
KÖNYVESPOLC 
A kárpátaljai honismeret1 

„Ezer évig nem volt itt semmi" - bizonygatták 
a kultúra ideológusai Kárpátalján, mert szerintük 
csak a szovjethatalom évtizedei alatt virágzott ki 
ott (is) a szellemi élet. A végeredményt jól ismer-
jük, az új honfoglalók által megcsonkított, meg-
gyalázott, eltüntetett kárpátaljai magyar ön- és 
honismeretet szívós munkával újra fel kell támi, s 
másfél évszázados hagyományaira építkezve kell 
elősegíteni a megmaradás esélyeinek kimun-
kálását. 

A mai Kárpátalja a hajdani Északkeleti-Felvidék 
- mint a Kárpát-medence legkisebb hegyvidéki 
peremtája - központi részén található, s összesen 
19 200 km2-nyi területéből 12 800-at foglal el. 
Geográfusaink ugyanis e század közepéig - az 
egységes kárpát-medencei szemléletnek meg-
felelően az 1920 óta öt országhoz - (Cseh-
szlovákia, Szlovákia, Szovjetunió, Ukrajna és 
Románia) - tartozó területet a Bártfától északra 
fekvő Sáros vármegyei Zborói-hágótól a Besz-
terce-Naszód vármegyében található Radnai-
havasokban lévő Borsai-hágóig Északkeleti-Fel-
vidéknek nevezték. E tájegység derekának nép-
költészeti, honismereti és néprajzi kutatása a re-
formkorig nyúlik vissza. Egy Be reg vármegyei ifjú 
jurátus, Uszkay Mihály (1824-1847), a halála előtti 
évben, 1846-ban a Magyar Föld és Népei eredeti 
képekben című füzetsorozatban Pesten jelentette 
meg Tiszaháti népélet Beregmegyében című színes 
dolgozatát. E munkáját, valamint a Pesti Hírlap-
ban (1845. 26. sz.) és Pesti Divatlapban (1846. 38. 
sz.) megjelent további néprajzi vonatkozású írásait 
évtizedek múlva többen, köztük Bereg vármegye 
híres monográfusa, Lehoczky Tivadar (1830-1915) 
is felhasználták. 

Az 1848-as szabadságharc leverését követő der-
medtség bő évtizede után a Viski előnevet felvett 
Krüzsely Bálint (1844-1900) jogakadémiai tanár, 
szerkesztő 1874-ben a Máramarosi Képes Nagy 
Naptárban terjedelmes tanulmányt közölt Visk 
város történetéről. Számos nép- és honismereti 
cikket tett közzé, nemcsak az 1874 és 1877 között 
az általa Máramarosszigeten szerkesztett 
Máramaros című lapban, hanem a Bereg vár-
megyei sajtóban is. Máramaros megye mono-

Lehoczky Tivadar: Bereg vármegye. 1966. 719 
old. - „Szem látta, szív bánta.. . ' (Kárpátaljai 
honismereti tanulmányok.) Szerk.: P. Punukó 
Mária. 1996. 232 old. - A Tisza bölcsője. (Kár-
pátaljai honismereti és néprajzi írások a re-
formkortól 1945-ig). Szerk.: S. Benedek András. 
1996. 155 old. - Máramaros megye. (Honis-
mereti írások a Monarchia korábol.) Szerk.: S. 
Benedek András. 1997. 143 old. Valamennyi 
kiadvány a Hatodik Síp Alapítvány-
Mandátum Kiadó (Budapest-Beregszász) 
gondozásában jelent meg. 

gráfiájában a nemzetiségek közül ő mutatta be a 
magyarokat. A kiegyezés utáni évtizedek mai Kár-
pátaljához kötődő legnagyobb szellemi teljesít-
ménye Lehoczky Tivadar nevéhez kötődik, aki 
1881-1882-ben adta ki három kötetben Ungváron, 
Beregvármegye monographiája című munkáját. A 
millennium évében készült el az a mindmáig 
kiadatlan, kéziratként fennmaradt mintegy 400 
oldalas gyűjtemény, amelyet Szini Péter (1860-
1906) tanító, a Bereg című lap állandó munkatársa 
készített Népköltési gyűjtemények Beregvármegyébóí 
címmel, amelyben a vidék népszokásait, dalait, 
meséit, babonáit kalászolta egybe. Mono-
gráfiájával egyébként a Bereg vármegyei Tanító-
egyesület pályázatán díjat nyert. 

A század elején sárospataki diákok folytattak 
néprajzi gyűjtőmunkát Kárpátalján. 1903 és 1906 
között a Kisfaludy Társaság megbízásából több al-
kalommal felkereste Szatmár vármegyét Móricz 
Zsigmond, amikor klasszikus írónk több ezer nép-
dalt és népmesét jegyzett le a ma Kárpátalján 
található Nagypalád, Csetfalva és Tiszabökény 
községekben. Az 1889 és 1891 között özvegy édes-
anyjával Nagyszőlősön élő Bartók Béla két évtized 
múlva a vidékre visszatérve 1911-ben Dolha, Ve-
resmart és Száldobos településeken ruszin nép-
dalokat gyűjtött, amelyeket zenéjükkel együtt rög-
zített. A következő évben a Szernye-mocsár észak-
nyugati peremének magyarlakta falvaiban, a 
Bereg megyei Rafajnaújfaluban, Dercenben és For-
noson gyűjtött sikeresen, de Barkaszón a kisze-
melt adatközlők nem énekeltek a zeneszerzőnek. 
1915 és 1926 között a Kisfaludy Társaság, illetve a 
Folklore Fellows mozgalom szervezett néprajzi 
gyűjtést Kárpátalján, Sütő Gyula, Deák Geyza és 
mások, illetve Nóvák Sándor, Sólyom Zoltán és id. 
Vozáry Gyula, Gaál István részvételével, az utóbbi 
Ung, az előző három Bereg vármegyében. 

Az 1920-as évek végén csehszlovákiai magyar 
egyetemisták és főiskolások, a sarlósok indulnak 
útnak, hogy felfedezzék a kárpátaljai magyarlakta 
falvak népéletét, néprajzát, s szociográfiai vizs-
gálódásokat végezzenek. A Sarló-mozgalom legis-
mertebb útja az 1930 augusztusi, amikor Balogh 
Edgár (1906-1996) és barátai tíz napig vándorol-
nak „Szegényország" falvaiban Nagydobronytól 
Nagypaládig. A sarlósok néprajzi érdeklődése 
azonban meglehetősen hamar alábbhagy, nem 
utolsó sorban a korszak egyik leghatásosabb 
közírójának, Fábry Zoltánnak (1897-1970) igen 
kemény hangú, bíráló, Etnográfiai szocializmus 
című cikkének hatására, amely a kolozsvári 
Korunk 1929. júniusi számában jelent meg. így 
van ez még akkor is, ha Balogh Edgár tanúsága 
szerint ez az írás volt az 1928-1934 közötti Sarló-
mozgalom „eszméitető lökése". 

Az 1920. évi impériumváltozás után a 
csehszlovák hatóságok járási közművelődési 
tanácsokat szerveztek, ezek közül az ungvári, a 
beregszászi és a nagyszőlősi közösen jelentette 
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meg a Néplapot. A húszas években ennek hasáb-
jain Szerényi Ferdinánd honismereti-néprajzi kon-
cepciót munkált ki, amelyet a Magyar Iskola című 
havi folyóiratban programszerűen összefoglalva is 
megjelentetett. A periodikát a kiváló pedagógus, 
Czabán Samu (1878-1942) Beregszászban szer-
kesztette, a lap főmunkatársa veje, llku Pál (1912-
1973) - 1961-től Magyarország művelődési 
minisztere - volt, s ekkoriban számos, adataiban 
ma is hasznosítható néprajzi cikkeket publikált, 
elsősorban Losoncon napvilágot látó A Mi 
Lapunkban. A Szerényi-felhívásnak tehát volt 
foganatja a Sarló fiataljai körében, gyűjtőútjaikat 
az imént már említettük. A program hatására 
konkrét művek is születtek, így jelent meg 1932-
ben Mónus Gyula és Szerényi Ferdinánd közös 
kismonográfiája Bene község jelene és jövője címmel. 

Kárpátalja 1938-1939-es visszatérése után a 
néprajzi gyűjtőmunka fellendült a területen. A 
vidék déli, magyarlakta sávját visszarendezték a 
magyar megyerendszerbe, a ruszinok hegyvidéki 
lakhelye, a századfordulótól etnikailag már körül-
határolható Rutén-, vagy Ruszinföld autonómiát 
kapott Magyarország keretében. Ennek tudható 
be, hogy a néprajzi kutatás két irányban haladt. 
Az egyik a magyarlakta vidékek feltárása, az ad-
dig ismeretlen helyeken való vizsgálódás, a illetve 
ott, ahol a két világháború közötti csehszlovák 
uralom idején magyarországi szakemberek nem 
végezhettek kutatást. Figyelemre méltó Csomár 
Zoltán (1906-?) református lelkész munkássága, 
aki Ung megye, ezen belül elsősorban Nagydob-
rony, az egyesek által palóc nyelvszigetnek tartott 
református nagyközség folklórját gyűjtötte össze, 
valamint Húsz év Ungvár történetéből című köny-
vével pályázaton első díjat nyert. A másik irány a 
Ruszinföld, itt a kiváló néprajzos Gunda Béla 
(1911-1994) és költő-barátja, a munkácsi Sáfáry 
László (1910-1943) vizsgálódott 1939-ben a Vicsa 
és a Latorca folyók völgyének ruszin falvaiban, 
valamint a Tisza felső forrásvidékén, a Hu-
culföldön. Gunda következő évi úticélja - a 
Néprajzi Múzeum munkatársaival együtt - azon-
ban már a magyar-ruszin nyelvhatár, a Szemye-
mocsár karéjában, Dercen, Beregújfalu és Nagy-
bereg. Úttörő jelentőségű Ortutay Gyula (1910-
1978) és Pataki Mária ekkori munkássága, mert 
kutatásaik a magyar-ruszin néprajzi kapcsolatok 
vizsgálatára irányultak, amivel megteremtették a 
kárpátaljai összehasonlító folklorisztikát. 

Az 1938-1944 között ismét Magyarországhoz 
tartozó Kárpátalján a kiváló tudós és államférfi, 
Teleki Pál (1879-1941) ösztönzése nyomán 1938-tól 
több táj- és népkutató tábor működött az Ál-
lamtudományi Intézet égisze alatt. Ezek anyagait 
ma a Néprajzi Múzeum Adattárában őrzik, 
legértékesebbek az 1941. évi viski, illetve az 1943-
1944. évi, Fancsika központtal rendelkezett ugo-
csai tábor gyűjtései. 

Az 1944 októberében kezdődött több mint négy 
évtizedes szovjet megszállás hosszú évekre le-
hetetlenné tette Kárpátalján a magyar hagyomá-
nyok ápolását, a néprajzi gyűjtőmunkát. A ma-
gyar nyelvű kultúra sokáig csak fordításos saj-
tóként lehetett jelen, unikumnak számít Sándor 
László (1909-1993) 1956 és 1961 közötti me-

segyűjtése, amely csaknem három évtized múlva, 
1988-ban jelent meg Budapesten, Pallag Rózsa cím-
mel. Változást hozott, hogy 1963-ban megnyílt az 
Ungvári Állami Egyetem magyar filológiai tan-
széke, amely tantervébe olyan tudományágakat is 
felvett például mint népköltészet, nyelvjárástan. 
Mindez kutatásokra ösztönözte mind a tanárokat, 
mind a diákokat, ami számos ilyen témájú szak-
dolgozatot, cikket, tanulmányt, egyetemi jegy-
zetet, kandidátusi értekezést eredményezett. Ter-
mészetesen a kor követelményeinek megfelelően 
ideológiai jelszavakkal, idézetekkel alátámasztva 
a mondandót . így születtek például olyan elret-
tentővé vált kiadványok például mint a Három 
arany nyttvesző című mesegyűjtemény, a magyar 
tanszék vezetőjének, Petro Lizanecnek a válo-
gatásában, amely 1973-ban az ungvári Kárpáti, és 
a budapesti Móra Könyvkiadó közös gondo-
zásában jelent meg. A többi tanszéki kiadványban 
sem volt több köszönet, mert az ideológiai 
szövevényekből kellett előkaparni az értékeket. 
Jellemző példa erre a Petro Lizanec és Vaszócsik 
Vera jegyezte 1974-ben Uzshorodon (Ungváron) 
megjelent egyetemi segédkönyv, A kárpátontúli 
magyar lakosság népballadái címmel, amelynek 
előszava többek között azt írja: „a kapitalizmus 
fejlődése...kiélezi az osztályellentéteket", valamint 
„...a felszabadulás óta letelt években a kárpáton-
túli parasztság élete gyökeresen megváltozott, s 
megváltozott a szemlélete is. A társadalmi javak a 
társadalom valamennyi tagjának közös javaivá 
váltak." Ezek után már nem meglepő, hogy az ot-
tani „balladák könyvének" hivatkozott szakiro-
dalmában forrásműként megtalálhatjuk Az SZKP 
XXIV. kongresszusának anyagai című brosúrát. A 
témához még egy megjegyzés: 1945-től Kár-
pátalját hivatalosan csak Kárpátontúl-nak lehetett 
nevezni, mert Moszkvából és Kijevből nézve 
valóban a Kárpáton túl feküdt. Az ott élő magya-
roknak azonban Budapestre tekintve mindig Kár-
pátalja maradt. 

