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1999 márciusában alakult meg az a szellemi 
vállalkozás, amely célul tűzte ki, hogy a keresz-
tény magyar államiság millenniumának tiszteleté-
re elkészítteti és megjelenteti száz olyan magyar 
falu kismonográfiáját, amelyek kifejezői a magyar 
azonosságtudatnak, s amelyek a múlttól a jelenig 
ívelő évezredes folyamatot is jelképezik. A száz 
kötet együttes terjedelme több mint 20 ezer oldal. 
Ennek megírásához csaknem másfélszáz szerzőt 
kellett keresni és találni, tehát a kötetek mintegy 
fele nem egyetlen szerző munkája. Az egységesség 
érdekében arra törekedtek, hogy lehetőleg minden 
megyének a köteteit egy-egy szerkesztő tartsa ke-
zében. Ez azonban csak részben sikerült, így a 
szerkesztők létszáma harminc lett. 

Merész vállalkozás ez, hiszen eddig vala-
mennyi hasonló településmonográfiai vállalkozás 
torzó maradt. Gondoljuk csak végig! A Sziklay Já-
nos és Borovszky Samu szerkesztette Magyaror-
szág vármegyéi és városai sorozatbó\ 1896-1914 kö-
zött (tehát csaknem két évtized leforgása alatt) 21 
vármegye leírása jelent meg 24 kötetben. Ladányi 
Miksa szerkesztésében a Magyar városok és várme-
gyék monográfiája sorozatában 1927-1942 között 
(tehát másfél évtized alatt) 28 kötet jelent meg. 
Csíkvári Antal szerkesztésében a Vármegyei Szoci-
ográfiák sorozat még eddig sem jutott (a háború 
miatt), 1938-1943 között (tehát alig több mint fél 
évtized alatt) 15 része látott napvilágot, 9 kötetben. 
Még kisebb terjedelmű a Baranya megyei helysé-
geket feldolgozó Községi adattár, amelyet 1941— 
1944 között a Magyar Szociográfiai Intézet jelente-
tett meg - mindössze nyolc füzetet számlál. 

A CEBA Kiadó ugyan a Borovszky-féle sorozat 
mintájára egy csaknem teljessé vált (Vas megye hi-
ányzik) megyei kézikönyv sorozatot jelentetett 
meg az elmúlt években, azonban ennek a színvo-
nala rendkívül egyenetlen. A falvak jelentős részé-
nek bemutatása kifejezetten dilettáns munka, a 
szerzők és a szerkesztők hozzá nem értéséről ta-
núskodik. Viszont - ha hinni lehet a híreknek - si-
keres üzleti vállalkozásnak bizonyult. 

Mindezek után 1999-ben megjelent a Száz Ma-
gyar Falu Kht. prospektusa, amelyben azt ígérték, 
hogy 2000 januárja és 2001 augusztusa között száz 
magyar falu kemény kötésű kismonográfiáját kap-
hatják meg az olvasók, kötetenként 1850 forintos 
áron. Az előfizetőknek egy-egy teljes megyei soro-
zat megvásárlása, vagy tíz (illetve többször tíz) kö-
tet megrendelése esetén különféle kedvezménye-
ket helyeztek kilátásba. 2000 őszén úgy tűnik, 
hogy egyes szerzők kései kézirat-leadása miatt 
lesz némi időbeli csúszás, de 2001 végére remélhe-
tőleg teljessé válik a sorozat. Ez is fantasztikus tel-
jesítmény, hiszen átlagosan hetente jelenik meg a 
sorozat egy-egy kötete, s ilyen gyorsaság még 
igénytelen, idegen nyelvből fordított füzetes 

ponyváknál sem kis dolog, pedig azok szerkeszté-
se e kötetekhez képes rutin-feladat. 

A falvakat úgy válogatták össze, hogy 19 me-
gyénk mindegyike legalább három, s legfeljebb 
hat faluval legyen képviselve. Arra is ügyeltek, 
hogy legyen közöttük nemzetiségek lakta telepü-
lés is. A határon túli magyar településeket - muta-
tóban - a Felvidékről, Kárpátaljáról, a Délvidékről, 
Burgenlandból egy-egy, Erdélyből két falu képvi-
seli. 

Természetesen a válogatással lehet vitatkozni, s 
nem kevesen vitatják is, ám akkor, amikor egy-, 
két-, háromszáz település közül kell megyénként 
néhányat kiválasztani, akkor „jó", s főleg „tökéle-
tes" döntés egyszerűen lehetetlen. S az is tény, 
hogy a kiválasztott száz település közül alig tucat-
nyi az, amelyről az elmúlt évtizedben valamiféle 
terjedelmesebb történeti feldolgozás megjelent. 
Tehát az, hogy ennyi faluról kismonográfiát kap-
hat kezébe az olvasó, e vállalkozásnak elévülhetet-
len és eltagadhatatlan érdeme. 

A tetszetős, jól kézbe simuló, szép formátumú, 
igényesen tervezett és tipografizált kötetek szolid, 
nem hivalkodó külleműek. A címlapon egy-egy 
falu lakóiról készült századfordulóbeli fénykép 
látható. A hátlapon a sorozat faluinak ábécé rend-
be szedett listája, kiemelve az adott kötetben sze-
replő falu nevét. A kötetek csak fekete-fehér képe-
ket tartalmaznak. A többszín nyomás elmaradásá-
nak bizonyára pénzügyi okai lehetnek. A színes 
képeket azonban pótolja a kötetek szép, elegáns 
stílusban írt szövege, s egyébként is a közölt doku-
mentumok (főleg régi fotók) döntő többsége ere-
detileg sem volt színes! 

A kötetek terjedelme 200 oldalnyi. Ennek mint-
egy a harmadát teszik ki a képek-táblázatok és do-
kumentumok hasonmásai. Adattár (függelék), 
bibliográfia (források), rövid összefoglaló (ma-
gyar, angol, német nyelven) egészíti ki minden kö-
tet szövegét. 

A feszesen szerkesztett kötetek rövid, tömör, 
mindemellett olvasmányos áttekintést adnak egy-
egy településről. Sem a földrajzi kép, sem a törté-
neti események, sem a művelődés, sem a társada-
lom, sem a hagyományok bemutatása nem éri el 
alaposságban az ilyen tárgyú szaktanulmányokat. 
De nem is ez a cél. Aki részletekre kíváncsi, azok-
ban óhajt elmélyedni, azokat bőségesen és alapo-
san tájékoztatja a források felsorolása. Viszont az 
érdeklődő ember, ha néhány estét rászán, akkor él-
vezettel olvashatja végig az egy-egy települést be-
mutató köteteket. Nagyon fontos az is, hogy a füg-
gelékben közli az utóbbi fél évezred különböző 
időpontból származó népesség összeírásainak 
névanyagát, sőt - ha van - a középkori neveket is. 
Ez igen fontos, hiszen minden település névvel bí-
ró emberek közössége, s ennek a közösségnek a 
sorsát csak úgy követhetjük századokon keresztül, 
ha ismerjük a neveket. Nagyon sok régebbi (s nem 
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kevés újabb) - e köteteknél jóval terjedelmesebb -
monográfia éppen ennek a követelménynek „elfe-
lejt" eleget tenni. Az adattárban (függelékben) kö-
zölt dokumentumoknak a főszövegtől való elkülö-
nítése szerencsés megoldás, mert így a történeti át-
tekintés menetét nem bontják meg, s ráadásul te-
matikailag kiemelve jobban tanulmányozhatók. 

Az az információ, amit a Száz Magyar Falu 
Könyvesháza köteteiből az olvasó megszerezhet, az 
többnyire elegendő mennyiségű. Elegendő annak, 
aki helyben élve családja gyökereire kíváncsi. Ele-
gendő annak, aki elszármazva a régi kötődéseket 
keresi. Elegendő annak, aki egyszerűen szeretne 
minél több falut (legalább könyvből) megismerni, 
s szeretné látni, miben hasonlítanak egymásra, s 
miben különböznek egymástól. Hasznosan forgat-
hatja általános- és középiskolás diák és tanár, s a 
szemináriumi vagy szakdolgozatához biztos kiin-
dulási pontot talál benne a főiskolai, illetve egyete-
mi hallgató. 

A következetes és szigorú szerkesztés érdeme, 
hogy a kötetek szövege egységes rendszer szerint 
tagolódik. Ez lehetővé teszi, hogy száz települést 
igen sok szempont szerint össze lehessen hasonlí-
tani egymással. Ennek a jelentősége szinte felmér-
hetetlen, hiszen mind az említett sorozatok, mind 
az elmúlt évszázad különféle falumonográfiái 
egyik legnagyobb hiányossága, hogy ahány, 
annyiféle szerkezetű. Az érdeklődő olvasó (s a ku-
tató) csak igen fáradságos munkával képes össze-
hasonlító anyagot kigyűjteni az egyes kötetekből. 

Napjainkban szinte minden falunak van saját 
„monográfusa", aki lelkesen, több-kevesebb hoz-
záértéssel kazalnyi dokumentumot hordott eddig 
össze egy- egy település múltjáról. Ám akkor, ha 
egységes rendszer szerint, magas tudományos 
színvonalon, mégis közérthetően megírt mono-
gráfia sorozathoz keres egy kiadó szakembereket, 
nem könnyű a választás. Nagyon szűk azoknak a 
tábora, akik vállalkoznak ilyen munkára, betartva 
a határidőket, a kiadó szabta - ésszerű - kötöttsé-
geket. Száz ilyen kötet megírására megfelelő szer-
zőket találni - ha sikerül - már önmagában is kü-
lönleges rekord, hiszen kisebb-nagyobb helyi mo-
nográfiák egész sora „vérzett el" a szerzőkiválasz-
tás nehézségein. Vagy a kötet színvonala lett rend-
kívül egyenetlen és szembeszökően hiányos, vagy 
el sem készült a mű, néhány ember felelőtlensége 
miatt. Jelen sorozat olvasója egyebet nem tehet, 
mint hogy azért szorítson, hogy a kiadó felülkere-
kedjen a személyi akadályokon és sikerüljön 
mindvégig tartani az első kötetek kimagaslóan jó 
színvonalát. 

