
1 9 9 8 / 4 

HONISMEREY 
A HONISMERETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA XXVI. ÉVFOLYAM 



Féja Géza szobra Vésztőn. Gáti Gábor alkotása 
(Balogh Ferenc felvétele) 



1998/4 

HONISMERET 
A H O N I S M E R E T I SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA XXVI. ÉVFOLYAM 

ÉVFORDULÓK 

A MAGYAR NYEl.V 
AZ 

EZREDFORDULÓN 

IIAGYOMANY 

KRÓNIKA 

T A R T A L O M 

A honismereti mozgalom a Kossuth Rádió Napközben műsorában 3 
Kolozsvár 1848/49-ben (Gaal György) 13 
Szemelvények az 1848/49-es emlékirat-irodalomból (Fehér Józsefi 25 
Reményi Ede és Eger (Szecskó Károly) 32 
A szigetvári várkapitányok ebédje (Frankovics György) 34 
Batthyány Ignác és a gyulafehérvári Batthyáneum (Udvarhelyi Nándor) . . . . 40 
A csonka Arad vármegyére is emlékezve (Rapajkó Tibor) 45 
Dr. Ágoston Mihály: „... anyanyelvemet gyermekkorom óta mindegyik 

nyelvnél jobban szerettem..." 47 
Ősz Ei 'ó'ss Péter: őszinte vallomás anyanyelvemről 53 
A táplálkozás hiedelmei a Mezó'ségen (Keszeg Vilmos) 57 
Lakodalmi étrend Cserépfaluban (Báti Anikó) 62 
Egykori bábák vallomásai (Polner Zoltán) 69 
Könyvajándék Kórógyra (Gábori hnréné) 72 
A Tolna Megyei Honismereti Egyesület (Kaczián János) 73 
Megalakult a Magyar Művelődési Társaság (Varga Domokos) 75 
Honismereti Kör Kolozsvárott (Kiss Margit) 77 
Vámossy Zoltán emléktáblát avattak Leányfalun (Székelyhídi Ferenc) 79 
Dr. Vargha Károly (Tímár Irma) 81 
Az obornaki kerekvár (Dr. Cseke Ferenc) 86 
Vasas Samu emlékezetére (Boldizsár Zeyk Imre) 87 
A Magyar Nemzeti Múzeum és a Honismereti Szövetség 1997-1998. évi, 
a „Hely szelleme" című helytörténeti pályázatának eredményjegyzéke 

(Dr. Halmi Lászlóné) 88 
A XLV. Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat eredményjegyzéke 90 
Helytörténeti pályázat 1848/49 emlékére (Dr. Ravasz Éva) 92 
A Jászságért Alapítvány pályázati eredményjegyzéke 93 
Balassa Iván-Kováts Dániel: Sárospatak határának helynevei (Péter László). 94 
Albert Ernő: Rigó és madár II. (Balassa Iván) 96 
Bodó László: Knezic Károly honvédtábornok (Csiffáry Gergely) 97 
Rédey Pál: Csillagos ég, merre van a magyar hazám? (Apró Éva) 99 
Tilkovszky Lóránt: Német nemzetiség-magyar hazafiság (Szó'ts Zoltán).... 99 
Rábaköz (Selmeczi Kovács Attila) 101 
Papp János: A békéscsabai műkedvelő színjátszás története (Kántor Zsolt). 101 
A zalatámoki Szent Anna plébánia és községei története (Dr. Rédey Pál). . 102 

KONYVESFOIC 



A celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium jubileumi évkönyve 
(Tungly Gyula) 103 

Szűcs Sándor: A ványai juhbehajtás és más históriák (Koviíts Dániel) 103 
Bellosics Bálint: A gyermek a magyar néphagyományban (Dankó Imre) . .. 104 
Viselet és történelem - viselet és jel (Viszóczky Ilona) 104 
1848/49-es emlékmű Bánhorvátiban (Kerékgyártó Mihály) 106 

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 107 

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI 
ANDRÁSFALVY BERTALAN KANYAR JÓZSEF 
BARTHA ÉVA KOVÁTS DÁNIEL 
BENCZE GÉZA SELMECZI KOVÁCS ATTILA 
CSORBA CSABA SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN 
HAVASSY PÉTER VIGA GYULA 

Szerkeszti: HALÁSZ PÉTER 

E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI 
Apró Éva Bp. - Ágoston Mihály dr. ny. 

egyetemi tanár, Újvidék - Balassa Iván 
néprajzkutató, Bp. - Báti Anikó ösztöndíjas, 
ELTE BTK, Bp. - Boldizsár Zeyk Imre ny. 
tanár, Tordaszentlászló - Cseke Ferenc dr. 
tanár, Dr. Mező Ferenc Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskola, Nagykani-
zsa - Csiffáry Gergely főlevéltáros, Heves 
Megyei Levéltár, Eger - Dankó Imre etno-
gráfus, egyetemi tanár, Debrecen - Fehér 
József muzeológus, Kazinczy Múzeum, 
Sátoraljaújhely - Frankovics György tanár, 
JPTE BTK, Pécs - Gaal György tanár, Brassai 
Sámuel Elméleti Líceum, Kolozsvár - Gábori 
Imréné ny. tanár, Pécs - Halmi Lászlóné dr. 
fó'osztályvezető helyettes, Magyar Nemzeti 
Múzeum, Bp. - Kaczián János ny. levéltáros, 
Szekszárd- Kerékgyártó Mihály ny. tanár, 
Ózd - Keszeg Vilmos tanár, Babes-Bolyai 
Tudományegyetem, Kolozsvár - Kiss Margit 
ny. óvónó'-tanítónő, Kolozsvár - Kováts 

Dániel dr., a Comenius Tanárképző Főiskola 
ny. tanára, Szeged - Osz Erőss Péter ny. 
tanár, Sepsiszentgyörgy - Péter László ny. 
tanár, Szeged - Polner Zoltán ny. tanár, 
Szeged - Rapajkó Tibor középiskolai tanár, 
Elek - Ravasz Éva dr. igazgató, Városi 
Levéltár, Tatabánya - Rédey Pál dr. ev. 
lelkész, Bp. - Selmeczi Kovács Attila 
muzeológus, Néprajzi Múzeum, Bp. -
Szecskó Károly ny. levéltáros, Eger -
Székelyhídi Ferenc igazgató, Művelődési 
Ház, Leányfalu - Szitnyai Jenó' vezető 
szerkesztő, Magyar Rádió, Bp. - Szőts Zoltán 
múzeumvezető, Völgységi Múzeum, Bony-
hád - Tímár Irma ny. tanár, Pécs- Tungli 
Gyula, az Apáczai Csere János Tanítóképző 
Főiskola docense, Győr - Udvarhelyi 
Nándor geológus, HCM RT, Miskolc - Varga 
Domokos író, Bp. - Viszóczky Ilona 
néprajzos-muzeológus, Aszód. 

ISSN 0324-7627 Szerkesztőség: Budapest I., Corvin tér 8. II. 405. Postacím: Bp. 1251 Pf. 
101. Tel.: 201-3766. Kiadja a Honismereti Szövetség. Készült a CERBERUS Kft. nyom-
dájában (1066 Bp., Lovag u. 14. Tel/fax: 331-3042). Felelős vezető: Schmidt Gábor. Terjeszti 
a Hírlapelőfizetési és Elektronikus Posta Igazgatóság és alternatív terjesztők. Példá-
nyonkénti ára: 98 Ft. Évi előfizetési díja 540 Ft. Előfizethető postautalványon (1900 Buda-
pest, Orczy tér 1.), valamint a következő pénzforgalmi jelzőszámra: Postabank és Takarék-
pénztár 11991102 - 02102799 INDEX-25387. Megjelenik a József Attila Kulturális és Szo-
ciális Alapítvány valamint a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. 



A honismereti mozgalom a Kossuth Rádió 
Napközben műsorában 

Szitnyai Jenő: Egy mozgalmat nem feltétlenül szervezeteinek vagy tagjainak száma 
jellemezhet a legjobban, fontosabb ennél, hogy van-e a társadalom különböző rétegeinek 
kisugárzó hatása. Halász Péterrel, a Honismereti Szövetség elnökével először arról beszél-
getünk, hogy akár az elmúlt évekhez képest is erősödött-e mozgalom? 

Halász Péter: Egy mozgalom eredményességét valóban nem tagjainak számával, inkább 
aktivitásával lehet mérni. A Honismereti mozgalmat az 1990-es rendszerváltás idején érvágás 
érte, amire azonban emelt fővel emlékezhetünk, mert akkor derült ki, hogy ez a mozgalom 
korábban valóban a közéletiség iskolája volt. Számosan, akik korábban a mozgalomban, a 
politika területén folytatta munkáját . Miniszter is akadt közöttük, számosan polgármesterek 
lettek, és különösen sok az olyan önkormányzati képviselőtestületi tag, aki a honismereti 
mozgalomból került oda. 

Szitnyni Jenő: És ez nem tett jót a mozgalomnak? 
Halász Péter: Ez a honismereti mozgalom számára dicsőség, és hosszú távon nagyon fontos, 

hogy egyre magasabb szinten lévő emberek vannak tisztában azzal, hogy mit jelent a 
honismereti mozgalom, közvetlenül azért hiányoztak és hiányoznak ezek az emberek a 
Megyei Egyesületek napi munkájában. Ezzel együtt a mozgalom aktivitása a '90-es években 
ha lassan is, de erősödött. Minden megyében van Honismereti Egyesület általában 
megyeszékhelyeken, és ezeknek az egyesületeknek a szövetsége a Honismereti Szövetség. 

Szitnyai Jenő: Bizonyára vannak azzal kapcsolatban is tapasztalatok, hogy a társadalomnak 
melyik korosztálya, foglalkozási rétege a legfogékonyabb erre a mozgalomra. 

Halász Péter: Gyakorlatilag ugyanaz a helyzet mint minden más társadalmi mozgalmi 
tevékenységgel. Vagyis elsősorban a fiatalok, az általános iskolások és a középiskolások, 
továbbá az idősebb korosztály a legaktívabb. A közbeeső korosztályok, vagyis az aktív 
keresők, a mozgalom számára kevésbé aktívak. Ez, ismerve a hazai kereseti lehetőségeket és 
az eltartók kötelezettségeit, jórészt érthető. Amit inkább hiányolok, az a főiskolai és egyetemi 
korosztály, pedig nekik idejük, lehetőségük is lenne a honismereti mozgalomban való 
részvételre. Passzivitásuk valószínűleg abból ered, hogy a tanárképző-, tanítóképző-
főiskolákon a honismeret tananyag és mint tantárgy még mindig nem kapta meg azt a rangját, 
helyét, szerepét, ami megilletné. Ahol van egy-egy lelkes ember, a téma jelentőségét fölismerő 
tanszékvezető, ott valamilyen formában megoldják a honismeret oktatását, de azt a célt, hogy 
többé-kevésbé egységes tematika szerint készítsék fel a leendő pedagógusokat a honismeret 
oktatására, honismereti szakkörök vezetésére, még mindig nem sikerült elérni. Pedig ennek a 
NAT bevezetése miatt is egyre nagyobb a jelentősége. 

Szitnyai Jenő: Ehhez képest az általános, és középiskolákban valamivel jobb a helyzet? 
Hiszen a Nemzeti Alaptanterv valamelyest beépítette a helyismeretet, a helytörténetet az 
oktatásba. 

Halász Péter: Igen, az Alaptanterv erre jó lehetőséget ad. Sok mindent lehet mondani a 
NAT-ra, de ez a lehetőség kétségtelen és nagyon fontos, hogy olyan pedagógusok legyenek, 
akik ezt nem többlet tehernek, hanem megnövekedett lehetőségnek érzik. Ehhez kellene 
megkapniuk a szükséges ismeretbeli alapokat a tanító- és tanárképző főiskolákon. És nemcsak 
tudásbeli alapokra lenne szükség, hanem arra is, hogy a főiskolákon meg az egyetemeken 
olyan érzelmi töltést adjanak a leendő pedagógusoknak, mint amilyet régen kaptak, s aminek 
eredményeként kialakult az - úgy szoktuk mondani - néptanítói lelkület, aminek az örökségére 
alapozódhatott az '50-es és '60-as években az egész kialakuló honismereti mozgalom. Amikor 
ez politikailag még egyáltalán nem volt elvárt, sőt támogatott irányzat, de akkor még olyan 
pedagógusok voltak, akik ezt akkor is csinálták, ha megtiltották nekik. 

Szitnyai Jenő: Hogy megtudjuk, mi mindennel is foglalkoznak a honismereti egyesületek, 
egyet-kettőt bemutatunk közülük. Kezdjük Győr-Sopron megyével. A Szülőföldünk 
Egyesület vezetőjét Jászberényi Ferencnét Bódis Szilvia hívta fel. 
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Kolozsvár, Központi Egyetem (1913) 

Jászberényi Ferencné: Évek óta szervezzük a honismereti szakkörvezető-képző tanfolyamot a 
Magyar Művelődési Intézettel közösen, talán ennek tudha tó be, hogy ma már nagyarányú az 
érdeklődés a diákság körében is a honismereti munka iránt. Minden országos vetélkedőben a 
mi megyénkből van a legtöbb középiskolai jelentkező, talán nincs is olyan iskola a megyében, 
amelyik ne venne részt az ilyen fajta országos vetélkedőkön. 

Bódis Szilvin: Minek tulajdonítja ezt? 
Jászberényi Ferencné: Hosszú évtizedek óta folyó szívós munkának, ami többek között ahhoz 

is kapcsolódik, hogy kialakítottunk egy olyan helyi pályázati rendszert , ami valósággal 
ü n n e p p é teszi azt a bizonyos díjkiosztó ünnepséget , ahol elismerjük a résztvevők munkájá t . 
Elég sok tábort szervezünk nyaranta a megyében középiskolás diákokkal , és tapasztaljuk, 
hogy azokon a településeken, ahol mi a táborral megjelenünk, fellendül a honismeret iránti 
érdeklődés. Tehát nemcsak a mi gyerekeink tanulják és szeretik meg a honismereti munkát , 
vagyis a helytörténeti gyűjtést, a néprajzi gyűjtést, feldolgozást, hanem valahogy fellelkesül a 
falu lakossága is. Táborunkat 19 éve a CSEMADOK-al közösen szervezzük és most már úgy 
vagyunk vele, hogy „hívásra házhoz megyünk" . Annyi helyre hívnak, hogy menjünk oda 
táborozni, és ennek eredménye abban is jelentkezik, hogy ha ott v a g y u n k egy településen, 
akkor a következő évben a felnőttek arról a településről írják a pá lyamunkákat , az ott lakók 
adják írásban amit ők a saját településükről tudnak vagy kutatnak utána. 

Szitnyai Jenő: Győr után ismét Budapesten vagyunk, a Néprajzi Múzeumban , méghozzá a 
Honismereti Szövetség és a Nemzeti M ú z e u m által szervezett országos vetélkedő területi 
döntőjén. Hogy az iskolások most melyik évfordulóra emlékeznek, azt k ö n n y ű kitalálni, nem 
úgy a kérdéseket, amelyekre a zsűri előtt kell sok-sok kutakodás u tán megfelelniük. Hogy 
tapasztalja, mennyire érdekli a gyerekeket a történelem manapság? 

Szász Erzsébet: Úgy gondolom, hogy jelentős érdeklődés van, főleg bizonyos korszakok 
iránt. Vannak korszakok, amelyeket a gyerekek az érdeklődési körüknek megfelelően sokkal 
könnyebben fognak föl és sokkal tájékozottabbak benne, és vannak olyanok, amelyek 
évfordulók miatt válnak fontossá. Ilyen volt a mi l lennium nem régen. Most több '48-as 
vetélkedőt is meghirdet tek és az ilyen csapatversenyekre a gyerekek könnyebben vállal-
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koznak. A fővárosi Bolyai Farkas Gimnáziumból négy csapat indult, ebből három be is jutott 
a közép-magyarországi döntőre az iskolánkból. 

Szitnyai jenő: Az évfordulók bizonyára fontos szerepet töltenek be a honismereti moz-
galomban, hiszen alkalmat adnak jeles események, történelmi személyiségek megün-
neplésére, megemlékezésére. 

Hnlnsz Péter Igen, a rendszerváltás óta valósággal élvezzük, hogy megszűntek azok az 
erők, amelyek történelmi és nemzeti ünnepeink megemlékezését takaréklángra állítanák. Jól 
emlékszem még II. Rákóczi Ferenc évfordulójára, amikor a pártközponttól a Hazafias 
Népfronton keresztül azt az üzenetet kaptuk, hogy: a Rákóczi-évforduló megünneplését 
„nem kell túldimenzionálni." Most valóban szabadjára engedhetjük a lelkesedésünket, csak 
az anyagiak jelenthetnek korlátot. Hároméves vetélkedőt szerveztünk a millecentenárium 
tiszteletére Emese álma - mítosz és történelem címmel. Három esztendőn át az egész 
kárpát-medencei diákságot bekapcsolva az elődöntőkkel együtt, több tízezer fiatal vett részt 
a vetélkedőn. 1997-ben pedig meghirdettük 1848/49 tiszteletére azt a vetélkedőt, aminek 1998. 
március 14-én volt a döntője. Ez most csak a maradék Magyarország területére korlátozódik, 
mert nem volt annyi pénzünk, hogy meghirdessük az egész Kárpát-medencére, de már 
körvonalazódik a jövő esztendőre egy olyan ehhez hasonló vetélkedő gondolata, amit talán a 
Duna Televízióval együtt, az egész kárpát-medencei fiatalságra tudunk meghirdetni. 

Szitnyai Jenő: Menjünk tovább és nézzünk körül a Kárpát-medencében, hogy a velünk 
szomszédos országokban, ahol szórvány- vagy tömbmagyarság él, milyen lehetőség van a 
honismereti mozgalom ébrentartására. 

Hnlnsz Péter: A szomszédos országokban nem jön létre a miénkhez hasonló honismereti 
mozgalom, mert ott nem voltak meg ehhez a szükséges nemzeti, és főként pedig intézményi 
feltételek. Nekünk pedig 1990 előtt nem volt lehetőségünk, hogy szoros együttműködést 
alakítsunk ki velük, legföljebb baráti kapcsolatok voltak. Náluk nem volt Hazafias Népfront, 
ami politikai védelmet jelentett, sem pedig Népművelési Intézet, ami szakmai segítséget 
nyújtott. A különböző amatőr helytörténeti, néprajzi, népnyelvi, intézmény történeti, gyűjtő és 
kutatómunka náluk szervezetlenebb, főként az érzelmi elkötelezettségre alapozva valósult 
meg. Tehát megvannak a szomszédos országok magyar közösségeiben a magyarországi 
honismereti mozgalomhoz kapcsolható tevékenységek és 1990 óta igyekszünk is kap-
csolatainkat minél rendszeresebbé és tartalmasabbá tenni. Valójában megmutatjuk nekik azt, 
hogy mi hogyan csináljuk, és abból ők azt valósítják meg a saját körülményeik között, amit 
legcélszerűbbnek látnak. 

Szitnyai Jenő: Hogy erre is adjunk példát, hallgassuk meg a szlovákiai magyar honismereti 
mozgalom programjairól Görföl Jenőt, a CSEMADOK országos titkárát. 

Görföl jenő: A CSEMADOK közművelődési szövetség, amelynek most már 50 éve egyik 
feladata a honismereti és az azzal kapcsolatos rendezvények szervezése. Szövetségünk ezt a 
munkát hosszú évtizedeken át egymaga végezte, hiszen más intézmény vagy szervezet a 
szlovákiai magyarság körében nem volt. A honismeret fogalma alatt mi mindig a 
kárpát-medencei magyarság történelmét és a történelemmel kapcsolatos emlékek meg-
ismerését értettük, tehát nem korlátoztuk Szlovákia mai területére. Számunkra legfontosabb, 
hogy a szövetség megtalálja az utat a szlovákiai magyar iskolákban tanuló diáksághoz, 
ugyanis ezek a gyerekek nem mindig kellő óraszámban foglalkozhatnak a magyar múlttal, a 
magyar történelem kérdésével. Ennek egyik legnépszerűbb formája a különféle vetélkedők 
néprajzi, történelmi, irodalmi szervezése. Ebben az évben vetélkedőt szervezünk, amelyen 
Mátyás korával és a reneszánsz kezdeteivel foglalkozunk. 34 csapat jelentkezett és az országos 
döntőt most Révkomáromban szervezzük, 13 csapat részvételével. 

Szitnyai Jenő: Fogadnak-e magyarországi gyerekeket a táboraikba? 

Görföl Jenő: Természetesen jelentkeznek magyarországi gyerekek is táborainkba. Most 
például Szenei János olvasótáborába Mosonmagyaróvár mellől, Bezenyéről jönnek horvát 
anyanyelvű fiatalok, akik természetesen nagyon jól beszélnek magyarul. Azután Selmec-
bányán tartottunk történelmi előkészítő táborokat, ide is jelentkezhetnek magyarországi 
fiatalok. 
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Bódis Szilvin: Dr. Kanyar József nyugdíjas levéltár-igazgató, a Honismereti Szövetség örökös 
tiszteletbeli elnöke tudhat valószínűleg a legtöbbet arról, hogy is alakult ki Magyarországon a 
honismereti mozgalom. 

Kanyar József: El kell mondanom, hogy ezt a mozgalmat századok érlelték, mert Bél Mátyás 
óta, - ez ma már 270 esztendő - van a honismereti mozgalom, de a II. világháború utáni 
honismereti, helytörténeti kutatómunkából is sarjadzott a honismereti tevékenység, amely 
lényegében az 1960-as évektől indította szervezett formában e munkáját . 1964-ben ez a 
honismereti munka már szervezetté vált és utána pedig, amikor az országos Helytörténeti 
Bizottság egyesült az országos Honismereti Bizottsággal, akkor már teljesen a Hazafias 
Népfront keretében működve végezte munkáját. 

Bódis Szilvia: Volt egy olyan időszak, amikor szinte illegális munkának számított? 
Kanyar József: Volt, és ez sokszor igen nehéz dolog volt. Nagyon sok munkánkat fű alatt 

kellett végeznünk, mert bizony nagyon sok vád ért bennünket, hogy nacionalisták vagyunk, 
hogy elfogultak vagyunk, vagy amikor a magyar nép társadalmi rétegeit vizsgáltuk 
szociológiai felmérésekben, többek között például a kulák-szindrómát, ekkor is nagyon sok 
pofont kaptunk és intelmet, hogy vigyázzunk, mert ez nem annyira engedett és népszerű 
munka. Pedig nagyon fontos dolog a hagyományismeret, a nyelvi hagyományok gyűjtése. 
Hiszen például a dűlőnevek a magyar történelem falugyökérzetét mutatták meg számunkra, 
mert a szocialista mezőgazdaság összemosta az egész területet a térképeken, számokat adtak 
a területrészeknek, a birtokoknak és a földeknek, nekünk pedig kötelességünk volt, hogy az 
egész magyar nemzetnek megmutassuk a dűlőnevek történelmi vonzatát. Anyanyelvünk 
védelmét is végeztük, falutörténeti krónikákat állítottunk össze, szövetkezeti adattárakat, 
szociológiai felméréseket végeztünk és ezeknek a kéziratait a megyék közgyűjteményeinek az 
irattáraiba helyeztük el. 

A honismereti mozgalmat én nemzeti tudatunk környezetvédelmének neveztem el, de a 
munkánk eredményét illetően nem volt teljes győzelmünk. Most éppen készül újra egy 
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szárszói konferencia, ezen nekem jutott az a megtisztelő felkérés, hogy beszéljek az ifjúság 
állapotáról a nemzettudat tekintetében, és én az iskolákról, a könyvtárakról, egyáltalán a 
kultúráról fogok beszélni, amely mélyponton van. Ez a piacosított kultúra sem a nemzet 
fiatalságát, sem a nemzet gerincét nem képes fölemelni. Az erkölcsünk is mérhetetlen mélyre 
esett vissza. Kultúránk, sokszor iszonyatos nehéz körülmények között, már a szubkultúra 
határait súrolja. A magyar ifjúságnak a jövó'képét az iskolákkal lehet megalapítani és ebben a 
munkában a honismereti mozgalom minden gyökérzetét föl kell használni. Szakítani kellene 
a piacosított kulturális visszaélésekkel, kiváló tankönyvekkel kiváló tanárokat kellene 
biztosítani, mert ez a holnap nemzedéke. Ezért tartom én a magyar ifjúság kérdését nemcsak 
a honismereti mozgalomban, hanem az egész magyar kultúrpolitikában nagyon fontosnak. 

Szitnyai Jenő: Napjainkban a civil társadalom felértékelődésének korszakát éljük és ez új 
lehetőség, ú j kihívás a honismereti mozgalom számára is. 

Halász Péter: Büszkén mondtuk a '70-es '80-as években is, hogy a honismereti mozgalom 
hazánkban talán az egyetlen alulról kezdeményezett mozgalom. Nem felülről találták ki és ez 
meg is látszott a mozgalmon, talán ezért is sikerült viszonylag zökkenőmentesen átélni a 
rendszerváltás utáni időszakot. A Hazafias Népfront megszűntével a Honismereti Bizott-
ságok átalakultak országos és megyei társadalmi szervezetekké és töretlen lendülettel 
tudtunk tovább dolgozni. Mozgalmunknak igen nagy szerepe lehet a térségi, regionális tudat 
erősítésében, tartalommal való megtöltésében. Ennek pedig a területfejlesztési munka látja 
hasznát. Hiszen a térségi tudat a tudásban gyökerezik, hogy minden ott lakó ismerje annak a 
térségnek a múltját, a térség népének, népcsoportjának a hagyományait és ezzel a többlettel 
kapcsolódjon be az országos vérkeringésbe. Például a palóc szó valamikor csúfnév volt, ma 
pedig büszkén vállalják az ott élők a palócságot. Van Palóc Egyesület, palóc tánccsoport, palóc 
étterem stb. Ebből is látszik, hogy viszonylag rövid idő alatt fölértékelődhet egy tájegységnek, 
népcsoportnak az identitása. 

Szitnyai Jenő: Mi most nem Palócföldre, hanem Somogyországba látogatunk el. Az 1500 fős 
lakosú Mesztegnyő semmivel sem küszködik kevesebb gonddal, bajjal, mint bármely más 
község az országban, hogy mégis a honismereti mozgalom nevezetes helyévé vált, hogy az 
ottani faluházat ma már módszertani központként emlegetik, az Kövesdi Tibornénak, 
Gizikének köszönhető. 

Búclis Szilvin: Ha most azt kérdezném Mesztegnyő nyugdíjas tanítójától, hogy rendkívüli 
gazdagságú XVIII. századi néprajzi és helytörténeti tárgyakat is tartalmazó kiállításának 
melyik a legértékesebb darabja, mit jelölne meg? 

Kövesdi Tiborné: Egész biztos, hogy az írásos emlékeket, ezek közül is egy 1745-ből való 
anyagot, amelyik azt írja le, hogy Mesztegnyőn akkor már állandó tanító volt. 

Brassó 
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Lőcse 

Bódis Szilvin: Elbűvölő Gizikét hallgatni. Somogy megyéről mesél, miközben talán sokak 
számára a kiejtése is elárulta, hogy Szabolcs-Szatmár megyébe való. Ide jött férjhez, de hogy 
lett ilyen szenvedélyes gyűjtője, propagálója Mesztegnyőnek? 

Kövescii Tibomé: Tanítóként jöttem ide és tanítóként is működöm 1961 óta. Ez a falu sok 
mindent adott nekem. Mikor idejöttem fiatal tanítóként, megkért a tanácstitkár, hogy a 
fiatalokat szedjem már össze és valamilyen kulturális csoportot alakítsak. Úgy gondoltam, 
hogy a fiatalokkal legjobb lenne a saját régi életmódjukat, hagyományukat feleleveníteni. 
1961. november 30-án mutattuk bel az első hagyományőrző műsort, mégpedig Tollfosztó 
címmel. Aztán jött a szüret, a lakodalom feldolgozása. Rájöttem, hogy a hagyományőrzésnek 
különböző ágai vannak. Nem lehet például népdalt énekelni, ha nem tudom, hogy milyen volt 
az életmód, nem lehet az életmóddal foglalkozni, ha nem tudom, milyen volt a népviselet. 
Nem tudom a táncaikat tanítani, ha nem tudom, hogy milyen szokások voltak. Minden táncot 
és éneket a szokásokhoz kapcsoltam, a tánchoz pedig hozzákapcsoltuk a népviseletet. 

Először nem volt helyünk, ami a sajátunk lett volna. Ez az épület 1972-ig iskolaként 
működött. Úgy határozott a tanács, hogy lebontja ezt a barokk épületet. Akkor nekem 
már 60 tagú együttesem volt, akikkel egyszerűen elfoglaltuk az épületet. Nagyon aranyos 
volt, hogy a tanácselnök azt mondta: Gizi, ha baleset történik és rájuk borul ez az épület, akkor 
maga lesz a felelős. Megmondtam, hogy rendben, én leszek, mert úgyis engem fog maga alá 
temetni. 

Bódis Szilvin: Hogy lett ebből helytörténeti gyűjtemény? 
Kövesdi Tiborné: Elkezdtem gyűjteni az újságokat, azokból egy ország történetét lehet 

megismerni. Elkezdtem a régi iratokat, születési aztán házassági leveleket, az úgynevezett 
perefenum leveleket, aztán a birtokelhagyási leveleket, aztán birtokpereket. Csodálatos, 
hogyan veszekedtek egy-egy földdarabon. Rájöttem, hogy Mesztegnyőn volt kékfestő 
műhely. Itt apácák tanítottak 1715-től és ők elsősorban a fehér hímzést tanították és 
gyönyörűen hímző asszonyok voltak. Amit ők adományoztak, azzal kezdődött a tárgyi 
gyűjtemény. Aztán rájöttem, hogy volt itt egy gölöncsér központ, vagyis fazekas központ. 
Elkezdtem a mintákat gyűjteni a hozzátartozó fazekas tárgyakkal együtt, ebből van ez a 
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nagyon szép gyűjtemény, aminek az első darabjai több mint 100 évesek. A hagyo-
mányőrzéshez hozzátartozott a betlehemezés. Megpróbáltam eredeti betlehemet összeszedni, 
s minden évben elindulunk gyerekekkel és fiatalokkal és házról házra megyünk betlehemezni. 
Megtartjuk a farsangot, a Szent György-napi szokásokat, megtartjuk a Szent Iván-napi 
tűzugrást, a szürettel kapcsolatos szokásokat és a Luca-napi kontyolást és az év végén a 
regölést. 

Bódis Szilvin: Ebben a faluházban egész évben vannak programok, ha jól tudom nem csak 
mesztegnyőiek számára. 

Kövesdi Tiborné: Az önképző körömben 20 fiatal dolgozik. Elsősorban a helytörténeti 
gyűjtemény rendezését, feldolgozását végzik, most is az egyik kislányom a templomról ír 
szakdolgozatot. Van két gyermekcsoportom, akikkel hagyományos, mozgásos népi gyermek-
játékot tanulunk. Nyaranta pedig 10 év óta táborokat szervezünk, tanítom a gyermek élethez 
kötődő, a felnőtt szokásokat, a hiedelemvilágot, a babonákat, a népi gyógyászatot, a 
balladákat, legendákat. Ezek mind egy-egy területhez, tájegységhez köthetők, hiszen most 
már az ország egész területéről jönnek a táborba. Ebben az évben 350-en jelentkeztek. De 
jönnek pedagógusok az egész esztendőben, nekik bemutatót tartok, mert most a NAT-ban 
már kötelező lesz a hagyomány tanítása. Legbüszkébb arra vagyok, hogy 10 év óta ebben a 
kicsi faluban, amelyiknek csak 1500 lakója van, a Kárpát-medence mind a 7 országából 
minden évben vendégül látunk 80-90 fiatalt. Most ők hozzák az ő népszokásaikat és a mi 
népszokásainkkal összevetve, úgynevezett ifjúsági találkozókat rendezünk. Ha itt megnézi a 
zászlónkat, amelyiken eddig 24 falu neve van felírva és ebben olyanok is vannak, mint 
Lemberg, Kassa, Léva, Csantavér... és természetesen az erdélyiek sem maradhatnak ki, pedig 
én csak kis faluból fogadok fiatalokat, akiket más országos rendezvényre nem hívnak meg. 

Szitnyai jenő: Most Békés megye következik, a telefonnál Fabulya Évn, a Karácsonyi János 
Honismereti Egyesület vezetője. 

Fnbulyn Évn: Folytatjuk a multikulturális tábort, amit tavaly kezdtünk el a József Attila 
Tudományegyetem Néprajzi Tanszékével, szociológiai tanszékével, az Erdélyi Magyar Kultu-
rális Egyesülettel és a Jugoszláviai Magyar Kulturális Egyesülettel. Különböző etnikumú 
fiatalok jönnek ebbe a táborba és a nemzetiségek egymásra hatását vizsgálják úgy néprajzi, 
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mint társadalmi szinten. Tavaly Eleken volt ez a tábor, most a határ túloldalán, Aradon lesz, 
ahol szintén több nemzetiség él együtt. 

Bódis Szilvin: És a megyéről is kaphatnánk valami felvilágosítást? 
Fabulya Éva: Elsősorban általános iskolás korosztályú gyerekek számára szoktunk 

helytörténeti táborokat szervezni. Kiemelkedő a kondorosi, a szeghalmi, a füzesgyarmati. 
Mindegyik táborban az a közös jellemző, hogy saját településük múltjának értékeit kutatják a 
fiatalok. 

Szitnyni Jenő: Utazzunk tovább egy másik Honismereti Egyesülethez, Bács-Kiskun me-
gyébe. Kecskeméten, az impozáns megyei könyvtárban, az elnökkel és titkárral, Székelyné 
Körösi Ilona muzeológussal és Vasné Mészáros Katalin könyvtárossal beszélgetünk arról, 
hogy itt a megyében a mozgalom szervezői kiknek az érdeklődésére is számíthatnak? 

Székelyné Körösi Honn: Ha a Bács-Kiskun megyei példákat nézzük, akkor elsősorban a 
nyugdíjas pedagógusok és néhány olyan ember, aki valamikor vonzódást érzett a humán 
pályák iránt, de aztán valamilyen okból mégsem ezt választotta, s most nyugdíjas mérnök 
vagy egyéb foglalkozású és visszatérhet kedvenc „hobbijához." 

Szitnyni Jenő: Ez ugyanúgy érvényes a megyeszékhelyre, mint Bács-Kiskun megye 
legkisebb falvára? 

Székelyné Körösi Ilona: A kisebb településeken könnyebb bevonni az embereket, például 
egy-egy falunak akár az egész diákságát mozgósítani lehet, erre sok szép példát lehetne 
mondani. De Kecskemétet sem szabad elmarasztalni, olyan akciók, versenyek folynak éppen 
most a városban, amelyek több iskolát megmozgatnak. A szervezés itt azt jelenti, hogy 
figyelni kell azokra az emberekre, akikben megvan az érdeklődés. 

Szitnyai Jenő: Általában jellemző, hogy megnőtt az érdeklődés a helytörténet iránt, és a 
kisebb-nagyobb települések kezdik újból felfedezni saját értékeiket, vagy ez csak néhány 
településre jellemző? 

Székelyné Körösi Ilona: Szinte mindenhol folynak monografikus kutatások, a helyi 
önkormányzatok ezt támogatják. Minden fiatal település címert készíttet magának, ha eddig 
nem lett volna. Ez nagyon fontos dolog, hiszen ilyenkor feltárják az illető település múltját. 
Azután itt vannak a települések helyi lapjai, amelyek követik az eseményeket, nemcsak 
közigazgatási, hanem helytörténeti tekintetben is. Megemlékeznek a neves emberek 

Kecskeinét, Városháza 
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évfordulójáról. Mindegyik település számontartja, hogy ki született ott, vagy ki kötődik oda, 
és ez is nagyon fontos. 

Vnsné Mészáros Kntnlin: Rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy ezeknek az embereknek, akik 
nem hivatásszerűen kutatnak, nem tudományos munkatársak, hanem a szülőföld szeretete 
vezérli őket, és a településükről szeretnének minél többet megtudni és átadni, legyen 
fórumuk, mert nagyon nehéz ma már publikációs fórumot találni. 

Szitnyai Jenő: Vajon megnyerhetők-e a fiatalok a honismereti munkának? 

Vnsné Mészáros Kntnlin: Vannak ma is olyan iskolák, ahol akadnak még pedagógusok, akik 
kitűnően értenek ehhez. A Kecskemét polgára leszek című vetélkedőt mintaszerűnek tartom itt a 
városban. Egész tanéven keresztül megmozgatja a gyerekeket: ősszel ünnepélyes megnyitóval 
kezdődik, ahol a polgármester is jelen van, és persze az összes versenyző - ez adott esetben 
akár 80-90 csapatot is jelenthet. Minden évben március 20-án tartják a döntőt, ahova a legjobb 
csapatok jutnak el és itt nem csak a verseny a lényeg, hanem annak a kifejezése, hogy - én 
ezzel is többet tudok a saját városomról. A jutalmakat, a díjakat a polgármester személyesen 
adja át, és utána a rendezvények befejezésén a közös éneklésen ő is ott van és én úgy látom, 
hogy nagy megtiszteltetésnek veszik a gyerekek. 

Szitnyai Jenő: Mire készül a mozgalom 1998, de mondhatnám úgy is, hogy 1848 után. 

Halász Péter: Szeretnénk, ha az 1848-1849-es megemlékezések sora nem merülne ki a 
mostani március 15-én. Fontos, hogy a helyhez kötődő eseményekről is megemlékezzünk -
legyen az a tavaszi hadjáratra, a debreceni országgyűlésre vagy a szabadságharc 
kétségbeesett, utolsó csatáira való emlékezés. Kétezerre pedig úgy készülünk, hogy az 
„Ezeréves a magyar iskola" gondolat köré fonjuk a megemlékezéseket. A magyar oktatás 
múltjában semmi szégyenkeznivalónk nincsen, még ha nem is az 1000 esztendős 
pannonhalmira, hanem a több száz éves erdélyi, dunántúli, felvidéki iskolákra gondolunk. A 
Szent István megkoronázásának 1000. évfordulójára ismét olyan vetélkedőt szeretnénk 
megvalósítani, mint amilyen az Emese álma volt, amibe az egész Kárpát-medence magyar 
ifjúsága bekapcsolódhat, hiszen a magyar történelem és a magyar művelődés nem szab-

13 



Újhartyán 

dalható határokra, mint az ország területe. Az egységes és ebben kell gondolkoznunk, 
különösen most, a harmadik évezred küszöbén. 

Szitnyai Jenő: Mostanában még nagyobb figyelmet fordítunk Európára mint a korábbiakban, 
bár sokszor saját magunkra is figyelhetnénk, hiszen sok közösségi mintát, modellt tudunk mi 
felvonultatni Szombathely és Nyíregyháza között. A honismereti mozgalomnak vannak-e 
nemzetközi modelljei, példái. Tudjuk-e, hogy hogy működnek mások és ahhoz képest a 
mozgalmunk hol helyezkedhet el Európában? 

Halász Péter: Nagyon sok olyan van, ami szakmailag talán jobban szervezett, mint a miénk. 
Például Angliában a közgyűjtemények együttmunkálkodása bizonyos helytörténeti témák 
feldolgozásában. De ilyen, mozgalmi alapokra épülő tevékenységet még Finnországban sem 
ismerek, pedig az 1930-as évek végén az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalom alakulásánál a 
finn meg az észt minta szolgáltatta a példát. Tehát olyan, mozgalom jellegű honismereti 
tevékenység, mint amilyen nálunk van, Európában tudomásom szerint nincsen. 

Szitnyai Jenő: De azért a „globalizálódó" világban is elkezdődött - olykor-olykor szinte 
pánikszerűen - a gyökerek keresése. 

Halász Péter: Igen, és azt hiszem, hogy e tekintetben nem kell majd szégyenkeznünk, amikor 
az európai intézményekhez csatlakozunk. Az európai integrációt nagyon okos emberek 
találhatták ki. Ugyanis mindent integrálni' akarnak Európában: a gazdaságot, a pénzügyet, az 
infrastruktúrát, az idegenforgalmat és minden egyebet, de a kultúrát sehol nem akarják 
integrálni. Pontosan tudják, hogy a műveltség minden nemzet sajátja, sőt Nyugat-Európa 
demokratikusabb országai még súlyt is helyeznek arra, hogy azt a belső sokszínűséget, amit 
esetenként a nemzetiségek vagy a kisnépek, etnikai csoportok jelentenek, - és akiket ők 
200-300 éve még tűzzel-vassal irtottak - bátorítják, gondozzák, segítséget adnak nekik. Az 
Európai Unió parlamentjében létezik Szivárvány Frakció, hogy megnyilvánulhassanak ezek a 
sokszor csak nyomokban meglévő kisebbségek. A mai Európában tehát fontosnak tartják a 
kultúra sokszínűségét és mi magyarok - ebben a honismereti mozgalomnak is van, vagy lehet 
valami szerepe - ezzel a saját kultúrával, saját arculattal, saját gyökereinkre építkező 
nemzettudattal tudunk bejutni Európa intézményeibe. 
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Kolozsvár 1848/49-ben 
Az 1840-es években Kolozsvár Erdély szellemi és politikai fővárosának számított. Három 

többszázados múltra visszatekintő felekezeti kollégium híres tanáraival biztosította a szellemi 
rangot. Fél évszázada állandó színtársulat működött a városban, s az 1820-as évektől 
kibontakozott a sajtóélet. Az Erdélyi Híradó volt az ellenzéki lap, a Műit és Jelen a 
kormánypárté. Brassai Sámuel Vasárnapi Újsága néplapnak számított, s Berde Áron 
Természetbarátjával együtt az ismeretek terjesztését tartotta fő feladatának. Volt a városban 
kaszinó és gazdasági egylet, s foglalkoztak egy múzeumi- tudományos egyesület felállí-
tásával. A politikai központ csak 1790-ben került Kolozsvárra. Akkor költöztették Szebenből e 
városba a főkormányszéket (latinosan guberniumot). Ez tulajdonképpen Erdély minisz-
tériumának számított, élén a főkormányzó állott (rendszerint egy magyar arisztokrata), s őt 
tanácsosok és titkárok segítették munkájában. A főkormányszék a Bécsben székelő erdélyi 
kancellárián át tartotta a kapcsolatot a császári-királyi udvarral. A bécsi uralkodó egyben az 
Erdély nagyfejedelme címet is viselte. A szintén Bécsnek alárendelt katonai főparancsnok 
(osztrák-német tábornok) továbbra is Szebenben székelt, ott volt a katonai központ. 

Kolozsvár lakossága ekkoriban húszezer fős lehetett. A hagyományos polgári réteg mellett 
szerephez jutottak a nemesi-főúri betelepültek is. Mint főkormányszéki alkalmazottak, az itt 
zajló országgyűlések résztvevői megkedvelték a várost, polgárjogot szereztek, palotákat 
építettek. A Bánffy, Bethlen, Teleki, Jósika, Mikes, Béldi, Korda családok barokkos-
klasszicizáló házai jócskán megváltoztatták a városképet. A téli időszakban e családok báljai, 
esküvői, temetései eseményszámba mentek. 

A márciusi napok 
Hiába volt 1848 tavaszán Erdély fővárosa Kolozsvár, az európai események hírei igen lassan 

jutottak el ide. Persze, Európa-szerte lassúbb volt a információk közlekedése. A kortárs 
Kőváry László történetíró szerint egy levél vagy újság tíz napig utazott Párizstól Bécsig, 
Bécstói Pestig legalább két nap kellett. Pestről szerencsés esetben négy nap alatt Kolozsvárra 
jutott a küldemény. De a hírlapokat közben még cenzúrázták is, s emiatt késhettek, egyes 
számaikat be sem engedték az országba. A távírda még gyermekcipőkben járt, nem nagyon 
bíztak benne. A személyforgalom is igen-igen időigényes volt. Kolozsvárról Biasini 
rendszeres kocsijárata indult Pest felé, úgy négy nap alatt ért el Szolnokra, ahonnan vonattal 
lehetett tovább utazni.1 

Ilyen körülmények között nem csoda, hogy a párizsi február 22-23-i események híre 
március 14-e táján német lapok közvetítésével jut el Kolozsvárra,2 a bécsi és pesti 
eseményekről, a forradalom kitöréséről csak március 20-án értesülnek a város lakói.3 

Kolozsváron a kialakuló forradalmi hangulatot már március 18-án lehetett érezni. E nap 
estéjén a kolozsvári cigányzenekarok és a helyőrség katonazenekara rendszerint szerenádot 
adott a másnap névnapját ünneplő gróf Teleki József főkormányzó lakásánál. A gubernátorok 
lakhelye a főtéri Bánffy-palota volt. Az eseményre, mint mindig, nagy tömeg verődött össze. 
Mindenkit felháborított, hogy a katonazenekar egyetlen magyaros számot sem játszott. 

1 Kőváry László: Visszaemlékezések a forradalom deríísebb napjaira. (A továbbiakban: Visszaem-
lékezések.) 1848-49. Történelmi Lapok 1898. 9-11., 33-35. old. 

" Erdélyi Híradó 1848. márc. 14. 
3 Erdélyi Híradó 1848. márc. 23. 
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Elálltak útját, s kikényszerítették, hogy rázendítsen a Rákóczi-indulóra. Ezután éljenzés 
mellett visszavonulhattak a laktanyába. 

Március 20-a hétfői napra esett, s e nap reggelén az Unitárius Kollégium tudós professzora, 
Brassai Sámuel diákjainak nem a tantárgyáról tartott előadást, hanem a párizsi eseményeket 
ecsetelte, s utalt rá, hogy Pesten is megmozdult a fiatalság. Valósággal cselekvésre szólította fel 
tanítványait. Azok azután rögtön elvitték a hírt a Református Kollégium és a Katolikus 
Líceum diákjainak, s rajtuk keresztül a város értesült a küszöbön álló változásokról. A három 
főiskola ifjúsága rövidesen gyűlést tartott a református tanintézetben, ahol Gyulai Pál 
mozgósító verset szavalt nekik. Aztán a katolikus fiatalokat visszarendelték, s bezárták a 
bennlakásba. A másik két iskola ifjúsága gróf Bethlen Olivér vezetésével kiszabadította őket, s 
együtt indultak tüntetni.5 Talán ez is szerepet játszott abban, hogy 20-án délután a Kolozsvárt 
tartózkodó vezető politikusok gróf Bethlen Ádám házában megbeszélésre ültek össze, s itt 
elhatározták, hogy másnapra összehivatják Kolozsvár város száztagú tanácsát, s annak 
határozatával kérik a főkormányszéket az országgyűlés mielőbbi összehivatására, s azon az 
unió, a közteherviselés, törvény előtti egyenlőség s más sarkalatos kérdések napirendre 
tűzését. Az írásban is rögzített programot az ellenzék részéről gróf Bethlen János, a hatalmon 
lévő konzervatívok részéről báró Jósika Lajos (a Bécsben székelő erdélyi kancellár, Jósika 
Samu testvére) írta alá.6 

Március 21-e már Kolozsvárt is forradalmi nap. Az Erdélyi Híradó ily lelkes szavakkal kezdi 
beszámolóját: „Nemzetek Istene add, hogy e napot évfordulati ünnepe gyanánt ülhessük meg 
és ülhessék meg unokáinknak is unokái az idők végtelenségéig, amaz üdvhozó igék 
megtestesülésének emlékezetére, melyeket e napon Kolozsvár város lelkes polgársága s vele 
összhangzólag Erdély értelmesb s vagyonosb osztályának nagy része, feledve pártszínezetet, 
feledve véleménytusák keserű emlékeit, egy szívvel lélekkel kimondott; s ez igék: a két 
magyar hon egyesülése, alkotmányos monarchia...".7 E nap reggelén összeült a városi tanács, 
miközben a tanácsház előtti piacteret tömeg lepte el, a fiatalok meg egyenesen tüntettek, 
feliratokat hordoztak. A gyűlést Grois Gusztáv főbíró nyitja meg, óv a rendbontástól, aztán 
Méhes Sámuel református tanár, az Erdélyi Híradó szerkesztője mondja el nagyhatású, a fő 
kérdéseket sorra taglaló beszédét. Ebben még nagy hangsúlyt kap az uralkodóház iránti 
hűség egy alkotmányos monarchia keretein belül. Fő követelés a polgárőrség felállítása, 
valamint az országgyűlés összehivatása. Ezen megtárgyalandó Magyarország és Erdély 
uniójának kérdése, a törvény előtti egyenlőség, a közteherviselés és a sajtószabadság 
elismerése. A hozzászóló id. Bethlen János külön kiemeli az unió fontosságát. Gyergyai Ferenc 
városi jegyző elkészíti a felirati javaslatot, majd felolvassa. Miután a gyűlés ezt egyhangúan 
elfő- gadja, a kintiek követelésére Pataky József tanácsos a városháza erkélyéről is elolvassa a 
feliratot. Ekkor már lázban ég a polgárság és a diákság. Nemzetiszínű zászlókat lenget, 
háromszínű szalagok, kokárdák mindenki mellén. Grois főbíró vezetésével a városi 
küldöttség elindul a Farkas utca sarkán levő főkormányszékhez átadni a feliratot. A tüntető 
tömeg követi. 

Teleki József főkormányzó fogadja a küldöttséget, átveszi a feliratot, s ígéretet tesz, hogy az 
uralkodó elé terjeszti az országgyűlés összehívására vonatkozó javaslatot. A sajtószabadság 
kérdésében személyesen fog intézkedni. Miután a tömeg folytatja a tüntetést, Teleki a 
főkormányszéki tanácsterem ablakából beszédet intéz az utcán levőkhöz. Megismétli 
ígéreteit, s a rend fenntartására figyelmezteti őket. A tömeg szétoszlik. 

Este két-háromszáz fiatal Urházy György vezetésével fáklyás menetet rendez: Teleki 
gubernátort, Bethlen Jánost és Méhes Sámuelt lakásán köszöntik, az uniót éltetik. A város 
hangulatára jellemző, hogy az arisztokraták elhagyják főúri címeiket, itt-ott pedig a 
polgártárs megszólítás hallható. „A nap nemzeti színben ment le Kolozsvár felett" - írja 
Kőváry László. 

4 Kőváry László: Visszaemlékezések. Uo. 1898. 9-11. old. 
5 Baros György: Dr. Brassai Sámuel élete. Cluj-Kolozsvár, 1927. 145-161. old. 
l> Okmánytár az 1848—49-iici eseményekhez. Összegyűjté Kőváry László. (A továbbiakban: Okmánytár.) 

Kolozsvárt, MDCCCLX1. 3-4. 
7 Kolozsvár martius 21. Frdélyi Híradó 1848. márc. 23. 
8 Kőváry László: Visszaemlékezések. Uo. 1898. 9-11. old. 
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Az Erdélyi Híradó márciusi utolsó számában Wesselényi Miklós ír vezércikket Az unióról 
címmel.9 Sorait így végzi: „Adja az ég, hogy egy királyunk, egy hazánk s egy alkotmányunk 
leendvén: a közös magyarhon minden polgára szabad, s érdeme szerint és munkássága után 
boldog legyen! Legyen mindenki eló'tt a törvény, rend és béke szent és sérthetetlen!" 

Az unió bűvkörében 
A következő hetek, hónapok legfőbb tétje az országgyűlés összehivatása, s azon az unió 

kimondása volt. A vármegyék és a városi tanácsok sorra tartották rendkívüli közgyűléseiket, 
melyeken többé-kevésbé egyhangúlag támogatták a sorra kerülő országgyűlésen hozandó 
határozatokat, s megválasztották a követeket. Kolozs megye rendkívüli közgyűlésére április 
3-án került sor a városi vigadó, a Redut nagytermében. Itt báró Kemény Dénes mondott 
nagyhatású beszédet az unió és a polgári reformok érdekében. A határozatokat tartalmazó 
feliratot küldöttség vitte Teleki főkormányzóhoz, aki megígérte az országgyűlés mielőbbi 
összehívását. A gubernium székháza előtti tömeg újra követelte, hogy Teleki nyilatkozzék az 
országgyűlés időpontjáról. A főkormányzó azonban nem volt hajlandó megjelenni az 
ablakban.11 

Április folyamán tart a nemzetőrség szervezése. Kolozsváron 13 századot hoznak létre. Az 
első négy század április 8-án alakul meg, 25-én már teljes a városi regiment, körülbelül kétezer 
tagot számlál, parancsnokául gróf Mikes János ezredest választják.12 Este fáklyás menettel 
tisztelegnek lakása előtt. A nemzetőrök egyenruhája a kékszínű atilla lesz. 

Az országgyűlés összehívása egyre halasztódik, a főkormányzó Bécs döntését várja. Aztán 
Udvarhely küldöttsége dűlőre viszi a dolgot. Április 8-án 30 tagú küldöttség érkezik Pálfi 
János vezetésével Kolozsvárra, hogy 30 ezer székely nevében sürgessék meg az országgyűlés 
összehívását. Másnap fogadja őket a kormányzó. Á gubernium előtt újra tüntető tömeg gyűl 
össze. Este a küldöttséget fáklyás menettel tisztelik meg. Április 10-én is folytatódik az uniót 
követelő tüntetés az ülésező gubernium ablaka alatt. 11 óra tájban végül báró Kemény Ferenc 
bejelenti: a gubernium megbízta a kormányzót, hogy „törvény adta jogánál fogva" május 
29-re hirdessen országgyűlést.13 Ilyen sürgősségi esetekben az uralkodói jóváhagyás 
utólagosan történt meg. Az április 11-ről keltezett kormányszéki leiratot az udvarhelyiek 
magukkal is vitték. A kormányzón kívül gróf Lázár László kancellár és gróf Wass Albert titkár 
írta alá.14 A város a győzelem mámorában égett. 

Közben Kolozsvártól távolabb is nagy dolgok történtek. Április 10-én Bécsben lemondott 
Jósika Sámuel erdélyi kancellár. Április 11-én Pozsonyban V. Ferdinánd berekesztette, 
méghozzá nem latinul, hanem magyarul az utolsó magyar rendi országgyűlést. Az ez által 
megszavazott és királytól szentesített VII. törvénycikk már kimondja Erdély egyesítését 
Magyarországgal. Az egyesítés előzetes lépésére április 23-án került sor: az addig Erdélyhez 
tartozó „részeket" (Kraszna, Záránd, Közép-Szolnok, Kővárvidék) visszacsatolták az 
anyaországhoz. Ugyancsak április 23-án Kolozsvárról 12 tagú küldöttség utazott Pestre az 
unióval kapcsolatos kérdések megtárgyalására. 

Az országgyűlési előkészületek egyre folytak. Április 19-én Kolozsvár város is 
megválasztotta két követét Grois Gusztáv és Gyergyai Ferenc személyében.15 Még hiányzott 
az uralkodó inkább csak formális összehívó leirata. Ezt az udvar május 5-i keltezéssel 
bocsátotta ki, s május 11-én vált Erdélyben ismertté.16 Latin nyelvű volt, s két meglepetéssel 
szolgált. Az egyik, hogy királyi biztosul Puchner Antal altábornagyot, Erdély katonai 

" Erdélyi Híradó 1848. márc. 30. 
10 Erdélyi Híradó 1848. ápr. 4. 
11 Kővári/ László: Erdély története 1848^9-ben. Pest, 1861. 12. old. 
12 Erdélyi Híradó 1848. ápr. 11., ápr. 27. old. 
13 Erdélyi Híradó 1848. ápr. 11.; Kován/ László: Erdély története 1848-49-ben. 14-15. old. 
14 Okmánytár 6-7.; 1848-49. Történelmi Lapok 1898. 71-72. old. (Az utóbbi helyen titkárként Brenner 

Sámuel szerepel.) 
15 Erdélyi Híradó 1848. ápr. 20. 
16 Erdélyi Híradó 1848. máj. 14.; Okmánytár 7-9. 
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parancsnokát küldte ki. A 70 éves katonatiszt ellenszenves volt a magyarság körében, Bécs 
addigi elnyomó politikáját képviselte. A másik váratlan dolog az országgyűlés elé tűzött hét 
napirendi pont felsorolása volt. Előbb kellett volna udvari kancellárt, királyi táblai elnököt 
választani, s csak azután az unióról tárgyalni. Márpedig az unió megszavazása esetén a két 
tisztség fölöslegessé vált. A következő pontok az úrbéri viszonyok kárpótlás melletti 
megszüntetésére, a közteherviselésre, a románság jogainak biztosítására és a sajtószabadságra 
vonatkoztak. 

A rendi Erdély három nemzete a magyar, a székely és a szász volt. Akkoriban mindenki 
tudta, hogy a magyarok és a székelyek egyértelműen támogatják az uniót. A szászok 
álláspontja várhatóan unió-ellenes vagy tartózkodó lehetett. A románság sem lelkesedett 
érette. Nekik azonban a rendi országgyűlésben egyetlen királyi hivatalos képviselőjük loan 
Lemeni görög katolikus püspök volt, esetleg városok követeként jöhetett még számításba 
egy-két személy. Május folyamán állandó kérdésként foglalkozott a sajtó a szászok és 
románok viszonyulásával az unióhoz. Híre kelt annak, hogy a szászoknak, ha netán az unió 
ellen nyilatkoznak, a tömeg kiszámíthatatlan fellépésétől kell tartaniuk. Ez esetleg azt 
vonhatta maga után, hogy a szász követek el se jöjjenek az országgyűlésre, ami annak sikerét 
megkérdőjelezte volna. Úgyhogy május 15-én „a kolozsvári nemzeti polgári őrség 13 
századja" külön nyilatkozatban tiltakozott a híresztelés ellen, mely szerint „a szász nemzet 
követeinek személye a leendő országgyűlés alatt városunkban nem lenne közbiz-
tonságban".1 ' 

Az unió kimondása 
A forradalmi idők legfontosabb kolozsvári s egyben országos jelentőségű eseménye az unió 

kimondása volt. A május 29-re meghirdetett országgyűlésre már 28-án, vasárnap sorra 
érkeztek a küldöttségek. Csendben érkezett Puchner Antal altábornagy, királyi biztos, s a 
főtéri Jósika-palotában szállt meg. Sokkal nagyobb lelkesedéssel fogadták már Gyulánál Pest 
város és Komárom megye 12 tagú küldöttségét. A fiatalokat Székely József és Lisznyai Kálmán 
vezette. A Biasini-szállóban kaptak szobát. Gyulai Pál mondott fogadó beszédet, Székely 
József válaszát e szavakkal végezte: „Unió minden áron!"18 

A tulajdonképpeni országgyűlést hagyományosan a nemzeti gyűlések előzték meg. A 
három nemzet képviselői külön-külön vagy csoportokban megtárgyalták a napirendre kerülő 
törvényeket, s kialakították álláspontjukat. Az első ilyen nemzeti gyűlést már 28-án délelőtt fél 
tizenegytől megtartották a Redut nagytermében a magyarok és székelyek. Az utcákon zászlót 
lengető, uniót követelő ifjúság, az érkező követeket megtapsolják. A legmeghatóbb az őszülő, 
vak Wesselényi Miklós érkezése Teleki Domokos karján. Terembeléptekor pár pillanatig 
döbbent csend keletkezik, majd kitör az éljenzés. A gyűlés elnökéül id. Bethlen Jánost 
választják, s a napirenddel kapcsolatban Wesselényi mond beszédet. Kifejti, hogy az unió 3. 
napirendi pontra való helyezése csakis tollhiba lehetet, azt kell elsőként tárgyalni. Kemény 
Dénes ezután felolvassa az unióra vonatkozó törvényjavaslatot. Megtárgyalják. Délután a 
három főiskola diáksága tart ifjúsági gyűlést, támogatásukról biztosítják az unió-törvényt, 
majd Wesselényi lakásához vonulnak tisztelegni.19 

Május 29-e, hétfő az országgyűlés megnyitásának napja. Mindenki tudja a városban, hogy 
országos jelentőségű eseményre kerül sor. Tele a Főtér és a Belső Monostor utca emberekkel. 
Mindenütt zászlók, kokárdák, a falakra mázolt feliratok, köztük itt-ott az „Unió vagy halál!" 
mondat . A rendre a díszruhás nemzetőrség és a katonaság vigyáz. 

A karok és rendek hagyományosan reggel 9-től a főtéri templomban misén vesznek részt, 
majd átvonulnak a Redut karzatos nagytermébe. Meglepően hiányoznak a máskor 
használatos díszruhák, mindenki magyarosan öltözködik. Mikor a szászok követei feltűnnek, 
külön megéljenzik őket, ugyanis bizonytalan volt érkezésük. 

17 Okmánytár 10. 
18 Erdélyi Híradó 1848. máj. 28. 

A május 28-30-i eseményeket részletesen leírja az Erdélyi Híradó május 28-i és a módosított című 
Kolozsvári Híradó 1848. jún. 1-i száma, továbbá Kó'váry László (Visszaemlékezések, Erdély története 
1848^19-ben), valamint Jakab Elek (Szabadságharcunk történetéhez. Budapest 1880. 159-173. old.) 
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A Redut termét az eseményhez méltóan rendezték be. A keleti fal mellé díszes emelvényre 
helyezett trónszéket állítottak a királyi biztos részére, ez még a kék-veres-sárga erdélyi 
színekben virított. A trónszék előtt hosszú zöld asztal húzódott a főkormányszék 
tisztségviselői részére. Külön asztalt kaptak a hírlapírók, tudósítók. Két oldalt helyezkedtek el 
a követek. A terem végében és a karzaton a főleg hölgyekből és fiatalokból álló hallgatóság 
tolongott. Sokan bementek volna, de a nemzetőrség lezárta az ajtókat. Az országgyűlésnek 
végül 288 tanácskozó tagja volt. 

A követek 10 órára foglalták el helyüket, a jelesebb személyeket megtapsolták. A rendek 
elnöke, Kemény Ferenc báró mond megnyitó beszédet, majd bevonul gróf Teleki József 
gubernátor vezetésével a főkormányszék, rögtön a gubernátor után következik Erdély 
katolikus püspöke, Kovács Miklós. Helyet foglalnak a zöld asztal körül, s Teleki veszi át a 
vezetést. Javaslatára küldöttség hívja meg a királyt képviselő biztost. Puchner a trón előtt állva 
V. Ferdinánd nevében magyar nyelven mond üdvözlő beszédet. Ez olyan hatással van a 
megjelentekre, hogy csaknem negyedórás ováció követi. Puchner távozása után a szervezési 
kérdésekre kerül sor. Felolvassák a hivatalos királyi meghívottak névsorát, beveszik a követi 
megbízó leveleket, majd véglegesítik a tárgyalási rendet. Közkívántra az uniót helyezték első 
helyre. Végül a rendek elvonultak tisztelegni a királyi személynökhöz. 

A ceremóniás megnyitót követően már délután fél kettőtől és öttől nemzeti gyűléseket 
tartottak. A fő tét a szászok és a románok meggyőzése volt az unió támogatására. A 260 
magyar és székely szavazattal is el lehetett fogadni a törvénycikkelyt, de a politikai vezetők 
egyhangú jóváhagyást akartak kicsikarni. így az uralkodói szentesítés biztosabbnak látszott. 
Wesselényi Miklós az érzelmekre próbált hatni, Szász Károly nagyenyedi jogtanár érvekkel 
győzködi őket. A románok nevében Alexandru Bohä{el hátszegi követ a románok 
jogegyenlőségének elismerését kéri. Mikor erről ígéretet kap, megadja a támogatást. A 
szászoktól nem sikerült egyértelmű nyilatkozatot kapni. Az utca már mindenütt az uniót 
élteti, de a következő nap hozhat még meglepetést. 

Május 30-án, kedden is Teleki József főkormányzó vezeti az ülést, s mondhatni mindenki a 
Redut nagytermében iil, aki Erdélyben közéleti férfiúnak számít. Mint Wesselényi a 
vezérszónok, megindokolja, hogy miért kell első pontként az uniót tárgyalni. Felszólítja a 
rendeket, nyilatkozzanak, akarják-e az uniót. Szász Károly rövid érvelése után Kemény Dénes 
megfordítja a kérdést: ellenzi-e valaki az uniót? A szemek a szászokra szegeződnek. A 
városban az a hír járta, hogy a szászok előző nap este Puchnerrel is tanácskoztak. Ennek 
szellemében kellett nyilatkozniuk. August Roth, Brassó város követe szólalt meg elsőnek: 
pártolja az uniót. S ezután a többi szász is mellette nyilatkozott. Berzenczey László, Maros 
szék követe a Monostor utcára nyíló egyik ablakon kikiáltotta, hogy a szászok sem ellenzik az 
uniót, s ettől fogva tombolt az utca. Urházy György a pesti küldöttség piros-fehér-zöld 
lobogóját elkérte, s hirtelen a trónszékre erősítette. A teremben ott volt Perényi Zsigmond, a 
magyar kormány képviselője, Csengery Antal, a Pesti Hírlap szerkesztője is. A gyűlést nem 
lehetett folytatni, amíg a szász követek nem fogadták a nép hálás éljenzését. Végül az elnöklő 
Teleki kimondta: „az unió összes akarattal ezennel el van fogadva". Létrehoztak egy 26 tagú 
unió-bizottságot, (19 magyar, 4 szász, 3 román) hogy a törvény szövegét délutánra 
véglegesítsék. 

Az országgyűlés tagjai levonulnak az utcára. „A Monostor utca zászlóival egy vitor-
láshajókkal megrakott tengerszoroshoz hasonlíta" - emlékezik vissza Kőváry László.20 A 
követek a néptől kísérve Puchner királyi biztoshoz vonulnak, megéljenzik, s ő a palota 
erkélyéről köszöni ezt meg. Utána hazakísérik s éltetik a főkormányzót, majd a közelben lakó 
Wesselényi szállásához mennek, ő beszédet mond a tisztelgők előtt. 

A következő jelenet a városháza előtt játszódik le. Ennek erkélyén Székely József, a pesti 
fiatalok küldöttségének vezetője átadja zászlójukat Grois Gusztáv főbírónak. Itt hangzik el a 
tömegből javaslat, hogy a Belső Monostor utcát hívják ezután Unió utcának, a Híd utcát pedig, 
ahol Wesselényi megszállt, Wesselényi utcának. Grois megígéri, s a polgárok már estére ki is 
rakják a névtáblákat. (Az elnevezéseket csak 1898-ban sikerül törvényesíteni.) Délután ötkor 
ismét összeül az országgyűlés, véglegesíti a „Magyarország és Erdély eggyéalakulásáról" 
szóló 1848/1. törvénycikk szövegét. Egy példányát szokásos módon a királyi biztos útján 

20 Kővári László: Erdcly története 1848-49-ben. 48. old. 
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Bem tábornok (a Magyar Országos Levéltár gyűjteményéből) 

küldik meg az uralkodónak. De Pálfi János és Weér Farkas követek egy másik példánnyal 
Pestre indulnak, hogy a magyar minisztérium támogatásával is felterjesszék. A történelmi nap 
estéjén a belvárosi ablakokat kivilágítják, a fiatalok fáklyás menettel tisztelegnek a nap hősei 
előtt, itt is, ott is felhangzik a Rákóczi-induló. A nap utótörténetéhez tartozik, hogy a Főtéren 
álló katonai őrhely, a várdaház addig fekete-sárgára mázolt falát másnap reggelre - talán 
Puchner rendeletéből - átfestik piros-fehér-zöldre. 

Miután Pálfi János és Weér Farkas Pesten bemutatja az unióról elfogadott törvénycikkelyt, a 
magyar minisztérium magát Batthyány Lajos miniszterelnököt küldi az uralkodóhoz, hogy 
megszerezze a szentesítést. V. Ferdinánd június 11-én Innsbruckban aláírja a törvényt, s 
Pálfiék június 17-re érkeznek vissza veje Kolozsvárra, s június 18-án Mikó Imre olvassa fel a 
törvény végleges szövegét s az azt megerősítő leiratot az országgyűlésben. E törvény az 
egyesülésen kívül kimondja minden lakos jogegyelőségét, s az erdélyi szavazatok számát a 
magyar országgyűlésen 73-ra emeli.21 
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Az utolsónak minősített erdélyi országgyűlés az unió elfogadásával lényegében meg-
szüntette magát. Még egyetlen feladat lehetett: hogy a 73 követet miként válasszák meg a 
népképviselet alapján (II. törvénycikk). A többi kérdésről már a magyarországi törvények 
kellett, hogy intézkedjenek. Ehelyett az országgyűlés tovább tárgyalta a törvényeket, s július 
18-ig, berekesztéséig nem kevesebb mint tizenegy cikkelyt fogadott el. Ezekből az első ötöt az 
uralkodó is megerősítette.22 

Kolozsvár feladása és felszabadítása 
Erdély 1848 júniusától a magyar minisztérium fennhatósága alá kerül. Ahogy a magyar 

kormánynak Bécshez fűződő kapcsolatai egyre feszültebbé válnak, Bécs a régi „oszd meg és 
uralkodj" eszközéhez folyamodik. A társadalmi és főleg nemzeti ellentétek szításához kezd. 
Szeptember folyamán a román határőrezredek és a szászság megtagadja az engedelmességet 
a magyar kormánynak. Samikor ez október 7-én szembefordul az uralkodóval, elkerül-
hetetlenné válik az ellenségeskedés. 