A hatvanas-hetvenes évek fordulóján üdí tő 
színfolt volt az akkori ideológiai őserdőben a For-
rás-stúdió fiataljainak tevékenysége. Az ungvári 
egyetem magyar nyelv- és irodalom szakán tanuló 
fiatal költők és írók - Benedek András, Balla 
Gyula, Györké László - közreműködésével 1967 
novemberében a Kárpátontúli Ifjúság című 
területi lap keretén belül alakult meg a Forrás 
Ifjúsági Stúdió. Tagjai még Fodor Géza, Vári 
Fábián László, Füzesi Magda, Dupka György és 
mások, akik elsősorban a volt Ugocsa megye nép-
dal- és balladakincsét vették hangszalagra. A hata-
lom kezdettől fogva gyanakvással figyelte 
gyűjtőmunkájukat. 1971 augusztusában Elidege-
nedés címmel szerkesztőségi cikk jelent meg az 
ungvári Kárpáti Igaz Szóban, amely nemcsak az-
zal vádolta meg a fiatalokat, hogy elidegenedtek 
a szovjet társadalomtól és valóságtól, a polgári 
irányzatok bűvkörébe kerültek, semmibe vették a 
szocialista realizmus eszméit, hanem a cikkíró -
ma már tudjuk Balla László volt - szerint a na-
cionalizmus sem állt távol tőlük. A stúdió vezetői 
ellen rágalomhadjárat indult, és néhány évi ered-
ményes munka után a Forrás 1971 végén meg-
szűnt. A tagjai által gyűjtött anyagot több mint két 
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évtized múlva Vári Fábián László egészítette ki, 
ez jelent meg Vannak ringó bölcsők címmel 1992-
ben az Ungvár-budapesti kettős székhelyű kiadó, 
az Intermix gondozásában. 

A Forrás Stúdió búvópatakként továbbélő 
hatását azonban a hatóságok nem tudták fel-
számolni, mert tagjai az ungvári egyetem pad-
soraiból kikerülve szerte Kárpátalján tanárként, 
újságíróként munkálkodva tovább folytatták a 
magyar néprajzi gyűjtést. E tevékenység az akkori 
viszonyok között egyfajta kiállásnak számított, s 
természetes, hogy akadtak követőik, tanítványaik, 
akik elsősorban a népköltészeti alkotásokat 
hordták kévékbe. Csak idő kérdése volt, hogy ez 
a mennyiségi gyarapodás mikor áll össze 
kalangyába, s mutatkozik meg szinte egyik napról 
a másikra egy erőteljes kárpátaljai magyar 
hagyomány. Csaknem két évtized szívós, számos 
nehézséggel terhelt gyűjtőmunka után a kilencve-
nes évek elején a hajdani Forrás Stúdióban 
munkálkodók vetése beérett, figyelemre méltó ter-
mést hozott, elsősorban Vári Fábián László, S. 
Benedek András, Penckófemé Punykó Mária 
munkássága nyomán. Ezt a minőségi ugrást a 
nyolcvanas évek elejétől a magyarországi szakma 
kárpátaljai érdeklődése is elősegítette, min-
denekelőtt Gunda Béla, Balassa Iván, Ujváry 
Zoltán, Dankó Imre támogatása. 1989-től szoros 
munkakapcsolat alakult ki a debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem néprajzi és az ungvári 
egyetem magyar filológiai tanszéke között a ku-
tatásban, illetve a diákok részvételével szervezett 
gyűjtésekben. 

Az sem volt véletlen, hogy az 1991 nyarán 
Sárospatakon megrendezett III. néprajzi szemi-
nárium kárpátaljai résztvevői a „Bodrog-parti 
Athén"-ban határozták el a Kárpátaljai Magyar 
Néprajzi Társaság megalakítását. Erre ugyanezen 
év szeptember 20-án Beregszászon került sor több 
mint húsz alapítóval, ahol jóváhagyták az ideigle-
nes alapszabályt. A társaság elnökének Vári 
Fábián László költőt és folkloristát választották, 
akit a későbbi, 1992. február 9-én szintén Bereg-
szászon tartott első közgyűlés is megerősített 
tisztségében. A társaság célja: „A kárpátaljai ma-
gyar lakosság hagyományainak feltárása, megőr-
zése, tudományos igényű feldolgozásának elő-
segítése, a magyarság és a vele együtt élő 
nemzetiségek etnokulturális kapcsolatainak ku-
tatása, támogatása, harmonikus együttélésük 
segítése a néprajz módszereivel. A néprajz iránt 
érdeklődők, az önkéntes gyűjtők tevékenységének 
ösztönzése, szakmai támogatásuk, továbbkép-
zésük, a társaságban való tömörítésük, kutatásuk 
eredményeinek publikálása." A társaság születé-
sénél magyarországi szakemberek is bábáskodtak, 
így Barna Gábor, a Magyar Néprajzi Társaság tit-
kára és Viga Gyula a miskolci Herman Ottó 
Múzeum osztályvezetője. 

Az 1990-es évek elején úgy tűnt, hogy a Tár-
saság létrejöttével kibővülnek a szervezett gyűjtő, 
illetve feldolgozó munka keretei. Erre azért is 
nagy szükség volt, mert az 1991/1992-es tanévtől 
a kárpátaljai magyar iskolákban a néprajz és a 
népismeret tantárgyként szerepelt. A lendületet 
jelezte, hogy a Társaság titkára, Bagu Balázs tanár, 

a középiskolák számára összeállított néprajzi tan-
terve pályázatot nyert. A kezdeti érdeklődés azon-
ban hamarosan alábbhagyott, ezért a néprajzosok 
szervezete beleolvadt a Kárpátaljai Honismereti 
Társaságba. Pedig a kilencvenes évek elejétől 
jelentősen gyarapodtak a közlési lehetőségek, 
mind a különböző periodikákban - az Ungváron 
megjelenő Kárpátaljai Szemlében, 1993-tól a 
negyedévenként megjelenő Hatodik Síp folyóirat 
minden száma néprajzi mellékletet ad ki, illetve a 
Pánsípban, valamint a miskolci Néprajzi Látó-
határban - , mind pedig a könyvkiadás jóvoltából. 

Az ungvári Kárpáti Kiadó rendszerváltozás 
utáni összeomlása után az 1992 márciusában 
alakult Intermix Kiadó karolta fel a Kárpátaljai 
Magyar Könyvek című sorozatában a honis-
mereti-néprajzi témájú művek megjelenését, ame-
lyek zömét díjmentesen adományozta a kár-
pátaljai könyvtárnak, iskoláknak és más in-
tézményeknek. így látott napvilágot a már em-
lített Vannak ringó bölcsők című népballada-
gyűjtemény, majd - szintén 1992-ben - Keresztyén 
Balázs Rákóczi virágai, (Kárpátaljai történeti és he-
lyi mondák) című összeállítása. Az utóbbi szerző 
tollából 1995-ben adta ki a Magyar művelődési 
hagyományok kárpátaljai lexikonát, amely a tájhoz 
fűződő történelmi és irodalmi események, sze-
mélyiségek munkásságának bemutatásával az ott 
élő kétszázezer főnyi magyar nemzeti közösség 
ön- és honismeretét szolgálja. Ide kell sorolni S. 
Benedek András kárpátaljai nemzetiség- és 
kultúrtörténeti vázlatát, amely A tettenérhetó' 
történelem címmel (Intermix, 1993.) jelent meg. Az 
újabban megjelent kiadványok közül a Tiszán in-
nen... (Társadalomtudományi tanulmányok) cím-
mel, Csernicskó István összeállításában készült 
kötetet kell megemlítenünk, amely a történelmi, 
irodalmi- és nyelvészeti mellett néprajzi és hely-
történeti tárgyú dolgozatokat is közöl kárpátaljai 
magyar kutatóktól. 

1995-ig az Intermix Kiadó jelentette meg a 
magyarországi művelődési és közoktatási 
minisztérium támogatásával a kárpátaljai köny-
vek zömét, de ezek egy része megszer-
kesztetlenül, alapvető nyomdai hibákkal került az 
olvasókhoz. 1993-tól a Mandátum Kiadó (Bereg-
szász) és a Hatodik Síp Alapítvány (Budapest) 
kettős székhelyű kiadó mind tudatosabban töre-
kedett - szinte missziót vállalva - a kárpátaljai 
magyar néprajzi és honismereti művek megjelen-
tetésére. Az 1993-as ünnepi könyvhét egyik 
eseménye volt Penckófemé Punykó Mária Tűzoltó 
nagymadár című gyűjtése a beregújfalui népmesék-
kel és mondákkal, valamint Móricz Kálmán Nagy-
dobrony című falumonográfiája, több néprajzi tár-
gyú fejezettel. Ebbe a sorba tartozik Szabó István 
Ugocsa megye című monográfiájának második, át-
dolgozott kiadása (1994), amely hiánypótló volt, 
hiszen a mű először 1937-ben jelent meg a 
Tanulmányok a magyar népiségtörténet köréből 
című sorozat első köteteként. 1994-ben látott 
napvilágot az 1941 és 1944 között fennállt Kár-
pátaljai Tudományos Társaság kétnyelvű - ma-
gyar és ruszin - folyóiratának, a Zorja-Hajnal-nak 
az antológiája Csatáry György szerkesztésében. Ez 
a kötet is tartalmaz néprajzi, honismereti dolgo-
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zatokat, többek között Zádor Dezső a ruszin nép-
költészet kolomöjkáiról (kétsoros, igénytelen kis 
dallamairól), Potusnyák Ferenc a ruszin népvise-
letről értekezik. 

A Mandátum-Hatodik Síp 1996-ban már három 
honismereti-néprajzi munkát adott ki - ezt 
követte 1997 első felében a negyedik - , amelyek 
valóban hiánypótlók a kárpátaljai magyarság 
önismeretének számára. Ezek közül az 1996. évi a 
legjelentősebb - s egyben a legvaskosabb, több 
mint 700 nagyalakú oldal - Lehoczky Tivadar 
Bereg vármegye című monográfiája. Lehoczky 
1830-ban született a Fiume melletti Fucsine nevű 
kis településen, ahol szlovák származású apja 
erdész volt. Az elemi iskolát, majd a gimnáziumot 
már a Felvidéken, Rózsahegyen végezte. Tüzér-
ként küzdött az 1848-as szabadságharc több 
csatájában, 1851-ben a kassai jogakadémián fejezte 
be tanulmányait . A következő évben Munkácson 
telepedett le. Bírói, majd ügyvédi vizsgát tett, 
1865-től a Schönborn grófok munkácsi és bereg-
szentmiklósi hitbizományi uradalmának fő-
ügyésze. Az 1850-es évek végétől kezdte közölni 
honismereti, néprajzi, történelmi, régészeti és 
nyelvészeti írásait. Fél évszázados munkássá-
gának mérlege tizenegy könyv és csaknem 
háromszáz tanulmány. 1915-ben halt meg 
Munkácson. 

Lehoczky főműve kétségtelenül a Beregvármegye 
monogrnphiája, amely korának úttörő jelentőségű 
műve. Előzménye, hogy 1872-ben a Századok 
című történelmi folyóirat programot hirdetett, 
amelyben elveket tűzött ki hely- és megyetörténeti 
monográfiák megírásához. Talán Lehoczky volt az 
első, aki egy évtized múlva, 188l-l882-ben, három 
kötetben megjelentette nagyszabású művét oly 
körülmények közt, amikor még nem voltak 
kimunkálva egy ilyen jellegű kötet szakmai is-
mérvei, követelményei. S ebből erednek hiá-
nyosságai is. így például a vízrajzi viszonyokat 
tárgyaló fejezetben nem szól a halászatról. Műve 
általános részében először a forrásokat, a 
megyében található levéltárakat ismerteti, amelyet 
a terület föld- és helyrajza követ. A vármegye 
történetét az őskortól az 1848-1849-es ese-
ményekig vezeti el, ez a rész a monográfia legse-
bezhetőbb része, ugyanis biztos forrásként fogadja 
el és kezeli Anonymus adatait, s hozzá hasonlóan 
előszeretettel vetít vissza korabeli viszonyokat a 
múltba. „A mai Kárpátalja területét a tót, rutén és 
oláh népesség ütközőpontjaként értékeli, - ál-
lapítja meg a kötet előszavában S. Benedek And-
rás - és lokálpatrióta büszkeséggel azonosítja a 
Krajna fogalmát egy határszéli hercegséggel, 
összekeverve a földrajzi 'határ-vidék' stb. 
fogalmát a keleti hercegséggel, azzal a mai 
Magyarországnál is nagyobb területtel, amely ál-
talában az ifjabb királyok, a feltételezett 
trónkövetelők, illetve (részben s később) a 
királynék birtoka volt." Lehoczky műve e fe-
jezetének tévedéseit jól kiigazítja a később is-
mertetett „Szem látta, szív bánta..." című kötetben 
Kobály József alapvető fontosságú tanulmánya, A 
mai Kárpátalja területének népei a középkorban, 
amelyben a kárpátukránok (ruszinok) ősla-
kosságának kérdését vizsgálja. 