2000 szeptembere végén, ezen ismertető írása-
kor, a megjelent kötetek száma elérte a húszat. A 
Dunántúlról a Tolna megyei Gyönk, Sióagárd és 
Kölesd (azaz már csak Ozora hiányzik a vállalt 
sorból), Baranya megyéből Magyaregregy, Győr-
Moson-Sopron megyéből Sopronhorpács, Vas me-
gyéből Bük, Zala megyéből Söjtör, Veszprém me-
gyéből Ugod, Fejér megyéből Martonvásár és 
Lovasberény jelent meg. Észak-Magyarországról 
Nagybörzsöny (Pest megye), Borsod-Abaúj-
Zemplén megyéből Bükkszentkereszt került ki a 
nyomdából. Az Alföldet négy Csongrád megyei 
település (Mártély, Apátfalva, Magyarcsanád és 

Ópusztaszer) képviseli (Földeák hiányzik már 
csak e megyéből). Pest megyéből Ócsa és Tápió-
bicske, Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Nagy-
iván, Hajdú-Bihar megyéből Hajdúsámson látott 
napvilágot. Napokon belül követi ezeket a Vas 
megyei Felsőszölnököt és a Heves megyei Nosz-
vajt bemuta tó kötet. 

Természetesen - terjedelmi okok miatt - nem 
lehet í rásunk feladata valamennyi kötet egyenkén-
ti ismertetése. Csupán arra vállalkozhattam, hogy 
néhány műből „szemelgessek". Ez a válogatás ter-
mészetszerűleg bizonyos értelemben szubjektív -
miért is tagadnám? 

Búza Péter a Söjtör-kötet írója, aki a sorozat fő 
mozgatójának számít. A falu nevezetessége, hogy 
Deák Ferenc szülőhelye. A meglepő, hogy ennek 
ellenére eddig mostohán bánt vele a helytörténeti 
kutatás. A sorozatban megjelenő kitűnő kötet töri 
meg a „hallgatás falát". 

Glósz József nevéhez fűződik a Kölesd-kismo-
nográfia, Szilágyi Mihály írt Gyönkről, s a harma-
dik Tolna megyei kötet szerzője Gaál Zsuzsanna 
(szerkesztőjük Gaál Attila megyei múzeumigaz-
gató). Számomra azért is kedves e tájék, mert 
egyetemi hallgatóként régészeti terepbejáráson 
jártam végig a Sió-Sárvíz mentét, Gyönkön pedig 
avar temető ásatásán vehettem részt. Gyönk adat-
tárából többek között megismerhetjük a határ 
földrajzi neveit, a török adóösszeírások személy-
név-anyagát, az első és második világháború áldo-
zatait, a községi szervezetet (1940). Sióagárd nép-
viseletéről nevezetes, meg váráról (amelyről légi 
fotókat láthatunk). 

A Baranya megyei Magyaregregy várának ása-
tásán szintén régész-hallgatóként vehettem részt 
az 1960-as években. Füzes Miklós, aki helytörténe-
ti monográfiát is szerkesztett a festői szépségű fa-
luról (1997), kitűnően foglalta össze a sorozat szá-
mára rövidebb formában is a legfontosabb ismere-
teket. 

Hornyák Mária a Fejér megyei Martonvásár 
monográfusa a település történetével foglalkozó 
egész sor kiadvány és tanulmány szerzője, rendkí-
vül érzékletesen foglalta össze a település külön-
böző korszakainak egymásra épülését. Hogyan 
néptelenedett el a középkori forgalmas vásárhely, 
s mit jelentett a Brunszvik-család, s mit birtokos 
utódaik a táj életében. 1945 után a Mezőgazdasági 
Kutató Intézet tette Európa-hírűvé Martonvásár 
nevét, s nem utolsó sorban a kulturális rendezvé-
nyek, a Beethoven-kultusz ápolása. 

Észak-Magyarországról a Dunakanyarban 
megbújó kis falu, Nagybörzsöny egykor jelentős 
bányász-település (két pompás középkori templo-
ma a „régi dicsőség" máig álló hírnöke). Manap-
ság alig nyolcszázán lakják. Horváth M. Ferenc, a 
település első monográfusa alapos munkát vég-
zett, hasznosítva a régészeti topográfia és a műem-
léki kutatások és egyéb adattárak és feldolgozások 
mellett a levéltári anyagot (Esztergomi Prímási Le-
véltár, Pest Megyei Levéltár, nagybörzsönyi plébá-
nia irattára). Veres László megyei múzeumigazga-
tó évtizedek óta kutatja a bükki üveghuták történ-
tét. Érthető, hogy elvállalta az egykori hutahely, 
Bükkszentkereszt kismonográfiájának megírását. 
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Az alföldi Mártélyról, e jellegzetes Tisza menti 
faluról Herczeg Mihály és Kruzslicz István Gábor 
írt kismonográfiát, összefoglalva a gazdag régé-
szeti lelőhelyek kutatását, a dohánykertészek, a 
művelődési egyesületek stb. históriáját, a képző-
művészetet. 

Ópusztaszert legendássá tette nyolc évszázada 
írott „történelmi regényében" Anonymus, akinek 
1896-ban millenniumi emlékművet emeltek. Az 
1990-es években az itt felállított körkép, a bencés 
monostor föltárt maradványai, meg a szabadtéri 
falumúzeum tették az Alföld egyik idegenforgal-
mi központjává. A XVIII-XIX. századi uradalmi 
gazdálkodás is méltó helyet kapott a Vályi Katalin 
és Zombori István szerzőpáros kötetében. Szer-
kesztője Blazovich László megyei levéltár igazga-
tó, egyetemi tanár, csakúgy, mint a Maros menti 
Apátfalva Tóth Ferenc által írott kötetének. 

A kötetekben a szöveg és a képanyag jól kiegé-
szítik egymást. A kép nem csupán „illusztráció" a 
sorozat köteteiben, mint jó néhány más helytörté-
neti miiben. Régészeti leletek, középkori okleve-
lek, török kori és későbbi összeírások, régi térké-
pek mellett a település jellegzetes házai, a földmű-
velés eszközei, a háztartás tárgyainak képei csak-
úgy helyet kaptak, mint családokról, illetve egyes 
személyekről, munkáról és ünnepekről készült ké-
pek. 

Kérdés, hogy az igényes sorozat vajon hány ol-
vasóra talál? Ha magánember vagy intézmény a 
teljes sorozat megvásárlására vállalkozik, akkor 
bizony több mint másfélszázezer forintjába kerül, 
ami manapság igen tekintélyes összeg, ha könyv-
vásárlásról van szó. Leginkább arra lehet számíta-
ni, hogy a kisebb könyvtárak (és magánszemé-
lyek) egy-egy megye településeit bemutató kötete-
ket vásárolnak meg, s ezen kívül olyanokat, ame-
lyek történelmileg nevezetesek valamely ese-
ményről, vagy szülöttjükről. Ilyen lehet elsősor-
ban talán Almosd, Drégelypalánk, Feldebrő, 
Geszt, Gönc, Hédervár, Hollókő, Isaszeg, Karos, 
Kehida, Kenderes, Lébény, Martonvásár, Monok, 
Nagycenk, Ópusztaszer, Pákozd, Somogyvár, 
Szatmárcseke, Vaja, Visegrád, Zalavár. 

Tekintetbe véve, hogy több, a sorozatban fel-
dolgozott települést alig néhány száz család lakja, 
a helybeliek és elszármazottak révén sem találhat 
nagy számú kötet vásárlóra. A falvakban nincs 
könyvesbolt, ezért a polgármesteri hivatalok lettek 
a helyi könyvterjesztő bázisok. A fővárosban is 
csak néhány könyvesboltban (pl. a Központi An-
tikváriumban), s a Saxum Kft. vidéki boltjaiban 
hozzáférhető a sorozat. 

Nagyon jó lenne, ha központi támogatással e 
kitűnő kezdeményezés nemcsak befejeződhetne, 
hanem folytatódna is. Gondoljuk csak meg. Egy 
évezrede Szent István királyunk azt rendelte el, 
hogy minden tíz falu építsen templomot. Ez akkor 
annyit jelentett, hogy mintegy ezernyi egyházi 
épületet kell emelni, s ellátni minden szükséges-
sel, mindenekelőtt pappal, s a szertartáshoz elen-
gedhetetlen könyvekkel. Most, ha száz faluról 
könyvet kapunk a kezünkbe, akkor az öröm mel-
lett azt sem szabad felednünk, hogy mennyi tele-
pülésünkről hiába keres viszonylag terjedelme-

sebb, megbízható információs kiadványt az érdek-
lődő. Hol vagyunk attól, hogy minden tizedik fa-
luról legyen korszerű kismonográfiánk?! S vég-
képp beteljesületlen álomnak tűnik az, hogy min-
den falu lakója a könyvespolcára nyúlhasson saját 
falutörténetéért. 

Jó lenne, ha a „második fordulóban" elkészül-
ne legalább száz határainkon túli, a Kárpát-me-
dencében lévő magyar falu kismonográfiája (sőt 
még egy-két moldvai csángó-magyar falut sem 
kellene kihagyni!). A mai határainkon belülről ez-
zel együtt újabb száz falu kötete következhetne. 

Azon is érdemes lenne elgondolkozni, hogy 
bár város-monográfiák terén jobb a helyzet, de ha-
sonlóan egységes új, nagy sorozatunk nincs. Bi-
zony határainkon innen és túlról száz magyar város 
könyvesháza is igencsak nagy hiányt pótolhatna. 
Ám tegyük hozzá, hogy ezek megvalósítása nem 
csak a pénzen múlik. Viszonylag kevés az olyan 
szakemberünk, akik képesek tudományosan kiér-
lelt, s amellett olvasmányos kismonográfiákat írni. 

Ezek az egységes kismonográfiák alapját je-
lenthetnék egy honismereti tankönyvsorozatnak 
is. Mert a honismereti tankönyvek-olvasókönyvek 
száma ugyan ma már félszáz körül járhat, azonban 
ahány, annyi féle, s ez a sokszínűség ebben az eset-
ben korántsem tűnik ideális állapotnak... Ám a 
Száz Magyar Falu Könyvesháza kötetei nem helyette-
síthetik a megfelelő honismereti tankönyveket, hi-
szen nem is ilyen céllal íródtak. 

A sorozat ismertetője bizakodik, s szándékában 
áll a továbbiakban az újabb kötetekről is összefog-
laló ismertetést-értékelés készíteni s közreadni. 

