondoljuk, meg kell köszönnünk Kertész 
Gyulának, hogy a Kárpát-medence egyik legkie-
melkedőbb vásárhelye, Marosvásárhely vásárairól 
ezt az érdekes és értékes; új ismereteket is közlő 
és feldolgozó, tehát tudományos; ugyanakkor ér-
dekesen előadott, megírt, olvasmányos, tehát köz-
művelődési célokat is szolgáló, végső soron nép-
rajzi vásár-vásárhely monográfiáját megírta. (Kri-
terion, Bukarest, 1996.) 

Dankó Imre 

Győr-Moson-Sopron megye i k iadványok 

Közülük néhányat már ismertetett a Honisme-
ret, 1995-ben azonban oly szép számmal jelentek 
meg, hogy most a többiek áttekintésére egy össze-
foglaló szemlében vállalkozom. 

Az első csoportba idegenforgalmi kalauzokat és 
képes helységismertetőket soroltam. Horváth 
Gábor Kis győri kalauz-a valószínűleg szerzői ki-
adásban jelent meg, s az amit a címében ígér. Be-
vezetőül Győr történetét foglalja össze dióhéjban, 
majd sorban bemutatja a belváros, Nádorváros, 
Révfalu, Szabadhegy, Gyárváros és az új városré-
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szek műemlékeit, fontosabb épületeit, szobrait. Ki-
tekint Győr közvetlen környékére is. A grafikák-
kal és fotókkal illusztrált keskeny, vékony kötet 
tömör összefoglalás, zsebben is elfér. Hasonló célt 
szolgál Albert Tibor Soproni városkalauz című 
terjedelmesebb munkája, amelyet a Bethlen Gábor 
Könyvkiadó jelentetett meg. Első része Utcák, 
házak, terek, emlékek címmel a műemlékeket mu-
tatja be, ezt követi az a szubjektív várostörténet, 
amely lírai, filozófiai töprengések, gondolatok, 
esszészerű írások sorával ábrázolja az író viszo-
nyát szeretett városához. A kötet befejező része 
hasznos adattár: múzeumok, gyűjtemények, kiál-
lítások, színház, mozi nyitvatartási ideje, istentisz-
teletek rendje, szállodák, éttermek, kávéházak 
címe, közlekedés, gyógyítás, cégek, sport, iroda-
lomjegyzék. Az illusztrációul közölt fotók egy 
része eredeti, nem szokványos ábrázolás. Winkler 
Gábor Sopron című útikalauzát Budapesten jelen-
tette meg az Adwest Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. A neves építész magyar és német nyelven is-
merteti Sopron és környéke földrajzát, történetét, 
műemlékeit, és az előbbi kiadványhoz hasonlóan 
idegenforgalmi tudnivalókkal zárja a Duics Pál 
szép, színes fotóival és térképekkel illusztrált 
könyvét. Nagyon szép kiállítású a Pannonhalma 
régi levelezőlapokon című Budapesten megjelent 
album. A milleniumára készülő főapátság három-
százezres gyűjteményéből közöl 133 képet, főként 
levelezőlapokat 1897-től a közelmúltig. Ezek be-
mutatják a Géza fejedelem által alapított monostor 
értékeit: épületeket, kertet, könyvtárat, levéltárat 
és műalkotásokat. Sopron Anno - ahogy a festők 
látták a címe annak a gyönyörű kötetnek, amelyet 
a Fekete Cédrus Könyvkereskedés adott ki Sop-
ronban magyar-német-angol nyelven. A csaknem 
száz színes ábrázolást a képeket válogató Askercz 
Éva művészettörténész bevezető tanulmánya után 
Michel Zakariás 1700-ból való Sopront ábrázoló 
rézmetszete indítja, ezt követik a soproni köz- és 
magángyűjteményekből származó céhlevelek, réz-
karcok, akvarellek és olajfestmények. 

A néprajzi munkák ismertetését egy a pedagó-
giában is jól hasznosítható kiadvánnyal kezdjük, 
amelyet a győri Hazánk Könyvkiadó jelentetett 
meg dr. Timaffy Lászlóné szerkesztésében. Az 
esztendő nevelő munkája keresztény szemmel a 
néphagyományok tükrében címmel. Összeállítá-
sukban a Győri Keresztény Óvodai Munkaközös-
ség tagjai az egyházi év jeles napjaihoz fűződő -
főleg kisalföldi - hagyományokat, imákat, szentek 
életéről szóló történeteket, verseket, köszöntőket, 
rigmusokat, szólásokat, énekeket és szakrális népi 
hagyományokat (lucázás, betlehemezés, stb.) kö-
zölnek havi bontásban, szépen illusztrált, ízléses 
kiállítású kötetben. Már évtizedek óta élt kézirat-
ban Barsi Ernő Népi hagyományaink iskolai és a-
matőr színpadon című terjedelmes munkája, ame-
lyet ugyancsak a győri Hazánk Könyvkiadó tett 
közkinccsé. A főként dunántúli , de borsodi, szla-
vóniai, erdélyi, felvidéki, burgenlandi és kárpátal-
jai gyűjtésből származó gyermekjáték-összeállítá-
sok és népszokások (legényavatás, lakodalom, 
szüret, aratás, ünnepek, stb.) azt a célt szolgálják, 
hogy színpadon történő felújításukkal biztosítsák 
a hagyományok továbbélését. Párbeszédes szöve-

gek, játékok, dalok és kották egyaránt helyet kap-
tak a kiadványban, amelynek szerzője pontosan 
közli a gyűjtés helyét, idejét és az anyag közlőit is. 
Barsi Ernő Abdái néphagyományok Kaszás Fe-
rencné emlékezetében című művét Abda Község 
Önkormányzata adta ki az Országépítő Alapít-
vány támogatásával. 1966-ban a XIV. Országos 
Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázaton első 
díjat nyert a pályamunka, amely az abdai születé-
sű Kaszásnénak a község múltjával kapcsolatos 
történeteit, régi abdai népszokásokat és száz dalt 
(népdal, népies műdal, gyerekdal) tartalmaz kot-
tákkal. 