Lehoczky monográfiájában a továbbiakban 
megismerjük Bereg vármegye belső történetét és 
helyhatósági életét, különböző tisztségviselőit a 
középkortól századokon át. Külön fejezetben 
taglalja az egyházi ügyeket, a közművelődési ál-
lapotokat, a vármegye gazdaságát, iparát, ke-
reskedését, valamint növény- és állatvilágát. A 
különös részben a települések története kerül 
sorra, amelyek között bőven tárgyalja Munkács és 
Beregszász történetét. Az egykor létezett falvakról 
és pusztákról is számot ad, sőt a valamikor Bereg 
vármegyéhez tartozott helységekről is. Lehoczky 
művének adattára ma is pótolhatatlan, lehet épít-
keznie rá a mai kutatóknak még akkor is, ha for-
ráskritikával kell kezelni. 

A Hatodik Síp-Mandátum másik - 1997. évi -
kiadványa a Máramaros megye (Honismereti írások a 
Monarchia korából) szorosan kapcsolódik az előbbi-
hez, hiszen Bereg mellett ez a legnagyobb 
történelmi tájegység a mai Kárpátalján, jóllehet 
csak mintegy fele tartozik ide, a déli része 
Romániában található. Hajdanában Gömör-, Bi-
har- és Somogyországhoz hasonlóan Máramarost 
is országnak tekintették, hiszen 9716 négyzet-
kilométernyi területével a történelmi Magyar-
ország harmadik legnagyobb vármegyéje volt. 
Hegyes, zordon vidék, mely végeláthatatlan ős-
rengetegei következtében, korán lakott folyóvöl-
gyeiből kiindulva csak a XVIII. század elejére 
népesült be igazán, magyarokkal, ruszinokkal és 
románokkal. Ekkorra alakultak a többé-kevésbé 
pontos etnikai és nyelvhatárok a három nép 
között. Természetes hát, hogy ezidőtől nyilvánult 
meg a történeti, honismereti érdeklődés Márama-
ros iránt, elsőnek Bél Mátyástól, majd a re-
formkorban Duliskovits Mihálytól. A kiegyezés 
után még fokozottabb a figyelem, az ezt követő fél 
évszázad terméséből válogatta a kötetet a két 
összeállító S. Benedek András és Vári Fábián 
László. 

A kötetben Hetényi Kálmán a vármegye ter-
mészeti viszonyairól értekezik, Forberger János a 
kincstári erdőségeket Tímár Pál a mező-
gazdaságot, Prugberger József a bányaipart, 
Urányi Imre az ipar és kereskedelem állapotát 
tekinti át. A legértékesebb közlés - a könyv jó har-
madát adja - Bélay Vilmos 1943-ban megjelent 
Máramaros megye társadalma és nemzetiségei (A 
megye betelepülésétől a XVIII. század elejéig) című 
monográfiájának részlete, amely a mai Kár-
pátaljára vonatkozó adattárából válogat. Ez a mű 
is igen jól használható, adatai pontosak, meg-
bízhatóak, a már említett Szabó István Ugocsa 
megyéjének testvérpárja, kiváló „település és 
népiségtörténeti" monográfia. Kár, hogy Bélay 
csak a XVIII. századig dolgozta fel Máramaros tár-
sadalmi-, illetve nemzetiségtörténetét. 

A „Lehoczky" mellett a Mandátum-Hatodik 
Sípnak szintén 1996. évi kiadása a következő két 
kötet. A Tisza bölcsője - S. Benedek András 
szerkesztésében - kárpátaljai honismereti és 
néprajzi írásokat közöl a reformkortól 1945-ig. A 
kötet erénye, hogy kevéssé ismert nyomtatott és 
kéziratos forrásokból válogat igen változatos 
anyagból - mely persze egyenetlen is helyenként 
- , ezért, nagyon helyesen az időrendet követi a 
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szerkesztésben. Így folyamatában látjuk egy műfa j 
metamorfózisát a reformkortól a vidék 1945. évi 
impériumváltozásáig. Duliskovics Mihály Ver-
chovina leírása nyitja a sort 1838-ból, amelyet 
Benczúr János három év múlva megjelent Beregh 
vármegyei oroszok című írása követ. Ez már jelzi, 
hogy a szerkesztő' nagy súlyt helyez a vidék la-
kosságának többségét kitevő, többféle néven em-
legetett ruszinok (oroszok, rutének, magyar-
oroszok, kisoroszok, rusznyákok) történetének, 
néprajzának bemutatására. Zombory Gílsztáv is 
Verchovina címmel jegyzi három évtizeddel 
később, „táj- és népismertetési rajz"-át és ugyan-
csak a ruténekkel foglalkozik egy előadás 
részletében a Kárpátaljai Tudományos Társaság 
elnöke, Hodinka Antal. A kötet egyik legértéke-
sebb írása - és nóvuma - Krúdy Gyula Havasi 
kürtje, az író különös szeretettel vallott a hajdani 
Északkeleti-Felvidékről és lakóiról. Műve - mely 
azóta is alig fellelhető - , 1918-ban Ungváron jelent 
meg a Ruszin-Krajnai Könyvtár első (és egyetlen) 
köteteként. A közölt részlet egy halottbúcsúztató 
néprajzilag is hiteles leírása. 

Bacsinszky Tivadar A magyar-orosz lakosság 
néprajzával, Ortutay Gyula a Ruszin-magyar kapcso-
latok a népköltészetben, Pataki Mária A ruszin 
népzene címmel foglalkozik népeink sok év-
százados együttélésével. Természetesen a tájon 
lakó magyarok sem maradnak ki, Grynaeus Ala-
jos Ungvár, Tabódy József Munkács évrajzait, il-
letve lakóit taglalja, Krüzsely Bálint pedig a 
Visken honos városi népbabonákat ismerteti, de 
részletet kapunk a kötetben a Bene község egy 
évéből, szürettől szüretig, valamint a nagydob-
ronyi nép megélhetési viszonyairól, lakásáról, 
ruházkodásáról és népi szokásairól. 

A negyedik kötettel, a „Szem látta, szív bánta..." 
cíművel, a honfoglalás 1100. évfordulója előtt 
tisztelegtek - írja a szerkesztő, P. Punykó Mária -
„e koporsónyinál is kicsinyebb hazán", Kár-
pátalján, mintegy megismételve a kérdést: „Perli-e 
még ezt a hont más?" A kötet szerzőinek jelentős 
része nem hivatásszerűen foglalkozik törté-
nelemkutatással, folklórral, néprajzzal, és ez nem 
nyomja rá úgy a bélyegét a válogatásra, mint a 
szerkesztő mentegetőzve közli. A profizmus 
esetenként érzékelhető hiányát ugyanis a 
legtöbbször ellensúlyozza a belső kényszer, az 
éltető szülőföld, a „kishaza" parancsa, miszerint 
fel kell tárni, ki kell kutatni a hagyományokat, a 
lakóhely történelmi szellemét, hogy erőt meríthes-
sen az odarendelt magyar nemzeti közösség, egy 
nemzetdarab, a megmaradáshoz. Ezekből az 
írásokból kiszűrhető, hogy egy-egy tágabb, vagy 
akár egy szűkebb - falunyi magyar közösség az 
évszázadok során számtalanszor került vég-
veszélybe, de a szülőföldhöz, az otthonhoz való 
töretlen hitű ragaszkodás, a túlélés esélyeinek 
mélylélektani érzékkel való kitapintása mindig 
segített átvészelni és túljutni a legkegyetlenebb 
időkön. 

Öt fejezetben kapunk képet a kötetben Kár-
pátalja magyar néprajzi és honismereti tudomá-
nyosságnak állapotáról. Bemutatkozás, s egyben 
számvetés ez a mű, hiszen az utóbbi évek ter-
méséből válogat. Erősíti a nemzeti öntudatot , a 

maga eszközeivel munkálja a megmaradást , a 
múlt tapasztalatait felmutatva formálhatja a 
jövőbe vetett hitet. Hiszen ki n e m büszke azon a 
tájon Bereg és Ung vármegye millenniumi ünnep-
ségeire (Csatáry György két tanulmányban fog-
lalkozik ezzel), az ugocsai kurucok tetteire 
(Váradi-Sternberg János), vagy az 1848-as szabad-
ságharc eseményeire Técsőn (Szöllősy Tibor). 
Megtudjuk, hogy kincsünk a beregi szőttes 
(Prófusz Marianna). Nagybereg népi gazdál-
kodásával, illetve a település szerkezetével, népi 
építészetével, határának tagolódásával két írás is 
foglalkozik (Balla Terézé). Még ma is élő 
hagyományokról ad hírt Füzesi Magda (Keresz-
telő Nagyberegen). A kötet címadó fejezetében 
babonákról, hiedelmekről, az utolsó részben a 
Szernye-mocsár környéki magyar falvak te-
metőinek faragott fejfáiról, illetve sírverseiről 
olvashatunk magvas dolgozatokat, mindkettőt 
Penckóferné Punykó Mária és Borsos Balázs közös 
tollából. 

A Szem látta, szív bánta... című kötet - a kiadói 
szándék szerint folytatása is lesz, amely a Kár-
pátalján élő ruszinok, németek, szlovákok, zsidók, 
románok hagyományaival foglalkozik majd — 
jelzi, hogy a több évtizedes diktatúra bukása után 
is él a megmentett kárpátaljai magyar honismeret. 
Ugyan még mindig nem teljes értékű az anya-
országi honismerettel, néprajzzal, de ennek leg-
főbb oka, hogy e tájon kevés a szakavatott et-
nográfus, hiszen az ungvári egyetem magyar tan-
széke 1963. évi fennállása óta soha nem képzett 
néprajzkutatókat. Maradtak az öntevékeny gyűj-
tők, akik közül néhányan mára jó szakemberekké 
nőtték ki magukat. A hiány pótlásában az anya-
országnak is segítenie kell, hiszen a kárpátaljai le-
hetőségek korlátozottak, a könyvtárak anyagai 
szegényesek, alapos szakirodalmi vizsgáló-
dásokra és szakmai felkészülésre csak Magyar-
országon van lehetőség. Kulturális autonómia 
híján, a pénzhiány indokaival sorvasztott magyar 
közművelődési intézmények mostani idejében az 
ottani magyar honismereti- és néprajzkutatásnak 
különleges felelőssége és feladatai vannak a 
közösség megmaradásáért vívott küzdelemben. 

Botlik József 

ERDÉLYI GÉZA: 
Gömör vármegye klasszicista építészete 

Koncsol Lászlónak, a kiváló pozsonyi írónak hát-
térrajzot is adó előszava adja magyarázatát a jelen 
mű sorsának. A szerzőről megtudjuk, hogy ungi 
származású, s édesapja nyomdokába lépett, 
amikor maga is a református lelkészi szolgálatot 
választotta hivatásául. Prágában nemcsak az ősi 
Károly Egyetem teológiai fakultását végezte el, 
hanem - már gyakorló lelkészként - a műszaki 
egyetemen a művészettörténészi szakot is. Olyan 
téma kutatásába kezdett, amelynek jelentőségét 
professzorai felismerték: a klasszicizmus idő-
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szakának gömöri templomait, parókiáit, iskoláit, 
közigazgatási célú épületeit mérte föl, hiányt 
pótolva munkájával. Az évek hosszú során át vég-
zett helyszíni bejárás, a gondos felmérő és 
levéltári feltáró munka eredményeként el is 
készült egy 400 oldalas mű a terület korstílusának 
épített örökségéről; a megjelenés lehetőségére 
azonban még csaknem két évtizeden át várni 
kellett. Most - jellemző módon - a szerény le-
hetőségű, de nagy felelősséggel munkálkodó 
Tompa Mihály Kulturális Alapítvány jóvoltából, a 
Gömöri Műhely című sorozat 3. köteteként alakul-
hatott könyvvé az összegyűjtött és feldolgozott 
anyag egy része, kényszerű megalkuvásokkal 
ugyan, mégis szemléletes kivitelben. Gömör-
szőlős, Hanva és Ózd szerepel a kiadás helyeként. 
Gömörszőlős, ahol az alapítvány és a gömöri 
hagyomány ébrentartója, E. Kovács László dol-
gozik; Hanva, ahol a szerző mint a lelki-
pásztorságban Tompa Mihály utóda szolgált 
püspökké választásáig; és Ózd, ahol a helytörténet 
lelkes művelője, Nagy Károly működtet jeles hon-
ismereti műhelyt. E könyv léte a magyar honis-
mereti mozgalom erejének bizonyítéka: az önkéntes 
társadalmi összefogás produktma. Amit nem tett 
meg a hivatásos szlovákiai vagy magyarországi 
könyvkiadás, azt magára vállalta egy maroknyi 
csapat, mely komolyan gondolja egy tájegység 
értékeinek mentését, a mai köztudatban való 
ébrentartását. 