Miután az október 16-án megnyílt agyagfalvi székely nemzeti gyűlés a szabadság 
védelmében hadba szólítja a székelységet, Puchner altábornagy október 18-án Erdélyt 
ostromállapot alá helyezi. Ezzel Erdélyben is nyílttá válik az ellentét a császári hadsereg és a 
székely-magyarság között. Az Erdély északkeleti részén, Naszód városában székelő II. román 
határőrezred parancsnoka, Karl Urban alezredes csapatait október 25-én August Wardener 
báró galíciai tábornok hadteste is megerősíti, s novembertől ők veszélyeztetik Kolozsvár 
szabadságát. November 10-én harc nélkül elfoglalják Dést, majd Szamosújvárt. Ugyanakkor 
délről is közeledik egy Losenau alezredes .vezette hadoszlop, mely Gyulafehérvárról 
kiindulva felégeti Felvincet, s november 14-én elfoglalja Tordát. Még egy harmadik erő is 
fenyegette a várost: nyugat fele a havasokon többé-kevésbé szervezett román csapatok várták 
az esetleges ostromot. 

Kolozsvár már több mint egy hónapja készülődött a védelemre. November elején kapott 
egy háromfontos ágyúüteget, melyet nagy ünnepélyességgel fogadtak. A városban volt még a 
XI. zászlóalj, vagy két század huszár s körülbelül 2000 nemzetőr. A város parancsnoka október 
9. óta báró Baldacci Manó ezredes volt, akit a magyar kormány október 27-én tábornoki 
ranggal Erdély főparancsnokává is kinevezett. November közepére már csak Kolozsvár volt a 
magyar seregek kezében egész Erdély területén. Közben a király visszaállította az unióval 
megszüntetett guberniumot, s ideiglenes elnökéül a Kolozsvárt tartózkodó gróf Mikó Imrét 
nevezte ki. 

Baldacci főparancsnok reménytelen hadmozdulatokkal próbálta késleltetni az ostromot, 
illetve a város feladását. November 14-én Szamosújvár alá, Kérőig vonult a XI. zászlóalj, 
nemzetőrök és hat ágyú kíséretében. Itt olyan ágyútüzet zúdítottak rájuk, hogy kénytelenek 
voltak visszavonulni. November 16-án a véderő felsorakozott Kolozsvár és Szamosfalva közé. 
Egy bukovinai csapatot sikerült is megfutamítani, de a nagyobb egységekkel nem tudták 
felvenni a küzdelmet. Összeült a városi tanács, hogy döntsön: megvédik-e vagy feladják a 
várost. Az utca, a polgárság a védelmet követelte, a tanács azonban Grois főbíró javaslatára a 
feladás mellett volt. A város ekkor már nincs védhető állapotban, falai jó része megbontva, 
beépítve. Úgyhogy az ostrom a lakóházak ősszelövetésével, majd szabad rablással járt volna. 
Mikor Grois a városháza erkélyéről beszédben akarta megmagyarázni a feladás 
szükségességét, rálőttek. Mégis a józanabb feladás mellett döntöttek. Groisot és Mikó Imrét 
küldték el Válaszútra, hogy a császári parancsnokokkal megkössék a feladási szerződést. 
November 17-én hajnali 4 órára írják alá a város sorsát megpecsételő iratot. Hét pontja előírja 
a nemzetőrség lefegyverzését, a császári hadifoglyok kiadását. Ugyanakkor a győztesek nem 
elegyednek bele a polgári közigazgatásba és megakadályozzák a rablást.2-1 

A város katonai kiürítése már 16-án este elkezdődik, s 17-én is folytatódik, a seregek nyugat 
felé vonulnak. A polgárság, értelmiség egy rész is - félve az esetleges felelősségre vonástól -

2' Kővári László: Erdély története 1848-49-ben. 57-60. old.; Okmánytár 27-29. old. 
22 Valamennyi törvény szövege közölve az Okmánytár 25-29.; 32-40., 44-46. lapjain 
23 Kővári László: Erdély története 1848-49-ben. 118-119. old.; a kapituláló egyezmény szövege: Ok-

mánytár 128-129. old. 
24 Gracza Gi/örgi/ szerint (Az 1848-49-iki magyar szabadságharc története. V. köt. 938.) a magyarok itt 

győznek. 
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velük tart. A császári csapatok 18-án bevonulnak a városba, sőt Urban igyekszik hátba 
támadni a magyar sereget. 23-án Gyalunál kisebb csatát is vívnak.24 A magyar haderő 
Csúcsáig vonul vissza. Kolozsvár feladása miatt Baldaccit vádolják, leváltják a fő-
parancsnokságról, haditörvényszék elé idézik. 

Urban még november 18-án ostromállapotot hirdet Kolozsvárt, bűnösök után kutatnak. 
Minthogy ilyenre nem találnak, néhány közismert személyt - közük gróf Kemény Sámuelt, 
Tilts János könyvárust, Nagy Péter református papot - kezesül fogságba vetnek. Urban maga 
elé rendeli a gubernium tagjait, s fenyegetésekkel ráveszi őket, hogy vessék alá magukat a 
katonai kormányzatnak, majd november 25-ről keltezve kiadat velük egy fegyverletételt 
elrendelő parancsot.25 

Kolozsvár megaláztatása alig tartott tovább egy hónapnál. December elején a szabad-
ságharc további menetét befolyásoló események történtek. Ferdinánd király lemondása és 
unokaöccsének, Ferenc Józsefnek a trónra lépése közel sem keltett akkora visszhangot, mint 
Bem kinevezése a „felső erdélyi hadsereg" fővezéréül. A honvédelmi bizottmány döntése 
minden szempontból szerencsés volt. Bem tábornok pár hónap alatt felszabadította egész 
Erdélyt. December 6-án érkezett Nagyváradra, innen szózatot intézett Erdély lakóihoz. 
December 18-án Csúcsa és Kissebes közt vívja első csatáját a császáriakkal, s megfutamítja 
őket. A Szilágyságon át Désig hajtja seregüket. 23-án Dést, 24-én Szamosújvárt szabadítja fel, s 
Apahida felől közeledik Kolozsvárhoz. Wardener tábornok 25-én reggel felsorakoztatja 
seregeit a város főterén, s poggyászát hátrahagyva elvonul Torda felé. Nagyenyedig menekül, 
ott gutaütést kap, s rövidesen meghal. Urban alezredes csapataival a várost félkörben 
megkerülve Apahidánál átkel a Szamoson, a Mezőség fele menekül egészet Bethlemig. 

A városba előbb Makray László vonul be egy huszár század élén, majd pont a karácsony 
déli harangozásakor maga Bem tábornok is megérkezik.26 Bemet kendő- és zászló-
lobogta tással fogadják, a honvédeket - a hagyomány szerint - töltött káposztával. Bemet 
Teleki Domokos gróf a Főtér sarkán lévő emeletes házában látja vendégül. Tömegesen jönnek 
ide a város lakói megcsodálni a máris legendás parancsnokot. „Soha Kolozsvárnak vidámabb 
karácsonya nem volt" - írja Kőváry László.27 (De szomorúbb annál inkább - tehetjük hozzá: 
1918. december 24-e délutánján vonultak be a román királyi csapatok Kolozsvárra.) 

December 26-ára megérkezett Bem seregeinek hátramaradt része, Hunyad felől ide ért 
Riczkó Ignác ezredes győztes csapata is. Úgyhogy a főparancsnok hadiszemlét tartott a 
Főtéren, előléptetett, kitüntetéseket osztott. Tóth Ágostont alezredessé nevezte ki, s rábízta 
Kolozsvár és környéke katonai parancsnokságát. Czetz János alezredest egy csapat élén Torda 
felszabadítására küldte. 27-én reggel Bem újabb felhívást intézett Erdély lakóihoz. „A magyar 
hadsereg jő, hogy kiszabadítson titeket a reakció rabigája és a katonai zsarnokság a l ó l 8 -
kezdődik a sokszor emlegetett szöveg. Majd bűnbocsánatot ígér mindenféle eddigi politikai 
vétekre, s haditörvényszékkel, halállal fenyegeti meg az ezután vétkezőket. Még aznap Bem 
jelentős számú helyőrséget és ágyúkat hátrahagyva kiindul Kolozsvárról. Désen át december 
29-én Bethlenhez ér, itt legyőzi, megfutamítja Urban seregét. 

A végső napok 
Kolozsvárt a továbbiakban elkerülik a nagyobb események. Rendszerint itt székel az Erdély 

polgári ügyeivel megbízott kormánybiztos: Beöthy Ödön, majd február 6-tól Csányi László. 
Mikor ő a debreceni minisztériumban a közlekedésügyi tárcát kapja, május 6-án Szentiváni 
Károlyt nevezik ki kormánybiztosnak. Július 9-én Boczkó Dánielre száll a tisztség. Különösen 
Csányi és a neki segédkező Asztalos Pál követ tesznek sokat Erdély polgári megszervezéséért, 
a hadműveletek anyagi támogatásért. Csányi tevékenységét egy, a szászok és románok 
elrettentésére szánt igen sajnálatos demonstratív kivégzéssel fejezte be. A szászság érdekében 

25 Kővári László: Erdély története 1848-49-ben. 120-121. old.; a főkormányszéki rendelet közölve: Ok-
mánytár 131-132. old. 
Betevh Ferenc: Emlékezzünk a régiekről. Bem tábornok Kolozsvárra való bevonulásának 50. évfor-
dulója alkalmából. 1848^9. Történelmi lapok 1898. 136-138. old. 

27 Kővári László: Erdély története 1848-49-ben. 141. old. 
28 Okmánytár 136. old. 
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politizáló Stephan Ludwig Roth evangélikus tanárt és lelkészt a gróf Karacsai Sándor 
elnöklete alatt álló rögtönítélő bíróság elé állíttatta. Az ott hozott halálos ítéletet még május 
11-én végrehajtotta a kolozsvári Fellegvárban.29 

1849 folyamán Bem tábornok többször is átutazott Kolozsvárt, Petőfi Sándor pedig vagy 
ötször volt a város vendége. Márciusban több mint egy hetet töltött itt. 

Miután Bécs már április közepén felkéri a cárt, hogy küldjön csapatokat Erdélybe és 
Magyarországra, s májusban a két uralkodó Varsóban személyesen is tárgyal erről, június 4-én 
a cár kijelöli a résztvevő csapatokat és parancsnokaikat. Magyarországra június 18-án, 
Erdélybe 19-én törnek be. Ettcfl fogva csak idő kérdése volt a szabadságharc vérbefojtása. 
Erdélybe Brassónál Lüders tábornok, Besztercénél Grotenhjelm tábornok csapatai érkeztek. 
Az utóbbiak Urban ezredes császári seregét támogatták. Augusztus közepére érnek Kolozsvár 
közelébe a Mezőség felől. Ekkor már Kolozsvár az utolsó szabad város Erdélyben. Kemény 
Farkas ezredes parancsnoksága alatt áll. Augusztus 7-én ide értek a Gál Sándor 
parancsnoksága alatt álló székely seregek is. Mikor Grotenhjelm 13-án megkezdi a felvonulást 
a város ellen, Görgey épp leteszi a fegyvert Világosnál. De erről még Kolozsvárt nem tudnak. 

Augusztus 14-én reggel Makray László huszár alezredes egy csapattal és két ágyúval 
kimegy Apahidán át a Mezőségre felderíteni az ellenség állását. A kályáni tónál bekeríti két 
orosz gyalogos zászlóalj, csak nehezen tudja kivágni magát. Az ágyúk is megszólalnak. Az 
ágyúzásra nagy riadalom támad a városban. A polgárság a védelemre készülődik. Azt hiszik, 
hogy a katonaság is ezt teszi, mikor nagy dobpergéssel felállítják a csapatokat a Főtérre és a 
Belső Közép utcába. Hanem amikor besötétedik, Kemény Farkas lóra ül, s a Monostori úton 
kivonul nyugat fele a városból. Utána negyedóránként egy-egy zászlóalj hagyja el a várost. 
Mind a lakosság, mind pedig a tisztek többsége elégedetlen volt Kemény döntésével. Tény 
azonban, hogy így a város ismét megmenekült a pusztítástól. Augusztus 16-án reggel 
Grotenhjelm tábornok és Urban ezredes kardcsapás nélkül vonulhatott be Erdély 
fővárosába.30 

A várost elhagyó magyar csapatokat még 15-én Szászfenesnél utolérték az oroszok, s kisebb 
ütközet után megfutamították. Bánffyhunyadig vonultak vissza. Itt augusztus 17-én reggel 
haditanácsot tartottak, s Kemény Farkast leváltották a vezérségről, helyébe Gál Sándor 
ezredest választották. Grotenhjelm tábornok orosz csapatai Kolozsvárról Dés fele távoztak. 
Urban ezredes meg akarta a menekülő magyarokat leckéztetni, úgyhogy egy császári csapat 
élén 17-én Bánffyhunyadon utolérte őket, s itt kétnapos ütközetet vívtak. Gál serege 
Csúcsa-Zsibó felé húzódott. Zsibón bevárta Kazinczy tábornok csapatait, s augusztus 24-én 
letették a fegyvert. 

Kolozsvár tehát a szabadságharc másfél éve alatt egyszer állt az országos figyelem 
középpontjában: 1848. május 30-án, amikor az országgyűlés itt mondta ki Erdély unióját 
Magyarországgal. Kétszeri elfoglalása, egyszeri felszabadítása harc, hősi ellenállás nélkül 
történt, nem annyira a polgárok, mint a katonai vezetők akaratából. A város különben a két 
világháború idején is megúszta a hadszíntérré válást, az ostrom pusztításait. 

A város 48-as emlékhelyei 
Kolozsvárt először 1873-ban ünnepelték meg a szabadságharcos forradalom kezdetének 

évfordulóját. Az ötlet Hory Béla árvaszéki elnöktől származott," csatlakozott hozzá még 
kilenc polgár (szerkesztő, tanár, művész). 1873. március 13-án rendezőbizottságot hoztak 
létre, s az ünnepelni óhajtókat a Házsongárdi temetőbe, Bölöni Farkas Sándor (1795-1842) 
sírjához hívták: Az észak-amerikai utazó, a demokratikus eszmék kolozsvári hirdetője 
ugyan nem érte meg a forradalmat, de eszmei előfutáraként tisztelték. A temető magaslati 
pontján, akkor még szabad területen álló mellszobros neogótikus obeliszkjét mindenki 
ismerte. A felhívásra pár százan, esetleg ezren gyűltek össze. Salamon János, Bem egykori 

20 Kővári László: Erdély története 1848-49-ben. 222-223. old.; Erdély rövid története. Bp. 1989. 454. old. 
30 Gracza György: I. m. V. köt. 759-760. old. 
11 Hory Bélának ekkor jelent meg az események kronológiáját bemutató kötete: A nagy napok 1848-49-

ben. A magyar szabadságharc rövid naplója. Kolozsvártt, 1873. 
x A kolozsvári Március 15-iki Állandó Bizottság ünnepélyein tartott Emlékbeszédek 1873-1897-ig. (A 

bizottság 25 évi történetével.) Kolozsvár, 1898. 4-5. Itt öt-hatezer résztvevőről írnak, ami túlzás. 
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tábori prímása és cigányzenekara szolgáltatta a zenét. A Rákóczi-induló és a Szózat után 
Hegedűs István, a Református Kollégium költői lelkű tanára mondott emlékbeszédet, majd a 
Himnuszt követően levonultak a városba: táviratban üdvözölték Kossuth Lajost. Este 
díszlakomát szerveztek. 

1874-ben már a Redut nagytermében tartották az emlékülést, s a beszédet a 48-as 
küzdelmek harcosa, a Református Kollégium történelemtanára, Sámi László mondotta. 
1875-ben kapott hivatalos jelleget a megemlékezés. Részt vett rajta a fő és alispán, a 
polgármester is, az esti díszlakomára pedig 157-en jelentkeztek. Az évi műsorok 
állandósultak: többnyire cigányzenekar hazafias számai után emlékbeszédre került sor, majd 
szavalat, énekszám következett, végül bankett. A színhely is az unió kimondásával 
megszentelt Redut-terem lett. Az 1876-os ünnepség után jutottak arra az ötletre a szervezők, 
hogy hozzanak létre egy Március 15. Állandó Bizottságot, mely évközben is gyűjtsön, s 
tervszerűen készítse elő a márciusi ünnepségeket. Ez a város tekintélyes férfiakból álló 
bizottsága 1891-ben Kuszkó István javaslatára elhatározta, hogy egy 1848-1849. Országos 
Történelmi és Ereklye-Múzeumot hoz létre, s ebben gyűjti össze a szabadságharc tárgyi 
emlékeit. A város Tornavívoda emeleti helységeiben Kossuth Lajos 90. születésnapján, 1892. 
szeptember 18-án meg is nyílt a múzeum. Igazgató őre Kuszkó István lett. A gyűjtemény 
szépen gazdagodott az első világháborúig. Ä háborút követő hatalomváltás után maga a 
bizottság feloszlott, mert március 15-ét nem lehetett nyilvánosan ünnepelni. A múzeumot 
viszont a Mátyás király szülőházában 1925-ben újra megnyitották, s az 1930-as évekig 
működött. 1941-ben kísérlet történt a bizottság újraélesztésére, s a múzeum anyagából 1946 
márciusában rendeztek utoljára kiállítást. * A múzeumba rengeteg dokumentum, emlékirat 
került. Ez adta az ötletet Kuszkónak, hogy a szabadságharcos emlékek ápolására 1892-ben 
megindítsa a havonta megjelenő 1848-1849. Történelmi Lapokat. Ennek hét évfolyama a 
forradalom és hősei kultuszának tárháza. 

A múzeum élén Deáky Albert elnök és Hory Béla alelnök vezette bizottság állt. Feladatának 
tartott a begyűjthető emléktárgyak felkutatása, megőrzése mellett a kegyhelyek azonosítását 
és emléktáblával való megjelölését, a szabadságharcosok és sírjaik nyilvántartását. Ha nem is 
ők állítottak minden 1848-as emléktáblát, folyóiratukban hírt adtak felavatásukról, az évente 
lefolyt ünnepségekről. 

Az Erdély-Múzeum legjelentősebb alkotása a Székely vértanúk emlékoszlopa Kolozsvár 
Szamosfalva felőli határában. Tamás András és Sándor László honvéd tiszteket Csíkban 
tartóztatták le, s onnan küldték Karl Urban ezredes katonai törvényszéke elé. 1849. október 
18-án mindkettőt kötél általi halálra ítélték, s ki is végezték. A kivégzés helyét nehéz volt 
azonosítani, annak közelében egy vasút melletti dombot választottak ki az emlékmű helyéül. 
A millennium alkalmából Schmiel (Sebestyén) Dávid kolozsvári építkezési cégtulajdonos 
vállalta, hogy az Ereklye-Múzeum tervei szerint ingyen emel emlékművet. Április 1-én 
tartották az ünnepélyes alapkőletételt, a felavatásra a kivégzés évfordulóján, 1896. október 
18-án került sor. A ráccsal övezett 16 m2 felületű emlékmű egy 2 m magas kereszt alakú 
kőalapzatra helyezett 8 m magas terméskő obeliszkből állt.' Felirata így szólt: 

t 
HONVÉD 

VÉRTANÚK 
EMLÉKE 
A hazáért 

és a nemzet jogaiért 
1849. október 18-án 

a bitófán vértanúhalált 
szenvedett 

Tamás András alezredes, 
sz. Csíkmádéfalván 1784. X/16., 

Sándor László őrnagy 
az I. székely ezred 1-sö zászlóaljában 

sz. Csík-Tapolczán 1796. 

33 A múzeumi anyag sorsáról lásd: Gaal György: a 110 éves EMKE. Művelődés 1995. 8-9. sz. 
34 Gaal György: A millennium Kolozsvárt. Befejező rész. Helikon 1997. júl. 25. 
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Az emlékoszlopot az I. világháború után megrongálták, 1941 nyarán állították helyre. Az 
1970-es években a felső obeliszket megint ledöntötték, összetörték, darabjait máig is ott 
hevernek. A kolozsvári magyarság 1990 óta október 6-án szokta ezt a emlékmű-roncsot 
megkoszorúzni. Többször tervbe vették helyreállítását. 

A Petőfi-emléktábla is millenniumi megajánlásból született. A De Gerando Antonina 
vezette Felsőbb Leányiskola lelkes magyartanára, Versényi György kezdeményezésére 
elhatározta, hogy emléktáblával jelölteti meg a Biasini- szálló falán azt a szobát, ahol Petőfi 
Sándor és felesége nászútjukon megszállt. A tábla csak 1897-re készült el, március 15-én 
avatták fel. Az iskola kórusa énekelt, Versényi mondott beszédet. Ebben rámutat , hogy Petőfi 
többször is járt Kolozsvárt, s egy alkalom kivételével mindig a Biasiniben szállt meg,.35 Egy 
újabb kimutatás szerint Petőfi 1849. január 17-én, február 25-27-én, március 10-18-án, 
26-28-án és feleségével együtt július 19-én tartózkodott a városban. Februárban Burián Pál 
könyvkereskedő vendége volt. A szerény tábla felirata: 

Itt volt szállva 
PETŐFI SÁNDOR 

és neje 
1847. okt. 21-től 24-ig. 

Megjelölte a helybeli áll. 
felsőbb leányiskola kegyelete 

1897. márc. 15. 

A Biasini volt Kolozsvár első, a reformkorban megnyílt szállodája. Itt lakott 1846-ban Liszt 
Ferenc is. Egy másik pléhtábla arra emlékeztetett, hogy a forradalom napjaiban, 1849 
júliusában itt szállt meg a román Nicolae Bälcescu és Cezar Bolliac. Ezt a táblát Kolozsvár 
polgármestere 1996-ban leszedette, s egy hatalmas román és angol nyelvű bronz táblát tétetett 
a kapu mellé a magyarokat gyalázó szöveggel. A Petőfi-emléktábla is hozzájárulhatott ahhoz, 
hogy 1898-ban az addigi Külső Torda utcát Petőfiről nevezték el. Most Avram lancu nevét 
viseli. A Petőfi-táblát az 1920-as években eltávolították, 1939-ben - hosszas utánjárás nyomán 
- helyezték vissza. 1990 óta március 15-én e táblánál tart koszorúzást a magyarság. 

Az unió-emléktabla a nagy esemény félszázados évfordulójára, 1898-ban készült a Ferenc 
József Tudományegyetem diákjainak költségén. Kolozsvár városa május 30-án rendezett 
emlékülést a Redut patinás nagytermében. Az egykori események szemtanúja, Kőváry László 
történész mondott emlékbeszédet. Délben 12-kor került sor a bejárati kapu feletti ablakközbe 
helyezett, Fadrusz János tervezte címeres bronz emléktábla leleplezésére. Szövege így szólt:36 

AZ ERDÉLYI ORSZÁGGYŰLÉS 
ITT HATÁROZTA EL AZ 

UNIÓ 
LÉTESÍTÉSÉT MAGYARORSZÁGGAL 

1848. május 30. 
A FÉLSZÁZADOS ÉVFORDULÓRA 

EMELTETTE AZ EMLÉKTÁBLÁT 
AZ EGYETEM IFJÚSÁGA 

1898. május 30. 

Az. első világháború után eltávolították a táblát, majd 1941 nyarán visszahelyezték, az 
1940-es évek közepén újra leszedték. A tábla leleplezésekor az előtte levő Belső Monostor utca 
hivatalosan is felvette az Unió nevet. A kolozsváriak máig így emlegetik (most Memo-
randumului utca). 

A Bem-emléktáblát az Ereklye-Múzeum tétette Kolozsvár felszabadításának 50. évfor-
dulóján arra a házra, melyben a jeles tábornok megszállt. Ez a ház a Főtér és a Belső Közép 

35 Petőfi-emléktábla leleplezése. Ellenzék 1897. márc. 16.; Petőfi kolozsvári tartózkodásait dá tum szer-
int felsorolja Dávid G\jula-Mikó Imre Petőfi Erdélyben (Bukarest, 1972) c. kötete a 315. lapján. 

36 Lówi/ Dániel-Demeter V. János-Asztalos Lajos: Kőbe írt Kolozsvár. Kolozsvár, 1996. 88-90. old. 
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(utóbb Deák Ferenc) utca sarkán állt. Dr. Pataki Sámuel református tanár és orvos építette, 
majd 1804-ben örökösei eladták a tudós és politikus Teleki Domokosnak. Ő látta itt vendégül 
Bemet, aki mindössze két éjszakát töltött e házban. Későbbi látogatásaikor nem tudjuk, hol 
szállt meg. Az Ereklye-Múzeum vezetősége december 4-én határozta el a ház megjelöltetését. 
Engedélyt kért rá a Teleki-örökösöktől. Reimann Károly sírkőfaragó ingyen vállalta a svéd 
gránit tábla elkészítését, megtervezésében Pap Gábor festőművész segített. December 25-én 
délelőtt a főispán és polgármester, több 48-as honvéd jelenlétében került sor a leleplezésére. 
Szabó Sámuel honvédegyleti elnök mondott a ház erkélyéről emlékbeszédet, Deáky Albert 
múzeumi elnök leplezte le a táblát.-17 

Felirata: 
E HAZBAN VOLT SZALLVA 

BEM JÓZSEF 
HONVÉD TÁBORNOK 

1848. DECZEMBER 25-IKI 
GYŐZEDELMES BEVONULÁSAKOR. 

Az 1940-es években március 15-én e táblát is megkoszorúzták. 1994 júniusában a már 
háromemeletesre átépített ház lefestésekor Kolozsvár polgármestere levakoltatta a táblát. 
Csak hónapok múlva a város magyar tanácsosai tisztították meg. 

Van Kolozsvárnak egy román nyelvű, a szabadságharchoz kapcsolódó emléktáblája is. Ezt 
az 1980-as években állították a város fölé emelkedő Fellegvár és északi kaputornyának déli 
oldalára. Itt, a Fellegváron végezték ugyanis ki 1849. május 11-én a szász Stephan Ludwig 
Rothot. A tizenegy soros, ferdítésekkl teli román szöveg a magyarság megbélyegzésére 
készült, így az „ellenforradalmi magyar nemesség"-et hibáztatja a kivégzésekért.38 

A sírkövek tanúságtétele 
A 48-as emlékek gazdag tárháza a Házsongárdi temető. Számos, egykor 48-as harcost 

takaró sírja, köve az utóbbi évtizedekben elpusztult. A ma is álló sírok közül csak néhányon 
szerepel utalás a halott honvédi rangjára, szerepére. Az 1848-1849. Történelmi Lapok 1894. 
november 1-i száma 39 halott nevét veszi nyilvántartásba. De azután még sokan kerültek ide. 
Jelenleg vagy 40, a forradalomban is résztvevő személy sírja kereshető fel, s pár 
elpusztítottnak is tudjuk a helyét azonosítani. Itt csak néhány sírra térhetünk ki.39 

Még áll az a megkopott, urnával záruló terméskő oszlop, amelyet a Csík széki Honvéd 
Egylet 1869-ben állított Tamás András vértanú emlékére. Akkor nem tudták, hova is temették. 
Szép márvány-domborműves emlékoszlopa van gróf Bethlen Gergely (1810-1867) 
honvédezredesnek, a vízaknai és piski csaták hősének. Asztalos Pál (1816-1849) 1848/49-es 
képviselő, kormánybiztos korhű emlékkő alatt pihen. Közelben látható Berde Mózsa 
(1815-1893) háromszéki kormánybiztos kőszarkofágja. Itt nyugszik a nemzetőr hadnagy, 
polihisztor professzor, Brassai Sámuel (1800-1897). Szomszédos vele Debreczeny Mártonnak 
(1802-1851), az 1848-as unió-bizottság tagjának a nyughelye. E részen áll Méhes Sámuel 
(1785-1852) 1848-as erdélyi követ, tanár és szerkesztő erősen megdűlt köve. Csiszár József 
(1833-1893) honvéd alvadász bal karját veszítette a csatában. Akárcsak Esterházy Kálmán gróf 
(1830-1916), 1848-as honvéd huszár hadnagy, akinek a szebeni csatában jobb karját roncsolták 
szét. Utóbb Kolozsvár főispánja lett. Esterházy Miguel gróf (1825-1923) sírjára rá is vésték: „a 
Sándor-huszárok kapitánya, 48-as honvédtiszt, szabadsághős, aradi fogolj" [sic!] 

Vidékünkön őt tartották az utolsó 48-as honvéd tisztnek. Erdély Széchenyije, gróf Mikó Imre 
(1805-1878), az agyagfalvi székely nemzeti gyűlés elnöke a temető legmagasabb emlék-
oszlopa alatt fekszik. A bejárat közelében díszhelyet kaptak Nagy Péter (1819-1884) 
református pap, utóbb püspök, a forradalom alatt gyutacsgyár alapítója, Sámi László 
(1817-1881) és Szabó Sámuel (1829-1905) református tanárok. Sámi feleségének, Király 

17 Gaal György. A Bem-emléktábla története. Erdélyi Híradó (A Szabadság melléklete) 1994. jún. 29. 
38 A felirat szövege megtalálható Lőivy Dániel-Demeter V. János-Asztalos Lajos idézett műve 98. lapján. 
10 A temető részletes leírása: Gaal György. Tört kövön és porladó kereszten. Kolozsvár, 1997. 

24 



Jankának (1830-1914) az emlékkönyvébe Petőfi is írt verset. Távolabb a református igazgató 
tanárnak, Sárkány Ferenc (1822-1896) honvéd hadnagynak is szép oszlopa van. Bem 
prímását, Salamon Jánost (1825-1899) portrés emlékkővel tisztelték meg. Grois Gusztáv 
(1811-1874) főbíró oszlopa - ha nem is eredeti helyén - még áll. Mellette Gyergyai Ferenc 
(1799-1874) 1848-as követ, későbbi királybíró szerényebb, ide áthelyezett köve látható. 
Kriptában nyugszik az angol származású Paget János (1808-1892), Bem egykori szárny-
segédje. És sorolhatnók az ismert neveket: Jósika Miklós (1794-1865) regényíró, Jakab Elek 
(1820-1897) és Kőváry László (1819-1907) történészek, Martin Lajos (1827-1897) matematikus, 
Haray Viktor (1818-1882) színművész. Életrajzaikból kitűnik 1848-as szerepük. 

Már idegen felirattal megjelölt tassi Végh Bertalan (1813-1902) huszár ezredesnek az 
egykori díszes kriptája. Aradon golyó általi halálra ítélték, majd ezt várfogságra változtatták. 
Inczédy Sámuel (1811-1893) ezredesnek, Bem legkedvesebb alvezérének csak INZÉDY 
feliratú márványkövét egy jó évtizeddel ezelőtt pusztították el. Zsákodi Horváth Ignác huszár 
alezredes, emlékíró sírjának a helyét sem tudjuk azonosítani. 

A minoriták sírkertjében latin feliratos oszlopon „Alexander Bardócz" (1817-1892) lelkész 
neve olvasható. Mint az aradi rendház tagja, 1849. október 6-án ő kísérte a vesztőhelyre 
Schweidel József és Török Ignác tábornokokat. S itt nyugszik az egyik aradi vértanú, 
Leiningen-Westerburg Károly felesége, törökbecsei Sissányi Erzsébet (1826-1898). Meg-
özvegyülve gróf Bethlen József 1848-as huszárszázadoshoz ment feleségül, s az ő révén került 
a házsongárdi Jósika-kriptába, férje mellé.40 

A mai kolozsvári fiatalok alig-alig tudnak 1848 magyar, s főleg helyi hagyományairól. 
Számukra inkább március 15, mint nemzeti ünnep megy fogalomszámba. Ez az a nap, amikor, 
ha a magyar ünnepel, a polgármester tiltakozik, s mindent elkövet, hogy megakadályozza a 
ünneplést. A még meglévő emléktáblák, a düledező sírkövek azonban őrzik annak emlékét, 
hogy Kolozsvár is kivette részét a szabadságharcból. 

Goal György 

Szemelvények az 1848/49-es 
emlékirat-irodalomból 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc gazdag emlékirat-irodalommal rendelkezik. 
Nemcsak a forradalom vezető személyiségeinek visszatekintéseire gondolunk itt, mint 
például Kossuth Lajos-. Irataim az emigráczióból, Görgey Artúr. Életem és működésem 
Magyarországon 1848. és 1849. években, Klapka György: Émlékeimből című művekre, hanem 
az események legkülönbözőbb rendű és rangú résztvevőinek, szemlélőinek, vagy akár 
ellenfeleinek memoárjaira is. A kétfajta megközelítés között lényeges különbségek vannak, 
melyek közül a legfontosabb az, hogy a meghatározó személyiségek visszatekintése politikai 
szempontú, azaz az eseményeket, történéseket értékelik, önmaguk tetteit magyarázzák, okokat 
és okozatokat keresnek, összefüggéseket igyekeznek felismertetni. A másik megközelítés 
legtöbbször alulnézeti: az események résztvevői, a csaták közvitézei, a győzelmes hadjáratok 
hősei, a vereségek következményeinek elszenvedői, a bukás után büntetésből besorozottak 
emlékiratai általában izgalmasabbak, érdekesebbek, mert emberközelibbek, mint a nagyobb 
összefoglaló művek. 

Az emlékirat-irodalomból a legkevésbé ismertek az orosz cári hadsereg tisztjeinek 
emlékiratai a magyarországi hadjáratról. Ezek többnyire orosz folyóiratokban jelentek meg a 
XIX. század ötvenes éveitől kezdődően, számuk felszaporodott a század második felében, a 
krími háború után (az orosz-osztrák érdekközösség megbomlásával), majd a XX. század első 
évtizedében. Magyar fordításuk nem, vagy hiányosan készült, töredékesen láttak napvilágot 

40 Cr. Leininßen-Westerburg Károlyné. 1848-49. Történelmi Lapok. 1898. 135-136. old. NB. Kővári L. a 
század vegén Kővárynak írta a nevét! 
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ma már szinte hozzáférhetetlen folyóiratokban. Kitűnó' válogatás jelent meg ezekből 1988-ban 
az Európa Könyvkiadó Bibliotheca Historica sorozatában,1 Rosonczy Ildikó bevezető 
tanulmányával és jegyzeteivel. Az orosz tisztek visszaemlékezéseit olvasva egyértelműen 
kiderül, hogy néhány kérdést a szabadságharc végkimenetelével kapcsolatban fölösleges 
vitatnunk. Például a leglényegesebbet: volt-e, lehetett-e magyar remény a győzelemre, lett 
volna-e értelme a harc folytatásának az orosz beavatkozás után? A válasz - sajnos -
egyértelműen nem. Az orosz-osztrák számbeli és fegyverzeti fölény olyan hatalmas volt a 
hősies-kivérzett ország felett, hogy az ellenállás egyenlő lett volna az önpusztítással, az 
öngyilkossággal. 

Minket azonban nem a sorsdöntő kérdések érdekelnek jelen összeállításunkban, hanem 
azok a szemelvények, amelyek a forradalom és szabadságharc részletkérdéseit világítják meg, 
természetesen a memoárírók szemszögéből. Az említett cári tisztek naplóiból például azok, 
amelyek egy más kulturális körből érkezett szemével láttatják a magyar földet és népet. Pjotr 
Vlagyimirovics Alibin, a 22. (kamcsatkai) vadászezred ezredsegédtisztje A magyar háború című 
visszaemlékezésében a következő rácsodálkozással ír észak-magyarországi tapasztalásairól, 
közelebbről Tokaj-Hegyaljáról, amely a XIX. század közepén még Európaszerte kivételesen 
jómódúnak számított. 

„Meg kell jegyeznem, hogy Mád a kitűnő magyar bor egyik fő termőhelye. Lakosait a jómód, több 
helyen szembetűnő gazdagság jellemzi. E hegyvidéken számos, Mádhoz hasonlóan tiszta és kitűnő 
rendben tartott városkát találunk, s ezekben nem látni egyetlen szegény embert sem. Itt, úgy tűnik, 
mindenki vagyonos vagy gazdag. Jólétüket a bortermelés biztosítja. Házaikat kőből építik, többségükben 
földszintesek, ritkábban emeletesek, tetőfedésre zsindelyt és bádoglemezt használnak, a tető csúcsát rövid 
póznám szegeit s fából faragott csillaggal díszítik. A házakat kívülről szép fehérre meszelik, s ezzel külön 
kiemelik az ablakokat védő zsaluk élénkzöld színét. A szőlővel befuttatott házacskák szinte elvesznek a 
gyümölcsfák, pazar szépségű dió-, gesztenye- vagy akácfák sűrű lombjai között. Az utcakertekben 
versengve pompáznak a szebbnél szebb virágok. 

A lakóházak belsejét csodálatos tisztaság jellemzi: az ágyakon valóságos dunna- és párnahegyek, 
melyeket csipkés szélű, kötött és csipkézett, de az ágynál valami furcsa oknál fogva mindig rövidebb 
terítővel takarnak le. Csipke díszíti a párnahuzatok széleit is. A szobák kellően bútorozva, a falakon 
díszes keretekben foglalt metszetek, faliórák. A gazdagoknál teljesen európai jellegű, mondlmtnánk 
fényűző berendezést láttunk: szőnyegeket, tükröket, bronzedényeket. A gazdák sok lábasjószágot és 
szárnyast tartanak, háziállatjaikat - kezdve a jól táplált, formás, erős és rendkívül kitartó lovakkal, a 
nagy szarvú ökrökkel, az egészen furcsa külsejű, a miénknél nagyobb, göndör szőrű disznókig és az itt 
honos nagy testű libákig, melyek pelyhes tolla olyan, mintha megtépázták volna - nagyszerűm 
gondozzák... 

A magyarok lakóháza, gyakran még a szegényebbeké is, általában két részből áll. Az első és hátsó részt 
egy nagyobb helyiség választja el, s ebben van a tűzhely. Használati tárgyaik is mások, mint a mieink, a 
vizet például nem vödörben, mint nálunk, hanem változatos formájú korsókban tartják, s azok száját 
pedig, hogy ne érhesse szemét a vizet, átlyuggatott cserépfedővel zárják le. Általában nagyon sok a kút, 
azok a törökök kútjaira hasonlítanak: kör alakúak, s a belső részüket a mi fagerendáink helyett téglával 
építik ki. Majdnem valamennyi házhoz tartozik egy-egy külön lejáratú, kövezett pince is. A pincéhez (a 
tulajdonos vagyoni helyzetétől függően) több oldaljárnt tartozhat, ezeket boltíves tartóoszlopokkal, 
falakkal és bemélyedésekkel képezik ki. Némelyik pince - az oldaljáratokat is beszámítva - egy versztánál 
is hosszabban nyúlik a föld alá. Az ilyenekben, évek szerint beosztva, sok-sok esztendőkön, akár száz 
éven át érlelik a bort. Van egy olyan pince - azt állították, úgy emlékszem, hogy Szántón, azaz egyik 
legjobb minőségű tokaji borfajta termőhelyén -, amelyben a kis híján száz esztendővel ezelőtt a 
különböző európai uralkodóházak részére megvásárolt s megbízottjaik által lepecsétel hordókat őrzik. Az 
udvari szállító minden esztendőben eljuttatja gazdáihoz az esedékes legöregebb hordót, s helyére mindig 
egy-egy újabbat visznek érlelődni a pincébe. Lehetséges ám, hogy az egész csak legenda, amit el akartak 
hitetni velünk, arra a kérdésünkre ugyanis, hogy hol tekinthetnénk meg e ritka nevezetességet, kitérő 

1 A magyarországi hadjárat 1849 - Orosz szemtanúk a magyar szabadságharcról. Bibliotheca Historica 
sorozat, Európa Könyvkiadó. Bp. 1988. 

2 U. o. 176-178. old. 
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válaszokat adtak, az ilyen pincét titokban tartják, mondogatták, a jelenlegi zavaros helyzetbm pedig, úgy 
mondták, még a kijárataikat is befalazták, s a gazdáikon kívül nem találhat rájuk senki sem... 

Házigazdánk szerint a legjobb bor a tokaji hegyen terem. Ez a hegy a Kárpátok Hegyalja néven ismert 
nyúlványhoz tartozik, s a Tisza jobb partjához érve, a Tisza meg a Hernád folyók völgyeit választja el 
egymástól. A Hegyalján számos, bortermeléssel foglalkozó városkát találunk, közülük a leghíresebbek: 
Tállya, Szántó, Mád, Bodrogkeresztúr; Tarcal község határában a Mezőtállya-hegyen terem kitűnő'bor. 
A legdrágább nedűt adó szőlőskert egy mindössze hat verszta szélességű hegyoldalon terül el..." 

Mindannyian ismerjük Kossuth nagyhatású szónoki beszédét, melyet 1848. július 11-én mon-
dott el. A szónoklástan iskolapéldájaként tanítják iskoláinkban. Ismerjük a jelenet képi 
ábrázolásait, a szöveg szófordulatait, szállóigévé vált sorait. De kevesen ismerik a beszéd 
elmondásának körülményeit és lélektani hatását. Ezt a légkört idézzük most meg egy 
jelenlévő szemtanú, Vajda János költő', 48-as honvédtiszt naplójának soraival:3 

„E szónoklatnak s hatásának tanúja voltam. Petőfi, Vasvári s több ily népvezéri egyéniség közt a 
képviselőház baloldalán (a redut teremben) jó helyre vergó'dtem. Kossuth éppen súlyos betegségéből 
lábadt föl, s oly gyönge volt, hogy úgy vezeték föl barátai az ülésterembe. Híre volt, hogy beszélni fog, ha 
„bír". Hosszabb s nagyobbszerű szónoklatra részéről senki sem volt elkészülve. 

A betegség igen észrevehető'nyomaival arcán s alakján, halványan lépett a szószékre. Az ember szinte 
féltette és mondani szerette volna neki: „Ne erőltesd s kíméld magad; várj, míg helyreállsz, hisz téged 
senki sem pótol." 

Ő valóban igen gyönge, halk hangon kezdé beszédét, engedelmet kérve a hallgatóságtól, hogy 
hangosabban nem bír szólni; de oly csönd volt a teremben, hogy még susogó hangját is meg lehete 
hallani. 

A haza állapotának föstésén kezdette, előadván, hogy kívülről nincs mit remélnünk, s magunkon 
magunknak kell segítenünk. Ezalatt a hangja mindegyre erősbült, mozdulatai élénkültek, s úgy tetszék, 
mintha a lelkesedés előbbi egész erejét visszaadná. 

Midőn már vagy fél óráig beszélt, nemcsak ó'maga, de a hallgatóság is elfeledkezett testi betegségéről, 
s a szónoklás állott előttünk, ereje egész nagyságában. A lelkesedés egyre fokozódott. Már minden 
egymásra következő mondata gyújtott, elragadt, meghatott, a közönség mintegy fuldokolt a hatás alatt, 
mert lelkesedése küzdött a figyelemmel, s elnyomta tetszése kitöréseit, hogy meg ne zavarja a szólót, s 
nehogy a zajban egyetlen szótag rá nézve értetlen maradjon. Midőn szónoklatában odáig ért, hogy a 
haza megmentésére kétszázezer katonát kíván, a képviselőház nem állhatta ki tovább: nem várhatta, hogy 
beszédét, vagy bár e mondatot bevégezze, közbekiáltva: »megadjuk!«, mint egy test fölállott, a karzat 
éljen-viharba tört ki, s néhány percig tartott a lázas jelenet, mely a magyar országgyűlések történetében 
a légritkábbak egyikének s a forradalom egyik legnevezetesebb mozzanatának mondható. 

A nemzeti egyetértés e nagyszerű megnyilvánulása mindenkit átvillanyozott, örömkönnyek 
csillogtak a szemekben, képviselői, hallgatók egymást átölelték, mintegy bizonyosnak tartva, hogy a haza 
meg lesz mentve. 

Azt hivők, hogy a szónoki hatást ennél magasabbra vinni lehetetlen. De csalódtunk. Kossuth szónoki 
ereje határtalan volt. 

Nagy sokára a zaj lecsillapulván, a mély csöndben Kossuth a meghatottság lágy hangján, mintegy 
elfordítva magától az őt illető kitüntetést, szerényen meghajtotta magát, mondván, hogy ezennel 
meghajlik a nemzet nagysága előtt! 

A hallgatóság e ponton valóban nem tudta, mit csináljon. Érezte, hogy bármit cselekszik, már külső 
jelekkel ki nem fejezheti megindulását. E szónoki fogás váratlan és kétségkívül rögtönzött volt, mint 
általán Kossuth minden beszéde, és mégis a szónoklat történetében alig találhatnánk ehhez zsenialitásra 
foghatót. 

A lelkesedés zaja újólag kitört és nem szűnt meg többé. 
E hosszan tartó zaj alatt Kossuth a lángoló szónokból lassankint a beteg emberré változott át, s 

egyszerre hozzárohanó barátai karjai közé hanyatlott. Egészen kimerült arca ismét elhalványult, szemei 
lecsukódtak. Sokan megdöbbentek s a legrosszabbtól kezdettek tartani. 

1 Vajda János: Egy honvéd naplójából. Gondolkodó Magyarok sorozat, Magvető Könyvkiadó, Bp. 1981. 
28-30. old. 
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A közönség a legrendkívülibb fölindulásban, aggodalom, lelkesedés érzelmei közt tolult kifelé, szemeit 
az alélt szónokra függesztve, kit barátai karjaikon inkább vittek, mint vezettek ki és le a gyűlésteremből. 
Még a lépcsőn is kísértem őt szemeimmel s láttam, mint lógtak karjai s lábai s arcának sárgasága 
tanúskodott, hogy elgyöngülése nem csupán szellemi lázasság, de valósággal testi kimerültség 
következménye is. 

Az egész jelenet rajza hűtelen lenne, ha meg nem említeném, hogy a tömegben nagy volt azok száma, 
akik a jelenet hősét félistennek nevezték." 

Több napló, memoár megemlékezik a szabadságharc gyermekhőseiről. Azokról, akik 12-16 
évesen álltak be a honvédseregbe. Életkorukat letagadva, felnőtteket is meghaladó bátorságról 
tettek tanúságot. S nem csak a diákok, hanem az egyszerű, tanulatlan paraszt- és polgárifjak 
is. Karsa Ferenc naplója4 több helyütt is megemlékezik róluk. Szabó József nagykinizsi (Abaúj 
megyei) 12 éves bojtárfiú nemcsak hét ütközet első vonalában harcolt, de bátorságával és 
leleményességével több alkalommal is segített az éhező, nélkülöző honvédeknek. A tápió-
bicskei csatában halt hősi halált. Az alábbi eset 1848 decemberében történt: 

„A nap szálló félben volt. Az első két szakasz kiállította az őrszemeket, a másik két szakasz 
készenlétben egy mély árokban helyezkedett el. Kapitányom a fáradságtól, éhségtől elcsigázottan hevert 
le a sárba s azonmód elaludt; a többi tisztek a másik század tisztjeivel a budaméri kocsmába 
behúzódtak... kártyázni; Körmey elment az előőrsöket megvizsgálni. - A legénység zúgolódott amiért 
élelmezéséről nem gondoskodnak. 

No már ekkor tisztában voltam a körülményekkel hogy az ilyen tisztek mellett, az istenen kívül csak 
magam segíthetek magamon meg a századon. Éhségem és a század mind hangosabbá válni kezdő 
zúgolódása késztettek, hogy Koczák Pestát Korlátról a ki kondás bojtár professzióval [foglalkozással] volt 
a törzskönyvbe beírva, előszólítottam, hogy nézzen szét Budamérban mit lehetne ott ennivalónak 
szerezni? - Egy negyed óra múlva jelenti: van húsnak való, de kenyér nincs. -„Kenyér helyett" szól 
közbe Szabó Jóska, a kinyizsi juhász bojtár, -„jó /essz a káposzta - a meg van a kocsma pincéjében." Ez 
a Szabó Jóska őrmesteri szolgám volt, s mindég oldalamnál tartózkodott egész Tápió Bicskéig, a hol 
mellettem esett el. Koczák Pesta és Szabó Jóska kellőfedezettel, egyik húsért másik káposztáért, elmentek. 

Hoztak egy süldőt, egy riska tinót; - a tinót lábon hozták, mivel az ő néma türelmességében 
bizakodtak, de a süldőt leszúrva. - Hogy a kapitányt fel ne ébresszük csendesen hozzá heveredtem, a fél 
század pedig, hogy a járó-kelő patrolok [őrjárat] figyelmét fel ne költse - a jóllakás andalító reményével 
nyugodtan, szó nélkül várta a sült... no nem a galambot, de a disznó és marhahúst, csak n műértők 
foglalkoztak a nyúzással és boncolással... 

Az első sistergésre a kapitány felpislantott, és mint a legerősebb szagláló-érzékkel ellátott cseh vizsla 
a bográcsok felé fordítva orrát, kérdé: „mit sütnek? " - egy kis húst hozattam a faluból mondok; „adjanak 
nekem is belőle" kérte együgyűen; -felkeltem; mondván Koczáknak hogy válogasson neki marhahúst, 
nehogy észrevegye a disznóhúst. „Hát káposztát ne adjunk neki?" kérdé Koczák. „Azkéne még, bolond, 
hát ha megtudja, hogy loptuk?" - Ennek a beszédnek kettős hasznát vettük, egy hogy a kapitáiíy 
csak-ugyan mit se tudott meg másnap reggelig, amikor osztán az egész világ megtudta; - más meg az 
hogy úgy Koczák mint az összes legénység elértette, hogy az én bőröm épségben maradása okáért a már 
megtörtént csínynek titokban kell maradnia. 

Közeledett az éjfél, avval az előőrs felváltásának ideje; hamarosan jóllaktunk: a félig sült hússal és 
nyers, hordós káposztával, a szakácsokat a kapitány mellett őrnek hagyva az előőrs felváltására 
indultam..." 

Major István tüzérhadnagy végigküzdötte a szabadságharcot: előbb nemzetőrként, majd 
honvédként, később tisztként vett részt a sorsdöntő csatákban: a pákozdi ütközetben, 
Schwehatnál, Komárom védelménél, Buda felszabadításánál, Temesvár ostrománál, azaz 
1848. március 15-től 1849 végéig. Naplója5 páratlanul izgalmas, érdekfeszítő olvasmány: az 
egyik legszebb is a memoárok közül, érzelmi azonosulásra is készteti olvasóját a magyar 
szabadságharc mellet. A most idézett szemelvényen keresztül fájdalmasan érzékelhetjük, 
milyen mértékben sikerült az osztrákoknak megvalósítaniuk a történelem máig leghatásosabb 

4 Karsa Ferenc: Szabadságharcos napló - „A körülöttem és velem 1848. és 1849. években történt 
események". Zrínyi Kiadó, Bp. 1993. 31-32. old. 

5 Major István: Honvédélményeim - Major István negyvennyolcas tüzérhadnagy emlékezései. Mag-
vető Könyvkiadó, Bp. 1973. 
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és legkártékonyabb elvét, az „oszd meg és uralkodj" taktikáját a magyarok és a magyarországi 
nemzetiségek között, mellyel - előtte és utána - évszázadokra elhintették a gyűlölködés 
magvát. A „vad rác" és a „kegyetlen oláh" minősítés e példa alapján nem indokolatlanul és 
hamis előítéletekből kerülhetett be a magyar nép szóhasználatába. 

Az emlékiratból a világosi fegyverletételt követő bujdosás idejéből idézünk egy részletet:6 

„Ezalatt mind közelebb lehetett hallani az ellenség lovai dobogását s a gyalogság zaját. Nemsokára a 
németeket vezető oláhok kutyái szaglászva jöttek felénk. Mikor megláttak, meglapultak a földön, s várták 
gazdájukat. E kutyákat lovaink hamar észrevették, s kezdtek horkolni, ebből gyanítottuk, hogy 
ugyanezen oláhok lehettek itt múlt éjjel kémszemlén kutyáikkal, s ezektől ijedtek meg lovaink; midőn az 
oláhok megtudták hollétünket, csendesen mentek vissza a németekhez, kiket most háromfelül vezetnek 
felénk, és közelednek felvont fegyverrel. Mikor meglátták a kitűzött fehér kendőt s a gúlába rakott 
fegyvereket, szuronyt szegezve, gyors léptekben vettek körül, és foglyok lettünk, s csudálkoztunk, hogy 
mért jött ily nagy erő ellenünk; talán azt hitték, hogy a hegyek között lévő honvédeket itt együtt találják, 
- miben csalódtak. Mindaddig szuronyt szegezve vettek körül, míg tisztjeik hozzánk értek, kik előtt 
őrnagyunk szalutált, mit ők nem viszonoztak; ehelyett a gőgös tisztek egyike, a lovaskapitány durván 
kiáltá: „seit ihr da, Kossuthhimde!" (Itt vagytok, Kossuth-kutyák!), s őrnagyunk elé állt, s mérgesen 
kérdé, persze németül: „wo sind die übriges rebeller?" (Hol van a többi lázadó?). E kérdésre őrnagyunk 
magyarul válaszolt, s azt mondá: „a hegyek közt". Ez a rövid magyar válasz kivette sodrából a durva 
kapitányt, és dühösen kérdé: „sprechen sie nicht deutsch?"(Nem beszél németül?). Erre azt a választ 
kapta, hogy keveset. Mire fenyegetően mondá: „ich verde ihnen son lernen1." (Majd én megtanítom rá!). 

Ezalatt a gyalogos kapitány parancsolá, hogy a honvédektől szedjék el a töltényeket, s a fegyverekről a 
szuronyokat leszedjék, s összekötve lovaink hátára rakják, s az üres fegyvert a honvédek magukhoz 
vegyék. - S mikor mindezt bevégezték, német komandóra sorakozni kellett volna, mit a honvédek meg 
nem értettek, de a német bakák a puskaaggyal hamar sorba állították őket, s vártuk az indulást... 

Alig hagytuk el a forrást, midőn a csapat előtt menő oláhok kutyái szimatolva szaladtak előre, s tűntek 
el a sűrűben, honnét nemsokára visszatértek gazdáikhoz, és vezették őket azon helyre, honnét több 
fegyveres oláhok jöttek felénk. Mi bámultuk a vad népet, kik az általuk megölt, menekvő honvédek ruháit 
viselték, és fegyverüket használták. E hiénák tarka öltönyük felett a német tisztek jót nevettek, és 
biztatták, hogy a „Kossuth-kutyákat" irtsák ki. Menet közben több ezekhez hasonló bandát láttunk, kik 
a szerencsétlen honvédekre éjjel-nappal vadásztak, míg az út mellett több helyen a kutyáktól 
szétmarcangolt s ruhájuktól megfosztott holttestek hevertek, s a mellettük elmenő németek utálattal 
köpködtek a szerencsétlen áldozatokra, míg mi könnyes szemekkel mentünk el mellettük... 

Midőn a csapat együtt volt, mentünk tovább az előbbi sorrendben. Utunk könnyebbé vált azáltal, 
hogy folyton lefelé vezetett, - de annál fájdalmasabb volt látnunk meggyilkolt bajtársainkat; többfelé az 
úton vagy út mellett hevertek. - Hány ily szerencsétlen bajtársat végezhettek ki más utakon a vad, 
vérengző oláhok!... 

Mikor a kis oláh faluhoz közeledtünk, láttuk felérik szaladni a temérdek lármázó népet, kik vasvillával, 
fejszével, botokkal kezükben jöttek, hogy agyonverjenek bennünket. De ezt a dicsőséget az oláhoknak a 
nagylelkű németek már nem engedték, s megvédtek bennünket, s örültünk, hogy e vad néptől 
megszabadultunk, s folytattuk tovább utunkat, hogy mielőbb elérjük Tótfalut, hol kenyeret kapunk. 
Menetközben a távolban kútágast láttunk, annak mindannyian megörültünk, hogy mi és lovaink friss 
vizet kapunk. A kúthoz érve láttuk, hogy nincs veder, hihetőleg az oláhok vették le azért, hogy a 
hegyekből visszatérőmenekvők vizet ne kapjanak... 

Fél órai menet után egy magaslathoz értünk, hol utunk átvezetett; azt hittük, hogy annak túloldalán, 
a völgyben kutat találunk, de ehelyett iszonyú látvány táridt elénk; temérdek holttest feküdt szanaszét, 
összeszurkálva, fejük szétzúzva, s minden ruhájuktól megfosztva. Mellettük és körülöttük széttört 
puskaagyak és annak vasrészei, összevagdalt tölténytáskák, törött vasvillák és botok és az áldozatok 
ruhafoszlányai hevertek, ebből gyanítottuk, hogy a szerencsétlen áldozatok honvédek voltak, kik 
gyilkosaikkal, az oláhokkal küzdöttek. 

Ezt a borzasztó látványt német hóhéraink is megsokallták, s fejüket csóválva, barbároknak nevezték az 
oláhokat... 

6 U. o. 101-104. old. 
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Másnap korán indultunk, utunk a falun át vezetett, hol temérdek nép várt ránk, kik nagy lárma közt 
gúnyoltak, köpködtek felénk, s mutatták kezükkel, hogy felkötnek bennünket, míg a gyermekek kövekkel 
hajigáltak addig, míg a falut elhagytuk..." 

Karsa Ferenc Szabadságharcos naplójának részletével a magyarországi zsidóságnak a szabad-
ságharcban vállalt szerepére kívánunk utalni. Minden előítélet ellenére is tapasztalható, hogy 
soraikból sokan részt vállaltak a szabadságharcból - ha nem is mindig bátor katonaként. 
Bizonyítják ezt a kötet névmutatójában fellelhető nevek: Róthfeld Soma, Teitelbaum Samu, 
Löffler Ignác, Mánerz stb. Karsa Ferenc érdekes epizódot említ fel a Görgey táborkaránál 
tevékenykedő entellektüelekről,7 akik között ott szolgált például Ballagi (Bloch) Mór, a zsidó 
születésű evangélikus teológus, a későbbi neves nyelvész, szótáríró, a Magyar Tudományos 
Akadémia tagja: 

„A főhndi szálláson ismerkedtem meg Bloch (késeibb Ballagi) Móriccal, ó' is mint Lisznyay - az 
újságot volt szerkesztendő. Tény az, hogy Görgey a költőket, művészeket, tudományos embereket, többre 
becsülte más halandó embereknél; ágyú tölteléknek drágállottn őket; - szolgálják a hazát eszükkel, 
tehetségükkel, úgyis nem elég bátrak - mondá -, hogy fegyverrel szolgálhatnának. Meg vagyok 
győződve hogy ha Petőfit a sors Görgeyhez veti ép úgy szeme fénye lett volna Görgeynek, tán még 
inkább mint Bemnek, mert Görgeyben a magyar nemzeti ambíció erősen uralkodott, és ez az ambíció 
ösztönözte arra hogy a fegyver alól, táborkarához vonta Bloch Móricot, Lisznyay Kálmánt, Reményi 
Edét, hát pedig neki alig volt arra érkezése hogy akár csak két nótát is elhallgasson Reményi 
hegedűjéből." 

Az orosz csapatok már idézett tisztjének a zsidósággal kapcsolatos véleménye8 a fenti 
idézettel egybevetve azt bizonyítja, hogy Magyarország már akkor is jóval előbb járt a zsidók 
emancipációja terén, mint sok más európai nép. A tiszt soraiból egyértelműen megnyilvánul 
az orosz hagyományos ellenszenv a zsidók iránt: 

„Fuvarosunk, egy kis zsidó, bevitt bennünket az egyik szolyvai házba, melynek gazdája az 
atyafisághoz tartozott. Házigazdánk, mint kiderült, azon ásványvízforrásnak a bérlője, amely itt van a 
falu közepén, s mellette egy hatalmas tartály, tele a kristályvízhez hasonló, felséges ízű vízzel. Ha ehhez 
a vízhez egy kis bort is öntünk, gyöngyözni, habozni kezd, s nagyon kellemesen pikáns ízű ital lesz 
belőle. A Kárpátokban sokfelé találni efféle forrást. Házigazdánk évente háromszáz rénes forint bérleti 
díjat fizet a tulajdonosnak, Schönborn grófnak, s ezzel jogot szerez a forrás vizére, melyet hordókba 
töltve, hordónként harminc krajcárért ad tovább. A bérlő állítása szerint - mivel a vízből nagyon keveset 
lehet eladni - vállalkozása egyáltalán nem hoz hasznot. Elképzelhető', persze, hogy igazat mond, mégis 
hihetetlen, hogy csupa szerelemből tartja fenti ezt a boltot, valószínű, hogy éppen ezzel az árendával 
szerzi meg állandó letelepedéséhez a jogot. A faluban élve mint egy pók terjeszti majd ki hálóját a környék 
lakosaira, akik e üzletmester számára biztos megélhetést nyújtanak. 

Az itteni zsidók, vállalkozó kedvüket, mozgékonyságukat és ravaszságukat tekintve, semmiben sem 
maradnak el a mieinktől, de összehasonlíthatatlanul jobb helyzetben vanmk, mint azok. A mi 
zsidóinknak némely vonatkozásban mégiscsak megnyirbálták a szárnyaikat, az itteni sasok viszont 
szabadon repülhetnek napjuk, a haszon felé, akármilyen fajtájú és formájú légyen is az. 

Galíciában és Magyarországon a zsidó lakosság ugyanolyan jogokat élvez, mint az ország többi 
polgára, a zsidók tehát mindenütt vehetnek ingatlant, s Galíciában máris igeti sok elsőrendű birtokot 
szereztek meg, különösen az ismert esemény, az uraságok lemészárlása után (a szerző itt az 1846. évi 
galíciai eseményekre utal). Az ipar és a kereskedelem ezekben az országokban már régóta a zsidók 
kezében van, s nincsen messze az az idő, amikor a zsidóság - Magyarországon talán nem, de Galíciában 
feltétlenül - mint uralkodó népcsoport lép fel." 

S hogy milyen reálisan és világosan látták az eseményeket és jövendölték meg a 
szabadságharc végkimenetelét némely naplóíróink, arra legyen példa a miskolci Szűcs Miklós 
naplója.9 Szűcs Miklós ügyvéd 1841-től Borsod megye tiszteletbeli aljegyzője volt, Szemere 

7 Karsa Ferenc: i. m. 223. old. 
8 Pjotr Vlagyimirovics Alabin: A magyar háború. In: A magyarországi hadjárat 1849 - Orosz szemtanúk 

a magyar szabadságharcról. Bibliotheca Historica sorozat, Európa Könyvkiadó, Bp. 1988. 212-213. 
old. 

° Szűcs Miklós naplója 1839-1849. Kiadta a Miskolci Városi Könyvtár és a Herman Ottó Múzeum, 
Miskolc, 1981. 260. old. 
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Bertalan közvetlen környezetéhez, politikai pártjához tartozott. 1848-ban beállt nemzetőrnek, 
de gyenge fizikuma miatt a honvédseregben nem vehetett részt. Mint megyei táblabíró 
azonban értesült a legfontosabb eseményekről és pontos helyzetelemzést rögzített naplójában 
1848 decemberének utolsó napjaiban: 

„£ hó 2-án történt, hogy Ferdinánd király a trónról lemondván, helyére a Ferdinánd testvére 
mellőzésével, ennek fin Ferencz József ültetett. 

Ezen év eseményei kifogyhatatlan anyagot nyújtottak nekem a gondolkozásra. A magyar nemzetet 
nem hittem képesnek a forradalomra, nem is lépett volna e térre, ha a legkényszerítőbb események által 
nem sodortatik, miként fog e dolog végződni, igen kétes. Jó kimenetelhez semmi reményem, s úgy látom, 
csak a főszerep vivők, s az európai viszonyokat nem ismerők bíznak, saját hadi erőnk tapasztalatlan 
volta, a segédszerek kimerülése, az árulástóli félelem aggódtat, valahányszor a jövőre gondolok, 
kibékiiléshez semmi remény. A dolog vezérletétől több jelesek visszavonultak, próbált ügyességű és 
hűségű vezérük nincs. A lelkesedés nem hiányzik ugyan, de fő rugója ennek csak az, hogy már nincs más 
választás, mint az élet vagy halál, hogy minket valamely hatalmasság segítsen, ahhoz semmi kilátás, de 
Ausztria hatalmas szövetségesei, bizonnyal nem nézik közönyösen, ha saját erejével célt nem ér. Ügyünk 
igazságán nem kételkedem, de mily keveset nyom ez a politicában. Vagy nekünk, vagy Ausztriának 
veszni kell, s Európa alkalmasint ez utóbbinak lesz pártolója. - Seregünk rendetlen kinézésére is, az ellen 
rendesebb, de nincs benne lélek. - Lehetetlen, hogy a papírpériz elszaporodtának is jó vége legyen, mi lesz 
a magyar bankjegyből, ha bukni találunk? - Az igazságszolgáltatás akadozik, a társas életben levertség 
uralkodik. Az irodalom, különösen a hírlapi, folyvást éleszti a forradalmat, nevezetes tünemény a 
Martins 15.ke című új s egészen forradalmi lap, mely a sajtó törvény ellenére is szabadon piszkolja a 
királyt. Csemátoni és Pálfi sok érdeket adnak e lapnak. Kossuth a ministeriumbóli kilépte után is a 
kormányban maradván, úgy látom, a főhatalmat egészen őfogja gyakorolni." 

Fehér József 

Jelenet a keresztúri csatából, 1849. január 22. 
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Reményi Ede és Eger 
100 évvel ezelőtt, 1898. május 15-én az Amerikai Egyesült Államokban hunyt el világhírű 

hegedűművészünk, Reményi Ede, akinek fiatal korától kezdve haláláig számottevő kap-
csolata volt Egerrel. írásomban erről emlékezem meg a korabeli források tükrében. 

Reményi Ede 1828. január 17-én született Miskolcon. Apja, Hoffman Henrik aranyműves 
népes családjával az 1840-es évek elején Egerbe költözött, ahol az akkori Czukor utcában 
ékszerüzletet nyitott. A kis Ede itt végezte elemi iskolai tanulmányait. Már ekkor jelentkezett 
nem mindennapi zenei tehetsége, amelyre felfigyelt a főszékesegyház karmestere, Birkmann 
József is. A karnagy hegedűórákat adott a tehetséges gyermeknek, felhívta rá a nagy mű-
vészetpártoló érsek, Pyrker László figyelmét. Reményi 1843-ban az érseki pártfogója 
segítségével beiratkozott a bécsi konzervatóriumba. Az intézetben a pesti születésű Böhm 
József keze alá került, aki korának legnagyobb zenepedagógusa volt. 

Konzervatóriumi növendékként az 1840-es évek közepén tartotta első hangversenyét 
Egerben, egyik pályatársával. Később lelkesen csatlakozott az 1848^49-es forradalom és 
szabadságharchoz, Görgey Artúr kedvenc tábori hegedűse lett. A szabadságharc leverése után 
emigrációba kényszerült. Útja Konstantinápolyon, Párizson és Londonon keresztül Ame-
rikába vezetett. Innen mint hegedűművész tér vissza Európába, ahol rendkívül rövid idő alatt 
páratlan karriert futott be. 

Kapcsolatba került a kor több kiemelkedő zeneszerzőjével. 1852-1853-ban a fiatal Brahmsot 
vitte magával hangverseny-kőrútjára. 1853-ban Liszt Ferenc weimari köréhez kapcsolódott. A 
következő évben rövid ideig Londonban működött, ahol a királynő megbecsült hegedű-
művésze lett. Ezt követően ismét Amerikába vezetett útja. Miután 1860-ban, másokhoz 
hasonlóan amnesztiát kapott, hazatért Magyarországra, és zenei életünk egyik központi, 
sokat ünnepelt egyénisége lett. 

Visszajövetele után több hangversenyt adott az ország számos városában. Az 1860-as évek 
elején jött újból kedvenc városába John Bull, angol zongorista kíséretében. A neves művészt 
ekkor Lévay Sándor nagyprépost látta vendégül. Ekkori fellépéséről a kiváló helyi újságíró, 
Szabó Ignácz 1891-ben publikált hangulatos tárcájából szerezhetünk tudomást: „... nagyban 
megbámultuk ugyan rendkívüli előadását, s technikai ügyességét, de nagyon rossz 
hangulatot idézett elő bennünk az a sajátszerű fellépése, hogy az ajtónyikorgatásra egyszerre 
félbehagyta a játékot, s egész ingerülten fölkiáltott: »Zárják be az ajtót, mert másként nem 
tudok játszani.« De mikor aztán elkezdte a »Repülj fecském«-et, s utána rántotta, hogy »Ezt a 
kerek erdőt járom én« - akkor aztán elfeledtük az előző kellemetlen közbeszólását s teljesen 
elragadott bennünket." 