Településeink közül egyre több törekszik arra, 
hogy történetét vagy múltjának bizonyos részlete-
it közzé tegye. Ha erre nincs alkalmas szerző vagy 
munkaközösség, akad kiadatlan kézirat vagy va-
lamikor nyomtatásban megjelent, de ma már hoz-
záférhetetlen kiadvány. Bágyogszovát Önkor-
mányzata Nagy Gyula Bágyog, Rábaszovát és vi-
déke. Falutörténet és néprajzi hagyományok című 
művét a győri Hazánk gondozásában tette közzé. 
Az egykori bágyogi plébánosnak a Soproni Hír-
lapban 1932-1940 között megjelent néprajzi, régé-
szeti, történeti és vallástörténeti cikkeit dr. Ti-
maffy László szerkesztette könyvvé, és ő írta a be-
vezető tanulmányt is. Németh Judit Lébény törté-
nete és jelesnapi szokásai címmel adta közre töb-
béves gyűjtő- és kutatómunkájának eredményét, 
amelyet a Hazánk Könyvkiadó jelentetett meg. A 
Lébényben született pedagógus faluja földrajzá-
nak, élővüágának, történetének és jeles templomá-
nak ismertetése után az esztendő néprajzát foglal-
ja össze. Munkáját irodalomjegyzékkel, az adat-
közlők névsorával és húsz fényképpel zárja. Már 
a címe elárulja, hogy milyen alkalomból jelent 
meg az Emlékkönyv Abda község áttelepülésének 
és temploma fölszentelésének 150. évfordulójára 
1845-1995 című településtörténet, amelyet a kö-
zség önkormányzata adott ki Somogyi Éva és Fig-
ler András szerkesztésében. A Rábca áradásaitól 
sokat szenvedett és új helyre települ falu templo-
mát 1845. augusztus 20-án szentelték föl. Ennek 
évfordulóját ünnepelték a község történetét, érté-
keit az újkőkortól napjainkig bemutató tanul-
mánygyűjteménnyel, amely gazdag adattárral 
zárul. 

Fontos, de szűk területet tárgyal Karácsony Ist-
ván Darnó és Zseli községek katolikus népiskola-
i oktatása, az iskolaszék szerepe a népoktatási tör-
vény végrehajtásában (1868-1948) című tanulmá-
nya Darnózseli község kiadásában. A címben jel-
zett téma részletes tárgyalását mellékletek egészí-
tik ki: jegyzőkönyvek, kimutatások, levelek, szer-
ződések, kinevezési okmányok, püspöki rendsza-
bályok és fényképek. Győr Megyei Jogú Város 
Sportigazgatósága jelentette meg Gönczöl László 
Győr-Moson-Sopron megye sport- és olimpiatör-
téneti kronológiája 1896-1945-ig című adattárát, 
amely címével ellentétben 1881-gyel kezdődik a 
Magyaróvári Torna és Vívóegylet alakulásával. 
Az anyaggyűjtés nem terjedt ki a történeti me-
gyékre, s a tételek 99%-a Győrre, Sopronra és Mo-
sonmagyaróvárra vonatkozik, rajtuk kívül csak 
Csorna és Fertőszentmiklós szerepel még a dátu-
mok között. 
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Örvendetes jelenség, hogy középiskoláink 
egyre nagyobb számban ismét évkönyvekben szá-
molnak be végzett munkájukról. Ezeknek meg-
vannak a hagyományos műfaji sajátosságaik: köz-
lik a tanév eseményeit, a tanárok és tanulók név-
sorát, az iskola egységeinek adatait stb. ACzuczor 
Gergely Bencés Gimnázium Évkönyve az 1994-95-
ös tanévről az iskola fennállásának 369. és Jedlik 
halálának 100. évében című jelentést Németh Lő-
rinc szerkesztette a nagymúltú győri iskoláról, s 
mint címéből is kiderül méltatás található benne a 
neves fizikusról is. Egy másik neves és régi sop-
roni iskola számadása a Berzsenyi Dániel Evangé-
likus Gimnázium (Líceum) Évkönyve az 1994/95. 
tanévről az iskola fennállásának 438. évében cím-
mel jelent meg Lampérth Gyula és Horváth Edit 
összeállitásában. Az újrainduló felekezeti iskola a 
folytonosság megteremtése érdekében közli a Lí-
ceum történetét, és pótlásokat az 1947-től 1956-ig 
terjedő, a megszüntetést megelőző időszakról. E-
lőször jelentetett meg évkönyvet az 1948-ban álla-
mosított mosonmagyaróvári kegyesrendi gimná-
zium jogutóda A mosonmagyaróvári Piarista Ál-
talános Iskola és Gimnázium Évkönyve 1994/95. 
Az iskola fennállásának 256. évében címmel Pályi 
Gábor szerkesztésében. 

Három történeti kiadványt bocsátott ki tavaly 
Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. Ge-
csényi Lajos Győr vármegye nemesi közgyűlési és 
törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái. II. 
kötet 1617-1626 címmel 707 fontos forrást adott 
közre bőséges jegyzetekkel, név- és tárgymutató-
val. Horváth József Győri végrendeletek a XVII. 
századból I. 1600-1630 címmel egy három kötetre 
tervezett sorozat első részében 102 db magyar 
nyelvű végrendeletet közöl időrendben, modern 
átírásban, név- és tárgymutatóval és értékes beve-
zető tanulmánnyal. Néma Sándor A győr-sokoró-
aljai szőlővidék hegyközségi törvényei 1672-1825 
című munkájának bevezető tanulmányában az e 
tájon a római időkbe visszanyúló szőlőtermesztés 
történetét foglalja össze, ezt követően 11 táblázat-
ban birtokösszeírásokat és tulajdonosokat, majd 
22 szőlőhegyi rendtartást közöl a XVII. század vé-
gétől a reformkorig. 

Honvári János Kis magyar ipartörténet. A győri 
szeszgyár története (2. átd. kiad.) című, alapos és 
részletes tanulmányát a budapesti Glórai Kiadó je-
lentette meg a privatizáció előtt álló üzemről, 
amely ma Győri Szeszgyár és Finomító Rt. néven 
a hazai alkoholpiac legnagyobb szereplője. A szer-
ző a XIX. századi Győr leírása után az alkoholké-
szítés történetét tárgyalja dióhéjban, majd az 1884-
ben alakult Győri Szeszgyár történetét egészen 
napjainkig. 

Két, évek óta több-kevesebb rendszerességgel 
megjelenő, színvonalas periodikáról kell még 
szólnom. Az Arrabona 34. A Xántus János Múze-
um és a Győr-Moson-Sopron megyei múzeumok 
évkönyve című Domonkos Ottó és Némethné Jan-
kovits Györgyi szerkesztette vaskos kötet kilenc 
történelmi, néprajzi és művészettörténeti tanul-
mányt tartalmaz, melyek mindegyike szorosan 
kötődik a megye területéhez. Győri Tanulmányok 
16. címmel jelent meg Győr Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának kiadásában az a tudo-

mányos szemle, amelyben helytörténeti tanulmá-
nyok, nekrológok, évfordulók és recenziók kaptak 
helyet. Az Életutak, életművek rovat írásai a 75 
éves Barsi Ernőt köszöntik. 