Erdélyi Géza könyve mind a feldolgozott anyag 
tematikai gazdagságában, mind a bemutatás 
szakszerűségében jelentős mű, széleskörű érdek-
lődésre tarthat igényt. Reméljük is, hogy módja 
lesz mindenkinek hozzájutni, akit akár a gömöri 
múlt, akár az építészettörténet klasszicista 
korszaka érdekel. A tárgyalt műemlékek születése 
az 1774 és 1860 közötti időszakra esik; olyan sa-
játos jegyeket őriznek, amelyek külön figyelmet 
érdemelnek, s amelyeket a művészettörténet a 
korabeli hazai klasszicista építészet megkülön-
böztető karakterű változataként tarthat számon. A 
szerző meggyőző érvekkel veszi sorra azokat a 
tényezőket, amelyek a gömöri jellegzetességek 
magyarázatát adják: a képzett mesteremberek 
jelenlétét, a táji jellemzőket, a sajátos társadalmi és 
felekezeti viszonyokat, valamint a gömöri men-
talitást. A könyv legterjedelmesebb első része ren-
deltetésük szerinti csoportosításban vizsgálja az 
épületeket: a templomokat, a kastélyokat és 
kúriákat, a közösségi és közigazgatási épületeket, 
a polgárházakat, a művelődési és oktatási ren-
deltetésű épületeket, az üzemi épületeket, majd 
összefoglalóan szól Gömör építészeti köz-
pontjairól. A második rész 61 templom alaprajzát 
tartalmazza, a harmadikba a térkép került. 
Jegyzetek, mutatók, rezümék zárják a művet. 

A gömöri klasszicista templomépítés első 
szakaszában, az 1770-es években s az 1780-as évek 
első felében, még hat a barokk ízlés. Olyan temp-
lomok épülnek, mint az 1200 ülőhelyes rozsnyói 
evangélikus és rimaszombati református templom 
(mindkettő 1784-ben), amelyek méreteikkel is 
jelzik azt a társadalmi igényt és anyagi erőt, amely 
létrehozásukban megnyilatkozik. A türelmi ren-
delet szelleme nyitja meg a lehetőséget a pro-

testáns egyházi építészet fellendülése előtt. Az 
1785 és 1820 közé eső szűk fél évszázadra esik a 
gömöri klasszicizmus második korszaka, amelyet 
elsősorban a protestantizmus igényei határoznak 
meg, hiszen az evangélikusoknak és a refor-
mátusoknak kell gyülekezeti helyeket teremteni; 
anyagi erejük azonban korlátozott (a gazdagabb 
települések már az előző időszakban fölépítették 
templomaikat). Ezért inkább a harangtoronyban, 
a fakazettás mennyezetekben, a faragott-festett 
szószékekben, oltárokban, karzatokban őriznek 
sajátos értékeket, reneszánsz és népi for-
manyelvet. A harmadik szakasz 1820 és 1860 
között újabb lendületet hoz a szlovák nemzeti ön-
tudat ébredésével, s néhány vagyonos mecénás 
támogatásával összefüggésben. 

A gömöri kastélyok korábbi reneszánsz és 
barokk stílusjegyeihez járulnak korjelenségként 
klasszicizáló elemek (pl. Jolsva, Sajógömör, Os-
gyán), a korra jellemzőbb azonban, hogy a kúriák 
szinte mind klasszicista ízlésben épülnek (pl. 
Jánosi, Putnok, Zádorfalva). A közösségi, köz-
igazgatási célú épületek közvetítették a klassz-
icizmus jegyeit a leghatásosabban; a csetneki bá-
nyatársasági épület, a jolsvai Vigadó, a rimaszom-
bati régi megyeháza és a Fekete Sas Szálló a 
reprezentatív képviselője e típusnak. A pol-
gárházak között Rozsnyón, Rimaszombaton, 
Dobsinán találunk leginkább tanújeleket e korból. 
A művelődést szolgáló épületek csekély számban 
őrzik a klasszicista jegyeket, Rimaszombat és 
Rozsnyó múzeumépülete, a hanvai paplak, a rozs-
nyói püspöki palota sejtet talán legtöbbet a 
korszak építészeti ízléséből. Mint ahogy Rozsnyó 
és Rimaszombat tekinthető valamiféle építészeti 
kisugárzó központnak Gömör klasszicista kor-
szakában. Az előbbi csaknem a XIX. század 
közepéig jelentős ipari központ is, ahol - többek 
között - Mayer József építész és Gode József 
festőművész működését érdemes kiemelni. Az 
utóbbi a XIX. század legelején emelkedett jelen-
tőségében, amikor megyeszékhellyé lett, s több 
középületet emeltek. Fischer János, Martini Mi-
hály, Miks Ferenc, Kala Mihály építészek 
munkásságára utal a könyv, s oda telepszik vissza 
a kor legjelentősebb szobrásza, Ferenczy István, 
aki innen indítja útjára Izsó Miklóst. E két központ 
mellett Jolsva és Csetnek érdemel még említést. 

Mint a példák között említett településnevekből 
kitűnik, a szerző nemcsak Gömör ma nagyobb-
részt Szlovákiához tartozó területét vizsgálta, 
hanem a magyarországi településeket is; ezzel 
figyelmeztet felelősségünkre az értékes aggteleki, 
alsószuhai, bánrévei, hangonyi, imolai, kánói, 
keleméri, putnoki, ragályi, sajópüspöki, susai, 
trizsi, uraji (Ózd) és zádorfalvi klasszicista egy-
házi és világi műemlékek megőrzésében. 

Rövid ismertetésünket annak a meg-
győződésünknek kinyilvánításával kell zárnunk, 
hogy Erdélyi Géza gazdagon illusztrált könyve 
nagy nyeresége mind az építészettörténeti ku-
tatásnak, mind a honismereti mozgalomnak. 
(Gömöri Műhely 3. 1996.) 

Dr. Kováls Dániel 
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KAZAI MAGDOLNA: 
A lugosi Magyar Kisebbség bibliográfiája 

A kisebbségi-nemzetiségi kérdés napjainkra 
mind a gazdasági-, mind a társadalmi-, mind 
pedig a kulturális érdeklődés és ezen túl a fej-
lődés, a politikai kibontakozás homlokterébe 
került. A kérdéscsoport a nemzetközi politika 
sarkalatos, meg nem kerülhető, igen érzékeny 
területévé vált. 

Ebben a harcban különleges szerep jutott, 
adottságainak megfelelően, a Romániához csatolt 
Erdélynek és a hozzászámított Partiumnak. Ugyan-
is itt támadt Európa legnagyobb nemzetisége, az 
eredetileg mintegy 3,5 millió magyar és talán 
valamivel több mint 1 millió német lakosságból. 
Egyrészt ez a vitathatatlanul nagy szám ma-
gyarázza a román többség félelmét, türelmetlen-
ségét, kisebbség- és nemzetiségellenes ma-
gatartását. Amiből aztán a román belpolitika 
szintjén hosszan elhúzódó, eszközeiben nem 
válogató, hol erősebben, hol gyengébben, 
részleteiben hol nyílt, hol pedig elkendőzött, el-
hallgatott; kisebbség- és nemzetiségellenes poli-
tika bontakozott ki. 

Erdéllyel és a Partiummal különösen sok ma-
gyar és német kulturális intézmény és velük 
számos országos-, sőt olykor-olykor világhírű ku-
tató-, tudós-, író-, művész és nem utolsó sorban 
politikus vagy egyéb közéleti személyiség, köztük 
nem egy társadalomtudós, közgazdász és jogász 
vált román állampolgárrá, vállalva a kisebbségi 
sorsot. Amikor bebizonyosodott, hogy nemcsak 
Románia, hanem általában a győztes hatalmak 
legplasztikusabban a maguk „nyereségét" minden 
körülmények között maguknak biztosítani akaró, 
a későbbiekben, többek között a kisebbségek-
nemzetiségek ellenében egymással szövetségre 
lépő hatalmak (Kis-Antant) a kisebbségi-nem-
zetiségi kérdés felszámolására törekszenek, ezek 
az értelmiségiek, szellemi-, kulturális- és politikai 
ellenállást szerveztek. Ennek az ellenállásnak volt 
az egyik legértékesebb, a maga mivoltában 
egyedülálló tényezője, az 1922-ben Lúgoson 
indított Magyar Kisebbség című folyóirat. 

A Magyar Kisebbség történetét, ha meg is írták, 
ezidáig még nem adták ki. Balázs Sándor: Lugosi 
üzenet. A Magyar Kisebbség című folyóirat csak-
nem háromszáz oldalas feldolgozása is kézirat, s 
mint ilyen alig hozzáférhető. Hasonlóképpen kéz-
iratban maradt a Magyar Kisebbséget szervező, 
elindító és a későbbiek során az egyik legter-
mékenyebb munkatársának, szerkesztőjének Ja-
kabffy Elemérnek Lúgostól Hátszegig című, a 
Magyar Kisebbségekkel is behatóan foglalkozó 
emlékirata is. Pőleg ezekre a kéziratban maradt 
munkákra alapozottan írta meg Mikó Imre a Ma-
gyar Kisebbség történetéről és jelentőségéről 
szóló; Jakabffy Elemér és a Magyar Kisebbség 
című tanulmányát (ami a Korunk 1973. évi 8. 
számában, az 1198-1209. oldalakon meg is jelent). 

Arról, hogy a Magyar Kisebbség életében, 
tevékenységében Jakabffy Elemér volt a 
vezéregyéniség, nemcsak az említett feldol-
gozásokból győződhetünk meg. Átlapozva ezt a 

példamutatóan gondos, részben annotált, részben 
pedig analitikus bibliográfiát, mindenki számára 
világossá válik, hogy a Magyar Kisebbséget Ja-
kabffy Elemér hozta létre, szervezte meg szerzői 
gárdáját, szerkesztette az egyes számokat-
évfolyamokat, és kihasználva Románia demokra-
tikusnak deklarált alkotmánya lehetőségeit - ha 
rendkívüli nehézségek, cenzúra stb. ellenére is -
ki is adta. Mindemellett, ahogy már volt róla szó, 
ő volt és maradt mindvégig a folyóirat leg-
tevékenyebb-, legtermékenyebb szerzőmun-
katársa is (nemcsak saját nevén, hanem Cse-
resznyés Iván és a kérdéses Kardhordó Károly ál-
néven is). 

Jakabffy Elemér (Lúgos, 1881. május 17 - Szat-
már, 1963. május 19.) a budapesti egyetemen vég-
zett jogász, jó nevű ügyvéd, politikus, ország-
gyűlési képviselő és mozgékony „közíró", azaz 
publicista volt. 1922-ben, mint a „lugosi trium-
virátus" tagja Sulyok Istvánnal (Sulyok ugyan 
1939-ben kivált) és Willer Józseffel közösen 
szervezte- és indította meg a Magyar Kisebbséget. 

Folyóiratuk elsősorban a romániai magyar 
kisebbség ügyeivel foglalkozó „nemzetpolitikai 
szemle" volt. Természetesen írt Erdély más 
nemzetiségeiről-kisebbségeiről is, sőt figyelemmel 
kísérte a magyar és más kisebbségek életét, gond-
jait a többi utódállamban is. Minden kisebbség-
politikai eseményt feljegyzett, kommentált , min-
den nemzetiségi-kisebbségi érdekű hírt össze-
gyűjtött és valamilyen formában közreadott. 
Figyelemmel kísérte és esetenként utánajárt és 
számon kérte a kisebbségek sérelmeit, a de-
mográfiai, szociológiai, közgazdasági (föld-
művelési, erdő-, bányagazdálkodási, ipari, ke-
reskedelmi, közlekedési és értékesítési), vallási-
egyházi-, oktatás- és nevelésügyi, iskolaügyi 
viszonyok alakulását, az anyanyelvi képzés, 
nyelvművelés, a különböző társadalomtudomá-
nyok, elsősorban a történelem és a néprajz-, 
folklór-, népművészet, a művészeti (képző- és 
iparművészeti, zene-, ének- és tánc-művészeti), 
műemléki, műemlékvédelmi kérdéseket. A vál-
tozásokról adatgazdag (például a népszám-
lálásokról) magyarázatokkal ellátott híranyagot 
közölt rendszeresen. Ezt a hatalmas és rendkívül 
sokoldalú, szerteágazó munkát, mondhatni , 
figyelőszolgálatot egymagában nem tudta volna 
ellátni. Jakabffy óriási jelentőségű érdeme, hogy 
kiválóbbnál kiválóbb munkatársak egész sorát 
tudta mind bel-, mind külföldről megnyerni a 
folyóirat számára. 

A Magyar Kisebbség nagy és kényes feladatra 
vállalkozott. Felvállalta a kisebbségi-, nemzetiségi 
jogok betartásának ellenőrzését és e téren mu-
tatkozó mulasztások, jogtiprások számontartását, 
világ elé tárását. Nyilvánvaló, hogy ezt a 
felelősségteljes, és nem győzhetjük eléggé hang-
súlyozni: nehéz politikai körülmények között vég-
zett munkát csak jól előkészített, hibátlanul 
megszervezett tevékenység, jól összedolgozó, 
azonos szemléletű, célkitűzésű, szakmailag ki-
fogástalan közösség végezhette. Csak egy ilyen 
közösség öntudatos munkája tehette a Magyar 
Kisebbséget olyan erőteljes politikai tényezővé, 
mint amilyenné vált. 
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A Magyar Kisebbség periférikus helyzetében is, 
az egykor országosan irányt mutató erdélyi 
nyomdászatot még csak utánozni se képes, fájdal-
masan kezdetleges, messze-messze elavult 
betűkészlettel dolgozó, selejt-falragasz papírt 
használó, ám nagyszerű tördelést mutató „vidéki" 
nyomda termékeként jelentkezett. Hírveréssel, 
figyelemfelkeltéssel, cáfolatokkal, tanúskodások-
kal, a szerződésekben lefektetett, az alkotmány-
ban biztosított jogokra való állandó hivatkozással, 
pontos adatok közreadásával, különféle doku-
mentumok, nyilatkozatok, beszédek, vélemények 
szószerinti közlésével, ezek rövid, lényegretörő, a 
kisebbségi-nemzetiségi élet diktálta aktuális kom-
mentálásával elejét tudta venni szélsőséges 
kisebbségellenes, nacionalista manővereknek, il-
letve, ha már megtörténtek, fel tudta emelni 
szavát a jogtalanságok, az erőszakosságok ellen. 
Munkája éppen ezért elsőrenden adattári, adat-
tározási jellegű volt. 