Amikor néhány év múlva ismét megtisztelte Egert látogatásával, Szvorényi József neves 
tudóstanár vendégszeretetét élvezte a ciszterciták rendházában. Ekkori ittlétekor rendkívül 
felszabadultan viselkedett. Nagyon ízlett neki vendéglátóinak káposztás rétese is. A 
ciszterciták mulatságra invitálták ráchegyi szőlőjükbe, ahol: „... nagy művész hazánkfia 
annyira jól érezte magát, hogy olykor-olykor kikapta a czigányprímás kezéből a hegedűt, s 
oly gyönyörű magyar nótákat penderített, hogy színünk-lelkünk csak úgy remegett bele." -
írta ugyancsak Szabó Ignácz. 

Reményi, az amnesztia elnyerése után, mintegy 15 évig élt Magyarországon. 1870-ben rövid 
ideig a Nemzeti Színház hangversenymestere volt. 1845-ben részt vett a Zeneakadémia meg-
alapításában, majd újra külföldre távozott. Párizs és London után 1878 őszén véglegesen az 
USA-ban telepedett le, ahonnan már csak koncertkörutakra jött újból Európába. így jutott el 
1891-ben hazájába is. 

Az év február havának 21. napján szakított időt arra, hogy a számára oly kedves Egert ismét 
felkeresse. A város vezetői, lelkes hívei és ismerősei méltón akarták fogadni, ezért a látogatást 
alaposan előkészítették. Már a füzesabonyi vasútállomáson fogadta őt Lefevre Antal pol-
gármester-helyettes vezetésével az egriek küldöttsége. Itt köszöntötte a művészt a helybeliek 
deputációja is. 

Érkezésének hírére az egri állomáson nagyszámú polgár jelent meg. A lelkes várakozók 
soraiban többek között ott voltak női tisztelői, a Heves megyei 1848-as Honvédegyesület 
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képviselői, az Egri Dalkör, az Egri Önkéntes Tűzoltóegyesület tisztségviselői és számos 
joghallgató. Az állomáson a város polgárainak nevében először Dusárdy József főjegyző 
köszöntötte. Ezt követően Csiky Sándor, a Honvédegyesület elnöke üdvözölte, nemcsak mint 
művészt, hanem mint olyan személyt is, aki 1848-49-ben fegyverrel is szolgálta hazáját. Csiky 
után Maczki Valér, az Egri Dalkör elnöke szólt hozzá. Lelkes szavaiból néhány mondat: 
„Világhírű Maestro! Ugyanazon egri talaj, melybe művészetednek terebélyes fája első 
gyökérszálait bocsájtá a múltban, azóta egy más, szintén zeneművészeti sarjat is föltáplált, az 
»Egri Dalkört«, mely mint ifjú növény ösztönszerűleg szívesen fonódik az erős fasudárra, 
hogy kedveskedjék neki lelkesedése, tisztelete, csodálata, szeretete, örvendezése, s hó-
dolatával, üde virágaival. Ugyanezért fogadd az »Egri Dalkör«-nek szívből fakadó üdv-
szózatát: Isten hozott! A lelkes hangulatú fogadás után Szvorényi József, a cisztercita rend egri 
perjelének társaságában a rendházban lévő szállására indult. A korabeli sajtó szerint: 
„Bevonulása alatt az utcákon egybe csoportosult népség minden lépten-nyomon élénk 
óváczióba részesítette városunk kedves vendégét." 

A hangversenyre a nap estéjén a Kaszinó zsúfolásig megtelt dísztermében került sor, ahol 
Bodó Alajos, egerbaktai származású zongoraművésszel együtt lépett fel. Először 
Mendelssohn ismert, nagyszabású hegedűversenyéből játszott két tételt: Az Andante-t és a 
Finale-t. Már ezzel is forró sikert aratott, de: „A nagyközönségre természetesen a leg-
lelkesítőbb hatást gyakorolták a művész saját szerzeményű dalai, melynek után zúgva harsant 
fel a percekig tartó, falrengető Újra." 

A műsor első része után a helybeli hölgyközönség két képviselője babérkoszorút nyújtott át 
a művésznek, melyen ez a felirat díszelgett: „Az egri nők Reményi Edének." A művész 
meghatottan köszönte meg a közönség figyelmességét. Válaszában többek között így szólt 
hallgatóihoz: „Nem vagyok szónok. Érzelmeimnek csupán hegedűm hangjai által tudok 
kifejezést adni. S épp ezért minden erőmet és tehetségemet ki fogom fejteni, hogy hegedűm 
által köszönetemnek és hálámnak kifejezést adhassak, s a mélyen tisztelt közönség kegyeit 
kiérdemelhessem. Mélyen sajnálom, hogy a kényszerítő körülmények, melyek ezúttal 
akaratomon kívül kötve tartanak, néhány nap helyett, miként szándékomban és forró 
óhajtásom volt, ezúttal csak pár órát engednek meg a kedves város mélyen tisztelt 
közönségének körében tölthetnem. De néhány hét múlva teljesen szabad leszek, s ígérem, 
hogy akkor ismét eljövök, hogy Eger kedves közönségének irányomban tanúsított kitüntető 
szívességét újból köszönhessem." 

A művész néhány hónap múlva beváltotta ígéretét. Május 22-én Budapestről jött 
városunkba Bodó Alajos zongoraművész kíséretében. Fellépésére másnap, 23-án, a Nyári 
Színkör épületében került sor. A műsor megkezdése előtt Szapáry József joghallgató saját 
szerzeményű versével köszöntötte a nagy művészt, majd a Heves megyei Jótékony Nőegylet 
nevében koszorút nyújtott át neki. Gazdag műsorából leginkább megnyerték a közönség 
tetszését Bihari János és saját népdalátiratai. Főként a „Repülj fecském" kezdetű dalával ért el 
nagy sikert. Ezt „a hálás közönség részéről frenetikus tapsok és újrázások követték." A 
nagyszerű hangversenyt a Korona Szálló kerthelyiségeiben bankett követte, ahol Zalár József, 
a megye aranytollú költő-főjegyzője és Gáspárdy József ügyvéd köszöntötte a jeles 
hegedűművészt, aki honoráriumának felét gálánsán a Jótékony Nőegyletnek adományozta. 

Reményinek ez volt az utolsó találkozása szeretett egri tisztelőivel. Még ebben az évben 
visszament Amerikába. Évek múlva itt érte a halál, a San Francisco-i hangversenyterem 
pódiumán. 

A zeneszerető egriek nem feledkeztek meg róla. A jelenlegi Dobó tér 8. szám alatti házon, 
ahol az 1836-1837-es tanév időszakában elemi iskolásként lakott, emléktáblát helyeztek el. 

Szecskó Károly 

Irodalom: Ábrányi Kornél: Jellemképek a magyar zenevilágból. Bp. 1900. 

- id. Ábrányi Kornél: A magyar zene a XIX. szd-ban. Bp. 1900. - Kiss Péter: Őket idézik az egri 
utcanevek. Eger, 1988. - Szecskó Károly: Reményi Ede 1891-es egri fellépéséről, Népújság, (Eger) 1959. 
márc. 8. 
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TERMÉS 

A szigetvári várkapitányok ebédje 
A királyi Sziget várkapitánya, a Subic nemzetségből származó legrégibb és legelőkelőbb 

egyik horvát főnemese, gróf Zrínyi Miklós asztalán gyakori volt a gyümölcs. Várvédő magyar, 
horvát és német (főként tüzérek) katonái, valamint hajdújai bőségesen fogyasztottak 
marhahúst , de még a török raboknak (1562-ben és 1563-ban) is kijutott belőle. Nem ritkán 
sajtot is evett a királyi vár kapitánya, no meg módjával halat. Az 1000 darab aranypohár az 
ünnepekre és a győzelmek napján került az asztalra. A „raponcz" nevű mezei salátáért 26 
dénárt fizetett udvari sáfárja 1562. február 15-én, tanúsítja a két éven át naprakészen vezetett 
konyhakönyvi bejegyzés. Fűszerként borsot, gyömbért, szerecsendiót és annak virágát, 
leggyakrabban a húsok, halak, mártások színezésére és ízesítésére használtak, no meg 
szépszínű sáfrányt. A vadhúsok pácolására nem sajnálták a borsot, sót, ecetet. A salátákat 
gyömbérrel ízesítették. Nem ritkán ökör - beléje disznó, emebbe bárány, majd legvégül lúddal 
bélelve - került nyársra. 

Fűszerért a diákot Bécsbe menesztik 

A borsos, azaz drága borsot András diák 1559. augusztus 29-én vélhetően kifelejtette, 
rosszabb esetben ott felejtette a bécsi boltok egyikében, ám mentségére legyen mondva az 
akkori szigetvári várkapitány Horváth Márk konyhájára hozott 1 font sáfrányt, 1 font 
szegfűszeget, 1 font gyömbért, azaz mindegyikből mintegy félkilónyit. Az írástudó András 
diákot vélhetően a várkapitány ismét nem a bors miatt küldte vissza Bécsbe, hogy azt ott 
felejtette volna, hanem a hasznosat kötötte össze a kellemessel: a császári udvarba vihetett 
jelentést, s visszának pedig 6 font bors vásárlásával bízta meg a kamarás Franjo Ernko 
(Cserenkó Ferenc). A húsok fűszerezésére - paprika hiányában - a bors és a fahéj szolgált, de 
a közeli turbéki hegyek kiváló nedűjét is e fűszerekkel javították, főként télvíz idején, amikor 
a hideg ellen védett a forralt bor. Egyben, diákunk bevásárlásától függetlenül - némi tartalék 
gyanánt az elkövetkező karácsonyi ünnepek előtt - , a konyhára Szilveszter pénzváltótól 
vettek még 1 kiló borsot, annak konkurens Chorba Péter özvegyétől pedig 3 fertál sáfrányt és 
3 fertál szegfűszeget, kis híján a sáfrány négyszerese volt a szegfűszeg árának. A bécsi boltok 
akkor is olcsóbban mérték a keleti portékákat, mint a hazaiak: ott 1 font sáfrány 7 forint 40 
dénárba került, Szigetváron 8 Ft 50 dénárba, a borsot ott 66 dénárért, nálunk 80 dénárért 
árulták. Árban a listavezető az ősszel virágzó, lilavirágú fűszernövény, a húsoknak sárga színt 
kölcsönző sáfrány volt. Habár, morbidnak tűnik, hogy 1566-ban a szigetvári csata során a 
békésen elszenderült Szulejmán szultán kaftánja ujjait sáfránnyal bekent kezeivel együtt Ali aga 
mozgatta oly ügyesen, hogy a nagyszámú be nem avatott török harcos azt hitte, hogy szeretett 
Szulejmán Khánjuk él. 

No, András diák pedig ismét térült-fordult, azaz augusztus végét követően november 10-re 
a jól bejáratott Sziget-Bécs-Sziget útvonalról le nem térve, a boltokat ki nem kerülve, a 6 font 
bors mellé megvette az 1 font szegfűszeget, az ugyanennyi sáfrányt és a gyömbért, amit 
becsülettel elhozott a szigetvári várba. Karácsony előtti napon vehette csak észre a kamarás, 
hogy „Uramisten, ismét elfogyott a borsos sáfrány, no meg némi bors sem ártana!" s máris 
szalajtotta a másik, Kálmáncsehről való Bálint nevű diákot úgy 4 kiló borsért, 1 kiló 
szegfűszegért, fél kiló sáfrányért, mert hát, az ünnep, az ünnepnek számított mindig. 

A Szigetre bevonuló Zrínyi konyhai lajstroma 

A szigetvári vár védelmét Horváth Márk kapitány halála után a minden téren kemény 
fegyelmet tartó Zrínyi Miklós főkapitányra bízza a bécsi udvar. Hogy a várban álló erős 
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védőcsapatai - 2300 katona - semmiben se szenvedjenek hiányt, a kapitány a legapróbb 
részletekre is ügyelt. Egy másik török szemtanú Szelaniki Musztafa történetíró feljegyzéseiben 
tanúsítja, hogy Sziget védó'i semminek sem látták szükségét. 

A gondosan vezetett latin nyelvű Regestrum super expensis coquinae..., azaz Jegyzék a konyha 
kiadásáról, további pénz kiadásáról a kapukhoz és a vár számára szükséges gyertyák vásárlásakor. Sziget 
1561. lajstroma a királyi Sziget várában lévő konyhai állapotokba naprakészen nyújt 
betekintést, két éven át. Legnagyobb sajnálatunkra azonban egyetlen egy receptet sem 
tartalmaz, s ezért fantáziánkra, no meg a Zrínyi utódok csáktornyai szakácskönyvi receptjeire 
bízhatjuk a különböző ínyencfalatok elkészítési módjának rekonstruálását, annak ezer titkát 
és rafinériáját, a mennyei ízek, zamatok és aromák elnyerése céljából. 

Szigetvár 1566. szeptember 2-i törökkézre kerülésével a kéziratok többsége örökre eltűnt a 
32 napig tartó ostrom során keletkezett tűzvészben, és a romok alatt. Ami kevés fennmaradt 
számunkra, az becses emléknek tekinthető. 

A nagytekintélyű gróf Zrínyi Miklós, Szigetvár kapitánya, Horvátország bánja 1561. 
november 2-án vonult be Szigetre szépszámú hadnépével, hogy elődje Horváth Márk 
várkapitány halála (augusztus) óta az ott működő császári hadbiztosoktól átvegye a várat, 
annak leltári lajstromát. Aznapi - vasárnapi - asztalára nagymennyiségű hús került, a 
konyhakönyv ezeket közli: A nagyságos kapitány úr, a komisszár urak és legényeik részére 428font 
marhahús 5 Ft 66 dénár. Ha a 428 font marhahúst beszorozzuk, megközelítően két mázsa 
marhahúst kapunk, ami annyit tesz, hogy mindegyik katonájának csaknem egy kiló színhús 
jutott ebédre és vacsorára. Húsos nap volt a következő is, amikor potom 118 font marhahúst 
vásároltak, valamint 16 dénárért tojást, de bíz harmadnap sem számolták meg előre a 
kalóriákat. A mustra- és fizetó'mester úr részére 10 font hús 13 dénár és 1 bécsi dénár. Az 
ételjárandóságot élvezők részére 6 font 6 dénár. A királyi asztalra, a komisszár urak és legényeik részére 
158 font hús, 1 Ft 94 dénár 2 bécsi dénár, közli a gondos feljegyzés. November 7-én - pénteki nap 
lévén - a konyhának nem volt semmi kiadása, de az előtte való két napon, majd a következő 
hetekben, minden napon húst vásároltak. Más kérdés, hogy aznap megsütötték-e, avagy 
inkább pár napig páclében érlelték, majd úgy került nyársra, rostélyra, s legvégül a parázs 
fölé, avagy egyszerűen jégre tették a jégverem mélyére. 

Zrínyi gróf ebédje 

A kapitány úr konyhája részére november 13-ára (vasárnap) - a bejegyzés szerint - Zrínyi 
grófúr asztalára tojás 4 dénár, sajt 14 dénár, 6 malac 7 dénárjával, 42 dénár fizetség fejében került. 
Rá tíz napra, majd a következő nap ebédje malacpecsenye volt, harmadnapra 4 disznóláb, 73 
font marhahús, majd november 28-án többféle hal, s a rákövetkező napon 6 disznócsülök, 3 
sonka. December 13-án a hús mellett 17 pontyot, 4 icce (egy icce 8 dl.) olajat, 2 malacot, 4 
kappant, s ugyanezen a napon gyertyákat is vásároltak 24 dénárért. December 16-án keddi 
napon 8 birkát... Majd a következő év február 10-én mezei salátát, február 15-ig azonban 
semmit, s e napon „raponcz" nevű mezei salátát, a következő nap csütörtökén babot, lencsét 
és kendermagot vettek. Április 11-én 4 vadkecse gida (capreoli) került megvételre, ám 
egyetlen nap kivételével sem maradt el a húsvásárlás, kiegészülve az április 29-i 14 ponttyal. 
A várparancsnok asztalára 2 kappan, 11 sajt, apró madarak (aviculae) és 1 malac került. A finom-
ságokat Zrínyi Miklós várkapitány uram azonban nem családjával fogyasztotta, ugyanis fia -
György - biztonsági okokból csáktornyai (Cakovec) birtokán tartózkodott. Nem látta szük-
ségét semminek se Zrínyi 2300 katonája, sőt, a török rabok sem! Májusban harcsát vásároltak, 
másféle halak társaságában, s május 16-án szamócát, s tíz napra rá cseresznyét fogyaszthattak. 

Ha kifogyóban voltak a készletek 

A fűszerkészletek is kifogyófélben voltak már, s ezért nem átallott sáfár uramnak május 
28-án 5 dénár fejében szegfűborsot venni, majd pár napra rá 1 font borsot 80 dénárért, 
szépszínű sáfrányt 1 Ft 20 dénárért - időközben majdnem heted részre ment le a sáfrány ára 
no meg némi szegfűborsot 60 dénárért, és el ne felejtsem cseresznyét 4 dénárért. Június 13-a 
elhozza a körtét és a meggyet, majd július 6-ával barackot fogyasztanak, augusz tus -
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szeptember megérleli az almát, míg az októberi dér megcsípi a naspolyát, s a gyümölcsök a 
konyhába kerülhettek. A gyümölcsöt frissen fogyasztották, mézes szirupba befőzték, illetve 
aszalták. Bármennyire is hihetetlen október közepének két hetében marhahúsra nem költöttek 
egyetlen dénárt sem. A konyhapénzből futotta némi körtére, sajtra, tojásra, 2 tyúkra, 2 
kappanra, 3 pintes edényre és egy sótartóra. Decemberben és januárban a bors, gyömbér, 
sáfrány mellett nagyobb tételben szegfűszeget és fokhagymát is vásároltak a konyha részére, 
majd 1561. május 30. gombát és július 18. vasárnapján a győzelem idején nagyobb mennyiségű, 
egész pontosan 223 font húst vettek, valamint belsőségeket. Minden kétséget kizáróan a török 
fölött arattak a szigeti leventék valahol diadalt. Ezek után az évszakoknak megfelelően mintha 
rendre megismétlődött volna minden, csak a húsmennyiség szerepelt nagyobb tételben, úgy 
vélem nem minden ok nélkül, ugyanis időközben megnőhetett a várvédő katonaság száma, 
valamint a török raboké is. 

A török rabok sem éheztek 

1562. augusztus 28-án 4 font húst vettek a fogságba esett törököknek, másnap ugyanennyit, 
szeptember 4-én és 5-én maradt a mennyiség, ám tojást is 2 dénárért, majd e hónap 11-én és 
másnap 10 font húst, s velük kapcsolatos a szeptember 18-ai bejegyzés is, amikor a szokásos 4 
fontnyi, azaz 18 kilónyi húst ismét megvásárolták részükre. Vélhetően némely török foglyot 
hozzátartozóik a későbbiekben kiválthattak a várkapitány Zrínyitől. A következő év június 
25-én a töröknek 4 font húst vettek, és cseresznyét 4 dénárért, majd július l-jén, csütörtökön a 
török raboknak 65 font, azaz csaknem harminc kilót, s nehogy kiszabadulásuk után azt mond-
hassák, hogy a várban sajnálták tőlük a gyümölcsöt, kaptak még cseresznyét 5 dénár fejében. 

Zrínyi sorozatos hadisikerei - a katonai méltóság visszanyerése 

Zrínyi Mklós a horvát sereg krbavai vereségét (1493. szeptember 9.) és a magyarok mohácsi 
csatavesztését (1526. augusztus 29.) követően jól képzett katonáival sorozatos sikereket ért el 
a török elleni harcokban. Az 1542-es török elleni hadjáratban az egyetlen győztes ütközet az ő 
nevéhez fűződik. 1543-ban Somlóvásárhelynél arat fényes győzelmet; a Kulpa (Kupa) vidékén 
sikeresen harcol Ulemán pasával szemben; maruseweci győzelmének köszönhetően 
Horvátország nagy része megmenekül a töröktől; 1554-1555-ös években sorozatosan 
eredményes portyákat hajt végre a boszniai török csapatok ellen; 1556-ban Zrínyi visszaveszi 
Korotnát. Szigeti várkapitányként 1562-ben a túlerőben levő Oroszlán pozsegai béget veri 
meg „mezei" csatában, ami a gyászos emlékű krbavai csata és szintén a mezeinek nevezhető 
mohácsi csata után rendkívül fontos volt, nemcsak hadtörténeti, annál inkább erkölcsi 
tekintetben, ugyanis a török veretlenségébe vetett hit lassan kezdett szétfoszlani. Vélhetően 
ekkor kerültek a török foglyok a szigetvári várba. A török világutazó és útleíró Evlia Cselebi, 
nem mint szemtanú, hanem török bennfentesek visszaemlékezései alapján írja le sikeres 
szigetvári ostromukat, melynek során megemlíti Nászuh pozsegai bég nevét, aki hét évig 
„élvezte Zrínyi vendégszeretetét", s jól ismerte a várba vezető utat. Lehet, hogy Nászuh bég 
Oroszlán béggel azonos, aki ugyan pár évvel kevesebbet raboskodott Szigetváron, mint ahogy 
Cselebi tudja. Maga Zrínyi úgy látja, támadni kell a törököt a pusztuló haza egy részének 
visszaszerzésére. Az 1566-os augusztusi ostromot megelőzően - Cselebit idézve - Zrinszki 
Miklós nevű személy, szigetvári bán ötszáz lovas és háromszáz gyalogos hitetlennel a siklósi vár alatt 
lévő törökre rontott, lekaszabolt száz derék harcost, másik százat pedig foglyul ejtett. Minden 
portékájukat elragadták és nagy mulatságot csaptak Szigetvár várában. Az 1566-os ostrom idején 
Zrínyi az élelmet az égő Újvárosból az Óvárosba viteti. 

A járandóságok gondos beszedése - teméntelen gazdagság 

Még a vár bevétele előtti élet a „királyi konyhán" át szemlélve sem fulladt tétlenségbe. 
Állandósultak falai között a mustrák, a távoli területeken a törökön való rajtaütések, 
portyázások. Több - a török által megszállt - tolnai-baranyai-szlavóniai, sőt még Bács megyei 
falut a szigeti vitézek visszavesznek, oly módon, hogy leventéink egy füst alatt kicsikarják a 
magyar, horvát és a vlah (olahys) jobbágyoktól az adók fizetését, ha nem is teljes összegben a 
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sebtében megkötött alku szerint, s messzi vidékek pénzben és természetben beszedett 
adójának köszönhetően felfrissülhettek a szigeti vár konyhai készletei. A hódoltság területén 
élő lakosság kettős adózóvá vált. A Subicnak nevezett gróf Zrínyi Miklós sikerrel folytatta 
elődje, a szintén horvát származású Stanéiaenak nevezett Horváth Márk országvédő harcait, 
saját javainak gyarapítását. Horváth kapitány pedig 1556-ban a Szigetet ostromló Ali basát 
megfutamítja, a janicsár agát elfogja, melléje szép zsákmányt ejtve a töröktől, majd azt hangos 
szóval kótyavetyén (akkori árverésen) eladja, s a pénzt 253 katonájának szétosztja: fejenként 
44 dénár ütötte markukat, azaz a kótyavetye pénz összesen 201 Ft-ot tesz ki. Három évre rá a török 
kézen levő sellyei és a görösgali vár falait leromboltatja, s gondosan szedi továbbra a tizedet, 
miként elődjei és utódai egyaránt. Zrínyi Miklós azonban eltér korának pusztán jövedelmet 
harácsoló, hatalmaskodó földesuraitól. A Haditanács a békére való hivatkozással leszállítja a 
szigeti őrség létszámát, mire Zrínyi több száz lovast saját pénzéből tart el. Nemcsak a harcot 
vállalta a haza védelmére, de hozzájárult a katonaság eltartásához. A várban az "város 
rovására az Újváros építésébe (1564-1565) fogott, amely egyik lényeges oka volt a vár 
elestének. A török fogságba esett Zrínyi fiatal horvát kincstárnoka Érnko Franjo (Cserenko 
Ferenc) büszkén válaszolt Sokoloviae (felvett török nevén Szokollu) nagyvezér kérdésére -
vélhetően anyanyelvükön beszéltek - , amikor az ura pénze és értékes holmija után 
érdeklődött: Zrínyinek 100 000 magyar forintja, 1000 darab aranypohara és több más értéke volt, de 
mindezeket kiosztotta emberei között, csupán egy ládában maradt meg ötezer arany értékű holmija. 
Gazdagon volt ellátva lőporraktára is, most azonban a tűz, ami minket a vár átadására kényszerített, azt 
fenyegeti és a ti csapataitokat. Meg kívánom jegyezni, hogy a nagyvezérek többnyire délszláv és 
olasz származásúak voltak, Szulimán mellett a tanácsban a nyolc divánülő pasa közül három 
horvát, kettő albán, egy magyar származású, s csak kettő volt született muzulmán. 

A jó katonai erőnléthez kellett a dús táplálkozás 

Mi tagadás az állandó harckészültséghez, hosszúra nyúló portyákhoz, az ellenséggel való 
küzdelmekhez jó erőnlétre volt szükségük a szigeti katonáknak és a hajdúknak. A szigetvári 
hősök fegyverzete: mellvért, sisak, pajzs és a kard viselése sem volt könnyű. Zrínyi Miklós 
szablyája (a bécsi Kunsthistorisches Museumban található) súlya 1 kiló 700 gramm, s ott őrzik 
rendkívül szépen tagolt sisakját is. Harcosai kezében megfordult a csákányfokos, a gerezdes 
buzogány, a nyeles fegyverek közül a lándzsa, a kerekes pisztoly és a kerekes puska. A 
táplálkozás során a katonák és a hajdúk tehát nem mellőzhették a bőséges ebédeket és 
vacsorákat, amiről a várban élő ínyesmester, a kukták, kenyérsütő asszonyok, kertészek, a 
pincemester, valamint a halról Szigecske lakói gondoskodtak. 

Egyenlőre nem tudjuk ki volt Horváth Márk és Zrínyi Miklós várkapitány sáfárja, udvari 
szakácsa, akik elsősorban hűséges, megbízható és éber udvari embereknek számítottak. 
Bizalmi állás volt egykoron a szakácsmesteri is a javából, ugyanis, ő ügyelt arra, nehogy 
ételmérgezésre kerülhessen sor. Nem tudjuk azt sem, hogy e két jeles várkapitány, hasonlóan 
- Bonfini feljegyzése szerint - Mátyás királyhoz, hogy nagyobb fogadások, lakomák előtt, 
maguk is főzőkanalat ragadva elmentek volna kedvelt szakácsuk társaságában a konyhára 
végigkóstolni az ételeket? 

Némi konyhai eszközökről készített leltár 

A konyhai felszerelések összeszámlálása sem maradt ki Horváth várkapitány úr 1561-ei 
leltárából: 6 réziist, 2 vaskanál, 1 vasrosta, 1 nyárs, 1 tűzkihúzó vas, 2 konyhai kés, 1 vasrostély, 1 
húsvágó szekerce, 1 halvágó kés. További 3 vasrosta, 1 rézmozsár. „No meg" 12 nagyobb ólomtál, 4 
közepes, 4 kicsiny, 3 nagyobb ólomkorsó, 3 kisebb, 13 ólomcsésze, 6 fatál, 28facsésze. De a villák és a 
kések mégis „kimaradtak" a lajstromból, vélhetően étkezéshez mindenki a saját kését 
használta, villa pedig nem valószínű, hogy volt a várban. 

Miféle ételek? 

A csáktornyai Zrínyi-udvar szakácskönyve a következőket tanácsolja: Szelj laposan szép fejér 
kenyeret, mint egy ujjod temérdeksége..., illetve ... a zsemlyekását csináld gömbölyegen, mint egy 
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középszerű diót... avagy ... tölts rósznvizet, amennyi egy fél tyúkmony héjában férne... A tyúkmony 
nem egyéb mint tyúktojás, amelynek egyik elkészítési módja a kényes eljárással készült töltött 
tikmony volt: feltörve a tojás mindkét végét, belőle a fehérjét és sárgáját teljesen kifújták, majd 
fűszerezett tojásrántottával teletöltötték. A megtöltött tojásokat fanyársacskára vonva süttették 
meg, és négyféle lével tálaltatták. 

A horvát származású Frangepán család egyik főura, az ugyancsak 1526-ban Mohácsnál hősi 
halált halt, gyakran betegeskedő Frangepán Mátyásnak a kor neves orvosa Manardo 1516-ban 
ezeket tanácsolja: eheti a borjú, a bakkecske, a kappan, tyúk, galamb, gerlice, fogoly, fácán, fajd, rigó és 
más aprómadár húsát. Viszont tilos a heréletlen kos, a marha, a kecske, disznó, vaddisznó, szarvas húsa. 
És a szárnyasok közül ne fogyasszon seregélyt, fürjet, libát, kacsát, s egyetlen olyan vízimadarat sem, 
melynek hosszú a nyaka! A zsigerek, a fej és a vér fogyasztása is káros. Kivétel a csirke- és a libamáj. 
De Frangepán ehette a fiatal, még nem párosodó kakasoknak heréit, mirigyeikkel, s 
nyelvükkel egyetemben. Emellett, a friss tyúk és fácántojást, külön zöldséget, főleg hagymát, 
petrezselymet és köménymagot használjon Frangepán szakácsa, szólt a tanács. Fűszerként a 
fahéjat, köménymagot, borsot és sáfrányt javasolja. A gyümölcsök közül a mandulát , a 
mogyorót, fügét, meggyet, körtét, almát és a naspolyát ajánlja. Csemegéül a cukorral bevont 
mandulát, körtét és a gyömbért engedélyezi. Megengedi a boritalnak és sörnek mértékletes 
fogyasztását. 

A beszerzések listáján felsorolt pár hordónyi ecet, bors, sáfrány, szegfűszeg, szerecsendió 
virágjával, gyömbérrel, mandulabéllel és mazsolával kiegészítve utal a húsok és halak 
pácolására és a különböző savanyú levesek elkészítésére, ez utóbbihoz belsőségeket 
használtak fel elsősorban, némi ecettel, tejföllel vegyítve. A marhahúsok és a szívesen 
vadászott elejtett vadak (szarvas, vaddisznó, nyúl, fácán, fürj) húsát, a vásárolt halakat (viza, 
harcsa, ponty és másfélék) ahhoz, hogy zamatossá és porhanyóssá váljanak, legfőképp pedig 
hogy könnyen puhuljanak, az ínyesmester a legegyszerűbb pácolási módot választotta. A 
konyha olajban sem szenvedett hiányt, ezért a nyers húst borssal és olajjal bekenve három-öt 
napig a várban lévő hűvös pincék, kamrák egyikében páclében érlelték. A szakács ismerhette 
és használhatta a zsír mellett az olíva- és a mandulaolajat, a vajat. A sült húsokat gyömbérrel, 
szerecsendióval és a többi felsorolt és igen drága fűszerekkel ízesítette. 

A sertéshúsokat és a szárnyasokat - nem kevés került a várba a befolyt tizedből is - a 
szakács akár hideg sós tejben érlelhette úgy fél napig, ízesítőül némi fokhagymát felhasználva. 
A páclében érlelt vadhúst, de a pecsenyéket (malac, bárány, kecskegida) nyárson, vasrostélyon 
sütötték, majd nagyobb ólomtálakra felrakva, együtt a facsészékbe, mártásokkal és a 
gyömbérrel ízesített salátákkal ízlésesen tálalták. A húsokat borral, szerecsendióval, man-
dulával ízesítették és sáfránnyal színezték szép sárga színűre. Fűszerféléket nemcsak a húsok 
mártásának elkészítéséhez használtak, általában sokfélével (szegfűszeg, gyömbér, sáfrány, 
fahéj, bors szerecsendió) ízesítették a sülteket, befőtteket, borokat... 

Az ételt melegen fogyasztották 

A szakács teendői sem voltak egyszerűek, többek közt nem lehetett az ellenség által holmi 
mérgezésre felbérelni, ám jó emlékezőtehetséggel kellett bírnia. Az erdélyi fejedelmi udvar 
XVI. századi szakácskönyve előírja a fejedelmi szakácsoknak például Arra vigyázz, hogy egy tál 
étket kétszer fel ne adj egy asztalra, illetve Az étek feladással pedig tisztességesen, és gyorsan bánjanak, 
hogy az étkek meg ne hűljenek. így volt ez vélhetően a vízzel körülvett és megerősített 
Szigetváron is. A főúri asztaloknál köznapokon, vendégek nélkül is egyszerre 70-80 ember 
étkezett. Nádasdyéknál például sokszor kellett 14 asztalra teríteni. (Egy asztalnál 8-10-en 
foglaltak helyet.) Zrínyi Miklós főúri asztalához nem tudjuk hány vendég és milyen 
gyakorisággal érkezett a török közelsége miatt (Pécs 1543-1686 között török kézen volt, s csak 
néhány magyar mérföldnyire Szigetvártól, ahol a XVI. század második felében 2200 katona 
szolgált, megközelítően annyi, mint Zrínyi seregében). 

Nem tudjuk, hogy korának főúri szokása szerint maga Zrínyi Miklós szolgálta fel ritka 
alkalmakkor kedves vendégeinek a finom ételeket, miként Nem felejti ki a gazda, / Nem felejti kit 
vendégel olvashatjuk Arany Jánosnál a Szibinyáni Jankban, vagy a délszláv népköltészet 
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Hunyadi János mellett igen kedvelt alakjáról Kraljeviae Markóról, azaz Márkó királyfiról, aki 
Szent György-napkor maga gondoskodott vendégei kiszolgálásáról. 

Az étkezés rendje, ideje sem volt a mai háromszoros étkezéshez hasonlítható. A középkori 
európai kétszer evett napjában. Reggel 9 és 10 óra között ebédeltek a szigetvári kapitányok és 
várnépük, délután meg vacsoráztak. Mindkétszer főtt, meleg ételeket ettek. A többet, jobbat 
ebédre tálalták, délben nem étkeztek. 

Bármennyire is gondosan vesszük számba a konyhai felszereléseket Horváth Márk 
kapitány konyhájában, mindig hiányérzetünk támadhat, mivel nem találkozunk villával, 
evőkanállal, csak kettő vaskanállal, de még tányérral sem. Akkor, vajon hogyan ették a neves 
várkapitányok, tisztjeikkel, a titkárral, kincstárnokkal, a kulcsárokkal és a katonákkal 
egyetemben a felszolgált ételeket, különösen a leveseket? Nos, a leveseket facsészékben vagy 
óncsészékben szolgálták fel, amit aztán úgy szürcsölhettek ki az asztal mellé telepedők. A 
húsokat lepénnyel, kenyérrel fogyasztották, saját késükkel szeleteket vágva a húsból. A 
rizsből gombócokat formáztak, amiket kézzel vettek le a négy kicsiny ólomtálakról vagy épp 
a hat fatál egyikéről. Az ónkupák mellett 1000 aranypohara volt Zrínyinek, amiből bort ittak. 

Rendszeresen fogyasztottak halat 

Habár ritkábban vásároltak halat, azonban az minden pénteken került a várkapitányok 
asztalára. Egy 1561-es irat szerint Halastó nincsen, melyből Sziget várának haszna lenne. Csak az, 
amely közvetlenül Sziget vár alatt van. Van ezenkívül halászóhely ZYGECHKE falunál, ahonnan a falu 
lakói pénteken kötelesek felhozni egy tál halat. 

A ponty töltéséhez a vásárolt gyömbér mellett vöröshagymát, fenyőfa magvakat 
használtak, s köménymaggal ízesítették az erdélyi fejedelemasszony Bornemissza Anna 
szakácskönyve szerint. Udvarában a pontyot huszonötféle változatban készítették, például 
sárgán, citrommal főzve, töltve is, aminek tölteléke a főtt ikra volt, kiegészítve a felsorolt 
fűszerek garmadájával. A rántott pontyhoz sáfrányos-gyömbéres mártást készítették, finomra 
vágott, párolt vöröshagymával. A pozsárnak nevezett pontyot füstölték, petrezsemgyökérrel, 
szerecsendióval együtt párolták, majd írósvajjal leöntötte a szakácsmester. A pontyból 
fenyőmaggal és vöröshagymával ízesítve pástétom készült, ették a sült pozsárnyelvet írós 
vajjal leöntözve, ám nem maradt el az osztrigás pozsár sem. A harcsából készült ételek 
elkészítésére csak tizennégy féle és fajta elkészítési módot ajánl a fejedelemasszony, 
pisztrángból csak tizennyolcat, míg csukából a rekordnak számító negyvenféle változatot. 
Tételezzük fel, hogy a szigetvári szakácsmester csak megközelítően ismert ennyi receptet, 
akkor is minden bizonnyal remek, főképp ízes fogásokat szolgált fel urának és háznépének. 
Nem ritkán a „fejedelem hala - halak fejedelme" a vízi borjúnak nevezett viza is a szigeti 
kapitányok asztalára került. Többféle fogás sem mehetett nagy eseményszámba: sült malac, 
vad kecskegida tarkította, gazdagította az asztalt, szolgált étkül. Kedvelték a sajtokat és a 
különböző gyümölcsöket (eper, cseresznye, meggy, körte, alma, szőlő, naspolya, mandula és a 
leltárból kimaradt szilva, dinnye, gesztenye, olajbogyó, aszalt füge), s a jófajta turbéki borokat. 

A régi magyar konyhák nagy gondot fordítottak a befőzésre, a gyümölcs és a zöldségek 
eltevésére. Főzték a gyümölcsöket borban, vajban, mézben, emellett kedvelték a meggyből, 
barackból, eperből forralt „kásák"-at is. Nem hiányozhattak az aszalt gyümölcsök sem 
(érdekességként aszalták a zöldségfélék egy részét, ezenkívül például sós vízben tettek el 
télire egrest, uborkát, céklát, köményt, sőt tárkonyt is). Készülhettek akár illatos virágvizek, 
torták, ostyabélések, sütemények, befőttek szagosítására, gyümölcssajtok aromájául. 

Nyárson sült ökör, s tartozékai 

A régi magyar konyhának a legnevezetesebb fogása a sült ökör volt. A szigetvári várban is 
sor kerülhetett annak elkészítésére és fogyasztására. Az egész, megtisztított ökör belsejébe 
beletettek egy megtisztított, megfűszerezett disznót, ebbe tettek egy hasonlóképpen 
előkészített bárányt, a bárányba pedig egy mindenféle aromás ízeket és szép színt biztosító 
fűszerrel (bazsalikom, kakukkfű, bors, hagyma, tárkony, majoránna, só) alaposan megtöltött 
libát. A nyárson megsütött pecsenyéből a legmegtiszteltebb vendégek kapták a liba húsát, a 
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körülötte ülők a bárányt, a külső szobákban a köznemesi vendégek, vártisztek a disznóhúst, 
az ökröt az udvarban várakozó katonák és a várnépek kapták. 

Ennél fenségesebb ennivalót nem is lehet elképzelni. 
Frankovics György 

Irodalom: Csillag Ferenc: Magyar és török fegyverek a XVI. század közepén. Hadtörténeti 
Közlemények Bp. 1966. 4. szám - Draveczky Balázs 1982 Virágvizek, julepek, liktáriumok. Magyar 
Konyha Bp. 1982. 3. szám - Hegedűs Géza: Hajdanvolt lakomák. Magyar Konyha Bp. 1986. 2. szám -
Horváth Iván: Serrel élő honfoglalók. Magyar Konyha Bp. 1983. 2. szám - Horváth Miklós 1966 Szigetvár 
védelmének néhány katonai kérdése. Hadtörténeti Közlemények Bp. 1966. 4. szám - Katona Magda: Evlia 
Cselebi Baranya megyében. Baranyai Helytörténetírás 1982. A Baranya megyei Levéltár Évkönyve. Pécs, 
1983. - Kisbán Eszter: Reggeli, ebéd, délebéd. Magyar Konyha Bp. 1978. 3. szám - Uó': Mi van a tojásban? 
Magyar Konyha Bp. 1986. 1. szám - Sinkovics István: 1966 A török elleni védelem fő kérdései. 
Hadtörténeti Közlemények Bp. 1966. 4. szám - Tayyib Gökbilgin 1966 Szigetvár ostroma és elfoglalása 
1566-ban (Török források szerint.) Hadtörténeti Közlemények Bp. 1966. 4. szám - Tímár György 1989 
Királyi Sziget. Szigetvár várgazdaságának iratai 1546-1566. Baranya török kori forrásai I. Pécs, 1989. -
Tóthné Bükki Edit: Végy egy marokkal. Régi szakácskönyvek mértékei. Magyar Konyha Bp. 1984. 1. szám 
- Sergó' Erzsébet: Mátyás király asztalánál. Magyar Konyha Bp. é. n. - Zolnay László: Királyi szakácsok 
Szakács királyok. Magyar Konyha 1980. 3. szám - Uó': Régi, jó receptek, amiket n e m ajánlunk. Magyar 
Konyha Bp. 1980. 

Batthyány Ignác és 
a gyulafehérvári Batthyáneum 

Batthyány Ignácról keveset tud az utókor, pedig személyében neves bibliofilt, 
könyvtáralapítót, tudóst, tudomány- és művészetpártolót tisztelhetünk. A széles látókörű, 
nagy műveltségű főpap minden tehetségét és vagyonát arra áldozta, hogy székhelyét, 
Gyulafehérvárt felvirágoztassa, és régi, Bethlen Gábor kori fényébe visszaállítsa. Leg-
maradandóbb alkotása a Batthyáneum, Erdély legjelentősebb könyvtára, mely számos becses 
ritkaságot, nyelvemléket őriz. Nem rajta múlt, hogy a Batthyáneum nem vált olyan 
tudományos műhellyé és központtá, amilyennek szerette volna. Ebben talán közrejátszott az 
ereje teljében lévő Batthyány Ignác hirtelen halála, melyet egy jelentéktelennek tűnő 
lábfertőzés okozott. Halála kétszázadik évfordulóján emlékezzünk meg e méltatlanul 
elfeledett tudós erdélyi püspökről és gazdag életművéről. 

A Batthyány család soraiban már korábban is találkozunk irodalompártolókkal, 
mecénásokkal, könyvbarátokkal, gyűjtőkkel. A XVI. századból Batthyány Kristófot, és fiát 
Boldizsárt említhetjük, aki könyvtárat és nyomdát rendezett be Németújváron, a XVII. 
századból Ádámot, aki írói hajlamú ember volt, naplója fontos kordokumentum. Az ő 
egyenes ági leszármazottja volt Batthyány Ignác, aki 1741. június 30-án született a család ősi 
székhelyén, Németújváron. 

A pesti piaristáknál és a nagyszombati jezsuitáknál tanult, majd esztergomi papnövendék 
lett. Még nem szentelték pappá, amikor 19 évesen ráruházták a jáki apátságot. Az apátság 
jövedelmét arra fordította, hogy külföldön folytassa tanulmányait. Nagy jelentőségű volt 
római tanulmányútja, ahol lehetősége volt a vatikáni könyvtár és levéltár magyar vonat-
kozású anyagát kutatni, áttanulmányozni. Azzal a határozott céllal érkezett Rómába, hogy a 
magyar jezsuiták által korábban elkezdett történeti kutatásokat, adatgyűjtéseket folytathassa. 
Batthyány itt megismerhette azokat a tudományos alapműveket, amelyek a magyar tör-
ténelemre, egyháztörténetre vonatkoztak. VI. Piusz pápa megengedte neki, hogy a magyar 
vonatozású iratokat, okleveleket lemásolhassa. Élve a lehetőséggel, vaskos anyagot gyűjtött 
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össze. Történetírói munkásságának középpontjában a forrásfeltárás, forráskritika állt. A kö-
zépkori kézirataink tudományos igényű feldolgozása az ő nevéhez fűződik. Már ekkor 
megkezdte a könyvek gyűjtését is. Könyvtárának alapját római vásárlásai képezik, ami ötezer 
kötetre tehető. 

1766-ban tért vissza Magyarországra. Atyai barátja, Esterházy Károly egri püspök maga 
mellé hívta, ahol egy év múlva kanonok, majd 1773-ban nagyprépost lett. Esterházy Károly 
püspök a művészetek és tudományok lelkes pártfogója volt, kiterjedt építkezései nyomán 
Eger ebben az időben nyerte el a mai barokk képét, s emelkedett ki a jellegtelen magyar 
kisvárosok sorából. Egyetemet szeretett volna felállítani, mely a keleti országrész felsőoktatási 
központja lett volna. Nagy csalódás volt számára, hogy az intézmény az egyetemi 
privilégiumot nem kapta meg, Universitas helyett Lyceumnak nevezte el. Csillagvizsgáló és 
gazdag könyvtár tartozott hozzá. A kiváló püspök tevékenysége nagy hatással volt Batthyány 
Ignácra, aki ebben az időben tovább gyarapította könyvtárát. Nagyobb utazást tett a 
Felvidéken, könyvvásárlási céllal. Alig akad olyan felvidéki könyvtár, amely egy-két darabbal 
ne lenne képviselve Batthyány gyűjteményében. Megvásárolta a lőcsei plébánia könyvtárát, a 
szepesi prépostság kéziratait, s több becses darabot szerzett a kassai domokosrendiek és a 
bártfai plébánia könyvtárából is. Történetírói munkásságát Egerben is folytatta. Nyom-
tatásban is megjelent első dolgozata Szent István Pannonhalma javára kiadott oklevele 
hitelességével foglalkozott. 

1780-ban erdélyi püspökké nevezték ki Batthyányi. Az átköltözés Egerből Gyulafehérvárra 
hosszabb időt vett igénybe, csak egy évvel később tartották meg az ünnepélyes beiktatást. 
Megérkezése után lelkesen hozzálátott a tennivalókhoz. A székesegyházat és az elhanyagolt 
állapotú püspöki palotát rendbe hozatta, s elhelyezte benne a már akkor tekintélyes 
könyvtárát. Könyvtárosának egy fiatal, nyelvismerettel rendelkező erdélyi egyházmegyei 
papot választott, Dániel Imrét. A püspök papjai lelki, szellemi nevelésére kiadott egy 
útmutatót, majd két másik kiadványt. Gondot fordítva híveire, a hitélet megerősítésére 
törekedett. 

Egyházi tevékenysége mellett azonban elsősorban tudományos törekvései, tudomány- és 
művészetpártoló fáradozásai érdemelnek említést. Bár püspökként a korábbinál jóval 
kevesebb ideje maradt az elmélyült tudományos munkára. Munkásságában az egyháztörténet 
mellett Erdély történetének kérdései izgatták. 1784-ben már kifejezetten az erélyi törtélelmi 
tanulmányaihoz szükséges anyaggyűjtésre küldte Rómába könyvtárosát. Míg Dániel Imre 
szorgalmasan járta az itáliai levéltárakat, s lemásolta a hozzáférhető magyar vonatkozású 
okleveleket, Batthyány felkereste egyházmegyéje plébániáit, és gyűjtötte a régi nyom-
tatványokat, kéziratokat könyvtára számára. Összeszedte a feloszlatott jezsuita rendházak 
még fellelhető könyveit, az alvinci anabaptisták kéziratait. 

Foglalkozott Martinuzzi Fráter György meggyilkolásának körülményeivel, Izabella 
királyné és Szapolyai János erdélyi politikájával, a Kárpátokon túli milkói püspökség 
történetével. Legjelentősebb műve azonban az egyháztörténettel foglalkozó Leges ecclesiasticae 
regni Hungnriae volt, melynek első vaskos kötetét 1785-ben ő maga rendezte sajtó alá. A m ű 
mindmáig Batthyány legtöbbet idézett műve, bevezetőjében terjedelmes tanulmányban 
ismerteti a közlésre kerülő forrásanyaggal, kéziratokkal kapcsolatos kritikai észrevételeit, 
magyarázatait. A munkát Kolozsvárott kezdték kinyomni, időközben azonban a nyomdát 
áthozatta Gyulafehérvárra, s ott fejezték be a nyomtatást. A kötetet szép rézmetszetek díszítik. 
Hogy a nagy művet miért nem folytatta, nem tudjuk. A második és harmadik kötet csak jóval 
halála után jelent meg, 1827-ben. De ezeken már meglátszik, hogy nem a tudós püspök 
szakértelme szerint készült. Az összegyűjtött anyagot kritikai vizsgálat nélkül adták ki.. 

Batthyány arra törekedett, hogy székvárosát, Gyulafehérvárt szellemi központtá alakítsa, 
amint az a nagy erdélyi fejedelmek korában volt. Esterházy Károly egri tevékenysége 
példaként állt előtte. Egyik célja egy tudományos gyűjtemény, kutatóműhely létrehozása volt, 
könyvtárral, nyomdával, csillagvizsgálóval és természettudományi gyűjteménnyel. A 
könyvtár megvalósításában fontos állomás volt a Migazzi-gyűjtemény megvétele. Migazzi 
Kristóf bécsi érsek és váci püspök, s miután II. József megfosztotta váci püspöki címétől, 
pénzzavarba került, felajánlotta hatalmas könyvgyűjteményét Batthyánynak. 
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Jakó Zsigmond újabb kutatásaiból tudjuk, hogy a Migazzi könyvtár 1782-ben került 
Erdélybe. Az anyagot 51 ládába becsomagolva a Dunán hajón, majd szekerekre rakva 
szállították Szebenbe. A teljes állomány 8 ezer kötetre tehető, s négy év alatt 12 ezer forintot 
fizetett érte. A könyvek nagy része címeres, igen díszes, dúsan aranyozott vörös szattyánbőr 
kötésben van, belül Migazzi rézmetszetű könyvjelzőjével. A gyűjtemény kevés magyar 
anyagot tartalmazott, főleg a bécsi egyetemi könyvtár duplumaiból, valamint osztrák 
szerzetesi könyvtárak könyveiből állt össze, de tudományos értéke igen nagy volt. Több száz 
XIV-XV. századi kéziratot, könyvet tartalmazott. Leghíresebb darabja a kora IX. századra 
tehető Codex Aureus-nak nevezett evangéliumi könyv, egy 111 hártyalapra írott kéziratos mű. 
A végig egy kéztől eredő unciális írás aranytintával készült, minden oldalon színes festésű 
keretben, több egész lapos képpel. 

A könyvtár anyaga a későbbiekben is gyarapodott , a lőcsei plébánia könyvei csak 1790-ben 
kerültek Erdélybe. Batthyány könyvtárát a nyilvánosságnak szánta, ez egy 1783-ban kiadott 
utasításából is kiderül, amelyben megszabja az addig összegyűjtött anyag rendezésének 
elveit. Ebből körvonalazódik egy egrivel vetekedő közkönyvtár kialakítása. Tervének meg-
valósulására azonban még egy évtizedig várnia kellett, mivel nem volt megfelelő épület a 
gyűjtemény helyezésére. 

Komolyan foglalkozott egy csillagvizsgáló felépítésével is. Mivel nem talált képzett 
csillagászt az országban, elhatározta, hogy maga taníttat ki valakit. Erre a célra Mártonffy 
Antalt szemelte ki, a papnevelő egyik tanárát. 1788-ban saját költségére Bécsbe küldte a 
korszak egyik legnagyobb csillagászához, Hell Miksához. Mártonffy négy évig volt távol, és 
ezalatt elsajátította a csillagászati ismereteket. 

Batthyány sokáig kereste a megfelelő helyet a könyvtár és csillagvizsgáló otthonául, míg 
kiszemelte a vár északnyugati sarkában álló volt trinitárius zárda épületét. A szerzetesrendet 
II. József 1783-ban feloszlatta, s az üresen maradt templom és zárdaépület a katonai kincstár 
kezébe került. 1792-ben sikerült Batthyánynak elérnie, hogy a kincstár átengedje neki az 
egészet, a zárdát papnevelő, a templomot pedig könyvtár és csillagvizsgáló céljára. Az 
eredetileg kétemeletes épületre a püspök még egy kisebb harmadik emeletet is építtetett, az 
obszervatórium számára. Két évig tartott az átalakítás és a berendezés. 1794-ben itt kapott 
végleges helyet a gazdag könyvgyűjtemény. A földszintre került a Kolozsvárról áthozott 
nyomda, az első emeleten volt a könyvtáros és a csillagász lakása, a másodikon a könyvtár és 
legfelül a csillagvizsgáló, melynek építésében és berendezésében már Mártonffy Antal is részt 
vett. így jött létre a Batthyáneum néven ismert tudományos műhely, amely a korabeli Európa 
egyik legcsodálatosabb tudományos gyűjteménye volt. Fontos hangsúlyozni, hogy a 
gyűjtemény nyilvános volt, látogatható, kutatók és érdeklődők jöhettek be, és kézbevehették a 
könyvritkaságokat, kódexeket, kéziratokat. Létezett ásvány-, kagyló- és éremgyűjteménye is, 
ami a későbbi régiségtár és a természetrajzi kollekció alapját képezte. 

A könyvtárban megtalálható az európai és a magyar könyvművészet számos emléke. Nincs 
olyan fontosabb régi európai könyvműhely, amely ne képviseltetné magát a Batthyáneumban. 
A könyvtár legnagyobb büszkeségét, a Karoling kori kéziratos Arany kódexet már említettük. 
Még egy példánya létezik, az Escorial könyvtárában. Ugyancsak a IX. századból való az itt 
őrzött Szent Lukács evangéliumát tartalmazó kódex. Batthyányi annyira vonzották a 
kéziratok, hogy Bécsben lemásoltatta és 1790-ben kiadta Szent Gellért Deliberatio-ját. A 
gyulafehérvári könyvtárnak elsősorban a körülbelül 800 darabos kéziratgyűjtemény adja 
nagy jelentőségét. Ebből 273 darab a mohácsi vész előtti időkből származik. így a pozsonyi 
székesegyház számára 1377-ben készült úgynevezett Esztergomi missale, magyarországi 
könyvfestészetünk remeke. Igen értékes egy 1461-ből származó kézirat, mely Juvenalis 
szatíráit tartalmazza. 

Számunkra nagyjelentőségű a harmadik legrégebbi összefüggő írásos nyelvemlékünk, az 
1310-1320 körül keletkezett Gyulafehérvári sorok és glosszák. A nyelvemlék éppen száz évvel 
ezelőtt került elő egy XIV. század elején írt latin nyelvű kódexből. Az ősnyomtatványok közt 
szerepel a Thuróczi-krónika 1488. évi brünni kiadása. 1508-ból való a Döbrentei-kódex, 
1556-1563 között készült a Batthyány-kódex, a legrégibb fennmaradt kéziratos protestáns 
énekeskönyv. A könyvnyomtatás első évtizedeiből való Aquinoi Szent Tamás egyik munkája 
1467-ből, Plinius „História 'Naturalis"-a, Joannes Spira velencei nyomdász mintaszerű szép 
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munkája 1469-ből, Apuleius Opern című, Rómában 1469-ben készült igen ritka műve. Nagyon 
sok első kiadást őrzött meg a Batthyáneum, így Gellius, Livius, Cicero, Flavius munkáit az 
1460-1470-es évekből. A mintegy 600 darabos bibliagyűjtemény legnagyobb része ritka-
ságokat tartalmaz, latin, német, francia és különféle szláv nyelveken, köztük egy 
Szászvárosban nyomtatott román bibliafordítást. A magyar bibliafordítások majdnem 
mindegyike megtalálható, Sylvester János 1541-es Új Testamentumától kezdve. A gazdag 
középkori anyag mellett természetesen nagy számban találhatók XVIII. századi másolatok is. 
Előszeretettel gyűjtötte a szép, régi klasszikus kiadásokat, a magyar irodalmi ritkaságokat, az 
egyháztörténeti, történelmi munkákat. 

Kazinczy Ferenc 1816-ban erdélyi útja során felkereste a könyvtárat. így ír róla. „Az igazi 
kincset a kisebb palota bírja. Itt állanak az Incunabulák (így nevezik a Deltophilusok az 1499-ig 
megjelent nyomtatványokat s ezek egybecsűeknek tartatnak a kézírásokkal), itt állanak a magyar dolgok. 
Bibliothecarius kanonok Cseresnyés András úr most dolgozza a katalógust, nyomtatás alá. (...) 

A magyar dolgokra tartozó kéziratok gyűjteménye magába foglalja valamit Dobni Székely György 
kapitány gyűjtött volt, mely Iw nagyobb részben csak apographon is, nagy tekintetet érdemel. De mi 
mind ez azon XVI folio kötetekhez, melyek az Erdély fejedelmeinek, sok uralkodónak, császároknak, 
minisztereknek, követeknek, generálisoknak, tudósoknak tulajdon kezeikkel vagy írt, vagy aláírt 
leveleiket foglalják magokban! Cardinális Pázmánynak itt sok leveleit látám, s magyarul írottakat. Egy 
barátom állítása szerint azok csínatlnnul vnnnnk írva; a mit megolvashattam, nem mutatja azt. 
Pázmány igen sebes kézzel tett írása bizonyságul lehet, hogy ő e leveleit nem igyekezett szépen írni, s 
nyelvünk akkor nem érte el még azt a korát, s még most sem érte, melyben a római vala, midőn Cicero 
öntötte a magáét. Bírja a bibliotheca téntatartóját és porzóját, a tácávnl. Cseresnyés úr azt nekem átnlvn 
mutntá, nehogy, mint némelyek megítéljem: én pedig sokért nem adnám, hogy e kicsinységet 
illethetném. Szent ereklye, s még azoknak is szent, a kik ellen tűzzel harcolgatn téntájával: a ténta 
sokszor igen jót írt. 

E köteteket forgatván, mosolygám a Bethlen Gáborrié aláírását. Férjéhez szól a levél, s embereinek 
kezével van írva; de a mi itt dőlt betűkkel következik a fejedelemné keze írása: "Az Kegyelmed szolgálló 
Leánya. Az Felséges Bethlen Gábrielné, Károli Susánna" 

Rákóczi György, az elsőbb, a vizsolyi bibliának utolsó lapjára ezt írá: „Anno 1619. 4-ta die Augusti. 
Az én kegyelmes istenemnek kegyes engedelmével végeztem ez könyvvel együtt az egész Bibliának 
olvasását itt Sáros-Patakon 6 és 7 óra között, reggel, kiért legyen áldott és szent, és dicséretes az én 
kegyelmes Istenemnek nagy neve, és engedje ezután is ezen kegyes atyai gondviselését reám eredni. 
Amen. Amen. Amen" (...) 

Bntthyánynk nagy árnyéka előtt áldva hódol minden magyar, mint a Bruckenthalé, s Teleki Sámuelé 
előtt. Őt fény ölelte meg, s örökre!" 

A csillagvizsgáló szintén európai színvonalú volt, legalábbis műszerezettségét tekintve. A 
kor legmodernebb műszereit szerezték be, Mártonffy tervei szerint. A műszerek közé tartozott 
két kvadráns, egy nagy fali kvadráns, egy csillagászati negyedkör, meridián kör, egy 
Newton-féle refraktor, egy parallaktikus felállításéi, hordozható akromatikus refraktor, órák, 
és egyéb felszerelések. Az alapító akarata szerint a csillagvizsgáló működéséről évente 
megjelenő kötetben kellett beszámolni. Az első és egyetlen kötet 1798 elején jelent meg, ami 
bemutatja az intézményt, a műszereit, azok beszabályozását, használatát, gyönyörű met-
szetekkel illusztrálva. Sajnos az első m ű megjelenése évében meghalt a gróf, a következő 
évben Mártonffy, s bár még néhány évig folytak észlelések, a gyűjteményt nem fejlesztették, 
hamarosan abbamaradt a működése. 

A gyulafehérvári könyvtár enciklopédikus, tudományos művekben való gazdagsága 
valószínűleg összefügg alapítójának egy tudományos, történelmi jellegű társaság 
szervezésére irányuló szándékával. Batthyány 1785-ben kezdett foglalkozni tervével. A 
fennmaradt alapszabályból, jegyzeteiből ismerjük elképzeléseit. A Societas Litteratura 
Assiduorum a tudományokkal foglalkozó személyeket kívánta összefogni, és a kutatások 
eredményeit közzétenni. Az elképzelés szerint elsősorban Magyarország és Erdély tör-
ténetével foglalkoztak volna, de emellett a matematikai, fizikai és orvosi kutatások 
eredményeit is megvitatták és kiadták volna. A munkaterv szerint Magyarország történetét 
kívánták összeállítani, két-két évszázadot felölelő egységekben. A könyvkiadás előmoz-
dítására vásárolta és költöztette át Gyulafehérvárra a kolozsvári Kolman nyomdát . 
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A Tudós Társaság nem sokáig működött, és Batthyány nem is erőltette. 1787-ben belátta 
kudarcát, s ezt követően a könyvtár megvalósítására összpontosított. A sikertelenség egyik 
oka lehetett, hogy a püspök Szebent választotta székhelyül, ahol nem sok magyar élt. 
Másrészt ebben az időben egyre erőteljesebben jelentkezett az anyanyelv iránti igényt, a 
tudományok művelésében is. Batthyány pedig egyedül a latint tekintette a tudományok 
nyelvének. 

Batthyány Ignác 1798-ban alapító levelet írt, amelyben nyilvános használatra az erdélyi 
egyházmegyének adományozza gyűjteményeit, nagyhírű könyvtárát a csillagvizsgálóval 
együtt. Az alapítólevél szerint a püspök 38 ezer forint értékű ingatlant hagyott az intézetre, 
hogy halála után is gondoskodjanak a gyűjtemény fenntartásáról és gyarapításáról. Batthyány 
megközelítőleg 80 ezer forintot áldozott a Batthyáneumra, jóval nagyobb összeget, mint amit 
Széchényi Ferenc a Nemzeti Múzeum és könyvtár alapítására. Csak a körülményeken múlt, 
hogy az utóbbi országos hírű lett, ez pedig feledésbe merült . Batthyány könyvtárát tehát 
méltán állíthatjuk egy sorba Széchényi gyűjteményével. 

Alig írta meg alapítólevelét a püspök, amikor váratlanul elragadta a halál. A lábán egy seb 
keletkezett, melyre eleinte ügyet sem vetett, de az elüszkösödött, és 1798. november 17-én az 
esti órákban meghalt. 

A könyvgyűjtemény szerencsére egyben maradt , igaz, alig-alig fejlődött. A püspök halála 
után adósságok maradtak, amit az örökösök nem akartak elvállalni, s perrel támadták meg 
alapítványait. Ennek következtében a gyűjtemény javait és jövedelmeit zár alá helyezték, s a 
per több mint húsz éven át húzódott. Az 1849. évi ostrom során bomba találta el a 
csillagvizsgálót, s a műszerek nagy része megsemmisült. A könyvtár az első száz év alatt 30 
ezerről 36 ezer kötetre gyarapodott, azóta pedig megduplázódott . Mintegy hatszáz ős-
nyomtatvány, másfélezer középkori kézirat, és másfélszáz hungarica található itt. 

Varjú Elemér, a Nemzeti Múzeum régiségtárának későbbi igazgatója, aki 1898-ban fedezte 
fel a könyvtárban a gyulafehérvári sorokat, száz évvel ezelőtt így ír róla: 

„Két szárnyú, tágas ajtó nyílik innen a könyvtár nagy termébe, amely a hajdani templomnak 
hajójából és sanctuariumából van alakítva; magassága két emeletnyi s szép rendbe rakott könyveivel, 
szabályos arányaival kellemes benyomást tesz a szemlélőre. A terem két részből áll, a volt 
templomhajóból és az ettől egy tágas falív által elválasztott négyszögű szentélyből. Az első részt 
emeletnyi magasságban futó, régiesen festett fakarzat veszi körül; falait csupán ez által megszakítva, a 
földtől a boltozatig könyvek fedik. A karzatra két, az ajtótól jobbra és balra eső rozoga csigalépcső visz fel. 
A terem alsó részén a karzatról néhány lépcsőn át az előszoba felett levő kis helyiségbe jutunk, amelyet a 
kórus helyére készítettek s amely körös-körül festetlen fenyőfa állványokkal van ellátva és csak gyér 
világosságot nyer egy ember-magasságban levő ablakon át. A nagy terem második felében nincsenek 
galériák; itt az állványok megszakítás nélkül mennek fel a bolthajtásig. Ez a kettős terem tartalmazza a 
Batthyány-féle törzskönyvtárt. (...) 

A főteremben elhelyezett törzs-könyvtár azon állapotban van, amint azt Cseresnyés Antal, az egykori 
könyvtárnok, br. Szepessy Ignácz püspök megbízásából 1820-24-ben felállította. Azóta semmit sem 
osztottak bele, s így tökéletesen hű képét nyújtja egy a XVIII. század végéről vagy a XIX. század elejéről 
való nagykönyvtárnak. (...) 

Az elmét gyönyörködtető könyvesház a szemnek is kedves tekintetet nyújt. Példányai válogatott 
szépségűek, valamennyi kifogástalan, szép bőrkötésekbe kötve. A kötések közt három típus uralkodik. 
Messziről kitűnnek Migazzi pompás rokokó ízlésű aranyozással borított vörös marokén könyvtáblái. 
Mellettük legékesebbek a puritán egyszerűségű sárgás vagy hófehér hártyakötések, amelyek a szak-
embernek első pillantásra felfedik olasz eredetüket. Nem csúnyák azonban a püspöknek saját kötései sem. 
Ezeket egyszerű márványozott bőr fedi; aranyozás csak hátukon van, lapjuk sima, díszítetlen. Ezek a jól 
tartó, erőteljes kötések nagyobbára Gyulafehérváron készültek s becsületére válnak a hazai iparnak. (...) 

A Batthyány-könyvtár második karzatán, a régi templom kórusából alakított külön helyiségben 
vannak elhelyezve a kéziratok és ősnyomtatványok. 

Míg a nagy könyvtár régies állványaival a maitól eltérő kötéseivel a múlt századba varázsol vissza 
bennünket, addig a karzati kis szobácska a XVI. század könyvesházát tárja elénk. Körös-körül festetlen, 
az idő által barnára pácolt, deszka polcok állnak, melyekről csupa testes fóliánsok, s csak kisebb térfogatú 
negyed- és nyolcadrétű kötet tekint ránk. A vastag bordájú bőrkötések, a sok darabról lecsüngő vas vagy 
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bronz láncok mutatják, hogy a kötetek tisztes kort, több századot átéltek már. A misztikus félhomályba 
burkolt helyiség közepén különös alakú ódon asztal áll, rajta régi kalamáris, egy pár kinyitott barátírású 
kódex, előtte durván ácsolt fenyőfa szék - itt áll előttünk a XVI. század első felének könyvtára. 

Ez a festői szobácska rengeteg bibliográfiai kincset rejt, magyar szempontból többet, mint akármelyik 
könyvtár hazánkban. Alig másfél ezer kötet van állványain elhelyezve, hanem ez aztán válogatott 
gyűjtemény. A IX. századig visszamenő kéziratok, régi kincseket őrző inkunábulumok, ritka első 
kiadások, hártyára nyomtatott könyvek." 

Batthyány Ignác egész életét a tudományok és művészetek pártolására fordította, hazája 
felvirágoztatásán munkálkodott . A nagy műveltségű bőkezű főpap tervei sajnos nem 
valósulhattak meg maradéktalanul. A Batthyáneum nem tudta betölteni a neki szánt funkciót, 
és már a múlt században egyre inkább műemlék lett belőle. Mindez azonban semmit sem von 
le az alapító püspök érdemeiből, aki méltán érdemes az utókor emlékezetére. 

Udvarhelyi Nándor 

Felhasznált irodalom: lakó Zsigmond: Batthyány Ignác, a tudós és tudományszervező. Erdélyi 
Múzeum 1991. 1-4. - Varjú Elemér: A gyulafejérvári Batthyány-könyvtár. Magyar Könyvszemle 1899. -
Szarvasi Margit: Magánkönyvtáraink a XVIII. században. Budapest, 1939. - Kazinczy Ferenc: Erdélyi lev-
elek. Budapest, 1880. - Kelecsényi Gábor: Múltunk neves könyvgyűjtői. Bp. 1988. - Szépréti Lilla: Régi és 
új világ. Bukarest, 1981. 

A csonka Arad vármegyére is emlékezve 
Az ország minden településén, de a határokon túl is mindenütt megemlékeztek az 

1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc kirobbanásának 150. évfordulójáról. 
Városunkban (Elek Békés megye legifjabb városa) 1998. március 13-án került sor az ünnepi 
megyegyűlésre, ahol megjelent mind a 76 település polgármestere, de jelen voltak a térség 
országgyűlési képviselői is. 

A rendezvénynek a felújított „Reibel Mihály" Művelődési Ház adott otthont. Az ünnep 
fényét az általános iskola színvonalas műsora és a nemzetiségi néptánccsoport fellépése is 
emelte. A 150. évforduló és a megyegyűlés emlékének a megőrzése céljából sor került egy 
márványtábla avatására a művelődési ház falán. Strifler József, az eleki Német Kisebbségi 
Önkormányzat elnökének beszédéből kiderült, hogy a hagyományok szerint Görgey Artúr és 
Kossuth Lajos is járt Eleken a szabadságharc alatt! Szerencsére a nagy évfordulóhoz 
kapcsolódhatott egy „kisebb" is. Mi most főképpen ez utóbbira szeretnénk tenni a hangsúlyt. 
Reméljük, az ország más részén is történik hasonló megemlékezés. (Gondoljunk pl. 
Csonka-Bács-Bodrog, Csonka-Hont, Csonka-Torontál megyékre.) A 75 évvel ezelőtti 
eseményre utaló emlékbeszéd közlése előtt köszönetet szeretnénk mondani a megye és a 
város önkormányzatának, de nem utolsósorban a szervezőknek is. 

Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! 
Örvendetes, ha a szabadon választott megyei testület március idusán ünnepi ülését tartja 

városunkban. Reméljük, mai munkálkodásuk előbbre fogja vinni a megyét, így Eleket is. 
Mielőtt bármit is szólnék Csonka-Arad vármegyéről, egy történetet szeretnék elmondani. 

1966-ban egy jelentős magyar író, Passuth László, Spanyolországban járt, hogy előadást 
tartson írói munkásságáról spanyolul. Ekkor ellátogatott egy továbbképző központba, ahol a 
falon meglátta az egykori Spanyol Birodalom térképét. »Ne higgye - mondta kísérője - , hogy 
visszasírjuk az egészet, de mindenkinek tudnia kell, ez valamikor mind a miénk volt.« 
Hasonló gondolat jutott eszembe, amikor erre a beszédre készültem. Senkit sem kívánok 
megbántani, csupán a tényeket szeretném ismertetni. 
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Csonka-Arad vármegye egykori megyeháza (Halász Gyula felvétele) 

Bármennyire is hihetetlen, de Elek 1920 és 1923 között megyeszékhely volt! Az is igaz, ezt a 
történelmi balsors hozta nekünk. Ettől függetlenül feltétlenül meg kell emlékeznünk erről, 
hisz ez az átmeneti állapot 75 évvel ezelőtt szűnt meg, és ma is megyegyűlést tartanak Eleken. 
1920. III. 29-én Elek, Almáskamarás, Nagykamarás, Medgyesegyháza, Medgyesbodzás, ez az 
öt Arad megyei község felszabadult a román megszállás alól. A felszabadulás után 
gondoskodni kívántak a vármegyei élet megindításáról, s ezért az egykori eleki járási 
szegényházban alakuló ülésre jöttek össze a törvényhatósági bizottság öt községben lakó 
tagjai. Ezen az ülésen a következő személyek voltak jelen: Bellusi Baross László gazdasági 
főtanácsos, a bánkúti főhercegi uradalom felügyelője, dr. Csepregi Imre római katolikus 
esperes (Elek), Vásárhelyi József és Vásárhelyi Dezső lökösházi volt földbirtokosok, Wittmann 
János és Braun János eleki földbirtokosok, Hanthó Jenő főszolgabíró, Antalffy Lajos 
vármegyei másodjegyző, dr. Csiky Ödön tiszti ügyész, dr. Magyary László árvaszéki ülnök, 
Kováts Gusztáv tb. főszolgabíró és mások. 

Ekkor a jelenlévők egyhangúlag kimondták Csonka-Arad vármegye megalakulását. A 
tisztikar a következőképpen állt fel: alispán: Hanthó Jenő, főjegyző: Antalffy Lajos, aki 
rövidesen alispán lett, II. főjegyző: Kováts Gusztáv, árvaszéki elnök: Dr. Magyary László, 
ügyész: Dr. Csiky Ödön, vármegyei irodatiszt: Richa Miklós. 

Csonka-Arad vármegye bíráskodási és pénzügyi szempontból Gyulához tartozott. A 
tanügyi vezetéssel Kehrer Károly tanfelügyelőt bízták meg. 1923. november 1-ével a csonka 
megyét Csanád megyéhez csatolták, 1945 után pedig Békés megyéhez került. 

Csonka-Arad első főispánja Zilahi Kiss Jenő fővárosi tanügyi tanácsos volt, míg ennek az 
„új" térségnek a nemzetgyűlési képviselője Áment Ferenc eleki birtokos lett. De főispán volt 
még Salacz Gyula (egykori máriaradnai főszolgabíró), majd utoljára: Jószáshelyi Vitéz Purgly 
Emil, aki Csongrád vármegye főispánja is volt. 

A trianoni békediktátum után mi maradt magyar kézen az egykori Arad megyéből? 
Csonka-Arad vármegye az egész területnek 4,64 %-a (282 km2), a lakosság 4,59 %-a (1910:19 
023 fő). A határon túlra került a megye területének 95,36 %-a, a lakosság 95,41 %-a. 

Elek ellentmondásos történetéből következik az is, hogy ma ezt az emléktáblát egy félreeső 
helyen tudjuk leleplezni, pedig egykoron szinte minden helyi polgár elment itt, ha vonatra 
akart szállni. Ez így volt egészen 1970-ig, amikor is az érintettek megkérdezése nélkül 
felszedték a síneket. 

Ez a tábla emlékeztessen mindenkit arra, hogy az aradi vértanúkat az egykori megye-
székhelyünkön végezték ki, de higgyünk abban is: a belátható jövőben Kelet-Közép-
Európában a határok éppúgy szabadon átjárhatók lesznek, mint az Európai Unióba. 

A megyegyűlés tagjainak további felelősségteljes munkát kívánok a még hátralévő idő-
szakban. Köszönöm, hogy megtiszteltek jelenlétükkel. 

Rnpajkó Tibor 
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A MAGYAR NYELV AZ EZREDFORDULÓN 

Az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Honismereti Szövetség közös levélben fordult a világ magyarságának olyan 
jeles személyiségeihez, akik íróként, művészként, tudósként, politikusként felelősek és felelősséget is éreznek nyel-
vünkért. Három kérdést tettünk föl nekik azzal a nem titkolt céllal, hogy válaszaikat lehetőségeinkhez mérten közzé 
is tesszük. Felkérésünknek több mint húsz megkérdezett készségesen eleget is tett. Közülük néhányan nem írásban 
küldték el válaszukat, hanem munkatársunkkal való személyes találkozás során, hangszalagra rögzítve mondták el 
véleményüket. Ez utóbbiakat az érintettek hozzájárulásával - sőt részben kérésükre -, bizonyos fokig az arányok 
kedvéért is, helyenként némileg megrövidítettük, feszessé tettük. 

Az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Honismereti Szövetség ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik a 
felkérést elfogadták, és értékes válaszaikkal megtiszteltek bennünket, megtisztelték lapunkat. 

A feltett kérdések: 
1. Milyen közvetlen élményekből táplálkozik anyanyelvi tudata, anyanyelvéhez fűződő kapcso-

lata? 
2. Ön szerint veszélyben van-e anyanyelvünk, és ha igen, mit kell t e n n ü n k védelmére? 
3. Milyennek látja a harmadik évezred küszöbén az úgynevezett kis nyelvek és általában az any-

anyelvek helyzetét és jövőjét? 

„... anyanyelvemet gyermekkorom óta 
mindegyik nyelvnél jobban szerettem../' 

Elnézésüket kérem a késésért, a terjedelemért és a három válasz között kialakult átszövó'désért. 
Megtisztelő dolog anyanyelvünk ügyével foglalkozni amíg igazat mondhatunk, 

s amíg ehhez van reményünk is. 
Köszönöm a türelmüket s azt, hogy erre vállalkoztak. Ha nem élne bennünk a meggyőződés, 

hogy „a határon belül", ahol burkoltabb a veszély, de nagyobb a felelősség, igenis, van nemzeti 
közgondolkodás, átfogó közösségi erkölcs, akkor idekint a megmaradni akaróknak 

nein lenne mire számítanunk. 

Horgoson s a horgosi tanyavilágban, ahol elkezdődött gyermekkorom, csak a hatalom volt 
idegen nyelvű, de az csak idegen s annyi elég az anyanyelvtudat spontán kialakulásához, sőt 
a kisebbségin túl a kisebbrendűségi helyzetből az anyanyelvi öntudat megfogamzásához is. 

1928-1940: jászsági (apai) és szegedi (anyai) alapnyelv a nagycsaládban tömény archai-
kumok, egészséges nyelvhasználat idegenszerűségek nélkül, két tájnyelv - a három gyerek 
közül én anyámét tanultam meg. Nemzettudat, történelemtudat; a faluban magyar tagozaton 
magyarul egy szót sem tudó tanítónővel, tanítóval. Megszégyenülések, félelmek, zsarolások. 

1941-től: Ismerkedés a magyar köznyelvvel, a helyes írással, a latin nyelvvel; a némettel már 
korábban is. A latin nagyon tetszik. A magyar grammatika is. 

1945-től: Angol, francia, cigány, héber, olasz, eszperantó, arab, finn alapismeretek. Csak az 
oroszt és a szerbet engedélyezik a magyaroknak. Az oroszt megszeretem és megtanulom. A 
nagyanyámat másodszor is áttoloncolják. Széchenyinek minden munkáját elolvasom. 

1949-től: (tanárképző) ismerkedés a magyar nyelv rendszerével, nyelvtörténet; kiáb-
rándulás az irodalomtörténet-tanulásból, oroszból sem kapok már semmit. Néhány éves 
„eszperantista korszak"; „olasz korszak". 

1952-től: Tanítás és harc az anyanyelvű oktatásért, az anyanyelv egységéért és meg-
tartásáért. Horgos, Szabadka. 
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1960-tól az Újvidéki Egyetemen (akkor még Belgrádhoz tartozott): Hangtan, szófajelmélet, 
mondattan, helyesírás. Egyetemen kívül: nyelvművelés a sajtóban és a szervezetben. 
Publicisztika a tanítás mellett (oktatásügyünk anyanyelvűsítése); két nyelv- művelő rovat. 
Nyelvészeti és nyelvművelő kapcsolatok az anyaországgal. 

Az idegen nyelvek nagyon tetszenek: az anyanyelvemet gyermekkorom óta mindegyik 
nyelvnél jobban szerettem, de sohasem kisebbrendűségi helyzete miatt (ami a mai napig is 
tart), nem szánalomból (noha erkölcsi felelősséget érte régóta érzek), hanem mert jólesik, hogy 
értem és érzem, s mert tetszik, ha valaki (odaát) szépen szól magyarul (tetszenek az 
egészséges magyar tájnyelvek is, főleg a szegedi s az észak-bácskai), és mert kezdettől fogva 
szeretem a költeményeket is. Miként anyámat, nagyapámat szerettem, a testvéreimet; s 
miként a gyerekeimet és unokáimat is mindenkinél jobban szeretem - anélkül, hogy ezt 
mástól is ne így várnám el, ne így látnám természetszerűnek és erkölcsileg rendben: szeretni 
azokat, akikért felelősséggel is tartozom. Miként mindig szerettem a diákjaimat negy-
venhárom éven át, sőt ma is így gondolok rájuk. S ez nem fordít szembe más nyelvekkel, más 
családokkal, más diákokkal - sőt őket így könnyebb egyenértékükben fölfognom. 

Ha magyar szót hallok, ma is összerezzenek, megfordulok (Pesten is, mert elfelejtem, hogy 
nem itthon vagyok). Élmény az, igazi, ha hallom, hogy szépen beszélnek (odaát): könnyedén, 
csiszoltán, természetesen, olyan spontán árnyaltsággal, amilyent itthon nem hallok (pedig ez 
a magyarság nem kevésbé érdemelné meg ezt a szépséget, hiszen itt egy-egy gyerek és felnőtt 
évente többet gyötrődik anyanyelve miatt és anyanyelvéért, mint odaát egy-egy falu. Élmény 
buszban, értekezleten, rádióban, sajtóban, verseskönyvekben, színpadon. Odaát. Mert ott 
megvannak az anyanyelv (a magyar köznyelv) természetes életföltételei. Itt az elhaláséi. De 
ámítjuk magunkat és egymást, hogy azonos a menetirány anyanyelvben, sőt hogy lépést is 
tartunk - bár nagyon nem így van. 

Odaát is vannak anyanyelvi sötét foltok, jogos panaszok, de az más lapra tartozik. A 
népnyelvet másért szeretem, amikor természetes és fölszabadult. Főleg, ha az én „első 
anyanyelvem"-re emlékeztet, a szegedire. 

Mint értelmiségi és nyelvész erkölcsileg is elkötelezve érzem magam, szellemileg is, de 
nemcsak a magyar nyelv ápolására (s ebben kellene szót értenünk sokunknak), hanem azok 
ügyének támogatására is, akiknek a határokon túl naponta meg kell küzdeniük anyanyelvük 
megtarthatásáért, sőt előbb még az elsajátításáért is. (Ez nem apró humánus föladat, hanem 
globális identitásharc az anyanyelvi és nemzeti hegemonizmus ellen mindenütt a perem-
magyarságban, a kisebbségi nyelvközösségben.) 

Anyanyelvtudatom mégsem magyar, hanem egyetemes. Mindenki anyanyelvét jogosnak, 
elsődlegesnek tekintem, és minden anyanyelvi kisebbséget anyanyelvűségében kötelezően 
támogatandónak. Miként minden idegen nyelv őszintén gyönyörködtet, ha jól használják. 

Veszélyben van-e anyanyelvünk? Az nem; arra odaát van, aki vigyáz; de az anya-
nyelvűségünk igen. Ezért nálunk nem a magyar nyelvet kell megvédeni, hanem az 
emberekben élő anyanyelvi készséget. Világszerte is, ahol nem szabad az emberek anya-
nyelvűsége - ha kurd, ha albán, ha cigány vagy zsidó, ha spanyol vagy magyar. 

Egyaránt emberi jognak tartom az anyanyelvnek nemcsak a megtartását, hanem önkéntes 
föladását is, fölcserélését is. Ha valóban önkéntes. 

Elemi dologban tévedünk sokszor. Aki a magyar nyelvet akarja ápolni, anya-
nyelvűségünket óvni és erősíteni, az ne a nyelvjárási elemeket vadássza, ne a suk-sükölés ellen 
hadakozzon, mert a magyar köznyelvben a tájnyelvi elemek jelenlétének semmi köze a 
nyelvromláshoz - sem Pesten, sem Bugacon, sem az egész Délvidéken. 

Többségünkben mi, magyarok, kettős anyanyelven beszélünk, de egyik nyelv sem idegen: 
gyerekkorunktól többé-kevésbé megőriztük valamelyik táj népnyelvét, és többé-kevésbé 
(vagy: előbb-utóbb) anyanyelvi szinten elsajátítottuk a magyar köznyelvet. Ez utóbbi az, amit 
nem a tájnyelvektől kell óvnunk, hanem egyszerűen megtanulnunk, külön és jól - nem 
keverve bele idegen nyelvek rendszerbeli elemeit, mert azok kommunikációzavart okoznak, 
sőt meg is béníthatják az anyanyelvű kommunikációt. A magyar köznyelv megfelelő 
elsajátítása, megtartása és fejlesztése a legfontosabb dolgunk. Azoké, persze, akik közösségi 
szellemi kohézióként (tehát életképes szinten!) ezt meg akarják tenni. A nemzeti kisebbségek 

48 



anyanyelvvédelme ma korántsem nyelvi kérdés pusztán, hanem elsősorban nemzetközi 
emberjogi kérdés, továbbá politikai, lélektani, szociolingvisztikai és társadalomerkölcsi 
küzdelem. 

A sokarcú magyar fővárosban sokféleképpen beszélik a magyar nyelvet, többféleképpen 
írnak is országszerte. Gyönyörködve hallgatom, ha szép, ha játékos, ha pontos és komoly. De 
bárhol is üti meg a fülem, nem tetszik a pongyola zagyválás, a sorvadt, laza artikuláció - sem 
határon belül, sem határon túl. Nem tetszik a kabarék trágársága, ízléstelensége. (Nem is 
értem, miért vállal ilyent a Kossuth rádió a maga Kabaré-szeparéjában.) Szánalmas az ökögés, 
és meghökkentő, ha a nyegleséget divatos írók is terjesztik. 

Nálunk, idekint, nagyobb gond anyanyelvűségünk csonkasága s az ebből eredő pongyo-
laság, bizonytalanság, találgató, akadozó mesterkéltség, idegenszerű anyanyelvhasználat. 
Falun az emberek egymás között kevesebb idegenszerűséggel szólnak, és természetesen - a 
maguk tájnyelvén. 

Az anyaországon kívüli magyarság nemzeti megmaradása nem elsősorban területi kérdés, 
noha közösségi anyanyelvűség nélkül teljesen esélytelen. Ezért közösségben történő meg-
maradásunk attól is függ, hogy gyorsan és többségében át tudunk-e térni, át fogunk-e térni a 
területben való gondolkodásról a nemzetben (emberekben: egyénekben és nyelvközösségben) 
való gondolkodásra. 

Elősegíteni nemzeti megmaradásunkat mindenekelőtt azt jelenti, hogy művelődési, 
gazdasági, politikai és jogi eszközökkel hatékonyan kiállunk azért, hogy bárki is, aki a 
Kárpát-medence és a világ magyarságából (tehát a nemzetből), bárhol él is, ha akarja, 
elsajátíthassa anyanyelvét, mégpedig életképes szinten, s ott élhessen, ahol anyanyelvi 
készségét máris teljességében használja, megtarthatja, nemzeti egységünk szellemében tovább 
fejlesztheti, utódaira átviheti - magán- és közéleti szellemi szükségleteinek megfelelően. Úgy 
vélem, minden más csak morfiuminjekció a fájdalommentes, azaz védekezésmentes anya-
nyelvi és nemzeti elhalás biztosítására. 

A második kérdés megválaszolásában mindenekelőtt azt kell világossá tennünk, hogy 
önmagában a magyar nyelv nem is létezik. Létezünk mi, magyar anyanyelvű, rendkívül 
sokféle anyanyelvi helyzetben élő, széttagolt és szétszórt részei a magyar anyanyelvű 
nemzetnek, és létezik az anyaországi tömb. 

A második kérdés tehát így pontosabb (úgy vélem): Veszélyben vannak-e anyanyelvükben 
a különböző körülmények között élő magyarok? És: itt és ott mit kellene tennünk anyanyelvi 
önvédelmünk hatékony támogatására? Kecskeméten, Pesten, Kolozsváron, Versecen, Sao 
Paolóban, Ottawában, Venezuelában, Dél-Afrikában, Székelykevén, a horgosi tanyákon, a 
szétlőtt Szentlászlón stb. Mit kellene tennünk ott nekünk, a privilegizált értelmiségnek, a 
politikusoknak, az Európa Tanácsnak, az MVSZ-nek, az MTA-nak, a magyarországi 
művelődési miniszternek, egy sajátosan erre hivatott és erre privilegizált Anyanyelvi 
Konferenciának stb.? Természetesen: áltatás nélkül, üresjárat, hangzatos és költséges 
rendezvények nélkül - vagy sehogy. Mert az áltatás bűn a megtévesztett közösséggel 
szemben. Bűn a nemzeti és anyanyelvi kuruzslás. 

A magyar nemzet ugyanis veszélyben van s általa a magyar nyelv is - vagy fordítva. 
Egysége nélkül nincs esélye megmaradni. Hosszabb távon még a határokon belül sem. 

A határokon kívül: tovább morzsolódunk, itteni nyelvhasználatunk egyre életképtelenebb a 
kisebbség zömének ajkán, egyre idegenebb, egyre taszítóbb - ha vannak is elsődíjas 
szavalóink. Itteni nyelvoktatásunk 1945 óta rohamosan visszafejlődik, s az anyanyelvűségi 
tartalék kimerül, ugrásszerűen elhal az itteniek jelentős hányadának anyanyelvűsége. 

A határon kívül többszörös veszélyben van anyalnyelvűségünk. Itt Jugoszláviában 
anyanyelvtudatunkból elfojtották a nemzettudatot, s az anyanyelvtudat magától elhalt, mint 
az élet oxigén nélkül. Veszélyben van, mert a veszélyről még anyaországi nyelvész kuruzslók 
is igyekeznek elterelni a figyelmüket. S mert a sorvadás jugobolsevik hipnózis alatt történt fél 
évszázadon át. 

Talán nincs is visszaút a megmaradás felé. Nem mintha nem lenne, hanem mert a 
magyarság zöme (a határ két oldalán) nem is meri akarni. Olyan hangos a többszólamú 
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megtévesztés. (Nem idézek belőle: a Kárpát-medencében ma már csak az nem tudja, aki nem 
akarja tudni.. .) 

A világmagyarság diaszpórája szinte teljesen magára van hagyva, anyanyelvűsége pedig 
halálra ítélve. 

A határokon belül pedig a belső fölhígulás magyarságban, anyanyelvűségben, nem-
zettudatban, s a nyelvhasználatban is. Noha a pozitív esélyek a modern korban óriásiak 
lehetnének. Anyanyelvűségünk fölhígulása zenében, műszaki életben, kommunikációban 
(közéletiben) mérsékelhető lenne, s közéletünk e tekintetben terelhető lenne célszerű irányba, 
kornak is, nemzetnek is megfelelően. Ha lenne, aki vagy ami összefogná a magyarságot az 
ésszerű jóban, a határ két oldalán - senki ellen, de a magyar közösség anyanyelvűségéért. 

Lehet tehát a magyar nyelv egyidejűleg virágzó állapotban és agóniában - más-más tájon, 
más életföltételek mellett. Nemcsak lehet, hanem van is. Trianon óta évente sokan föladják 
anyanyelvüket. Ez lehet jogos és természetes. Emberi jog. De nemcsak nemzeti tragédia, 
hanem erkölcsi és emberi is, ha az jogtiprás következménye, vagyis ha egyetlen vagy százezer 
magyarnak (vagy nem magyarnak) tudatos és tartós, rejtett és nyílt hegemonizmussal veszik 
el anyanyelvét, bénítják meg nemzettudatát. 

Anyanyelvi és nemzeti önvédelemre most esélyünk is nagyobb lenne, mint az elmúlt 75 év 
alatt bármikor: a nemzet és Európa (de a világ is) érettebb erre. Ehhez kell nekünk a 
helyzetismeret, nem pedig az ezredvég közeledte miatt. (Pusztán önvédelmünkre ugyanis 
nem támaszkodhatunk, még ha szépen hangzana is.) A bolsevizmus tudatformáló és 
tudatbénító uralma megbukott ugyan, és hatalma is megszűnőben van, de Kelet-Európa még 
nem heverte ki ezt a történelmi kórt. A demokráciák és a demokratizálódás közeledésével 
azonban a magyarság, széttagoltságában és széthullottságában is, ma már képes lehetne 
jobban megfogalmazni önvédelmi koncepcióját az érettebb Európa és a történelmi narkózistól 
mentesebb Nyugat számára. De remélhetőleg a többségi peremállamok számára is nagyobb 
eséllyel. 

Ebben a jogos önvédelemben a nemzet értelmezése más ma már. Az így végzett fölmérés 
várható pluralizmusa csak előnyére válhat az akciónak. Az anyanyelvi és nemzeti meg-
maradás vagy nemzetközi üggyé válik, vagy lehetetlenné. 

Idegen hegemonisztikus hatalom alatt nem kisebbségi mártírokra van szükségünk, sem az 
anyaország meddő áldozatvállalására, hanem mindenekelőtt a nemzetközi nyilvánosság 
informáltságára, a többségi nemzetek demokratizációjára, demokratikus párbeszédére és a 
kölcsönös (kisebbségi-többségi) érdekeltség fölismerésére nemzeti kisebbség, anyaország, 
többségi nemzetek és Európa között. 

Az anyanyelvi helyzet fölmérését így látom értelmezendőknek: a világban bárhol is élő 
magyar nemzetrészek elsajátíthatják-e életképes szinten, használhatják-e életképes szinten és 
megtarthatják-e (közösségként, utódaikban is) életképes szinten az anyanyelvüket. 

Anyanyelvűségünk veszélyeztetettségének várható képe azonban három szemponton túl 
sok egyébtől is függ: Úgy vélem, ebből bármilyen stratégiát szűrnénk is le, a „sokszólamú" 
fölmérésből, a teendők minden láncszemét a fönti elven kellene megalkotni, megfogalmazni. 

Magyar vonatkozásban valóban logikus, ha anyanyelvünk jövőjében sorskérdést látunk (de 
számos nemzet és nyelv esetében is így van ez), és ennek tudatában vizsgáljuk és gondozzuk 
a magyarság egyéni és közösségi anyanyelvi készségének és teljes anyanyelvűségének 
életföltételeit. Továbbá, ha a három régió (anyaországi magyarság, peremmagyarság és a 
diaszpóra világmagyarsága) anyanyelvi helyzetét folyamatosan szemmel tartjuk, régiónként 
külön is, az eredményét pedig egyeztetjük az anyaországban, megfelelő szakfölügyelettel. Sőt 
a teendők végrehajtásához is közmagyar szakfelügyelet lenne célszerű. 

A régiókon belül az alrégiók anyanyelvi életföltételei annyira hasonlóak, hogy (a belső 
eltérések tudtával) jó fölismerésük és megfelelő gondozásuk így esélyesebb. Még a három 
főrégió ügyének rendszeres összehangolása is elengedhetetlen, jóllehet ezek jellege, lehe-
tőségei, eszközei még inkább eltérőek. 

Anyanyelvünk gondozásában fontos lenne, hogy a helyi többség és a magyarság anya-
nyelvének kontrasztivitásait módszeresen ismertessék az oktatás minden szintjén (magyar-
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szerb, magyar-ruszin, magyar-szlovák, magyar-román, magyar-német összevetéssel). Más 
területeken is hasonlóan: magyar-angol, magyar-spanyol stb. összevetésére gondolok. 

A rendezett kontrasztivitás főbb területeit ebben látom: grammatika (alaktan, szintaxis), 
jelentéstan (poliszémia, szinonímia), szókészlettan (homonimák, paronimák, homoszémák), 
frazeológia (szóvonzatok, szólások), hangtan (hangállomány, artikuláció, tartam, hangsúly). 

A nyelvhasználatban lehetséges (létrehozandó) alkalmak: 
- anyaországi táboroztatás (mindig anyaországiakkal vegyes elhelyezésben: a spontán 

nyelvtanulás végett; 
- szakembercserék (bemondók, lektorok, újságírók, tanárok, orvosok, színészek, jogászok); 
- vendégszereplések, ifjúsági kapcsolatok; 
- nemzeti keretű versenyek minden tantárgyból, minden régióból; 
- könyvtájékoztatás, könyvterjesztés; 
- anyaországi továbbképzés (szakonként); 
- anyaországi kongresszusok, szakértekezletek nemzeti részvétellel (a nyugati szórvány 

nélkül nincsen nemzeti részvétel!). 
Jók a már meglévő szakemberkapcsolataink az anyaországgal és a peremmagyarsággal, de 

megközelítőleg sem elegendőek - még a jelenlegi lehetőségekhez képest sem. Az ifjúsági 
kapcsolatokban előfordul pl., hogy a délvidékieket (stb.) külön „gettó"-ban helyezik el a 
táboroztatásokon, ahelyett, hogy anyaországiakkal és erdélyiekkel teljesen elkevernék őket. 
(Viszont még rosszabb a helyzet itthon: a délvidéki táboroztatásokban fanatikus jugómagyar 
elzárkózást látok, jugómagyar gettót - a programjukban is, annak színvonalában is - s nem 
veszélytelen dilettantizmust, mintha éppen segíteni akarnának a sorsnak az anyanyelvi és 
érzelmi elszakadásban!) 

Az anyaországi szervezett és hagyományos nyelvápolás alaposságát, átfogó jellegét és 
intenzitását a Délvidék kismértékben sem közelíti meg, noha a szükségletnek az felelne meg, 
ha ez fordítva lenne. Magyarországon ugyanis (magyar nyelvi vonatkozásban, persze) még 
elfogadható az a nézet is, valamennyire, hogy a negatív nyelvi fejlemények egy része 
„öntisztulás"-sal megszűnik a nyilvános nyelvhasználatban. (Magam is hiszek ebben.) A 
tömbmagyar nyelvterület ott mégiscsak „folyam", ha nem is óceán, mint az angol és a spanyol 
nyelvterület. De ez az öntisztulás a peremen teljesen esélytelen. 

Remélhető, sőt tapasztalható is, hogy a homogén magyar közösségben hatékony marad a 
nyelvápolás, sőt a művelt réteg spontán nyelvhasználata és a tömegtájékoztatásé is viszonylag 
egészséges és színvonalas. így pl. még vidéken sem válhat dominánssá az ugyancsak divatos 
ökögés és nyegleség, sem a kabarék közönségessége és trágársága. 

Nálunk komoly gondot okoz a rejtettebb idegenszerűség és a szemléletbeli zavar. 
Mondatszerkezetben bomlás, alaktani abszurdumok, az idegen közszavak tudálékos és 
szerbes halmozása, hamis tekintélye, a szóinfláció és a jelentésdevalválódás, az árnya-
lásképtelenség. Továbbá az itthoni tévé és rádió még nem tudta, talán nem is törekedett elérni, 
hogy a falusi emberek, elsősorban a földművesréteg természetes, otthoni (ép) nyelv-
használatával szóljon mikrofonba, fölszabadultan, annak tudatában, hogy otthon tisztább 
magyarsággal beszéli (nem akarva is) a maga tájnyelvét, mint a riporter a magyar köznyelvét, 
mesterségének eszközét. Mert, sajnos, az a tévhit, nyelveszménytelenség honosodott meg, 
hogy a riporter és a riportalany jobban fél, sőt irtózik a legkisebb nyelvjárásiasságtól, mint a 
valóban aggasztó, burjánzó anyanyelvi provincializmustól, melyben domináns elem az 
idegenszerűség és a pongyolaság, valamint a mesterkéltség. 

A határ mindkét oldalán célszerű lenne díjazni anyanyelvhasználatuk alapján a hivatásos 
beszélőket (bemondót, színészt, tanárt, újságírót...), akár a legmagasabb társadalmi elis-
meréssel is. 

Az anyanyelvek mai helyzetéről és jövőjéről valóban célszerű lenne külön is szólnunk. 
Főleg, ha eljutnánk odáig, hogy „anyanyelv"-en mindenki anyanyelvét értjük - s ha eljutnánk 
odáig, hogy ha egyrészről biztosítjuk az anyanyelv fontosságának megfelelő életföltételeket, 
akkor a többségi hatalmak képviselői ne vitassák újra a kisebbségek anyanyelvi igényeit, 
jogát, és ne tekintsék a saját (állami) belügyüknek a hatalmuk alá rendelt kisebbségi közösség 
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anyanyelvi (szuverén) problémáit. Tudom, a kilátást a kívánsággal gyakran összetévesztjük; 
de a nemzeti megmaradás szándéka nem ábránd, hanem akarás és remény. S ezért el kell 
jutnunk odáig, hogy az anyanyelv helyzetéről, igényeiről szuverén joggal maga a kisebbség 
nyilatkozhasson a többségi és a nemzetközi nyilvánosság előtt, és róla elsősorban maga 
dönthessen - nemzetközi garanciával. Amíg ugyanis van nemzeti hegemonizmus, nemzeti 
elnyomás, addig a többségi hatalom garanciája csak nemzetközi ellenőrzéssel és szankcióval 
érdemel figyelmet és hitelt. 

Minden anyanyelv védelme nagyon is fölfogható kölcsönös érdeknek - persze, nem kizárva 
a piacgazdálkodás szempontjait, de nem is megrekedve annak szánalmas szintjén. Ha ugyanis 
tudományos alapon közeledünk a kérdéshez, nyilvánvalóvá válik minden anyanyelv sajátos 
egyéni és sajátos kollektív értéke és értékhalmozó, értékmegőrző szellemi kohéziója egy-egy 
nyelvközösségben. Minden más, idegen nyelvvel, a világnyelvvel szemben is. Számos egy-
nemzetű anyanyelv él, mint amilyen a magyar, a lengyel, a svéd, a finn, az észt, a japán, az 
albán, az olasz, a litván stb. Ezekre ez különösen érvényes. 

Az anyanyelvnek az említett természetes adottsága önkéntelenül is időszerűvé teszi azt a 
tapasztalatot, hogy a XXI. századnak - éppen korszerű összegyűjtő és megőrző lehetőségei és 
eszközei révén - nagyon is érdekében fog állni (ha az értelem fogja irányítani), hogy a kis 
nyelveket is tanulmányozza, gondozza és fejlessze is. Amin, persze, ismét egy-egy 
nyelvközösség egyedeinek anyanyelvi készségét értjük. 

Tehát nem a dialektológiai kutatások mögött néha tapasztalható puszta konzerváló, öncélú 
regisztrálásra gondolok, hanem az élő nyelvek életképes működésének fönntartására, emberi, 
szellemi és nemzetközi értékeire és szerepére. 

Nem kétlem pl. az ún. univerzálék esetleges fölismerésének tudományos értékét, de az 
anyanyelv általános kategóriáját még igen kevéssé ismerjük, azaz rengetek anyanyelvet még 
nem ismerünk (ha abból indulunk ki, hogy nincsenek fontos és nem fontos anyanyelvek). Az 
viszont nem csupán föltételezés, hogy a kis nyelvek között évezredes múltúak is élnek. 

Mihelyt az anyanyelvi hegemonizmus mai sokarcú áramlatait a világ humanizmusa és 
racionális ereje megfékezi vagy legalább nyilvánosan leleplezi, a világhatalmaknak és 
-szervezeteknek is érdekükben állhat a kisebb emberi közösségeknek a támogatása is, hogy 
azok megtarthassák anyanyelvűségüket életképes szinten. 

Identitásában a kisebbségi egyén és közösség több oldalról is veszélyeztetve - van: 
anyanyelvszemléletében, anyanyelvtudatának vállalásában, szociális talponmaradásában. Ha 
megfelelő közösségi és nemzetközi támogatást idejében nem kap anyanyelvi önvédelméhez, 
el is veszíti anyanyelvét és anyanyelvűségét, sőt sokan már az első nemzedékben elveszítik 
nemzeti identitásukat is. 

Az anyanyelv, persze, nem minden, még a világnyelv sem. De - úgy vélem - a modern kor 
emberének mindkettő kell. Önmagában egyik sem töltheti meg kellő tartalommal a világ 
szellemi, lelki és érzelmi életét, még a tudományt sem. Kellenek nemes versenyben álló 
nyelvek és kultúrák, kell ez a sokarcú, sokszínű összefogás. 

A világnyelv nemcsak termel és tárol értékeket, hanem közvetít és terjeszt is. S elősegíti a 
kapcsolatteremtést, konvergálja az egyirányú törekvéseket. A nemzetközi szervezetek ereje 
ma is óriási, de sokszorta több lehetne, ha elsősorban azt a célt szolgálhatná, amelyik erre 
alkalmas. 

A három régió teendőiből: (1) átfogóan, hatékonyan és tervszerűen (azaz nem elitszerűen, 
látszatként), (2) ezer szálon... 

- oktatási rendszerek anyanyelvűsítése 
- átmeneti pozitív megoldások 
- kézikönyvek, kapcsolatteremtés, információ 
- anyaországi táboroztatás, tanulás, egyéb kapcsolatok révén anyanyelvi vérkeringés és 

együttfejlődés 
- anyaországi tévéműsor a helybeli mellett 
- továbbképzés odaát 
- mai nemzettudat 

Dr. Ágoston Mihály 
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Őszinte vallomás anyanyelvemről 
1. Kis túlzással azt mondhatjuk: az első anyanyelvi élmények születésünk előtti 

hónapokban érnek bennünket. Mindenesetre az anyai tejjel együtt a csecsemő fokozatosan 
„magába szívja" az édesanyja által beszélt nyelvet is. Tudat alatt bár, de ekkor szerezzük első 
anyanyelvi élményeinket (a szoptatós anya az étkeztetés alatt gügyög, mondikál kicsinyéhez, 
később mondókákat, bölcsődalokat is dalolgat). 

Számomra az anyanyelv fogalma szoros kapcsolatban van az édesanya fogalmával. 
Nyelvében él a nemzet - idézzük gyakorta. Hiszek ebben a megállapításban; életemet, egész 
valómat e gondolat kísérte/kíséri végig. Ezt a nyelvi szellemet és felfogást igyekeztem a 
magam módján megőrzés és továbbadás végett tovább örökíteni én is maradékaimnak. 
Anyanyelvemet, akárcsak népemet, nemzetemet nemzedékek egymás utáni végtelen lánca-
ként tudom elképzelni, amelyre valaki(k) megtanítottak, valaki(k) nekünk átadtá(k), és 
amelyet nekünk is kötelességünk - lehetőleg hibátlanul, sértetlenül - továbbadni ma-
radékainknak. Ugyanis az anyanyelvtől (is) függ fennmaradásunk. Ezért vallom: nemzeti 
szempontból óriási felelősség édes-anyanyelvünknek a továbbadása. 

Az én anyanyelvi tudatom rendkívüli, többnyire szomorú élményekből táplálkozik. Az a 
kicsi közösség, amelybe beleszülettem, már évszázadokkal világrajövetelem előtt arra 
kényszerült különböző politikai és egyéb okok miatt, hogy kiszakadjon az er-
délyi/székelyföldi/ tömbmagyarságból és idegen nyelvű közegbe telepedjék. Kisgyer-
mekként azt a magyar nyelvet adta át nekem az édesanyám, amellyel az ősök „elcsángáltak" 
Moldvába. Az első (tudatos) nyelvi élményeimet édesanyám, illetve anyai nagyanyám 
(„anyó") beszédéből eredeztetem. „Anyó" édesapja Csíkszentmihályról származott, falusi 
kántorként élte le életét egy színtiszta moldvai magyar faluban. Széphangzású, tiszta, minden 
idegen elemtől mentes és patinásan gyönyörű volt, ahogy anyai nagyanyám beszélt. Pedig ő 
(első moldvai nemzedékként) a Tázló-menti faluban, Pusztinán született (1880-1953). 
Minthogy abban az időben a leányokat nem járatták iskolába azon a vidéken, nagyanyó is 
írástudatlan asszony volt. Talán ezért is beszélte olyan romlatlanul a szép csíki tájszólást. 
Emlékszem, olyan kifejezéseket, szófordulatokat szőtt beszédébe, amelyeket már akkor 
gyermekkorom falusi tájnyelvében nem ismert a magam nemzedéke. Ezt a csodálatos és 
makulátlan nyelvet (beszédet) örökölte csíki nagyapjától (és édesanyjától) édesanyám 
(1900-1971), aki ugyancsak nem ismerte az írás-olvasás örömét. Mégis őt tartom első 
tanítómnak; következetesen kijavított (sőt szidott) valahányszor a kilenc gyermeke közül 
valamelyikünk az „eszek", „iszok", „alszok" stb. szóalakokat használtuk beszédünkben. Mit 
sem tudott ő az ikes igék ragozásáról, de nyelvi tudatát sértette azok helytelen használata. Azt 
kell mondanom, csíkszentmihályi nagyapjától a génekkel örökölte a szép magyar beszédre 
való hajlamát. 

Szép számmal vannak anyanyelvi élményeim apa-részi rokonságomtól is. Apai ágon az 
atyafiságom szintén valamelyik felcsíki faluból menekült át a hegyeken, csak hogy sokkal 
korábban. Szépapám a madéfalvi vérengzés idején (1764) vállalta a csángó sorsot. Bizonyos 
kifejezéseket, szófordulatokat, szavakat édesapám (1894-1970) másként használt beszédében, 
mint az anyám rokonsága. Apám sem tanult magyarul az iskolában (az ő idejében csak román 
iskola volt, ma is az van!), de önszorgalomból, vagy inkább szülői parancsból megtanult 
olvasgatni a nagyapámtól (1873-1943), aki szintén autodidakta volt az anyanyelvi olvasásban. 
Visszagondolva gyermekkorom nyelvi élményeinek forrásaira azt mondhatom, hogy apám s 
az ő rokonsága régiesebb hangzású nyelvet használt. Családunkban egyedül csak ő mondta 
következetesen a „templom" helyett támplom. Vagy az Üdvözlégyben nem úgy mondta, hogy 
„...imátkojzál értünk bűnösökért.. .", ahogy ezt nekünk nagyanyó és édesanyánk 
megtanították, hanem ő és az ő testvérei ekképpen mondták mindig: imádd Isteiit értünk 
bűnbeesőkétt..." Ezek a kisebb-nagyobb nyelvi különbségek nekem már egész kicsi koromban 
megütötték a fülemet. 

Gyermekkorom nyelvi élményeinek legbensőségesebb érzelmeit nehéz szavakban kifejezni. 
Titokzatos, sejtelmes dolog volt számomra az, hogy én hosszú ideig nem tudtam: rajtunk, a 
moldvai magyarságon kívül még más vidékeken is beszélik azt a nyelvet, amit mi ott a 
magyar falvakban használunk. Nagyobbacska koromban hallottam a felnőttektől beszélni a 
„magyarországiakról". Moldvában ezen a kifejezésen (ma is!) elsősorban az erdélyi 
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magyarságot értik az öregek. Kisgyermekkoromban arról, hogy mi magyarok vagyunk, senki 
sem beszélt. Legalábbis gyakran nem hangoztatták ezt. Viszont határozottan minden 
kisgyermek tudta, hogy mi pusztinaiak mások vagyunk vallásban-hitben, nyelvben, 
szokásainkban, dalainkban, építkezéseinkben, egész népi kultúránkban, mint a környező 
ortodox-hitű román lakosság. A másság elsősorban anyanyelvünkben mutatkozott meg. 
Fokozatosan tudatosodott bennem (elsősorban, amikor román iskolába kerültem), hogy én 
magyar vagyok. 

Anyanyelvemen, a sajátos körülményeim miatt, csak 15 éves koromban tanulhattam. A 
kamasz-önmagamnak ez a „metamorfózisa" szinte a csodával volt határos. Egy csodálatos 
világ nyílt meg előttem (lelkemben, tudatomban) 15 esztendős koromban. Soha nem 
felejthetem el, milyen mély élményt jelentett számomra, amikor első ízben hallottam beszélni 
az Erdélyből jött tanítóimat!! Senki nem tudja megérteni, átérezni, csak aki átesett ezen a 
„metamorfózison", hogy milyen érzés egy tíz valahány éves gyermeknek, aki évekig románul 
tanul s egyszer csak kezd tanulni anyanyelvén... A román iskolában anyanyelvem használatát 
állandóan tiltották. E tiltás, amely gyakran testi fenyítést vont maga után, arra késztetett, hogy 
őseim nyelvéhez egyre jobban ragaszkodjam. Gimnáziumban, (hét elemi után kerültem oda) 
már kezdtem sejteni, hogy amit én, mi a falunkban beszélünk, az „csupán" dialektus. A 
bántódások, amik engem értek abban az időben anyanyelvemért, arra késztettek, hogy féltve 
őrizzem ezt az anyai-nyelvjárásomat is jászvásári kisdiákként. Csángómagyar osztály-
társammal ehhez az üldözött anyanyelvhez próbáltunk menekülni szünetekben. A ma-
gammal vitt nyelvet védőpajzsnak éreztem. Csak sokkal később ismertem meg Kosztolányi 
zsoltár-hangulatot keltő szép mondását. „Erős várunk nékünk a nyelv!" Tizenkét évesen 
ösztönösen megéreztem ezt az ellenséges környezetben... 

Nyelvi élményeim között őrzöm édesapám bibliaolvasásait, amelyeket minden év kará-
csonyán végzett. Máskor ideje nem volt. Apám nagyon nehezen olvasta a magyar nyelvű 
bibliai szövegeket, hiszen csak románnyelvű iskolában járt... Amikor jó későre magyar 
iskolába kerültem, rá kellett döbbennem, hogy milyen nagy különbség van falum nyelvjárása 
és az irodalmi nyelv (illetve a köznyelv) között. Ez időből is vannak nyelvi élményeim; a 
tanítóm nyelvtanórán magyarázta az ige fogalmát, én pedig e szónak csak a bibliai értelmét 
tudtam.. . 

Elmondhatom tehát, hogy anyanyelvi tudatom kicsi gyermekkoromban tudatalatti 
állapotban leledzet csupán. Akkor kezdett tudatos formát ölteni, amikor anyanyelvem miatt 
átvitt - és a szó igazi értelmében sértések, bántalmazások értek. Azt mondhatom, hogy nyelvi 
tudatomat valósággal belém pofozták. Anyanyelvi tudatom gyors változáson ment át azzal, 
hogy magyar iskolába kerültem elég későn. Nagy szorgalommal pótolnom kellett a hiányos 
anyanyelvi ismereteimet. Gyermekkoromból hozott, és kiváló tanáraimtól szerzett nyelvi 
élményeim állandóan erősítették, gazdagították anyanyelvi tudatomat. Anyanyelvemhez 
fűződő kapcsolatom a lehető legszorosabb; számomra szent dolog az anyanyelv. Hiszem és 
vallom (szomorú gyermekkoromon is okulva), hogy egy népet, nemzetiséget az anyanyelve 
őrizhet meg a teljes pusztulástól. Ezt ékesen példázza a moldvai magyarság szomorú sorsa. 
Tehát hiszem, hogy „nyelvében él a nemzet" és „erős várunk nékünk a nyelv!" Ez viszont 
(felfogásom szerint) koránt sem jelenti azt, hogy elzárkózzunk, és ne tanuljunk idegen 
nyelveket. Minden nyelv csodálatos alkotása az emberiségnek. Minden nyelvet szépnek 
tartok... De ahogy édesanya csak egyetlen egy van, anyanyelv is csupán csak egy lehet. 
Mindenki számára a leggyönyörűbb asszony a saját édesanyja; minden nyelvek közül az 
anyanyelv a legszebbik... Véleményem szerint ezt kell tudatosítani az ifjúságban és 
mindenkiben, aki nemcsak magyarul beszél, hanem magyarul is érez... Az anyanyelvet 
nemcsak megérteni kell nyelvtani szabályaiban, hanem meg- és át kell érezni annak óriási 
szerepét fennmaradásunkban. 

2. Napjainkban, a századvégen-ezredfordulón mindenhol azt látjuk-halljuk, hogy mily 
iszonyú szennyezést okoz az ember környezetében. A ma embere szinte kibírhatatlanná 
szennyezi az éltető levegőt, szennyezi a tengereket, folyóvizeket, tavakat, tönkretéve ezáltal a 
növény- és állatvilágot. Sajnos a mai ember nemcsak környezetét rondítja, pusztítja 
meggondolatlanul (többnyire haszonnövelés miatt), hanem szennyezi, rontja a gondolatok és 
érzelmek kifejező eszközét, a nyelvet is. Szerintem tehát, anyanyelvünk napjainkban igenis 
veszélyben van. Aki ellenünk „dolgozik", csak az állíthatja ennek az ellenkezőjét. Veszély 
fenyegeti egész népünket és vele együtt anyanyelvünket. Szerintem a romlás Mohács óta 
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kísér. Ismeretes, szomorú tény: a török pusztítás miatt egész vidékek néptelenedtek el 
Erdélyben, az Alföldön, Délvidéken stb. Az el- és kipusztított magyarság helyére idegen ajkú 
(szerb, román, horvát, német, szlovák, cigány, zsidó) népességet telepítettek e vidékekre. A 
betelepítésekkel párhuzamosan a nyelvrontás is megkezdődött; egyelőre csak azon a 
területen, ahová idegen ajkúakat telepítettek. Idővel ezen veszélyeztetett vidékeken 
megmaradt gyér magyar lakosság a pusztulás miatt kisebbségbe került. Később elvándorolt 
más tájakra, ahol számosabb volt a magyarság, vagy ha ősi földjén maradt, nyelve gyors 
romlásnak volt kitéve s következett a teljes beolvadás. 

A 150 esztendős török megszállás következtében három részre szakadt országban 
anyanyelvünk veszélyezettsége és romlása különböző fokú volt. Talán a viszonylag független 
Erdélyben a nagyságos fejedelmek kultúrapártoló iskolapolitikája miatt csekélyebb volt az 
anyanyelvünket fenyegető veszély. De ez a veszély óriási mértékben megnövekedett a 
Habsburg-elnyomás korában. Ismeretesek azok a törvények, utasítások, át- és leiratok, 
amelyeket Bécs nemzeti nyelvünk ellen hozott; minden eszközzel németesíteni akart. 

A mögöttünk hagyott században a csaknem 80 esztendős szétdaraboltatásunk hallatlan 
veszedelmet zúdított a magyarságra és természetesen anyanyelvünkre is. Trianon sokkal 
nagyobb tragédia Mohácsnál; akkor „csupán" három részre szakadt az ország, a török 
anyagilag szipolyozott, nem törökösített erőszakkal; ekkor viszont hat, sőt hét „darabra 
szaggattatott" szét nemzetünk. Mindezt súlyosbította az elmúlt 4-5 évtizedes kom-
munista-internacionalizmus lélekölő és nemzetellenes ideológiája. 

Napjaink ifjúságát (nyelvét, életfelfogását, öltözködési szokásait stb.) bűzös iszapként 
árasztja el az amerikai-liberális kultúrszenny, (pl. a fülsüketítő, zenének nevezett orgia). Ezzel 
szennyezik ifjaink nyelvét, kultúráját, egész egyéniségét. Én azt is hiszem, hogy bizonyos 
magyarul beszélő, de egyáltalán magyarul nem érző egyéneknek, köröknek az az érdeke, 
hogy ilyenformán is tönkretegyék a jövő magyar nemzedékét. . . Mert ennek a „kultúrának" 
semmi köze nincsen a magyarság ezeresztendős, vagy talán még többéves kultúrájához. 

Több módon érezhető ennek a hatása mai nyelvünkön. Mindenekelőtt szörnyen elterjedt a 
nyelvhasználatban a trágár, triviális, sokszor nyomdafestéket nem bíró beszédmód. Nemcsak 
az ifjúság, de a középkorúak nyelvében is megfigyelhető ez a szörnyeteges stílus nemre való 
tekintet nélkül. Elkeserítő hallani e szennyes beszédet utcán, klubokban, különböző 
összejöveteleken. Ifjaink egy része - tisztelet a kivételnek - szinte természetesnek tartja, sőt 
egyfajta büszkeségnek ezt a moslék-beszédmódot. Sajnos gyakran hallani-olvasni ehhez 
hasonlót a rádióban, tévében, egyes újságokban is. Nyelvromlást észlelek az olyan 
nyelvhasználati módban is, amelynek során az az érzésem, hogy a beszélő csupán egy kis 
körrel akarja magát megértetni. Vagánykodó, egyféle tolvajnyelv ez, amely minden esetben 
műveletlenségről, jobb esetben félműveltségről tanúskodik. Nagy veszélynek látom a 
helytelen beszédmódot, vagyis azt, amikor a beszélő - úgymond - fölrúg minden nyelvtani 
szabályt. Ezek beszéde magyartalan, stílusuk pongyola. Sokszor indokolatlanul nyakra-főre 
használnak idegen szavakat, szófordulatokat, kifejezéseket abból a célból, hogy 
műveltebbeknek tűnjenek társaiknál. Nevetséges hallani, amikor tudálékosságból vagy 
éppenséggel butaságból bizonyos szólásokat, közmondásokat nem úgy használnak, ahogyan 
azok nyelvünkben évszázadok óta kialakultak (ebadta-kutyaadta, ebfáját-kutyafáját). Hallani 
az erdélyi magyar beszédben számos olyan román szót, amelyet magyarul is nagyszerűen 
mondhatna a beszélő. Veszélyesnek tartom, amikor bizonyos közmondásokat, szólásokat, 
sajátos szókapcsolatokat szószerint átvesznek a románból és lefordítva ezeket be akarják 
erőszakolni a magyar beszédbe. 

Veszély fenyegeti anyanyelvünket a kereskedelmi egységek, különböző Kft-ék részéről is. 
Nagyon elburjánzott a „nájmódi" a nyomtatott, hangos és a képes hírközlő eszközeink háza 
táján; valósággal öntik magukból az idegen, a magyar ember számára semmit mondó, 
értelmetlen rövidítéseket, kifejezéseket. Maholnap üzleteink csak idegen nyelvű feliratokkal 
fogadják a magyar vásárlót; akinek a pénzére ugyan szüksége van az üzletelőnek, de aki nem 
tiszteli meg a vásárlót legalább azzal, hogy magyarul írja ki cégtáblájára az üzlet nevét és 
egyebeket. 

Hogy mit lehet és mit kell tennünk nyelvünk védelmében? Ha jól tudom, vannak országok, 
ahol törvény bünteti a nyelvrontást; más szóval törvény védi az anyanyelvet, a nemzet 
legnagyobb kincsét. Én úgy gondolom, ideje volna már, hogy a törvényhozó szervek 
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(parlament) anyanyelv-védő törvényt szavazzanak meg. Ezt a törvényt szigorúan be is 
kellene tartani. Ez nemzeti, összmagyar ügy; ha a jövő évezredben is akarunk létezni, 
márpedig kell akarnunk, akkor ez létfontosságú probléma. Ebben az ügyben a Tudományos 
Akadémiának kell sürgősen intézkednie. Véleményem szerint büntetni kell azt, aki szóban 
vagy írásban durván vét az anyanyelv ellen (kereskedők, nagyobb tömegekhez szóló 
személyek: papok, tanítók, ügyvédek stb.). Ugyanakkor az iskolákban, egyetemeken 
szélesebb programban kellene nyelvművelő előadásokat tartani; a rádióban, televízióban, 
újságokban stb. állandóan, szinte naponta felszínen kellene tartani az anyanyelv ügyét. 
Megfelelő tartalmú, mozgósító jellegű, figyelemkeltő falragaszokat kellene elhelyezni minden 
helyen, ahol nagyobb embertömeg megfordul (iskolák, kórházak, állomások, templomok, 
piacterek stb. környékén). Tanítónak, óvónőnek, tanárnak (függetlenül a szakmájától), 
papnak, mérnöknek, politikusnak és minden más értelmiséginek becsületbeli kötelessége 
kellene hogy legyen az anyanyelv tisztántartása; értelmiségünknek példát kell mutatnia a 
kevésbé iskolázott embereknek. Mindenkinek meg kell értenie: ha nyelvünket védjük—féltjük, 
önmagunk megmaradásáért küzdünk. Ez szent kötelességünk. 

3. Szomorúság fog el és erős aggodalom, ha a múltat összevetem a jelennel. Aggódásom 
természetesen nem csak népemre, de anyanyelvemre is kiterjed. Olvastam, hallottam rá-
dióban-tévében, konferenciákon, kongresszusokon 1990 után, hogy a magyarság napjainkban 
olyan válaszút előtt áll, mint Géza fejedelem és Szent István királyunk idejében. Sorsdöntő, a 
jövő évezred létét meghatározó döntés előtt áll nemzetünk és ezzel együtt nemzeti nyelvünk. 
Ezt mondják politikusok és tudósemberek egyaránt. Mindenki előtt gondolom nyilvánvaló, 
hogy az egész Kárpát-medence magyarsága pusztul, következésképpen anyanyelvünk 
területe egyre jobban zsugorodik (pl. Dél-Erdély, Moldva, Burgenland, Délvidék stb.). 
Anyanyelvem és magyarságom tudatomban és szívemben elválaszthatatlan, egymást 
kölcsönösen kiegészítő fogalmak. Nagyon féltem az évezred küszöbén anyanyelvemet a 
fennebbi okok miatt is. A demográfiai statisztikák elszomorítóak. Arra gondolok, hogy ha a 
magyarság pusztulása ilyen ijesztő méretű és ilyen ütemben halad, ki fogja majd beszélni és 
hányan fogják használni a harmadik évezredben csodálatos anyanyelvünket? 

Gyakran emiatt is kétségek fognak el: vajon szükséges-e, hasznos-e a magyarságnak az EU, 
s főleg csatlakozásunk a NATO-hoz? Vajon nem esünk-e abba a hibába, mint a XVII-XVIII. 
szd. fordulóján, amikor a nehéz török iga u tán egy még nehezebb Habsburg elnyomás alá 
kerültünk?! Mindezek (és mások) egy kisemberben megfogant kérdések. Ariyanyelv-
aggódásommal, nyelvféltő gondoskodásommal kapcsolatos kérdések, töprengések. És 
mégis...a másik énem szükségesnek tartja a nyugathoz való csatlakozást geopolitikai 
szempontból is. Egyébként badarságnak tartom az „Európához való csatlakozás" kifejezést; 
mi több mint ezer esztendeje európaiak vagyunk!!! 

Hitem szerint csak egy-egy adott nyelvet beszélő egyének száma tekintetében vannak kis és 
nagy nyelvek. Minden nyelv, amely egy népnek, népcsoportnak, nemzetnek a legfontosabb 
„tulajdonjegye", szerkezetében, felépítettségében, gondolat- és érzelemkifejező eszközeként 
csodálatos isteni adomány az ember számára. Minden nyelv csak addig marad fenn élő 
nyelvként, amíg a nép, amelynek tagjai magukénak vallják - fennmarad. Szomorú példa a 
lívek, vótok, vepszék esete, hogy csak egy néhányat említsek... 

Azt hiszem, a harmadik évezredben is, a sokat emlegetett EU-ban is, tovább fognak élni az 
ún. kisnyelvek; nem tűnhetnek el sem a kis népek, sem az anyanyelvük. Ha az integrálódás az 
anyanyelvek eltűnését jelentené, szerintem ez a a népeknek tragédiát jelentene, elsősorban a 
„kis nyelvek "(népek) számára. A sokszínűség, a pompázatos tarkaság adja a májusi rét 
csodálatos szépségét. Ilyennek képzelem el az egyetemes kultúrát is; annál értékesebb 
(humánusabb is), minél sokszínűbb. Minden „kis" nyelv (és nép), tehát anyanyelvünk is, meg 
kell hogy őrizze sajátos nemzeti jellegét, tulajdonságait a jövő évezredben. Természetesen az 
anyanyelvnek alkalmazkodnia szükséges az időhöz. Más szóval fejlődésében nem állhat meg. 

Népünknek, nemzetünknek olyan értelmiségiekre, tudósokra, politikusokra van szüksége 
a jövőben, akik a magyarság anyagi és szellemi-lelki, valamint nemzeti fölemelkedéséért 
dolgoznak. Minden magyar értelmiséginek arra kell törekednie, hogy a sokat szenvedett és 
megtöretett, sokszor „keresztre feszített és tövissel koszorúzott" anyanyelvünket tisztán, 
szennymentesen hagyja örökségül maradékainak. 

Ősz Eró'ss Péter 
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HAGYOMÁNY 

A táplálkozás hiedelmei a Mezőségen 
A táplálkozás biológiai szükségletek kielégítésére szolgál. Mivel alapvető fiziológiai 

tevékenység, feltétele a létezésnek, számtalan hiedelem, szokás szabályozza mind az 
alapanyagok beszerzését, mind a táplálék elkészítését és elfogyasztását. 

A táplálék előállítása, beszerzése és elkészítése rituális tisztaságot feltételez. Ez több, mint a 
fizikai tisztaság, mert az ember bűntelenségét is magába foglalja. Korábban általánosan ismert 
és alkalmazott szokás volt a vetés előtti önmegtartóztatás. A vetés előtti éjszakán a férfi nem 
hálhatott feleségével, hogy tisztaságával a vetés sikerét biztosítsa. Ma is több faluban 
emlékeznek arra, hogy mikor a gazda előkészítette a szekeret, a vetőmagot, az állatokat, a 
nőnek nem volt szabad a szekér előtt átmennie. A nő tisztátalan, ez esetben jelenléte a 
vetőmagot terméketlenné tenné. A búza- és kukoricavetést, valamint a kapálást imádkozás 
előzte meg. Mindig Isten segítségét kérték ezekhez a munkálatokhoz. 

E szokásokból egyértelműen kiviláglik a földművelő ember tisztelete a termő föld, a 
teremtés aktusa iránt. Ebben az aktusban az ember csak tisztán, magát újra és újra 
megtisztítva vehet részt. A termés a teremtő adománya, amit az embernek ki kell érdemelnie. 
Ezt bizonyítja az az eredetmonda is, miszerint a búzaszál eredetileg csak kalászból állott. 
Munka közben egy asszony búzával törölte meg gyermeke fenekét. Jézus arra járt, meglátta, 
büntetésből csak a búzaszál tetején hagyta meg a kalászt. Hasonló az a történet is, amit az 
andrássi-telepi Péter Erzsi néni a következőképpen fejezett be: „jézus rátette az őképit a búzára, 
s rajta maradt. S ezé nem szabad a búzába rálépni a kalászokra. Édesapám mindig azt mondta, hogy ha 
bényúltunk a búzatáblába egy virág után, még pisilni se nem vót szabad. Fére, egészen fére, mert a 
jézusnak a képe rajta van." 

Hasonló cselekvések vagy ezek emléke máig fennmaradt az állattartás köréből is. Egész sor 
olyan hiedelemcselekvés említhető, amelynek célja a bőség, a termékenység, a termés mágikus 
biztosítása volt. 

Bodoni adatközlő emlékezett vissza arra, hogy az állatkihajtás napján Szent Györgykor, 
április 24-én „a kapuban öntözték a juhakat. Ahogy mentek a juhak, minden kapuba állattak az 
asszonynk dobták a vizet. Úgy vót, hogy adjanak sok tejet." Hasonló emlékei vannak a frátai Császár 
Sándornak is. Frátán ezen a napon az esztenánál gyűlt össze a falu lakossága a juhbemérés 
végett, s itt öntözték meg a juhokat, hogy jó tejelők legyenek a kezdődő szezonban. 

Az étel készítésének szintén megvannak a maga sajátos hiedelmei. Most csupán arra térnék 
ki, hogy előírások szabályozzák, mikor szabad, illetve mikor nem szabad sütni-főzni. Egy 
detrehemtelepi férfi mondta a következőket: „Édesanyám szombaton nem süt. Mindig lett valami. 
Ecce béfutatt egy tyúk a kemencébe, másko a kakas mind levette a bőrt a fejemrő, szinte megöljen. 
Szombatan nem siitett többet. A feleségem se süt." 

Egy másik adatközlőnek álmában történt a kinyilatkozás. így emlékezett vissza erre: 
„Álmodtam, hogy szombaton ne süssek, me Dani megvakul. Mintha álomba lett vóna, hogy egy asszony 
eljött hozzám s azt mondta, ne még süssé szombatnap. De azt mondja, valami nagy csapás ér titeket. S 
valahogy úgy Záhon vótam a piacan. S há mondám, miféle csapás. S azt mondja, meg fog vakulni a 
férjed. Vagy valami affélét mondatt nekem. De miko felköttem, úgy nem fogadtam fe, hogy nem fogok 
sütni szombatnap, de egy darabig azé nem sütettem. Most má esmét sütök szombaton. S akko inkább 
mondom, nem sittek szombatnap. S egy darabig, nem is tudam, vagy tíz esztendeig is eisze nem 
sütettem szombatnap. Na de most megint. A nyomorúság sokszor rávitt s sütöttem. Pedig valahogy 
megmondom az úr előtt, úgy félek." (Bodon) 

Végezetül azokra a hiedelmekre térnék ki, amelyek a menstruáló nőt tiltották el az 
ételkészítéstől. A menstruáció ideje alatt az asszonynak sem kompótot, sem savanyúságot 
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nem volt szabad eltennie, mert az meglágyult. Ezért volt tiltott a szülés utáni hat hétben az 
ételkészítés. A vér az asszonyt tisztátalanná teszi, a tisztulás idején a tisztátalanság az ételre is 
átragad. 

A kenyérsütés és a kakassütés (pattogatott kukorica) szerencséjét különböző mágikus 
eljárások biztosítják. A kenyér dagasztásakor a tésztára, bevetés után a kemence szájára kell 
keresztet vetni, a bevető lapátot pedig a kemence szájánál felállítani. Kakassütéskor pedig a 
gyermekeknek ugrálniuk kell, hogy a kukorica kipattogjon. Detrehemtelepen a leány-
csecsemő ágyába kovászt kötnek, hogy asszony korában tudjon dagasztani. 

Magára az étkezésre vonatkozóan a következő adatokat sikerült összegyűjteni. 

Az étkezés hiedelemköre 
Étkezés eló'tti és utáni ima 
1. Áldott Jézus, légy vendégünk, Amit adtál, áldd meg, kérünk, Ámen. Aki ételt, italt adott, 

Annak neve legyen áldott, Ámen. (Jenei Melinda sz. 1972, Bodon) 
Kenyér megszegése 
2. Miko megkezdjük a kenyeret, mondjuk, hogy: Uram, segíts meg, hogy használjuk 

egészséggel. (Soós Lajosné Szabó Erzsébet sz. 1921, Detrehemtelep) Most má nem még 
hnsználam, de régebb csináltunk keresztet a késsel. Vagy hogy: Segítsen meg a Jóisten, hogy még 
tudjunk megkezdeni kenyeret. (Szántó Erzsébet sz. 1930, Bodon) Miko kezdik meg a kenyeret, három 
keresztet vetnek rája. (Fehérnő Kocsis Erzsébet sz. 1958, Detrehemtelep) Miko megkezded a 
kenyeret, háromszo csiálsz keresztet a fenekire, nkko kezded meg. (Kocsis János sz. 1932, 
Detrehemtelep) 

Kenyér letevése 
3. A kenyeret nem szabad felfordítva tenni az asztalra. (Szántó Erzsébet sz. 1930, Bodon) 
4. Mamáék kenyeret szoktak tenni esztendő utolsó estéjin az asztalra s bibliát, (özv. Keszeg 

Erzsébet sz. 1932, Detrehemtelep) 
Serkentés 
5. Mondta mámi, hogy együnk penészes kenyeret, hogy legyen piros az arcunk. (Simon 

Hajnal sz. 1961, Felsődetrehem) 
6. Azt mondják: B. S.-né miko a léányához mentek a fiuk, vágatt le egy fekete tyukat, hogy 

a fiúk vegyék e a léányoit. (özv. Keszeg Erzsébet sz. 1932, Detrehemtelep) 
Előjelek, jóslás, álom 
7. Miko eszel s kiejtesz valamit a szádbó, azt a falatat béteszed a párna alá. Megálmodad, 

hogy ki lesz a férjed. Azt szoktam én is csinálni, de nem álmodtam senkivel. (Jenei Anna sz. 
1969, Bodon) 

8. Ha valaki leejt egy falatat, miko má teszi bé a szájábo, megéhezett a szeretője vagy a 
házostárso. (Kocsis János sz. 1932, Detrehemtelep). Ha valaki leejt egy falatat, valaki 
megkívánto. (özv. Keszeg Erzsébet sz. 1932, Detrehemtelep) 

9. Ha pityókalevest eszik, álmodik fehér lóva. (Jenei Anna sz. 1969, Bodon) 
10. Ha ikrek születnek - szilva van így összeragasztva s megetted a szilvát. (Simon Ferencné 

Jakab Anna sz. 1910, Felsődetrehem) 
11. S megint azt mondják, hogy az álmot is lehet tapasztalni. Én pedig tapasztaltam, nekem 

akkármilyen álmom beteljesül. Akár rosszra, akár jóra. Sokszo álmodtam szilvát, így hogy 
ettem szilvát s cseresznyét s másnap sírtam. Ez igaz. De úgy is van. Én úgy tapasztaltam 
magaman, hogy igaz. Simon Anna: - Én is amikor így álmodak valamit, éppen úgy is van. 
(Simon Hajnal, sz. 1961, Felsődetrehem, Simon Jánosné Halmágyi Anna sz. 1922, Felső-
detrehem) 

Rituális táplálkozás 
12. Megeszel kilenc almát, egy nap és annak magját meggyiited s béteszed a párna alá. S 

akko is megálmodad a férjedet. (Jenei Anna sz. 1969, Bodon) Akko aztán azt meginn 
megcsináltam ecce, karácsony előtt tizenkét nappa ementem a vásárba. S kellett lopjak 
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valakitő egy almát. De csak úgy, ha loptam. Me hogyha veszek, akko nem jó, nem érvényes. 
Áztat meg is próbáltam. Ementem és loptam. Addig fészkelődtem ott, hogy lopjak. 
Gondoltam, ha megfognak, há nagyléány vótam, szégyelltem. Hogy hazajöttem, és minden 
regge beléharaptam, de nem haraptam le, és a fogamat tettem beléje, s visszatettem a párnám 
alá. S karácsony estéjin meg kellett egyem. Kimentem a kapuba, megettem, hogy lássom, ki 
jön leghamarább, milyen nevű, olyan lesz a férjem. Aztán milyen helyt laktam én, ülhettem 
vóna éjfélig, amég eljön valaki hozzánk. De aztán nem tudtam megenni, mert vót egy 
testvérem, négy éves vót, s az meglátta. Az almát. S addig sírt, amég oda kellett adjam. Annyit 
búsultam érte, hogy én nem megyek férhez most. (Jenei Jolán sz. 1943, Bodon) 

13. Pánkot szoktunk bedagasztani szilveszterkor. Sütöttünk egy nagy tál pánkot, hogy 
olyan gazdag legyen az egész év, bőven legyen minden. Az vót az első eledel. Például 
majorsághúsból nem szoktunk főzni, se levest, se pörköltöt. Mert a tyúk hátra váj. Egész évbe 
hátrafele megy az ember. Hanem kocsonyát, disznóorját, káposztát, lencselevest, hogy annyi 
pénzed legyen, ahány lencseszemet megeszel. Ne tudd, hogy hányat ettél s ne tudd, hogy 
hány lejed van, sok legyen. (Szász Dezsőné Dégi Annus sz. 1931. Nagysármás) 

Harmadnapján amit kifejnek, azt felfőzik s aztat gurásztának csinálják. S akkor szokás 
szerint anyánk leöntett vízzel, hogy sok teje legyen a tehénnek. Az első tejet azt a bornyúnak 
adták, de aztán három nap után, miko má jó lett, akko minden szegénynek ajándékba küdet t 
tejet anyám. (Császár Sándor sz. 1927, Fráta). Azt az első tejet, ami már nem éppeg a legelső 
vót, hanem má egy kicsit olyan vót, s egy kicsit összement, az vót a gurászta. És a gyermekeket 
az utcáról hívták, hogy gyertek, egyetek gurásztát. Azt azér, hogy a tehen ahogy lásso a sok 
gyermeket, ad több tejet. Igen, igen. Rég vót ez. Má most nincsen efféle. (Józsa Endre sz. 1899, 
Ecken) Három nap után fel kell főzni a tejet és abból lesz a korászta és meg kell kínálni azt, aki 
ott van. Miután megette, meg kell vizezni a fejét. (Simon Hajnal sz. 1961. Felsődetrehem) 
Miután megbornyúzik a tehény, utánno három napig nem szabad adni senkinek semmit. S 
utánno harmadik-negyedik napon csinálják a korásztát, s azt meg ke enni. (Simon Hajnal sz. 
1961, Felsődetrehem) Az első tejet fe szoktuk főzni, hogy legyen belőle olyan kurászta, ahogy 
szokás mondani. S a gyermekeknek, egyetek, fiaim, s tegyétek a fejetekre, s ahogy folyik a 
fejetekrő le, úgy folyjon a tehénnek is a csicsibő a té. Többet adjan. (Jenei Jolán sz. 1943, Bodon) 

Meg ke igyad, amiko valaki megkínál. Ha nem, annyi rosszat kivánsz. (Kocsis János sz. 
1932, Detrehemtelep) 

Rituális éhezés 
14. Szerdán és pénteken nem szabad zsíros dógat enni. (Simon Hajnal sz. 1961, 

Felsődetrehem) Megint van hogy böteljé. Máminak egy léánytestvérinek megjelent álmábó, 
hogy ne egyék zsírost szombaton, pénteken, me azt mondja, meghal a leánkájo. És úgy is vót. 
Vót neki egy léánkájo, és ő nem, nem tartotta bé ezt az álmot, hogy ne egyék zsírost pénteken. 
És meg is halt a léánkájo... Megint álmodta ecce, hogy ne egyék zsírost pénteken, nem tartatta 
bé egyáltalán a pénteket, hogy ne egyék zsírost, disznóhúst vagy ilyesmit. S megjelent, hogyha 
nem eszik, akko ő levágjo a gyermekeit, hogy is mondjam, megöli a gyermekeit s megfőzi a 
fazékba. S azóta betartsa ezt a pénteket, nem eszik soha-soha zsírast. S azt mondja, azután 
többet nem álmodatt, de meddig miko ett, minden pénteken álmodta, hogy így csinál vagy 
úgy csinál vagy ilyesmiket. S mióta bétartatta, nem még álmodik egyáltalán semmit. (Simon 
Hajnal sz. 1961, Felsődetrehem, Simon Ferenc sz. 1938, Felsődetrehem) 

Alsódetrehén meghalt egy leány, de annak nem vót semmi baja. Azt mondták, hogy meg 
van csináltatva, s vitték a papokhoz, s adtak szógálotat. Mondták, hogy bőteljenek, nem 
tudom hány kedden s ne engedjenek bé senkit az udvarra, ha jön, hogy igyék vizet. De aztán 
nem tudták bétartani, s ecce ivott valaki vizet s a léány azonna meghalt. (Simon Hajnal sz. 
1961, Felsődetrehem) 

Cica szegény, az járt Gerebenesre, hogy evették a tehénnek a tejit. Úgy evették a tehénnek a 
tejit, hogy még egy kicsi teje se jött. Aztán vót egy tudósnál háromszor is. Aztán mondta, hogy 
mit vittek, szőrt a farkábó, a hátáró s olvasatt rá. Azon a nap nem vót szabad, hogy adjan 
semmit a házbó. Még vizet se. Ha vót vizek, s valaki vitte a vizet töllek, nem vót szabad. 
Senkinek semmit. S kellett hogy bötöljen. Oda kellett hogy jöjjen, aki elvette a tehénnek a tejit. 
(Jenei Eliza sz. 1907, Bodon) Ementünk a román paphaz. Belenézett az imádságos könyvibe, és 
azt mondta, hogy a pénz megvan, visszakapjuk. Nem ke neki fizetés, csak abbó a megkerült 
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pénzbő. Három napig nem ettünk, nem ittunk, egy falatat se... (Keszeg Pálné Albert Eszter sz. 
1906, Detrehemtelep) 

Étkezési tilalmak 
15. Leánynak nem szabad fedőről enni, mert nem megy férjhez. (Rus Gheorhené Keszeg 

Irén sz. 1951, Detrehemtelep) 
16. Nem szabad késsel vágni az almát, amég nem látunk félkalangyát, mer elveri a jég. 