Egykor becses források lesznek a napjainkban 
szervezett tudományos konferenciákról, szimpó-
ziumokról, szakmai vándorgyűlésekről szóló ösz-
szefoglalók. Közülük most csak egyet említünk: 
Győr-Moson-Sopron megyei Orvos- és Gyógysze-
résznapok. Sopron, 1995. november 9-10-11. cím-
mel Sopronban adták közre a tudományos ülész-
szak 171 előadásának tömör kivonatát. 

Tuba László 

BÁNKINÉ M O L N Á R ERZSÉBET: 
A J á s z k u n K e r ü l e t igazga tása , 1745-1876. 

1995 tavaszán és nyarán a jászkun települések 
ünnepségsorozattal emlékeztek meg a redemptio 
(önmegváltás) 250. évfordulójáról. Szerencsés idő-
zítéssel, ezekben a hónapokban jelenhetett meg a 
kiskunfélegyházi levéltáros szerző kötete, amely 
több, mint egy évtizedes kutató munkájának kan-
didátusi összegzése. 

A kiváltságokkal rendelkező Jászkun Kerületről 
korábban megjelent történeti munkák a téma egé-
szét általánosan, vagy egy-egy részterületet dol-
goznak fel. Csak példaként, a múlt század máso-
dik felében megjelent Gyárfás István négykötetes, 
alapirodalomként ismert könyve, a jászkunok tör-
ténetét okleveles források felhasználásával mutat-
ja be 1686-ig, a közigazgatást éppen csak érinti. A 
frissebb irodalomból válogatva, Kiss József, Bagi 
Gábor igen fontos és rendkívül alapossággal meg-
írt munkái más időhatárokkal és témaválasztással 
tárgyalják az adott témakört. A Jászkunság közi-
gazgatásának történeti kutatása ez idáig fehér folt 
volt. Az állam- és kormányzattörténet, sajátos jo-
gállásánál fogva, külön fejezetként kezeli a kivált-
ságos területek (I lajdúság, Szepesség, határőrvi-
dék, Jászkunság) társadalmi életének, viszonyai-
nak vizsgálatát. A Jászkunság, mint régi kiváltsá-
gokkal rendelkező egység, a közigazgatás szem-
pontjából is, hasonlóságaival és különbözőségei-
vel ágyazódik be az egész ország igazgatási gya-
korlatába . 

Az érintett korszak önkormányzati életének ki-
indulópontja és a legfontosabb meghatározója a 
redemptio volt. Az önrendelkezési jog visszaszer-
zése nélkül nem kerülhetett volna sor a kor köve-
telményeit követő rendezett közigazgatás kialakí-
tására. A társadalmi élet minden területére hatott 
az önmegváltás módja. A jogokkal együtt meg-
szabta a jászkun polgár kötelezettségeit is, ezzel 
megteremtette a redemptus - irredemptus társa-
dalmi rétegződést. 

A most megjelent kötet hat nagy fejezetre bont-
va tárgyalja a témát. Az első szerkezeti egység is-
merteti a kerület történetileg kialakult viszonyait, 
a redemptioval és következményeivel bezárólag. 
Külön fejezetet szentel a szerző a jászkun társada-
lom elemzésére. Sokrétű ez a társadalom, de fő 
sajátossága, hogy szabad emberek alkotják, akik 
autonómiájukkal, választott vezetőikkel képesek 
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voltak saját sorsuk irányítására. A politikai jogo-
kat, a kiváltságok értelmezését a birtokolt föld 
mennyisége szabta meg, ez jelentette a korlátokat 
is. 

A következő fejezetek időhatárokra bontva, tel-
jes részletességgel tárgyalják a jászkun közigazga-
tás szervezetét: a kezdetektől az 1848-as áprilisi 
törvényekig -1848-ban - szabadságharctól a kie-
gyezésig - 1867 és 1876 között. Az időhatárok 
mind olyan fordulópontot jelentenek, amelyek, ha 
nem is gyökeres átalakulásra, de változásokra, 
sokszor kompromisszumokra kényszerítették a 
hagyományos közigazgatási gyakorlatot. Az 1876-
ban életbelépő területrendezési törvény alapjaiban 
alakította át a Jászkun Kerület addig megszokott 
önálló igazgatási egységét. A Jászkunság területén 
Jász-Nagykun-Szolnok és Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegye osztozott, Dorozsmát Csongrád várme-
gyéhez csatolták. Az igazgatási-területi átrendezés 
az önállóság megsemmisülését jelentette, bár az új 
törvényhatóságok és a szokásjog valamit megőriz-
hetett. 

A kötetet részletes bibliográfia, a könnyebb át-
tekinthetőséget szolgáló táblázatok, és a jászkun 
települések címerei zárják. 

A nagyszámú eredeti forrásanyag felhasználá-
sával született munka ezután nélkülözhetetlen 
szakirodalomként tartandó számon. Nemcsak a 
történészek, de a társadalomtudomány más szak-
területével foglalkozók is haszonnal forgathatják 
az adott témakör kutatása során. (Szolnok, 1995.) 

Törökné Gémes Túnde 

K A L L Ó S Z O L T Á N : 

Ez az utazó l e v e l e m 

Kallós Zoltán Balladák új könyvében 257, eddig 
még nem publikált folklór szöveget tett közzé, 
melynek dallamait a mellékletként megjelentetett 
nyolc kazetta tartalmazza. Néhány kivételtől elte-
kintve mind csángóktól gyűjtötte Moldvában és 
Gyímesben. A könyv bevezetőjében Diószegi 
László röviden szól Kallós Zoltán eddigi tevé-
kenységéről. A millecentenárium évében őt érte a 
megtisztelő kitüntetés, hogy folklorista tevékeny-
ségéért Kossuth-díjat kapott, és 70. születésnapját 
a közös ünneplések sora tette emlékezetessé. A 
három kiadást megért Balladák könyve mellett 
több gyűjteménye, tematikus kiadványa, tehetsé-
ges énekesekről szóló monografikus kötete jelent 
meg, emellett a hanglemezek, kazetták révén 
gyűjtései országon innen és túl, sőt a tengeren túl 
is ismertek. 