A Magyar Kisebbség ehhez az „adattározás"-
hoz egyfajta figyelőszolgálatot látott el. Igyekezett 
minden kisebbségi-nemzetiségi sérelmet doku-
mentálni és a dokumentációt az esetenként szük-
séges felvilágosító, tájékoztató megjegyzésekkel, 
jobban mondva adatokkal ellátva a világ elé tárni. 
Rövid, világos, közérthető, ugyanakkor lényegre-
törő, biztos, pontos, könnyen ellenőrizhető for-
rásokon, adatokon alapuló cikkek, kisebb-
nagyobb tanulmányok közreadásával ébren tar-
tották a figyelmet nemcsak a közélet, hanem el-
sősorban a politikai-, közgazdasági-, közigaz-
gatási-, oktatási-, kulturális szakterületek vonat-
kozásában. 

Jakabffyék hamar rájöttek arra, hogy informatív 
folyóiratuk érdekeit, célkitűzéseiket azzal szolgál-
hatják leginkább, ha folyóiratukat, esetleg csak 
egyes számokat, vagy a különös érdeklődésre 
számot tartó részeket, egy-egy közleményt, ide-
gen nyelven is megjelentetnek. Ilyen meggon-
dolások alapján született meg a Magyar Kisebbség 
román nyelvű melléklapja (a Glasul Minorita(ilor), 
majd pedig a német nyelvű változat is (a Die 
Stimme der Minderheiten). Legnagyobb hatást a 
francia nyelvű melléklapjuktól - La Voix des Mi-
norités - vártak. Ezt egyenesen a Népszövet-
ségnek szánták és a párizs-környéki békediktátu-
mokért legfőképpen felelős francia politikai élet 
tájékoztatását várták tőle. Mindezek után könnyű 
belátni, hogy a Magyar Kisebbség húsz 
évfolyamáról nehéz, rendkívül nehéz biblio-
gráfiát, repertóriumot készíteni. Olyan nehéz, 
mint amennyire szükséges is. 

Könnyen elképzelhető, hogy a Magyar 
Kisebbség megjelentetése és húsz éven át való 
fenntartása nem volt könnyű munka. Jogász és a 
jogászokból lett közgazdászoknak, politikusoknak 
volt csak lehetséges a lapot fenntartani, kivédve a 
mindenfelől jövő támadásokat, diszkriminatív in-
tézkedéseket. A létért való küzdelemben elősz-
eretettel hivatkoztak a végeredményében polgári 
tendenciákat mutató román alkotmányos 
királyság alkotmányára. Például a sajtószabad-
ságról szóló részekre, illetve azok betartására. 

A Magyar Kisebbség 1940-ben szűnt meg. A 
Bécsi Döntés u tán képtelenség volt fenntartani 
továbbra is a lapot. A munkatársak szétrebbentek, 
majd pedig a Romániát és Erdélyt is elérő háború 
viharaiban elmenekültek, elpusztultak. Érdekes 
megemlítenünk, hogy a Magyar Kisebbséget 1945 
után nem lehetett feltámasztani, pedig szükség 
lett volna rá, sőt ma is jó volna, ha élne. Azonban 
az 1945-öt közvetlenül követő demokratikus idő-
szak más dolgokkal lévén elfoglalva, a kisebbségi-
nemzetiségi kérdésről nem kívánt a régi módon 
hallani, majd pedig a diktatúra útjára lépve 
megint másként alakult a kérdés. Vagyis a Magyar 
Kisebbség mind célkitűzéseire, mind tartalmára, 
mind pedig tendenciáira nézve időszerűtlenné 
vált. Megszűnése ténylegesen egy hosszan tartó, a 
kisebbségek-nemzetiségek életébe döntő vál-
tozásokat hozó időszak lezárását is jelentette. 

Hogy valami kép alakuljon ki bennünk a folyó-
irat, illetve a folyóiratban szereplő anyag biblio-
gráfiai feldolgozásáról, két példával élünk. Ki-
emeljük a Törzsanyag (I) kötetből, szó szerinti 
idézéssel a 15. évfolyam 6. számából a 3011. tételt: 
„Küzdelem a nemzeti kisebbségek nyelvhasz-
nálatáért. Willer József képviselő kamarai beszéde 
a közigazgatási javaslat általános vitájában (123-
148. old.)" cím alatt közli az egyik képviselő mun-
katársának a beszédét egy nagyon is exponált, 
nagy vitát kiváltott ügyben, a nemzetiségi nyelv-
használat kérdésében, a hozzászólásokkal, mi 
több, a közbekiáltásokkal együtt. A közlés nyil-
vánvalóan jogszerű volt, megtámadhatatlan, hi-
szen az az országgyűlésben (kamara) hangzott el 
egy országgyűlési képviselő szájából, az ott el-
hangzott és nyüván jegyzőkönyvezett hozzá-
szólásokkal, sőt közbekiáltásokkal együtt. A szö-
vegközléshez fűzött szűkszavú annotáció sem-
miféle véleményt sem nyilvánított a beszéddel 
kapcsolatban, csupán azt adta az olvasó tudtára, 
hogy a folyóirat a képviselő beszédének teljes és 
hiteles szövegét közli, jobban mondva: dokumen-
tummá emeli. A Magyar Kisebbségben megjelent 
különböző anyagok felhasználása szempontjából 
roppant fontos a bibliográfia két kötetet kitevő 
analitikus elemzése. Például az idézett tételt, 
Willer József kamarai beszédét a következő mu-
tatópontoknál találhatjuk meg: 1. Wilier József 
(neve); 2. Nemzetiségi nyelv-használat; 3. Köz-
igazgatási törvényjavaslat; 4. A közigazgatási tör-
vényjavaslat és a nemzetiségi nyelvhasználat; 5. 
Nemzetiségi nyelvhasználat, Kisebbségi nyelv-
használat; 6. Kamarai viták (tárgy szerinti tagolás-
ban). 

A másik kiragadott idézet a 13. évfolyam (1934. 
január 16.) 2. számában megjelent folytatólagos 
közlemény második része és az ítéletek címet viseli 
(56-60. old.). Bibliográfiánkban a Repertórium: 
Törzsanyag című első (I.) kötetben a 2622. 
sorszámon, a 270. oldalon szerepel, ekként: „A 
közlemény tartalma: „A magyar helységnevek 
használata - megengedett.", „Háromévi fogházra 
ítélték Bojáky Zsigmond ferencesrendi szer-
zetest.", „Felmentettek egy kommunizmussal 
vádolt magyar párti tagozati elnököt.", (Kupcsó 
Pált)., „A való hírek átvétele párisi és bucuresti 
újságokból - nem büntetendő cselekmény.", „Gara 
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Ákost és Rajnai Tibort egyenként három havi 
fogházra és 5000 lej pénzbüntetésre ítélték." Ezt a 
közleményt a bibliográfiának a maga sokoldalú 
mutatórendszerével összesen 21 tétellel tette hoz-
záférhetőbbé. 

Minden bibliográfiánál, de különösen a folyói-
rat-újság bibliográfiáknál nagy jelentőséget kell 
tulajdonítanunk a mutatóknak. A Magyar Ki-
sebbség repertóriumánál is ez a helyzet. Á feldol-
gozás nagy erénye, a tárgyválasztás mellett, hogy 
az analitikus elemzés eredményeként igen 
gazdag, aprólékosan tagolt, minden mozzanatra 
odafigyelő mutató'zás jellemzi. Külső forma szer-
int is, hiszen a voltaképpeni bibliográfia egy kötet 
terjedelmű (I. kötet. Repertórium. Törzsanyag. 
Szeged, 1993. 422 old., 4135 tétel). Ugyanekkor a 
mutatók két kötetet töltenek meg (II. kötet 
Személy- és helynevek analitikus mutatója. 
Szeged, 1993. 306 old.; III. kötet. Tárgymutató. 
Szeged, 1994. 376 old.). 

A bibliográfiákat-repertóriumokat n e m lehet 
tartalmilag ismertetni. A Magyar Kisebbség re-
pertóriumát se. Értékelni viszont lehet, sőt kell is. 
Elsősorban abból a szempontból, hogy a biblio-
gráfia-repertórium hiányos-e, teljes-e, vagy sem, 
könnyű-e benne eligazodni, könnyen meg lehet-e 
találni benne a keresett adatot, milyen mélységig 
hatol le adatfelvételével, mennyire aprólékos és 
pontos, ebből következően mennyire biztonságos 
a kezelése, felhasználása? Nos, a Magyar Ki-
sebbség repertóriumáról minderre a kérdésre a le-
hető legjobb minősítéssel válaszolhatunk. Azon-
ban itt, ezúttal is le kell szögeznünk a lehető 
legjobbnak minősített bibliográfiai munka elis-
merése, dicsérete mellett, Kazai Magdolna re-
pertóriuma legnagyobb erényének nagyszerű 
tárgyválasztását kell tekintenünk. Biblio-
gráfiájával elénkbe hozta egy már-már feledésbe 
merülő, bár sajnálatosan ma is aktuális folyóirat 
bőséges, napjaink égetően fontos kérdéseiről 
szóló, forrásként használható adattömegét. 

Elmondhatjuk, hogy amilyen jelentős és 
hiánypótló volt a Magyar Kisebbség megjelen-
tetése annakidején, éppen olyan fontos ma Kazai 
Magdolna bibliográfiája, amely a térségünkben 
napjainkban folyó kisebbség-nemzetiségellenes 
viták, küzdelmek ellenében érveket, adatokat 
felvilágosításokat ad kezünkbe és történelmi 
példákkal szolgál. 

Dankó Imre 

Az erdélyi magyar felsőoktatás évszázadai 

A fenti címmel emlékkönyv jelent meg az 1996 
őszén tartott azonos című kiállítás és konferencia 
anyagából. 

A kötet az ezeréves erdélyi magyar oktatás, 
különösképpen felsőoktatás harcait mutatja be a 
régió oly viharos történelmén keresztül. A térségre 
jellemző mostoha történelmi viszonyok sokszor 
veszélybe sodorták a magyar iskolák, a magyar 
felsőoktatás létezését. S mégis ezek az iskolák a 

puszta talpon maradáson túl nagyszerű tudósokat 
neveltek, akik az egész világon elismert tudomá-
nyos eredményekkel gazdagították az emberi-
séget. A kötet feleleveníti azoknak a kiemelkedő 
erdélyi magyar kutatóknak, nevelőknek a mun-
kásságát, akik az erdélyi magyar főiskolákon, 
egyetemeken dolgoztak vagy tanultak és pályájuk 
során a magyarság és az egész világ számára ma-
radandó értékeket teremtettek. Csak néhányan a 
legjelentősebbek közül: Vitéz János, Apáczai Csere 
János, Körösi Csorna Sándor, Bolyai János, Apáthy 
István, Haynal Imre. 

A kötetben húsz tanulmányon keresztül nyer-
hetünk bepillantást az erdélyi magyar felsőoktatás 
történetébe. 

Olvashatunk az erdélyi felsőoktatás középkori 
XVI-XVIII. századi előzményeiről János Zsig-
mond, Báthory István, Bethlen Gábor egyetem 
alapítási törekvéseiről, Apáczai Csere János 
egyetem alapítási tervezetéről, a reformkori 
erdélyi magyar felsőoktatásról, az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület 1859-es megalakulásáról és 
működéséről. Ez az egyesület múzeumot is 
működtetett és tagjai tudományos munkát is 
folytattak. Szakosztályaiban mind a múlt, mind a 
jelen század magyar tudóstársadalmának kiváló-
ságai dolgoztak. Történelmi szakosztályának tagja 
volt többek között Gyulai Pál, Kriza János, Török 
Ferenc. A szakosztály előadásai során számolt be 
Orbán Balázs székelyföldi kutatásairól. Majd az I. 
világháború előtt Márki Sándor történész és 
Szádeczky Lajos pedagógus is tevékenyen részt 
vett a szakosztály munkájában. A természet-
tudományi szakosztályban is olyan neves 
tudósokat találunk, mint Brassai Sámuel és Her-
man Ottó, később Apáthy István, Koch Antal és 
Szádeczky Gyula. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
jelentősége nagyban megnőtt a Trianon utáni ne-
héz években. Ekkor a kisebbségi létben, szinte a 
magyarság eltűnt és visszavárt egyetemét he-
lyettesítette, lehetőséget adott a magyar tudomá-
nyosság eredményeinek közlésére. Az egyesületet 
1950-ben a kommunista diktatúra megszüntette, 
de 1990-ben újjáalakult, s ma is az erdélyi magyar 
tudományos élet fontos intézménye. 