(Jenei Jolán sz. 1943, Bodon) 
17. Csak olyan állót húsát szabad enni, amelyik előre megy. A majorság hátra kapar. (Köblös 

Endréné Fodor Mária sz. 1926, Ecken) Újévbe nem szabad tyúkhúst enni, elkaparja a 
gazdaságot. (Jenei Dániel sz. 1937, Bodon) 

18. A zsendicét a juhoktól (mikor először fejték meg), ha forró, nem szabad fújni, azt 
mondják akkor nem állnak a fejésnél. (Simon Hajnal sz. 1961, Felsődetrehem) 

19. Nem szabad vizet inni, mikor szoptatsz. (Simon Hajnal, sz. 1961. Felsődetrehem) 
20. Nem szabad vizet inni, mikor laskát gyúrsz, meglágyul a laska. (Simon Hajnal sz. 1961, 

Felsődetrehem) 
Halottak táplálása 
21. Torozásko a halottnak is tálolnak. (Fehér Zoltán sz. 1953, Detrehemtelep, Táncos József 

sz. 1951, Detrehemtelep) 
22. Kellett sütni egy kenyeret nekie, egy tánygyér levest tenni az asztalra, a kenyér is legyen 

egész, s a leves is, a tánygyérba, ne járjan senki nállo, éjje odatenni, akko jön, s eviszi, s többet 
akko nem még menyen. Egy szobába, hogy ott ne legyen senki, ne lakjék abba. Oda tegye az 
ételt s mindent. (Megeszi?) Megeszi a tisztátatlan, vagy ami. Ezt is néni magyarázta. (Az el is 
fogy?) Elviszi, ő elviszi mindenestől. (Szántó Ferencné Fekete Erzsébet sz. 1930, Bodon) 

23. Valakiről azt mondták, hogy még a temetőbe is vitt ki enni. Egerbegyen vót egy 
temetőpásztor. Meghalt egy ember, a felesége még él most is, a felesége minden nap ment ki a 
sírjához. - Lelkem Ódön, mit hozzak neked, t udam úgyis, hogy éhes vagy. A temetőpásztor e 
vót bújva az egyik sír megé, azt mondja: - Palacsintát. Hazamenyen az asszony, másnap hozza 
a palacsintát. - Lelkem apukám, kihoztam a palacsintát, itt hagyam a kriptán, aztán edd meg. 
A temetőpásztor e vót bújva megint. - Hadd el csak ott, fiam, majd megeszem. S aztán meg is 
ette az asszony palacsintáját s jót kacagott rajta. (özv. Keszeg Erzsébet sz. 1932, Detrehemtelep) 

24. Ha leejtesz egy darab kenyeret, az a halotté, e ke dobni. (Simon Hajnal sz. 1961, 
Felsődetrehem) Legyen a pomána, legyen a halattaké. Nálunk ilyen szokás vót. (Köblös 
Endréné Fodor Mária sz. 1926, Andrássi-telep) 

25. Van olyan, aki bort is önt ki, miko iszik, hogy igyanak a halottak. (Simon Hajnal sz. 1961, 
Felsődetrehem) Az első korty vizet kiöntik. Ivás előtt egy kicsit kiöntenek. Hallottam, hogy 
legyen a halattaknak. És ha valami ki is ömlik, legyen a halattaknak. (Köblös Endréné Fodor 
Mária sz. 1926, Andrássi-telep) 

Az ördög táplálása 
26. Édesapám egyik barátjánok vót ördöge. Az első falatat, az első pohár pálinkát bé az 

asztal alá. Ha elfelejtette, éjje megkínazta. (Kocsis János sz. 1932, Detrehemtelep) 
Egyéb hiedelmek 
27. A szalonnát akko lehet megkezdeni, miko megszollal a kakukk, (özv. Keszeg Erzsébet sz. 

1932, Detrehemtelep) 
28. Akiné elfogy étel vagy ital, miko sorba ülnek, az hoz újat. (Fehérné Kocsis Erzsébet sz. 

1958, Detrehemtelep) 
29. Például a léánka az enyém kívánós vót. Emen tünk egy szomszéd bácsihoz, hogy segijjen 

nekem vakolni. A léánko megfogta a kezemet, olyanszerű vót, mint Sarolta a Hajnié. Anyu, 
jövek én is. Na, gyere. Há ott a bácsiná halat ettek. És mind oda nézett a léánka. Azt mondja a 
bácsi, nesze neked is. Féltem, hogy elengedjem. Mondám, nem, a léánka nem eszik halat. De 
közbe menet hazafelé azt mondja, vajan milyen vót az a hal? Úgy megbántam. Hogy mé nem 
engedtem el, hogy vegyen egy faláskát. Nem lett beteg szerencsére, de neki máma is megvan 
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az a természete, hogy valamit lát, ő enne, kívánja. (Demeter Pistáné Péter Erzsi sz. 1920, 
Andrássi-telep) 

Az étkezés szokáskörének hiedelemfunkciói 

Az étkezés rituális jellegének biztosítása 
A szómágia rituális keretet teremt az étkezés számára. Kisközösségen belül meghatározott 

szerephez kötődik az étel megáldása, a hálaadás, az étel „felszabadítása". A családban ezt az 
apa végzi el, a lakodalmi étkezés esetében vagy a pap, vagy a násznagy. Mezőségen és 
Aranyosszéken a násznagy feladata, hogy „felszabadítsa" az ételeket. Az étel-, italkínáló 
vőfélyversekben mitikus szemlélet érvényesül. Az ételek eredetének (olykor tréfás) 
bemutatása az imitatio dei, visszatérés a szent időhöz, ismétlése annak, ahogyan a rítus ab 
origine, in illó tempore megtörtént. 

E szokás az évszázadok folyamán erősen krisztianizálódott. Erre utalnak a korpuszban 
előforduló imák, az a gyakorlat, hogy az ételért Istennek kell hálát adni, a kenyér meg-
szegésekor Isten áldását kell kérni. 

A rituális étkezés 
E szokáskörbe sorolhatók azok a hiedelmcselekvések, amelyek valamilyen cél elérését 

szolgálják. Részletes adatokat két hiedelemkörből sikerült gyűjtenem. Az egyik a férjjósiának 
egyik eljárása. Az alma köztudottan a szerelem szimbóluma. Az egy napon megevett kilenc 
alma magját a párna alá téve lehet megálmodni a jövendőbelit. Ugyanilyen hatása van a 
lopott, kilenc napon keresztül elfogyasztott almának is. A hiedelemszintagma mindkét 
esetben ugyanaz, mindössze a hiedelemelemek szenvednek apróbb módosulást. 

A második hiedelemkör bőség-, termékenységvarázsló eljárás. A megborjúzott tehén első 
tejének rituális elfogyasztása (szétosztása a szegények, a gyermekek, a családtagok között) a 
tejbőséget biztosítja. Hasonló az italfogyasztásra vonatkozó 13. számú utolsó adat . 

Formai szempontból ugyanitt kell említeni a különböző népi gyógyszerek fogyasztását. Ez 
a cselekvés is rítusnak tekinthető, amely során az előírt készítmények elfogyasztása a várt 
hatást biztosítja. 

A rituális éhezés 
A rituális éhezés, a böjt, az előbb tárgyalt eljárások ellentéte, a rituális tisztasággal 

összefüggő negatív cselekvés. Az emberi készítményektől való önmegtartóztatásnak mágikus 
ereje van. A fogadott, előírt, kitapasztalt vagy megálmodott böjti napok betartása az egyén és 
környezete integritását tudja biztosítani. 

Ugyancsak böjtölni kell olyan esetben, amikor az egyén környezete sérülést szenvedett, s az 
egyén a „támadó" kilétét akarja megtudakolni, vagy igazságszolgáltatást igényel transz-
cendens lényektől. 

A Mezőségen az utóbbi időben ez a fajta hiedelemcselekvés nagyon népszerű. A felhozott 
példákon kívül megtalálható a hitélet tartozékaként (nagypénteki, pénteki böjt), valamint a 
cseberbenézés szertartásában. 

Ételek rituális célokra történő felhasználása 
A fekete tyúk a fekete mágia hiedelem tárgya. Mesékben, hiedelemmondákban és 

jóslásokban a szokás gazdag párhuzamait találjuk meg. A fokhagyma gonosz-, rontáselhárító 
hatása a Mezőségen közismert. Nagyidő közeledtekor az udvarra keresztet rajzolnak, 
közepére sót szórnak. A szilveszteri asztalra tett kenyérnek bőségvizsgáló szerepe volt. 

Ugyancsak ebben az összefüggésben kell említeni a halottak és az ördög táplálását. A 
lélekhit nyomait, továbbélését kell látnunk azokban az adatokban, amelyek a halott etetéséről 
számolnak be. A halott lelke egy ideig még a ház körül bolyong, s hogy senkit magával ne 
vigyen, igényeit ki kell elégíteni. Az asztal alá ejtett /dobott falat, a kiöntött első korty bor, a 
torozáskor vagy a későbbiekben történő tálalás, a temetőbe kivitt étel, nagyon távoli 
párhuzama a honfoglaláskori sírokban talált étel. 
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Az ördöggel rendelkező tudós embereknek, boszorkányoknak szintén táplálniuk kell 
segítőtársukat. E célból étkezéskor az első falatot, az első korty italt mindig az asztal alá kell 
dobni, önteni. 

Jóslás ételek segítségével 
Az ételek mágikus erejük, tisztaságuk révén jóslásra is alkalmasak. A leejtett falat a családi 

körből kiszakadt személyről árulkodik. Ugyancsak felhasználható a férjjósiára. Valamennyi 
hiedelemcselekvés, előjel analógián, illetve átviteli mágián alapszik. 

Az étkezés tabui 
Az étkezés tabuinak valamilyen hiedelem az alapja, amely rejtett ok-okozati összefüggést 

tételez fel két jelenség között. 

Összefoglalás 
Összefoglalásképpen elmondható, hogy az étkezés szokásköre nem egyszerűen a biológiai 

szükséglet kielégítését szabályozza. Szokás- és hiedelemelemei révén rálátást nyújt egy 
kultúra egész szerkezetére. A táplálkozástól mint gócpontból induló hiedelemláncok 
behálózzák a kultúra minden területét. Az anyagi, tárgyi, természeti, társadalmi és 
transzcendens környezet között teremtenek kapcsolatot. A szokáscselekmények rejtett, 
lappangó motivációi, a hiedelemtárgyak funkciói, a hiedelemelemnek szintagmákba ren-
deződésének konvenciói, tehát a tulajdonképpeni hiedelmek egy világszemlélet, való-
ságértelmezés építőköveti, szimbólumai. 

Keszeg Vilmos 

Lakodalmi étrend Cserépfaluban 
Az emberélet fordulói közül kiemelkedő esemény a lakodalom, amikor két fiatal 

házasságából egy új család jön létre. A lakodalmat a család és a falu a hétköznapokból 
kiemelkedve mulatsággal, jó ételekkel ünnepli meg, amely a közösség gyarapodását, 
továbbélését biztosítva a legnagyobb esemény az egyén és a közösség életében is. Egy 1941-es 
cserépfalui lakodalmat, az étrendet, az étkezési szokásokat vizsgálva számos, a szakirodalom 
alapján „archaikusnak" mondható szokáselemet rögzítettem.1 

Kutatásaimat Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Bükk déli lábánál elterülő Cserép-
faluban végeztem. A községnek kb. 1200 lakosa van, többségében református vallásúak. 
Szántóföldje kevés és az is gyenge minőségű, ezért a második világháború előtt a megélhetést 
az erdőgazdálkodás, a fakitermelés, a mészégetés jelentette.2 A férfiak télen fafaragással 
foglalkoztak, díszes munkáik híressé váltak.3 Tavasztól őszig summásként az Alföldre jártak 
dolgozni. A mész, a faragványok, a termelt gyümölcs szállítására időszakosan dolgozó 
fuvaros réteg is kialakult, bekapcsolódtak a környék és a nagyobb tájegység árucseréjébe is. 

1 Hz a leírás részlete a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, a Néprajzi Tan-
széken írt szakdolgozatomnak, Szeged, 1997, melynek címe: A lakodalmi étrend, étkezési szokások 
változása Cserépfaluban a XX. század második felében. A tájra, illetve a lakodalomra vonatkozó 
szakirodalomra, leírásokra jelen esetben terjedelmi okok miatt nem térnék ki, mindezek a szakdol-
gozatomban külön fejezetként szerepelnek. 

2 Kiss Gyula: A mész honában: Cserépfalun In. Borsodi Szemle 1966. III. 50-57. old.; Viga Gyula: 
Tevékenységi formák és javak cseréje a Bükk-vidék népi kultúrájában, Miskolc, 1986. 

3 Lajos Árpád: Díszes fafaragás a Hór-völgyében In. Herman Ottó Múzeum Évkönyve 1959. III. 
103-135. old.; Balázs Géza: A cserépfalui fafaragó korszak vé_ge. In. Herman Ottó Múzeum 
Közleményei 1984. 22. 122-129. old. 
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A LAKODALMAS HÁZ ÉS UDVAR ELRENDEZÉSE 
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Szabadkéményes konyha 

TORNÁC 

Rekonstrukciós rajz - 1941. Cserépfalu, Kossuth L. út 110. 



A falu elhelyezkedése, zártsága és szegénysége miatt megőrizte paraszti kultúráját , csak 
lassan változtak, egyszerűsödtek lakodalmi szokásai is. A vizsgált időpontban, 1941-ben a 
lakodalom tárgyi kultúrájában, szerkezetében is számos, az ország más vidékein már nem 
létező, elhagyott elem még élt. 

Az általam összeállított kérdőív segítségével interjúkat készítettem. A visszaemlékezések 
mellett forrásként használtam fényképeket is. A XX. század közepén magáról a lakodalomról 
nem készültek még felvételek, hanem az ifjú pár az esküvő után egy-két héttel Mezőkövesdre 
utazott, és ott menyasszonyi, illetve menyecskeruhában örökítették meg őket. A gyűjtésem 
során a következőkben leírt lakodalomról több beszélgetés után részletes és megközelítően 
pontos képet alkothattam a történtekről, elsősorban az étkezésekre és a kapcsolódó 
szokásokra koncentrálva.4 

A lakodalomnak, mint ünnepnek jellemzője a bőséges, gazdag étrend, a múlatás, a tánc, a 
zene, e nélkül nem lenne teljes az a hangulat, az az érzés, amely a mindennapok fölé emeli az 
ünneplő embert. Az ünnepi étkezés gazdagabb, változatosabb mint a hétköznapoké. Az 
étrendet nagyob figyelemmel állítják össze, drágább, különlegesebb anyagokat használnak 
föl. A különféle ételek jelentőségét az adja, hogy nem csak táplálék, hanem szokás- és 
hiedelmekkel összekapcsolódva a szellemi kultúra egy elemét is képviselik.5 A lakodalom 
nem csak ünnep, hanem munkaalkalom is, társasmunka, mivel a számos vendég ellátása, a 
szokások végrehajtása meghaladná egy család munkaerejét. 

Az itt leírt lakodalomnak jó néhány sajátossága volt az ebből az időszakból, más tájakról 
származó leírásokkal és a szakirodalommal összevetve. A tűzhely például az úgynevezett 
„szánka" volt, a lovasszánt alakították át erre a célra, melyen cserépfazekakban főztek. Az 
evőeszközök fakanalak voltak, melyeket a faluban faragtak, nem terítettek mindenkinek 
külön tányért, közösen étkeztek a tálakból. Az egyik kiemelkedő tisztségviselő, a lakodalom 
szervezője, irányítója a gazda volt.6 Részletesen közlöm a konkrét rekonstrukciós leírást, mert 
vizsgálataimból megállapítva olyan szokásokat mutathatok be, melyek a későbbiekben már 
eltűntek, átalakultak, egyszerűsödtek a cserépfalui lakodalomban. 

T. L. 1941. szeptember 3-án szerdán kötött házasságot.7 Az eljegyzést követő három 
vasárnap kihirdették őket a templomban. Ezalatt az idő alatt már hozzáfogtak a takarításhoz, 
meszeléshez, átrendezték a házat a lakodalomhoz. Kiürítették a két első szobát, „be-
feketefó'deztek, mer cementlap se vót,fődes vót a ház." Itt csinálták a csigát és itt zajlottak a lagzi 
napján az étkezések is. 

A hirdetés harmadik vasárnapján mindkét háztól a vőfélyek a megadott névsor szerint 
behívogattak. A vőfélyek nem specialisták voltak, hanem a közvetlen rokonokat bízták meg 
ezzel a tisztséggel. T. L.-nek az unokatestvére volt a nagyvőfélye. Jelvénye egy bokréta volt, 
amelyet hosszú fehér szalag is díszített. A meghívás verssel történt, a vőfélyt mindenhol borral 
kínálták. A lakodalom a legényes háznál volt, a lányos házhoz vacsorára csak a legközelebbi 
rokonaikat hívták. A többi vendéget a menyasszony vőfélye hitre hívta, azaz az esküvőre; 
vacsorára a vőlegény vőfélye tisztelte meg őket. A lányos háznál nem volt zenekar sem. 

Akinek a rokonok közül volt tehene és fejt, az a lakodalom előtt, vasárnap este vitt két liter 
tejet a kalácsba. „Hordták a kalácsba a tejet, amit szoktak, ez vót a tejbehordás, de nem vittek ennyit, 
hogy kosárszámra, mi időnkbe még csak két liter tejet." Ebből a tejből főzték lagzikor a tejeskávét is. 
A kalácsot és a kenyeret is otthon sütötték, kemencében. „Rengeteg kalács kellett, négy kemence 
kalácsot is süttiink, nagy csupaszokat is, meg hajtottat is. Bélest, túróslepényt akkor csak annyit 
süttek, hogy no maradt egy kevés tészta, mán azt mondták, hogy ez jó lesz bélesbocskorának. De akkor 

4 A lejegyzés során a cserépfalui tájszólást: Voigt Vilmos-Batogh Lajos: A népköltési (folklór) alkotások 
kiadasának szabályzata, Bp., 1974. szerint rögzítettem, de a hangzó diftongusokat nem emeltem ki. 
A feldolgozás során az adatközlőtől vett szószerinti idézeteket idézőjelben, dőlt betűtípussal, a 
terminusokat pedig dőlt és megvastagított betűtípussal jelöltem. 

5 Kisbán Eszter: A népi táplálkozás alakulásának problémája. In. Műveltség és Hagyomány V. 1963. 
189-203. old.; Schiualm Edit: Az ünnepi és hétköznapi táplálkozás változásai két hevesi faluban. In. 
Egri Múzeum Évkönyve, 1973. 11-12., 309-323. old. 

6 Györgyi Erzsébet: A házasságkötés szokásai. In. Magyar Néprajz VII. Bp. 1990. 48. old. 
7 Az adatközlő és férje a falu társadalmában vagyoni szempontból a középrétegbe tartoznak. Mind-

ketten református vallásúak. 
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nagy, egész kalácsokat süttiink, meg hajtottat: diósat, mákosat, túrósat," a kalácstésztába tölteléket 
tettek. „Nagyon jó kalács vót, nem úgy, mint ezek a mostaniak, sokkal jobb kalács vót. Akkor mindent 
beleadtak, azon imádkozott mindenki, hogy jó legyék, meg szép." 

A kalács dagasztását, sütését a szakácsasszony felügyelte, illetve a szomszédasszonyok, 
rokonok segédkeztek. „A keresztanyja, és minden hozzátartozója, akit hittak [ asszonyokat ] ott 
vótak, mindenki verte a kovászt, meg dagasztott." „Két nagy siitőteknőbe, három-négy szakajtó lisztet 
is tettek egy teknőbe, attól függött, hogy mennyit hittak." „Az asszonyok csinálták, aki tudta [ a kalács 
fonását ], meg aki nem, az rotyogtatta a mákot, diót. Eló'ször a csupaszkalácsokat csinálták afelibül 
[ a tésztának ], hogy jó foszlós legyék. Utóbb a hajtottat, annak kevesebb sülés kellett." Amikor 
elkészült a tészta, akkor keresztet vetettek rá kézzel (!) és azt mondták felette: 'cup-cup' , hogy 
jobban megkeljen. A csupaszkalács három-négy ággal fonott kalács volt, a hajtottba pedig 
tölteléket tettek. Ezeket külön nem díszítették. A nyoszolyólyány kalácsa volt a legnagyobb 
kalács a töltöttek közül és ezt tésztafigurákkal gazdagon díszítették: „ ... ilyen lánc, vékonyra 
kinyújtották, oszt akkor azt a szélire körülvetették, mintha lánc lenne, úgy egyiibe fonták. Vagy esetleg 
a tetejire is kis cifra mintát, az úgy kidúdorodott." Ezt a kalácsot csak éjfélkor vágták fel. 

A vasárnapi hívogatás után hétfó'n csigát csinálni hívták a rokonságot. Ez a menyasszony 
és egy nyoszolyólány, a másik háztól pedig a nyoszolyóasszony és egy nyoszolyólány 
feladata volt. A nyoszolyólány a menyasszony unokatestvére volt, a vőlegény részéről pedig 
az ő rokonai közül ketten viselték ezeket a tisztségeket. Mindenkit megtiszteltek, akit a lagziba 
is hívtak. A meghívott asszonyok, lányok kedden délben gyülekeztek, mindenki hozott egy 
tálban lisztet s abba beleállítottak kettő-öt tojást, ráterítettek egy szép „singolt szélű" 
zsebkendőt. 

„Akkor kiöntötték a lisztet mikor bementünk, oszt akkor ideadták a literes üveget, hogy igyunk." 
Addigra már kisült a kalács is. „Megkínáltak kaláccsal, hogy együnk; egy nagy karaj kalácsot 
beletettek a lisztes tálba, oszt akkor a zsebkendó't meg ráterítettük." Addigra a szomszédoktól is 
elkérték az asztalokat és már átrendezték a szobákat. Csigacsináláskor száz-százötven levél 
tésztát is csináltak, attól függően, hogy hány vendéget hívtak. A csigatészta a csigacsináló 
tűvel a bordán készült, közben nótázgattak is. A munka néha késő estig is eltartott. A 
nyoszolyólány literes üvegből kínálgatta a bort, körbeadták az egész kalácsot és a kést, hogy 
vágjon magának mindenki, aki kér. „ ... némelyik három-négy karajt is beleszelt a táljába." Mikor 
elkészült a csiga, akkor tyúkhúslevest, csigalevest adtak s kalácsot. Erre a vacsorára már a 
férfiak is összejöttek. „Hát az emberek a sátorban úgy danoltak, hogy olyan vót mint egy lagzi. Sok 
részi már alig tudott hazamenni, úgy be vót rúgva." A kész csigát kifőzték, nagy teknőbe tették, s 
egész éjjel őrizték kavargatták, hogy kihűljön. 

A házban a szobákban a lakodalom idején vacsoráztak, de a táncmulatság az udvaron 
felállított sátorban zajlott. A sátor vázát szarufák alkották, és erre ponyvát borítottak. Ezeket 
az anyagokat a szomszédoktól, rokonoktól szedték össze. A sátrat a csigacsinálás napján, 
kedden a meghívott férfi rokonok közösen állították fel. Díszítésül az erdőről hozott zöld 
fenyőgallyak szolgáltak. Petróleumlámpával világítottak. A bejárat fölött tábla állt: „Isteti 
hozott, kedves vendég!" 

A lakodalom reggelén, szerdán hozták a vendégek az ajándékot, a tyúkot, a bort és a 
süteményt. Ajándékba néhány tányért, findzsát, poharat vittek elsősorban. Az ajándék-
hozókat melegborral, cukros forralt borral, tejeskávéval és kaláccsal kínálták. A boron kívül 
akkor még más ital nem volt. „ ... sört nem ittak, nem volt likőr se, se kóla nem vót, csak bor vót az 
asszonyoknak is." 

A behordott tyúkokat a lakodalom reggelén vágták le, az ajándékot hozó asszonyokat 
kérték meg, hogy segítsenek. „Tyúkot mindenki vitt kettőt-hármat. Csak az vitt egyet, aki szomszéd 
vót, vagy nem vót rokon."8 „A tyúkokat9 úgy kopasztották, mint most, de nem üstbe mártogatták, 

8 A vendégek között különbségek voltak, nem egyforma teher hárult rájuk. A szomszédok saját 
bútoraikkal, edényeikkel segítettek, kisebb értékű ajándékkal is eleget tettek kötelezettségeiknek. 
Akik nem voltak rokonok, azoktól nem vártak el nagy anyagi hozzájárulást, nem kérték fel őket 
tisztségekre, viszont a közös munkákban, pl. csigacsináláskor, ugyanúgy részt vettek, mint a rok-
onok. 

' A behordott baromfit mind feldolgozták. 
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A lakodalom menetének vázlata (1941.) 

CSELEKMÉNY I IDŐPONT TÉR TISZTSÉGVISELŐ ÉTKEZÉS ÉJFELEK, ITALOK 

Kihirdetés 3 xa lagzi előtt templom 

Behívogatás 1 lagzi e lötti vasárnap falu minden vőfélyek bor 

meghívott háza 

Tejbe hordás meghívott háza legényes és 

lányos ház 

KalácssQtés ; lagzielött hétfőn udvar szakácsasszonyok reggeli pálinka 

kedden nyoszolyólány 

nyoszolyóasszony 

Csigacsinálás lagzi előtti két szoba nyoszolyólány uzsonna kalács 

kedd délután nyoszolyóasszony bor 

vacsora csigaleves 

kalács 

Ajándékhordás 1 szerda kamra nyoszolyóasszony reggeli melegbor 

lakodalom reggele szoba csapos tejeskávé 

kalács 

Csirkepucolás 1 szerda reggel udvar herőce 

pampuszka 

Ebéd szerda dél két szoba szakácsasszonyok ebéd csigaleves 

konyhapokla marhapörkölt 

nokedli 

Lesők ajándéka esküvőre indulás kapu előtt kalács 

előtt 

Pap, jegyző esküvő násznagyok kalács 

ajándéka után bor 

Vacsora szerda este két szoba szakácsasszonyok vacsora csigaleves 

konyhapokla főtt tyúkhús, marhahús 

csapos leveszöldség 

vőfélyek csalamádé 

gazda marhapörkölt, rizs 

tejbekása 

bor 

Éjféli étkezés kontyolás ideje két szoba nyoszolyóasszony vacsora kalács, tejeskávé 

alatt nyoszolyólány melegbor 

Kalácsosztás másnap szomszédok újasszony reggeli kalács 

reggel házai újember bor 

Mosogatás másnap udvar ebéd csigaleves 

reggel marhapörkölt, rizs 

Hőrész lagzit követő legényes ház vacsora csigaleves 

héten, marhapörkölt, nokedlival 

vasárnap bor 

hanem fekete bogrács vót, egy üstlábba tették bele a bográcsot, abba mártogatták." Az asszonyok az 
udvaron, teknőben megtisztították, feldarabolták a tyúkokat. 

„ ... de akkor nem fűzték fel a húst. Mennyivel jobb most!" 
A baromfi mellett egy tinót vágtak le, az egyik rokontól kapták. A pecsenyéjét megsütötték, 

a csontosabb részeiből került a levesbe is. A sütemények főleg zsíros tészták voltak: heró'ce, 
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pampuszka, ezeket még melegen kínálták a csirkepucolóknak. Volt, aki saját maga sütötte 
kalácsot hozott, vagy bélest, azaz túrós lepényt. Torta akkor még nem volt. Aki nem tudott 
kelt tésztát sütni, az hozott szalagóriát. „A szalagária, hát némelyik olyan vót, mint a rágógumi, 
hogy sűrű vót a béli, nem omlós. Szilvalekvárt tettek bele még a mi időnkben, nem baracklekvárt. 
Némelyik jó vastagon megkente, de akkor se vót hát jó! " hát milyen vót a mostanitul. Ehetetlen vót sok 
részt! " de egész más most már azért!" A süteményeket a négyfiókos kaszliba, komódba 
gyűjtötték, csoportosították. A heró'cét pedig papírral bélelt hátiba, hátikosárba tették, hogy 
ne törődjön. „Egész más vót. Sokkal könnyebb most. Könnyebb munkával megyen, nem úgy mint 
ezelőtt." 

Nem csak a sátrat, de az asztalokat, lócákat és az edényeket is úgy kérték kölcsön a 
szomszédoktól, rokonoktól. „Vót ahol üres hordókat raktak le az udvarra, körülálltuk, oszt úgy 
ettünk fakanállal." „Az asztal nem vót leterítve terítővel, csak úgy ahogy bevitték." A terítékre sem 
volt sok gond: „A leveses tálat behozták, körülhányták fakanállal. A hegyes kanalat jobban szerettük, 
mint a kerek végűt, mert az olyan műveltebb vót, szebb vót, meg jobban állt." „A bort lerakták az 
asztalra üvegbe, sűrűn, nem pohárbul ittuk, ha az iivegbül." Ezeken kívül sótartó volt még az 
asztalon. 

Az ételek elkészítéséhez a konyha kicsi volt, ezért az udvaron építettek egy külön 
konyhasátrat és ott állították fel az ún. szánkát. A lovasszánt odahúzták. Erre a szánra kévébe 
kötött kukoricaszárat raktak, s arra jó vastagon terítettek földet, s le is tapasztották, hogy sima 
legyen, hogy a fazekak jól álljanak rajta. Ezen voltak két sorban a cserépfazekak, a közepén 
pedig égett a tűz. A levest és a kását cserépfazékban fó'zték, volt közöttük még ötven literes is. 
„A kicsikbefőtt a tejbekása. Mikor oszt a kását kavarták, osztán valaki nem jól kavarta, oszt kilökte az 
oldalát, futott a tejbekása, még a tüzet is kioltotta." A húst , a pörköltet „... sparhéton sütötték, ilyen 
nagy kaszrojba", lábasban. 

A konyhán két szakácsasszony főzött. Közülük az egyik a menyasszony, illetve a vőlegény 
keresztanyja volt. A másik asszonyt, aki szintén nem volt specialista, a szülők kérték fel a többi 
tisztségviselőhöz hasonlóan a feladatukra. Itt a szomszédasszony volt a másik szakács. 
Fizetségül mindkettőjüknek kendőt adtak. Rajtuk kívül még egyéb rokonok is segítettek a 
konyhán. Felkértek egy férfit is, aki arra ügyelt, hogy mindenhol megfelelően égjen a tűz, 
legyen elég vágott fa. Úgy hívták: konyliapokla. A munkájáért ő is kendőt kapott. 

A csapláros, aki az italokra felügyelt, a kamrában volt, ajándékhordáskor a behordott bort 
öntögette össze. A lakodalom során ő töltögette üvegekbe lopóval, és csapon keresztül a bort. 
A csaposnak is kendőt adtak. 

Mindkét háznál ebédet főztek az ott segédkezőknek, de ennek nem volt ünnepélyes jellege. 
Csigalevest, marhapörköltet és nokedlit tálaltak. 

Az esküvő délután kettő órakor volt, ebéd után jöttek a menyasszonyt kikérni. A legényes 
ház vendégei, mivel a lányos ház őket hitre hívta, mind elkísérték a vőlegényt a menyasszony 
kikérésére. A menetben a menyasszony mellett ment a két vőfély és a két násznagy, a két 
keresztapa. A násznagyok vitték a hónuk alatt a kalácsot, az üveg bort a papnak, a jegyzőnek 
és a harangozónak is. A kalácsot szövött kenyérkendőbe tették úgy, hogy a keresztszemes 
varrás látszódjék rajta. A lesők, a hívatlanok a lakodalmas ház kapujában álltak. „Fel vót szelve 
hátiba a kalács, nem úgy kosárba mint most, hátiba bele vót téve papír, oszt akkor abba beleszeltek jó nagy 
karaj kalácsokat, hogy megemlegessék, hogy jaj de jó kalácsot kaptam a lagziba! Mer az vót a híres!" 

Az esküvő után a lányos ház vendégei oda tértek vissza, míg a menyasszony a vőlegény 
vendégeivel ment haza. Az új pár kiment a konyhasátorhoz „ ... minden szakácsasszonyt, meg 
akik ott vótak a főzés körül, mindenkihe oda kellett menni, oszt megcsókolni. Először ugye az anyósának 
valót, apósának valót, utána meg mentek körül azokhoz, akik főztek a konyhán." A szülők ekkor 
köszöntötték az ifjú házaspárt. Ezután amíg a vacsora el nem készült táncoltak. 

Amikor a szakácsasszonyok elkészültek, akkor aki befért az asztalhoz, beült a házba. A 
menyasszony és a vőlegény az elsőházban, az első szobában ült, a tükör alatt, mellettük a 
násznagy, meg az előkelők. így nevezték az időseket, illetve pl. a tanítót is. A szobában, 
mindig a sarokban volt a gazda helye. „Neki állandóan a sarokban kellett ülni, oszt kínálgatni a 
vendéget. Kínálta a vendégeket, töltött a poharukba. Ő is kapott kenyérkendőt fizetségül." „Ó nem a 
házigazda vót, ha rokon." 
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A vőfély legfontosabb feladata a tálalás lebonyolítása volt. Amíg nem készült el a vacsora, 
de már beültek a vendégek, addig ő versekkel, tréfákkal szórakoztatta őket. Minden egyes 
fogáshoz is külön verseket szavalt. Ezeket kéziratos füzetekből tanulták. A vőfély a tálaláshoz 
hosszú, rojtos aljú kötőt, kötényt kapott, amely keresztszemes hímzéssel volt kivarrva. A 
vőfély mögött a konyhán segédkező asszonyok hordták be a tálakat, de nekik nem volt 
kötényük. „ ... letették a tálat oszt megint gyöttek, megint vitték, nem úgy, mint most, hogy nagyon 
sokan viszik az ételt." A vőfély hordta be a boros üvegeket a csapostól. 

A vacsora első fogása csigaleves volt. A levest tálalás előtt leszűrték s tettek a levesestálba a 
kifőtt csigatésztából, arra rászedték a levest. Amíg főtt a leves, leszedték a zsírját s abba 
fűszerpaprikát tettek, majd a tálaláskor ebből a „színes zsírbul löttyintettek így a tál tetejire." Az 
első tálat bevitte a vőfély, letette az ifjú pár elé. Ekkor a gazda és a násznagy is köszöntőt 
mondott,10 imádkoztak és csak ezután kezdődhetett a vacsora. „Lyukaskanalat tettek, oszt mikor 
szedte vóna, hát nem maradt benne, csak a csigája. Nevették nagyon, de oszt hoztak neki rendes kanalat 
is." 

A második fogás főtt hús volt: tyúkhús és csontos marhahús. A tyúkokat nem fűzték föl „ ... 
egyenként szedték, mennyivel jobb most! jaj, akkor úgy szenvedtek, mikor a meleg leves felett szedni 
kellett, oszt ugyan vigyázni kellett rá, hogy a hús szét nefőjjék ... „ Mellé csalamádé volt. „ ... ilyen 
nem volt, hogy iborka, iborkasaláta, csak hagymával összevágva csalamádé." Leveszöldséget a 
levesből nem tálaltak fel; aki esetleg kért, annak nagy levesestálba vitték be és végigkínálták. 
A harmadik fogás rizs volt pörkölttel, „sült hússal". A gazdagabbaknál tejfölösen készítették. 
Végül a tejbekása következett, amit mézzel édesítettek. 

„Az asztalra ebédkor is, vacsorakor is fehér literes üvegekbe vót a bor. A lagzis népnek ződ üvegekbe, 
de az asztalon, ott fehér literes üvegek vótak, ha csak meg nem tudták tenni, hogy mind tiszta fehér 
literes üvegek legyenek. Meg a legszebb bort adták ki, a ződ üvegekbe mán ugye ment az is, amit 
összehordtak is, meg a magaféle is." A vacsora után, illetve amíg a többi terítés lezajlott, addig a 
sátorban táncoltak a rezesbanda zenéjére. „A legények is karikába táncoltak, ittak a literes iivegbül, 
nem pohárbul, meghúzta oszt adta a másiknak. Mikor kifogyott, a vőfély szedte össze, telehordta. Akkor 
rengeteg bor elfogyott, 4-6 hektó bor is elfogyott, nem úgy mint most. Hát akkor csak az vót." 

Éjfélkor csak átöltöztették, kontyolták a menyasszonyt, nem volt menyecsketánc. Közben a 
nyoszolyólány és a tiyoszolyóasszony a vendégeknek kínálta a díszes nyoszolyólyány 
kalácsát. „Akiébe vékony vót a mák, azt megbántották, hogy sajnálta tűle a mákot. De akié jó vót, azt 
meg agyba-főbe megdicsérték, hogy jó kalácsot sütött. Vitték a kalácsot, meg a liter bort, oszt ki mennyit. 
Bizony némelyik szelt olyan karajt, hogy mondták, hogy jaj, jut-e még másnak is?!" Nem volt terítés, 
csak nagy fazekakból tejeskávét és melegbort kínáltak még. 

A lakodalom másnapján reggel templomba mentek. Utána pedig „fogták a nagy kalácsot, a férj 
meg a liter bort, az új asszony kést vett a kezibe, oszt ment addig míg csak jutott a kalácsbul a 
szomszédokba, lefele is, felfele is. Hogy no mindenki tessék szedni." 

Délben már jöttek a férfiak sátrat bontani, az asszonyok meg mosogatni, ugyanazok, akik az 
előkészületeknél is segítettek. „Hát alig várták, hogy mosogassanak, oszt hozták a moslékos vedret, 
oszt mindenki vitte a moslékot. Mert akkor nem tettünk bele szódát, két léből elmosódott az edény, de 
nem tettünk bele semmiféle mosogatószert, hogy jó szagú legyék. Forró vízzel, úgy hogy a kezi állja, oszt 
mind a kenyérdarabokat, kalácsdarabokat, némelyik hányt még húst is bele, hogy a macskának, kutyának 
is legyék." 

Ami a vacsoráról megmaradt, azt megmelegítették a mosogatóknak, szétküldték a 
szomszédoknak. „De nem maradt ennyi, úgy mint most. Most csinálnak annyit, hogy kétszerre is elég 
vóna." A lagzit követő héten, vasárnap volt a hőrész. „Tesznek el akkorra húst, süteményt, bor is 
marad és a nászok, az új pár, meg akit akarnak hívni a fiús házho, van jó vacsora, meg isznak hajnalig. 
Elbeszélgetnek afiatalokrul is, mán akkor mindemül esik szó, az életükrül is, hogy hogy lesz, mint lesz." 
„Nem csinálták ezt, csak nagyon ritka helyen, nem minden lagziba vót hőrész. Hát az megint kiadás, 

csak aki gondolta, hogy meg tudja csinálni. De szegényebb helyen nem vót." 
A leírt lakodalomban számos olyan szokás élt még, melyeket már csak az adatközlő 

emlékezete őriz. Napjainkra átalakult, egyszerűsödött a lakodalmi szokáskör egésze 

10 A lakodalomban elhangzott versekre, imádságra az adatközlő nem emlékezett, de a lényege a 
jókívánságok voltak. 
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Cserépfalun. 1945 után gazdasági és politikai változások következtében a hagyományos 
paraszti gazdálkodás és szokásrend is megváltozott. A lakodalom menete, időpontja is 
módosult. Az étrend bővült, változtak a felhasznált anyagok, illetve a korábbi anyagokat új 
technikákkal dolgozzák fel. Nőttek a mennyiségek és javult a minőség. Egyes ételek, például a 
kása, teljesen eltűntek, a disznópörkölt a hétköznapi ételek közé süllyedt. A kelt tészták 
szerepe is módosult, helyüket a torták, krémes sütemények vették át. Az étkezési szokásokban 
megfigyelhetünk bizonyos civilizációs, polgáriasult, városi hatást. Ma már ezen a téren sincs 
különbség falusi és városi lakodalom között. 

Biíti Anikó 

Egykori bábák vallomásai 
A bábákat mindig nagyon tiszteltem, de még a személyük iránti tiszteletnél is jobban 

érdekelt a munkájuk. A nők, a szülő anyák előtti főhajtás vezetett, amikor kutat tam utánuk 
Csongrád megye községeiben és nagyltiterjedéső tanyavilágában. A beszélgetések során a 
szülő anyák mérhetetlen kiszolgáltatottsága, védtelensége döbbentett meg, de nem hagyott 
érintetlenül az asszonyi megpróbáltatások sora sem. 

Miközben számos babonát, hiedelmet győjtöttem a szülésről, egyre inkább a bábák felé 
fordult a figyelmem. ő k e t sokan az orvosok helyetteseinek, segítőinek tartották, és nem 
véletlenül, hiszen sokszor olyan bölcsességről tettek tanúbizonyságot, amely felülmúlta a 
szaktekintélyek tudását is. Tették pedig mindezt a szülő anyák életének megmentéséért, a 
születő gyermekek világrajöttéért. Persze az akkori bábák nem nagy tudással rendelkeztek. 
Az úgynevezett cédulás bábák csak saját szülési tapasztalataikra támaszkodhattak. Tehették, 
hiszen nyolc-tíz gyereket szültek, sőt sokszor még annál is többet. 

Minden eszmefuttatásnál beszédesebb az ő vallomásuk. Álljon itt három bábának rövid 
élettörténete, és néhány emlékezetes „pillanata". Mindhárman a tanyavilágban is bábás-
kodtak. 

Peták Istvánnét és Forró Istvánnét Kiskundorozsmán találtam meg, Molnár Margitra pedig 
Szegváron akadtam rá. Hármójuk vallomását elnagyolt fonetikai lejegyzéssel közlöm, és 
megőrzöm, a szegedi ö-ző nyelvjárásának sajátosságait is. 

„Amikor a klinikán elmondtam, csak ámultak" 
Harminchárom évig vótam bábaasszony. 1928-ba jöttem ide a faluba, és azóta itt élek és 

dolgozom Kiskundorozsmán. Én 1924-be vizsgáztam Szegedön, mint szülésznő. Egy évig 
tanultam, aztán hazakerültem a szüleimhöz Lakitelekre. Szögény szüleim vótak nagyon. 
Nyócan vótunk testvérök. Lakitelekön kezdtem a bábaságot. Később, ugye, szülésznők 
lőttünk. Akkor én ottan férhöz möntem egy vasutashoz, egy nagyon jó fiatalemberhöz, Peták 
Istvánhoz. Azzal is éltem le ötvenhárom évet. Ő osztán nyolcvanban möghalt szív-
infarktusban hirtelen. Én itt Kiskundorozsmán húsz évet dolgoztam Tapodi Dodival. 1956-ba 
gyüttem nyugdíjba, és azóta nyugdíjba vagyok. Hívtak az üllési szülészotthonba, vezető 
szülésznőnek, mert nagyon szeretött mindön orvos, de az uram azt mondta elég vót. így 
osztán nem möntem sehova se, és azúta itthon vagyok. Lakitelekön négy évig bábáskodtam. 
Ott is nagy tanyavilág vót. Amikor aztán idekerültem nagyon messzire kihordták engöm. 
Vittek Üllés felé, odavótam Rúzsa laposon, Faragó dűlőn, Domaszékön, még Szögedre, a 
Csillag börtön mellé is bevittek, mert szerettek. Nem dicsekedösképpen mondom, de 
mögálltam a helyömet, ahová engöm állítottak. Ott baj nem vót soha. 

Ha régön leszúlt egy asszony, akkor az az öreg bába elvágta neki a köldökit. Ha bicskával, 
ha ollóval, ha mivel. Akkor osztán ellátta, oszt röndbe vót. De akkor olyan szülésznő, mint én, 
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nem vót még nem tudom hanyadik határba se. Mert én magánúton két polgárit is végeztem, 
hogy bentlakást és kosztot kapjak a klinikán. Amikor aztán végeztem, akkor már híre vót az 
egész pusztán, mög mindönhol, no gyün egy szülésznő' ide, aki majd ért a munkájához, aki 
majd nem kisszékre ülteti a szülő asszonyokat, mög szakajtóra, hanem majd másképp lösz. 
Hát úgy is történt. 

Én előttem, akik vótak öreg bábák, azok két szakajtóra ültették az asszonyt, és azon 
születték le, úgyhogy úgy pottyant le a gyerök a földre. Két szakajtóra ültették. Egymás mellé 
tötték a két szakajtót, és ráültették, de nem is tudta, hogy a szülési idő ott van-a? Csak kínózta 
azt a szöröncsétlent. Az akkori öreg bábák nem úgy tanultak, mint én a szülészeti klinikán, 
hanem csak olyan cédulás bábák vótak. Az szült hat gyereköt, nyolcat, oszt az orvos mögadta 
neki a cédulát, hogy maga vezethet szülést. 

Úgyhogy egymás mellé vót téve két kisszék, és azon ült az a szöröncsétlen. De híre se vót a 
szülésnek. Ugye, nem tudták akkor azok azt, hogy a méhszáj most nyílik, most már két ujjnyi, 
na most már ki van tágulva, hanem csak erőltették. Mikor én odamöntem, eltereltem onnét a 
társaságot, az asszonynak mög mondtam, hogy keljön föl, feküdjön föl szépen az ágyra. Majd 
mögmasszíroztam az öltájat, és majd ahhoz két hétre szült mög az az asszony. 

Harminchárom esztendő alatt nagyon sok mindön történt velem. A múlt rendszer adta a 
legérdekesebb dolgokat. Három-négy család lakott egy szobába. Nem vót annyi tőzrevaló, 
amivel melegítsem a vizet, hogy mögfiirdessem a gyereköt, hanem az embör egy széköt tört 
össze, és avval melegítettük mög a vizet. Akkor ebédöket röndöztem a gyerökágyas 
asszonyoknak, mert nem vót mit önni. Oszt mondtam a bírónak, hogy legalább addig ne 
haljon éhön az asszony, amíg én odajárok, aztán majd csinálnak valamit, ha az a nyolc nap 
elmúlik, mert addig jártam oda a szülő asszonyokhoz. És a bíró azt válaszolta, Rácz Rudi, az 
vót a főbíró, majd ha maga úgy ismeri a népet, mint én, akkó majd nem fog mellettük kiállni, 
mert mögisszák a keresetüket. Igen, mondom, mögisszák, aki egész nap húzza az igát, nem 
ihat mög egy pohár bort?! De maguk, dőzsölhetnek?! Én nem féltem úgy odamondogatni . 

Az én kezem alatt szülésbe nem halt mög gyerök, sőt amikor a klinikán elmondtam, hogy 
mit csináltam, csak ámultak. Mögmentöttem vele a gyereköt is, de az anyát is. Egy alkalommal 
nem bírt mögszületni a gyerök, mert a köldökzsinór olyan szorosan a nyakára vót 
csavargózva, és nem bírt haladni kifelé. Fogta a köldökzsinór, nem engedte. Gondolkoztam, 
mit köllene csinálni. Be vótam mosakodva, fogtam az ollót, és benyúltam az anyába. Elvágtam 
a köldökzsinórt. Abba a pillanatba a gyerök kicsúszott. Az anya rendbe vót. Az orvos akkor 
ért oda, mire én ezt mögcsináltam. Nagyon gyorsan köllött cseleködni, mert az anya is 
möghalt vóna, a gyerök is. 

Háromezernél több szülést vezettem le. Nem vót akkor veszélyeztetött terhesség, amikor én 
bábáskodtam, mert mindönki tökéletösen hordta a gyereköt, de most az anyák nem törődnek 
úgy a terhességükkel. És mindönki szoptatott, mindönki akkor. Hogyhogy ma nem bírnak 
szoptatni? (Peták Istvánná Kerekes Júlia, Kecskemét, 1901. felv.: 1984. Más. 30.) 

„Gyakran a szomszédasszonyt hívták" 
Kígyóspusztán kezdtem a bábaságot. Ez olyan nyolc kilométer kiterjedéső tanyavilág. Ma 

már alig található ott egy-két tanya. Többnyire kerékpárral jártam. Ha szüléshöz hívtak, akkor 
biztos kocsival gyüttek értem. Tizenöt év alatt nagyon sok szülést vezettem le, de számot nem 
tudok mondani. Mert nemcsak Kígyósba jártam, hanem Üllés környékén is, sőt 
Csolyóspálosban is vótam. 1974-be fejeztem be a bábaságot, amikor nyugdíjba mentem. De 
akkor már Kiskunmajsán, a szülőotthonban dolgoztam. 

Az én időmbe otthon szültek az asszonyok, otthon az ágyon. Régebben hallottam olyat, 
hogy nem fekszik le az ágyra. En lefektettem, nem akartam, hogy a gyeröknek baja lögyön. És 
ha hirtelen kiesik az anyából, és ráesik a fejére? Eltörhet a nyakcsigolyája vagy mit tudom én, 
beszakadhat még a feje is. Nem engedem mög, hogy állva szüljenek. A szülőotthontól is 
nagyon idegenködtek, nem akartak bemönni. Vót egy asszony, akinek az orvos mögmondta, 
hogy ikrei lösznek, ne szüljön otthon. Mögfogadta, oszt nem szült otthon, de mikor jöttek a 
fájások, csak akkor küldte el az urát énértem. Hát mikor odaérök, hát sűrűn jönnek a fájások. 
Mit csináljak? Gyerünk az otthonba, mert ikrek lösznek. Akkor összecsomagoltunk mindönt, 
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és fölültünk a kocsira. Az asszony mög feküdt hátul, és mikor Kiskunmajsához olyan három 
kilométerre értünk, mögszületik az egyik gyerök. Szerencsémre úgy születött, hogy közel vót 
egy ház. Mondtam az urának, most már álljon mög, hát a gyerökkel most már valamit csinálni 
köll, mög ne fulladjon az anyjánál. Akkor mögállt. Mondom, mönjön be ide a házhoz, és 
hozzon egy pohár vizet! Hát oszt bemönt, oszt hozott. Ballagott kifelé onnat az asszony is. De 
ahogy kiért a vízzel, akkorára születik a másik gyerek is. Na most má gyerünk az otthonba. 
Aszonta az asszony, őtet oda ne vigyék. Hát hova vigyék? Vigyenek el az édösanyámhoz! 
Nem engedte magát bevinni, be köllött vinni az anyjáékhoz. Ott vót egy hétig, aztán hozta ki 
az ura a tanyára ismét. 

Gyakran a szomszédasszonyt hívták el, amikor rosszul vót az asszony, mert bábaasszonyról 
szó se lehetett arra kint a tanyavilágba. Elhívták a szomszédasszonyt, hát persze, hogy nem 
fektette le az sem, mög hát ő se akart lefeküdni. Akkor egy ilyen sámlit fölfordítottak, és akkor 
arra ráült, mint a vécére, és ott erőlködött míg csak mög nem szült. De hát nálam ilyen nem 
vót, mert én lefektettem őket, nehogy majd énmiattam az a gyerök szerencsétlenül járjon. 

Még azt is elmondom, hogy amikor úgy néztem, hogy az a gyerök nem bírja ki azt, hogy a 
vasárnapot mögélje, akkó megkörösztöltem. Azt mondta neköm egy tisztelendő ott a 
templomba, ha azt látom, hogy az a gyerök nem tudja azt a keresztségöt mögélni, akkó 
csináljak neki én keresztséget. Ha mégis möghalna a gyerek, akkó úgy temetik el, mintha pap 
keresztelte vóna mög. Fölöltöztettem a kicsit, hogy mög ne fázzon. Szépen mögfogtam a fejire 
egy kis pohárból olyan langyos vizet öntöttem, és mondtam: István, én téged mögkeresztellek 
az Atyának, a Fiúnak nevébe. Ámen. (Forró Istvánná Fehér Rozália, 1919. Kiskunmajsa - felv.: 
1984. máj. 30.) 

„Borzalmas viszonyok voltak..." 
1942 óta vagyok szülésznő Szegváron. 1951 óta a szülőotthonba dolgoztam. Akkor már nem 

jártam ki sehova a faluból. Évente olyan nyolcvan-száz gyerek született a kezem alatt. 1945-be 
még volt segítségem, aztán az is meghalt. Akkor én már magam voltam. 

Azelőtt kint szültek háznál az asszonyok, és idegenkedtek a szülőotthontól. Hát a háznál 
borzalmas volt. Volt amikor mosdótál se volt. Rettenetes volt a szegénység itt akkor. Hogy hol 
szültek? Ágyon, földön meg kocsin. Kit hol ért az ámen. Persze, hogy voltak gazdák, akiknek 
hetven-nyolcvan hold földjük volt. Az biztos, hogy nem szült szalmazsákon, strózsákon. A 
falu túlnyomó része nagy szegénységben élt. Sok helyen gyerekek is bent voltak, amikor szült 
az asszony. Kértem, hogy távolítsák el őket, de csak maradtak. Az asszony jajgatott. A 
gyerekek ezt mind hallották. Amikor aztán elérkezett a szülésnek az ideje, én vezényeltem. 
Mondom a nagymamának, legyen szíves az ágynak a végihez állni, és tartsa nekem a lámpát. 
Szegény tartotta a lámpát. Közbe megszületett a gyerek, a lámpaüveg leesett és odagurult a 
gyerekhez. Odatettem a kezemet elibe, és megégette a kezem. Mert, ha nem, akkor a gyerek ég 
meg. 

Egyszer például éjjel, már nem tudom megmondani, hány órakor, bekopogtak. Kinézek az 
ablakon. Tessék? Az Osztorán, az Tisza mellett van, legalább hat kilométer ide, van egy szülő 
nő. Ez kérem februárban volt, amikor már kezdett egy kicsit engedni az idő. Hát mondom, jól 
van, megyek. Ugye, kocsival szoktak értem jönni. Mondom, hát hol a kocsi? Aszongya, nem 
kocsit, hanem lovat hoztam. Aszongya, oda kocsi most nem megy ki, csak a ló. Üljek föl a lóra. 
Mondom, semmi szín alatt nem ülök föl a lóra, bár ültem már lóháton gyerekkoromba. 
Mondom, én semmi szín alatt nem ülök föl. Hát vezette a szerencsétlen a lovat. Megyek, de a 
lábam félig a börtönben van, mi lesz, ha valami rendellenesség történik? Akkor mi az 
istennyilát csinálunk? Hát persze az a férfi nem tudta. Hát kimondom, a Jóisten vezette a 
kezemet. Három óráig ottmaradtam, nehogy valami történjék. Nos, akkor nyolc napig én 
lejártam oda. Kislány született. Orvosnő lett belőle. Él ma is Csongrádon. (Molnár Margit, 
1912, Hódmezővásárhely felv.: 1983. dec. 8.) 

Polner Zoltán 
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Könyvajándék Kórógyra 
Május 17-én egész napos rendezvény szervezője és házigazdája volt a Magyarok 

Világszövetsége Baranya Megyei Szervezete a Pécs-Kórógy emlékülésnek, mely a Baranya 
Megyei Közgyűlés dísztermében kezdődött, és a horvátországi Kórógyon folytatódott. A 
pécsi délelőttön dr. Páva Zsolt polgármester, dr. Tóth Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke szólt 
arról, hogy Pécs és Baranya megye kapui megnyíltak a menekültek előtt, otthont adva 
csaknem 30 000 szülőföldjéről elűzött polgárnak hosszabb-rövidebb időre, 1991 után. 

Dr. Kellermayer Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnökségi tagja, megyei elnök, a 
házak újjáépítésén túl a lelkekben való újbóli építkezésről beszélt. 

Csoóri Sándor a Magyarok Világszövetségének elnöke ünnepi beszédében a Pécs-Kórógy 
megemlékezést „magyar-magyar kézfogásként" jellemezte. Visszaemlékezést tartott Csörgits 
József HMSZ elnöke, majd Kel József Kórógy polgármestere. Délután, a porig rombolt, 
lakatlan Szentlászló községben álltak meg a koszorúzásra, néma imára, főhajtásra, majd 
Kórógyra utaztak a résztvevők. Itt került átadásra az a 400 könyv, melynek felét a Honismereti 
Szövetség, másik felét a Baranya Honismereti Egyesület ajándékozta a kiégett újjáépítésre 
váró kórógyi általános iskolának. Rendszerezett és témánként leltározott értékes anyaggal 
indítottuk a szellemi „újjászületést". Majd Dobos László, az MVSZ Kárpát-medence régió 
elnöke és dr. Andrásfalvy Bertalan szólt a megemlékezőkhöz. Végül Báthory László pécsi 
apát-plébános és Bóka András református esperes ökomenikus szolgálatban imádkozott a 
résztvevőkkel - a szenvedő magyarságért. 

Gábori Imréné 
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c KRÓNIKA ) 
A Tolna Megyei Honismereti Egyesület 

1992-ben, a több évtizedes honismereti mozgalom 
folytatására vállalkozó Tolna Megyei Honismereti 
Egyesület megalakulásakor, a 17 alapító tag a historikus 
értékek megismerését és közreadását vállalta feladatául. 
Azóta az egyesület taglétszáma 37 főre emelkedett és 
csatlakozott 9 pártoló tag is. Egyesületünk tiszteletbeli 
tagja a romániai Lúgos jeles helytörténésze, Simon István 
tanár úr. 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az 
egyesület megtalálta a helyét a megye 962 bejegyzett 
egyesülete körében, és beilleszkedett a honismeret 
országos mozgalmába is. Mindez elsősorban azoknak 
köszönhető, akik helytörténészként, lakóhelyük múlt-
jának szorgos kutatóiként, vagy hivatásuk szerint pe-
dagógusként, néprajzos, régész, népművelő vagy le-
véltárosként vallják a helyi, a nemzeti és az egyetemes 
kultúra egységét. Honismereti tevékenysége révén ismert Tolnában a bonyhádi Höfler Lajosné, 
dr. Koltn László, Szó'ts Zoltán. Bölcskén Pongrácz Gábor és Süveges Zoltán, Dombóváron Bodó Imre, 
Hőgyészen Stefán György munkássága kötődik a mozgalomhoz. A kölesdi dr. Kiszler Gyuláné, 
a lengyeli Bai József és Fábián Mrírtonné, a paksi Beregnyei Miklós, Herczeg Ágnes és dr. Rosner 
Gyula, a sárszentlőrinci Renkecz József a honismeret régi elkötelezettje. Hasonlóan igaz ez a 
Szekszárdon élő dr. Gémes Balázs, dr. Dobos Gyula, dr. Nagy Janka Teodóra, dr. Szabó Géza, dr. 
Szilágyi Mihály tudományos és egyesületi munkásságára is. Tevel történetének kutatójaként 
tartjuk számon Szauer Jánost, a tolnai Csöglei István és a szekszárdi Szakái László pedig a 
szakterületén végez fontos ismeretterjesztést. Egyesületünk nem felejti az évek során elhunyt 
tagjait - Szitkovics Sándort, Solymár Imrét és Simon Károlyt -, akik értékes kutatásaik mellett 
példát is adtak számunkra. 

Valamennyiük munkásságának is köszönhetően Tolna megyében gazdag termése volt a 
honismeretben alapműnek számító irodalomnak, elsősorban a megyei közgyűjteményi 
intézmények kiadásában. Közülük is kiemelkedő a Tanulmányok Tolna megye történetéből 11 
kötete, a múzeumi évkönyvek sorozata, az Évszázadokon ál című forrásközlés 3 kötete, a Tolna 
megye földrajzi nevei, a Levéltári füzetek eddigi 6 megjelenése és a Tolna megye kézikönyve. A 
közelmúltban több olyan tanulmánykötet és monográfia látott napvilágot, amelyek nyomán 
más települések hasonló kiadványai is várhatók. Kár, hogy ezek nagy része - pl. Báta, 
Bátaapáti, Bátaszék, Bogyiszló, Bonyhád, Bölcske, Dombóvár, Dunaföldvár, Mórágy, Német-
kér, Paks, Szakadát, Szekszárd, Tevel, Tolna - az országos terjesztés megoldatlan volta miatt 
csak szűk szakmai körben ismert. Hasonlóan fontosak, mégis alig ismertek a megye jeles 
személyiségeiről - Baka Istvánról, Csányi Lászlóról, Dienes Valériáról, Egyed Antalról, Garay 
Jánosról, Hollós Lászlóról, Lengyel Pálról, Ordas Ivánról és másokról - megjelent 
összefoglalók és forrásközlések. E téren is példamutató az Elekes Eduárdné vezette megyei 
könyvtár kiadói munkája. Szívesen támogatjuk a szaporodó iskolatörténeti kötetek meg-
jelenését. Közülük néhány külön is említést érdemel, pl. a lengyeli általános iskoláról, a 
szekszárdi Bezerédj István Szakközépiskoláról, a Garay János Gimnáziumról és a Szent-
Györgyi Albert Szakközépiskoláról, a paksi Vak Bottyán gimnáziumról stb. megjelent kötet. 

Egyesületünk 1995 óta jelenteti meg a szerény kivitelű Egyesületi Füzetek című kiadványát a 
honismeret terén végzett munkáról és a helytörténeti kutatások legfrissebb eredményeiről. 
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Fontos célunk a Nemzeti Alaptanterv keretében tanítható honismerethez olyan segéd-
anyagokat adni, amelyek településenként segíthetik a pedagógusok munkáját . A megyében 
megtett elsó' lépés Kernné Magda Irén: Városunk Paks című, általános iskolásoknak szánt 
helytörténeti munkája volt. Ezen a területen nélkülözhetetlen és sürgető a szakmai 
szempontok és a honismereti mozgalmon túli kiadói feladatok országos egyeztetése. 

Több településen működnek szakkörök és klubok lokálpatrióta érzelmekkel és városvédő 
célokkal. Sok éves múltja van a bonyhádi és a kölesdi honismereti szakkörnek, a paksi Jámbor 
Pál Társaságnak, a szekszárdi Várostörténeti Klubnak és a levéltár honismereti szakkörének. 
Tagságuk kitartó érdeklődése és a közügyekben való részvállalása tartja ébren a honismeret 
számára fontos ügyek - pl. utcanévadás, emléktáblák kihelyezése, megemlékezés jeles 
szülöttekről, virág egy elfelejtett síremlékre stb. - helyi megoldását. Ezért is öröm minden 
hasonló új kezdeményezés, mint pl. a bölcskeiek Helytörténeti Egyesülete, vagy a Freund 
Györgynek is köszönhetően pár napja megalakult Tolna Városvédő Egyesülete. 

Nem egyesületünk érdeme, de a honismereti mozgalom számára fontos, hogy olyan 
helytörténeti gyűjtemények vannak a megyében, amelyek a hagyományápolás lehetőségén 
túl az idegenforgalom számára is látnivalót nyújtanak. Jó példái ennek a bátaszéki Csanádi 
György-gyűjteményes kiállítás, a bonyhádi Tűzoltó Múzeum, a dombóvári Fekete István-
emlékkiállítás, a Glöckner János nevéhez fűződő mórágyi helytörténeti gyűjtemény, a 
nagydorogi Kalapmúzeum, a sárszentlőrinci Petőfi-emlékház, vagy a szekszárdi Eszperantó 
Múzeum. Számos, nagy értéket képviselő tájház van Tolnában - közülük is kiemelkedő 
Lackner Aladár gyönki német nemzetiségi gyűjteménye - de tudunk pusztuló értékekről is a 
gazda hiánya és a helyi gondatlanság miatt . Ennek szomorú példája a roskatag tetejű és 
immár üresen álló magyarkeszi falumúzeum. 

Ahogy szerte az országban, a mi vidékünkön is számon tartott események a történelmi 
évfordulók, a jeles alkalmakhoz és személyekhez, esetleg építményekhez kötődő dátumok. A 

A kifosztott Bezerédj István kápolna védelmét honismereti tábor segítette. 
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mozgalom évenkénti nagy vetélkedőin kívül figyelmet fordítunk ezekre is, mert tapasz-
talataink szerint itt módunk van találkozni fiatalokkal. Különösen vonzóak számukra a 
táborok és a pályázatok. Évek óta népszerű a decsi népművész tábor, a régészek regölyi tábora 
és a német nemzetiségi hagyományokat gondozó váraljai nyári tábor. Folytatásra érdemes 
kezdeményezés volt a műemléki értékű Bezerédj-kápolna helyreállítását segítő tábor, de a 
hasonló törekvésekhez még elég nehéz anyagiakban is támogató segítőkre lelni. A harminc 
éves múltú megyei helytörténeti pályázat minden évben fontos esemény a honismeretben. 
Kiállítást egy-egy intézménnyel közösen rendezünk; ilyen volt egy-két éve a szedresi iskolával 
közös kiállítás Bezerédj István születésének 200. évfordulója alkalmából, vagy a szekszárdi 
Gyermekek Házával rendezett rajzkiállítás Regéről regére címmel. 