Csorba Csaba 

KOVÁTS DÁNIEL: 

Z e m p l é n a g á r d k r ó n i k á j a 

Ha van igazi honismereti könyv, akkor ez az! 
Egyetlen régi települést mutat be a régészet, a tör-
ténelem, a néprajz, a nyelvjáráskutatás, a szocioló-
gia és még ki tudná felsorolni hány tudomány se-
gítségével. Nemcsak a múltat kutatja, hanem eljön 
a máig és foglalkozik azokkal a nehézségekkel, 
amivel minden falunak, de olyannak különöskép-
pen meg kell küzdenie, mely a Bodrogközben, a 
magyar-ukrán-szlovák határ szögletiben éli min-
dennapi életét. A fővárostól Sátoraljaújhelyen át 
290 km, Nyíregyháza felé 330 km távolságot kell 
vonaton, autóbuszon megtenni, hogy az egykor 
kétezret meghaladó, de napjainkban ezer lakost 
sem elérő községet megközelítsük. A helyzet 
azonban nem reménytelen, sőt biztató, mert a he-
lyi önkormányzat kiadott egy olyan könyvet, mely 
világosan megmutatja, hogy a jövő építése a múlt 
ismerete nélkül nem lehetséges. Ebből a munkából 
pedig nemcsak a felnőtt lakosság, de a fiatalok, az 
iskolások is megtanulhatják, hogy a történelem 
sok tanulságot tartalmaz a mai mindennapi élet 
számára is. 

Kevés olyan könyv akad, melynek létrejöttét 
több mint négy évtizeden keresztül figyelemmel 
kísérhettem. Mikor 1956-ban Sárospatakra kerül-
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tem a Rákóczi Múzeum élére, atyai barátom 
Újszászy Kálmán figyelmeztetett, hogy a Bodrog-
közt járva el ne kerüljem Zemplénagárdot, mert 
ott tanárként egy nagyon értékes ember, Kováts 
Dániel működik , aki úgy látszik, hogy sok hányó-
dás után valamelyest révbe jutott. Hiszen koráb-
ban családja kitelepítésében osztozott, mert az 
egyetemen nemcsak magyar, de az angol szakot is 
tanulta, ami politikai megítélését nem segítette 
elő. A Zemplénagárdi Általános Iskolában mind-
járt irodalmi szakkört szervezett, melyben a gyere-
kek útmutatásával, elsősorban néprajzi és nyelvjá-
rási adatokat gyűjtöttek, de nem kerülte el figyel-
müket a falu történetével kapcsolatos más adalék 
sem. Ezt összefoglalták egy 125 oldalas kötetben 
Szülőfalunk Zemplénagárd címmel, melynek egy-
egy példányát elhelyezték a sárospataki Reformá-
tus Tudományos Gyűjtemények és a Rákóczi Mú-
zeum adattárában. Ez volt a most megjelent 
könyvnek négy évtizeddel ezelőtti ősformája. Et-
től kezdve különböző pályázatokon jelentős he-
lyezéseket értek el, de az egyik csúcsot az jelentet-
te, amikor 1959-ben az Országos Néprajzi Gyűjtő-
pályázaton Zemplénagárd népi hagyományaiból című 
összeállításuk, az általános iskolák kategóriájában, 
az első díjat nyerte. 

1961-ben Kováts Dániel kinevezték a sátoralja-
újhelyi Kossuth Lajos Gimnáziumba, ahonnan Sá-
rospatakra került a Comenius Tanítóképző ma-
gyar szakának vezetésére és ma tanítványai a Bod-
rogközben, a Hegyalján és a Hegyközben használ-
ják és terjesztik mindazt, amit tőle elsajátítottak. 
Kapcsolatát Agárddal nem vesztette el, sőt még 
erősödött, amikor tanítványai, egykori gyűjtői, 
irányító munkakörbe kerültek. A huszonötévesen 
ide került tanár úrból, Dani bácsi lett, akit az egész 
falu tisztel és szeret. A könyv keletkezésére így 
emlékszik vissza: „Ebben a könyvben bőven merí-
tek abból az emlékezetkincsből, amelyet az egyko-
ri iskolások négy évtizeddel ezelőtt összegyűjtöt-
tek, s az utókor számára megörökítettek. így adják 
át a nemzedékek egymásnak a múlt idők hagyaté-
kát, így tehetjük szervessé a múltból kinőtt jelent, s 
folyamatossá az otthonlét tudatát . A szerző, aki 
pedagógusi pályája kezdetén a helyi adottságok és 
értékek jelentőségét épp Zemplénagárdon ismerte 
fel, pályája végén azzal bocsátja útiára ezt a mun-
kát, hogy dokumentálja: minden településen fel le-
het fedezni és mutatni ezeket az értékeket." 

A könyv többhasznú. Először is mintául szol-
gálhat minden ilyen honismereti vállalkozás szá-
mára, nemcsak tartalmában, felosztásában, hanem 
abban is, hogy egy részét a helyiek gyűjtötték 
össze és ezzel még inkább magukénak érzik. 
Olyan honismereti kézikönyv, melyet az iskolai 
tantárgyak egész sorához jól lehet használni és ve-
le az ismereteket helyhez kötni és elmélyíteni. Vé-
gül, de nem utolsósorban a különböző tudomány-
ágak, így a történelem, a földrajz, a néprajz, a 
nyelvjáráskutatás sok helyi adatot meríthet belőle. 
Éppen ezért meg vagyok győződve, hogyha ter-
jesztését meg tudják oldani - ami napjainkban 
nem könnyű - jelentős könyvsiker lesz belőle. 

A Bodrogköz mocsaras-lápos vidékét lényegé-
ben a XIX. század második felében csapolták le és 
ez a legtöbb falu életében alapvető változást jelen-

tett. A földművelés néhány évtized alatt minden 
más termelési ágat háttérbe szorított, egyben azt is 
jelentette, hogy a nagybirtokok erőteljesen megnö-
vekedtek. így történt ez Agárd esetében is. A má-
sik nagy megrázkódtatást a trianoni határ meghú-
zása okozta, ami a családi, a gazdasági kapcsolato-
kat sokszor korlátozta, néha egyenesen lehetetlen-
né tette. A XIX. század végén megindult az ameri-
kai kivándorlás, ami érintette a lakosság 15 %-át. 
Ez a Bodrogközben közepesnek számít. A kiván-
dorlók nagyobbik része visszajött, számos ú j szo-
kást hoztak magukkal, ami a mindennapi életben 
jól kimutatható volt. A könyv nagy előnye, hogy 
foglalkozik a közelmúlttal és így tárgyalja a terme-
lőszövetkezeteket is, ami az újabb falumonográfi-
ákból egyszer-egyszer kimaradt. Részletesen ír a 
vallásokról, amit a korábbi évtizedekben elhagy-
tak, legfeljebb érintettek. A két háború között a la-
kosság fele református, a másik fele görög, illetve 
római katolikus, továbbá zsidó, akiknek száma a 
két világháború között állandó csökkenő tendenci-
ával, átlagosan 137 volt. Manapság a létszámot in-
kább csak becsülni lehet: a reformátusok 300-át, a 
görög katolikusok 250 fője követi, míg a római ka-
tolikusok száma mindössze 120. A XX. században 
mindegyik felekezet tartott fenn elemi iskolát, 
igaz, eleinte egy-egy tanteremben négy osztály 
szorongott. Az iskolákat 1948-ban itt is államosí-
tották. 1967-ben hat tantermes elemi iskola ké-
szült, az iskolát napjainkban az önkormányzat 
működteti. Érdekes a továbbtanulókról szóló fel-
sorolás, mely az ilyen irányú érdeklődés fokozó-
dását mutatja az elmúlt fél évszázadban. 

A szerző figyelme sok mindenre kiterjed. Tár-
gyalja a természeti környezetet, a növényvilágot, a 
műemlékeket, a tanyákat, a közlekedési viszonyo-
kat egykor és ma. Külön fejezetben szól a cigány-
ságról, melynek létszáma csökken. A határról, a 
termelésről, a kereskedelemről, a különböző korok 
közigazgatási szervezetéről, a társadalomról - ab-
ban az osztályokról, rétegekről, a családszervezet-
ről. Mindezeket itt most bemutatni nem lehet, de 
két fogalomkört külön is ki kell emelni, mely 
Kováts Dánielhez legközelebb áll és ez a nyelvjá-
rás és a népi műveltséggel foglalkozó néprajz. 

A nyelvjárás az északkeleti magyar nyelvjárás-
hoz tartozik és viszonylag közel áll az irodalmi 
nyelvhez. Néhány kettőshangzó rendszeresen elő-
fordul, a mondatokban pedig, különösen az idő-
sebbek beszédében, a többes számú alanyhoz 
egyes számú állítmány kapcsolódik: Eszébe jutott a 
malacai. Ez olyan jellemző nyelvi tulajdonság, me-
lyet Bodrogköz több településén magam is megfi-
gyeltem. A Kis zemplénagárdi szótár összeállításá-
ban néhány olyan tájszó is feltűnik, melyet Nagy 
Géza: Bodrogközi tájszótárában (1992) sem talá-
lunk meg. A szerző a névtannak, elsősorban a 
helyneveknek (földrajzi nevek) kitűnő szakértője, 
amit Sárospatak határáról közösen írt könyvünk-
ben volt alkalmam tapasztalni. Ennek most is ta-
núbizonyságát adta, amikor A belterületi nevek szó-
tárát, és ehhez sok történeti adat felhasználásával 
közreadta A határ cinevezéseit számos régi térkép-
pel és az egyes nevek pontos lokalizálásával. Eb-
ből még ma is lemérhető, hogy a határ nagy részét 
egykor víz, mocsár, láp, erdő borította. 
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A könyv arányaira jellemző, hogy a népmű-
veltség mintegy harmadát foglalja el az egész 
könyvnek és benne kitűnő leírásokat olvashatunk 
az anyagi kultúra különböző területeiről. Ennél is 
gazdagabb a szellemi műveltség bemutatása. Eb-
ben a részben nemcsak a naptári év szokáskincsé-
ből kapunk ízelítőt, hanem a családi életbe, a kö-
zösségi szokásokba is betekinthetünk. A hiede-
lemvilág rendkívül gazdagon van képviselve és 
két „tudós ember" emlékezetes cselekedeteit is 
megismerhetjük. A népköltészet alkotásaiból is 
sok mindent sikerült összegyűjteni. Különösen ér-
tékes a háromszázat is meghaladó közmondás-
gyűjtemény, mert ez a műfaj a népköltészet feltá-
rásának meglehetősen elhanyagolt része. 

Miközben a kitűnő munka erősíti a szülőföld-
höz való tartozást, ugyanakkor rengeteg új, meg-
bízható adatot szolgáltat a legkülönbözőbb tudo-
mányágak számára és egyben azt is megmutatja, 
hogy általános iskolások megfelelő vezetéssel mi-
lyen jelentős munkát tudnak végezni. Azok az 
egykori gyerekek, akik Kováts Dániel vezetésével 
több mint négy évtizeddel ezelőtt olyan sok érté-
kes adatot összegyűjtöttek, mindig megmaradnak 
zemplénagárdinak, bodrogközinek és magyarnak, 
ha az életsorsuk messze sodorja is őket erről a táj-
ról. (Zemplénagárd Önkormányzata, 2000). 