A következő tanulmányban a Magyar Királyi 
Ferenc József Tudományegyetem életét kísérhet-
jük végig 1872-es kolozsvári megalapításától a II. 
világháború végéig. A tanulmány külön kiemeli 
az egyetemen oktató híres tudós-tanárok mun-
kásságát és részletesen felsorolja az egyetemen 
működő szakokat és intézményeket és az egyetem 
által kitüntetett híres írókat, professzorokat. 

Külön tanulmány emlékezik meg a két 
világháború közötti egyetem nélküli erdélyi ma-
gyar tudományművelés nehéz helyzetéről és 
jelentőségéről. Az ekkor m ű k ö d ő Erdélyi Tu-
dományos Intézet létrejöttéről és munkájáról a II. 
világháború utáni megszűnéséről. 

Érdekes írás mutatja be az erdélyi magyar fizika 
oktatás és kutatás történetét, külön kiemelve 
Apáczai Csere János és Bolyai János munkásságát. 

Olvashatunk az egyetemi szintű erdélyi magyar 
közgazdász képzésről és a Kolozsvári Gazdasági 
Akadémia megalapításáról és történetéről. Itt 
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tanított mezőgazdasági építészetet az erdélyi 
építészet kiválósága Kós Károly. 

A kötetben öt tanulmány foglalja össze az 
erdélyi magyar orvos- és gyógyszerész képzés 
történetét és jelen nehézségeit, megemlékezve az 
erdélyi magyar orvostudomány jelentős kép-
viselőiről. 

A kötet következő két tanulmányából a Bolyai 
Tudományegyetem történetét, a fennmaradásért 
és az önálló működésért vívott harcát ismerhetjük 
meg. A tanulmány részletes adatokat közöl az 
egyetemen működő karokról, szakokról a hall-
gatói létszámok változásairól. Továbbá olvas-
hatunk a két kolozsvári egyetem a román Babe? 
és a magyar Bolyai Tudományegyetem 1959-ben, 
a kommunista diktatúra által véghezvitt egye-
sítéséről. Az akkori tanárok elleni zaklatásokról, 
letartóztatásokról, koncepciós perekről, elbocsá-
tásokról. Az összevont egyetemen a magyar 
nyelvű oktatás elsorvasztásáról, a magyar diákok 
létszámának szomorú csökkenéséről. De olvas-
hatunk az 1989 után bekövetkezett lassú, kedvező 
változásokról is. 

A kötet további írásai az erdélyi magyar 
művészképzés történetén vezetnek végig ben-
nünket. Érdekes információkkal gazdagodhatunk 
az erdélyi magyar felsőfokú zene oktatás 
történetéről, a magyar nyelvű képzőművészeti és 
iparművészeti oktatásról, az erdélyi magyar fel-
sőfokú színészképzés fejlődéséről. 

Végül a kötet két zárótanulmánya az erdélyi 
magyar katolikus papnevelés és református 
lelkészképzés érdekes történetével és gondjaival 
ismertet meg minket az ezredfordulótól, illetve a 
reformációtól napjainkig. 

Elsősorban pedagógusoknak, neveléstörténé-
szeknek ajánlom ezt az emlékkönyvet, de bi-
zonyára szívesen olvassa mindenki, aki érdek-
lődik az iskolatörténet és a történelem iránt. 

Tóth Gabriella 

KRUPA ANDRÁS: 
Tájházak, gyűjtemények, falumúzeumok 
a magyarországi szlovák településeken 

Az elmúlt három-négy évtized alatt a tájházak a 
hazai múzeumi hálózat általánosan ismert és 
látogatott kiállítóhelyeivé váltak. Lényegében 
lezajlottak azok a szakmai viták, amelyek e sajátos 
intézmény-típus építészeti-műemléki, funkcio-
nális, berendezési stb. kérdései körül fel-fellángol-
tak, s bár az önkormányzati tulajdon átalakította 
a tulajdonosok és fenntartók körét, ma már talán 
senki nem vitatja, hogy a tájházaknak fontos 
szerep jut mind az idegenforgalomban, mind a 
lokális közösség, a helyi identitástudat for-
málásában. 

A tájházak között jelentős hely illeti meg az ún. 
nemzetiségieket, amelyek a magyarországi ki-
sebbségek sajátos műveltségének történetét, 
jellegét reprezentálják. Az már alapvetően 

tudományos probléma, hogy e népcsoportok ép-
pen a tárgyi kultúrájukban őrzik legkevésbé 
önálló arculatukat, mégis, a hazai német, szlovák, 
román stb. tájházak - elsősorban az adott 
településen vállalt funkciójuk révén - alkalmasak 
az idegen ajkú népesség közös eredetének, múlt-
jának, identitásának érzékeltetésére. Különösen a 
népművészet vonatkozásában tudják felmutatni a 
lokális ízlés változatait. 

Krupa András, a hazai szlovákság művelt-
ségének egyik legkiválóbb kutatója a magyar-
országi szlováklakta településeken fellelhető 
tájházakat, gyűjteményeket, falumúzeumokat mu-
tatja be új, kétnyelvű kötetében. E munka is része 
annak a tudatos feltáró tevékenységnek, melynek 
révén az elmúlt évtizedekben egyre többet ismer-
hettünk meg a hazai szlovákok történetéről és 
néprajzáról: konferenciák és tanulmánykötetet 
során át rendkívül hasznos és fontos néprajzi at-
laszukig. 

Krupa munkája 21 település kiállítóhelyeit mu-
tatja be, lényegében hasonló szempontok szerint 
feltárva az objektumok történetét, a berendezés 
históriáját és jellegét, praktikus információkkal 
szolgálva a látogatás lehetőségeiről is. Az in-
tézmények száma azonban több ennél, mert pl. 
Tótkomlóson több önálló gyűjtemény is láto-
gatható. Az ismertetett települések helye, az ott 
élő népesség életmódja, tevékenysége a ma-
gyarországi szlovákság különböző csoportjait 
reprezentálja, érzékeltetve, hogy a Felföld külön-
böző területeiről érkezett, valójában még 
nyelvében sem egységesült, vélhetően művelt-
ségében is tagolt szláv csoportok életmódja és 
kultúrája a mai lakóhelyükön egységesült, alkal-
mazkodva táji-gazdasági feltételeikhez. Egészen 
más jellegű a békési vagy Duna-Tisza-közi 
szlovákság tárgyi kultúrája, mint a Mátra, a Bükk 
vagy a Zempléni-hegység szlovákjaié, s jóllehet az 
azonos nyelvre, etnikumra utaló szlovák jelző 
egységes műveltségi arculatot sejtet, éppen a 
tájházak jellege és berendezése hangsúlyozza itt a 
műveltség árnyalt differenciáltságát. Minderre ter-
mészetesen a szerző is figyelmeztet, s arra is fel-
hívja a figyelmet, hogy maguk az objektumok, in-
tézmények is más-más koncepció alapján 
szerveződtek és önálló arculattal rendelkeznek. A 
legáltalánosabb forma persze a hagyományos pa-
raszti munka és lakáskultúra megjelenítése, 
emellett azonban a Bükk-hegység üvegmanufak-
túráinak munkásait és azok termékeit éppen úgy 
megismerhetjük a szlovák tájházakban, mint az 
alkotó népművészek tevékenységét. 

Amit Krupa András könyve bemutat, az a 
magyarországi szlovákság tárgyi örökségének egy 
jellegzetes vonulata. A látogató azonban, aki 
útvonalára felfűzi e tájházak meglátogatását is, 
egy-egy település, táj népének életmódját, művelt-
ségének sajátos lenyomatát tanulmányozhatja, 
melyben különböző helyről érkezett, más nyelvet 
beszélő, más szokásokat gyakorló népcsoportok 
éltek együtt békében. 

Rendkívül hasznos leltár Krupa András 
munkája, s csak reménykedhetünk, hogy e 
tájházak sorsa, - együtt a többi nemzetiség és a 
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magyarság tárgyi örökségét reprezentáló kis-
gyűjteményekkel - hosszú távon is megnyug-
tatóan rendezett! (Békéscsaba, 1997.) 

Viga Gyula 

UJVÁRY ZOLTÁN: 
Egy földműves szólásai és közmondásai 

Ujváry Zoltán, a debreceni egyetem Néprajzi 
Tanszékének professzora, a hatalmas mun-
kásságú folklorista és egyben művelődés-
kultúraszervező, számtalanszor tanújelét adta 
szülőföld-szeretetének, ragaszkodásának Gömör-
höz és abban is Héthez, szülőfalujához. Erről az 
alkotásokban megmutatkozó patriotizmusról 
tesznek tanúbizonyságot a Gömör Néprajza kötetei, 
a Tanszékhez kötötten már több mint egy évtizede 
folyó Gömör-kutatás, az ezen kutatások nyomán 
keletkezett, immár többezer lapot kitevő gyűjtési 
anyag, a Gömör-Archívum és a professzor által Put-
nokon szervezett-alapított Gömöri Múzeum és a 
különálló Holló László Galéria, Ujváry Zoltán egyik 
legújabb munkája is gömöri, sőt közvetlenül héti 
érdekeltségű: egy héti parasztember IMös János 
(1920-1985) szólás-közmondás repertoárját mu-
tatja be rendszerezve, bevezetéssel és jegyzetekkel 
ellátva. 

A folkloristát nemcsak a saját tehetsége, tudása 
teszi naggyá, hanem adatközlői is. A jó adatközlő 
(a nyelvi szépségekben gazdag, helyes beszédű, jó 
mesélőkedvű, a közösségben benne élő, tájéko-
zott, maga is érdeklődő, jó zenész, jó énekes, jó 
táncos, a gyűjtővel együt tműködni akaró és 
képes) megfizethetetlen segítség, nélkülözhetetlen 
munkatárs. Nos, Ujváry Zoltán adatközlőjéről 
Lőkös Jánosról mindez elmondható. Hang-
súlyoznunk kell, hogy Ujváry Zoltán és Lőkös 
János együtt nőttek fel, jó barátok voltak, hogy 
barátságuk azután is megmaradt , hogy útjaik 
elválltak. Tudnunk kell, hogy Ujváry Zoltán már 
Lőkös János apját is jól ismerte, sokat gyűjtött 
tőle is, aki különben faluszerte ismert verselgető 
parasztember volt. Arról volt többek között híres, 
hogy az első világháború históriáját, voltaképen 
katonasága történetét versben megírta. Különben 
a hosszú versezetből Környeiné Gaál Edit 
válogatásában és gondozásában, néhány rész 
megjelent. (Környeiné Gaál Edit: Az első világ-
háború emlékei a népi kéziratos forrásokban és a 
szájhagyományban. Studia Folkloristica ct Eth-
nographica 15., Debrecen, 1985). De ott találjuk a 
héti paraszti verselők között Lőkös János bátyját 
is. Természetesen Ujváry Zoltán őt is ismerte és 
tőle is gyűjtött. A legbuzgóbban felfakadó forrás 
azonban Lőkös János volt és maradt haláláig. 

Hét, jellegzetes gömöri kisnemesi falu; 
történetéről viszonylag sokat tudunk. Régmúlt-
járól IIa Bálint kutatásai, újabbkori viszonyairól 
pedig Fényes Elek és éppen Ujváry Zoltán munkái 
tájékoztatnak. A Bevezetés másik része Lőkös 
Jánossal és családjával, adatközlőnk héti tár-
sadalomba való beágyazottságával foglalkozik. 

Lőkös János nagy szeretettel megírt, á m vázlatos 
életrajzából megtudjuk, hogy adatközlőnk az 
elemi iskola hat osztálya után a putnoki polgári 
iskola négy osztályát is elvégezte. De nem 
szegődött el sehová se mesterséget tanulni, mint 
ahogy elvárták volna, mint ahogy munkásnak se 
ment el valamelyik közeli üzembe, bányába, 
hanem odahaza maradt , gazdálkodni. Igényes kis-
birtokos gazda volt, igyekezett magát tovább 
képezni és ezért is vett részt a rimaszombati téli 
gazdasági iskolai tanfolyamon is. De talán min-
dennél fontosabb, hogy állandóan olvasott. Ré-
szint szépirodalmat, részint pedig gazdasági 
munkákat. Olvasmányai megválasztásában nagy 
segítségére volt barátja. Ujváry Zoltán már koráb-
ban felhívta figyelmét a falusi, közelebbről a héti 
népélet tudatos megismerésének fontosságára, a 
néprajzi gyűjtésre, néhány klasszikusnak minő-
síthető néprajzi feldolgozásra. 

Ilyen előzmények után és ilyen helyi, héti, 
gömöri „beágyazottság" mellett alakult ki -
Ujváry Zoltán tanácsára - az a terve, hogy 
összeírja mindazt a szólást, állandósult szókapcso-
latot, közmondást, frázist, amit ismert, amelyekkel 
nap, mint nap élt. Mint kiderült számtalan ilyen 
szólást-közmondást ismert, némelyeket kisebb-
nagyobb számú változatban is. Ujváry Zoltán 
további tanácsára együtt próbálta kezelni az 
összetartozókat és ami fontosabb, mindegyik 
szólásnak-közmondásnak leírta a tartalmát, ele-
mezte a benne lévő nyelvi-, művelődéstörténeti 
motívumokat, ahogy később Ujváry Zoltán 
találóan és szakszerűen nevezte: annotálta őket. 
Tragédia volt, hogy a munka elvégzése, jóval a 
kiadásra gondolás előtt Lőkös János meghalt 
(1985). Az összegyűjtött szólások-közmondások 
nagyobbik hányada annotálás nélkül maradt . 