A fiatalokhoz kívánunk szólni azzal a törekvésünkkel is, hogy iskolájuk válasszon magának 
nevet, mert a névhez új hagyományok teremthetők. Ezt igazolják az eddigi névfelvételek is -
pl. Apponyi Sándor, I. Béla, Bezerédj István, Csapó Dániel, Dienes Valéria, Illyés Gyula, 
Sztárai Mihály, Wosinsky Mór - melyek mindegyike helyi kezdeményezés volt. 

Immár hagyománnyá vált az a megyei diákrendezvény is, amely a helytörténeti kutatással 
foglalkozó középiskolásokat hívja konferenciára a Csapó Dániel Szakközépiskolába. 

Folytatható volna az események, rendezvények sora, de egy megyei egyesület munkájának 
összefoglalásakor nem is ez a legfontosabb. A példák elsősorban azt kívánták bizonyítani, 
hogy a Tolna Megyei Honismereti Egyesület már otthonosan mozog számos területen és 
társakat is találva, céljai közül többet megvalósított. Működésünk anyagi feltételei és kap-
csolatrendszere miatt is szükségessé vált, hogy az egyesületünkben összpontosuló tudást 
olyan értékként mutassuk fel, amelyért elnyerhetjük egyes emberek, szervezetek és 
önkormányzatok támogatását és együttműködési készségét. 

Napjaink időszerű feladatának tartjuk: 
- egyesületünk hagyományos munkaformáinak megtartásával; 
- alapszabályzatunk módosítását a közhasznú szervezetekről szóló, 1997:CLVI. trv. kínálta 

lehetőségek szerint; 
- a megye 108 települése számára külön-külön, tanítható anyagot adni honismeretből; 
- és részt venni a civil szervezetek összefogását, határozottabb fellépését segítő szerve-

zetekben. 
Kaczián János 

Megalakult a Magyar Művelődési Társaság1 

Nem tudom, mennyiben van jogom az alapítók szándékáról szólni, itt ugyanis, gondolom, 
mindnyájan alapítók vagyunk. Pontosabban: leszünk, ha ma valóban létrejön a Magyar 
Művelődési Társaság. Én tehát csupán akkor szólhatok helyesen, ha azt sikerül kifejeznem, 
ami valamennyiünknek a közös szándéka, „egyakarata". 

A kezdeményezők nevében talán bátrabban beszélhetnék, hiszen tavaly óta számos 
alkalommal cseréltünk eszmét jó néhányan - hol többen, hol kevesebben - a társaság jövendő 
léte s belévetett reményeink felől. Sőt az öregsége válogatott nyavalyáival küszködő, de 
lélekben ma is lázasan fiatal Molnár Zoltán barátom, akinek a legfőbb része van benne, hogy 
eljutottunk e mai napig, azt is a lelkemre kötötte: Megyaszó nevét se mulasszam el kimondani. 
Ő ugyanis onnan származtatja - nyilván teljesen jogosan - szándékaink fogantatását, a hazai 
olvasókörök két éve ott tartott országos találkozójától, amely magáénak fogadta a jelszót: 
beszéljünk, énekeljünk, táncoljunk mngynrul. Ezt követte tavaly januárban, a Magyar Kultúra 
Napján számos kulturális szervezet közös ünnepsége, már itt Budapesten, a nyelvművelői, 

1 Elhangzott 1998. június lü-én, a Társaság megalakulásának alkalmával tartott összejövetelen. A 
Honismereti Szövetség köszönti az új szervezetet. (Szerk.) 
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népzenei és táncház mozgalom több jeles képviselőjének részvételével, ahol a 150 éve született 
Mikszáth Kálmánt is megidéztük tanúnak anyanyelvünk ügye mellett. Közelebbről A németke 
című elbeszélését, amelynek torokgyíktól fulladozó gyerekhőse a halál révéből tér vissza 
annak örömére, hogy lelkéből fakadó szavakkal - vagyis magyarul - beszélhet. - Hát szabad? 
- kérdi bágyadtan, de már éledezve. - Hát szabad? - S kezd visszatérni belé a lélek. 

Az egész történet természetesen jelképes. Ránk is vonatkozik tehát, akik egy nemzet tag-
jaiként fulladozunk, nem külön-külön, hanem együttesen, ha nem találjuk éltető szavainkat, s 
velük önmagunkat. 

A lélekből fakadó szavakról szóló mikszáthi jelkép anyanyelvünk zenei és egyéb 
tartományaira is áll persze. Ezek ismeretében és szeretetében válni késszé és képessé az 
egyetemes kultúra értékeinek befogadására: a felnövekvő új és új nemzedékek sorsdöntő 
élménye lehet. Lehet. De vagy az lesz, vagy nem. Hogy a lehetőség valóra válik-e, az nem kis 
részben rajtunk áll, gyarló felnőtteken. Mert melyik fiataltól várhatjuk el, hogy például diszkó 
helyett akkor is táncházba járjon, ha se teste, se lelke nem kívánja? A szép magyar szónak, 
dalnak, táncnak legyen meg a becsülete, virágozzon a magyar irodalom és zene-, képző- és 
iparművészet, szín- és filmművészet s kultúránk minden egyéb ága, s bőségesen juthasson 
hozzá java kincseikhez bárki, de a szabad művelődés jogán. 

Ezzel el is érkeztünk társaságalapító szándékaink egyik kulcsszavához. A szó nem új: 1945 
és 48 között már használatban volt, az előtte és utána uralkodó népművelés helyett. Szabad 
művelődés. Mi mást igyekezett volna kifejezni ez a szókapcsolat, mint hogy végleg lejárt a 
madáchi értelemben vett civilizátorok ideje, világa, amelyben a mindenkori kormányzat akarta 
kikupálni a népet: addig gyúrni erőnek erejével, amíg a rátelepedett hatalmasok szemének 
kedves ábrázatot nem ölt. Más kérdés, hogy akkor - 1945 és 48 között - ez a világ valójában 
még nem járt le, sőt hamarosan minden addiginál rosszabb változatban tért vissza, 
szétkergetve természetesen a Karácsony Sándor vezette Országos Szabadművelődési 
Tanácsot s annak helyi szervezeteit is. Azóta sem alakultak újra. Ha tehát mi ma itt társaságot 
alapítunk, azért is tesszük, mert - bár változott formában - hasonló célokat kívánunk 
szolgálni. Mégpedig - amiképp akkor is történt - a lehető legszélesebb összefogással, amely az 
itt-ott igen mély társadalmi, politikai, világnézeti határárkokat is képes áthidalni. Ilyen 
összefogás nélkül, a kölcsönös tisztelet és bizalom minimuma nélkül ugyanis aligha 
léphetünk túl a mai kocsmán, ahol olykor már nem is annyira a művelődés kérdéseiről folyik 
a megújuló vita, mint inkább arról: ki a legény a csárdában? 

A mi ma megnyíló csárdánk, a Magyar Művelődési Társaság nem akar semmiféle ilyen 
legénykedés színtere lenni. Abból indulunk ki, hogy nem vagyunk egyformák, de miért 
gyűrnénk mindenáron magunk alá egymást? Előkészítő konferenciánkon - akik ott voltak, 
nyilván emlékeznek rá - erre nézve bátorkodtam a négykerekű szekér jámbor hasonlatával 
élni. „Négy testvér egymást kergeti, de soha el nem érheti." Ne hagyjuk vak erőktől ráncigálni 
- bíztattam magunkat - a magyar művelődés már amúgy is elég rozoga szekerét, akár a 
szétesésig. S ne hagyjuk ezt a rozzant szekeret egykerekűvé silányítani se, fusson csak több 
keréken, testvéri kergetődzésben... „Mi csak kergetőddzünk, a szekér meg fusson." 

Ami összefogásra késztet - különbözőségeink ellenére - , az nem utolsósorban a valóságos 
kulturális autonómiák hiánya. A mi zsenge demokráciánkban a művelődés dolgaiba még 
túlságosan beleszólnak az állami hatalomhoz jutottak, hol közvetlenül, hol a közpénzekből 
gazdálkodó - vagy garázdálkodó - alapítványok és egyéb klientúrák révén. Különféle 
kiváltságok és kitaszítottságok mérgezik a levegőt körülöttünk, s nem éppen lélekemelő 
küzdelem folyik a húsosfazekak melletti jobb helyekért, igen gyakran szintén hatalmi 
segédlettel. Több közéleti tisztességet aligha remélhetünk, hacsak nem sikerül az alulról és 
belülről valóban átlátható, ellenőrizhető önkormányzatiság felé haladnunk. 

Hadd hozzak példát egy más területről, hátha így jobban sikerül megértetnem, mire 
gondolok. Aki ismeri a Fölművelésügyi Minisztériumunk épületét, s megnézi Helsinkiben a 
finnekét, elképedhet a különbségen. Földiák András épp most járt ott, s talán látta is: én úgy 
emlékszem, hogy ez az ő minisztériumuk tizenhat ablakszemmel néz le az utcára. E mögött 
fér el minden, aminek el kell férnie; a szakterület teendőinek túlnyomó részét ugyanis 
önkormányzati alapon működő szövetségek látják el. Például a Finn Halászszövetség, 
amelynek történetesen egy közeli barátom volt sokáig a főtitkára, tőle tudom, mi mindent 
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tettek a szakmai oktatásért, az érdekvédelemért, a természetvédelemért, az értékesebb 
halfajok szaporításáért és így tovább. Nem az állam, nem a minisztérium, hanem ők, a 
szövetség, bár természetesen mindig megvolt kettejük között a közhasznú együttműködés. 

Mi még nem tartunk itt. A halkultúrában sem, s még kevésbé az emberi kultúrában. 
Társaságunk megalakítása talán egy lépés ebbe az irányba. 

Hozzáteszem: nem a nulláról indulunk. Hogy mást ne is mondjak, a Magyar Művelődési 
Intézet - hosszú évek óta meglévő viszonylagos autonómiája birtokában - már eddig is 
nagyon sokat tett a legkülönfélébb művelődési szervezetek, intézmények, alkotóműhelyek, 
művészegyüttesek, honismereti mozgalmak érdekében, sőt képviseletében, államilag finan-
szírozott - bár elég szűken eleresztett - mivoltában is mintegy társadalmi tényezőként. 

Sürget az idő, lassan be kell fejeznem. De még adós vagyok a másik kulcsszóval, ez pedig az 
előkészítő konferencián többünk által is emlegetett kohézió. Az egyszerűség kedvéért hadd 
idézzem önmagamat, ha csak két mondat erejéig is: „...ha házat akar építeni valaki, ahhoz nem elég 
a tégla - az egymástól függetlenül ide-oda rakosgatható sok kis szabad tégla -, malter is kell közé. 
Kötőanyag nélkül nem áll meg a lábán se ház, se haza." 

Mindnyájan tudjuk: a kollektív társadalom cégére alatt nálunk is szinte jóvátehetetlen 
közösségrombolás folyt évtizedeken át. 1956 végzetes veresége nyomán a spontán indi-
vidualizálódás is vészesen felgyorsult. Egyre többen kezdték úgy érezni: egy életem van, az az 
enyém. Egyre többen kezdtek képtelenné válni - még a saját családjukon belül is - a tartós 
együttélésre, egymás sorsának vállalására, s ezáltal arra, hogy az övéik örömében, bizalmában 
találják meg életük legfőbb javát, önnön boldogságuk forrásvidékét. Új hangsúlyt kaptak a 
József Attila-i szavak: „Magának rág mind, aki rág, Afogacskák azért fogannak." A rendszerváltás 
után pedig a csendesen rágcsáló fogacskák mellett a maguknak fejedelmi zsákmányt tépő, 
kihasító agyarak is megjelentek, s még inkább megistenült az egyéni érdek a kisebb-nagyobb 
közösségekével szemben, beleértve magát a nemzeti közösséget is. Holott ahol nincsen 
kellően tudatosult, képviselt és védett közérdek, ott ezt az egyes polgárok is keservesen 
megsínylik. 

Nem állom meg, hogy ne utaljak megint finn testvéreinkre, akik - távol egyik-másik 
Duna-táji nacionalizmus túlfűtöttségétől és harsányságától - oly csöndes józansággal tartják 
számon s oly csöndes makacssággal védik nemzetük értékeit és érdekeit. Nemzeti érték és 
nemzeti érdek. Ez a kettő náluk elválaszthatatlan. Saját kultúrájuk tisztelete, szeretete, az érte 
hozott sok önkéntes áldozat egész életükre kihat. Olyan kohéziót teremt, amely nemcsak 
1939-40-es téli háborújukat tette világcsodává, hanem 1945 óta végbement gazdasági 
fejlődésüket is, amellyel néhány évtized alatt mintegy megötszörözték a mienkhez képes 
nemzeti jövedelmüket. 

Kell a közös kultúra kötőanyaga. Kell a mások felé is nyitott, de nagyon mély nemzeti érzés, 
amely a lélekből fakad, nem a zsigerekből. Kell az otthonosság anyanyelvünkben, múltbeli és 
mai értékeinkben, magyarságunkban. Kell az érzelmileg is motivált művelődés, szellemi 
gazdagodás, szüntelen megújulás. 

Áldásunk azokra is, akiknek mindez nem kell. De társaságunknak egy célja van, alapítóinak 
egy szándéka: olyan magyar művelődésnek a szolgálata, amely összeköt. Amely közösségeket 
teremt és éltet. Ámely nem csak egyeseket, hanem egy nemzetet emel feljebb. 

Varga Domokos 

Honismereti Kör Kolozsvárott 
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) megalapítása óta (1885. április 12.) 

következetesen szolgálta a művelődést és egyben a magyarság önismeretének, nemzeti 
tudatának gyarapítására törekedett. Az első világháború után az EMKE alapszabályát nem 
ismerte el az akkori hatalom, így az egyesület tevékenysége meglehetősen szűk keretek közé 
korlátozódott. A második világháborút követően három évig sem működhetett az egyesület, 
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mivel beolvasztották a Magyar Népi Szövetség közművelődési osztályába. Az EMKE 
újraélesztésére főleg az erdélyi magyar értelmiség tett ismételt kísérleteket - akkoriban nem 
sok sikerrel, míg végül a próbálkozások az 1989 decemberi események után sikerrel jártak. 
1991. április 20-án a brassói Dalszínházban megtartott közgyűlésen újjáalakult az egyesület, 
melynek ismét Kolozsvárra tették a székhelyét. Az életrehívott tizennégy tevékenységi 
alakulat közt kapott helyet a Honismeret, környezetvédelem, turisztikai mozgalom elnevezésű 
szakosztály. A tevékenység minél eredményesebb kibontakozásáért négy körzetet jelöltek ki 
az országban, és Kolozsvárt a Közép-Erdély övezetbe sorolták. 

A Kolozs megyei EMKE 1992. szeptember 27-én alakult meg, és keretében még az év 
októberében, 39 résztvevővel beindult az idegenvezetői tanfolyam. Első végzettjeivel a 
következő év októberében megalakítottuk az EMKE Kolozs megyei Honismereti körét. A 
továbbiakban szervezett idegenvezetői tanfolyamra már ennek a körnek a keretében került 
sor. Ezeknek a tanfolyamoknak egyik legfőbb célja széles látókörű, a helyi viszonyokra 
vonatkozó és általános ismeretekkel rendelkező ifjak nevelése, olyan idegenvezetők képzése, 
akik mindenben megfelelnek a Kolozsvárra vagy Erdély más vidékeire kíváncsi hazai, illetve 
külföldi turisták minél avatottabb kalauzolására. A tanfolyam résztvevői megismerkednek 
Erdély történelmével, földrajzával, néprajzával, műemlékeivel, az építészeti stílusokkal. A 
témaköröket két év óta vallástörténettel bővítettük. 

Az előadásokon elhangzó elméleti tudnivalókat gyakorlati útmutatásokkal egészítjük ki. 
így városnézési sétákat szerveztünk s a résztvevőkkel megismertettük a kolozsvári 
templomokat, egyéb műemlékeket, a Házsongárdi temető nevezetességeit s nem utolsó 
sorban végiglátogattuk a néprajzi, történelmi és falumúzeumot. Autóbuszos tanulmányi 
kirándulásaink kiváló alkalmaknak bizonyultak a változatos tájegységek, falvak, templomok, 
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várak és várromok, udvarházak és más műemlékek megismerésére, a résztvevők ismereteinek 
gyarapítására. E tanulmányi kirándulások alkalmával eddig 12 várost, 20 falut (köztük 10 
kalotaszegi helységet), 5 várat, 9 kastélyt, számos udvarházat, valamint csaknem félszáz 
katolikus, református, unitárius, örmény, lutheránus, ortodox, görög katolikus templomot 
látogattunk meg. Kolozsvár közvetlen környékét tizenöt gyalogos és vonatos kirándulás 
alkalmával kerestük fel, azzal a céllal, hogy minél jobban megismerhessük a megyeszékhelyet 
övező vidéket. A tanfolyam időtartama mintegy 80 óra, októbertől júniusig 27-28 alkalommal 
3-3 órás elméleti oktatásból áll. Ezeken az órákon az előadások szemléltetésére diafilmeket, 
fényképeket, albumokat, szakkönyveket, népművészeti tárgyakat, olykor minden hallgató 
részére fénymásolással elkészített térképeket, táblázatokat, történelmi adatokat és egyéb 
didaktikai anyagot használtunk fel. 

A tanfolyam elvégzése után a hallgatók három témakörből álló dolgozatot írnak, s akik 
kellő felkészültségről tesznek tanúbizonyságot, képesítésükről szóló oklevelet kapnak, ami 
feljogosítja őket arra, hogy az EMKE keretében idegenvezetést és kirándulások meg-
szervezését vállalhassák. Azoknak a hallgatóknak, akiknek nem célja az idegenvezetés, 
hanem „csupán" általános műveltségi színvonaluk emeléséért végezték el a tanfolyamot, 
természetesen nem kell vizsga-dolgozatot készíteniük. 

A hallgatóság összetétele igen változatos: középiskolás diáktól nyugdíjasig a leg-
különbözőbb foglalkozásúak közül kerülnek ki tanfolyamunk résztvevői. Mégis, a hallgatók 
zömét a kolozsvári egyetemisták és főiskolások alkotják. De sok esetben az előző években 
végzettek is látogatják az előadásokat, részt vesznek a tanulmányi kirándulásokon, így az 
elmúlt hat év alatt tanfolyamunkra összesen 290-en jelentkeztek s közülük 150-en szereztek 
oklevelet idegenvezetésből. 

A Kolozs megyei EMKE Honismereti körének jelenleg ötven állandó tagja van, olyanok, 
akik tevékenyen részt vesznek a kör munkájában. Hallgatóinkat s mindenekelőtt a fiatalságot 
igyekszünk a szülőföld iránti szeretetre s arra nevelni, hogy erdélyi magyarságunk kulturális 
értékeit, hagyományait óvják, gondozzák s majd adják tovább. Legyenek tisztában azzal, 
hogy Erdély hatalmas, gazdag múzeum, mely számtalan emlékével tárja elénk a múltat s 
melynek kincses gyöngyszeme Kolozsvár. Büszkék lehetünk szülőföldünkre és meg-
próbálunk úgy cselekedni, hogy a nehéz társadalmi, gazdasági viszonyok közt is meg-
maradhassunk. 

Kiss Margit 

Vámossy Zoltán emléktáblát avattak 
Leányfalun 

Dr. Vámossy Zoltán 1868. december 15-én Budapesten született. Édesapja Vámossy Mihály 
a budapesti Lónyai utcai Református Gimnázium történelem-magyar szakos tanára, majd 
igazgatója volt; az 1848/1849-es szabadságharc lelkes híve; Arany János jó barátja, aki a kis 
Zoltánt gyakran lovagoltatta térdén, s erre Vámossy Zoltán felnőttként is büszke volt. 

Iskoláit Budapesten végezte. Az egyetem utolsó szigorlatán Bókay Árpád professzornak 
feltűnt a tehetséges, törekvő fiatalember, atyai pártfogásába vette. így lett 1893-ban 1. 
tanársegéd a Pázmány Péter Tudományegyetem Gyógyszertani Tanszékén. 

1897-ben az egyetem kiküldte Németországba tanulmányútra. Freiburg in Breisgau-ban 
Prof. Kilianihoz került, ahol fél évet dolgozott. Innen a Strassburgi Egyetemre küldték, Prof. 
Schmiedeberg munkatársa lett, angol, amerikai, német, svéd, francia és japán kutatókkal 
együtt. Prof. Schmiedeberg dr. Vámossy Zoltán munkájáról fél év után már elismeréssel 
nyilatkozott. 
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Az 1900-as év kiemelkedő dr. Vámossy Zoltán pályafutásában. Ekkor közli felfedezését a 
baseli Chemischer Zeitungban a Phenolphtalein hashajtó hatásáról. A vegyületet Adolf Baeyer 
állította elő 1871-ben. Indikátorként használták, mivel a lúgos anyagokat megpirosította. A 
múlt század végén a magyar kormány a vegyszernek ezt a tulajdonságát akarta felhasználni 
arra, hogy a valódi bort megkülönböztessék a hamísítottól. Felkérték a kérdés tisztázására 
Liebermann Leót, a biokémia tanárát, az állandó borbizottság előadóját, aki dr. Vámossy 
Zoltánt, a budapesti egyetem gyógyszertani intézetének adjunktusát bízta meg a vizsgálatok 
elvégzésével. E vizsgálatok „melléktermékeként" jutott el a fenolftalein hashajtó hatásának 
felismeréséhez. 

Dr. Vámossy Zoltán 1910-ben lett gyógyszertani adjunktus, majd 1913-ban a Méregtan rk. 
tanára, 1914-ben rk. előadó tanár, 1917-ben nyilvános rendes tanárnak nevezték ki, és ezt 1939. 
évi nyugdíjazásáig töltötte be. 

1919 őszétől a budapesti egyetem Gyógyszertani Intézetének igazgatója, tudományos 
érdemeiért a Magyar Tudományos Akadémia 1920-ban levelező tagjává választotta. Sajnos az 
idős Vámossy Zoltán professzornak meg kellett élni, hogy 1949-ben a politika töröltette nevét 
az akadémia névsorából. 

1920-ban az Országos Balneológia elnöke lett. Nagy érdemeket szerzett hazánk fü rdő és 
gyógyforrásainak minél szélesebbkörű megismertetésében, országos fürdő-törvények 
megalkotásában. 

1921-1945 között főszerkesztője az Orvosi Hetilapnak. Mikor a szerkesztést átvette, 
mindössze 100 előfizetője volt a lapnak. Ez a szám rövid időn belül 8000-re emelkedett. 
Issekutz Béla professzor írja a lap 1953. március 4-én kelt levelében: „Mint az Orvosi Hetilap 
és a Magyar Orvosi Archívum szerkesztője nagy érdemeket szerzett tudományos irodalmunk 
nívójának emelése terén azáltal, hogy a közlésre beküldött dolgozatokat nagy és széleskörű 
tudásával szigorúan elbírálta, a fiatal kutatóknak hasznos tanácsokat adott, tévedéseiket 
korrigálta. Különösen sok gondot fordított a magyar orvosi nyelv tisztaságára, kemény harcot 
folytatott az idegen szavak és szófűzések, magyartalan kifejezések ellen." 

Dr. Vámossy Zoltán két évtizeden át több ezer orvost tanított a gyógyszertanra. Tankönyve, 
mely „az első modern magyar gyógyszertani tankönyv" 9 kiadást ért meg. 

Tudományos munkássága mellett dr. Vámossy Zoltánnak volt ideje és ereje arra, hogy 
szeretett Leányfalujával, annak szépítésével, a közösségi élet szervezésével is foglalkozzék. A 
Leányfnlusi Társadalmi és Szépítő Egylet elnökeként tárgyalt a falu közvilágítása ügyében, elérte, 
hogy a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánja engedélyezte a „közönség részére a Dunán 
való fürdőzést". A kereskedelmi miniszterhez kérvényt nyújtott be a Szépítő Egylet, hogy a 
falut átszelő út pormentes burkolattal legyen ellátva. 

Dr. Vámossy Zoltán unokájának, Quirin Lajosné Mikecz Karola visszaemlékezéséből 
(Leányfalui Futár, 1994): „Nagyapám ültette kertésze segítségével a Móricz-közben álló japán 
akácokat, erre Péter öcsém még emlékszik, mert neki kellett tartani a facsemetéket a 
gödrökben, miközben feltöltötték földdel. Az átjáró utat is nagyapám a saját telkéből ajánlotta 
fel. ASzt. Imre herceg úton végig szilvafákat ültettetett a gyerekek nagy örömére. A házunkkal 
szemben lévő telken fenyő- és rózsaiskolát telepített, ez volt a hobbija. Elárasztotta ezekkel 
Leányfalut." 

1949-ben budapesti otthonából végleg kiköltözött Leányfalura, az 1930 körül épült új házba, 
feleségével Eleőd Karolával együtt. Napjait kertészkedéssel töltötte. 1953. december 26-án, 85 
éves korában, csendben elhunyt. 

Dr. Vámossy Zoltán farmakológus, egyetemi tanár, az MTA 1. tagja, az orvostudományok 
kandidátusa emlékére 1998. július 5-én emléktáblát avattak Leányfalun, egykori lakóháza, a 
Szent Imre herceg útja 17. sz. ház előtt. Ünnepi beszédet mondott dr. Magyar Kálmán 
farmakológus, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. 

Székelyhídi Ferenc 
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Dr. Vargha Károly 
(1914-1993) 

Dr. Vargha Károly főiskolai tanár, tanszékvezető, szövegíró, zenei műfordító, a Baranya 
megyei honismereti munka irányítója, összefogója és még több más teendő megvalósítója. 
1941 decemberében a szegedi tudományegyetem bölcsészettudományi doktorrá avatta. 
Doktori dolgozata is honismereti jellegű, a délkeleti Zselicről szól. 

1960 márciusától a megyei honismereti mozgalom élére állt és segítette, irányította azt. A 
hon megismertetésével kapcsolatos tevékenysége kettős volt: egyrészt irányította és segítette 
a honismereti szakkörvezetők munkáját, másrészt a megyében és Pécs városában élőknek 
ismeretek nyújtásával segítette a tájhoz kötődésüket. 

Legfőbb feladatának tekintette a szakkörvezetői feladatok ellátására alkalmas személyek 
kiválasztását és fölkészítését. Egyhetes bentlakásos honismereti tanfolyamot szervezett Mohácson 
az 1961-es évben. A tanfolyam sikerét bizonyítja, hogy ezt követően még hat alkalommal 
megismételték. Országosan elsőként szervezett egyéves honismereti szakkörvezetó'i tanfolyamot 
Pécsett az 1981-82-es tanévben. A vizsgák letétele után a hallgatók a Népművelési Intézettől 
„A" kategóriás működési engedélyt kaptak. 

A továbbképzés kedvelt formái voltak a közös kirándulások, autóbuszos utazások. Ezeken a 
szakkörvezetőink megismerkedhettek megyénk minden tájegységével. Hogy a helyszíni 
látogatások alkalmával elmondottak jobban megmaradjanak, Vargha Károly minden útról 
emlékezetőt készített. Ezeket jól hasznosíthatták szakkörvezetőink, ha saját embereikkel 
hasonló tanulmányi utakat vezettek. 

Megyénk szinte minden jelentősebb rendezvényét, ünnepségét továbbképzési alkalomnak 
tekintette. Ilyenek voltak: a Szigetvár eleste 400. évfordulója, Kákicsi Kis Géza, Baksay Sándor, 
Istvánffy Miklós, id. Kapoli Antal emléktáblájának leleplezése; a bogádi, a tormási, az egerági, 
az átai, a magyaregregyi falumúzeumok megnyitása; a művelődési házak névadó ünnepélyei, 
vagy Almamellék, Sásd és egyéb települések megemlékezési ünnepségei, a Múzeumi Hónap 
rendezvényei, amelyek előkészítéséből vagy megrendezéséből a helyi honismereti szakkör is 
mindig kivette a részét Vargha Károly útmutatása alapján. 

A különféle évenkénti pályázatok igen gyümölcsözőnek bizonyultak mind tartalmi, mind 
módszertani vonatkozásban, ha a honismereti szakköri munka élénkítésére, gazdagítására 
gondolunk. Irányítónk biztatására szakköri tagjaink egyénien is, de közösen is készítettek 
pályadolgozatokat. Ezek jó helyezést értek el az országos néprajzi és nyelvjárási pályázatokon 
kívül a megyei Művelődésügyi Osztály pályázatain is. Vargha Károly mindent megtett annak 
érdekében, hogy az érdemes munkák közkinccsé válhassanak. így a dolgozatok többsége meg 
is jelent a Baranya Megyei Tanács Művelődési Osztályának kiadványában, a Művelődési 
Tájékoztató, illetve a Baranyai Művelődés Ismerd meg Baranyát című rovatában. 

A Pécs-Baranya évfordulós emlékeztető naptár megjelentetésével 1976-tól kezdve éveken 
keresztül segítette a honismereti szakkörvezetők és egyéni kutatók munkáját , de a sajtót, a 
rádiót és a televízió körzeti adását is. 

Kérdőívek összeállításával, közreadásával segítette a szakköri és egyéni kutatók munkáját. 
Néhány kérdőív: Szempontok a falunk élete a legújabb időkben című kérdéskör kidol-
gozásához; Kérdésgyűjtemény a falumonográfia összeállításához; iskolatörténet, művelődési 
ház, illetve a gyár- vagy üzemtörténet megírásához. Ezek felhasználásával megyénkben nem 
egy értékes pályamunka született. 

A Baranya megye első (1965) és Baranya második honismereti olvasókönyvének (1975) közre-
adásával, közvetlen segítséget nyújtott a honismereti szakköri foglalkozások vezetéséhez. 
Ezekből á megye történetének egy-egy kérdését ismerték meg a szakköri tagok. 

Helytörténeti gyűjtemények, honismereti kiállítások megtekintésével és megbeszélésével 
biztatott és oktatott is hasonlók létrehozására. Útmutatása nyomán honismereti szakköreink 
egész sora jeleskedett tanulságos kiállítások megrendezésével, és létrehoztak értékes falu-
gyűjteményt is. Pl. Ata, Szederkény, Magyaregregy, Mozsgó, Sásd és a többiek. 

81 



A különböző nevesebb évfordulók megünneplésében a szakkörök vezetői és a szakköri tagok is 
szívesen vettek részt útmutatása nyomán. Több szakkör vezetője, vagy egy-egy szakköri tag a 
sajtófigyelő, az alkalmas cikkeket gyűjtő szolgálattól kezdve a kiállítási anyagok össze-
gyűjtéséig, az ünnepségek rendezői, előadói tisztjéig a legkülönbözőbb módon vállalták a 
honismereti érdekek szolgálatát. 

Vargha Károly útmutatása nyomán szakköreink kezdettől fogva feladatuknak tekintették a 
nemzetiségi honismereti értékek földerítését és gondozását is. Megyénk ezen a téren példamutató 
volt. Szakköreink hozzájárultak a nemzetiségi múlt, a nemzetiségi gondolkodás és magatartás 
jobb megértéhez. 

Kapcsolatunk a Megyei Levéltárral, a Janus Pannonius Miízeum valamennyi osztályával és a 
Megyei Könyvtárral Vargha Károly útmutatása nyomán a kezdetektől fogva folyamatos volt. A 
Dunántúli Naplóval, a Magyar Rádió pécsi Adójával, a Magyarországi Németek Demokratikus 
Szövetségével, a Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetségével, és hetilapjaival, valamint a 
pécsi Adó Német és Délszláv szekciójával szakköreink állandó kapcsolatban voltak. 

Semmivel sem szerényebbek azok a nevelési eredmények, amelyeket a közösségi és egyéni 
tudat kialakításában sikerült elérni útmutatása nyomán. A hazához való ragaszkodásban, a 
műemlékek megbecsülésében, a hagyományok ápolásában, a történelmi olvasmányok iránti 
érdeklődés fölkeltésében is élen járt eredményekről írhatunk. 

Vargha Károly elévülhetetlen érdeme, hogy meg tudta nyerni hallgatóit a településtörténeti, 
honismereti, néprajzi és nyelvjárási kutatásoknak. Német szakos hallgatóit arra bíztatta, hogy 
diplomamunkájukat szakpárosításuk (irodalom, zene, néprajz stb.) szerint készítsék el. 
Hallgatóival feldolgoztatta az illető szülőfalujának történetét, dalkincsét, nyelvjárását. 
Emellett gyűjtette a falvak mondáit , meséit, népi gyógymódokat, szólásokat, szállóigéket, a 
nép humorát . Ezzel a német tanszéket sajátos szellemi központtá tette. Pótolhatatlan anyag 
gyűlt össze a tanszékén szakdolgozatok formájában. A hallgatók megkedvelték ezt a munkát 
és pályájuk folyamán maguk is folytatói és biztatói lettek az ilyen irányú tevékenységnek. 
Helytörténeti gyűjtemények, falumúzeumok, falutörténetek, iskolatörténetek hirdetői e szép 
tanári kezdeményezésnek. 

Zengővárkonyiak (Lantos Miklós felvétele) 
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A baranyai új útikalauzok közül többnek munkatársa volt. A Zselici Munkaközösség baranyai 
részlegét tíz éven át vezette és több mint 1000 oldalon ismertették ennek a tájegységnek 
értékeit. A Baranyai Műveló'dés Ismerd meg Baranyát rovatát vezetőként 25 esztendőn át 
irányította. Elkészítette dr. Csekey István céduláinak fölhasználásával a Baranya és Pécs 
bibliográfiája című kiadványt (1964). 

A pécsi Rádióban munkatársaival éveken át a Három megye krónikája című adásban szóltak a 
táj múltjáról, értékeiről, jelentősebb személyekről. Javaslatára az 1970-es évek közepén a pécsi 
Rádió német nyelvű szerkesztősége indította el a Schulfunk (iskolarádió) adásait . Singe mit 
uns (Énekelj velünk) volt a címe e sorozatnak, e műsorokban tevőlegesen részt vett 
1972-1976-ig. Ezzel német nemzetiségi gyermekéneklési mozgalmat hoztak létre. Meg-
ismertették és megszerettették velük a magyarországi német énekeket. 1980 után folytatódott 
az iskolarádió adása. Feldolgozták a magyarországi németség településtörténetét, gazda-
ságföldrajzát, kultúráját, nyelvjárását, viseletét. 

A baranyai nép mondáiból (Dr. Rónai Béla és Muszty László társszerzőkkel) közreadta a 
Rejtett kincsek nyomában című mondagyűjteményt. A Pécs-környéki bányászok hagyo-
mányaiból jelent meg A földalatti birodalom és a Furfangos bányászlegény című könyve, ezeket 
német nyelven is kiadták. Német népdalgyűjtéseinek eredményeiből adott közre több dalt a 
Schönster Schatz című gyűjteményben, majd a Rotes Röslein és a Rozmarin című baranyai, illetve 
Tolna megyei népdalkiadványban. Vargha Károly a zselici táj német népdalaiból mintegy 
1000-1500 darabot jegyzett le. 

A népdalok gyűjtése és közzététele után életének utolsó éveiben a magyarországi németek 
egyházi énekeinek gyűjtésén és kiadásán is fáradozott Galambos (Göller) Ferenc plébánossal. 

Több Baranya megyéről szóló írás, cikk, kiadvány jelenik meg a háttérből mozgató, súgó 
tevékenységére napilapunkban is. így helyet kap a Dunántúli Naplóban a Barangolás 
Baranyában című sorozat, amely több helyi vonatkozású adatra, az értékek megmentésére 
hívja fel a figyelmet. Hasonló célból íródott a Baranyai kastélyok és udvarházak című sorozat, 
úgyszintén a Baranyai utazás című is. 

Kulturális, honismereti irányító, segítő törekvései nemcsak helyi, hanem országos, sőt 
nemzetközi figyelmet is keltettek. Az országos és helyi magas kitüntetései mellett 1971-ben az 
NDK a Népek Barátsága Aranytűjével ismerte el munkáját . A kelet-európai kutatók közül 
elsőként tüntették ki 1978-ban Esslingenben (NSZK) a Georg-Dehió díjjal a kulturális 
kapcsolatok ápolásában, a hazai nemzetiségi németek műveltségének emelése terén kifejtett 
munkásságáért. 1980-ban elnyerte a Baranya Megyei Tanács közművelődési díját. 1985-ben az 
NSZK-ban élő Magyarországi Németek Kulturális díját kapja Backnangban (NSZK) azokért a 
szolgálatokért, amelyeket a hazai németek kulturális, honismereti értékeinek megmentése és 
terjesztése érdekében végzett. 1992 júliusában kiváló honismereti munkájáért az elsők között 
nyerte el a Notitia Hungáriáé kitüntetést. Az életművét összegző elismerést a Pro Civitate díjat 
1992 szeptemberében vehette át. Utolsó elismerését 1992. december 3-án kapta a pécsi Lenau 
Házban, amikor a Nicolas Lenau Kulturális díjjal tüntették ki. 

1993. március hó 18-án 78 éves korában hunyt el. Mi, akik munkatársai, tanítványai 
lehettünk a honismereti munkában, hálával és tisztelettel emlékezünk nagytudású, szere-
tetteljes, megfontolt, mindenkor segítő, mosolygós, példamutató személyiségére. 

Tímár Irma 

Dr. Vargha Károly főbb honismereti írásai 
1. A délkeleti Zselic. / Tájföldrajzi, településtörténeti és magyar-német összehasonlító népzenekutatói 

adatok. (Kaposvár, 1941. Kiadja a Csurgói református Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium) Doktori 
értekezés. Szeged. -

2. Das südöstliche Zselic-Gebiet / A doktori értekezés német nyelvű kivonata. (Kaposvár 1943. Új 
Somogy című lap.) - 3. A földalatti birodalom. A Baranya megyei bányászok meséiből. / Társszerző 
Rónai Béla. (Bp. 1956. Magvető Kiadó) - 4. Rejtett kincsek nyomában. Baranyai mondagyú'jtemény. 
(Rónai Bélával és Muszty Lászlóval.) / Pécs, 1960. A Baranya Megyei Tanács Műv. Osztályának kiadása. 
A Rejtett kincsek nyomában 3. kiadás Pécs, 1992. Baranya Megyei Könyvtár Pannónia kiadója. / - 5. A 
furfangos bányászlegény. Társszerző Rónai Béla. (Pécs, 1961. A Baranya Megyei Tanács Művelődési 
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Osztálya.) - 6. Mohács és környéke (Útikalauz) (Pécs, 1961. Baranya Megyei Idegenforgalmi Hivatal.) -
7. Kérdésgyűjtemény a községtörténet összeállításához. (Pécs, 1963. Pécs-Baranyai Népművelési Tanács-
adó.) - 8. Csekey István, Baranya és Pécs bibliográfiája. (Könyvek, folyóiratok, cikkek.) Az időközben 
elhunyt szerző cédulaanyagát átnézte, sajtó alá rendezte, a nyomdai kéziratot és a mutatókat készítette. 
(Pécs, 1964. Pécs városi Tanács Művelődési Osztálya és a Pécs Városi Könyvtár.) - 9. Baranya első 
Honismereti Olvasókönyve. (Pécs, 1965. Pécs-Baranyai Népművelési Tanácsadó. ) - 10. Az isko-
latörténettel kapcsolatos legfőbb kérdések. (Pécs, 1968. Pécs-Baranyai Népművelési Tanácsadó.) - 11. 
Szempontok a Falunk élete a „felszabadulás" óta című kérdés kidolgozásához. (Pécs, 1968. Pécs-Baran-
yai Népművelési Tanácsadó.) - 12. Kérdésgyűjtemény a gyár- (üzem) történet írásához. (Pécs, 1970. 
Pécs-Baranyai Népművelési Tanácsadó.) - 13. Kérdésgyűjtemény a művelődési otthon jellegű in-
tézmények történetének összeállításához. (Pécs, é. n. Pécs-Baranyai Népművelési Tanácsadó.) - 14. Régi 
regék Zrínyi földjén. (Pécs, 1971. A Szigetvári Járási Tanács és a Szigetvári Városi Tanács Végrehajtó 
Bizottságainak kiadása.) -15. Der schlaue Bergmanssknappe. Märchen der Bergleute aus dem Komitát 
Baranya, Südungarn. (Pécs, 1973. Szikra Nyomda.) - 16. A „Baranyai Művelődés" nemzetiségi számának 
összefoglalása, (német fordítás) (Pécs, Baranyai Művelődés 1973. 4. szám.) - 17. Rövid Dél-zselici Út-
mutató. (A honismereti szakköri kiránduláshoz.) (Pécs, é. n. Pécs-Baranyai Népművelési Tanácsadó.) -
18. Honismereti továbbképzés Sásdon és körút környékén 1975. október 12-én. (Pécs, 1975. Pécs-Baran-
yai Népművelési Tanácsadó.) - 19. Baranya második Honismereti Olvasókönyve. (Szerkesztette Vargha 
Károly.) (Pécs, 1975. a Baranya Megyei Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya és a Pécs-Baranyai Nép-
művelési Tanácsadó.) (E kiadványban írásai: Ismerd meg Baranyát, 2. / Alapi Gáspár a leghíresebb 
magyar törpe. 3./ Fornszek Sándor a magyar szabadságharc katonája.) - 20. Gondolatok a Baranya 
megyei honismereti szakkörök munkájának megtervezéséhez az 1976-2000-ig terjedő időre. (Pécs, 1976. 
Pécs-Baranyai Népművelési Tanácsadó 80. old.) - 21. Adatok a Baranya megyei honismereti szak-
körvezetők 1977. október 30-i zselici kirándulásához. (Pécs, 1977. Pécs-Baranyai Népművelési Tanác-
sadó.) -22. Adatok a Baranya megyei honismereti szakkörvezetők 1978. október 22-i zselici 
látogatásához. (Pécs, 1978. Pécs-Baranyai Népművelési Tanácsadó.) - 23. A Baranya megyei honismereti 
szakkörök szervezeti szabályzata és ügyrendje. (Pécs, 1980. Baranya Megyei Művelődési Központ. 21 
old.) - 24. Adatok a Baranya megyei honismereti szakkörvezetők 1981. május 24-i hegyháti kirán-
dulásához. (Pécs, 1981. Baranya Megyei Művelődési Központ.) - 25. Emlékeztető a Kelet-Baranyában 
1982-ben megtett honismereti kirándulásra. (Pécs, 1982. Baranya Megyei Művelődési Központ.) - 26. 
Baranya Megyei Honismereti írások III. (A dolgozatokat lektorálta és válogatta dr. Vargha Károly a 
Baranya megyei Honismereti Bizottság elnöke.) (Pécs, 1983. Baranya Megyei Művelődési Központ.) -27. 
Helytörténeti kisbibliográfia a Baranya megyei honismereti szakkörök számára. Baranya Megyei Hon-
ismereti írások II. (1-25 old.) (Pécs, 1983. Baranya Megyei Művelődési Központ.) - 28. Baranya megyei 
Honismereti Emléklapok 1945. 1960. 1985. (Honismereti írások IV.) (Pécs, 1985. Baranya Megyei 
Művelődési Központ.) - 29. Der mediterane Süden Ungars. Károly Szelényi: Pécs und Baranya. Auswahl 
der deutschsprachigen Zitate von dr. Károly Vargha. (Pécs, 1991 Pannonia-Bücher.) - 30. Baranya megyei 
jelentősebb évfordulók emlékeztető naptára honismereti szakkörök számára az 1976. évre. Évenként 
külön-külön naptár: 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 
1991. évre. (Kiadó: 1980-ig a Pécs-Baranyai Népművelési Tanácsadó, 1980. évtől a Baranya Megyei 
Művelődési Központ.) - 31. Bírálatok, és ismertetések német nyelven. (Berlin „Ungarische Jahrbücher" 
1938-41. évi számaiban.) - 32. Helytörténeti cikksorozat. Török világ Somogy vármegyében. Fornszek 
Sándor az 1848-as szabadságharc törhetetlen bajnoka. (Szigetvár, Szigetvári Hírlap é. n.) - 33. Somogy 
megyei (Ritics-puszta) népballadák (Dunántúli Helikon 1. szám é. n.) - 34. Találkozásom egy magyar 
nótafával. (Dunántúli Helikon 1. szám. é. n.) - 35. Batthyány Kázmér, a magyar szabadságharc 
külügyminisztere. (Pécs, 1964. Művelődési Tájékoztató 1954. szeptember.) - 36. Tinódi Lantos Sebestyén 
(a rózsafai születésű énekszerző életrajza) (Pécs, 1957. Baranyai Művelődés 1957 június.) - 37. A 
világhódító Szulejmán turbéki síremlékének pusztulása. Katonalevelek egy porrá omlott baranyai 
végvárból (Kevegál v. Görösgál) (Pécs, 1958. Baranyai Művelődés 1958. március.) - 38. A Pécs környéki 
magyar és német bányászok hagyományvilága. (Pécs, 1958. Jelenkor Kiadó.) - 39. Die Überlieferungen 
der ungarischen und ungarndeutschen Bergleute in der Umgebung von Pécs. (Pécs, 1959. Tanárképző 
Főiskola 1958/59. évkönyve.) - 40. Vargha 

Varga Károly-Rónai Béla-Muszty László: Baranyai mondák című gyűjteményéből. (Pécs, 1959. Műve-
lődési Tájékoztató 1959. december.) - 41. A mohácsi busójárás és a hosszúhetényi lakodalmas idegen-
forgalmi hasznosításáról. A múzeumi kiállítások szerepe az idegenforgalomban. (Pécs, 1960. Idegenfor-
galmi Hivatal Baranya megyei Tájékoztatója.) - 42. Der Bergknappe bei Sándor Rózsa. (Budapest, 1960. 
Deutscher Kalender.) - 43. Ibafa egykori váráról. (Pécs, 1962. Művelődési Tájékoztató 1962. április.) - 44. 
Egy szulimáni „boszorkány" pöre. (1820.) (Pécs, 1962. Művelődési Tájékoztató 1962. május.) - 45. Kerner 
István életútja. Máriakéménd f ia- az Operaház egykori neves karnagya. (Pécs, 1963. Művelődési Tájé-
koztató 1963. június.) - 46. Kazaliczky Antal színművész és színműíró. (Pécs, 1964. Művelődési Tájé-
koztató 1964. szeptember.) - 47. A leghíresebb magyar törpe: Alapi Gáspár. (Pécs, 1964. Művelődési 
Tájékoztató 1964. november.) - 48. Lebenswerg Stephan Kerners. (Bp. 1965. Deutscher Kalender 1965.) 
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- 49. Fornszek Sándor, a magyar szabadságharc katonája. (Pécs, 1966. Művelődési Tájékoztató 1966. 
június.) - 50. További adatok a Zrínyi-ünnepség történetében. (Pécs, 1966. Művelődési Tájékoztató 1966. 
december.) - 51. A honismereti munka Baranyában. (Történeti áttekintés.) (Pécs, 1968. Baranyai 
Művelődés 1968. május.) - 52. Der Bergmann, der seinen Lohn mit dem Teufel teilte. (Bp. 1968. Deutscher 
Kalender 1968.) - 53. Ibafa. (Falutörténeti vázlat és földrajzi névgyűjtés 1954.) (Pécs, 1968. Baranyai 
Helytörténetírás 1968 (115-131. old.) - 54. A Baranya megyei honismereti szakköri munka főbb tanul-
ságai és tervei. Lickl György Pécs elfelejtett nagy karnagya és zeneszerzője. (Pécs, 1969. Baranyai 
Művelődés 1969. október.) - 55. Die eiserne Höhle. (Bp. 1969. Deutscher Kalender. 1969.) - 56. A járási 
honismereti pályázatok tanulságai. (Pécs, 1970. Baranyai Művelődés 1970. október). - 57. A honismereti 
mozgalom Baranya megyében. (Pécs, 1970. Baranyai Helytörténetírás 1970. (107-123 old.) - 58. Wie eine 
Frau das Schweigen Lernte. Weltuntergang in Mánfa und Budafa. Wie die Gadányer Hunde einst 
läutelen. Georg Lickl, der vergessene grosse Dirigent u n d Komponist. (Bp., 1970. Deutscher Kalender 
1970.) - 59. A Baranya megyei Zselic kutatásának feladatai. (Összefoglalása az első zselici kétnapos 
találkozás programjának (Szenna-Almamellék) és határozati javaslatok. (Kaposvár, 1971. Zsilici Dolgo-
zatok I. 1971.) - 60. A német néprajzi szekció feladatai és kutatási területei <Tanulmány) (Bp. 1972. Német 
Szövetség. 1972.) - 61. A honismeret területi munkájának tapasztalatai Baranya megyében. (Bp. 1972. Honis-
mereti útmutató 12. szám, Népművelési Propaganda Iroda 1972. (7-18 old.) - 62. Dr. Szeghy Endre 
1892-1972. nekrológ (Bp. 1973. KOTA 1973. 1. szám.) - 63. A tanácskozás összefoglalása (Szigetvár). 
(Pécs, 1973. Zselici Dolgozatok II. 1973.) - 64. A természet szeretete és védelme az ifjúság oktatásában 
és a pedagógusképzésben. (Pécs, Baranyai Művelődés 1973. április 1. szám (1-8 old.) - 65. Hogyan 
tovább? Hazai németségünk „Reicht brüderlich die Hand" jeligével megrendezett szellem-
i vetélkedőjének tapasztalatai. (Pécs, 1973. Baranyai Művelődés 1973. december 4. szám.) - 66. Megyénk 
honismereti szakköreinek 15 éve. (Pécs, 1975. Baranyai Művelődés 1975. 2. szám.) - 67. Bevezető gon-
dolatok. A tanácskozás lezárása. Zselici Oklevéltár: Közreadja: Vargha Károly Végh - Ágh 1745. Határ-
járó levél Tóth-Keresztúr, Almamellék helyek, Sz. Mártony birtok Somogymegyébe bekebelezettek 
egyrészről, másrészt Ibafa Baranya VM.-i hely között készítve 1824. jún. 12. (Pécs, 1976. Zselici Dolgo-
zatok. III. 1976.) - 68. A II. „Reicht brüderlich die Hand" nemzetiségi kulturális vetélkedő mérlege. (Pécs, 

1978. Baranyai Művelődés 1978. 3. szám.) - 69. Zur Ansiedlung der Deutschen im Schelitz (Zselic). (Bp. 
1979. Beiträge zur Volkskunde der Ungar-deutschen. 1979.) - 70. Wie nun weiter? (Bp. Neue Zeitung, é. 
n.) - 71. Bevezető gondolatok. A tanácskozás lezárása. Zselici Oklevéltár: közreadja: Vargha Károly 
Lukafa, Ördög-lik, Nagy- és Kis Terecsény, Tóth- város Sz. Luka, Farkas-Lakás, Bőszénfa és Magyarfalu 
határhalmainak megújítása 1819-ben. (Pécs, 1979. Zselici Dolgozatok IV. 1979.) - 72. V. tanácskozásunk 
elé (Kishárságy), V. tanácskozás lezárása, Régi zselici írásokból: Régi helyei adatszolgáltatók a Zselicből. 
Zselici Oklevéltár. Közreadja: Vargha Károly RENOVATIO METARUM INTER PRAEDIA N E M F Í H 
LUKAFA, ÖRDÖG LIK, KIS ET NAGY TERECSENY, ALMAMELLÉK AB UNA PARTE ALTERA TÓTH 
VÁROS, SZ-LUKA, FARKAS LAKÁS, BŐSZÉNFA, PRAEDIUM MAGYARFALU ET BOLDOG-
ASSZONYFA A N N O 1831. 9 May. (Kaposvár, 1981. Zselici Dolgozatok V. 1981.) - 73. Die Herkunft der 
deutschen Monatenamen. (Bp. 1982. Deutscher Kalender. 1982.) - 74. A Baranya megyei honismereti 
gyűjtemények közművelődési jelentősége. (Szekszárd, 1984. Múzeumi Füzetek. (16- 21 old.) - 75. Molnár 
Imre tanár Szigetvár díszpolgára temetésén. Major Mátyás tanár honismereti szakkörvezető temetésén. 
Lengyeltóti János tanár, honismereti szakkörvezető temetésén. (Pécs, 1992. Honismereti írások 
Baranyából. 1992.) - 76. A magyarországi németekről. (11-19. old.) A magyarországi német népdalku-
tatás (39-77. old.) (Pécs, 1987. A magyarországi németek, énekes és hangszeres népzenéjük, népviseletük. 
- Népdalköröknek - , Baranya megyei Művelődési Központ és a Magyarországi Németek Demokratikus 
Szövetsége. 1987.) - 77. Farkas Ferenc déldunántúli pásztorember élete. (67-80. old.) Somogy megye 
múltjából. (Kaposvár, 1990. Levéltári Évkönyv 21. szám.) 

1997-ben a Baranyai német füzetek sorozatban megjelent dr. Nádor Tamás: Dr. Vargha Károly című 
munkája. Dr. Nádor Tamás bensőséges, meghitt beszélgetések hosszú sorát folytatta Dr. Vargha Károly-
lyal, amelyeket magnószalagon rögzített. A könyvecske 7 beszélgetést tartalmaz. Idézet a könyvből: 
„Most közzé adott szavai, mondatai szólnak mindazokhoz, akik ismerték mint történelemtanárukat, jól 
emlékeznek rá mint karvezetőjükre. Nagyon sokan vannak, akik a magyar nyelvtan alapjait sajátították 
el nála, s igen nagy számban emlékeznek rá azok, akik német szakosként végeztek főiskolai tanszékén. 
Ismertségét azonban nemcsak ezen munkálkodásai teremtették meg, hanem zenei műfordításai, 
szövegírói, honismereti, a magyarországi németek képviseletében végzett tevékenysége. Sokan szívükbe 
zárták, szívesen hallgatják és éneklik műveit." 
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Az obornaki Kerekvár 
A Nagykanizsai Városvédő Egyesület Honis-

mereti Köre feladatának tekinti, hogy folyamatos 
munkával ráirányítsa a figyelmet a városkörnyéki 
történelmi emlékekre. Ennek a célkitűzésnek a 
keretében került sor az Eszteregnye és Óbornak 
községek között lévő Kerekvár megismertetésére. 

Az Eszteregnyét Obornakkal összekötő úttól 
délre húzódik egy szép, bükkerdővel fedett 
dombvonulat. Ennek a gerincnek az északi vége 
meredek lejtőben végződik, a keleti és a nyugati 
oldala is hasonló. Szinte ideális lehetőséget 
nyújtott egy jól védhető erősség építésére. A 
védelem további erősítése érdekében a várat -
amely fából épített lakótorony lehetett - még •-<' 
köralakú árokkal is kerítették, amit kívülről 
palánk erősíthetett. Ez az árok ma is jól látható. A 
nagyobb biztonság érdekében a lakótorony 
földszintje valószínűleg teljesen zárt volt, a bejárat 
a második szinten lehetett, amit az árkon átívelő híddal közelítettek meg. A védelem gyenge 
oldala a dél felé emelkedő gerinc volt. Itt a biztonságot két - kapukkal ellátott - földsánc 
jelentette, ezek egyben az istállókat és a konyhát magábafoglaló külső várat védelmezték. 
Mindez megfelelt a korabeli íjas-nyilas harcmodornak. Az ásatások gödreiből homokkal 
erősen soványított Árpád-kori kerámiatörmelék került elő, tégla, vagy kő építőanyag 
nyomaira nem bukkantak, tehát kizárólag fából építkeztek. 

Van-e írott forrás? Magáról a várról nem történik említés sehol. Viszont egy 1277-ben 
keltezett levél arról szól, hogy Obornaki János fia Martonos gonosztetteket hajtott végre a 
környéken, és IV. László király Zala és Somogy megyei nemeseket küldött ki az ügy 
kivizsgálására. Az idézett elmenekült, ezért a szomszédját, a Búzád nembeli Panity fia Jakab 
mestert hatalmazták föl az elfogására és kivégzésére. Az teljesítette a feladatot, ezért a király 
Martonos birtokát Jakab mesternek adományozta. III. Endre 1292-ben újfent megerősítette őt 
az obornaki birtokában. A levelek és a tárgyi bizonyítékok ismeretében valószínűsíthető, hogy 
a várat vagy az Obornaki Martonos, vagy a Búzád nembeli Jakab mester építhette. 

Eddig a történet. Ezek ismeretében a Honismereti Kör összefogott az eszteregnyei 
önkormányzattal, és a helybeli általános iskola tanáraival egy kopjás emlékmű felállítása 
céljából a lakótorony helyén. Az általános iskola tanulói Lakatos József igazgató irányításával 
történelmi vetélkedővel, lakótoronymakett-építőversennyel és műsorral készültek az 
ünnepélyes emlékmű avatásra. Az ünnepségre - amely egyben a falu ünnepe is volt - 1997. 
június 6-án került sor, ahol Horváth József polgármester megnyitója után dr. Vándor László 
megyei régész mondott ünnepi beszédet, majd a tanulók történelmet idéző irodalmi műsora 
következett, s végül a legeredményesebben versenyző tanulók jutalmazásával és az erre az 
alkalomra szervezett fogadással zárult az esemény. Az Önkormányzat az emlékhely 
karbantartását, az iskola a történelmi emlék szellemi gondozását vállalta, a természetjárók 
bekötötték az országos turistaút hálózatba. 

Dr. Cseke Ferenc 
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Vasas Samu emlékezetére 
(1927-1997) 

Vasas Samu tanár urat a Székelyföld adta Kalotaszegnek, s így lett, akárcsak Kós Károlynak, 
választott szülőföldje, ez a táj, és ennek központja 

Bánffyhunyad. Bencédről indult néphagyományokkal tele tarisznyával a Székelykeresztúri 
Tanítóképzőbe s innen pedig, mint fiatal pedagógus jutott Aranyosszékre előbb Szindre, 
Tordatúrba, majd Sínfalvára, ahonnan alapos pedagógiai és népnevelő munkája folytán 
emelték ki tanfelügyelőnek Bánffyhunyadra, majd három év után tanár lett az itteni iskolában. 
Lelkiismeretes, színvonalas oktató-nevelő munkája sok sikert hozott számára. 

Azonban Vasas Samu nem elégedett meg tanulóinak iskolán belüli oktatásával. Mindig azt 
kereste, hogyan lehet kiegészíteni a tanári munkát iskolán kívüli tevékenységekkel, ezért nem 
maradtak el az iskolai versenyek és az iskolai kirándulások sem. Ezek a tanulmányi utak 
nemcsak a tanultak illusztrációi voltak, hanem történelmi emlékek megismerését, a nemzeti 
tudat kialakítását is szolgálták. A kirándulások egyszersmind énekórává változtak, ahol a 
zenei anyanyelv legmélyebb rétegeiből buzogtak fel a dalok. 

A kalotaszegi tiszta források megismerése különösen közművelői tevékenységére volt igen 
nagy hatással. Iskolai és közművelődési munkája tette ismertté a legújabb kori Bánffy-
hunyadot az egész ország és a Kárpát-medence köztudatában. Elég csak a Csáki bíró lánya 
című balladajátékának a sikerét, vagy a Varjúnemzetség című dramatizált változatnak a 
népszerűségét felidézni, amelyeket általa és csoportjai által egész Kalotaszeg, Kolozsvár, a 
Székelyföld, sőt a külföld is megismert, a TV pedig filmre vette. 

Figyelme kiterjedt a kalotaszegi varrottasok, faragások, a népi jelvilág területére, a 
kalotaszegi népi előadók és mesterek sorsára is. Bánffyhunyadon megszervezte az író-
asszonyok találkozóját, hogy a hagyományos minták felújításával gátat vessen a népművészet 
elgiccsesedésének. 

Mindezek mellett szenvedélyesen kutatta, gyűjtötte és feldolgozta a kalotaszegi népélet 
különböző megnyilvánulásait. Ezekből állottak össze többek között tudományos néprajzi 
munkái is, mint: Népi gyógyászat (1985), Kalotaszegi Ünnepek (1986), A kalotaszegi gyermek 
(1993), Népi jelvilág Kalotaszegen (1994). Mindegyik igazi könyvsiker volt. De jutott még arra 
is ideje és ereje, hogy a legkülönbözőbb bel- és külhoni lapok számára tanulmányokat írjon. 

Vasas Tanár úr tíz évvel ezelőtt vonult nyugdíjba. Azonban tudományos szenvedélyét 
ismerve, nyugdíjazása nem a pihenés idejét jelentette számára, hanem új lendülettel kereste a 
népi élet és népművészet mélyrétegeiben még meghúzódó kincseket, témákat, hogy azokat 
egy regionális lap, a KALOTASZEG hasábjain hozza napvilágra és beépítse a magyarság 
tudományos és kulturális életébe. A legnagyobb kalotaszegi elődöket: Gyarmathy Zsigánét és 
Kós Károlyt követve és a hagyományaikat folytatva, 1990-ben kezdeményezte, belső és külső 
munkatársaival újraindította a KALOTASZEG új sorozatát, amely profiljából eredően célul 
tűzte ki, hogy a szellem fegyverével megtartson itt portát és a hazát, hogy a kalotaszegi ember 
megmaradhasson itt embernek, s magyarnak. 

Immár elvégeztetett, befejeződött ama nemes, nem könnyű hetven éves földi pálya. 
Felejtsétek gyarlóságait, vegyétek át, gyarapítsátok és gyümölcsöztessétek szellemi örökségét! 
Most pedig a kalotaszegi ember reménységével engedünk utadra, mert hisszük, hogy ama 
napon a Te poraid fölött is megáll az Úrjézus. 

Pihenj csendesen, emléked és példád megőrizzük! 
Boldizsár Zei/k Imre 

* 
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PÁLYÁZAT 
A Magyar Nemzeti Múzeum 

és a Honismereti Szövetség 1997-1998. évi, 
a „Hely szelleme" helytörténeti pályázatának eredményjegyzéke 
Az 1997-98-as amatőr helytörténeti pályázatra felnőtt kategóriában 107, if júsági kategó-

riában 65 pá lyamunka érkezett . Nagy ö römünkre szolgált, hogy az eddigi évektől eltérően a 
határon túlról is 23 dolgozatot küldtek, ezek közül is több mint a felét ifjúsági kategóriában. 

Az idei pályázat kiemelt témája az 1848/49-es forradalom és szabadságharc volt , melynek 
emlékeiről, hagyományairól , helyi eseményeiről, szájhagyományáról , az emléktáblák, szob-
rok állításának történetéről, a hozzá fűződő megemlékezésekről és a 48/49-es eseményekben 
résztvevő helyi személyiségek életútjáról írhattak pályázóink. De születtek más , szabadon 
választott helytörténeti t émában is hosszabb-rövidebb írások, melyek Magyarország és a 
határon túli magyarlakta területek ipar-, gazdaság-, művelődés-, politika- vagy egyház-
történetét dolgozták fel. A díjak kiosztásánál a bírálóbizottság - mind a felnőtt, mind az 
ifjúsági kategóriában - azoknak a munkái t részesítette előnyben, akik eredeti, e d d i g még fel 
nem dolgozott , vagy csak részben feldolgozott témát választottak, illetve azokat , akik a 
lehetőségekhez képest feltárták a választott téma minél szélesebb körű i rodalmát , továbbá 
saját kutatásokra, forrásismertetésekre támaszkodtak. 

A bírálóbizottság tagjai voltak: Aczél Eszter (főmuzeológus), dr. H. Bartó Anna ( történész-
muzeológus) , dr. Sz. Bányai Irén ( történész-muzeológus), dr. Bencze Géza ( történész-
muzeológus) , dr. Hermann Róbert (történész), Kiscsatári Mariann ( történész-muzeológus), 
Komáromi Béla (történész), dr. Sebestyén Kálmán (történész), dr. F. Sedlmayr Krisztina (nép-
rajzos-muzeológus) , dr. Urbánné Kohánka Andrea ( történész-könyvtáros). A pályázat ra kiírt 
díjakon kívül a zsűri odaítélte még a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Hatá ron Túli 
Főosztálya (3 db), a Honismereti Szövetség (4 db), az Országos Pedagógiai Könyvtár és 
M ú z e u m (2 db), valamint a Magyarok Világszövetsége (4 db) különdíját is. 

A díjak átadására 1998. június 29-én Karcagon, a Déryné Városi Művelődési Központban, a 
XXVI. Országos Honismereti Akadémia ünnepélyes megnyitóján került sor. 

A Magyar Nemzeti M ú z e u m és a Honismereti Szövetség megköszöni valamennyi 
pályázójának munkáját , és a különdíjakat felajánló intézmények támogatását . 

Felnőtt kategória 
I. díj 
Dr. Magyarné Sztankovics Ilona: A muraközi járás népiskolái a reformkorban (1837-1841). 
II. díj 
Dr. Hermann István: Plosszer Ferenc káplán feljegyzései 1848^9-rő l (a pápai Szent István 

Római Katolikus Plébániatemplom História Domusában) . 
- Takács László: Adalékok Onga XVIII-XIX. századi történetéhez. 
III. díj 
Ruszoly Barnabás: Bagamér 1956-57-ben - adalékok egy bihari falu for rada lmához - Gerecsei 

Zsolt: A lábatlani református egyház története - Szó'nyi József: így égettem meszet. 
A Honismereti Szövetség különdíja 
I f j . Nagy Ferenc: Rábcakapi története - Gergelyné Bodó Mária: Korda János - Hetiinger 

júlia-Barczáné Locsmándi Beáta: Az Esterházy-kastély és Fertőd zenei élete az Esterházyak 
korától napjainkig - Virág Zsolt: Kastélyok és kúriák a Duna-Tisza közén. 

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum különdíja 
Bottlik Ivánné: Az óbudai Szentlélek téri nevelő- és tanintézet története. 
A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztályának 

különdíja 
Tankó Gyula: A gyimesi csángók - László Miklós: Monográfia - Parajd község kulturális 

életéről - Angyal Béla: Gúta a népszámlálások és választások tükrében 1919-től 1945-ig. 
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A Magyarok Világszövetsége különdíja 
Sylvester Lnjos: Az 1848-49-es „utóvédharcok" Háromszéken - Rácz Erikn: A magyarosodás 

és magyarosítás útja a Mura-mentén. 
IV. díj 
Czingráber András: Zsira község egyesületei - Hárs József: A millennium Sopronban - „... 

doch ich, ich bleibe zu Hause" - Hornyák Gyula: Galvács - fejezetek a község történetéből a 
kezdetektől a XVII. század végéig - Németi Gábor: A boldog békeidők - Hatvan a dualizmus 
időszakában 1867-1914 - Néző'István: színészet és színházak Kisvárdán a kezdetektől 1848-ig 
- Kukláné Fábián Aranka: A csorvási református egyházközség története - Suhai Judit: A 
bogyiszlói református gyülekezet története - Hornok Lajosné: Föld nélkül - az emődi 
kubikosok és munkások története - Szomor Edit: A majosházi református egyház történetéből 
- Fericsán Kálmán: A középfokú faipari oktatás kialakulása, a Középipartanoda működése a 
dual izmus koráig - Sóstainé Márfi Ibolya: Pásztorfi a parlamentben - Királyi Pál élete és 
munkássága - Borsos Ildikó: Nagyveleg múltja az első írásos emlékektől II. József koráig -
Gyuszi László: Az úrbéri viszonyok felszámolása Dorogon - Sárközi Ferenc: Az 1848-49-es 
Márianapi szaladás - Feketics történelmi múltja - dr. Bona Gáborné: A szabadságharc helyi 
eseményei, emlékei és emlékhelyei. 

Ifjúsági kategória 
I. díj 
Kovács Imre: Szülőfalum nevezetes emberei - Szilsárkányiak a két világháborúban. 
II. díj 
Bogi Enikő: Két győri polgár 1848^9-ben - Baranyai Ernő: A Soproni Magyar Társaság 

Törvényei a diáktársaság fennállásának első ötven évében. 
III. díj 
Nemes Balázs: Csillag Lajos, Zala megyei főispán tevékenysége az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc idején - Kovács Mariann: Beszélgetés a szomszéd bácsival, avagy emlékek a 
bronzmesterségről: Szórády Ferenc - Czöndör Szabolcs: Győr város fejlődése Zeichmeister 
Károly polgármestersége alatt 

IV. díj 
Sápi Zsófia: Könyves Tóth Mihály élete - Grászli Bernadett: Schiller János által tervezett festői 

villák a soproni Lövérekben 1893-1894. - Pelikán Gábor: Széchenyi István erkölcsisége - Nagy 
Katalin: 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei 

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum különdíja 
Nagy Júlia: A negyvennyolcadiki ifjúság álma 
A zsűri dicséretben és könyvjutalomban részesítette: az ómoravicai id. Kovács Gyula 

Általános Iskola tanulóit - Kovács Ángélát, Gellér Gabriellát, Bordás Lenkét, Kasza Ágnest, Parti 
Andreát, Tóthpál Tündét, Somogyi Zitát, Fehér Zoltánt, Bakos Zsoltot, Dudás Zoltánt, Méhes Emmát, 
Tóth Bagi Laurát, Kerekes Gézát, Boldizsár Imrét, Szabados Enikőt, és Punyi Mónikát, valamint 
tanárukat, Nagy Tibort Jugoszláviában. 