A magyar népballada megismerésében Moldvá-
nak jelentős szerepe van. Eddig a köztudatban 
úgy él, hogy a székely balladák felfedezésével 
kezdődött a magyar népköltészet eme ágának 
megismerése. De tudnunk kell, hogy az 1830-as 
években Moldva is szerepelt a felfedezendő ma-
gyar területek között. A népi kultúra felé forduló 
érdeklődés a közeli és az eldugott, és távoli, ún. 
„Isten háta mögötti" tájakra egyaránt kiterjedt. 

A történelem kerekét nem lehet visszafordítani, 
még ha tudjuk is, hogy a klasszikus szépségű bal-
ladák közül a Kádár Kata történetét megéneklő, 
vagy a meggyilkolt pakulárról szóló, illetve a 
nagyhegyi tolvaj gyilkosságát hirdető, továbbá a 
kegyetlen anyós által megölt Merinka balladát 
Petrás Ince jegyezte fel először. Ugyancsak nála 
találjuk az anyai szeretetlenséget megfogalmazó 
Budai Ilona, illetve az anyját fel nem ismerő lány, 
gyermekét eláruló anyag tragédiáját balladába 
öntve és a csodálatos mennybe vitt lány történetét, 
amelyek újabb változatait most Kallós Zoltán tárta 
elénk. 

Ma, a gyorsuló időben, a felgyorsult társadalmi 
változásokat élő embereknek is elszorul a szívük, 
amikor az általános emberi érzéseket kifejező bal-
ladák felhangzanak. Pl. az idegen katonák elől az 
édesanya elrejti a lányát, ládába zárja, de „77 ka-
tona, egész kompánia" kínozni kezdte, és végső 
kínjában, haláltól való félelmében elárulja, hova 
bújtatta. Ilyenkor a nehéz átok nem maradhatott 
el: 

Anyám, édesanyám, 
az Isten engedje meg 
az Isten engedje meg, 
a m/üvek egyék meg! 

Az életnek egyetlen mozzanatát énekli meg a 
ballada, azt, amikor a fennálló renddel vagy tör-
vénytelenséggel szembenállva a hősnek buknia 
kell. Halála nem egyszerű elmúlás, hanem méltat-
lan, igazságtalan, kegyetlen, véres, elborzasztó 
halál. A diszonancia a legegyszerűbb szavakban 
tárulkozik elénk, így a bonyolult lelki világ, vilá-
gos egyszerű kijelentések közötti feszültség elég 
ahhoz, hogy átéljük a régi valóságot, valóságnak 
vélt történelmet. 

Az idegennel való szembenállás, az idegen ér-
kezése, az idegen erkölcs megjelenése, a távoli vi-
lágba való kényszerű eltávozás, ezek és más ehhez 
hasonló témák térnek vissza a tragikus hangvéte-
lű csángó balladákban. Nem csoda, ha Kallós Zol-
tán első magyarországi cikke is e témakörben 
hozta a legnagyobb meglepetést. Ismeretlen balla-
dák Moldvából című írása felkeltette a szakembe-
rek érdeklődését. Azóta mindig nagy öröm, ha 
újabb adatokkal, újabb gyűjtésekkel örvendezteti 
meg mindazokat, akiknek van érzékük az archai-
kus szépségek befogadására. 

A balladák az emberi élményt a török időkre 
visszavetítik, vagy éppen a hosszú katonáskodási 
időkre aktualizálják. Ebből a gyökérből fakad az 
odüsszeuszi történetre emlékeztető esküvőre ha-
zaérkező kedves balladája, Györgyike és Ilonacska 
története. Györgyike a háborúba vonulás előtt 
„szavát veszi" kedvesének, hogy megvárja. De 
három év hosszú idő, és az otthon maradtak es-
küvőre készülnek, amikor váratlanul megjön a 
régi szerető. Az esküszegő lányon az átok súlya 
beteljesül, meghal. Követi a halálba a kedvese is. 
Testük fölött kinyíló rózsa azonban összekapcso-
lódik, hirdetve Tristán és Izolda példáját, hogy az 
igazi szerelem a halálon túl is él, diadalmaskodik 
a földi életen. A boldog összetartozást az egymás-
ba kapcsolódó virág (Kriza János szavával élve: 
kápóna virág) ezt mindenki számára egyértelmű-
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vé teszi. I lasonlóképp alakul a ballada a kegyetlen 
anyós által meggyilkolt menyecskéről szóló balla-
dában. Itt az ifjú férj anyjára bízza fiatal feleségét, 
de hosszú katonaságból visszatérve csak a sírhe-
lyét találja. Kedvese nélkül ő sem tud élni, és a 
halálon túli szerelem virága az anya ítéletét bírálja 
felül. 

A Balladák új könyve elbűvöl bennünket a vál-
tozatok sokféleségével. A Három árva balladájá-
nak 25 változatát találjuk meg, mintegy bizonyít-
va, hogy az egész közösség ismeri. Korábban a 
kiadványok csak egy-egy szöveget közöltek. Kal-
lós bátran egymás mellé tette a régebben gyűjtői-
tekhez az újabb feljegyzésűeket. így minden eddi-
ginél nagyobb repertoár kerülhet a kezünkbe. 
Nagy érték ez, bizonyítja egy nép tudását, szóbeli 
műveltségének változatosságát, a sokféle éneklési 
módot, variáló képességet, éneklési igényességet. 

A kötetben szereplő keservesek a balladák é-
destestvérei, Moldvából, mások Gyímesből valók. 

A keserves a legrégiesebb népköltési alkotások 
közé tartozik. A bánat, a nehéz sors, az egyedüllét, 
a halál közelsége olyan gondolat, amelynek asszo-
ciációjával a balladai motívumok észrevétlenül 
összekapcsolódnak. Keservest Székelyföldtől nyu-
gatra sehol sem találhatni, de a csángók között 
nemcsak a jó énekeseknek, hanem szinte minden-
kinek van keservese. Ha ismerik is egymásét, tud-
ják, hogy ez árva Katié, vagy Énekes Gyurkáé. A 
keserves motívumai éppen úgy, mint a balladáké, 
egyetemesek, részleteiben, elemeire szedve má-
sutt is megtalálhatók, de úgy, ahogyan Gyímes-
völgyében felhangzott 1962-ben, az egyszeri és 
megismételhetetlen, melynek minden sorát ismé-
telten énekelte 

Engem anyám megátkozott 
Mikor a világra hozott 
Azt az átkot mondta reám, 
Idegen fold legyen hazám 
Csipkebokor a szállásom, 
Ott se legyen megállásom 
]aj, Istenem, mit csináljak, 
Szaladjak-e vagy megállják. 
Ha szaladok, elfáradok, 
Ha megállok, elmaradok 
Ugy elmertek, meglássátok, 
Soha hirem nem halljátok 
Ugy elmegyek messze, messze 
Románia fenekébe. 