Bár Lőkös halála egy időre félretétette a kiadás 
ügyét, világos volt, hogy Ujváry Zoltán nem mon-
dott le a munka befejezéséről, megjelentetéséről. 
Amikor - rövidesen - lehetősége adódott a 
kiadásra, újból elővette az anyagot és elsőként el-
lenőrizte a típusképzés helyességét, az annotációk 
tartalmát, s minthogy ez az egész anyag végső 
soron nyelvi-, népnyelvi természetű volt és műfa-
jilag az úgynevezett kisebb-, vagy kisműfajok vál-
tozatos világába tartozott, nyomdába adás előtt az 
egész anyagot nyelvésszel, népnyelvkutatóval, Se-
bestyén Árpáddal külön is lektoráltatta. 

Egyre inkább terjed, főleg a népköltészet-, nép-
dal-, népmese-, népmonda stb. területén a reper-
toár-közlés. Kötetünk is ilyen, Lőkös János szólás-
közmondásrepertoárját adja közre. A közlési 
módra vonatkozóan Ujváry Zoltánt kell idéznünk: 
„Azt javasoltam, hogy vegye ABC rendbe az 
anyagot. Főnévi elrendezést szerettem volna, 
azonban ezt a fogalmat nem sikerült pontosítani, 
így a szólásokat, közmondásokat stb. a kezdőbetű 
szerint szedte sorba, s egy tőlem kapott regiszteres 
füzetbe bejegyezte." 

A kötet közöl 1094 annotált szólást és 
közmondást, 1706 nem annotált szólást, 
közmondást, az Arany ABC-t és az Illem-
szabályokat. A közölt anyaghoz betűrendes mu-
tató járul. Talán ez az egyszerű számszerint em-
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lített anyag is kellően igazolja, hogy milyen óriási 
anyagról van itt szó s, hogy mily nagy vesztesége 
folklórtudományunknak, hogy Lőkös János halála 
miatt 1706 szólásnak-közmondásnak nem készül-
hetett el az annotációja. Arra sajnos, ennek az is-
mertetésnek a keretében nincsen lehetőségünk, 
hogy akár az annotált szólások, vagy akár a nem 
annotáltakból is bemutassunk legalább egyet-
egyet. A függelékben közölt Arany ABC a múlt 
század középi tanulóknak memoriter penzuma 
volt. Kívülről kellett tudni, akárcsak az Arany 
ABC-vel rokon Illemszabályokat. Lőkös mindket-
tőt kívülről tudta és le is írta. 

Ezt a könyvet méltán vehetjük a maga sajátos 
és Ujváry Zoltánra jellemző feldolgozási módja 
szerint egyfajta, folklór indítású falu-
monográfiának, Hét község dicséretének is. Ha 
nagyon szakmaiak akarnánk lenni azt kellene 
mondanunk, hogy ez a könyv egy gömöri falu 
mindenféle életmegnyilvánulása, belső- és külső 
kapcsolatai megismerése szempontjából első-
rendű forrásmunka. A kötet az Ujváry-család 
szomszédságában lakott, Ujváry Zoltán által jól is-
mert és legjobb adatközlőjének tartott Lőkös János 
szólás- és közmondáskincsét, úgy mutatja be, 
hogy megvilágítja az egész község gazdasági-, tár-
sadalmi- és kulturális berendezkedését, állo-
mányát és fényt vet az ezeket a javakat létrehozó, 
élő és továbbadó héti emberek mindennapi 
életére. Nemcsak a Lőkös Jánoséra, a családjáéra, 
közvetlen környezetéére, hanem az egész faluéra, 
Hét község mindenféle, színes, egymástól gyak-
ran különböző, de mégis szervesen összetartozó 
és egységet képező életmegnyilvánulásaira. 

így, egyszerre tudományos igénnyel és patrióta 
lelkesedéssel ajánljuk mindannyiuk figyelmébe. 
(Gömör Néprajza XLVIII. Debrecen, 1996. 450 
old.) 

Dankó Imre 

Limes 
1988-1996 

A csaknem tíz esztendeje indított megyei 
tudományos szemle feladatául azt tűzték ki egykori 
alapítói, hogy fórumot teremtsen a helyi 
tudományos ösztöndíjak lehetőségéből született, 
nem szépirodalmi vagy publicisztikai jellegű 
tanulmányok és dolgozatok közreadására. Az első 
években megjelent számok után, nyilván a várat-
lan érdeklődés hatására, akár a szerzők még várat-
lanabb buzgalmából, „a társadalmi szándék" szét-
feszítette a kezdetben elképzelt lehetőségeket. Ki-
formálódtak és bővültek „a tematikai körök" 
határai. A folyóirat 1992-ig megjelent hat száma 
még talán szerkesztői szándékból lett „tematikus" 
(természetismeret - 1988, településfejlődés - 1989, saj-
tótörténet - 1990/2., egyháztörténet - 1991/2.), majd 
szinte „elemi hatásból" folytatta a maga önálló 
életét. A fokozatosan táguló tájékozódási körök, a 
megnövekedett igények és a megnövelt le-
hetőségek nyitottabb utat biztosítottak egy rend-

szeresebb perodicitásra - a Limes így szinte „közös 
akaratból" alakította ki a maga „negyedéves" 
kereteit. Időközben kiderült: a lassanként már 
„országosan jegyzett és számon tartott folyóirat" 
szerkesztőinek már-már nagyobb gondja az lett, 
miként tereljék valamely általuk megtervezett 
„tárgyias rendbe" a kérten vagy éppen váratlanul, 
de mindenképpen bőségesen az asztalukra kerülő 
kisebb-nagyobb tanulmányokat, szemléket, a 
hitelt és nyomtatott formát egyaránt megérdemlő 
dolgozatokat. Rendszerint éppen „a tematikus 
közelségű írások" meglepő bősége teremtette meg 
egy-egy újabb szám részbeni, akár teljesebb 
témakörét. „...A kétszáz évvel ezelőtt kiadott Min-
denes Gyűjtemény után most ismét mód nyílik a 
megyénkről szóló tudományos ismeretek állandó pub-
likációs fórumának megteremtésére" - jelentette 
örömmel 1992 elején a változást a régi „felelősből" 
főszerkesztővé érett Virág Jenő, aki munkatársaival 
(E. Nagy Lajos, i f j . Gyuszi László, 1995 végéig Ortu-
tay András), majd az újabb és a megyei horizonton 
túlra is tekintő, mind izgalmasabb „különszámok" 
vendégszerkesztőivel (Pozsony - 1995/3., Mezey 
László Miklós; Komárom - 1995/4., Mácza Mihály; 
Erdély - 1996/3., Balogh Béni; majd az eddig egyet-
lenül valóságos „különszám" a Lehetséges barokk-
ról - 1996., Jász Attila) a hazai folyóiratok 
egyébként is színes világában egy új és önálló 
fókuszú, mind szélesebb körű „honismereti hori-
zontot" találtak az egykor „adott alkalmi le-
hetőségek" után. A folyamatban mind követ-
kezetesebb figyelemmel állították az elfogulat-
lanul tudományos értékű vizsgálódások gyűjtő-
lencséje elé a természetvédelem, a történelem, az 
irodalom-, művelődés-, művészet- és társa-
dalomtörténet helyi, majd tőlünk nem is annyira 
távolabb található és a közelmúltban alakult 
folyamatait és eseményeit, a „sine ira et studio" 
következetes szemléletével növelve az érdek-
lődést egy-egy erre érdemes város vagy kisebb-
nagyobb „régió" múltja és jelene iránt. Mindezek 
nyomán jelentős számban és jeles alkotókban 
bővült a tanulmányírók köre a Limes lapjain. 

A már meginduláskor szimbolikusan formált 
cím („...valamikor... a Duna vonalán húzódott az egy-
kori Pannónia határvidékre..., (megyénk) szinte ráta-
pad erre a limesre..., ám ahogy elválaszt, össze is köt a 
hömpölygő folyam..., e limes köré nőtt megye itt is, s a 
túloldalt közös hazánk..." - írta E. Nagy Lajos az első 
lapszám beköszöntése elején) napjainkra talán 
mind tágasabb és tovább mélyülő értelmezésben 
vállalható. így a folyóirat az egyre szerteágazóbb 
szemlélődés és szemlézés lehetőségével élve már 
nem kevés „távolabbi munkatárssal" büszkélked-
hetik (szlovák és román nyelvű kutatók, mellettük 
szép számban „külhoni magyarok" Prágától 
Bukarestig, közben Észak-Komárom és Pozsony, 
Kolozsvár, Marosvásárhely, Brassó, Nagyszeben 
és Arad, és persze Budapest, Sopron, Székesfe-
hérvár, Veszprém, Debrecen és mások postai pe-
csétje alatt érkeznek írások az említett asztalra), 
egyre szélesebb otthon honismeretét szolgálja a 
Limes, érett felelősséggel és tárgyilagosan. 

„A folyamhoz tapadó megye" természetis-
meretével, a színesen változatos domborzatú 
vidék földrajzi és geológiai felmérésével, a 
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közelebbi flóra és fauna világának eléggé 
veszélyeztetett élete felmutatásával eddig három 
és fél „különszám" írásai és tanulmányai foglal-
koztak, meg-megidézve a nagyszerű elődök 
(Fényes Elek, Konkoly-Thege Miklós, Hantken Miksa, 
Feichtinger Sándor, Vitális István és mások) mun-
kásságát, nem ritkán ízelítőt adva írásaikból is. A 
helyi gyógyászatról, az itteni vizek minőségéről és 
halastavak madárvilágáról, a kedves „csigafor-
gató-madárról" és a Tát-környéki Duna-szigetek 
élővilágáról, a szitakötő- és lepkepopulációkról, a 
közeli barlangokról, forrásokról és karsztjelen-
ségekről, az ásványokról és sok más, ehhez az is-
meretkörhöz tartozókról olvashattunk eleven 
tanulmányokat, tudományos érdeklődést és 
kultúrát teremtettek szerzőik akár a laikusok 
számára is. Nem kevés érdeklődéssel olvastam „a 
históriai vonatkozású bekezdéseket", a színesebb 
leírásokat és felfedezéseket ezekben az írásokban 
is, külön örömmel a számok végén található 
„szerzői kislexikonok" adatanyagát. 

A megjelentek többsége mégis inkább 
„visszatekintő tematikájú" tanulmány, az iroda-
lom- és képzőművészet-, a társadalom- és 
művelődéstörténet tárgyköreiből, a megye 
történelmi városai (Esztergom, Komárom, Tata), akár 
az új rangot nyert vagy kisebb települései rég- és 
közelmúltjából, majd „a választott régiók" (Eszak-
Komárom, Pozsony, a Felvidék és Erdély) körül. 
Persze a „különszámokban" egy-egy város vagy 
vidék kiemelt figyelmet kapott, és nem mindig 
kizárólagosan azért, mert „a múltat be kell vallani", 
de ennek a „lírai intésnek" (egy másik költőt 
idézve) „lebegő' rémalakja" sugárzóan őrködik a 
tiszta írói szándékok, az írások hitelessége és tár-
gyilagossága felett. Külön említésre méltó, hogy 
egy-egy „sűrített témakörű különszám" anyaga 
további megszólalásra ösztönzi az olvasókat, így 
pl. a „túlkomáromi" és pozsonyi, akár az egy-
háztörténeti számok kitűnő írásai újabb részössze-
foglalókra serkentették a tárgykörök más kutatóit, 
a „felvidékiek" mellett (Turczel Lajos, Mácza Mi-
hály, Tóth Zoltán és mások) pl. Eva Kcnualskát, Elena 
Mannovát, Peter Salnert és másokat, bizonyítva, 
hogy „a történelmi Magyarország fővárosa", Pozsony 
társasági életéről, az itt élő német polgárok „múlt 
századi nyilvános ünnepeiről" akad mondani-
valója a kortársi szlovák kutatóknak is. Így az 
egy-egy választott város vagy régió múltvilága 
újabb vizsgálódási fókuszokkal bővült a későb-
biekben, a „színképet" a szívesen látott vendégek 
jelesül gazdagítják a már megismertek után. Nyil-
ván hasonló buzgalmat ébreszthet majd az Erdély-
szám változatos bőségű tanulmánysora (tár-
sadalom-, gazdaság-, eszme- és művészettörténet, 
magyar-román viszony, múzeumok, egyetemek 
stb.), amelyből nemes tárgyilagossága okán külön 
örömmel emelném ki Benkő Samu és Kása László 
tanulmányai mellett Balogh Béni értékelését és 
dokumentációját A magyar-román viszony és a 
kisebbségi kérdés 1940 őszén hideg heteiből, akár 
Miskolczy Ambrus írását Brassó város mítoszáról, 
Sipos Gáborét a XVII. századi Erdély értelmiségének 
életformáiról, Borsi-Kálmán Béla töredékes látleletét 
a románság sérelmeinek társadalomtörténeti gyö-
kérzetéről, a sor folytatható. Szabó György kitűnő 