Balassa Iván 

A z A s z ó d i Pe tő f i M ú z e u m k i a d v á n y a i r ó l 

Megbecsülni sem tudom, hogy az elmúlt évek-
ben megjelenő, évi 10 ezer körüli művet jelentő ha-
zai könyvtermésből mennyit jelentetnek meg a 
múzeumok. Gyanítom azonban, hogy lényegesen 
többet annál, mint amit éves költségvetésük, a ki-
adványozás szakmai, tárgyi, emberi kondíciója 
számukra biztosít. A múzeumok - s ebben a kate-
góriában a vidéki intézmények sajátos típust kép-
viselnek - sokféle egyetemes szakmai, és számos 
lokális közművelődési igénynek felelnek meg, s 
ezek sorában az egyik feladat, mondhatni elvárás, 
azoknak a kiadványoknak a megírása és közrea-
dása, amelyek legjobbjai egyszerre felelnek meg 
helyi normáknak és egyetemleges szakmai szem-
pontoknak. Ez sok munkát, sok utánajárást igé-
nyel, rengeteg energiát emészt, s ezek a könyvek 
nem születhetnek meg a vidéki múzeumok Bakó 
Ferencei, Szalontai Barnabásai, vagy - hogy az 
élőkről is említést tegyek - Dankó Imréi, Nyakas 
Miklósai, Lukács Lászlói, Nóvák Lászlói és a hoz-
zájuk hasonló elhivatottak nélkül. 

Mindezt most annak okán írom le, hogy a ke-
zembe került az aszódi Petőfi Múzeum kiadvá-
nyainak listája, ami az 1958-ban alapított intéz-
mény által megjelentetett könyvek jegyzékét tar-
talmazza. A sor - az elmúlt években közvetlenül 
megismert műveken túl is - imponáló: a Petőfi 
Múzeum Múzeumi Füzetek sorozatában az 1960-as 
évek derekától 49 kötet, a Galga Menti Műhelyben 
pedig - 1985-1999 között - 7 könyv látott napvilá-
got. Ezek mellett több, jobbára önkormányzati ki-
advány megjelentetése is ehhez a múzeumhoz kö-

tődik: a múzeum munkatársai írták, gondozták 
azokat. 

Hasonlóan a múzeum egész tevékenységéhez, 
meglehetősen szerteágazó a kiadványok tematiká-
ja is. Valamennyiről külön nem írhatok - nem em-
lítem külön a vegyes tematikájú köteteket - , csu-
pán azokat sorolom fel, amelyek az intézmény jel-
legadó szakmai tevékenységéhez köthetők. 

Aszód közismerten gazdag őskori települése, 
de a múzeum létrehozása óta a Galga mente más 
községeinek területén előkerült régészeti leletek is 
munkát adtak a szakembereknek. A Petőfi Múze-
um azon szerencsés tájmúzeumok közé tartozik, 
amelyiknek általában van archeológus munkatár-
sa, de a helyieken kívül máshol tevékenykedő 
szakemberek is kapcsolódnak a régészeti munká-
hoz. Ennek eredményeként több, korántsem loká-
lis jelentőségű könyvet is megjelentettek (Miklós 
Zsuzsa: A gödöllői dombvidék várai, 1982.; Kalicz 
Nándor: Kőkori falu Aszódon, 1985;, A hévízgyörki 
középkori templom. Egy XIII. századi romtemp-
lom régészeti feltárása és műemléki helyreállítása, 
1989; Kulcsár Valéria: A kárpát-medencei szarma-
ták temetkezési szokásai, 1998.) 

A Petőfi Múzeum köré, elsősorban Asztalos Ist-
ván jóvoltából, erőteljes helytörténeti műhely-
munka szerveződött az elmúlt évtizedekben, ami-
nek eredményeként mind a tájegységről, mind a 
Galga mente településeiről alapvető történeti for-
ráskiadványok (Asztalos István: Galga völgy föld-
rajzi nevei Pesthy Frigyes kéziratos helységnévtá-
rában, 1976.; Asztalos István: A gödöllői járás nyu-
gati részének földrajzi nevei Pesthy Frigyes kéz-
iratos helységnévtárában, 1979.; Horváth Lajos: 
Galga mente történetének írott forrásai 1526-ig. 
1980.; Horváth Lajos: A Galga mente történetének 
írott forrásai 1525-1686. 1981.; Asztalos István: A 
Galga mente települései a XVIII. és XIX. századi 
honismertető leírásokban, 1982.; Horváth Lajos: A 
Galga mente történetének írott forrásai 1686-1711. 
1983.; Horváth Lajos: A Galga mente történetének 
írott forrásai 1699-1728. Összeírások, 1984.) és re-
gionális, illetve lokális összefoglalások jelentek 
meg (Asztalos István: Tanácsok a Galga mentén az 
1918-19-es forradalmak idején, 1972.; Jakus Lajos-
Dctre János: Iskolák, tanítók, tanárok a Galga völ-
gyében a XIX. század végéig, 1978.; Asztalos Ist-
ván-Kardos Győző: Munkás- és szegényparaszt-
mozgalmak a Galga mentén, 1979.; Tanulmányok 
és források a Galga vidék múltjáról, 1981.; Asztalos 
István: Oskolatanítók a Galga mentén. Adatok a 
XVII-XIX. században működő tanítók életviszo-
nyaihoz, 1987.; Tanácsok 1919-ben a Galga és Rá-
kos vidékén. Közreadja Asztalos István. 1988., 
Fercsik Mihály: Ahol élünk. írások a Galga menté-
ről. 1999.) Magam ezekhez sorolom Koós Judith 
művelődéstörténeti munkáját (Ráday Gedeon 
Könyv- és műgyűjteménye a XVIII. században, 
1994.) és a Kárpátaljáról elszármazott, Aszódon 
élő festőművész, Fedinecz Atanáz kismonográfiá-
ját is (Losonczi Miklós: Fedinecz Atanáz festői láto-
másai. 1991.) Sorra láttak napvilágot a községek -
hol monografikus igényű, hol csak válogatott feje-
zeteket tartalmazó - történeti feldolgozásai (Farkas 
György: Mogyoródi évszázadok, 1979.; Bene Mi-
hály: Adatok Verseg történetéhez, 1980.; Pór Mi-
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hály-Asztalos István: Hét kastély árnyékában. Do-
mony falu története, 1989.; Asztalos István-
Brandtner Pál: Iklad. Egy magyarországi német fa-
lu története, 1991.). Az utóbbi években már jobbá-
ra a helyi önkormányzatok adják ki helytörténeti 
összegzéseiket, ezek szerkesztője - és jelentős 
részben szerzője - azonban továbbra is Asztalos Ist-
ván (Pl.: Tura története I—II. Tura, 2000.) 

Aszód históriájának, benne művelődés- és in-
tézménytörténetének korszakai számos önálló kö-
tetben láttak napvilágot (Kovácsné Paulovits Teréz: 
Az aszódi Petőfi Sándor népi kollégium története 
(1947-1949), 1984., Városon innen, falun túl. Társa-
dalomföldrajzi vizsgálatok Aszódon, 1988.; Detre 
János: Az Aszódi Evangélikus Leánynevelő törté-
nete, Aszód, 1991.; Asztalos Tamás: Az Élet Háza. Az 
aszódi zsidó temető, a Schosberger-mauzóleum és 
a Mártírok Emlékműve együttese, 1996.; Aszód 
Évkönyve 1998. Összeállította: Asztalos István. 
1998.) Ezek betetőzéseként is értelmezhető Aszód 
közelmúltban megjelent település-monográfiája 
(Asztalos István-Detre János-Kalicz Nándor-Kulcsár 
Valéria: Kisváros a Galga mentén - Aszód város 
története 1944-ig, 1997.) 

Aszód és a Petőfi Múzeum a Petőfi-kultusz 
egyik központja, melynek ápolása folyamatosan 
jelen van a költő nevét viselő intézmény kiállítása-
iban és más programjaiban. Ezek mellett több ki-
advány is Petőfihez és a Petőfi hagyományhoz 
kapcsolódik (Petőfi Aszódja - Aszód Petőfije 
/ több szerző/ 1975.; Asztalos István: „Vándorlom a 
világot..." Petőfi nyomán a Galga és a Rákos vidé-
kén, 1985. /Második kiadás 1995./; Petőfi Emlék-
helyek országos találkozója. Aszód, 1986.; Asztalos 
István: Petőfi aszódi iskolája, 1989.) 

A Galga mente karakteres településeinek tradi-
cionális paraszti műveltségét is több könyv mutat-
ja be. Különösen a második világháború utáni éve-
kig megmaradt, a különböző települések egymás-
tól eltérő, jellegzetes népviselete és textilkultúrája 
kapott nagy figyelmet a kutatóktól (Varga Marian-
na: Turai hímzések I—II. 1965.; Varga Marianna: A 
turai hímzések motívumvilága, 1981.; Molnárné 
Hajdú Margit: Nagytarcsai hímzések, 1982.; Petrás 
Anna: Galga menti hímzések I—II. 1984.; Rákóczi 
Margit: Zsámboki hímzések és hímzésminták. 
1993.) 1996 augusztusában Aszódon konferenciát 
rendeztek a népviseletekről, aminek anyaga 
ugyancsak önálló kötetben jelent meg (Korkes Zsu-
zsa szerk.: Viselet és történelem - viselet és jel. 
1996.) 

Több Galga menti településen él(t) olyan jeles 
személyiség, aki a hagyományőrzésnek, a tradíció 
újra fogalmazásának letéteményese (volt). Az ő 
visszaemlékezésük több lokális néprajzi kötet tar-
talmi gerincét adta (pl.: Lapu Istvánná: Viseletek és 
szokások Zsámbékon. Közreadja: Korkes Zsuzsa, 
1986.) Ezek sorába illeszkedik a jeles népművész 
és festő asszony, a galgamácsai Dudás Juló könyve, 
amit azonban a Pest Megyei Múzeumi Igazgató-
ság jelentetett meg (Vankóné Dudás Juli: Falum 
Galgamácsa. Studia Comitatensia 12. Szentendre, 
1983.), s ide tartoznak a neves vérségi író asszony, 
Martonné Homok Erzsébet országos kiadóknál meg-
jelentetett könyvei is. Bagról monografikus igé-
nyű néprajzi munka jelent meg (Bag. Néprajzi ta-

nulmányok I-n. 1988.), egy másik karakteres falu 
néprajzáról Korkes Zsuzsa írt könyvet (Népszokás-
ok és viseletek Kartalon. /Kartali mozaikok/. 
Kartal, 1992.) Maczkó Mária és Rónai Lajos a vidék 
falvainak népdalkincsét gyűjtötte kötetbe („Ró-
zsát ültettem a gyalogúira..." Galga menti népdal-
ok. Aszód, 1990.) 