A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Adattára levélben értesíti a pályázókat munkájuk 
eredményéről és a dolgozatokat postán visszaküldi. 

Halmimé dr. Bartó Anna 

KIRÁLY LAJOS 
Vőfélyversek a somogyi lakodalomban 

A hagyományos somogyi lakodalom menetének leírása mintegy harminc község szokásgyűjtése 
alapján. Főként az első vőfély szerepét ismerteti, bő válogatást közöl a vőfélyrigmusokból. Megmu-
tatja a ma is élő hagyományokat: a kiadvány hasznos segítség a lakodalmat rendező családok részére. 
A Nemzeti Alaptantervehez kapcsolódó helyi tantervek készítői számára nélkülözhetetlen forrás-
munka. A vőfély (násznagy, koszorúslányok stb.) feladatait, az általunk mondott köszöntőket sok 
változatban (régies, modemebb, vallásosabb, polgáribb, rövidebb, hosszabb stb.) közli. A kötetet 15 
archív fotó, kották, illusztrációk teszik szemléletesebbé. A kiadvány megrendelhető a következő 
címen: Király Csilla Marcali, Széchenyi u. 7. Ára: 500 Ft + postaköltség. (Kérésre számlát is mellé-
kelünk.) Személyesen megvásárolható Kaposváron könyvbizományosoknál (Somogy Megyei Műve-
lődési Központ portája, a Tanítóképző főiskola könyvesboltja stb.) 
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A XLV. Országos Néprajzi és Nyelvjárási 
Gyűjtőpályázat eredményjegyzéke 

A XLV. Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázatra 160 pályamunka érkezett, 
amelyek közül 46-ot diákok készítettek. Az előző évekhez képest ez jelentős csökkenést 
jelentett. A szomszédos országokból összesen 40 dolgozatot küldtek be: Romániából 34-et, 
Szlovákiából 4-et, Ukrajnából két darabot. 

A dolgozatok tematikus megoszlása nagyon változatos, bár idén is a hagyományosan 
népszerű témákból érkezett a pályamunkák többsége. A nyelvjárási gyűjtőpályázatra 19 
munka érkezett, míg a néprajzi pályázatokon a két legnépszerűbb téma a visszaemlékezések 
(24) és a népszokások (23). Sokan választották egy mesterség bemutatását (20), de jelentős 
számú pályamunka érkezett a gazdálkodás társadalomnéprajz (18), a népköltészet (14), és a 
helytörténet (13) köréből is. Örvendetesen megszaporodtak az 1848 hagyományával 
foglalkozó munkák (10), amely jövőre is kiemelt témakör marad. Felhívjuk figyelmüket, hogy 
a Gyűjtőpályázat idei kiírásában változások várhatóak, csak három-négy témakörben várjuk 
majd a dolgozatokat. Reméljük, hogy a változások ellenére jövőre is olvashatjuk értékes 
munkáikat. 

A díjak az Országos Bíráló Bizottság döntése alapján kerültek kiosztásra. A bizottság tagjai 
voltak: dr. Gráfik Imre (elnök, Néprajzi Múzeum), dr. Forrai Ibolya (Néprajzi Múzeum), 
Granasztói Péter (Néprajzi Múzeum), dr. Hajdú Mihály (Magyar Nyelvtudományi Társaság), 
dr. Kecskés Péter (Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre), Koltay Erika (Néprajzi 
Múzeum), Magyari Márta (Déri Múzeum, Debrecen), dr. Molnár Mária (Néprajzi Múzeum), 
Perger Gyula (Xantus János Múzeum, Győr), Szabó Zoltán (Néprajzi Múzeum), dr. Tátrai 
Zsuzsanna (MTANéprajzi Kutató Intézet). 

A díjak mellett a zsűri kiosztott egy darab, a Néprajzi Múzeum 125 éves fennállásának 
évfordulójára kiadott ezüst emlékérmet és két bronz plakettet. A Néprajzi Múzeum Baráti 
Köre Egyesület különdíjjal jutalmazta Mirk László vezetésével pályázó csíkszeredai Segítő 
Mária Gimnázium tanulóit és Jászberényi Ferencné győri vezetőtanárt. A díjak átadására 1998. 
május 23-án, a Néprajzi Múzeum Dísztermében került sor. 

Köszönjünk pályázóink értékes munkáját, amellyel eredményessé tették az idei néprajzi pályázatot. 
Köszönetünket fejezzük ki az alábbi támogatást nyújtó intézményeknek: MKM Határon Túli 

Magyarok Főosztálya, Honismereti Szövetség, Illyés Alapítvány, Magyar Néprajzi Társaság, Magyar 
Nyelvtudományi Társaság, Néprajzi Múzeum Baráti Köre, Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 

Különdíj 
A NÉPRAJZI MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLETÉNEK DÍJA: 
jászberényi Ferencné, Győr - Vezetőtanár 
Segítő Mária Gimnázium tanulói (Ambrus Lídia, Bilibók Péter, Duma Dániel, Erőss Ágota, 

Paduraru Narcisa, Paduraru Olimpia), (Vezetőtanár: Mirk László). 
A NÉPRAJZI MÚZEUM EZÜSTÉREM DÍJÁBAN RÉSZESÜLT: 
Horsa lstvánné, Komárom: Elkészült a kiállítás, teljesült az álom. 
A NÉPRAJZI MÚZEUM BRONZPLAKETT DÍJÁBAN RÉSZESÜLTEK: 
Faltysné Újvári Anna, Pécs: A hutás mesterség végnapjai - Nagy Endre, Érsekújvár (Nővé 

Zamky): Tardoskedd külterületének földrajzi nevei, Udvard belterületének földrajzi nevei. 

FELNŐTT TAGOZAT 
I. díj 
Báró Hajnal, Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc): Báró József verses halotti búcsúztatói 

1922 1928 - Diószegi Lajos, Hajdúszovát: 1848 49-es emlékmű avatása Hajdúszováton - Rácz 
Sándor, Makó: Csikós puszta néwi lága és népélete, Maroslele község földrajzi nevei. 

II. díj 
Gulyás Albertné, Nemes Györgyné, Győri János, Jászkisér: Az 1848 49-es szabadságharc emlékei 

Jászkiséren - Janitsek Jenő- Szőcs Lajos, (Kolozsvár) Etéd hely- és családnevei - Wass György, 
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Sófalva (Sarata): Tizennégy település magyar lakosainak család- és ragadványnevei Beszterce 
Naszód megyében. 

III. díj 
Bagu Balázs, Bátyú (Uzlovoje): Bátyú község jeles napjai és ünnepi szokásai - Bán József, 

Mezó'kövesd, Mezőkövesdi ragadványnevek - Csősz Irma, Disznajó (Valenii de Mures): 
Disznajó néphagyományaiból - Fehér Zoltán, Bátya: Bátya ragadványnevei - Hints Miklós, 
Kolozsvár (Cluj): A Bodoki-hegység hét településének család- és helynevei - Horváth László, 
Bene (Dobroszelje): Szőlőhegyi élet a benei hegyoldalakon - Kenyeres Andrea, Szolnok: 
Születési szokások Jászjákóhalmán - Kisfalnsi János, Viszló: Népies versek és énekek valamint 
köszöntők - Komoly Pál, Szeged: Magyarországi szlovák család hagyományos paraszti 
gondolkodása - Nagy Lajosné: Jászárokszállás: Az 1848 49-es szabadságharc emlékei 
Jászárokszálláson - Rudinszky István, Kunszentmiklós: Szentmiklósi harangok - Smuk László, 
Győr: Életben maradni - Szigeti György, Budapest: Apátfalvi népdalváltozatok - Tipary László, 
Kistompa (Tupá): - Érik a hajlik a búzakalász... - Wass György, Sófalva (Sarata): Emlékezés az 
1848/49-es szabadságharcra - Zajos Ernő, Budapest: Keresztelési szokásokról, komaságról. 

IV. díj 
Adorjáni Rudolf Károly, Dicsőszentmárton (Tirnaveni): Március 15-e ünneplése az elmúlt 150 

év alatt Dicsőszentmártonban - Bíró Ilona, Szentmáté: Ahol én élek - Szentmáté életéből -
Budai Rudolf, Alattyán: Cigányúton - Cs. Gerly Gizella, Budapest: Asszonysors. Szólások, 
közmondások, tájszavak Székelydályán - Csete Balázs Honismereti Szakkör, Jászkisér: 
Gyermekkorom története - Dallos Nándor, Hosszúhetény: A hosszúhetényi lakosság tájszavai 
és helytörténeti monográfiája századunk első felében - Enyedi Antalné, Öcsöd: 1848^9-es 
események Öcsödön - Faragó Jánosné, Jászárokszállás: - Könyörületesség a fegyverek között -
Gligor Róbert, Nyárádszereda (Miercurea Nirajului): Karácsony egy bekecsalji faluban - Gulyás 
János, Jászdózsa: Lakodalom van a mi utcánkban - István Lajos, Korond (C'orund): Korondi 
temetési szokások. Hagyományos népi gyermekjátékok - Jakab Rozália, Farkaslaka: Juhtartás 
Farkaslakán - Marek János, Kaposvár: Szeletek a somogyi népi hiedelemvilágból - Molnár 
Mihály, Bánréve: Keresztelési szokások és a névadás Bánrévén - Gömöri sírfeliratok - Molnár 
István, Jászszentandrás: Viccözön - Németh Andrea, Ják: A jáki fazekasság története - Nóvák 
Délinké, (Miercurea Nirajului): Ismerkedés, udvarlás, párválasztás Nagyadorjában - Revákné 
Ökrös Mária, Karcag: Rendhagyó paraszti önéletírás - Sipos Endre, Maglód: Avatatlan 
földművelők - Szüret - Stoller István, Kunsziget: A kunszigeti zöldségtermesztés története -
Sulyok László, Budapest: Vigyázó szemetek Párkányra vessétek - Takács Józsefné, Tatabánya: 
Gyermekkorom igaz történeteiből - Varjú Katalin, Komárom (Komarno): Gyermekélet és 
nevelhetőség - roma közösségben - Zombori Judit, Debrecen: Szödliget táncélete. 

DICSÉRŐ OKLEVÉL 
Ácsné Nagy Katalin, Bartha Rudolf, Becsky Kinga, Budai Rudolf, Földvári László, Gagyiné Bíró 

Katalin, Gálfalvi Gábor, Hetvesné Barátosy Judit, Jeli József, Keresztiné Lennert Gabriella, Kis Sándor, 
Kisfalusi János, Kocsis Rózsi, Komlósi Sándorné, Korcz Antalné, Ló'rincz Ilona, Máté Sándor, Molnár 
János, Nagy Gábor, Orbán Lászlóné, Orbán László, Papp Józsefné, Pásztor Enikő Andrea, Szentannai 
Mózes, Szerencsésné Hordási Magdolna, Tóth Károly, Vida Miklósné, Zubánics László. 

IFJÚSÁGI TAGOZAT 
I.díj 
Hegyi Attila, Magyar Szilvia, Pó'cze Éva, Dávid Zsolt, Győr: Szőlőhegy, pincesor és présházak 

(Vezetőtanár: Józsa Tamás, Koltmajer Tibor) - Dávid Zsolt, Juhász Levente, Babó András, Szalay 
Ádám, Győr: Lakóházak (Vezetőtanár: Józsa Tamás, Koltmajer Tibor). 

II. díj 
Kovács Tünde, Kaposvár: Cselédélet Somogy múltjából (Vezetőtanár: Dr. Marek János) -

Mindszenty József Ált. Isk. Honismereti Szakkör, Budaörs: Az úrnapi virágszőnyeg Budaörsön 
(Vezetőtanár: Kovács Józsefié) Péchy Mihály Műszaki Középiskola 13. B. osztálya, Debrecen: - Egy 
kirándulás emlékére... 
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III. díj 
Gouth Zsófin - Tolnai Szilvin, Tata: Tata intézményeinek, épületeinek és földrajzi 

helyneveinek neve a regionális köznyelvben (Vezetó'tanár: Túri Teodóra) - Jászknrnjenői 
Hngyományó'rző Szakkör, Jászkarajenő: Ünneptartó Jászok - Kiss Eliza, Jászberény: Egyesületek 
Jászberényben (1867 1939) (Vezetó'tanár: Dienes Erzsébet) - Kozma Krisztinn, Dunaszeg: Sámson 
Ferenc komájában (Vezetó'tnnár: Tenkéné Tóth Klára) - Sopronkövesd Ált. Isk. Honismereti Szakkör, 
Sopronkövesd: Ismerkedés, udvarlás, párválasztás, lakodalom (Vezetó'tnnár: Reinteffer Imréné). 

IV. díj 
Dukn Andren, Marosszentgyörgy (Singeorgiu de Mures): A nád feldolgozása Mezőfelében 

(Vezetó'tnnár: Asztnlos Enikői - Rábncsécsényi Honismereti Szakkör, Rábacsécsény: Emlékekben élő 
történelem (Vezetó'tnnár: Horváthné Tnkács Judit) - Vidn Dóra, Tata: A kocsigyártás története 
Tatán (Vezetőtanár: Lukács Csaba) - Zérczi Attila, Győr: Pinnyédi kosárfonó. 

DICSÉRŐ OKLEVÉL 
Angi Rita Julianna, Bakcsa Renáta, Borka Péter, Csáki Gyöngyvér - Pál Emese - Vizi Erika, (Petőfi 

Sándor Gimnázium), Domokos Amália, Erdős Erika, Fazekas Gergely, Grundtner Éva, Hagymási 
Kornélia, Kacsó Erzsébet Kinga, Kádár Andrea, Kazinczi Katalin, Kis Réka, Knausz Ádám, Kontos 
Gábor, Mészáros Ildikó, Mindszenty József Ált. Isk. Honismereti Szakköre, Mód Marianna, Nagy 
András, Németh Erzsébet, Németi Krisztina, Nyárádmagyarósi Ált. Isk. tanulói, Ottmár Ilona, 
Rudinszki Klára, Rudinszki Erzsébet, Sári Anikó, Suba Dániel, Tajti Anita, Tóth Attila. 

Néprajzi Múzeum 

Helytörténeti pályázat 1848-49 emlékére 
A Komárom-Esztergom megyei Honismereti Egyesület pályázatot hirdetett 1848-49 

megyei eseményeinek, hagyományainak felkutatására, megörökítésére (pl. honvédsírok 
felkutatása, gondozása, helyi események, történések leírása, dokumentálása). Egyének és 
közösségek eddig még publikálatlan munkáit várta a megyei egyesület elnöksége. A 
pályamunkákat az egyesület pénzéből 60 ezer forint értékben kívánta díjazni. 

A március 31-i határidőig 8 pályázat érkezett be, egyéni kutatásokkal, feldolgozásokkal, 
és közösségek (2 általános iskola) is nyújtottak be dolgozatokat a következő témákból: 
Szabó Mónika tatai gimnazista Tata kiemelkedő személyiségeiről és a város 1848-49-es 
emlékhelyeiről; Thomas Ágnes újságíró Klapka komáromi szerepéről; Püsök Éva esz-
tergomi gimnazista Esztergom kiemelkedő polgári személyiségeiről és emlékhelyeiről; 
Musitz Gábor tatai gimnazista a komáromi kormánybiztosokról; Fülöp Péter dorogi 
gimnazista Esztergom 1848-49-es eseményeiről írt. A dorogi Petőfi Sándor Általános 
Iskola honismereti szakköre a szabadságharc helyi emlékhelyeiről és azok gondozásáról 
írt, a neszmélyi általános iskola honismereti szakköre ugyanezen témát dolgozta fel 
Neszmély vonatkozásában. Kórósi Gábor nyugalmazott pedagógus a Kocsiak a sza-
badságharcban címmel készített pályamunkát. 

A pályázatok értékelésére a Komáromi Napok keretében került sor. Az egyesület 
elnöksége által megszavazott díjakat Krajczár Gyula, a város polgármestere adta át. A 
pályamunkákat az egyesület helytörténeti adattárában őrizzük. 

Dr. Rnvnsz Éva 
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A Jászságért" Alapítvány Pályázati eredményhirdetése 
Az 1998. évi pályázatra beérkezett 40 pályaművet a kuratórium elbírálta. 500 000 forint 

támogatásban részesítette a következő pályázatokat: 1. Jásztelek Önkormányzata által 
szervezendő 1998. augusztus 8-9-i Havasboldogasszony-napi rendezvénysorozathoz 30.000,-
Ft. 2. Jászárokszállási Népfőiskolai Társaság Színjátszó Köre részére, új bemutatójukhoz 
20.000,- Ft. 3. Kocséri Népkör fennállásának 100. évfordulójára rendezett, 1998. júniusi 
ünnepséghez 40.000,- Ft. 4. A Jászok Egyesületie és a Jászágói Népdalkör „VI. Jászsági 
dalostalálkozó és népzenei együttesek országos minősítése" c. 1998. szeptember 12-i 
rendezvényéhez 30.000,- Ft. 5. A jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola és 
Zeneiskola által rendezendő Jászságtörténeti vetélkedő résztvevőinek jutalomkirándulásához 
25.000,- Ft. 6. A jászdózsai „Dósai" Honismereti Szakkör által szervezendő 1998. július 4-i „A 
hagyományos dósai paraszti házasságkötés - lakodalom bemutatása" c. rendezvényhez 
30.000,- Ft. 7. A jászberényi Déryné Művelődési Központ „Jászberényi Nyár" c. 
rendezvénysorozata elszármazott jászsági művészek estjéhez 30.000,- Ft. 8. Jászfényszaru 
Önkormányzata és a Jászok Egyesülete 1998. május 30-i „Jászok pünkösdi találkozója" c. 
rendezvényéhez 100.000,- Ft. 9. A jászberényi Vasas Kórus működéséhez 20.000,- Ft. 10. A 
Porteleki Pávakör részére hagyományos ruházat készíttetéséhez 20.000,- Ft. 11. Borbásné 
Budai Valéria (Jászapáti) részére jász viseleti darabok készítéséhez 30.000,- Ft. 12. A 
jászberényi Öregzenészek Baráti Köre által rendezett Jászsági Rockfesztiválhoz „A Jászságért 
Alapítvány különdíja 10.000,- Ft értékben. 13. Sándor Béla (Jászárokszállás) által 
összegyűjtött, a II. világháború idején hadifogolytáborba került árokszállásiak történetét 
összefoglaló kéziratok kötete fénymásolásának költségeit átvállalja. 14. Kozicz János 
(Kecskemét) részére „A történelmi Jászkunság címerei és zászlói" c. kiadvány meg-
jelentetéséhez 25.000,- Ft hozzájárulás. 15. Pilisjászfalu község részére „1848-49 évi 
forradalom és szabadságharc jász hőseinek emlékére" állítandó emlékmű megvalósításához 
50.000,- Ft. 16. Törőcsik István (Jászapáti) egyetemi hallgató részére, néprajzi kutatásainak 
költségéhez 20.000,- Ft. 17. Az Árokszállásiak Baráti Köre Budapesti Csoportja részére 
működési célokra 20.000,- Ft. 

A kuratórium által alapított, és hetedik alkalommal kiírt Jászságért Díjra 3 személyre 
érkezett javaslat. A kuratórium a Jászságért Díjat, s a vele járó 200.000 forintra emelt elismerést 

Molnár István 
tanár, ny. iskolaigazgató, helytörténeti kutató 

részére ítéli oda, életpályája elismertéseként. 

Molnár István tanár 1925-ben született Jásztelken. Később Jászszentandrásra került, 
pedagógusként itt élt és dolgozott, generációk tanítójaként, tanáraként, igazgató bácsijaként. 
Több mint fél évszázada kezdte gyűjteni a jász paraszti élet szokásait, hagyományait, tárgyait. 
Gyűjtéseit kezdettől fogva publikálta, s máig több száz kisebb-nagyobb írása jelent meg helyi 
és országos lapokban, szakmai folyóiratokban. 

Négy évtizede egyik megteremtője volt a jászsági honismereti mozgalomnak. Néprajzi 
pályamunkái megyei és országos pályázatokon egyaránt sikert arattak. Két kitűnő gyűjtése -
a jászszentandrási szólások és közmondások, illetve a gyermekjátékok - könyv alakban is 
napvilágot látott. Kitűnő előadó, megbecsült közéleti személyiség. Kutatásaival jelentős 
mértékben hozzájárult a Jászság értékeinek felmutatásához, megőrzéséhez és nemzetünk 
egészével történő megismertetéséhez. 

A díjat 1998. május 30-án, az elszármazott és otthon élő jászok pünkösdi találkozóján adták 
át Jászfényszarun. 

„A Jászságért" Alapítvány Kuratóriuma 
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KONYVESPOLC 
BALASSA IVÁN-KOVÁTS DÁNIEL: 
Sárospatak határának helynevei 

Negyvenegynéhány éve Balassa Iván, a sáros-
pataki Rákóczi Múzeum igazgatója, Újszászy 
Kálmán (1902-1994) tanácsára Zemplénagárdon 
fölkereste Kováts Dániel általános iskolai tanárt. 
Azóta számos honismereti ügyben együtt dol-
goznak, egyebek közt együtt szerkesztettek éppen 
a közös barátjuk és mentoruk emlékére értékes 
tanulmánykötetet (1996). Kováts Dániel már a 
sátoraljaújhelyi gimnázium tanáraként kapcsoló-
dott be a Végh József (1912-1997) irányításával 
folyó országos földrajzinév-gyűjtésbe, s 1974-től 
mint a sárospataki tanítóképző főiskola pro-
fesszora tanítványait is névtani kutatásokra 
serkentette. (Kötetüket Végh József emlékének 
ajánlják.) 

Balassa Iván Herder-díjas néprajztudós 1940-
ben, Debrecenben A debreceni cívis földművelésének 
munkamenete és műszókincse című értekezésével 
szerzett doktorátust, és nyelvészeti érdeklődését 
pályáján végig megőrizte. 1994-ben jelent meg 
Sárospatak történeti helyrajza, XW-XX. század cím-
mel a város belterületének helyneveit levéltári for-
rások és térképek alapján megmentő műve. 
(Újszászy Kálmán emlékének ajánlva.) Kováts 
Dánielnek is csak mellékszakja a nyelvtudomány, 
ezen belül a névtan; ő elsősorban irodalom-
történész, főként Kazinczy Ferenc és Móricz Zsig-
mond életművének hivatott kutatója. Bekap-
csolódva mégis a honismereti mozgalom hely-
névgyűjtő munkájába, rá hárult a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei gyűjtés megszervezése. 
1983 óta több névtani dolgozatot tett közzé, és 
Seres Péternével 1977-1979-ben kiadták Földrajzi 
nevek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár kézi-
ratos térképein című gyűjteményt. Ebből a zempléni 
anyag Kováts Dánielé. 

Balassa Ivánnal összefogva készítették el a mos-
tani kötetet, amely mintegy háromezer szócik-
kében fölhalmozott több ezernyi levéltári, tér-
képről ki- és az élő szájhagyományból lejegyzett 
adatával óriási gyarapodása mind a helytörténeti, 
mind a nyelvtudományi kutatásnak. A rendel-
kezésükre álló hatalmas szakirodalom alapján 
számos név megfejtését is közlik. Ami megoldat-
lan, termékeny munkát ígér a kutatás szerel-
meseinek. Országos párhuzamok és sajátos bod-
rogközi nevek, névadási gyakorlat egyaránt tanul-
ságos a tudomány számára. 

Bevezetőjükben fölvázolják forrásaikat, mód-
szerüket és szempontjaikat. így a városnak a 
történelem folyamán változó határait, von-
záskörét, amely arra késztette őket, hogy tágan 
vonják meg gyűjtésük határait: északon 
Vágáshutáig, Rudabányáig, délen Kenézlőig, 
Tiszakarádig; nyugaton Makkoshotykáig, Bodrog-
olasziig, keleten Bogrodhalomig, Tiszakarádig. 

Nagyobb föladatot vállaltak tehát, mint Sárospatak 
szűkebben értelmezett közigazgatási területe. 

Rendkívül gazdag és változatos a nevek fajtája: 
különféle természetes és mesterséges alakulatok, 
térszínformák és építmények nevei sorakoznak 
betűrendben. Víznevek: erek, patakok, árkok, csa-
tornák, állóvizek, tározók, halastavak, öblök, for-
gók, örvények, zúgók, források, kutak stb. A víz-
parti helyeknek (partszakasz, árterület, gát, töltés), 
félszigeteknek, szigeteknek, zátonyoknak is van 
nevük. (Tükörszóként homokpadot említenek; érde-
kes, hogy a porond, porong mint közszói elem nem 
él e tájon. Viszont sajátos, hogy ami patak a Bodrog 
jobb partján, a bal oldalán ér, erge.) így részletezhet-
ném a domborzat, a dűlők, határrészek, lakott 
területek és építmények neveit. Kár is, hogy ezeket 
a rövidítésjegyzék nem szedte betűrendbe, és a 
címszó után nincs föltüntetve, így gyakran csak a 
cikkben elbújva derül ki, hogy a név milyen 
minőséget (kategóriát) rejt. Pl. a Békakorgó első pil-
lanatra joggal tetszhet vízállásos, mocsaras terület-
nek; később derül ki, meglepetésre, hogy szőlő. 
Botkó'-csere elsőre cserfaerdőnek látszik (amint volt 
is Botkő-erdff), de utóbb szántó lett. (Ma bizonyára 
már nem élő név, mert a VI. térképen, amelyre a 
szócikk utal, csak Botkó'-parkerdó' és Botkői-forrás 
látható.) Egy csillag azt is rögtön egyértelművé 
tenné, hogy egy név történeti-e, avagy máig él. Ha 
jól láttam, a legrégibb máig élő név az 1239-ben 
már följegyzett Papthoiua (Paptava, Pap-tó.) 

Az is hasznos lett volna, ha egy-egy cikk - szin-
tén nem valami rövidítéssel - fölhívná a figyelmet 
a népetimológiás magyarázatokra. Igaz, nem min-
dig könnyű őket elhatárolni a tudományosan 
megalapozott névfejtésektől. Pl. a Betyárfold való-
ban kaphatta nevét arról, hogy „betyár egy 
föld, eccer terem, eccer nem", de lehet, hogy ez 
csak utólagos kitalálás. A Csere - mint Botkő-csere 
példáját mutatta - nyilván szintén erdőt jelent, de 
más esetben csereföldet is jelenthet. A Csók-föld, 
Csók-tábla címszava kizárja a közszói eredetet, de a 
kötet végi szójegyzék mégis utal rá: „Ahagyomány 
szerint csókért szerzett szántóföld." Ilyen - külön-
ben érdekes - népetimológiás magyarázat a 
Szabad-Balázs-homok címszavában is olvasható. 

A szócikkek fölépítése, a földrajzi nevek he-
lyesírása átgondolt, mintaszerű. A források föl-
sorakoztatása káprázatos. E. Kovács Kálmánnak a 
miskolci múzeumban őrzött gyűjteménye bi-
zonyára korábban keletkezett, mint 1980: föl-
tevésem szerint ez csak az adattárba helyezésének 
éve. A Föld és Ember című szegedi „emberföld-
rajzi" folyóirat 1921-1929 közt jelent meg. Károly-
falva kimaradt a rövidítések közül. Néhány szó 
méltatást érdemelt volna Moss István (7-29), aki-
nek szóbeli közlésére gyakran hivatkoznak a szó-
cikkek. Érdekelne, ki ő? Szemere Miklós Vörösmar-
tyhoz írt levelének kelte, lelőhelye szintén. 
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A térképszelvények jobban betöltenék ren-
deltetésüket, ha behajtós mellékleten szolgálnák a 
lokalizációt, s ha megkörvnyítenék a keresést a 
hálózat (rács) kiaknázásával. Annak meg semmi 
értelme, hogy az élőfej a könyv zömén A helynevek 
szótára címmel fut végig, ahelyett, hogy a betűrendi 
tájékozódást segítené a kezdő és végző címszó 
megismétlésével. 

A címszó köznyelvi vagy köznyelviesített 
alakjában szerepel. Nagyon nehéz ebben követ-
kezetesnek lenni. Pl. Ardai serház, Ardai-szekérút 
után Ardó-határ, -malom, -patak, -pincék, -tábla, -út, 
urbariális rétek, vadkert áll, holott a történeti alakok 
itt is csaknem kivétel nélkül ardai tővel olvashatók. 
Mint ahogyan ezt nem is lehet népnyelvivé vagy 
nyelvjárásivá lefokozni, hiszen a köznyelvnek és 
az irodalmi nyelvnek is sajátja (ajtó-ajtaja). 

A kötet külön értéke A közszói elemek mutatója, 
értelmezése című gazdag betűrendi szójegyzék. Sok 
érdekes és sajátos szó lepi meg az olvasót. Ilyenek: 
cirkáló, csigus, derék, elő', a már említett erge, ge-
rind~gorond, gorc, halyagos, honcsik, hóstát-
hostác-hustác, kabolaút, kotu, láz, makra-makrica, 
sinka-sinknfa, zug-szug-szugoly, tóka, zsaró stb. 
Érdekelt volna, mi volt a vetőhely (a Bánya piaca 
címszóban). 

Érdekes ellentmondás van a helynevek szótára 
és e jegyzék közt az Esztergály (-homok, rét, -tó) 
magyarázatában. Amikor még csak a szócikket 
olvastam, rögtön fölvetődött bennem a kétely: mi 
köze lehet egy vízállásnak, halászóhelynek a 
' famegmunkáló mesteremberhez', esztergályos-
hoz? Nem inkább a gólyához? Csakhogy az Új 
magyar tájszótár - legnagyobb meglepetésemre -
nem ismeri az eszterág szót, amely eddigi 
tudomásunk szerint a Székelyföldön a gólya neve 
(MNy. 1966. 39). Ekkor lemondtam föltevésemről. 
Mikor azonban a kötet végén a szójegyzékben 
megláttam, hogy Nagy Géza Bodrogközi tájszótára 
(1992) 'vándormadár ' 'gólya (?)' jelentésben ismeri 
az eszterág szót, már nem volt kétségem: valóban a 
gólya lehetett a névadó. Csak népetimológiás eltor-
zulással vált az elhomályosult, kiveszett eszterág-
ból esztergály. E tájon a gólya másik változata a gagó 
(vö. Gagonka). 

Nagyon hasznos, hogy a címszó a tőalak után 
közli a hová? kérdésre felelő ragot is. Ismeretes, 
hogy többnyire csak a helyi nyelvszokás, nyelvér-
zék szabja meg, hogy a településnevek bel- vagy 
külviszonyragot kapnak-e. Pl. Hercegkútra, Kénéz-
ló're, Kengyelbe, Olasziba, Radványra, Sárazsadányba, 
Sátoraljaújhelybe, Vámosújfalura. Úgy látszik, néhol 
már megbizonytalanodott a helyi nyelvérzék is: 
Bodroghalomba-Bodroghalomra; Vissba-Vissra. (Itt 
vi-szont az i ősi mélyhangzásának megőrzése a sa-
játos: Visson, Vissnak.) Kár, hogy néhány község-
névből hiányzik ez az adat (Alsóbereckibe,~re? Zal-
kodba~ra?). 

Némely címszó, különösen az önálló telepü-
léseké, egy-egy miniatűr község-, várostörténet. 
Még Sárospataké is. 

Minden helyismeret nélkül végiglapozva a hely-
névtárat, még néhány apró megjegyzés kívánkozik 
ki belőlem. Kik lehettek azok a veres barátok, akiket 
Pesty Frigyes gyűjteménye (1864-65) a Barát-rét 

kapcsán emleget? Más címszavakból az derül ki, 
hogy a darnói apátság a premontreieké volt; a 
Szent Vince kolostor a dominikánusoké. Mind a 
premontreiek, mind a domonkosok fehér reveren-
dát hordtak. Borsi után fölvettem volna Borsiszert 
(vö. 211). Ugyanígy címszót érdemelt volna Kis-
bányácska, hiszen ebből lett Széphalom (204). Boskó 
lokalizációja hiányzik. A Gatyaszár szabatosabb 
meghatározása: nem keskeny, elnyíló, hanem 
kétágú, Y alakú. 

Érdekesek a történelmi személyiségekkel össze-
függő helynevek. Különös jelenség, amikor a 
pataki kollégium neves tanárának nevéből helynév 
lesz, s így ragozódik: Csécsibe. Két Csécsi János pro-
fesszora is volt a kollégiumnak, s nekik volt szőle-
jük Bodroghalász és Bodrogolaszi határában. A 
náluk is híresebb professzornak, a Kossuth Lajost 
is tanító Kövy Sándornak nevét meg homok örökíti 
meg. Kövy Sándor egyébként úgy is beírta nevét 
a pataki onomasztikába, hogy a Páncél-hegy jel-
képiségét szorgalmazta: erről a Patak fölé maga-
sodó 179 m magas dombról nevezte el Páncél vár-
megyének a kollégium ifjúsági önképzőkörét. Le-
hetséges, hogy a Szatmári-rét a Paksi-Szathmari 
tanárdinasztiával függ össze. Tóth-Pápay homoka 
vagy Tóth Pápay Sándor, vagy Tóth Pápay Mihály 
professzor birtoka lehetett. 

Kazinczy szőlője a látszat ellenére sem Kazinczy 
Ferenchez kapcsolódik: 1686-ból való első említése 
dédnagyapjára, Kazinczy Andrásra utal. Személy 
szerint vele függ azonban össze az az adat, hogy 
1795-ben lefoglalták kacsádi szőlejét, amelyen 
édesanyjának haszonélvezeti joga volt. Kossuth 
nyilasa is a kormányzóelnök ősére, Kossuth And-
rásra, hiszen e helynév már 1769-ben előfordul. 

Meglep, hogy a Rákóczi nevet mindössze -fa, ha-
lastó-, kút és a -vár őrzi. (A Rákóczi-vár rövid cím-
szava a 144. lap térképére utal; ott azonban nincs 
térkép.) Ám ha tudatosítjuk magunkban, hogy I. 
Rákóczi György is csak beházasodással került 
1616-ban Patakra, és feleségének, Lorántffy 
Zsuzsannának halála (1660), után csökkent a 
Rákócziak szerepe, sőt a Wesselényi-szövetkezés-
ben részt vevő I. Rákóczi Ferenc jószágvesztése 
(1670) után a vár és birtokuk Bécsé lett, megértjük a 
hiányt. II. Rákóczi Ferenc is mind-össze 1694 és 
1710 közt volt ura a várnak és uradalmának. I. 
József a Rákóczi-vagyont hálából mindenestül tit-
kos tanácsosának, Johann Leopold Donát Trautson 
hercegnek (a Pragmatica sanctio egyik kifundá-
lójának) adományozta. Az ő neve (hibásan a 135. 
lapon Vilmos; a 245. lapon Trautsohn) a Rákócz-
iakénál bővebben tükröződik a vidék névanya-
gában (Hercegerdó', -kert, -kút, Trautsondorf-Trau-
czonfalva-Tróconfalva, Trauczon-határ, Karlsdorf-
Károly falva). Van némi ellentmondás, hogy a herceg 
mikor vette át a Rákóczi-birtokot: 1711-ben (245) 
vagy 1720-ban (208, 211). Meglep, hogy a kacsádi 
Teleki-kastély csak korunkból ismeretes, okleveles 
említése nem került elő. Pedig nyilván mint 
műemlék is érdemes volna néhány magyarázó 
mondatra. Névadója minden valószínűség szerint 
Teleki József (1790-1855), a Magyar Tudományos 
Akadémia első elnöke, a pataki kollégium főgond-
noka. A városban levő házát (Kossuth u. 8.) tanári 
lakásul hagyta a kollégiumra. 
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Gombos-hegy címszavában olvassuk, hogy 1577-
ben Balassi Bálint az itteni borházban fejezte be a 
Eurialus és Lucretia című vereses szerelmi regényét. 
A magyarázat föltűnőnek mondja, hogy a Gombos-
hegy csak a XVIII. század közepétől használatos, 
előtte (Balassi idejében is) Gombos-kert volt. Úgy 
gondolom, ez nem föltűnő, hanem természetes: 
tükre a változásnak, hogy a vegyes rendeltetésű 
kertből (amelynek - a Gombos-kert címszó szerint -
csak egy része: „válogatott ritka szőlőtövekkel" le-
hetett szőlő), utóbb szőlőhegy lett. Érdekes, hogy -
amint később a zsidó - a görög is egy idő múltán 
már nem csak származást jelentett, hanem, ál-
talában 'kereskedőt' . Az még érdekesebb, hogy a 
török elől északra húzódó szegedi halászok jelleg-
zetes gyalmos módszerükkel már a XVI. század-
ban följutottak a Bodrogra, s még a XVIII. század-
ban is e néven emlegetik őket (Gyalmos, Ma-
gyar-szer). György-tarló és Györgytarló címszavait 
akkor is fölcseréltem (vagy egybevontam) volna, 
ha a helyesírás szerint a mostani sorrend a helyes. 
Történeti szempontból ugyanis így következnek; a 
mai önálló község az azonos nevű régi pusztán 
települt. Jász-ivó címszóban utalni kéne az eltorzult 
(népetimológiás?) változatából keletkezett Száz-
ivóra. Az Ördög anyósa, Ördög aranya címszavakban 
pedig a Pityergő' dombra, hiszen azonos helyeket 
jelölnek. 

A gyűjtemény legrégibb neveit már 1200 körül 
Anonymus is említi, bár ezekből kevés él máig. 
Ilyen a Ketet-patak, amelynek a Gesta Hungarorum 
első kiadásában (1746) hibás alakjából (Retel-patak) 
az íráshagyományban változata is volt. Némelyek 
szerint ez a patak lehetett Sárospatak névadója. 

Őz-gerind, őz gerindje történeti nevek ejtése Ősz, 
mivel családnévi eredetű. így ejtendő a Vérmezőn 
kivégzett jakobinus ö z Pál vezetékneve is. 

Tanulságos a Szegi-tó etimológiája. 1646-ból is-
meretes Szeöghi János pusztája. Lehetséges, hogy a 
Csongrád megyei Szögről származó tulajdonos 
vagy őse a török elől menekült ide, s talán ő 
alapította a Pataktól délre eső Szegi községet. 
Szögiből Szegi lett. Ennek fordítottja, hogy a XV. 
századból ismert Zegy, Zeghy, 1599-től már Szeghy 
vezetéknév Szegeden Szögivé egyszerűsödött. A 
kiváló szegedi zenepedagógus, a most száz éve 
született tanárképző főiskolai tanár 1944-ig Szögi 
Endrének írta magát, de amikor a zsidótörvények 
miatti őskutatás rákényszerítette, hogy megkeresse 
fölmenőinek okmányait, kiderült, hogy írva ők is 
Szeghyként szerepeltek. Ettől kezdve lett ő is 
Szeghy Endre. 

A meglepő hangváltozásra szemléletesebb 
példát, mint a Szent Vince~Szemince~Szemence, el 
sem tudok képzelni. Ha történeti adatok nem sor-
jáznának elő, nem is hinném, bár a népnyelv sok 
hasonlót teremt (szénvonó szívonó). Latinul már 
1252-ben előfordult a Pataktól délnyugatra eső, 151 
m magas Szent Vince hegyen épült templom, majd 
klastrom. Noha már 1322-ben megégett, s helyén 
szőlő, majd kőbánya létesült, neve e sajátos alak-
ban most is él. (1495-ből is említi oklevél, ám 
alighanem csak a helyét.) Ha az újabb régészeti ku-
tatások a klastromot a vár közelébe, a mai görög 
katolikus templom környékére teszik is, a hegyen 

nyilván állt templom vagy legalább kápolna. Bálint 
Sándor szerint Szent Vincének a szőlőkben nem 
szoktak kápolnát emelni, mert napján, január 22-én 
a hideg miatt nem tudta búcsút tartam - kivéve a 
pataki Szent Vince kápolnát. 

Csaknem ilyen hangváltozáson ment át a Zab 
Homoka 1366-tól a XIX. századig s máig: Szophomok 
lett belőle. Különös a Tehéntánc is; a nép eredet-
magyarázó hajlama a Hegyalján többfelé (Tokaj-
ban, Bodrogkeresztúron, Tállyán) ismeretes névre 
talált megfejtést: a kint hagyott edényből mustot, 
bort ivó tehén perdült volna ott táncra. 

Megérdemelnének néhány szót az újkeresz-
tyének (anabaptisták, habánok), annál inkább, 
hiszen Román János 1959-ben pataki históriájukat 
föltárja. 

Befejezésül, hogy érzékeltessem, mennyi min-
den zsúfolódott össze ebbe a hatalmas anyagot 
tömörítő könyvbe, különös mondatot írok ide 
Végardó címszavából. Tetszik nekem ez az idézet 
Lázár István Kiált Patak vára (1974) c ímű köny-
véből: 1944. december 16-án kora reggel román ka-
tonák vonultak be a faluba; „egyik kezükben fegy-
ver, a másikban frissen sütött ardai házikenyér^'. 
(Sárospatak, 1997.) 

Péter László 

ALBERT ERNŐ: 
Rigó és madár I—II.1 

Albert Ernő' (1932. január 14.) a székelyföldi nép-
költészet-kutatás kiemelkedő egyénisége, akkor 
vált ismertté, amikor, mint a Székely Mikó 
Kollégium (akkor 1. sz. líceum Sepsiszentgyörgy) 
tanáraként tanítványaival 3000 csíki és háromszéki 
balladát gyűjtött össze. Ebből 425-öt Háromszéki 
népballadák (a dallamokat lejegyezte Szerűk Ilona, 
bevezette Faragó József) címen megjelentetett 
1973-ban. Ettől kezdve gyakran találkozunk 
tanulmányaival nemcsak a néprajzi folyóiratok-
ban, hanem szépirodalmi kiadványokban, a heti és 
napi sajtóban is. így többek között nagy élvezettel 
olvastam Ballada Váradi Józsefről (Néprajzi Látó-
határ 1996:3-4:86-140), akár kisebb könyvnek is 
beillő dolgozatát, melyben az 1854-ben kivégzett 
székely hősnek állított emléket, aki gerilla csapatot 
szervezett az 1948-49. évi szabadságharc vívmá-
nyainak megvalósítására. A balladának nemcsak 
12 változatát közölte, de széleskörű levéltári ku-
tatással azt sok mindennel kiegészítette. 

Albert Ernő: Rigó és madár. I. A főd népe. Egy 
gyimesi csángó család élete. Elmondta Albert 
Mátyás és felesége Tamás Katalin. Borítóterv 
és illusztrációk: Plujgor Sándor. 172 old. -
Sepsiszentgyörgy 1995. 
Albert Ernő: Rigó és madár II. Hegyek közt és 
hadak útján. Elmondta Albert Mátyás és 
felesége Tamás Katalin. A borító és grafikai 
sorozat: Plugor Sándor munkája. 176 old. Bon 
Ami Kiadó. - Sepsiszentgyörgy 1997. 
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Érdemes ide iktatni, hogy mi mindennel készült 
el az utóbbi időben, melyről 1998. március 4-én 
hozzám intézett levelében számol be: „Az ősz 
(1997) óta elkészítettem egy cigányoktól való 
gyűjtést tartalmazó kis kötetet - mutatványnak 
szántam, hátha felfigyelnek az egészre is, hisz leg-
alább 300 népballadát és népdalt vettem hang-
szalagra, amelynek meg kellene jelenniük. Ki-
egészítve hiedelmekkel, mesékkel stb. Legalább 
200-300 lapot tesz ki, amelyben a levéltári adatok 
alapján próbáltam összegezni mindazt, amit mold-
vai tartózkodásukról, Erdélybe érkezésükről tud-
hatunk meg. Jövő héten befejezem a szintén Albert 
Mátyásról, a gyimesi csángó embertől gyűjtött 
mesék gépelését, elkészíthetem a II. kötetét is ezek-
nek a meséknek." Külön tanulmányt ír 1849-ben az 
orosz hadsereg székelyföldi működéséről, ez 
amolyan "történelmi-társadalmi néprajz" 

Rigó és madár megjelent két kötete (a másik két 
kötet készen várja a megjelentetést, nagy veszte-
sége volna magyar néprajznak, a gyimesi csán-
góknak, ha nem sikerülne) egy gyimesi csángó 
család életét mutatja be. Albert Mátyás (1909-1988) 
Gyimesbükkön, felesége Tamás Katalin (1912—) 
Gyimesfelsőlokon született; a legény és a leány 
találkozásából lett a család sok vidámsággal, sok-
szor keserűséggel. De dalolni, mesélni mindig 
kellett, ahogy Albert Mátyás mondta: „a madarak s 
a rigók mijén szépen fütyölnek". 

Az első kötet bevezetőjében olyan áttekintést 
kapunk az eddig megjelent magyar népi életraj-
zokról, mely nagy elismeréssel tölt el, hiszen nem 
lehetett azokhoz könnyű hozzájutni. Elsősorban 
azokat veszi számba, melyek nemcsak az életrajzot 
adják, hanem azt a népi szellemi kincset, ami 
egy-egy emberben felhalmozódott. Átolvasva a 
két kötetet kitetszik a szerző megállapításának 
igazsága: „Albert Mátyás és felesége oly értékeket 
őriztek meg, amelyek nem egy kisebb közösség 
vagy egy tájegység, hanem az egész magyar nép-
költészet kincsét, további gazdagodását jelentik". 
Ha ehhez még hozzáfűzzük, hogy a gyimesi csán-
gókról viszonylag keveset tudunk, akkor ez a két 
könyv értékét még csak növeli. 

Albert Mátyás egy 11 gyermekes családban nőtt 
fel; megismerhetjük a csángó gyerekek életét, játé-
kát, tanulását, örömét és bánatát, korai munkáját , 
kinn a jószág mellett. Kitanulta a szűcsmesterséget 
és a műhelyben sok mindent meghallott az oda 
hosszabb-rövidebb időre belátogatóktól. 1933-ban 
elvette Tamás Katát és ezt mondta kapcsolatukról: 
„Me feleségem Kicsi Kata vót örökké, s most öreg-
asszon, s most es még a falubeliek örökké Kicsi 
Katának szólítsák". 

A II. kötetben tovább folytatódik a csángók min-
dennapi élete sok nehézséggel, megpróbáltatással, 
kicsike örömökkel. A román és magyar katonaság, 
majd a háború sok megpróbáltatása következett, 
mely sok emléket ébresztett bennem, hiszen ma-
gam is a székelyek között szolgáltam, nem egyszer 
azokon a tájakon, ahol Albert Mátyás is megjárta a 
hadak útját. Majd jött számára az orosz hadifog-
ság, mely várja, hogy megjelenhessék. 

A két kötet apró mozaik lapokból tevődik össze, 
mely néhol egész összefüggő, világos képet ad, 

máshol egy-egy részlet mintha még hiányoznék, 
de azt a képzelet ki tudja egészíteni. Végső soron 
máris előttünk áll egy gyimesi csángó család, sőt 
egy-egy település élete, nem valami rendszerbe 
foglalt, tudományos formában, hanem, ahogy azt a 
résztvevők megélték. Éppen az a nagyszerű benne, 
hogy olvasva mi magunk is benne élünk és részesei 
leszünk a történéseknek. Ezt köszönjük Albert 
Ernőnek a könyv szerzőjének. 

Balassa Iván 

BODÓ LÁSZLÓ: 
Knezic Károly honvéd tábornok 

Bodó László könyve az első és legteljesebb 
monográfia a vértanúhalált halt Knezic Károlyról. 
Az előszót dr. Ringelhann György Eger polgármes-
tere írta a tábornok egri kultuszáról. 

A bevezetésben a szerző így ír a horvát-magyar 
származású hősének emberi vonásairól: „Életvi-
telében, gondolkodásában és cselekvéseiben úgy lett 
magyarrá, hogy érzelmeiben, emlékeiben, kicsiny és 
nagy gesztusaiban megmaradt horvátnak." 

Gondok és örömök fejezetben a szerző a francia 
háborúk korába vezet el bennünket , az 1807-1808-
as évekbe, helyileg a horvátországi Varasd-
szentgyörgyi határőrezred világába, ahol hőse 
született. Pontosítja Knezic Károly születési helyét, 
Veliki Crao°/o4ac-ot melyet az utóbb készült munkák-
ban többnyire tévesen írtak, s amelyet a valóságban 
Veliki Grdzsevác-nák kell ejteni. Bemutatja a 
határőrizeti rendszert hősünk, gyökereit, akinek 
apja Knezic Fülöp a Varasd-szentgyörgyi 
határőrezred főstrázsamestere, azaz őrnagya volt. 
Ezután Knezic Károly neveltetéséről olvashatunk, 
s arról, hogy a magyar nyelvet gyermekkorában 
édesanyjától tanulta meg, mert később az iskolák-
ban és a hadseregben erre nem volt már alkalma. 
Knezic Károly a családi hagyományoknak meg-
felelően katonai pályára került. A kor és a határ-
őrezredek gyakorlata szerint ezek az ezredek ma-
guk gondoskodtak az altiszti és tiszti után-
pótlásukról, így kerülhetett 7 évesen a belovári 
fiúnevelő iskolába, s ez az iskola formálta jól 
felkészült katonává. 

Bodó László tisztázza a szakirodalom ellent-
mondásos adatait, amikor megállapítja, hogy 
Knezic Károly 1824-ben végzett a grazi hadapród-
században, s még az évben megkezdte katonai 
szolgálatát abban az ezredben, amelyben az apja is 
szolgált. Katonai pályafutását hadapródként, ka-
détként kezdte el, altiszti beosztásban, amikor 
szakaszparancsnok tisztet helyettesített. Alig 18 
éves, amikor hadnaggyá előlépve átkerült a 34. sor-
gyalogezred kötelékébe. A szerzőnek alapos mun-
kával sikerült tisztázni, hogy 1826-ban került had-
nagyként a kassai illetőségű 34. sorgyalogezred III. 
zászlóaljához, mely Egerben állomásozott. Megis-
merhetjük ennek az ezrednek rövid történeti be-
mutatása ürügyén a magyar hadügy fejlődésének 
izgalmas kérdését a Rákóczi-szabadságharc után. 
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Ezt, a 34. sorgyalogezredhez tartozó III. zászlóaljat, 
1826-ban Horvátországba rendelték, itt volt 1828-
ig, a zászlóalj néhány részlege 1830-ig. Mindaddig, 
amíg az ezredet Kassára és Eperjesre össze nem 
vonták. Innen a zászlóalj újra Galíciába került. 
1831-ben, Galíciában van III. zászlóaljjal, amelyet 
időnként karhatalmi feladattal bíztak meg a 
lengyel felkelők mozgósításainak elfojtására. Saj-
nos az életének az 1848 előtti éveiről keveset 
tudunk. Szabadságát valószínűleg Egerben tölt-
hette, 1842-ben itt jegyezte el feleségét, 1844-ben itt 
kötött vele házasságot. 1841-től százados és szá-
zadparancsnok. 

Az 1846-os újabb lengyel felkelés idején ismét 
Galíciába parancsolták, ahol karhatalmi feladato-
kat látott el, s a lengyel események már meg-
határozó hatást gyakoroltak világlátására. Itt ér-
lelődtek az életére döntő hatással lévő gondolatok: 
„Galícia nyomorúságában született meg az én - minden 
áldozatra kész - önérzetem, hol is a Metternich-politika 
erkölcstelenségét, majd a nemesség esztelen könyörtelen-
séget és az ez által elvadult lengyel népnek kegyetlen-
ségét színről színre látva, lelkiismeretem felébredt s 
lelkemben egy jobb kor után vágy ébredt fel." 

Valószínűsíthető, hogy 1847 közepére-végére 
újra Egerben lehetett, mivel 1848 június második 
felében, az Egerben állomásozó 34. sorgyalogezred 
III. zászlóaljával vonult Délvidékre. A 34. gyalo-
gezred III. zászlóaljának és az ezred 185 éves -1918 
őszéig tartó - működésének részletes története fel-
dolgozásra vár, ennek ellenére a szerző igényes 
kitekintéssel villantja fel az alakulat fordulatokban 
gazdag tevékenységét. 

Ezután két nagyobb fejezetet szentel Knezic 
Károly személyiségének megismertetésére. Három 
alfejezetben a jelleméről és szerzett erkölcsi érté-
keiről, hőse intellektusáról és habitusáról olvas-
hatunk. Majd Knezic házasságáról és családjáról, 
valamint Eger hatásáról, amely Knezic jellemét 
alakította. Nagyon szép stílusban megírt, ha kell 
lírai elemekkel átszőtt fejezetek ezek. Bodó László 
különleges történészi kvalitásainak bizonyságai, 
rendkívüli beleélő készségéről tanúskodnak szép-
írói tehetséggel megfogalmazott gondolatai. 

A könyv egyharmadát A szabadságharc szolgálata 
című fejezet alkotja, amelyben a szerző Knezic for-
radalom és szabadságharc alatti pályafutását is-
merteti. Leírja Knezic tevékenységét 1849 január-
március közt, amikor dandárparancsnokként szol-
gált. Knezic kétségtelen kiváló katonai képességein 
alapult, hogy rendkívül rövid idő alatt vált 
századosból tábornokká. A szerző elsőként hívja 
fel a figyelmet arra, hogy e gyors emelkedés Kne-
zicnek a szolnoki csatában kifejtett tevékenységén 
alapult, amiért 111. osztályú érdemjelet kapott, s 
szerepe volt 1849. március 13-i előléptetésében is, 
amikor ezredessé és hadosztályparancsnokká ne-
vezték ki. Külön értéke a fejezetnek a szolnoki 
csata újfajta megközelítése, értékelése. 

Végigkíséri Knezic és az alá tartozó dandár har-
cait a tavaszi hadjárat eseményeiben. Megismer-
hetjük, hogy a tápióbicskei csatában mit tett 
Knezic, amelyért előléptették osztálynokká, 
amikor hadosztályparancsnok lett, s átvette a III. 
hadtest 2. hadosztálya vezényletét. Elénk tárja a 

szerző a Knezic vezette hadosztály jelentőségét az 
isaszegi majd Knezié kimagasló szerepét a győztes 
váci csatában. Kiemeli a Knezic hadosztály ez idáig 
kevésbé hangsúlyozott jelentőségét a nagysallói 
csatában más egységek mellett. Miután Knezié 
hadosztálya meghatározó szereppel bírt Komárom 
felmentésében, ezért II. osztályú érdemjelet kapott. 

Felsorakoztatja hősének azokat a katonai érde-
meit, amelyekért - Damjanich balesete u tán - ő ve-
hette át a III. hadtest parancsnokságát. 1849. május 
l-jén Kossuth tábornokká léptette elő, s ezzel a 
szabadságharc hátralévő 7 hónapja alatt Knezic 
századosból tábornok lett. Buda ostromakor kínos 
helyzetbe került, mert a vár neki szánt ostrom-
szakaszán éppen fivérével kellett volna megvívnia. 
Mégsem vált testvérgyilkossá, mert másra bízta a 
támadás vezetését. Az ostrom után Mária Terézia 
Érdemrendet kapott . 

Tényszerű a szerző Knezicről alkotott véle-
ménye a Királyrév és Zsigárd körüli harcok 
értékelésénél. Knezicet önállótlansággal vádolva 
Görgey fővezér 1849. július 20-án leváltotta. 
Feltárja Bodó László azokat a katonai vezetési 
hibákat, amelyek az ott folyó harcok sikertelen-
ségét okozták, úgymint: az erők szétforgá-
csolódása, a felső vezetés hiánya, a fővezér a hon-
védelmi miniszteri ügyeit intézte július 20-ig, s mi 
a legfontosabb hiba volt, hogy a hadműveleteket a 
Központi Táborikari Iroda irányította. 

A leváltott tábornokot harcászati szabályzat 
készítésével bízták meg. E rövid életű hivatalnoki 
munka után a tiszai megfigyelő hadtest pa-
rancsnoka lett. 

Befejezésül a tábornoknak Világostól az aradi 
vesztőhelyig tartó kálváriáját kísérhetjük figyelem-
mel. 

Epilógus zárja az élvezetes stílusban, rendkívüli 
intuitív módon megírt tanulmányt, amelyben 
hamvainak feltárását mutatja be, a tábornok egri 
kultuszával és a Knezic-árvák sorsával ismerked-
het meg ebben a fejezetben az olvasó. 

A könyv utolsó része a Függelék. Itt Bodó László 
közreadja azoknak a névsorát, akik az Eger által 
kiállított és az Egerhez tartozó honvédzászlóaljak-
ban teljesítettek szolgálatot, továbbá a 34. sorgyalo-
gezred 1. zászlóalja tiszti rangjegyzékét. Adalékok-
kal szolgál a 95. egri honvédzászlóalj hiányos 
történetéhez. Új, eddig nem közölt ismereteket tár 
elénk, olyan adatokat, melyek ismerete nélkül 
szegényebb lenne a megyebeli alakulatok törté-
nete. Érdeme, hogy közreadta azoknak a tisztek-
nek eddig csak levéltári iratokban megbúvó neveit 
és adatait, akik harcostársai vagy, katonái voltak 
Knezic Károlynak. 

A tanulmányt jegyzetek, irodalomjegyzék, 23 
képi illusztráció, továbbá stílszerűen horvát és 
német nyelvű tartalmi összegzés zárja. A Knezic 
monográfia az egri Dobó István Vármúzeum Stu-
dia Agriensia sorozat 12. köteteként látott nap-
világot. Tartalmas, szépen megírt, igényes kiállí-
tású könyv, elkészültéhez gratulálunk a szerzőnek 
és a kiadónak. 

Csiffáry Gergely 
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RÉDEY PÁL: 
Csillagos ég, merre van a magyar hazám? 

Már a cím megfog: kollektív tudatalattinkat 
érinti. Mindannyiunkban visszhangzik az első 
világháborús dal, amelyben a magyar baka a 
doberdói harctérről sóvárog hazája után. Mind-
annyiunk apja, nagyapja, vagy más hozzátartozója 
harcolt, sebesült vagy elesett Doberdónál, Ison-
zónál vagy más frontokon. így hát az áramkörbe be 
vagyunk kapcsolva. Jelképes és szuggesszív a cím 
azért is, mert félreérthetetlenül sugallja, hogy a 
tájékozódás iránytűje nem lehet más, mint a haza. 
A mélyről fakadó hazaszeretet át- és áthatja a kötet 
írásait, legyen szó bármiről. N e m leszűkítő, még 
kevésbé kirekesztő tartalmú ez a hazaszeretet. Erős 
identitású, ám egyetemes emberiségbe és világba 
ágyazott, nyitott a kor kérdéseire, különleges ér-
zékenységgel, erős szolidaritással a szegények, el-
esettek, gyengék, kiszolgáltatott helyzetben levők 
szenvedése iránt. 

A kötet valójában cikkgyűjtemény, válogatás a 
szerző Magyar Nemzetben 1991 szeptember-1997 
január között megjelent írásaiból. Az írások kötet-
be szedve is élnek, frissek, élvezhetők, sőt élmény-
szerűek. Megjelenésük idején is azok voltak, de 
összegyűjtve többletet is adnak. Most tetszik ki 
igazán a szerző rendkívüli téma- és gondolat-
gazdagsága, hatalmas műveltsége és tárgyisme-
rete, széles látóköre, elkötelezett, mély huma-
nizmusa. 

A szerző „Isten rabja", azaz pap, mégpedig 
evangélikus lelkész, csaknem 50 éve hirdeti az Igét 
a Ferencvárosban. Egyúttal az egyháztörténet tu-
dós doktora, író, regényíró, publicista, Aranytollas 
újságíró, szuverén gondolkodó, öntudatos cytoen. 
Jellemző attitűdje a tűnődés, alapállása erkölcsi 
indíttatású, szemlélete kritikai. Gondolatait kris-
tálytisztán fejezi ki, bonyolult kérdésekről is egy-
szerűen és érdekesen ír, rengeteg ismeretet köz-
vetít, tudósi, kutatói igényességgel s mégis köny-
nyed eleganciával. Emelkedett szellemiség, nemes 
érzéseket és eszméket, humánus gondolatokat 
közvetít. Az olvasót is felemeli: a jobbik énjéhez 
szól és képes hatni rá. A mindenünnen ránk 
zúduló szellemi környezetszennyezés és a hagyo-
mányos értékek súlyos devalválódása idején 
„tiszta forrást" jelent. 

Emberibb léptékű világra vágyik. Riasztja a ter-
jedő erőszak, az eluralkodó dzsungeltörvények, a 
növekvő szegénység és nyomor, a munkanél-
küliség, a hajléktalanok reménytelennek tűnő 
sorsa, a háborús szenvedések. 

Mikről is tűnődik? Az országunk és a világ 
érdemleges dolgairól, egyházi ünnepekről, egy-
háztörténeti eseményekről, múltról és jövőről -
témáit felsorolni is nehéz lenne. 

Tűnődik például korunk demográfiai prob-
lémáin, érintve Malthus elméletét és Fritz Baade 
híressé vált előrejelzését 2000-ig. Nem kerüli meg a 
szembesülést a hazai állapotokkal: a világviszony-
latú demográfiai robbanás közepette Magyar-
ország lakossága évente egy közepes méretű város 
létszámával csökken. Tűnődik balkáni háborúról -
nagyon szenved tőle - , karácsonyról, húsvétról, 

pünkösdről, keletkezésük körülményeiről, tar-
talmukról, Lutherról, reformációról, protestantiz-
musról, világtörténelmi jelentőségükről; az öku-
menizmusról; nemzeti nagyjaink szabadság-ál-
mairól és a keserű ébredésről; a Nemzeti Színház 
kálváriájáról; nemzeti pantheonról; Európa kisebb-
ségéről: a cigányságról; honismereti mozgalomról; 
szegénységről, bűnözésről, munkanélküliségről, 
kiszolgáltatott öregekről. Megénekli a szűkebb 
pátria, Ferencváros hajdani meghittségét, elsiratja 
lepusztulását, slumosodását. 

Súlyos kritikái, keserű kérdései vannak. Egyéni 
és közösségi felelősségre apellál. Az általa számon 
kért felelősség túlmutat a jogi törvények keretein, 
egyetemesebb érvényű. Belefér a szeretet, a lelkiis-
meret és a becsület, az egymás iránti kötelességek, 
a jellemszilárdság és a tisztesség, á m nem fér bele a 
bosszú szelleme. 

Bírálatainak heve nagyjaink jobbító szándékú 
bírálataival rokon. A sorok közül rendre meg-
szólítanak minket irodalmunk-költészetünk óriá-
sai, történelmünk kimagasló személyiségei. A 
szerző szívesen és jól él e módszerrel. 

Arany János ismert balladájára, a Tetemre-
hívásra utalva a felelősség legbonyolultabb esetét 
taglalja, amikor az nem közvetlen, banem áttételes. 
A tetemrehívást nem kerülheti meg századunk 
sem, vallja. 

Tűnődöm én is: vajon érdeme szerint becsüljük a 
szerző által képviselt szellemiséget? Ha igen, ha 
nem: ajándék ez a könyv az olvasók számára. Min-
denkinek szívből ajánlom. 

Apró Éva 

TILKOVSZKY LÓRÁNT: 
Német nemzetiség - magyar hazafiság 

A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem 
Modernkori Történeti Tanszéke 260 oldalas kötettel 
- válogatott tanulmányai kiadásával - köszöntötte 
professzorát Tilkovszky Lórántot 70. születésnapja 
alkalmából. Az évfordulóhoz kapcsolódik az is, 
hogy Tilkovszky Lóránt 15 éve a történelem tan-
szék egyetemi tanára, a XX. századi magyar- és 
nemzetiségtörténet oktatója. 

Első, 1955-ben megjelent monográfiája az 1831-
es koleralázadásról szól, abban az időben a reform-
kor kutatója, így a Széchenyi birtok gazdálko-
dásával is foglalkozik. Szakmai pályafutásában 
fordulópont 1961, amikor a Történettudományi In-
tézetben, az 1919-1945 közötti kor politikatör-
ténetének vizsgálata lett a feladata. Kutatásainak 
tárgya Teleki Pál és Bajcsy-Zsilinszky Endre. 

Németországi levéltárak gazdag forrásanyaga 
vezette el a magyarországi németek ellentmon-
dásos történetének kutatásához. Publikációi ez-
után alapvetően ebben a kérdésben jelentek meg. 

A trianontói a második világháborúig terjedő 
korszakról szakfolyóiratokban, gyűjteményes ki-
adványokban megjelent tanulmányaiból tízet 
válogatott ide Tilkovszky Lóránt. A jubileumi kötet 
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azt igazolja, hogy a német nemzetiségtörténet ku-
tatásában látóköre fokozatosan szélesedett, kereste 
a két világháború közötti időszak előzményeit és 
következményeit, kelet-közép-európai összefüg-
géseit. 

„A forrásokhoz visszanyúlva, azokból bősége-
sen, híven merítve, a nagy egyéniségeken keresztül 
kell(ene) feltárni és bemutatni korunk bonyolult 
problémáit" - vallja a szerző. A tudományos 
népszerűsítés e kedvenc megközelítési módját 
választotta Bleyertől-Baschig című tanulmányában, 
ahol Bleyer Jakabról ad plasztikus képet. A német 
kisebbség vezetőinek értékelése különösen fontos, 
hiszen a „csonkaország" több mint félmilliós né-
met nemzetisége döntően paraszti népesség, és 
viszonylag csak kis létszámú, heterogén értel-
miséggel rendelkezett. Bleyer törekvéseinek kö-
zéppontjában a népiség megőrzése, a kisebbségi 
iskolarendszer megtartása és az egyesületi szintű 
szervezkedési tér megteremtése állt. Az 1920-as 
években ez visszalépést jelentett az első világ-
háborút közvetlenül követő forradalmi időszak 
területi autonómiát felvázoló elképzeléseihez vi-
szonyítva. 

Gratz Gusztáv, az 1924-ben alakult Magyar-
országi Német Népművelési Egyesület - Ungar-
ländischer Deutscher Volksbindungsverein - el-
nöke Bleyer Jakabot a magyarországi németek 
hagyományos hűsége megtestesülésének tekin-
tette: „Bleyer egy volt népével, amelynek életét 
szentelte, s egy volt az országgal, amelyhez tarto-
zott, s meleg odaadással ragaszkodott." A dél-
bácskai sváb származású Bleyer nyíltan vallotta: 
„Német vagyok, de nem német nacionalista, és 
mélyen gyökerezem a magyar tradícióban." 

A mérsékelt kisebbségi követelés is ingerelte a 
magyar szélsőségeket. Ezért a német kisebbség 
egyre inkább „rászorult" az „össznémetség", er-
kölcsi és egyre leplezetlenebb anyagi támoga-
tására. Bleyer azon taktikája, hogy Németország 
gyakoroljon nyomást a magyarországi kisebbség 
érdekében, a magyar közvélemény - a revíziós 
érdekek miatt - még elfogadta volna, de Bleyer 
elkövette azt a hibát, hogy az általa kezdemé-
nyezett sajtókampányokba bekapcsolta a szom-
szédos kisantant országok német kisebbségi saj-
tóját is. Ezért Bleyer és mozgalma gyűlöletessé vált. 

Az 1930-as magyarországi népszámlálás a német 
anyanyelvűek számának csökkenését, felgyorsuló 
asszimilációját érzékeltette, bár a többségi sváb fal-
vak megőrizték a német nyelvű oktatást a két-
nyelvűség bázisán. Bleyer ezt örömmel üdvözölte 
lapjában a Sonntagsblattban. Elmarasztalta viszont 
a magyar kormányzatot a beolvasztási politikája 
miatt, egyben irányzata vereségét is beismerte. 

A világgazdasági válság, az átalakuló geopoliti-
kai helyzet radikalizálta a németek új vezetői ge-
nerációját. Bleyer 1933-ban bekövetkező halála, 
törekvéseinek kudarca a Franz Bäsch vezette cso-
port előretörését hozta. Már nyíltan „népi német" 
jelszavakkal operáltak. Nemzetiségi követeléseket 
karoltak fel, autonómiát, teljes vertikumú oktatást 
követeltek. Propagandájukat a hitleri Németország 
pénzelte. Az 1938-ban megalakult Magyarországi 
Németek Szövetsége - Volksbund der Deutschen 

in Ungarn, célul tűzve ki a német kisebbség ön-
állóságának teljes megszervezését. 