Tegnap Gyímesben jártam című kötet 100 ke-
servese, meg a most kiadásra kerültek, belülről 
tárják fel azt a világot, amelyet csak avatott gyűj-
tők, kiváló emberi kapcsolatokat teremteni képes 
Kallós Zoltán-ok hallhatnak. 

Köszönjük Kallós Zoltán „utazó levelét", kö-
szönjük, hogy sok száz új ballada feljegyzésével 
még teljesebbé tette a balladák világát. Köszönjük, 
hogy a magára hagyott, idegen nyelvűek által 
megfélemlített nép csodálatos kultúrájának egy 
részét a világ elé tárta. A változatokban kiteljesedő 
költészet révén bizonyságát adta, hogy a nyelvszi-
getként élő (még élő) Jászvásár, Román és Bakó 
környéki falvak, gyímesi völgyek lakói a magyar 
népköltészet régi rétegét őrzik, elválaszthatatlanul 
az egész magyar kultúrától, ő k azok, akik ismerik 

az ódon szépségű rabénekeket a XVII. vagy XVIII. 
századi forrásokra emlékeztetően. Pedig nincs 
köztük egyetlen tanító, aki őket magyarul írni-ol-
vasni megtanítaná; nincs köztük egyetlen áldoza-
tos életű pap, misszionárius, aki anyanyelven ol-
dozná fel lelkük terhét a gyónás után; nincs senki, 
aki az utolsó kenetet magyarul adná fel. A valóság 
egyre erősödő szorításában csak a költészet kínál 
oldódást, amelynek mostani tárháza itt jelent meg, 
Kallós Zoltán munkájaként. (Akadémiai, 1996.) 

Kriza Ildikó 

TÁTRAI Z S U Z S A N N A : 
Leányélet 

Több monografikus munka jelent már meg a 
falusi asszonyok életéről mint Sz. Morvay Judit: 
Asszonyok a nagycsaládban, vagy Kiss Lajos: A 
szegény asszony élete. A házasságot megelőző 
korszakról, a leányéletről szóló irodalom már sze-
gényesebb, ezt a hiányt igyekszik pótolni Tátrai 
Zsuzsanna könyve. A szerző a MTA kutatója, 
szakterülete a folklorisztikán belül a népszokások 
(jeles napok, emberi élet fordulói). E kötet a leány-
ságnak, az emberi élet egy szakaszának sokoldalú 
szintézise. Ismeretterjesztő céllal készült, de a sza-
kemberek is haszonnal forgathatják. A szerző 
mind a fiatal, mind az idősebb generáció figyel-
mébe ajánlja a könyvet, különösképpen a mai lá-
nyok számára. 

A stílus olvasmányos, a felépítés logikus, a fe-
jezetek mind kronológiailag, mind tematikailag jól 
megszerkesztettek. A szerző a nagylánnyá válás-
tól kezdve a házasságot megelőző időszakot bezá-
róan ismereti a leányélet összes mozzanatát. Az 
első fejezet a nagylánykor kezdetét, a leánnyá a-
vatást, a különböző csoportokat, továbbá a leá-
nyoknak a társadalomban, falusi közösségben és 
a családban betöltött szerepét mutatja be. A követ-
kező szakasz a családi és társasmunkák leírása 
(Leánymunka), külön figyelmet fordítva a munka 
és ember kapcsolatára (Vélekedések a munkáról 
című alfejezet). A hétköznapok ismertetése után 
az ünnepekről esik szó: a leányjátékokról, ünnepi 
leányszokásokról, majd a férjhez menést megelő-
ző időszakról: ismerkedésről, udvarlásról. Az u-
tolsó fejezet a Varázslás és Költészet címet viseli. 
Tartalmazza mindazokat a hiedelmeket és népköl-
tészeti alkotásokat, amelyek e korosztály között 
élnek. A mű végén válogatott bibliográfia áll ren-
delkezésére azoknak, akik a témában jobban el 
szeretnének mélyülni. 

A szöveget Vankóné Dudás Juli parasztfestő 
munkái illusztrálják. A magyar nyelvterület szá-
mos vidékéről gyűjtött anyag harmonikus egysé-
get alkot. 

A cím- és hátlapon ábrázolt nyitott, illetve be-
zárt ablak jelképezheti a leányság kezdetét és 
végét. A két életforduló között eltelt időszak pedig 
- a szerző szavaival - egy letűnt korszak magyar 
falusi lányainak életét idézi fel. (Crea Print Kiadó, 
Bp. 1994.) 

Méri Edina 
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KESZEG VILMOS: 
Kelt l eve lem. . . 
Egy m e z ő s é g i parasztasszony l eve lezése 

Tordán élő, a kolozsvári egyetemen oktató Ke-
szeg Vilmos a fiatalabb folklorista nemzedék 
egyik legígéretesebb képviselője. 1991-ben megje-
lent, a népi írásbeliség verses műfajait aranyosz-
széki példák alapján elemző könyve után (A folk-
lór határán. Kriterion. Bukarest, 1991.) újabb 
műfaj, a levelezés témakörével gyarapítja a népi 
műfajelméletet. Mint bevezetőjében említi, az e-
lemzést maga is kísérletnek szánta. „Az utóbbi 
évek elméleti irodalma új tudományelméleti pers-
pektívákat nyitott. Jelen tanulmány e csapáson in-
dulva minősít népinek egy olyan műfajt, amely 
írott formája, invariativ és nem esztétikai célzatú 
szövegei, aktuális és személyes tartalma, a társa-
dalom heterogén volta miatt nem felel meg a ha-
gyományos népi műfajelmélet szabványainak." 
Hogy a kötetről a Honismeret hasábjain - elsősor-
ban a híradás szándékával - megemlékezem, 
annak oka éppen az, hogy meggyőződésem sze-
rint a népi írásbeliség ránk maradt emlékeinek, 
köztük a levelezésnek a gyűjtése és tartalmi elem-
zése hasznos feladat lenne az önkéntes néprajzi 
gyűjtők és helytörténeti kutatók számára is. A fel-
lelhető családi és egyéb levél anyag összegyűjtése 
és feldolgozása nemcsak a sajátos műfaj jegyeit ár-
nyalná, hanem bepillantást engedne a mikrotársa-
dalom működésébe, annak kapcsolatrendszerébe 
is. 