A látogatókat, a közönségkapcsolatot több igé-
nyes kiállítás-vezető segítette (pl. Kalicz Nándor: 
Aszód a kőkorban. Vezető a Petőfi Múzeum idő-
szaki kiállításához, 1976.; Asztalos lstván-Kalicz 
Nándor: Vezető az aszódi Petőfi Múzeum kiállítá-
sához, 1976.; Asztalos lstván-Kalicz Nándor-Kővári 
Klára-Miklós Zsuzsa: Galga mente. Vezető az aszó-
di Petőfi Múzeum állandó kiállításához. 1983.) Ké-
szült kötet a múzeumtörténet három évtizedéről 
(Asztalos István: Múzeumi krónika. 30 éves a Petőfi 
Múzeum. 1988.), a múzeum akkori igazgatója gon-
dozta a Pest megye múzeumait bemutató kötetet 
is (Múzeumok Pest megyében. Szerk.: Asztalos Ist-
ván. Szentendre, 1996.). 

Mindezen kiadványok szervezője, szerkesztő-
je, jelentős részben szerzője - néhány kivételtől el-
tekintve - Asztalos István volt, akinek tevékenysé-
ge előtt 1998-ban, a Petőfi Múzeum fennállásának 
40 éves évfordulóján egy ünnepi évkönyv-kötettel 
tisztelegtek a volt és jelenlegi munkatársak, az in-
tézmény szakmai vonzásába tartozó kutatók (Egy 
múzeum szolgálatában...Tanulmányok Asztalos 
István tiszteletére. Szerk.: Asztalos Tamás. 1998.). 

A fentiekkel nem egyszerűen az aszódi múze-
um munkatársai és Asztalos István teljesítménye 
előtt kívántam tisztelegni. Az előbbinek ez csak 
egy része a vidék csaknem valamennyi települé-
sén működő falumúzeum (tájház, helytörténeti 
gyűjtemény) hálózata, a rendszeres ásatások és 
gyűjtések, s számos más napi feladat mellett, az 
utóbbi, hivatalosan már nyugdíjas igazgató tevé-
kenységét pedig - hozzá hasonló feltételek között 
- végzik az ország számos múzeumában. Az 
1970-es évek kézzel hajtott stencilgépjeihez, rota-
printes könyvcsinálásához, a hétvégére elzárt iro-
dai írógépekhez képest - magam már csak ezekre 
emlékszem - , tulajdonképpen ma egyszerűnek is 
tűnhet a könyvek előállítása! Elsősorban arra kí-
vántam felhívni a figyelmet, hogy a szervezett ma-
gyar múzeumügy kétszáz esztendős évfordulójá-
hoz közeledve (2002), óvjuk meg és becsüljük meg 
ezeket az intézményeket és a bennük tiszteletet 
parancsoló alkotó munkát végző szakembereket. 

Viga Gyula 

Dévaványa i o k l e v e l e k 1332-1523 

Falvainkban és kisvárosainkban a múlt század-
ban csakúgy, mint manapság, a hagyományápolás 
és a történeti kutatás általában nem állandó intéz-
ményekhez, hanem személyekhez kötődik. Régeb-
ben általában a földbirtokosok, a helyi közigazga-
tás képviselői, a papok, a tanítók-tanárok, az orvo-
sok, a gyógyszerészek közül kerültek ki egy-egy 
település históriájának kutatói. 
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Az utóbbi évtizedekben is szinte mindenütt 
akadt néhány lelkes, elszánt ember, aki nem ritkán 
távolról „tévedt" a história területére, s a helytör-
ténet-honismeret területén maradandót alkotott. 
Többségük nem számít szakképzettnek, tehát sem 
történelem szakos tanári, sem muzeológusi (ré-
gész, néprajzos, művészettörténész stb.) felsőfokú 
képzettséget igazoló oklevele nincs. Ám szívós 
szorgalommal, önképzés útján igyekeznek meg-
szerezni a nélkülözhetetlen alapismereteket: ho-
gyan kell adatokat gyűjteni, megkeresni egyes ese-
mények élő szemtanúit, a település múltját, ha-
gyományait legjobban ismerőket, s megtanulni a 
könyvtári-levéltári-múzeumi búvárkodás forté-
lyait. Mindehhez hozzá kell tennünk azt is, hogy 
az effajta ismeretszerzést nem segíti egyetlen kor-
szerű kézikönyv sem! Ennek ellenére részterületü-
kön jó néhányan a szakképzett, hivatásos kutatók-
nak is becsületére váló eredményeket értek el. Ter-
mészetesen azt sem szabad elhallgatnunk, hogy a 
lelkesedés és ügybuzgalom mértéke nagyon gyak-
ran nem áll arányban a tudással és tehetséggel. 
Minden megyében akadnak olyan, nem ritkán erő-
szakos kíméletlenséggel célratörő egyének is, akik 
sorozatosan „kitapossák" dilettáns írásműveik 
megjelentetésének költségeit, s aztán ünnepeltetik 
magukat . 

Manapság több ezer a történész és muzeológus 
diplomával rendelkező ember, s még nagyobb szá-
mot kapunk, ha olyan rokon-diplomákat is ide 
számítunk, mint a magyar nyelv és irodalom, a 
földrajz, a jogtudomány, a közgazdaságtan, sőt a 
tanítói, képzőművészeti, vagy az építészmérnöki, 
mezőgazdászi, kertészeti, erdőmérnöki stb. okle-
véllel rendelkezőket, akik a múlt, a hagyományok 
bizonyos szeletében szintén valamiféle jártasságot 
szerezhettek egyetemi-főiskolai tanulmányaik so-
rán. Ez azt jelenti, hogy alig akad olyan jelentő-
sebb település az országban, ahol ne lenne néhány, 
nagyobb helyeken akár több tucatnyi, jelentős vá-
rosokban pedig százas nagyságrendű potenciális 
szakgárdája a helytörténeti-honismereti kutatás-
nak. Mindez azonban egyelőre csupán csak elmé-
leti lehetőség. A felsorolt szakképzettséggel ren-
delkezők tanulmányaik során általában koránt-
sem találkoztak a honismeret-helytörténet téma-
körével a súlyának megfelelően. Még a történelem 
szakot végzők között is kevesen akadnak, akik ko-
molyabban beleásnák magukat egy-egy helytörté-
neti témába. Az ilyen témájú szakdolgozatok 
gyakran egy-egy „ősforrásnak" számító nyomta-
tott vagy kéziratos anyagból összeollózott „tákol-
mányok". Megszerezve a diplomát a tanárok több-
sége meg sem próbálkozik az adatgyűjtéssel, még 
kevésbé az írással, hiszen a kutatás módszertaná-
nak az alapjait alig ismeri, s amit úgy-ahogy elsajá-
tított, azt is igyekszik - mint „felesleges kacatot" -
mielőbb elfeledni. Egy-egy tehetséges középisko-
lás diák helytörténeti-honismereti pályamunkája 
bizony gyakorta jócskán meghaladja némelyik 
egyetemi-főiskolai d iplomamunka színvonalát. 

Mindezekből az következik, hogy elméletileg 
ugyan jócskán akadna képzett szakember minden 
település (kisebb-nagyobb tájegység) históriájának 
kutatására, valójában azonban igen nagy fehér fol-
tok vannak nagy területűnek igazán nem állítható 

országunkban, amelyek kívül esnek a szakhis-
tórikusok látóterén. Szerencsére azonban továbbra 
is feltűnnek olyan lelkes emberek, akik a helytörté-
net-honismeret látóterétől látszólag távol eső terü-
letről érkezve betöltik a kutatás űrjeit. 

Hajdú József székesfehérvári villamosmérnök 
fiatal számítógépes szakember. Dévaványáról 
származik. Noha munkája több száz kilométerre 
vetette szülőföldjétől, minden szabadidejét és 
energiáját arra fordítja, hogy a kisváros kulturális 
emelkedésén munkálkodjék, gyűjtse múltjának ér-
tékeit. Ennek a tevékenységnek a szervezeti kere-
teit teremtette meg a Dévaványai Kulturális és Ha-
gyományőrző Egyesület megalapítása 1994 de-
cemberében. Az egyesület politikától független, 
közhasznú kulturális szervezet, amely feladatá-
nak tekinti a jeles évfordulók megünneplését, a te-
lepülés múlt jának megismertetését, népszerűsíté-
sét, helyi hagyományok ápolását, a természeti kör-
nyezet megóvását, kiadványok megjelentetését 
stb. 

A Ványai Helyismereti Füzetek sorozatában 
1996-ban jelent meg Hajdú József forráskiadvá-
nya: Sárgult lapok. Olvasókönyv Dévavámja történeté-
hez. Hajdú József szerkesztette a következő füzetet 
is, amely a Sárrét legjelesebb kutatója, Szűcs Sán-
dor írásaiból közölt válogatást: A ványai juhbehajtás 
és más históriák. Rajzok a régi Sárrét életéből (mind-
kettőt ismertette Kováts Dániel: Honismeret 1997. 
3. 114. old. és 1998. 4. 104-104. old.). A sorozat 3. 
füzetének szerzője ismét Hajdú József: Dévaványa 
címere és pecsétje. Három és fél évszázad a pecsétek tük-
rében. Kutatásait röviden összegezte a Honismeret 
1999. 6. számában (33-36. old. címoldalon a színes 
címerképpel): Dévaványa 250 éves címere. 

A jubileumi, 2000. év meghozta egy új sorozat 
indítását: Dokumentumok Dévaványa történetéhez. 
Első füzetét Hajdú József szerkesztette. Dr. Bene-
dek Gyula nyugalmazott főiskolai tanár fordításá-
ban olvasható a Dévaványai oklevelek 3332-2523 
címmel megjelent forráskiadvány. Ennek elősza-
vában Hajdú József rövid áttekintést nyújt arról, 
hogy a többszöri közigazgatási változások meny-
nyiben jelentenek többlet nehézségeket az átlagos-
hoz képes Dévaványa történeti dokumentumai-
nak összegyűjtésében. Utóbbi füzet megjelent egy-
ben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok 
Igazgatósága Documentatio Historica sorozatának 
második darabjaként is. Kiadásra kész továbbá 
Hajdú József Dévaványa történeti helynevei a kézira-
tos térképeken 1700-1950 című munkája is. 