művéről itt olvasható beszámoló (a kolozsvári 
Kiss András keménykötésű írása) az „egykori és 
néhai kolozsvári" Áprily Lajos „Taganrog" című 
írása, lírai fájdalmú remekét juttatta eszembe, hisz 
sokakkal együtt ide deportálták kedves vejét, 
Mikecs Lászlót is, akinek feltehetően jeltelen sír-
gödre ennek a talányos nevű városnak távoli 
mezőin található. És persze alig kevésbé el-
fogódottan olvastam Áprily Lajos „Visegrádi port-
ré"-ját, Ortutay András írásait Esztergom zsidó-
ságáról vagy az ötvenes évek panasziratairól, a 
kitelepítések és a menekültek történetéről mások 
beszámolóit, az egyik korábbi számban a ki tűnő 
Kecskés László esszéjét Komárom híres kertjeiről. 
Az újabbakban a Jókai Mórról, Babits Mihályról, 
Eötvös Károlyról, Dévényi Ivánról és másokról szóló 
irodalmi igényű írásokat, az esztergomi refor-
mátus gyülekezet történetéről Németh Gyöngyi, az 
evangélikusról Molnár Gyula tanulmányát, Hege-
dűs Pál összefoglalóját a hantai káptalan és 
prépostság múltjáról, Ács Annáét a bakonyi kolos-
torok egykori működéséről, mellettük Tisovszky 
Zsuzsa, Lukács László és mások néprajzi kutató- és 
gyűjtőmunkájának eredményeiről. Nem kisebb 
érdeklődéssel Fábri Anna színes „kapcsolat-
történetét" Gvadányi József és a komáromi 
költőnő, Fábián Juliánná levelezéséről, akár a 
török világról Pálffy Géza tanulmányát Bottyán 
János életpályájának néhány megoldhatatlan kér-
déséről, Molnár Imre „Esterházy-dosszié"-ját, a mű-
vészetről Rafael Viktor esszéjét, Miháltz Pálról 
Mucsi András „látleletét", az esztergomi színház 
életéről Pifkó Péter és Zachar Anna adatközléseit. 
Az esztergomi Szent Adalbert székesegyház épí-
tésének történetéről szóló, példaértékű és remek 
tanulmány, Marosi Ernő munkája a jubileumi 
évben nyilván új fénybe kerül. És persze más ok-
ból évülhetetlenek a határokon túlra került 
magyarság kulturális tevékenységéről, hírlap- és 
könyvkiadásáról itt olvasható adatgazdag és 
dokumentatív összefoglalók, Turczel Lajos, Mezey 
László Miklós, Balogh Béni és társaik e tárgyú 
tanulmányait is külön figyelem illetheti. Akár „a 
dunántúli sajtóról" olvasható beszámolókat, egy 
erről szóló konferencia teljes anyagát az 1990/2. 
szám lapjain. Mezei Ottó dokumentatív értékű 
munkáit a Művészház szabadiskolájának mű-
ködéséről, Kernslok Károly, Vaszary /rinos, Nemes-
Lampérth József, életműve körül. Élő „forrásanyag-
ként" forgalom Bárdos István, Kamrada G. Dolóresz 
pontos dolgozatait az egykori Esztergom kul-
turális életéről, sajtójáról és egyesületeiről, Kántor 
Kláráét a levéltár történetéről, Rauscher György 
festőművész életművéről Gálig Zoltán dolgozatát. 
Nagy Miklós, Gergely Jenő, Szállási Árpád ta-
nulmányát említeném még figyelemkeltésül a 
legutóbbi szám lapjairól, bár egyszer abba kell 
hagynom itt a számomra oly kedves olvasmányok 
felsorolását, reménykedve, hogy akár a „tema-
tikus", akár a „szerzői" teljességet pontosan jegyzi 
majd egy repertórium. 

Dr. Bodri Ferenc 
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Az interetnikus kapcsolatok kutatásának 
újabb eredményei 
Szerk.: Katona Judit-Viga Gyula, Miskolc, 1996. 
376 old. 

A miskolci Herman Ottó Múzeum és a Miskolci 
Egyetem Művelődéstörténeti és Muzeológiai Tan-
széke 1995. október 30-31-én Mályiban konferen-
ciát rendezett Az interetnikus kapcsolatok ku-
tatásának újabb eredményei Északkelet-Magyar-
országon címmel. Nem volt előzmények nélküli 
az ilyen jellegű tanácskozás a miskolci m ú z e u m 
tevékenységében: 1984-ben már hasonló című 
tanácskozásra került sor, melynek - két kötetben 
kiadott - anyaga ma is fontos segédlete a kutatás-
nak (Kunt Ernő - Szabadfalvi József - Viga Gyula 
(szerk.): Interetnikus kapcsolatok Északkelet-
Magyarországon. Miskolc, 1984.; Szabadfalvi József 
- Viga Gyula (szerk.): Interetnikus kapcsolatok 
Északkelet-Magyarországon. II. Kiegészítő kötet. 
Miskolc, 1985.). A miskolci - egyetemi és 
múzeumi szakemberek, intézményeik földrajzi 
helyzeténél és saját szakmai irányultságtiknál 
fogva is, nagy figyelmet szentelnek a térség népi 
kapcsolatrendszerének, ami nélkül sem a tárgyi, 
sem a szellemi kultúra történeti folyamatai nem 
értelmezhetők. Jelen kötet tudományszervező 
tevékenységükről tanúskodik, a - konferenciához 
képest - megváltozott kötetcím pedig a regionális 
érdeklődés fokozatos kibővülését tükrözi. 

Nincs lehetőség ezen a helyen a kötet 37 
írásának részletező bemutatására, csupán néhány 
nagyobb témacsoport ismertetésére vállalkozom. 
Ki kell azonban emelnem Szabadfalvi József 
tudománytörténeti összegzését, amiben az interet-
nikus kutatások eredményeit veszi számba a 
térségben, bőséges irodalommal, valamint Nieder-
hauser Emil tanulmányát, aki történészként a népi 
kapcsolatok históriáján mutatja be a mai Európa 
harmonizált és konfliktusos térségeinek vonat-
kozó összefüggéseit, előzményeit. Hasonlóan 
nagyobb, átfogó kérdésköröket tárgyal Ujváry 
Zoltán és Balassa Iván; előbbi a Kárpát-medence in-
teretnikus kapcsolatainak néhány, elsősorban a 
tradicionális műveltség szempontjából kulcsfon-
tosságú témáját elemzi, utóbbi pedig a Duna 
összekötő és elválasztó szerepét taglalja az együtt 
élő népek kapcsolatrendszerében. 

Több elméleti igényű írásnak is helyet adtak a 
kötet szerkesztői, melyek közül az interetnikus 
környezetben zajló kizárási és bekebelezési tech-
nikák problémáját (Bodó Julianna), a néprajz és a 
népi kapcsolatokban felmerülő nemzeti sztereo-
típiák kérdéskörét (Katona Judit), az „észak-déli" 
kapcsolatok európai etnológiai tanulságait (Lukács 
Liíszló) és a kérdéskör kulturális antropológiai as-
pektusait taglaló munkát (Kürti László) emelem ki. 
Hasonló kötetekben ritka az irodalomszociológiai 
fejezet: itt B. Juhász Erzsébet a magyar irodalom 
etnokulturális tényeit elemzi 1994-ben megjelent 
művek kapcsán. Több írás vizsgálja a kérdéskört 
egy-egy jelentős személyiség tevékenységében: 
Székely András Bertalan, Venczel József, Dankó Imre 
pedig Domokos Sámuel munkásságának elem-
zésére vállalkozott. 

Jelentős tömbjét alkotják a tanulmánykötetnek a 
magyar-román kapcsolatokkal foglalkozó írások. 
Péntek János ezek néhány nyelvi vonatkozására 
világít rá, Faragó József - a magyar és román nép-
balladák példáján - európai szintű összegzést 
készített a népköltészet nemzeti jellegéről. Keszeg 
Vilmos a román és a magyar folklórkapcsolatok 
mitologikus vonásait, Pozsony Ferenc a moldvai 
csángó falvak etnokulturális folyamatait elemzi. 
Szerepelnek a kötetben írások a magyar-szlovák 
népi kapcsolatokról (Liszka József, Krupa András, 
Örsi Julianna, Barna Gábor, Dobrossy István, Sz. 
Dévai Judit), a lengyel diaszpóráról (Bencsik János), 
s tanulságos munkák szólnak a székely ma-
gyarság és a cigányság műveltségi kapcsolatairól 
is (Oláh Sándor, Túrós Endre). Baán István (Andrella 
Mihályról) és Hausel Sándor (balassagyarmati 
görögkeleti egyházról) munkái a magyarországi 
ortodoxia és az unió történetéhez közölnek 
hasznos adalékokat. 

A kötetben egész tanulmány-füzér foglalkozik a 
ruszinsággal, méltó módon jelölve ki a témakör 
helyét az interetnikus kapcsolatok kutatásának 
problematikájában. Tamás Edit gazdag bizonyító 
anyaggal tárgyalja a magyar-szlovák-ruszin 
nyelvhatár változásait Zemplén és Ung vár-
megyék területén. Popovics Tibor Miklós a ruszin 
etnikum körülhatárolásához, Zsírosné Jobbágy 
Mária és Zsíros Miron pedig a hazai ruszin 
szigetek történetéhez közöl adalékokat. Siska József 
a bodrogközi ruszinság történetéről összegzi ed-
digi kutatásait, Benedek Gergely Komlóska falu 
népnyelvében mutatja ki a ruszinság nyelvi sa-
játosságait, Viga Gyula pedig bodrogközi ruszin 
szolgalegények vándorlását és migrációját tár-
gyalja. Filkoházi Zoltán egy ruszin szórvány, Mú-
csony népszokásainak interetnikus kapcsolataiból 
mutat be példákat, Udvari István pedig Vaszü 
Petrovaj: Ruszinok című regényében tárja fel a 
ruszin-magyar nyelvi érintkezések tükröződését. 
Itt kell megemlíteni az ukrán kutatónő, a debre-
ceni egyetemen is sokáig m ű k ö d ő nyelvi lektor, 
Leszja Musketik írását: az Ukrán Tudományos 
Akadémia Néprajzi Intézetében folyó interetnikus 
vizsgálatok főbb vonulatait ismerteti. 

Összességében a kötetet jelentős tudományos 
eredménynek tartom, ami nem csupán a Kárpát-
medence népei együttélésének néprajzi, történeti, 
nyelvi és szociológiai megismeréséhez járul hozzá 
haszonnal, de hasznos olvasmány lehet a 
magyarországi honismeret művelői számára is. 

Viszóczky Ilona 

SZÉNÁSSY ÁRPÁD: 
A komáromi hírlapírás kétszáz éves 
története 1789-1989 

Köztudott, hogy egy ország valódi történetét 
leginkább hírlapjaiban lehet feltalálni. Ezt ismerte 
fel a kötet szerzője is, amikor a történelmi 
Komáromnak két évszázadnyi, összesen 816 
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évfolyam periodikáját feldolgozta. Munkája során 
24 ezer lapszámot tekintett át, ami mintegy 285 
ezer oldalt tesz ki. 

„Sajtótörténeti szempontból az egyik leggazda-
gabb város Komárom - írja az előszóban Gazda 
István tudománytörténész amely iskolái és 
múzeumai okán jeles dunament i kulturcentrum 
volt, kikötője és ipara miatt pedig kereskedők, 
pénzügyi szakemberek mindig figyeltek az ottani 
történésekre. Kultsár István, Péczeli József, id. 
Szinnyei József, Jókai Mór és mások nevezetessé 
tették e várost, amelynek históriáját számosan 
megírták ugyan, de sajtójának olyan apalitikus 
feltárására, amelyet most vehetünk kézbe, eddig 
nem került sor." 

A könyv két nagy fejezetre oszlik. Az első a pe-
riodikák leírása az alábbi történelmi korok szerint: 
A felvilágosodás kora - A reformkor - Az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc időszaka 
- A Monarchia első évtizedei (1846-1899) -
Komárom sajtója az Osztrák-Magyar Monarchia 
felbomlásáig (1900-1918) - Az első Csehszlovák 
Köztársaság időszaka (1919- 1938) - Komárom saj-
tója 1939-től 1945-ig a II. világháború alatt -
Komárom sajtója 1946 és 1989 között, és végül a 
Komáromban nyomtatott - kiadott vagy nem 

fellelhető, vagy nem tárgyalt lapok, folyóiratok 
jegyzéke. 

Csaknem 40 oldalas mutató könnyíti meg a 
könyv használatát, amit a második fejezet tartal-
maz: Az újságok címei betűrendben (a megjelenés 
időtartamával) - A lapok és folyóiratok meg-
jelenésének periodicitása szerinti mutató - Az 
újságok megindulásának időrendi táblázata -
Felelős szerkesztők, főszerkesztők, szerkesztők, 
segédszerkesztők, munkatársak névmutatója -
Komáromi nyomdászok, nyomdák mutatója -
Földrajzi nevek mutatója - A könyvben szereplő 
más személyek névmutatója - A „lelőhely" rovat-
ban használt rövidítések magyarázata, majd a fel-
használt irodalom felsorolásával zárul. 

A 386 oldalas könyvet a Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat adta ki a Castrum-köny-
vek sorozatában az Észak-Komárom és Környéke 
Közművelődési és kiadási Alapítvány és az Észak-
Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. támogatásával. 

Szénássy Árpád a tőle megszokott alapossággal 
állította össze művét, amelynek jelentősége túl-
nyúlik a helytörténet kutatás keretein: hozzájárul 
a művelődéstörténet kutatáshoz. 

Hegedűs Béla 
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