Tilkovszky Lóránt igen károsnak ítéli a Volks-
bund tevékenységét. Bírálja azt a már korábban 
külső támaszt kereső népinémet-volksdeutsch 
mozgalmat, amelyből kinőtt, n e m feledkezve meg 
arról sem, hogy a korabeli magyar kormányokat 
ugyanúgy felelősség terheli a jogos nemzetiségi 
igények elodázásáért, hiszen ezzel tápot adtak a 
demagóg Volksbund agitációnak. A náci Német-
ország támogatását igénylő revíziós politika 
oltárán feláldozták a magyarországi németeket, 
kiszolgáltatva őket a Volksbundnak és Hitlernek. A 
szerző különbséget tesz a Volksbund vezetősége a 
(„Volksgruppenführung") és a németek tömegei 
között. A józanabb elemek a legváltozatosabb 
időszakban is hűségesek maradtak a magyar ha-
zához, szembeszegültek a Volksbund törekvései-
vel, az általa propagált SS-toborzással szemben 
számottevő ellenállást tanúsítottak. 

A szerző a Századokban megjelent régebbi ta-
nulmányában Bäsch népcsoportvezető népbíró-
sági perének részletes értékelését adta. Ebben a 
kötetben most a konklúzió kapott helyet. Bäsch 
semmiféle rehabilitálásáról nem lehet szó, az 1944. 
évi kényszer-SS-toborzás elősegítője, ezzel kiszol-
gáltatta a magyarországi németeket a birodalmi 
politikának, az ágyútöltelék szerepére kárhoztatva 
őket. 

Az Ellenállási mozgalom és a magyarországi német-
ség című fejezetben az ellenállás korlátait ismer-
tetve méltatja a Hűséggel a hazához mozgalmat. An-
tihitlerista ellenállási mozgalomnak tartja, hiszen a 
legkényesebb kérdésben, az SS-toborzás és a kény-
szersorozás ellenében, a nyílt ellenállás lehetőségét 
teremtette meg. Felhívásukban a hűségmozgal-
misták hangoztatták ragaszkodásukat a magyar 
hazához és a német népiséghez. A mozgalom jelen-
tőségét az sem csökkenti, hogy asszimiláns német 
vezetői révén magyarosító törekvések érvénye-
sültek benne, gyakorlatilag a magyar beszédet és 
dalt, a kétnyelvű iskoláztatást tekintették a hűség 
megnyilvánulásának. Ezért nem lehetett vonzó az 
öntudatos németek számára, és a magyarosodó 
néprész szerveződése maradt. 

A kötet négy tanulmányt szentel a kitelepítés-
nek. „A második világháború évei válságévek a 
magyarországi németség történetében, de az utána 
következettek a katasztrófa évei lettek számára. 
Hitler és Horthy egykori terve a magyarországi 
németek kitelepítéséről nem került oda, ahová való 
lett volna, a történelem szemétdombjára, hanem 
egy magát magyar népi demokráciának nevező 
rendszer hajtotta végre szovjet befolyás alatt... -
így sommázta röviden Tilkovszky Lóránt a tra-
gikus korszakot. „Mit veszített Magyarország a 
németek kitelepítésével?" kérdésre a szerző 
válasza: súlyos morális veszteség, a nemzeti diszk-
rimináció alkalmazása. Az „ép erkölcsüségű és 
józan" magyar kortárs gondolkozók közül Til-
kovszky Lóránt Bibó István és Mindszenty József 
állásfoglalására épít. Mit veszített a Verschleppung-
gal (kelet felé elhurcolás) és a Vertreibung-gal 
(nyugat felé történt kényszer-kitelepítéssel) lélek-
számban felére csökkenő magyarországi német-
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ség? Létében vált fenyegetetté, másodrangú állam-
polgárrá vált, megfosztották nemzetiségi létét 
biztosító intézményeitől, majd évtizedeken át újra 
a kirakatpolitika jegyében támogatták, s napja-
inkra csaknem teljesen asszimilálódott. 

A tanulmánykötet nagy értéke a Függelékben 
közölt 60 oldalas kronológia és Tilkovszky Lóránt 
nemzetiségtörténeti munkásságának bibliográ-
fiája. Az életmű tömör summázata, kézikönyv az 
érettségire és a felvételire készülők számára, nél-
külözhetetlen egyetemi jegyzet a leendő történe-
lemtanárok részére, továbbképzés a tanároknak, 
helytörténészeknek. (Pécs, 1997.) 

Szőts Zoltán 

A Rábaköz kiemelkedő személyiségei közül az 
1956-os forradalom megyei vezetőjének, Szigethy 
Attilának életéből a Kapuváron töltött éveit idézi 
fel Szalai Attila győri tanár; ifjabb Völcsey Lajos 
dőri fazekast Pájer Imre mutatja be. Horváth Győző 
farádi tanár az 1809-es és 1848-as hadkiállitás Győr 
megyei forrásaiból ad közre három érdekes 
dokumentumot. Végezetül Horváthné Takács Judit 
néhány század eleji rábaközi igaztörténetet is-
mertet saját gyűjtéséből; Lengyel Ágnes csornai 
óvónő pedig néhány rábaközi helység hagyo-
mányápolását, máig megőrzött szokásait veszi 
számba. (Csorna-Kapuvár, 1996.85. old.) 

Selmeczi Kovács Attila 

Rábaköz 
Honismereti évkönyv 

Az 1996-os évszámmal Pájer Imre csornai tanár 
szerkesztésében napvilágot látott kiadvány már a 
második kötete annak a figyelmet érdemlő vállal-
kozásnak, amely a Rábaköz helytörténetéről, ha-
gyományairól, neves személyiségeiről újabb is-
mereteket, rövidebb-hosszabb beszámolókat tár a 
honismeret iránt érdeklődő nagyközönség elé, 
egyben publikációs fórumot biztosít a honismeret 
aktív munkásai számára. A jelen kötet változatos 
tartalommal lepi meg olvasóit. A helytörténet 
témakörében négy dolgozat szerepel, elsőként dr. 
Kovács Imre premontrei kanonoknak a Csornai 
Prépostság történetéről írott tanulmányából nyújt 
részleteket a kiadvány, elsősorban az 1180. évre te-
hető alapítás bizonyítékairól, majd az 1802. évi és 
az 1989. évi visszaállítás körülményeiről. A Kapu-
vár környéki pusztai iskolák viszontagságos 
sorsának egyes részleteit világítja meg Zsebedics 
Józsefe, kanonok, kapuvári plébános. Az 1848/49-
es szabadságharcos eseményeket és hősöket a 
Hanság szélén fekvő Osli település helytörté-
netének kapcsán veszi számba dr. Varga József 
kapuvári iskolaigazgató. Kemenesi Ágoston csornai 
tanár pedig az 1872-ben megalakult Sopron me-
gyei első Takarékpénztár első éveinek feltárásával 
enged bepillantást a vidéki polgárosodás sajá-
tosságaiba. 

A Hagyomány címszó alatt három érdekes írást 
olvashatunk. Elsőként S. Balázs Lívia győri tanárnő 
a Rábaköz hiedelemvilágából a halál és lélek kér-
déskörével kapcsolatban nyújt gazdag terepgyú'j-
tési anyagot, szövegközlést és kitűnő értékelést. A 
rábaszentmihályi házassági szokásokról közöl ér-
dekes történeti adatokat (múlt század közepi 
móringlevél és házassági szerződés közlésével) 
Horváthné Takács Judit tanárnő. Az országos vi-
szonylatban jelentős rábaközi viselet egyik sajátos 
darabjáról, a csornai aranyfonalas kendők és a 
díszes kobakok viselésének módjáról, viselet-
történeti vonatkozásairól ad tanulságos képet V. 
Szalontay Judit múzeumigazgató, aki a Csornai 
Múzeum gyűjteményét 1970-től 45 csornai család 
hagyatékával gyarapította. 

PAPP JÁNOS: 
A békéscsabai műkedve lő színjátszás 
története (1845-1944) 

Az amatőr színjátszók minden időben küldetést 
teljesítettek, az előadások bevételéből származó 
koronákkal, forintokkal, krajcárokkal pedig rend-
szeresen elősegítették valamilyen jótékony cél 
mielőbbi megvalósulását. Mivel Békéscsaba abban 
a szerencsés helyzetben volt, hogy az ország 
számos nagyvárosát megelőzve, már 1879-től ál-
landó kőszínházzal rendelkezett, így a hivatásos 
társulatok rendszeresen tartottak rövidebb-hossz-
abb szezonokat (olykor évente többet is). Ez a 
körülmény (az igényes játékhely lehetősége) érez-
tette kedvező hatását az amatőr színészet terén is, 
hisz helyet adott különböző egyesületek fellépései-
hez. 

Békéscsaba történetében és fejlődésében a múlt 
század középső harmadának meghatározó jelen-
tősége volt. 1840-ben mezővárossá nyilvánították, 
1845-ben megkötötték az örökváltsági szerződést, 
és megrendezték az első (dokumentummal igazol-
ható) békéscsabai műkedvelő előadást. 

Véletlennek köszönhető, hogy az utókor tudo-
mást szerezhetett erről a bemutatóról. Több mint 
fél évszázad elmúltával, 1899-ben egy olvasó az 
egykori színielőadás általa megőrzött színlapját 
beküldte a Békésmegyei Közlöny szerkesztő-
ségébe. Ebből megtudjuk, hogy a magukat Csabai 
műkedvelőknek nevező csoport tagjai 1845. már-
cius 24-én „a Csabán létesítendő kórház pénz-
alapjának gyarapítására a nagy vendégfogadó 
tánctermében" előadták Gaál József Szerelem és 
champagnei című vígjátékát. A színlapon 3 női 
valamint 12 férfi szereplő neve olvasható, közülük 
többen a város neves és ismert családjainak (Vilym, 
Haán, Omaszta) tagjai. Mivel ennél korábbi ren-
dezvényről nincs tudomásunk, így ezt az alkalmat 
tekintjük a békéscsabai színjátszás kezdetének. 

A szerző példás műgonddal járt el anyaga 
összeállításában, ki tűnő a tematika, a szerkezet, az 
amatőr színjátszás történetének leírása pedig 
olvasmányos, érdekes. Az előszó után négy fejezet-
ben mutatja be a műkedvelő színészvilág csabai 
történetét. Az első fejezetből megtudhatjuk, hogy 
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maga Munkácsy Mihály is fellépett 1866-ban Szig-
ligeti Ede A mama című művében. A második 
részben arról értesülünk, hogy a Vigadó 1879-ben 
nyílt meg (március 8-án) és Szigeti József darab-
jával (Falusiak) mutatkozott be a publikumnak. 
1914-től 1917-ig, a világháborús években meg-
szakadt a színházi élet is. A harmadik fejezet 
érdekessége többek között a BIME (Békéscsabai 
Iparosifjak Művelődési Egyesülete) megalakulása. 
Egyéves működése a legjelentősebb versenysikert 
jelentette e régió színjátszásának, hisz 1930-ban 
Nóti Károly A motor című egyfelvonásos darab-
jával bejutottak a kerületi döntőbe. A negyedik 
rész kuriózuma, hogy 1931-ben megalakult Pluhár 
Mihály szervezésében az Általános Népegylet 
szlovák nyelvű csoportja is, régi igényt elégítve ki 
ezzel a szlovák nyelvű közönség örömére. 

Az elemzést jegyzetanyag követi, majd az Adat-
tár című rész időrendben veszi sorra az önálló szín-
házi előadásokat, külön fejezetet szentelve a szlo-
vák nyelvű bemutatóknak. Ezek u tán jön a kötet 
legszemléletesebb része, a húsz fotóból álló kép-
anyag, melynek első darabja, az 1867-es Békés-
Csaba látképe, először kerül publikálásra. 

Diáknak, pedagógusnak, színésznek, helytör-
ténésznek egyaránt ajánlható könyv, alapos 
munka, impozáns nyomdai termék, méltó a fi-
gyelemre. 

Kántor Zsolt 

A zalatárnoki Szent Anna plébánia 
és községei története 

P. Takács József Ince 1956-ban lezárt hatalmas 
értékű monográfiája három helyen lappangott a 
szerző halála (1974) utáni megjelentetéséig: a tár-
noki plébánián, a családnál és a Göcseji Múzeum-
ban. Mint féltett kincset kellett óvni, rejtegetni, 
hiszen témájánál fogva a szocialista kultúrpolitika 
aligha tartotta kívánatosnak publikálását, sőt meg-
ismertetését. A „negyven év" különösen azokat a 
történeti műveket ítélte szilenciumra, amelyek a 
haza, vagy annak kisebb szelete múlt ját firtatták. 
Mert ez a múlt egyértelműen hadüzenet számba 
ment a győztes és sikerekre épült szocialista rend-
szernek, és mert azt az igazságot szólaltatta meg, 
hogy át lehet vészelni, túl lehet élni a szellem és 
kultúra barbár beavatkozását. És ha ez a gondolat 
egy Isten háta megetti magyar faluban, netán egy 
plébánia falai között örökmécsesként pislákol, el 
kell oltani. Igen, mert implicite is benne van a ma-
gyar jövendő, vagy egy rendszerváltás lehetősége. 

Gondolt-e erre Takács József Ince? Minden bi-
zonnyal. Hiszen az a több, mint 400 oldalas opus, 
amely a XV. századtól vizsgálgatja Zalatárnok 
történetét, amely történelem egyértelműen su-
gallja, hogy Tárnokot sem a török, sem a német 
korszak, sem a szovjet uralom nem tudta felőrölni. 
A „gyepű' ' sorsára jutott, s talán mind a mai napig 
ebben a sorsban kell osztoznia, védeni az erkölcsi 
értékeket a nagy megpróbáltatásokkal járó tár-
sadalmi, gazdasági, politikai változásokban. 

A szerző tudós ferencrendi szerzetes volt, aki 
átélte a trianoni területmanipulációt, és a II. 
világháború utáni egyházi üldöztetést. Mint fe-
rences barát vérző szívvel viselte el a rend tar-
tományát keresztül-kasul metsző politikai hatá-
rokat, még keservesebb élményt jelentett számára 
a háború utáni megpróbáltatás, amelyet rendje és 
személye ellen folytatott a magyar-szovjet állam. 
És noha angyali türelemmel hordozta keresztjét, 
tekintetét mindig a napfény felé fordította. Isten 
kifürkészhetetlen akarata, és népe felé, ahová 
Gazdája állította. Rendíthetetlen alapossággal ku-
tatta a múltat, még a porszemecskék sem kerülték 
el figyelmét. Fel kellett építenie egy „katedrálist", 
noha alig volt építőanyag, vagy hozzá való 
szerszám. Különös érdeme a műnek, hogy az 
építőkövek távoli vidékekről származnak, de az 
építők tárnoki emberek, akik vissza-visszatérőleg 
megjelennek a kötet oldalain. Öt évszázad pereg le 
szemünk előtt egy plébánia prizmáján keresztül. 
Olykor alig látunk valamit a sárba veszett zalai 
falucskából, máskor meg tündöklő valóságában áll 
előttünk. Elpusztíthatatlanul. 

A szerző ferences szerzetes volt, ez erősen rá-
nyomja bélyegét írására. Kezdve attól, hogy hitelt 
érdemlően bizonyítja, a ferences rend valaha 
fészket rakott a faluban. Rövid időre ugyan, mégis 
meghatározó jelleggel. Nagy kár, hogy a késő 
középkori tárnoki kolostor elpusztult, s csak 
néhány okmányban lelhető fel nyoma. Mert ha a 
kolostor és rend megmarad, merőben más jövendő 
előtt állhatott volna a település. Szó lehetett volna 
akkor a kolostori iskoláról, a művelődésre, 
környezetre gyakorolt hatásáról, mesterségek, 
földművelés tanításáról, amelyeknek perspektívái 
hamvába dőltek. Ám a kegyurak önös érdekei ezt 
az álmot keresztülhúzták, s maradt egy kolostor és 
szerzetesek nélküli falu. 

Kissé kiszolgáltatva a földesurak - a kegyurak -
szeszélyeinek, akik a plébániával hol törődtek, hol 
pedig alig. Valójában a plébánia sorsa volt Tárnok 
sorsa. Ahogyan düledezett a paplak, úgy a temp-
lom, de úgy a falu is. A népi vallásosság azonban 
átmentette a plébániát az önzésen. Igaz, vallja a 
szerző, időnként egyház-főhatósági beavatko-
zásra. 

Úgyszólván minden apró részletről tájékozód-
hatunk a monográfiában. Anyakönyvek adatai 
árulkodnak a népességmozgásról, születésekről, 
házasságkötésekről, temetésekről. Feljegyzések 
szólnak a régi egyházi járulékokról, tizedekről, 
stólákról, de arról is, hogy kik gyóntak, áldoztak. 
Egy falu közösségének hitélete tárul fel előttünk. A 
kötet „szellősebb" oldalain találkozunk a folklór, a 
népdal, a népszokások, a népmesék, a rémtör-
ténetek anyagával. Értékesek a lakosságról közölt 
kataszterek. Ezekből következtetni lehet a be-
településekre, a családok, családtagok számára, 
anyagi helyzetére, a népesség vallásos meg-
oszlására. Mindeközben nyomon kíséri a kul-
turális, gazdasági fejlődést. Külön figyelem kíséri 
az iskolát és az oktatást. 

A tárnoki plébániát aligha lehetne megismerni 
filiái nélkül. Kozmadombja, Tófej, Tüttös, Vakola, 
Oroklán, Vadamos, Iborfa, sőt néhány puszta is a 
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plébánia lelki szolgálatkörébe tartozott. A bir-
tokviszonyok alakulása, ide-oda költözés, a né-
pesség természetes szaporodása egy-egy ember-
öltőnyi idő alatt megváltoztatta a falu lelki 
térképét, ám a plébánia központi jellege nem 
szűnt meg. A falu kimagaslóan magas lélekszáma 
„uralkodóvá" tette filiái felett. Pedig volt idő, 
amikor egyik-másik filia el akart szakadni Tárnok-
tól, bizonyos puszták megszűntek, vagy elnéptele-
nedtek, vagy volt idő (1735), amikor Tárnok maga 
is filiája volt Novának. 

Takács Imre poszthumusz kötete „tankönyv" le-
hetne. Legalábbis azok számára, akik monográfiát 
kívánnak készíteni szűkebb pátriájukról, falujuk-
ról. Példa lehet számukra az anyaggyűjtés, a fel-
dolgozás, az értékelés, de különösen a módszer. 
Ami pedig lenyűgöző: az emberközpontúsága és 
szép magyar stílusa. 

A kötet szerkesztői Kapiller Imre és Szinku Mihály. 
Kiadta a zalatárnoki Faluvédő és Közművelődési 
Egyesület (1997). 

Dr. Rédey Pál 

A celldömölki Berzsenyi Dániel 
Gimnázium jubileumi évkönyve 

Kemenesalja gimnáziuma az 1996/97-es tanév-
ben ünnepelte megalapításának 50. évfordulóját 
Annak idején az iskolát a társadalmi szükséglet 
hozta létre. Kemenesalja lakosságában, elsősorban 
az értelmiségében a II. világhábonít követően meg-
fogalmazódott, hogy a legnagyobb érték a tudás, 
azt pedig korábban csak Pápán és Szombathely 
középiskoláiban lehetett megszerezni. Ez a körül-
mény arra késztette a nagyközség vezetőit, hogy 
beadvánnyal forduljanak Keresztúry Dezső akkori 
vallás és közoktatási miniszterhez, s kérjék a 
celldömölkiek nevében az intézet megalapítását. 
A miniszter a nagyközség vezetőinek, a demokra-
tikus pártok képviselőinek kérését jogosnak találta, 
s 1946. november 26-án kelt leiratával megala-
pította a Celldömölki Állami Gimnáziumot. 

A könyv szerkezetileg 3 részre tagolható: I. Az 
iskola története. II. Az iskolát benépesítő tanulók 
és tanárok névsora. III. Képek az iskola múltjából. 

Tanárai között országosan ismert személyiségek 
voltak. Vas Károly, az iskola első igazgatója, aki a 
Felvidék demokratikus szellemiségét hozta ma-
gával az érsekújvári gimnáziumból, tanártársaival 
- Berend Miklóssal, Maróti Józseffel és Maróti 
Józsefnéval - együtt. Megismerkedünk Jónás Már-
tonnal, a híres tankönyvíróval, akinek alakját 
legendák veszik körül, Horváth Jenővel és tanít-
ványával az 1962-es év Nemzetközi Matematikai 
Diákolimpia első helyezettjével, Sebestyén Zoltán-
nal, Szente Imrével, a Kalevala fordítójával, a sok 
nyelvet tudó tanárral; Végh Józseffel, a kiváló 
nyelvésszel. 

Felvetődik a kérdés, hogy egy kistelepülés (1978-
tól kisváros) hogyan tudott ennyi szép eredményt 
felmutatni, beleértve az egyetemi és a főiskolai 

felvételiken elért jó eredményt is. (1946-1970 kö-
zött a felvettek aránya a jelentkezőkhöz viszo-
nyítva 66 % volt.) 

A választ Vinter József iskolaigazgató elemzése 
adja meg. „A siker két eredőből tevődik össze: a 
mindenkori tanári kar hivatásszerető munkájának 
hatékonyságából, valamint a tanulók tehetségéből 
és szorgalmából. A tanárok tudásuk javát adták, a 
tanulók pedig többségében szorgalmasan végezték 
munkájukat , éltek az iskola által felkínált le-
hetőségekkel. Gimnáziumunkra jellemző volt a 
szélsőségektől mentes útkeresés, a korszerűségre 
való törekvés, természetesen a hagyományos 
értékek megőrzése mellett." 

Az emlékkönyv nemcsak az iskola 50 éves 
történetére való visszaemlékezést, s az intézet 
jelenlegi állapotát mutatja be, hanem szól a 
jövőnek is. Az iskola szellemiségét a nevét viselő 
Berzsenyi Dániel intelmei vezérlik. Joó Antalné 
igazgatóhelyettes „Berzsenyi a miénk ..." című 
írásában megfogalmazza az iskola nevelési 
célkitűzéseit: 

„A nyugati filmek talmi értékein felnövő, csil-
logó külsőségek után sóvárgó fiatalokat és a gyors 
sikert és még több pénzt hajszoló felnőtteket Ber-
zsenyi sztoikus bölcsességével intjük mérték-
tartásra, időtálló értékek teremtésére és be-
csülésére: 

Rendeltetésünk nem magányos élet 
S örök komolyság és elmélkedés, 
Hanem barátság és társalkodás 
S nem a világi jókat megtagadni, 
De józan ésszel vélek élni tudni 
A bölcsességnek titka és jele. 

(Vitkovics Mihályhoz)" 
A szép kivitelű kiadványt Celldömölk polgár-

mestere ajánlja az olvasónak. Emlékeztetőül és 
tanulságul. (Kiadta az iskola, 1997.) 

Tungli Gyula 

SZŰCS SÁNDOR: 
A ványai juhbehajtás és más históriák 

A Ványai Helyismereti Füzetek második száma-
ként Szűcs Sándornak, a sárréti népélet kiváló ku-
tatójának válogatott írásait tette közzé a Dévavá-
nyai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület. Az 
58 oldalas füzet tipográfiai képe az első szám 
igényességét folytatja. A válogatás és szerkesztés 
munkáját végző Hajdú József rövid előszavában 
Szűcs Sándor munkásságának legfőbb jellem-
zőjeként azt emeli ki, hogy egész életét szülőföldje 
kutatásának szentelte, s vizsgálódásainak ered-
ményét szépírói igénnyel megformált írásokban 
igyekezett visszajuttatni a Sárrét népéhez. A vá-
logatás Dévaványához fűződő írásokat gyűjt cso-
korba, amelyek a népélet jeles alakjait és helyeit 
idézik föl. 

A régi barát és pályatárs, Balassa Iván mutatja be 
Szűcs Sándor életútját (1903-1982), aki Györffy 
Istvánnal, Móricz Zsigmonddal , Szabó Pállal, 
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Veres Péterrel tartott kapcsolatot. A történe-
lem-földrajz szakos tanári diplomával rendelkező 
kutató ifjú kora óta élte és figyelte népének életét, 
hagyományait , s szívós kutatómunkája ered-
ményeként 1942-ben kiadta A régi Sárrét világa 
című kitűnő munkáját. 1946-ban megszervezte a 
Sárréti Népfőiskolát, 1952-ben pedig a mestere, 
Györffy István által alapított karcagi Nagykun 
Múzeum igazgatója lett. Igen sikeres és tevékeny 
muzeológusi szolgálata után nyugdíjasként 
szülőfalujába, Biharnagybajomba visszavonulva is 
folytatta néprajzi kutató és publikáló tevé-
kenységét. A most újra kiadott füzet A régi Sárrét 
világa mellett más munkáiból is válogat; igen 
érdekes részleteket olvashatunk a Régi magyar vízi-
világ, a Pusztai szabadok, a Betyárok, pandúrok, egyéb 
régi hírességek című kötetekből is. 

A Ványai Helyismereti Füzetek első számában a 
település és a környék történeti múltjának jelleg-
zetes eseményeit kívánták bemutatni, a második 
szám a népélet, a néprajz táji jellemzőit, folk-
lórhagyományait ismerteti meg. S ezt úgy teszi, 
hogy egyúttal tudatosítja a füzet olvasóiban a Sár-
rét tudósának, Szűcs Sándornak érdemeit. Ez 
egyúttal kötelezettséget is jelent a honismeret, a 
hagyományápolás mai munkásai számára: töretlen 
hűséggel kell folytatni az általa kezdett munkát. 

Kováts Dániel 

Bellosics Bálint: 
A gyermek a magyar néphagyományban1 

Bellosics Bálint (1867-1916) a neves bajai et-
nográfus, pedagógus egy, még a szakemberek által 
se nagyon ismert, ugyanakkor értékes, napjaink-
ban is érvényes megállapításokat tartalmazó, nem 
kis forrásértékkel bíró néprajzi tanulmányát újból 
kiadta a Szórakaténusz Játékmúzeum. A terjedel-
mes tanulmányra már Sztrinkó István felhívta a 
figyelmet, erről tanúskodik az újra kiadott 
tanulmány előszava, amelyben Sztrinkó egy kü-
szöbön álló ú j kiadás bevezetéseként arról is szólt, 
hogy hogyan, milyen indítékok, korábbi kezde-
ményezések továbbfejlesztéseként keletkezett ez 
a tanulmány (Hermann Antal biztatására, Wlis-
lockiné Dörfler Fanni nyomain indulva.) Sztrinkó 
szép tervét, azonban csak most, 1998-ban, tudta 
Kriston Vizi József megvalósítani. A Játéktörténeti 
Füzetek sorozatszerkesztője, biztos kézzel nyúlt Bel-
losics Bálint 1903-ban, a bajai tanítóképző intézet 
XXX. értesítőjében, úgynevezett „programérte-
kezésként" (és egyidejűleg kíilönlenyomatként is) 
megjelent, jó kétíves tanulmányához, ő is - akár-
csak Sztrinkó - Bellosics tanulmányát inkább tár-
gyi néprajzi (a játék muzeológiáját tartva szem 
előtt), mint társadalomnéprajzi szempontok alap-

1 Adatok a magyar gyermek néprajzához. 
Játéktörténeti Fiizetek II. Kecskemét, 1998. 
Sztrinkó István előszavával. A Szórakaténusz 
Játékmúzeum kiadása. Sorozatszerkesztő: 
Kriston Vizi József. 

ján értékelte. Miért is ne szemlélte volna így, hiszen 
azt a néprajzi muzeológia, a néprajzi gyűjtést- tár-
gyit és szellemit egyaránt- ismerő, gyakorló, sőt 
gyűjtési útmutatót is készítő, múzeumszervezési 
tanácsokat is adó Bellosics Bálint írta. Természete-
sen a tanulmány nem ilyen egyoldalú. Bellosics 
nagyon is széleskörű társadalomnéprajzi alapot 
mutatott be és behatóan foglalkozott a gyermek-
lélektan szerepével is. Bellosics kiváló pedagógus 
is volt, vagy elsőrenden az volt. Ezt bizonyította 
azzal is, hogy közvetlenül az első világháború 
kitörése előtt egyik fő mozgatója volt a korai nép-
főiskolai mozgalomnak, amelynek működési terü-
letén érdekes „eredménye" volt a rövid életű ba-
jaszentiváni és sükösdi falugimnázium, vagy 
ahogy akkor mondták: parasztgimnázium. Bel-
losics újból megjelentetett tanulmánya éppenúgy 
néprajzi-, mint pedagógiai munka és mindenkép-
pen úttörő jelentőségű írás volt. Annak, hogy 
hatása csak évtizedek múltán mutatkozott többek 
tevékenységében; kutatásaiban és feldolgozá-
saiban (Gönczi Ferenc 1937., Gazda Klára 1980., 
Fügedi Márta 1988., Homok Lajosné 1991. stb.) 
amellett, hogy nagyon hozzáférhetetlen helyen 
jelent meg az is volt az oka, hogy a hamarosan 
kitörő első világháború és már megelőzően a hadi 
gazdálkodás bevezetése, majd pedig utána a forra-
dalmak és az ellenforradalom teremtette szegény-
ség nem kedveztek a szellemi erőfeszítéseknek. 

• Örülnünk kell Bellosics tanulmánya újbóli 
kiadásának. Mert egyrészt felhívhatjuk korunk 
tudományosságának a figyelmét Bellosics Bálint 
személyiségére; másrészt világosabban állhat előt-
tünk a néprajzi érdekű gyermektanulmányok 
kezdete. De felvilágosítással szolgálhat napjaink 
örvendetesen szaporodó néprajzi-, társadalom-
néprajzi igényű gyermektanulmányainak folya-
matosságát tekintve is. 

Dankó Imre 

Viselet és történelem - viselet és jel 
(Szerk.: Korkes Zsuzsa, Múzeumi Füzetek 
45. Aszód, 1996. 170 lap) 

Viselet és történelem - viselet és jel címmel 
került megrendezésre 1996. augusztus 14-15-én az 
aszódi Petőfi Múzeumban az a néprajzi konferen-
cia, melynek előadásai a Múzeumi Füzetek című 
sorozatban még az év folyamán megjelentek. A 
rendezvényhez kapcsolódóan került sor a múze-
umban arra az ünnepélyes kiállítás-megnyitóra, 
mellyel az Ünnepek és hétköznapok a Galga mentén 
című időszaki kiállítás keretében a környező táj-
egység színpompás viseletével ismerkedhettek 
meg az érdeklődők és a szakmai közönség. A kon-
ferencia megszervezését és a kiállítás létrehozását 
különböző pályázatok támogatásával és a múze-
u m munkatársainak hatékony közreműködésével 
tudta megvalósítani a Petőfi Múzeum akkori 
néprajzszakos muzeológusa, Korkes Zsuzsa. 

A szerkesztő, egyben programszervező előké-
szítő munkájának, határozott szerkesztői fel-
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lépésének köszönhető az, hogy ilyen dicséretesen 
hamar könyv alakban is hozzáférhetővé vált a 
tudományos tanácskozás anyaga. A kötet tanul-
mányainak tematikája a különböző viseletek 
néprajzi módszerekkei és történeti források alapján 
történő elemzésére is példákkal szolgál. 

A történeti megközelítést képviselik azok a szer-
zők, akik levéltári kutatások alapján (hagyatéki 
leltárak, végrendeletek és egyéb források adatai-
nak elemzésével), történeti ábrázolások, illetve 
fotóanyag vizsgálatával bővítve az adott viseletre 
vonatkozó ismereteinket, tehát a történettudo-
mány módszereinek segítségével számos új adatot 
hoznak az életmódvizsgálat, a viselettörténet ku-
tatása terén. Különösen érdekes vizsgálati szem-
pontokat vet föl írásában Horváth József, aki az 
1600-as években keletkezett győri végrendeletek 
földolgozásával foglalkozik. A vizsgált forrás-
anyag gazdagsága is lenyűgöző, hiszen a XVII. 
század első feléből fönnmaradt 549 testamentum-
ból 525 magyar nyelvű, s ebből 386 immár a szerző 
által feldolgozott tétel. Az irategyüttes jelentősége 
nem csupán abban rejlik, hogy számos adatot 
(ruhadarabok megnevezését, anyagok, színek 
megjelölését stb.) tárhat föl a szakavatott kutató, 
hanem alkalmat ad a társadalomtörténeti vizs-
gálódásra is. Más megközelítési aspektussal talál-
kozunk S. Bnlázs Livin munkájában, aki egy győri 
polgár 1640-ben keletkezett végrendelete és a 
fönnmaradt hagyatéki leltár alapján tesz kísérletet 
a kor férfi viseletének bemutatására - s a történeti 
forrásanyag tanulmányozása során újabb vizs-
gálódási lehetőségeket fogalmaz meg. Nagy Varga 
Vem tanulmányában a XIX. századi ceglédi viselet 
kutatása során, az írott források következetes 
összevetése alapján, az inventáriumok összehason-
lító elemzésével fogalmazott meg társadalom-
történeti és viselettörténeti következtetéseket. A 
történeti vizsgálódások sorában érdekes színfoltot 
és sajátos megközelítési módot jelent Hajdú Tamás 
írása, mely körültekintően elemzi a katonai vise-
letek hatását a paraszti öltözködésre a XV111-XIX. 
században. H. Bathó Edit tanulmányában - a tör-
téneti források számbavétele mellett - a régészeti 
feltárások adatait is fölsorakoztatva mutatja be a 
nagy múltú jászok öltözetének meghatározó 
jegyeit, összefoglalásában a XIII. századtól a XIX. 
századig vizsgálja a jászsági viselet alakulását. A 
kalocsai viselet XX. századi „sikertörténetének" 
fölvázolásával számos napjainkban is érvényes 
kérdést fogalmaz meg Romsics Imre, amikor a nép-
művészet és hagyományőrzés, hitelesség és 
világhír címszavak mögötti részleteket, összefüg-
géseket és ellentéteket fejtegeti írásában. 

A tanulmánykötet további cikkei elsősorban a 
klasszikus néprajzi leírások eszköztárát fölvonul-

tatva fogalmaznak meg egy-egy problémakört, 
sokszor bővítve kutatási szempontjaikat az anyag 
által nyújtott egyéb kiegészítő módszerekkel is. A 
nyíregyházi tirpákok népviseletét a XIX. század 
második felétől veszi vizsgálódás alá Bodnár 
Zsuzsa, aki a dokumentatív fotóanyagot használta 
kiegészítő forrásanyagként. Bárkányi Ildikó az 1930-
as évek gyermekviseletének vizsgálatát Csong-
rádon végezte el. Beszámolója egy nagyobb léleg-
zetű társadalomnéprajzi szemléletű kutatás rész-
témáját ismerteti. Munkájában ugyancsak kiemel-
kedő fontosságúnak tekinti a történeti fotóanyag 
tanulmányozását. A csornai női viselet sajátos-
ságait Szalontai Judit írásából ismerhetjük meg. Az 
egykori mezőváros gazdag női öltözetét a selyem-
anyagok használata jellemezte, s a fejviseletet ki-
egészítő aranyhímzéses kendők tették ismertté. A 
Galga mentén még ma is megőrzött színes nép-
viselet három kutató írásában tárul elénk külön-
böző vizsgálódási szempontokat követve. A püs-
pökhatvani viselet jellegzetességeit mutatja be 
Lami István, aki szülőfaluja második világháborút 
követő életmódváltását és ezzel összefüggésben a 
„kivetkőzés" és a hagyományos öltözet válto-
zásának folyamatait is ismerteti. Az Alsó-Galga 
mente jellegzetes öltözetét, a bagi női ünnepi vise-
letet ismerteti tanulmányában Horváth Terézia. A 
női ruházat egyik legfontosabb meghatározó 
jegyét, a színek használatát vizsgálta gyűjtéseiben. 
A színek és az öltözet egyes darabjai egymáshoz 
rendelhetőségének bonyolult rendszerét, a külön-
böző jelentéstartalmak színekkel megfogalmaz-
ható megnyilvánulási módjait vázolja föl mun-
kájában. Korkes Zsuzsa tanulmánya a női öltözet 
jellegzetességeit a tájegység valamennyi viseleti 
csoportjánál egyformán megragadható azonos-
sági pontok alapján ismerteti: az asszonyok 
életében bekövetkezett változások kifejeződését, a 
színek és egyes ruhadarabok használatában meg-
ragadható módosulásokat vizsgálja. A XVIII. szá-
zadtól nyelvi szigetként elzártan fejlődő Zoboralja 
(ma Szlovákia) 13 magyar falujának színes vise-
letét, az összetartozó falvak öltözetének azo-
nosságait és a kisebb egységek elkülönítésének az 
öltözetben, a színhasználatban és a formai sajá-
tosságok apró variánsaiban megmutatkozó jelleg-
zetességeit Kocsis Aranka tanulmányából ismerhet-
jük meg. 

A tanulmánykötet írásai a viseletkutatás leg-
újabb eredményeit összesítik, az adott közösség 
viseletében megfogalmazott jelrendszer működé-
sének kulcskérdéseit fogalmazzák meg a szerzők. 
Az egyes publikációkat gazdag illusztrációs anyag 
egészíti ki. 

Viszóczky Ilona 
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HÍREK HÍREK 

1848/49-es emlékmű Bánhorvátiban 

Nagy Károly nyugdíjas iskolaigazgató, az ózdi 
Lajos Árpád Honismereti Kör vezetője, Alkotó 
Díjas helytörténész fából faragott 1848/49-es em-
lékműegyüttest adományozott szülőfalujának, 
bánhorváti községnek. 

Felavatására ünnepélyes keretek között került 
sor. A rendezvény a zsúfolásig megtelt református 
templomban hálaadó Istentisztelettel vette kez-
detét. Igét hirdetett Demeter Zoltán lelkipásztor. 
Majd a templom szomszédságában felállított em-
lékműnél folytatódott a program. Az itt megjelen-
teket Varga Andrásné polgármester üdvözölte, 
majd a Bánhorváti Általános Iskola diákjai adtak 
színvonalas irodalmi műsort . Ezt követően Nagy 
Károly méltatta a 150 évvel ezelőtti forradalom és 
szabadságharc jelentőségét, soha el nem múló em-
lékét, dicső örökségét. 

Névszerint is megköszönte az alábbiaknak az 
emlékmű felállításánál végzett munkájukat: Ma-
gyar Sándor, Magyar László, Debreceni Lajos, De-
meter Zoltán, Koós József, Mátyás István, Kriston 
Károly. 

Az ünnepséget követően arra kértük Nagy Ká-
rolyt, mutassa be az emlékművet. 

- A baloldali oszlop, amelyen az 1848-as évszám 
áll, azt jelzi, hogy akkor kezdődött a forradalom és 
a szabadságharc. A középső oszlop fejezi ki magát 
a szabadságharcot. „In memóriám" felirat van rajta 
és Kossuth címer. Majd a jobboldali oszlopon az 
1849-es évszámot olvashatjuk, amely jelzi a 
szabadságharc bukását. Elöl pedig a kis táblán a 
nemzetőrök sapkája és a fegyverzetüket szim-
bolizáló utánzat látható. Az emlékművet kö-
rülvevő nyolc oszlop pedig a fenyves alatt nyugvó 
nyolc hősre emlékezet. 

- Ki készítette az emlékművet? 

- Igó Aladár, a szlovákiai Gömör megyei Han-
ván élő szobrászművész barátom. A művész úgy 
tervezte meg az emlékszobrot, hogy az alkotóele-
mek jól szimbolizálják a 150 éve történteket. 

Adományommal a szülőfalum iránti hűségemet 
és mint helytörténész, a történelem iránti elkö-
telezettségemet, a múlt hagyományainak ápolását 
kívántam kifejezni. 

Kerékgyártó Mihály 
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Bakay Kornél: Őstörténetünk régészeti forrásai. 
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Bencsik János munkássága. Önéletrajz és 
bibliográfia. A B-A-Z Megyei Múzeumok munkatár-
sainak bibliográfiája 11. Miskolc, 1998.54 old. 

Bereczki tájakon. Szerk.: Balogh András, Ferentzi 
László, Szincsok György. Medium Könyvkiadó -
Bereck község 1998.175. old. 

Bihar. írta: Borbély Gábor, Csernák Béla, Mnhajduda 
János. Partiumi Füzetek. 1. Szerk: Dukrét Géza. 
Kiadja a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Em-
lékhely Bizottság és a Bihari Református Egy-
házközség, 1997.12 old. 

Bihari Napló Kalendárium 1998: Nagyvárad 
1998. 223. old. - A tartalomból: Dérer Ferenc - Pálfy 
Török László: Magyar szigetek a Belényesi-
medencében; Településneveink kisszótára; Szilágyi 
Aladár: Biharország 1848-ban. 

Csomortáni Magdolna: Felcsík helynevei I. 
Magyar Névtani Dolgozatok 149. Szerk.: Hajdú Mi-
hály Kiadja az ELTE Magyar nyelvészeti tan-
székcsoport Névkutató Munkaközössége Bp. 1997. 
152. old. 

Dánielisz Endre: Nagyszalonta. Partiumi füzetek 
4. Szerk.: Dukrét Géza Kiadja a Partiumi és Bánsági 
Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság és Nagy-
szalonta Református Egyházközsége 1998.92. old. 

Emlékkönyv a Kézdivásárhelyi Múzeum 25. 
évfordulójára. Médium Kiadó Sepsiszentgyörgy 
1997. 135. old. - Incze László: A Kézdivásárhelyi 
Múzeum története; Cserey Zoltán: Kézdivásárhely a 
határőrség korában; dr. Kilián István: A kantai mi-
norita iskoladrámák; Haszmann Pál: Ipartörténeti 
hagyományok Kézdivásáhelyen; Antal Árpád: 
Karizma és önszerveződés; Katona Szabó István: 
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Balázs Márton (néprajzkutató) emlékezete; Kis-
györgy Zoltán: Bányai János geológus tudományos 
munkássága; Róth András Lajos: Bányai János a 
tanár és lapszerkesztő. 

Ethnographia. A Magyar Néprajzi Társaság 
folyóirata. Szerk: Lukács László. 1995.2. 425-1196. 
old.-A tartalomból: Kuti Klára: Napi étkezések és 
étrendszerkezet a kora-újkori közép-európai ud-
vari rendtartásokban; Nyisztor Tinka: A levesétel 
szerepe egy moldvai falu [Pusztina] táplálko-
záskultúrájában; Nagy Balázs: Székely vándorló 
méhészkedés; Szekeres Gyula: Kísérlet egytelepiilés 
szekérkészletének tipológiai elemzésére; Nagy 
Janka Teodóra: A mórágyi kerámia és a korai népraj-
zi kerámia történeti kérdései; Vida Gabriella: A 
miskolci céhes fazekasság (1768-1900); Varga Éva 
Teréz: Faeszközkészítés Bakonybélben; Mihályfi 
Márta: Veszprém megyei karácsonyi népszokások 
funkcionális összehasonlító vizsgálata; Deli Edit: 
Hajdúböszörmény lakáskultúrája; Kövecses-Varga 
Etelka: Szakrális emlékek és hagyományok Eszter-
gomban és környékén; Tornán Erzsébet: A kegytár-
gyak élete; Stekovics Rita: Cacica (Kácsika) - a római 
katolikus magyarok bukovinai búcsújáró helye; 
Pilipkó Erzsébet: Etnikai és vallási identitás a salánki 
görög katolikusok körében; Tóth G. Péter: „Ezen 
három szó: hamar, messze, későn, pestis ellen or-
vosságod lészön." Túlélési stratégiák és elvek pes-
tisjárványok idején 1737-1745.; Limbacher Gábor: 
Gyógyító asszonyok Nógrádban a XX. szd. végén; 
Deáky Zita: A bába a magyar népi társadalomban; 
Juhász Katalin: Tisztálkodás és szépségápolás Abán 
a két világháború között; Czingel Szilvia: Mosástól 
vasalásig: higiéniai szokások változása Kéménden; 
Sándor Ildikó: Hangszerkészlet és táncélet változása 
Klézsén; Granasztói Péter: Szórakozási szokások a 
Városligetben (1872-1940); Vasvári Zoltán: Bolond, 
aki nem kártyázik! hagyományos közösségek 
kártyázási gyakorlata a XX. szd-ban; Balajthy 
Katalin: Petrás Inczéről, ismert és újabb levelei 
kapcsán; Szabadfalkvi József: Herman Ottó a Népraj-
zi Múzeum megteremtéséért; Balassa Iván: Szabó T. 
Attila és az erdélyi magyar néprajzkutatás; Lukács 
László: Gunda Béla. 

Érmihályfalva. Szerk: Báthori Ferenc, Bokor Irén, 
Kiss Kó'rösi Jolán. Kiadja az RMDSZ Érmihályfalvi 
Szervezete. 1997. 96 old. - Rövid községmo-
nográfia. 

Fodor István Ferenc: Jászjákóhalma. Tájak-
Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 555. Jászjákóhalma 
1997.16. old. 

Dr. Frisnyák Sándor: Térképek Borsod vár-
megye történeti földrajzáról. Nyíregyháza 1997.47. 
térkép. 
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Gorza Sándor: Szülőföldem, Nagyrákos. Kiadja 
a Megyei Múzeumok igazgatósága. Szombathely 
1997.103. old. 

Görög Katolikus Gimnázium, Szakközépis-
kola és Diákotthon Szerk.: Grunda János. Hajdú-
dorog 1998.135. old. 

Hada Róbert: Agrártörténeti kiállítás Csala-
pusztán. Magánkiadás, h.n., é.n. 92.old. 

Hangodi László: A protestantizmus története 
Tapolcán. Tapolcaifiizetek 15. Kiadja a Városszépítő 
Egyesület. Tapolca 1996.56. old. 

Hermann István: Plosszer Ferenc káplán fel-
jegyzései 1848-1849-ről a pápai Szent István Római 
Katolikus Plébánia história domusában. Jókai 
Füzetek 21. Kiadja a Jókai Mór Városi Könyvtár. 
Pápa 1998.120. old. 

Herczeg Mihály: Az uradalom épületei Hód-
mezővásárhelyen. Szerzői kiadás. Hódmezővásár-
hely, 1998..52 old. 

Hogya György: Adatok Veszprém város te-
metőinek történetéhez. Szerzői Kiadás. Veszprém, 
1997.124 old. 

Hogya György: A város szolgálatában. Veszprém 
Városi Füzetek 1. Veszprém, 1998. 80 old. -
Veszprém város polgármesterei és tanácselnökei 
(XIX.-XX. szd.) 

Hrenkó Pál: Mikoviny Sámuel mérnök-poli-
hisztor, a dunaalmási fürdőkultúra úttörő kez-
deményezője. Kiadja Dunaalmás Barátainak Köre. 
Dunaalmás, 1997.7 old. 

Járási Lőrinc dr.: Erdőgazdálkodás Bánkúttói 
Nagy Milicig. Kiadja az Észak-Magyarországi 
Erdőgazdasági Rt. Miskolc. 1997.373 old. 

Jókai Mór Általános Iskola, Tatabánya. írta és 
szerkesztette a tantestület. Megjelent az iskola 
fennállása 65. évfordulójára Tatbánya, 1997.65 old. 

Keszei Pál: Vámoscsalád és környéke. Bp. 1997-
265. old. 

Keszeg Vilmos: Jóslások a Mezőségen. BO-
NAMI Kiadó Sepsiszentgyörgy 1997. 151. old. -
álomfejtés, előjelek, analógiás jóslások, intéz-
ményesített jóslás, cseberbe nézés, a meggyorsult 
jövő elhárítása. 

Király Lajos: Vőfélyversek a somogyi lako-
dalomban. Kiadja a Somogy Megyei Honismereti 
Egyesület. Kaposvár, 1997.130 old. 

Kisfalusi János: Isten és a Szűzanya a föld-
műves ember életében. Magánkiadás, 1997. 180 
old. 

Kiss Imola - Tóth Géza - Ivor: Ákos református 
templom, erdélyi Műemlékek 18. Utilitas Könyv-
kiadó. Kolozsvár 1996.12. old. 

Komárom-Esztergom megye kézikönyve. 
Főszerk: Fűrészné Molnár Anikó. Magyarország 
megyei kézikönyvei, 11. Tatabánya, 1997.746 old. 

Kordics József: Sírok, sírjelek a Várad-Olaszi te-
metőben. Partiumi Füzetek 2. Kiadja a Partiumi és 
Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság, a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a 

Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, 1998. 47 
old. és 109 kép. 

Kovács Márta: Zanat község története 1969-ig. 
Magánkiadás 1997. 79.old. 

Kováts Sándor: Jutaspuszta. Életképek az 1930-
as évekből. Kiadja a Veszprém Megyei Honis-
mereti Egyesület. Veszprém 1998. 98. old. 

Kövér István: Forradalom és megtorlás Vas 
Megyében 1956-1960. Sajtó alá rendezte Kuntár La-
jos. Kiadja a Megyei Hjonismereti Egyesület és a 
Honvéd Hagyományőrző Egyesület Szombathely 
1997.481. old. 

A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. 
Kolozsvár, 1997/1. 45 old.-A tartalomból: Pozsony 
Ferenc: Bevezető; Balogh Ferenc: A népi műemlékek 
művelődési hasznosításáról; Gazda Klára: A mú-
zeumok és múzeális gyűjtemények működési 
problémái; Balassa M.Iván: A tájházakról; S. Lacz-
kovics Emőke: Szabadtéri kiállítóhelyek, tájházak a 
Dunáántúlon, Koncz Prf/.Restaurálási-konzerválási 
feladatok szabadtéri kiállításokon; Fazekas Loránd: 
Tájházak, néprajzi gyűjtemények a Partiumban; 
Balázsi Dénes: A székelyszentléleki múzeumház; 
Erdélyi magyar tájházak. 

LIMES Főszerk.: Virág Jenő. Tatabánya 1998./1. 
158. old. - A tartalomból: Fazekas István: A bécsi 
Pázmáneum három évszázada (1623-1947); Ress 
Imre: A közös minisztériumok szerepe a magyar ál-
laméleteben; Szögi László: A bécsi egyetemek és 
akadémák magyar hallgatói a XIX. sz. első felében; 
Újváry Gábor: A tudós Magyarország Bécsben 
(1920-1945); Bodri Ferenc: Fertőn innen - Lajtán túl; 
Szépfalusi István: Legújabb felismerések az 1956/ 
57-es magyar menekülthullámról; Eger György: Az 
őrvidéki/burgenlandi magyarság szociológiai 
jellemzői. 

Miskolc a millecentenárium évében 1-2. Szerk.: 
Dobrossy István. Miskolc 1997.390. + 430. old. 

A múlt őrzése a jelenben. Tatabánya várossá 
nyilvánításának 50. évfordulójára rendezett tudo-
mányos konferencia előadásai. Tatabányai Múzeum 
Tudományos Füzetek 2. Szerk.: Fürészné Molnár 
Anikó, Kiss Vendel, László János. Tatabánya 1998.92. 
old. - Molnár László: A Magyar Bányászati Múzeu-
mok és a tradíciók ápolása az új múzeumi 
törvénytervezet ismeretében; Németh Györgyi: Ipari 
múltunk emlékei; Váczi Piroska: Ipari épületek a 
műemlékvédelemben; Vámos Éva Katalin: Milye-
nek a világ múzeumai és milyen lesz az Országos 
Műszaki Múzeum?; Tóth János: Olaj - és gázipari 
termékek védelme; Benke István: Magyar bánya-
város címerek; Szemán Attila: A Központi Bá-
nyászati Múzeum bányalámpa gyűjteménye; B. 
Horváth Csilla: A Dunagőzhajózási Társaság pécsi 
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Tatabányai Múzeum Szabadtéri Bányászati 
Múzeuma - Ipari skanzen 

Múzeumi Kurír 71. Kiadja a Hajdú-Bihar 
Megyei Múzeumbarátok Köre 1998. 114. old. - A 
tartalomból: Varga Júlia: Ezredévi ünnepségek 
Debrecenben; Küllős Imre: Ónedények a Kárpát-
alján; Bencsik János: Levéltári adatok a csegei refor-
mátus iskoláztatás és az eklézsia XIX. századi 
történetéhez; Bodnár László: Monostorpályi szőlő-
és borkultúrája; Papp József: „Egynyomásos" föld-
művelés; Székelyhídi Ferenc: Mátai út, csárdák, 
egyebek; Bellon Tibor - Kósa László és Újváry Zoltán: 
A 75 éves Dankó Imre köszöntése; Tóth-Málhé Mik-
lós: Méliusz Juhász Péter; Vitéz Ferenc: Huszár Gál; 
Újváry Zoltán: Komáromy Csipkés György; i f j . 
Fekete Károly: Szenei Molnár Albert. 

Múzeumok és műemlékek Ercsiben. Szerk: 
Gere László. Kiadja Művelődési Ház. Ercsi, 1998.20 
old. 

Nagy-Bodó Tibor: Borszék. Juventus Kiadó 
1997.239. old. 

Népiskolák Magyarországon. Nemzetközi is-
kolatörténeti konferencia előadásai. Szerk.: Somor-
lyai József. Tatabányai Múzeum Tudományos Füzetei 1. 
Főszerk.: Fürészné Molnár Anikó - A tartalomból: dr. 
Mészáros István: Népiskoláink ezer éve; dr. Kanyar 
József: Regionális iskola-történet Alsó-pannóniá-
ban; dr. Kelemen Elemér: A népoktatás Magyar-
országon a duhar izmus korában; Kotnyek István: 
A tanítók és az első felnőttoktatási akció Magyar-
országon (1870-1875); Balázs Kovács Sándor: Isko-
láztatás a Sárközben a feudalizmus végén; dr. Fehér 
Erzsébet: A Tiszáninneni Református Egyházke-
rület népiskolái a reformkorban; dr. Mikonya 
György: Az iskolakultúra alakulása az evangélikus 
népiskolákban; dr. Tölgyesi József: A népiskolák 
helyzete az 1945-46-os tanévben Veszprém megyé-
ben; dr. Csorna Zsigmond: A kertészet fejlődése és a 
népiskolák, néptanítók szerepe az ismeretek elsa-
játításában a XIX. század második felében; Kopasz 
Filoméla Gertrúd: Német nemzetiségi népiskolai ok-
tatás a dual izmus kori Békés vármegyében; Sándor 
László: Pusztai iskolák a Bellyei Hitbizományi 
uradalomban (1830-1918); Ozsváth Gábor Dániel: 
Havasalföldi magyar iskolák a századforduló év-
tizedeiben; Sebestyén Kálmán: A kalotaszegi Körös-
fő népoktatásának évszazadai; dr. Rácz - Fodor Sán-
dor: Borota község iskolái és tanítói; dr. Müllerné dr. 
Seres Ágota: Esztergom város és környékének 
népiskolái; Ollé János: Fejezetek a tatabányai elemi 
népiskolák történetéről; dr. Varga József: Osli község 
iskolájának története; Gyuszi László: A közne-
messég és a népoktatás egy nemesi községben, 
Csépen; Deáky Zita: A tanítók szerepe a 
közegészségügyben a XVIII-XIX. században; dr. 
Szabó Alfréd: A dualizmus kori tanyai iskolák 
Cegléden; Reznák Erzsébet: Tanítók és iskolák 
Cegléd külterületén a Horthy-korszakban; lung 
Károly: Egy délvidéki kántor tanító szerepe a Pan-
nóniai Ének folklórizálódásában; Székelyné Körösi 
Ilona: Petőfi kecskeméti tanítója és iskolája; dr. Pifkó 

Péter: Majer István néptanítói és népnevelői 
munkássága. 

Néprajzi dolgozatok: válogatta, szerkesztette, 
előszóval ellátta: Hortiné dr. Bathó Edit, dr. Gulyás 
Éva, dr. Szabó Lászl.ó jászsági Füzetek 26. Kiadja a 
Jász Múzeum Kulturális Alapítvány Jászberény 
1998. 158. old. - Molnár Melinda: Cserhántás, 
szénégetés és fafaragás a Mátrában; Bori Szilvia: A 
kasos méhészkedés emlékei Tápióbicskén; Kaló 
Andrea: Mézeskalácsosság Jászberényben; Fekete 
Anita: Kisújszállás települési képe a századfor-
dulón; Pádár Edit: Nagyszüleim tanyája Jászapáti -
Hármashatáron; Katus Erzsébet: Az őrségi kenyér; 
Kemenesi Gabriella: Paraszti tejfeldolgozás Jásztel-
ken; Décsei Mónika: Lakodalmi ételek és étkezési 
szokások Jászladányban; Réti Szilvia: A nők haj- és 
fejviselete a nógrád megyei Szügyön; Salga 
Krisztina: A gyermekek fejrevalói, kendői Boldo-
gon; Szappanos Edit: Vitéz Hegyi flórián hód-
mezővásárhelyi fafaragó; Kókai Magdolna: Jász-
árokszállás külső kapcsolatai az anyakönyvek tük-
rében; Kelemen Orsolya: Asszonyi munkák Tarna-
szentmiklóson; Kenyeres Andrea: A gyermekágyas 
asszonnyal és az újszülöttel kapcsolatos szokások 
Jászjákóhalmán; Fodor Krisztina: A lakodalom me-
nete Karancslapujtőn; Bata Beáta: A háztól való te-
metés és a cigány temetés Jászladányban; Hidvégi 
Ágnes: Luca napi szokások, hiedelmek Pilisen; 
Mészáros Zoltán: Adventi és karácsonyi nép-
szokások Jászjákóhalmán; Tábori László: Télvégi 
népszokások Jászladányban; Spisák Mária: Húsvéti 
népszokások és a Kisasszony napi ablakdíszítés 
Hidvégardóban; Pató Ágnes: Rontás és gyógyítása 
Jászladányban; Pletenyik Tímea: Gyógynövények a 
Hegyközben. 

Péter I. Zoltán: Félixfürdő. Partiumi Füzetek 3. 
Szerk: Dukrét Géza. Kiadja a Partiumi és Bánsági 
Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság, a Király-
hágómelléki Református Egyházkerület és a Nagy-
váradi Római Katolikus Püspökség, 1998.40 old. 

Pintér Géza: Almás és a zsitvatoroki béke. 
Kiadja Dunaalmás Barátainak Köre. Dunaalmás, 
1996. 13 old. 

Porkoláb Tibor: Irodalmi emlékhelyek. Miskolc 
1997. 249. old. 

Sághegyi Tájvédelmi Körzet: Szerk.: Tolnai 
Krisztina. Sarrod : Fertő-Hanság Nemzeti Park. 
1997. 8. old. 

Sárvári Honismereti Híradó Kiadja a Város Pol-
gármesteri Hivatala. 1998.l.sz. 82 old. - Nagy Mik-
lós: A sári templom rövid története; dr. Söptei 
István: Egy sárvári egyesület 15 éve; Hajdú 
Tamás: A katonai viseletek hatása a paraszti öl-
tözködésre a XVIII-XIX. szd.ban; Takács Attila: 
Töredékek a Gyöngyösről; dr. Szabó Endre: A Regös 
Együttes 25 éve; Katafai Németh József: Esemény-
naptár. 

Somogy megyei múzeumi tájékoztató Szerk.: 
Forrai Márta Kaposvár 1998./2. 52. old. - dr. Varga 
Éva: 1848-as emlékek Somogy megyében; Dátánb 
Cecília: Noszlopy Gáspár életrajzi kronológiája. 
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Somogy megyei múzeumok tájékoztatója. 
Kaposvár 1998./3. 40 old. A tartalomból: Forrni 
Márta: Nagy Ferenc fafaragó népművész em-
lékezete; L. Kapitány Orsolya: Tamás László fazekas, 
a Népművészet Mestere kiállítása; H. Bognár 
Zsuzsa: Iparművészeti gyűjteményünk legszebb 
darabjai; Matyikó Sebestyén József: Prugor Sándor 
kiállítása. 

Szabadfalvi József munkássága. Önéletrajz és 
bibliográfia. A B-A-Z Megyei Múzeumok munkatár-
sainak bibliográfiája, 2 Miskolc, 1998.76 old. 

Szabadfalvi József: Ötödfél évtized terméséből. 
Néprajzi és művelődéstörténeti tanulmányok. Offi-
cina Musei 7. Kiadja a Herman Ottó Múzeum. 
Miskolc, 1998.300 old. 

Szabolcs-Szatmár Megyei Szemle: Kiadja a 
megyei önkormányzat Nyíregyháza 1998./2. 121-
280. old. - A tartalomból: Galambos Sándor - Kuj-
busné Mecsei Éva: A reformkori Nyíregyháza hét-
köznapjai (Susztek Sámuel feljegyzései II:); Nagy 
Ferenc: Az 1843. évi követválasztás Szatmár 
Megyében; Pók Judit: Szabolcs Megye társadalmi, 
politikai viszonyai a reformkorban; Takács Péter: 
Szabolcs Megye 1848-49-ben; Bene János: A 
máriapócsi zendülés 1848 tavaszán; Kedves Gyula: 
Szabolcsi honvédek a szabadságharcban; Bona 
Gábor: Az 1848/49-es honvédsereg szabolcs 
megyei születésű tisztjei; Riczu Zoltán: Heilprin Mi-
hály Nemzeti ő rda la ; Tóth Sándor: ki volt Nyíregy-
háza polgármestere az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc időszakában?; Sipos Ferenc: Egy lap 
1848 történetéhez. 

Szavak - nevek - szótárak. írások Kiss Lajos 75. 
születésnapjára. Szerk.: Kiss Gábor - Zaicz Gábor. 
Kiadja az MTA Nyelvtudományi Intézete. 1997. 
502. old 

Szinnyei József komáromi históriái. Sajtó alá 
rendezte Hídvégi Violetta, szerk: Virág Jew. Cent-
rum könyvek, 5. Kiadja a Megyei Önkormányzat. 
Tatabánya, 1997. 239 old. 

Szováta, 1587-1989. írta: Fekete Árpád, Józsa 
András, Szőke András, Zepeczaner Jenő'. Haáz Rezsó' 
Kulturális Egyesület Múzeumi Füzetei 15. Székelyud-
varhely, 1998. .334 old. 

Szőnyi József: így égettem meszet. Magán-
kiadás, Pilisszántó, é.n. 92. old. - A pilisszántói 
mészégetés története és technológiája 

A szülőföld szolgálatában. Tanulmányok a 60 
éves Fazekas Mihály tiszteletére. Szerk.: Bagi Gábor 
és Gulyás Katalin. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Múzeumok Közleményei 49. Szolnok 1994.332. old. -
Tálas László: Fazekas Mihály 60 éves; Kertész Róbert: 
A középső kőkor kutatásának jelenlegi állása az 
alföldön; Cseh János: Keleti germán leletek a wiel-
bark kultúra területéről és a közép-Tisza-vidékről; 
Madaras László: Megjegyzések az avar és a magyar 
reflexíj) rekonstrukciójának kérdéséhez; Selmeczi 
László: Újabb szempont I. Lajos 1349. november 5-
én Gyulafehérváron kelt oklevele értelmezéséhez; 
Bagi Gábor: Adalékok a karcagi határ településének 
és birtokosainak történetéhez a tatárjárástól a török 

hódítás koráig; Szabó István: A Steössel-uradalom 
instrukciói a XVIII. század végén; Szabó Lajos: A 
közös határ használata Kisújszálláson a XVIII. 
század második felében; T. Bereczki Ibolya: A 
kiskunmajsai tanyai állattartás jellemzői; H. Mathó 
Edit: A kasos és kaptáros méhészet a jászság pa-
raszti gazdálkodásában; Szabó László: A paraszt-
i munkaeszközök terjedése Szolnok megyében; Új-
váry Zoltán: Regionális kapcsolatok a népi kul-
túrában; Nóvák László: Adatok a jászkunság XVIII. 
századi néprajzához; Soós Éva: Bűntető szokások 
Karcagon a XVIII: század végén; Gulyás Éva: 
Évnegyedkezdő szokások, lüedelmek Szent 
György napján; Ökrösné Bartha Júlia: Lakodalmi 
ételbeköszöntők Karcagon; Czicze Anikó: Do-
hánycsempészet és rejtegetés; Füvessy Anikó: Zöld 
mázas, karcolt szívvel díszített tiszafüredi buty-
koskorsók; Nagy Molnár Miklós: A mezőtúri fa-
zekasság ember alakú edénytípusai; Szabó Ágnes: 
Népi társadalom, erkölcs és magatartásformák 
Fazekas Mihály Lúdas Matyijában; Kaposvári 
Gyula: Arany János útja a Nagykunságon át Bécs-
be; Kaposvári Gyöngyi: Úszó jégtáblán a Tiszán 
Abátszalóktól Kőtelekig; Nagy J. József: Anyanyelv 
vagy „apanyelv"?; Gulyás Katalin: A Túrkevei Re-
formátus Tanítók segélyegyletének működése; 
Béres Mária: A helyismereti oktatásról néhány 
századforduló idején használt földrajzkönyv 
alapján; Vangyel Erzsébet: Somogyi Ignác egy 
elfeledett művéről; Vadász István: Négy szom-
szédos város központi funkcióinak, hierarchikus 
rendjének és vonzásterületének vizsgálata; Tóth Al-
bert: Az Alföld-program és a Nagykunság; Puskás 
Zoltán: A pszaltérium; Bó'di Erzsébet: Karcag népi 
táplálkozása; Fazekas Mihály - Pató Mária: Fazekas 
Mihály munkásságának bibliográfiája. 

Takács J. Ince: A Zalatámoki szent Anna Plé-
bánia és községei története. Kiadja a Faluvédő- és 
Közművelődési Egyesület. Zalatárnok 1997. 414. 
old. 

Thorday Zoltán: Hegyen-völgyön kisvasút. 
Tatabánya, 1997.87 old. 

Tóth József: A Tapolcai M. Kir. Áll. Polgári 
Leányiskola. Tapolcai füzetek 18. Kiadja a Város-
szépítő Egyesület. Tapolca 1998.43. old. 

Török József: Bencések. Szerzetes rendeka Kárpát-
medencében Mikes Bp. 1996.48. old. 

Tripolsky Géza: Város, folyók, emberek. Kiadja 
a Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre, 
Zenta, 1998. 110 old - Zenta helytörténetével fog-
lalkozó írások. 

Vasi Honismereti és Helytörténeti Közle-
mények . Főszerk. Kuntár Lajos. Szombathely 
1998./1,96. old. - Dobri Mária: Szent Márton - év a 
szombathelyi egyházmegyében; Kóta Péter: Viták 
és megoldások a pösei szent Márton - templom 
körül; M. Kozár Mária: Beszélgetés Göncz László 
[alsólendvai] történész - költő - igazgatóval; Göncz 
László: A Mura-mente némely társadalmi jellemzői 
a századfordulón; Ilon Gábor: Kelta-kori erő-
dítéstípusok Górban; Négyesi Lajos: Henrik Otten-
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dorf szentgotthárdi csatát ábrázoló metszetének 
hitelessége a terepen végzett kutatások tükrében; 
Sill Ferenc: Szily püspök kámoni vizitáriója Kő-
szegen, 1780 (III:); Tóth Péter: A vasi népnyelv egy-
kori „kutatói"; Rétfalvi Gábor: Adalékok a szom-
bathelyi premontrei gimnázium tanári könyvtára 
történetéhez; Koszorús Ödön: Vas megyei ács bár-
dok. 

Vasi Szemle Főszerk.: Gyurácz Ferenc. Kiadja Vas 
Megye Közgyűlése. 1998. 2. 131-256. old. A tarta-
lomból: Brenner Vilmos: Pannónia. Gondolatok egy 
közép-európai többnemzetiségű régió témájához); 
Hermann Róbert: Vidos József levelei és jelentései, 
1848. február-szeptember; Bajzik Zsolt: A Vas 
megyei kastélyok és műkincsek sorsa 1945 után 
(II:); Herényi István: Párhuzam a nyugati és a keleti 
végvidék között (Őrség-Székelyföld); Dénes József. 
Hozzászólás az előbbi cikkhez; Schmidt Erzsébet: 

Deák Ferenc dedikált imakönyve a Snidt Múzeum-
ban; Szontagh Pál: Magyari és Zrínyi; Barabás 
Balázs: Szép János és a magyar esztétikai nyelv 
kezdetei. 

Vasi Szemle Főszerk.: Gyurácz Ferenc. Kiadja Vas 
Megye Közgyűlése 1998. 3. 259-384. old. - A tarta-
lomból: Bajzik zsolt: A Vas Megyei kastélyok és a 
műkincsek sorsa 1945 után (III:); Balogh Lajos: Mu-
tatvány egy készülő büki tájszótárból; Bodolay 
Gém: Nyelvünk szebb hangzásáért; Wellner Lőrinc: 
20 éves a csepregi múzeum. 

Végh Károly: A megtartó közösség. Szabó Pál 
faluképe. Magyar Irodalomtörténeti Társaság kis-
könyvtára 15. Bp. 1998.88. old. 

Zamárdi. Községtörténeti tanulmányok. Szerk.: 
Friesz Kázmér Kiadja a Nagyközség Képviselő 
Testülete. Zamárdi 1997.400. old. 
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V 
Napsugaras oromzat cirádával, csipkével és őrfával 



Veres Péter szobra Vésztőn. Gyulavári Pál alkotása 
(Balogh Ferenc felvétele) 
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