A megjelent kiadványok a rendkívül átgondolt 
múltfeltáró tevékenység ékes bizonyságai. Vala-
mennyi megfelel a legmagasabb szintű szakmai 
igényeknek. Színvonalukat Kováts Dániel is mél-
tatta ismertetéseiben. S mint a technikai szerkesz-
tés kérdéseinek egyik kiemelkedő mestere, figyelt 
a nyomdai igényességre is. 

Hajdú József a címer- és pecséttan, a forráski-
adás, a helytörténet vonatkozásában bízvást nyu-
godtan tekinthető immáron szaktörténésznek, aki 
igencsak kihasználja számítógépes ismereteit. A 
dokumentumokat (írások vagy pecsétek képeit) 
számítógépes program segítségével kitűnően retu-
sálja, s így a füzetek illusztrációi felülmúlják a tu-
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dományos kiadványok döntő többségének illuszt-
rációit. Ez egyfelől nem kis dicsőség egy „amatőr-
nek", másfelől viszont a mai magyar tudományos 
kiadványszervezés szégyenletesen alacsony tech-
nikai színvonalára is figyelmeztet. 

Azt sem hallgathatjuk el, hogy bizony nem 
könnyű előteremteni egy-egy füzet kinyomtatásá-
hoz szükséges pénzösszegeket, még akkor sem, ha 
a szerző a nyomtatáson kívül minden munkát ma-
ga végez el. Manapság, mikor jó néhány pályázat 
van, bizony sorozatosan azt látjuk, hogy a pénzek 
gyakorta nem a legszükségesebb, legszínvonala-
sabb célokra jutnak. így bizony Hajdú Józsefnek a 
saját pénztárcáját is meg kellett nyitnia, ha azt 
akarta, hogy a szép tervek valóra válhassanak. A 
Honismereti Szövetség nincs abban az anyagi 
helyzetben, hogy az ígéretes kiadványokat anyagi-
lag támogassa. Annyit tehet, hogy folyóiratában 
ráirányítja a figyelmet a legjobb eredményekre, s 
elismerő szavaival legalább „lelki támaszt" igyek-
szik nyújtani a honismeret-helytörténet érdemes 
munkásainak. 

Csorba Csaba 

T Ó T H JÓZSEF: 

Z s á m b o k i k r ó n i k a 

Címével ellentétben nem csupán krónikát, ha-
nem értékes helytörténeti monográfiát olvasha-
tunk dr. Tóth József nyugalmazott tanár, helytörté-
nész tollából. Igazán csak azok tudnak jól és szé-
pen írni helytörténetet, akik szülőföldjüknek, vagy 
második hazájuknak vallhatják a települést. Ez a 
lokálpatriotizmus érezhető ebből a kötetből is, ami 
az először 1328-ban keltezett oklevélben szereplő 
Sambuc, azaz Zsámbok történetéről szól a kezdetek-
től napjainkig. 

Bátor vállalkozás volt ez a hosszú évek fáradsá-
gos kutatómunkájával készült könyv. A régészeti 
leletek bizonyítják, hogy már a kőkorszakban 
megtelepedett itt az ember a mai Galga és Tápió fo-
lyók között. Részletesebben a rómaiak, a szarma-
ták, a gótok, az avarok és a honfoglaló magyarok 
történetével foglalkozik. Ezt követően annak a 
Zsámboknak történetét taglalja, amelynek „népe 
büszkén ó'rzi palóc tájszólását, egyedüli szép népviselet-
ét és szilárd erkölcsi rendjét". 

A kötet a település földrajzi helyzetének bemuta-
tásával kezdődik, majd a régmúlt emlékeit ismerteti. 
Érdekesen mondja el az őskori földvárak, a máig is 
vitatott eredetű Csörsz-árka történetét, a szarmata 
és az avar leleteket, a honfoglalás és az Árpád-kori 
települések feltételezett vagy bizonyított históriá-
ját. Külön fejezet szól Sambucról, illetve Sambuki 
László megyei szolgabíróról és az őt körülvevő tu-
lajdonos földesurakról. Meglepő adatokkal ismer-
teti meg az olvasót a török hódoltság időszakából, 
majd a kurucok világából. Mennyit és meddig adóz-
tak a töröknek, a királynak, a földesúrnak, az egy-
háznak? Hányan harcoltak Rákóczi fejedelem se-
regében, és mivel járt a hadak pusztítása? 

A néhány békés XVIII. századbeli évtized Má-
ria Terézia uralkodása alatt nyugalmat és fejlődést 

hozott a falunak, amit több levéltári dokumentum 
is bizonyít: a templom építése, az „iskolaház", az 
első tanítók adatai, az urbárium, az 1780. évi szer-
ződés Beniczky Ferenc földesúrral stb. A reform-
kor, a „betyárvilág", majd az 1848-1849. évi forra-
dalom és szabadságharc eseményei elevenednek meg 
a következő fejezetekben. Eredeti Kossuth-levél 
olvasható benne, amely Görgeyt arra figyelmezte-
ti, hogy Zsámbokot főhadiszállássá kellene meg-
tenni. Hűen ismerteti a tápióbicskei és az isaszegi 
győztes csatákat, majd Paszkievics nagyherceg 
zsámboki főhadiszállásának egy epizódját és a le-
vert szabadságharc zsámboki honvédéi közül ha-
zatértek nehéz sorsát. 

A „boldog békeidőket" ismét háború és forradal-
mak váltják itt is. Az 1920-1944. közötti időszak 
társadalompolitikai és kulturális eseményei igen 
tanulságosak, mert bemutatásukon túl reális érté-
kelést is tartalmaznak. A második világháború helyi 
eseményei hátborzongatóan igazak. Szovjet és né-
met tábornokok memoár-kötetei is tartalmaznak 
zsámboki adatokat. A rövid népi demokratikus 
korszak, (1945-1948) az új élet kezdete, majd az 
1950-es 1960-as évek történései hasonló hűséggel 
ábrázolják Zsámbok népének küzdelmes életét, a 
község sikereit és gondjait. A legutolsó negyedszá-
zad bemutatása 1974-től 1999-ig, a „Változatos évti-
zedek" azonban már krónika. OÍyan események le-
írása, amelyeket a szerző személyesen átélt azok-
kal a személyekkel együtt, akikhez rokoni vagy 
baráti kapcsolatok fűzik. 

A kötet történeti része és krónikája igen érdekes, 
figyelmet lekötő olvasmány. Mivel minden fejeze-
te tudományos kutatásra épül, igaz és őszinte az 
ún. kényes kérdések megítélésében is. A történész 
alaposságával, a levéltári források és egyéb doku-
mentumok felhasználásával, valamint az adatköz-
lő visszaemlékezők és a személyes élmények hite-
les leírásával készítette több éven át könyvét dr. 
Tóth József tanár úr. Időt és fáradságot nem kiméi-
ve járta a levéltárakat, könyvtárakat, múzeumo-
kat. (Magam is láttam több alkalommal télen irha-
bundájában ülve jegyzetelni a Pest Megyei Levél-
tár hideg kutatótermében óriási iratcsomók kö-
zött.) Nemcsak Pesten, hanem Vácott, Aszódon, 
Gödöllőn és természetesen Zsámbokon is nagyon 
sok időt töltött, beszélgetve idős emberekkel, a 
község egykori és mai vezetőivel, pedagógusaival, 
lelkészeivel. 

Hangyaszorgalommal gyűjtötte a sok-sok ese-
mény forrását, válogatta, rendezte azokat a meg-
tervezett könyv fejezeteihez. Megemlíti benne se-
gítőit, köszönetet is mond nekik a „Bevezető"-béri. 
Egy valaki érdemel még a felsoroltakon túl őszinte 
elismerést és hálás köszönetet: a Felesége. Hiszen ő 
volt, aki mindezt a sok távollétet elviselte, aki a 
kéziratokat rendszerezte, másolta, diktálta férjé-
nek. Aki telefonüzeneteket adott és vett át, idő-
pontokat, programokat egyeztetett és mindenben 
segítette a szerző munkáját. 

Szeretném, ha valamennyi község és iskola 
könyvtárában ott lenne a Zsámboki krónika, hogy 
példát mutasson, erőt adjon másoknak is a helyi 
események megörökítésére a Magyar Millennium 
esztendejében. (Zsámbok Község Önkormányza-
ta, 2000.) 

Dr. Szabó Imre 
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Jászság i É v k ö n y v 1998 

Már a hatodik kötetét vehetjük kézbe Pethő 
László anonim szerkesztésében, a kék-fehér jász 
lobogóval és jász címerrel szemet vonzó évkönyv-
nek. Szerzői gárdája nem szűk belterjes kör. írásai-
val bárki bekapcsolódhat, akinek olyan, szívhez 
közelálló témája van, ami a Jászság életéhez, múlt-
jához, jelenéhez, jövőjéhez köti. A szerzők közt ta-
lálunk országosan ismert neveket és az oroszlán-
körmüket mutogatni kezdő ifjú titánokat. A sok-
színűség változatossá, érdekessé teszi a kötetet. 

Az eléggé szabadon értelmezett témakörök 
rendjében lehetetlennek tűnik minden szerzőt em-
lítenem. Segítségül is hívom Szíj Rezső Vágó Pálról 
szóló dolgozatának első sorait. „Egyetlen alkotó 
sem választható el a maga korától, nem függetle-
nítheti magát a kor ízlésáramlataitól, művészi igé-
nyétől, a társadalmi követelményektől." Mind-
amellett „A műalkotás fogalmába beletartozik a 
maradandóság képzete is." E bemutatásból kitű-
nik, hogy a Feszty-körképen számos művész kö-
zött Vágó Pál is dolgozott. Mocsi Sándor Görbe Já-
nosról, a sok emlékezetes darabban játszó, korán 
elment színészről nyújt élvezetes pályaképet. A 
Don-kanyar még hosszú ideig téma marad közöt-
tünk, itt Babucs Zoltán szól a pokolban vergődő és 
helytálló jász honvédekről. Az érdemes és tanulsá-
gos köteteket letevő Kiss józsef jászkunsági kutatá-
sainak egy szeletét ismerhetjük meg az egykori ha-
tárperek felidézésével. És miért ne kalandozzunk 
vissza még messzebbre a térben és a múló időben, 
amikor is Mandl Erika és Nagy Levente avatott tolla 
az egykori Etelközben levő Jasi azaz Jászvásár ke-
vésbé ismert történetébe kalauzol el bennünket. 