Keszeg Vilmos elemzésének tárgya ezúttal is a 
szülőföldről, az erdélyi Mezőségről, s konkrétan 
Detrehemtelepről származik. Egy 1906-1976 kö-
zött élt parasztasszony 228 levélből álló hagyaté-
kát vizsgálja: mintegy 60 levélíró címezte sorait az 
asszonynak vagy férjének. Azáltal, hogy ugyana-
zon személy számára küldtek írásos üzeneteket, 
ugyanazon személy életének részesévé váltak, - a 
szerző szerint - ugyanazon (mikro) társadalom 
tagjai lettek, s írásaik alkalmasak e társadalom 
szerkezetének, összetételének, működési szabá-
lyainak, kapcsolatrendszerének feltárására csa-
kúgy, mint a levelezési szokások, a levél mint 
műfaj tartalmi és formai jegyeinek megragadásá-
ra. 

Rövid, ám igen tanulságos műfajtörténeti és 
-kapcsolati fejezetében Keszeg rámutat a levélnek 
- mint folklór műfajnak - a sajátos műfajkontex-
tusára. A verses és nem verses népi epika műfajá-
ba is besorolható, népi jellegű, nem intézményesí-
tett kommunikációban funkcionáló népi levelet -
aktuális és személyes vonásai alapján - az üzenet-
tel, pletykával, híreszteléssel, igaztörténettel roko-
nítja, elkülöníti viszont a vándortémákat forgal-
mazó műfajoktól (mint a ballada, monda, népme-
se stb.). Az üzenet csatornájaként az írást alkal-
mazva, olyan műfajok közelében helyezkedik el a 
népi levél, mint a parasztkrónika, a napló, az öné-
letírás, népi vers vagy a felirat. 

A vizsgált szöveg alapján a szerző felvázolja azt 
a társadalmat, amelyik - a levelek révén - a cím-
zett köré szerveződött. A rokonok és nem roko-
nok, valamint a hivatalos szervek alkotják ennek 

elemeit, akik harmincnál több helyről küldték írá-
sos üzeneteiket. A levelezés mindezen színhelyek-
re rálátást enged az egyén számára, s bepillantást 
nyújt olyan társadalmakba is, amelyeknek ő soha 
nem volt tagja. A levél a kapcsolattartás sajátos 
eszköze, függvénye az életpálya alakulásának, s 
annak megfelelő tartalmi meghatározottsága is. 
Foglalkozik a szerző a levelek szerkezetével, s ta-
nulságos megállapításokat tesz a levélírás mint 
szokás, s annak néprajzi vonatkozásai kapcsán is. 
Az utóbbiból - a már említettek mellett - a men-
talitás, attitűd, előítélet, a hétköznapok és az ün-
nepek világa, s a gyakran az álommal is összekap-
csolódó hiedelmek vonatkozásai igen hasznosak. 
A további kutatást, elemzést nagyban segítik Ke-
szeg megállapításai a levél és a levelezés funkció-
iról. 

A kötet függelékében 95 levelet mutat be a ha-
gyatékból, a román nyelvűek esetében megadva 
azok magyar fordítását is. 

Keszeg Vilmos tanulmánya igen sok tekintet-
ben újragondolásra sarkall a „hagyományos" népi 
kultúra egész tartományának értelmezését, külö-
nösen annak kommunikációját ületően. Fontos 
megállapítása, hogy a népi kultúra nem zárt auto-
nóm rendszer, s hogy a hagyományos témákat és 
formákat alkalmazó esztétikai kommunikáció he-
lyett a folklór egyre inkább a társadalmi kommu-
nikáció részévé válik. A szóbeliséggel szemben, az 
írásbeliség lehetővé teszi a térbeli, időbeli és a tár-
sadalmi határok átjárását, s az írott folklór szoro-
sabban kapcsolódik és igazodik a hivatalos kultú-
rához. Ennek megfelelően a levél is történeti kép-
ződmény, amely funkciója, tartalma, szerkesztése 
révén koronként és közösségenként nyer új tartal-
mat és formát. (A Néprajzi Látóhatár Kiskönyvtá-
ra 6. Debrecen, 1996.) 

Viga Gyula 

LISZKA JÓZSEF: 

Őrei a múltnak 1 

A kötet szerzője a szlovákiai magyar néprajzku-
tatás vezető egyénisége, aki dunaszerdahelyi, 
majd a komáromi múzeumban fejtett ki széleskö-
rű tevékenységet. Megalakította és elnöke a Szlo-
vákiai Magyar Néprajzi Társaságnak, mely folyó-
iratával (Hírharang) eljutott a néprajzi gyűjtők-
höz, kutatókhoz egyaránt. A néprajzi könyvkia-
dást is megindította és kiépítette a kapcsolatot a 
szomszédos országok néprajzkutatóival. 

Ez a könyve, jellegzetesen kisebbségi körülmé-
nyek között készült, ami azt jelenti, hogy tartalmi-
lag különböző célkitűzéseket kell teljesítenie, 
melyről a szerző így vall: „A könyv több olvasói 
réteg szolgálatát is fel szeretné vállalni: az arány-
lag gazdag forrás- és irodalomjegyzék elsősorban 
a szakemberek számára szolgál tájékoztatásul to-
vábbi kutatások előmozdítása érdekében, de jól 

Magyar tájházak, vidéki néprajzi gyűjtemé-
nyek Dél-Szlovákiában. Lilium Aurum Kiad-
vány. Dunaszerdahely, 1994. 
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hasznosíthatják vidéki honismereti körök vezetői, 
pedagógusok, helytörténészek, vidékük múltja, 
népi kultúrája iránt érdeklődő cserkészek, diákok 
is. Az útikalauz viszont már kifejezetten gyakor-
lati célból íródott: egyéni turisták éppen úgy hasz-
nosíthatják, mint a cserkészcsapatok vezetői vagy 
iskolai kirándulást szervező pedagógusok". 