Bocsássanak meg a jelen és jövő témakörében 
bemutatkozók, hogy csak egy gimnáziumi tanuló, 
Sápi Csilla rajzát emelem ki: a Milyen lesz a Jászság 
2048-ban című pályázatra beküldöttekből. A Jász-
ság utolsó fáját jeleníti meg testi és lelki szemeink 
előtt, kicsendül belőle a természeti környezetünk 
jövőjét féltő aggodalom. Nem mehetünk el napja-
ink és a jövőnk nyitott fájó és nehéz kérdései közül 
Stefan Ildikónak az idegen nyelvoktatás időszerű 
kérdéseit elemző írása mellett. Lesz-e remény, 
hogy magyarságunkat megtartva európaiak is le-
hessünk, ha idegen nyelvoktatásunk katasztrofális 
helyzetén nem tudunk változtatni? Vagy Európá-
ban egy különlegességeket őrző, egyre szűkülő re-
zervátummá válunk? 

Nem csak helyi és hazai problémákkal foglal-
kozik e kötet. A Jászság szerves része a körülöt-
tünk lévő világnak, ezt szolgálja a kitekintés téma-
köre. Itt a németországi brit megszállás közigazga-
tásáról, s a belőle kifejlődő német önkormányzat-
ról találunk izgalmas és talán számunkra is hasz-
nosítható elemzést Joachim Kuropka tollából. Horti 
Béla a közeli és a tőlünk mégis fényévnyi távolság-
ra levő Bosznia-Hercegovinában lezajlott választá-
sok ürügyén segít bepillantani e sokat szenvedett 
ország életébe. 

A civil szervezetek közül a jászjákóhalmi és a 
jászfényszarui helyismerettel foglalkozó egyesüle-
teket ismerhetjük meg. Fodor István Ferenc a „Hor-
váth Péter Honismereti Szakkör" történetét mutat-
ja be. Bevallom, nekem kétszeresen is közel áll a 

szívemhez ez az írás, hiszen szerzőjét barátomnak 
ismerem, a szakkör névadója pedig majd 200 esz-
tendeje a Jászkunokról írt értekezése mellékleté-
ben Karacs Ferenc térképén szemléltette a Hár-
maskerületet. Tóth Tibor szinte monográfiaszerűen 
láttatja velünk a jászfényszaruiak hagyományápo-
ló tevékenységét szülőhelyük megismerése és 
megismertetése érdekében. 

Örökségünk a következő egység összefoglaló 
címe. Hiszem, hogy utódaink körében itt e könyv-
ben minden dolgozat örökséggé válik. Gyurkó 
Miklósné lírai hangvételű visszaemlékezése Jászbe-
rény hetven évvel előbbi Felvég városrészére, az 
ottani emberekre, történeteikre, tárgyi emlékeikre, 
társadalmi életükre, mindenkinek ajánlhatóan ér-
dekes. Kókai Magdolna a mindennapi életünket 
mindig izgató keresztelési és névadási szokásokat 
mutatja be Jászárokszállásról. Selmeczi Kovács Atti-
la Csete Balázs kalotaszegi néprajzi kutatásairól ad 
számot, amit Észak-Erdély hazatérése után 1942-
ben végzett. A rajzokkal tűzdelt hatalmas kézira-
tos anyagot a jászkiséri Helytörténeti Gyűjtemény 
őrzi. 

Végül a jászsági krónika megörökíti a települé-
sek 1997 májusa és 1998 áprilisa közötti esemény-
történetét. Dicséretes és az érdeklődők által bizo-
nyára méltánylandó, hogy az előző évkönyvek 
tartalomjegyzékét is megtaláljuk. A kötet minden 
írása érték a jövőnek. Ha figyelmüket sikerült fel-
keltenem, Önökre bízom a válogatást, a felfedezés 
izgalmát és örömét. 

Karacs Zsigmond 

L Á B A D I N É KEDVES KLÁRA: 

N a p f é n y vol t a r i n g a t ó j a 

A szerző a magyar gyermekjáték-kutatás elhi-
vatott és kiváló képviselője, aki munkásságát egy 
olyan archaikus vidéken fejti ki, mint a korábban 
Jugoszláviához, napjainkban Horvátországhoz 
tartozó Drávaszög. Eredményeit egy sor önállóan 
megjelent könyv bizonyítja (Barkócakoszorú, 1984; 
Gyingyet-gyöngyöt asszonyának Eszék, 1989; Játékis-
kola II. Bp., 1995.), melyekhez számos kisebb-na-
gyobb tanulmány, adatközlés is járul. Ebben a 
könyvében azt a módszert követi, mely a gyerme-
ket elhelyezi a családban, a falu közösségében és 
ezzel a játékok és a hozzákapcsolódó népköltészet 
jobban megérthetővé válik. Az újabb magyar nép-
rajzi irodalomban az ilyen gyermekjáték kutatás-
nak Krcsz Mária volt a meghonosítója, de sajnos 
neki csak résztanulmányai jelentek meg, a kalota-
szegi Nyárszóról írt monográfiája pedig eddig 
még nem látott napvilágot. Ennek az irányzatnak 
kiemelkedő képviselője Gazda Klára: Gyermekvi-
lág Esztelneken (Bukarest, 1980), melyben egy kis 
háromszéki falu gyermektársadalmáról és játékai-
ról nyújt kiváló képet. 

Kedves Klára elsősorban saját gyűjtésére tá-
maszkodik, de gondosan átkutatta a drávaszögi 
református egyházak jegyzőkönyveit, melyek a 
XIX. század irányába történetileg elmélyítették 
kutatását. Feldolgozta az eddigi irodalmon kívül a 
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Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattárának gazdag 
kéziratos gyűjteményét és támaszkodott a kutatási 
terület alapvető összefoglaló munkáira. Dráva-
szög a Duna és a Dráva háromszögének tíz ma-
gyar faluját foglalja magába. A községek történetét 
az Árpád-korig vissza lehet vezetni és ezek a török 
hódítást is átvészelték, sőt ez idő alatt a reformáció 
egyik magyar központja itt alakult ki (Lábadi Kár-
oly: Drávaszögi ÁBÉCÉ. Eszék-Budapest, 1966). A 
magyar lakosság a XIX. században erősen fogyott, 
ami abban is lemérhető, hogy 1854-1904 között az 
iskolás gyermekek száma átlagosan 25 %-al csök-
kent. Ennek oka elsősorban az egykézés, ami eze-
ket a településeket is jelentős mértékben sújtotta. 

A szerző a várandósság korszakával kezdi be-
mutatását, majd az újszülött keresztelését és a csa-
ládba történő befogadását veszi sorra. A betegsé-
geket éppen úgy tárgyalja, mint a csecsemőre le-
selkedő rontásokat és azok elhárítását. A 2-6 éves 
gyermekek életét megismerhetjük az iskolásoké-
val együtt, majd a fejezet a munkára neveléssel zá-
rul. „Á drávaszögi gyermektől elvárták, hogy ta-
nuljon meg dolgozni, »mert az életöt vinni kell to-
vább...«" - mondta az egyik adatközlő. A játék és 
a munka kezdetben összefonódott, hiszen már az 
iskolába nem járó gyermek is utánozta a felnőtte-
ket. A munka később megelőzte a játékot, különö-
sen olyan évszakokban, amikor annak sűrűjét a 
felnőttek nem tudták maradéktalanul elvégezni, s 
gyermekmunkára is számítottak. 

Ezután kerül sor a játékszerek bemutatására, 
melyhez érdekes kutatást közöl azok anyagáról. 
Ebből kiderül, hogy ezek többsége növényből ké-
szül (135 darab), ezeket messze követi csak az álla-
ti, emberi anyagból készültek (24 darab), melyek 
száma megegyezik a papírokéval. A feldolgozott 
fát külön mutatja be (22 darab), ami deszkát, lécet 
stb. jelent. Jellemző, hogy a 135 növényi származá-
sú játékszer 58 vízparti, illetve vízinövényből ké-
szül (tavirózsa, sás, gyékény, nád, káka stb.), ami 
világosan mutatja, hogy ezek is mennyire beillesz-
kedtek az egykori és részben napjainkig megma-
radt vízivilágba. Mindezek leírása nagy nyeresége 
a könyvnek. 

A találós kérdések a könyv legnagyobb és egy-
ben leggazdagabb fejezete. Ez a műfaj ugyan rég-
óta ismert és a XIX. századtól kezdve jelentős gyűj-
temények is keletkeztek, de még mindig nem kap-
ta meg a kellő súlyát és elismerését a folklórban, 
pedig egyike azoknak a témáknak, melyek a széle-
sebb olvasóközönség körében is jelentős sikert ér-
tek el. Elég, ha ezzel kapcsolatban Kresz Mária: Ta-
lálós kérdések könyve (Bp., 1946) munkáját emlí-
tem, amit családom gyermekei valósággal szétol-
vastak és ebben az időben a fővárosi általános is-
kolákban is divattá vált a találós kérdések elmon-
dása és megfejtése. Az utóbbi időben mintha meg-
élénkült volna az érdeklődés e különleges műfaj 
iránt, elég, ha ezzel kapcsolatban Mándoki László 
munkásságára utalok (legutóbb Magyar Néprajz 
V.) szerencsére egyre újabb és újabb gyűjtések ké-
szülnek és ezek közül is kiemelkedik, amit most 
Drávaszögből vehetünk a kezünkbe. Ez akár egy 
külön könyvet is megérdemelne. 

A mondákról szóló fejezet sok értékes és né-
hány eddig nem ismert alkotást is tartalmaz. Elő-

nye, hogy nemcsak a népi eredetűeket vette fel 
gyűjteményébe a szerző, hanem az iskolába elsajá-
títottakat is. Igaz ezek nem, vagy csak ritkán érik el 
az előbbiek színvonalát, de széles körben ismertek 
és elindultak a folklorizáció útján. Sokszor egymás 
mellé kerülnek az évszázados múlttal rendelkezők 
és azok, melyek a XIX. században terjedtek el. Itt 
ismerhetjük meg a nyelvtörőket is, melyek gya-
korlásával a beszédhibás gyermekkel igyekeztek a 
szebb beszédet elsajátíttatni. 

A gyermekjátékok leírása csak a legfontosabba-
kat tartalmazza, melyek különösen jelentős szere-
pet játszottak a gyermektársadalomban. Végül rö-
viden szól a gyermekkor után a fiatalság összejö-
veteleiről, melyek némelyike egészen napjainkig 
megmaradt. A bálok, a színjátszás, a búcsúk, a fo-
nók és más összejöveteleknek nemcsak az emléke 
él, hanem némelyikét ma is gyakorolják. A könyv 
a párválasztás szempontjaival, szokásaival zárul. 