A kötet első nagyobbik fele a mai Szlovákia te-
rületén folyt néprajzi gyűjtést és néprajzi muzeo-
lógiát mutatja be a XIX-XX. században. Ebből lát-
szik, hogy az alapokat még a Trianoni békeszer-
ződés előtt lerakták, de már az 1920-as évek köze-
pétől kezdve megindult a tudatos gyűjtőmunka; 
gyűjtemények, kiállítások jöttek létre. Alapy 
Gyula (1872-1936) levéltáros már 1922-ben azt 
sürgeti, hogy minden magyar városban, nagyobb 
településen múzeumot kell létesíteni, ebben a nép-
rajznak igen jelentős szerepet szán: „...a magyar 
falu bőven ontja a muzeális kincseket, a régi ma-
gyar viselet, háztartás, egyházi vonatkozások és a 
népfoglalkozások köréből..." Szombathy Viktor 
(1902-1987) a Komáromi Múzeumért tett nagyon 
sokat, míg Khín Antal a Somorjai Múzeumot 
hozta létre. Thain János Érsekújvári Múzeum lét-
rehozásában segédkezett és gazdag népművészeti 
gyűjteményt hagyott hátra. A nevek felsorolását 
abbahagyva megállapítható, hogy múzeumok, 
gyűjtemények létesítéséről ebből a könyvből na-
gyon sok olyat tudhatunk meg, amit a magyar 
néprajz, illetve muzeológia eddig nem ismert. Mi-
lyen jó lenne, ha ilyen összefoglalással mindazok-
ról a területekről is rendelkeznénk, ahol határain-
kon kívül magyarok élnek. 

Érdemes áttekinteni, hogy a legjelentősebb 
szlovákiai múzeumok mennyi néprajzi tárgyat ő-
riznek: Csallóközi Múzeum: 3389; Érsekújvári 
Múzeum: 4264; Galántai Múzeum: 8605; Komáro-
mi Múzeum: 3808; Lévai Múzeum: 8146; Rima-
szombati Múzeum: 5998; Rozsnyói Múzeum: 7195 
(1991. évi dec. 31. állapot), ha mindehhez hozzá-
számítjuk a kisebb gyűjteményeket, tájházakat, 
akkor hatalmas szám és érték kerekedik ki. 

A magyar muzeológusok Szlovákiában mindig 
arra törekedtek, hogy az egyik, elsősorban ma-
gyar anyagot magába foglaló gyűjtemény közpon-
ti rangot és irányító hatáskört kapjon. Ez azonban 
a hatóságok ellenállása miatt nem sikeredett. 
„1991. október 1-vel annyiban rendeződött a hely-
zet, hogy ha önálló intézmény nem is, de a komá-
romi Duna Menti Múzeum szervezeti keretei kö-
zött létrejött egy országos hatáskörű Magyar 
Nemzetiségi Osztály. Ennek feladata a dél-szlová-
kiai múzeumokban folyó tudományos kutató-
munka koordinálása, az eredmények dokumentá-
lása, országos jelentőségű kiállítások megvalósítá-
sa és bizonyos publikációs munka kifejtése". 

A kötet másik része, útikalauzszerűen, 33 tájhá-
zat, néprajzi gyűjteményt mutat be, melyek meg-
találását, felkeresését így könnyíti. Számos fény-

" Azóta tudjuk, hogy ezt az Osztályt a szlovák 
állam megszüntette. V.ö. Gáspár iibor: A rév-
komáromi múzeum 110 éve. Honismeret 
1996. 3. 73-76. old. 

kép (57 db) nemcsak kiválóan dokumentálja a kö-
tetet, hanem kedvet is ébreszt a látogatásra. 

Liszka József nemcsak értékes, de hasznos 
könyvet is alkotott. Inkább csak attól félek, hogy 
az adott körülmények között viszonylag kevés 
olyan érdeklődőhöz fog eljutni, akik pedig akár 
mint kutatók, akár mint érdeklődők örömmel for-
gatnák. 

Balassa Iván 

N a g y k e n d i Kalendárium, 1996. 

Az újévben megint hajlékunkba kopogtatott a 
Nagykendi Kalendárium. Kiadója most is a Misz-
tótfalusi Kis Miklós Sajtóközpont. Életre hívója a 
falu érverését számontartó és irányító lelkészi csa-
lád. A szerkesztő a jelenlegi lelkész felesége: Tatár 
Mihályné sz. Péterfy Irén. A testvére, ifj. Péterfy 
László szobrászművész a borítólapot készítette, 
melyet az 1929-ből származó faragott kapu díszit. 
Az édesapa, id. Péterfy László ny. református lel-
kész az írások negyven százalékának szerzője. Az 
édesanya, a ny. tanítónő is benne van a sorban. A 
többi szerzőről az ismertetés rendjén emlékezünk 
meg. 

A naptári rész után Szikszai Gyula 1802-ben 
Pozsonyban kiadott Keresztényi tanításaiból idé-
zett imádsággal emelkedhetünk az Egek Urához. 

A helytörténeti részből megtudhatjuk, miként 
lett az 1325-ben még Eelkendnek írt falu 1409-re 
Nagykend. A mellette levő kisebb település neve 
idők folyamán, hogyan változott? Előbb Alkend, 
majd a Kis-Kükiillőn átvezető Vámoshídról Kend-
hida néven emlegetik, míg 1435-1486-ban Kiskend 
néven szerepel. A két falut egymástól egy pata-
kocska választja el. Évszázadokon át éles, sokszor 
véres ellentétek különböztették meg őket. Sokáig 
még az összeházasodás is ritka volt közöttük. Az 
ellentétek csak az utóbbi években csendesedtek el, 
mikor a két falu közötti Verőfényre épült az új, 
emeletes iskola. 

A két falu jobbágy népe, több mint háromszáz 
éven át a Károly Róbert elleni lázadásban részt 
vett Simon bánt és leszármazottait szolgálta. A 
bán fiúágának kihalása vitán a leányág és más ro-
konok voltak a birtokosok. Az 1650-1843 közötti 
időben, az ilyen nevű történeti családok voltak a 
tulajdonosok, mint: Haller, Teleki, Béldi, Józsika, 
Henter, Barcsai, Horvát, Eszterházy, stb. Ezeket 
szolgálták a: Balog, Birtalan, Csákány, Demeter, 
Fazekas, Gál, Gergely, Magyarosi, Miklós, Ompo-
da, Szabó, Szász, Szolga családnevű jobbágyok. 

Nagykend helytörténetének színes tartozéka a 
Postakocsi állomás. A Marosvásárhely-Segesvár 
közötti távolság felén fekvő falu 1820-tól a vonat 
beindulásáig Postakocsi állomás volt. Ennek em-
lékét őrzi ma is a Postarét nevű hely. Postameste-
rei a Téglásiak, a Molnárok, és azok utódai a fa-
lunak és az egyházközségnek áldozatkész vezető 
egyéniségei voltak. 

Egyháztörténeti vonatkozásban jellemző a két 
falu egyházközségeinek viszonya. Az egyházi 
szolgálat, az egyházi javak, és terhek viselése 
körül évszázados viták folytak. Sok évi kérelme-
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zés után, Főhatósági engedéllyel, végül 1761-ben 
sikerült Kiskendnek külön válni. Ezt a földesúri 
segítséggel épült templom és papi lakás tette lehe-
tővé. A két egyházközségben a szétválásig 20 pap 
szolgált. Olyan is mint: Vajdaszentivánja Mihály, 
ki esperességet is viselt. A két falu már régóta egy 
közigazgatási egységet alkot, de népe ma is két 
külön egyházközségnek a híve. 

A szerzők a templomépítő lelkészeket is meg-
említik: Csávási Vas Lőrinc, 1740-1787 között szol-
gált. „Hűséges, szerény, nem sok beszédű, ko-
moly, igaz pásztora nyájának." Nagy György: 
1787-1824-ig szolgált, „... eljárt a maga hivatalában 
serénységgel... a hallgatók előtt paphoz illendő di-
cséretes magaviseletével jeleskedik." 

A következő fejezetekben a falu néprajzából ka-
punk ízelítőt: Életkorhoz fűződő szokások rendjén 
Palkó György tollából elénk tárul a szombat esté-
től szerda reggelig tartó lakodalom. Mai nyelven 
szólva egész repertoárjával, forgatókönyvével, 
folklór alkotások betétjeivel. A varrottas párnák-
kal kirakott nagyágyat, a ruhákat, szőtteményeket 
rejtő tulipános ládát, a bútorokat a menyasszonyi 
háztól a vőlegényi házig ökrös szekerek vitték. A 
fehér ökrök szarvát piros és fehér szalag díszítette, 
nyakukon csengettyű csillingelt. Az utolsó ilyen 
fogat 1949-ben vonult végig a falun. 

A keresztelőhöz fűződő szokásokból megtud-
juk, hogy a nagykendiek miként jártak el az éde-
sanya és újszülötte körül, megoltalmazván őket a 
gonosz ártalmától. Régen csak a szűkebb körű 
család tagjai vettek részt, de mostanra már meg-
népesedtek a keresztelők, és pénzadományozási 
lehetőséggé váltak. A lakomán a főkoma ma is 
szép imádságot mond. 

Ünnepkörhöz kapcsolódik a karácsonyi kántá-
lás. Külön a nagyobb és a kisebb legények cso-
portjával, a 42 soros „báldozóval" (beáldozóval). 
Az utóbbi években Nagykenden is szokásba jött a 
házas embereknek az egyház részére való kántá-
lása. 

Tar Erzsébet a munkaalkalmakhoz fűződő szo-
kások közül az aratásról ír. Ez itt is a család min-
den munkaerejét igénybe vette. Még 1950-ben is 
sarlóval arattak. Minden búzaszálat meg kellett 

becsülni, a kaszával sok gabona elvesztegődött... 
a tarló is jobban nézett ki, ha sarlóval arattak. Szép 
szokás volt az aratókoszorú készítése, és a falun 
végig vitele. A szüretről, erről a komoly, de az 
egész falu népére kiterjedő hangulatos munkáról, 
a fiatal tiszteletes asszony, Tatár Irén ír megkapó 
szavakkal. Nagykend népművészetét a szerzők 
Kós Károly-Szentimrei Judit-Nagy Jenő Kis-Kü-
küllő vidéki magyar népművészet című kötete a-
lapján ismertetik. 

A Kalendárium elején olvasható, de ismerteté-
sem végére, csattanóul hagytam a „tilalmas idők 
vallásóráit". Hadd tudjuk meg, mi adta az erőt 
Nagykend népének református hitében, magyar 
öntudatában való megmaradására. Az iskolából 
kiűzhették a felekezeti oktatást, de a családok kö-
réből a vallásos nevelést sohasem! A sok ideigle-
nes szállás keresés után sikerült állandó helyet ta-
lálni a vallásórák számára. A lelkészi telek egykori 
istállóját imateremmé alakították át. „Ha nem volt 
szégyen az Úr Jézusnak megszületni egy szerény 
istállóban, mi sem szégyelltük az egykori barmok 
szállásán imádkozni." Itt tartották a vallásórákat. 
Reggel hétkor kezdték, hogy az iskolai munkát ne 
zavarják. A gyermekek nyolcvan-kilencven száza-
léka, még téli időben is rendszeresen megjelent, a 
közelben lakó ateista tanító bosszúságára. Jó 
meleg fogadta őket, mert a lelkész előre lámpát és 
tüzet gyújtott. Ezzel bizonyítva be, hogy nem csak 
prédikálja, de éli is az igét: „én vagyok a világ 
világossága". A megtartó erőt az sugározta, hogy 
„az egyháztörténeti anyaggal együtt, párhuzamo-
san részletesen foglalkoztunk a magyarok történe-
tével". Az eredmény nem maradt el: „ma is él 
olyan tanárnő, aki elmondja annyit tud őseink tör-
ténetéből, amennyit egykor vallásórákon megta-
nult. 

Nagy áldása a falunak, hogy vannak, akik ezt 
a munkát Isten dicsőségére, a nép megmaradására 
tovább folytassák, Mi hisszük, hogy a Nagykendi 
Kalendárium, sok számos éven át megörvendez-
teti olvasóit. 

Isten segítse Őket! 
Adorjáni Rudolf Károly 
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T U D N I V A L Ó K 

Lzt a nyilatkozatot tegye egy olyan, e lappul azonos mótvtü borítókba, 

amelyen Jelliintette u N E V É T . L A K C Í M É T É s A S Z E M É L Y I S Z Á M Á T . 

K O N T O S ! 
Alihoz, hugy a rendelkezése teljesíthető legyen a nyilalliozulon a ked-
in-zméinvziit ihlnszáinál. a bonlckim az Ön nevet, lakcímét és a sze-
mélyi szintűn pontosan ni messe f e l . 

Tisztelt Olvasónk! 

Az 1996-ban elfogadott adózási törvény ér-
telmében befizetett adójának egy százalékával 
mindenki maga rendelkezhet. Honismereti Szö-
vetségünk megtisztelőnek tartaná, ha Ön ezt az 
egy százalékot Szövetségünk és folyóiratunk tá-
mogatására ajánlaná fel. 

Amennyiben így dönt, kérjük, hogy adóható-
sághoz küldött nyilatkozatát a mellékelt módon 
töltse ki. 

Segítő támogatását előre is nagyon köszön-
jük. 

a Honismereti Szövetség 
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