Lábadiné Kedves Klára munkája több szem-
pontból is értékes alkotás, hiszen olyan területről 
dolgozza fel a gyermekjátékokat, ahova nyolc évü-
zed óta csak nagy nehézségekkel juthatott el nép-
rajzi gyűjtő. Másrészt nemcsak leírja a jelensége-
ket, tárgyakat, hanem azt a gyermekek, felnőttek 
társadalmában is igyekszik elhelyezni. (Reformá-
tus Élet. Kopács, 2000.) 

Balassa Iván 

SZILÁGYI MIHÁLY: 

A g r á b ó c i s ze rb o r t o d o x k o l o s t o r t ö r t é n e t e 

A magyar állam és egyház szervezésének ezre-
dik évfordulóján érdemes megemlékeznünk róla, 
hogy Magyarország a keleti és a nyugati keresz-
ténység találkozópontja. A hazánkbéli ortodox kö-
zösség egyik szellemi-lelki központjának, a grá-
bóci szerb kolostornak történetét ismerteti Szilagyi 
Mihály 1999-ben megjelent kötete. A Tolna me-
gyei, Bonyhád környéki Grábócon 1585-ben tele-
pedett meg néhány szerb szerzetes, s rendház épí-
tésére Szokolovics Musztafa budai török pasától 
kaptak engedélyt. A szerzetesek a dalmáciai 
Dragovicból érkeztek, grábóci templomukat a 
Szent Arkangyaloknak ajánlották. A XVII-XVIII. 
században a kolostort többször kifosztották: török, 
szerb, magyar rablócsapatok. A grábóci közösség 
szabályzata 1729-ben jött létre, s a keleti rendalapí-
tó, Nagy Szent Vazul regulájának szellemiségét 
követte. A kalugyerek (a szerzetes szerb elnevezé-
se) 1736 és 1740 között építettek templomot, 
amelynek tornya és hajókupolája 1796-ban készült 
el. A mai kolostorépület 1787-ben épült. 

A rendház a XIX-XX. század folyamán jelentős 
szellemi és gazdasági központ volt. A környék 
szerbjei a gazdag könyvtárral rendelkező kolos-
torba küldték tanulni fiaikat. Az atyák orvosi tevé-
kenységet folytattak, s lelkipásztori szolgálatot lát-
tak el a tolnai ortodox közösségekben. 1920-ban a 
grábóci kolostor 144 holdnyi birtokkal rendelke-
zett: a szerzetesek étkezési növényeket (kukorica, 
bab, burgonya), takarmánynövényeket (lucerna, 
répa), gabonaféléket, valamint szőlőt és gyümöl-
csöt termesztettek. Híres volt boruk és szilvapálin-
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kájuk. Földet először a budai pasa adományozott 
nekik, később a birtokokat megerősítette és gyara-
pította Péterffy András püspök (1690) és Mérey 
Mihály szekszárdi apát (1711). 1945 után a gazda-
ságot államosították. 

Szilágyi Mihály tanulmánya gondos forráskuta-
tásra épít: számos iratot, feljegyzést szó szerint 
idéz, vagy egészben közöl. A szerző felhasználta a 
Tolna Megyei Önkormányzat Levéltárának és a 
Szentendrei Görögkeleti Szerb Levéltár vonatkozó 
anyagát, valamint összefoglalta az eddigi - ma-
gyar és szerb nyelvű - szakirodalmat. Elsődleges 
forrása a kolostor (Letopis manastria Grabovca) 
évkönyve volt. A könyv színesen ábrázolt törté-
nelmi, művelődés-, építészet- és szellemtörténeti 
háttérrel mutatja be a grábóci szerb közösség törté-
netét. Olvashatunk például a keleti liturgia és szer-
zetesség sajátosságairól, a szerbek vándorlásának 
előzményeiről, Grábóc gazdasági életéről és társa-
dalmáról stb. A könyv tartalmazza a késő bizánci 
stílusjegyeket viselő barokk templom részletes le-
írását. (Vö. L. Szabó Tünde: Grábóc. Görögkeleti 
szerb templom. Tájak-Korok-Múzeumok Kis-
könyvtára, 323.1988.) 

A grábóci szerzetesek elöljáróit, az igumeneket 
gyakran kitüntették a megtisztelő archimandrita 
(apát) címmel. 1690-ben III. Arzén ipeki pátriárka 
három hónapig e kolostorból irányította a szerb 
egyházat. A kolostor jelentősebb lakói: Pajsije ve-
zette az első közösséget, valamint a templom és a 
zárda építését. Gerasim a „moszkvai földekre" 
ment adományokat gyűjteni (1600-1602): kegysze-
rekkel, miseruhákkal tért vissza. Simeon Jeruzsá-
lembe zarándokolt, s kolostorába hozta Szent Bor-
bála nagyvértanú homlokcsontját ereklyeként 
(1649), később budai püspök lett. Az utolsó 
grábóci kalugyert, Aleksej Babiee-ot (1898-1974) a 
Rákosi-korszakban „a népi demokrácia elleni iz-
gatás" címén meghurcolták. A kolostor épülete az 
1960-as évektől szociális otthonként működött. A 
szerb egyház 1994-ben kapta vissza, s jelenleg két 
apáca képviseli a szerb monachizmus szellemisé-
gét Grábócon. A templomot és a rendházat 1981 és 
1987 között műemlékként helyreállították. 

Szilágyi Mihály kötete rengeteg képet közöl: be-
mutatva a szerb egyház és Grábóc históriáját. A 
könyvben szerepel az összes itt élt szerzetes és 
elöljáró rövid életrajza is. A szerző és a mű nagy 
erénye a gazdag és pontos jegyzetapparátus, vala-
mint a német nyelvű összefoglaló. Szilágyi Mihály 
fentebb bemutatott kötete mind egyháztörténeti, 
mind helytörténeti szempontból hiánypótló. Átfo-
gó képet ad a magyarországi szerb egyház és szer-
zetesség történetéről, rávilágítva a magyarság és 
az ortodoxia mély, történelmi gyökerű kapcsolatá-
ra. (Babits Kiadó, Szekszárd, 1999.) 

Miklós Péter 

A l e g ú j a b b P a r t i u m i F ü z e t e k r ő l 

Nagyváradon, az igen széles körű társadalmi 
támogatottsággal és intézményi együttműködés-
sel tevékenykedő Partiumi és Bánsági Műemlék-
védő és Emlékhely Bizottság kiadásában rendsze-
resen megjelenő Partiumi Füzetek című kiadvány-

sorozatról (1-8. szám)l folyóiratunkban két alka-
lommal is megemlékeztünk (A Partiumi Füzetek, 
Honismeret 1998. 6. sz., 115-117. old., A Partiumi 
Füzetek újabb négy számáról. Honismeret 1999. 3. 
sz. 102-103. old.) A tudományos igénnyel és isme-
retterjesztési-közmú'velődési célkitűzésekkel írt 
füzetek a romániai magyar tudományosság (föld-
rajz-, történelem-, műemlékvédelem-, helytörté-
net", művészet- és irodalomtörténet, néprajz stb.) 
értékes darabjai. Már csak azért is ismernünk kell 
őket, mert a füzetekben feldolgozott tárgykörök 
ezer- és ezer szállal kötődnek nemcsak a határos 
magyar területek, hanem az egységes magyar kul-
túra tudományos- és közművelődési tevékenysé-
geihez. Ismerve a kiadási- és egyéb körülménye-
ket, elismeréssel kell adóznunk a Partiumi Füzete-
ket megjelentető Bizottságnak, illetve lelkes, rend-
kívül jó kapcsolatteremtő- és tartó, aktív, egyéb-
ként maga is neves helytörténész elnökének, 
Dukrét Géznnak. 

A 2000. július 12-16. között Hajdúdorogon tar-
tott Országos Önkéntes Néprajzi- és Nyelvjárási 
Gyűjtők találkozójára eljuttatott öt új számot - a 9., 
a 10., a 11., a 12. és a 13.-at - mutatjuk be a közvet-
kezőkben röviden, azzal a felhívással, hogy hely-
történeti-honismereti gyűjtéssel foglalkozó közös-
ségeink és intézményeink figyelmét felhívjuk erre 
a nem mindennapi kiadványsorozatra, annak leg-
utóbbi számaira. 

A 9. szám Dukrét Géza és Péter I. Zoltán munká-
ja, a Püspökfürdő (Május 1 fürdői címet viseli (1994. 
48 old.). Nagyvárad délkeleti szomszédságában 
lévő Püspökfürdő régóta ismert és kedvelt meleg-
vizű, sajátos növény- és állatvilággal bíró gyógy-
fürdő. Először a fürdőterület geológiáját, vizének 
összetételét, a fürdőtó növény- és állatvilágát is-
mertetik. A rómaiak idejétől kezdődően áttekin-
tést nyújtanak a fürdő fejlődéséről, a fürdőtelep ki-
épüléséről, gyógyvízzé-gyógyfürdővé nyilvánítá-
sának históriájáról, gyógyító hatásáról, az előző 
századforduló fürdőéletéről, jelenlegi helyzetéről. 
A jól sikerült összefoglalást számos fénykép- és 
rajz illusztrálja. 

A 10. szám, a nagyszalontai helytörténeti tevé-
kenység és az Arany-filológia terén jól ismert 
Danielisz Endre munkája, „Csonkatorony nyúlik a fel-
hőbe..." címmel a nagyszalontai Csonkatorony, 
„hajdúvár" történetének, felhasználása formáinak 
érdekes, teljességre törekvő ismertetése (1999. 68 
old.). 

A l i . szám Székesegyházi-bazilika Nagyvárad cím-
mel a nagyváradi római katolikus (latin szertartá-
sú) püspöki székesegyházat mutatja be építés- és 
egyháztörténeti szempontok alapján (1999. 68 
old.). 

A12. szám Alexandra Pop: Varadinum, a vizek ha-
tárolta város és vár című, a nagyváradi várat ismer-
tető román nyelvű tanulmányának magyar fordí-
tása (Péter I. Zoltán). A tanulmány, bár a legjobb 
várleírások, kutatások alapján készült, ismeretter-
jesztő célú összefoglalás, sok képpel, ábrával 
(1999.24 old.). 

A 13. szám a legterjedelmesebb, igazán már 
nem is nevezhető füzetnek. Tartalmát tekintve 
egyfajta jubileumi összeállítás az 1848/49. évi ma-
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gyar szabadságharc és forradalom 150. éves jubile-
uma tiszteletére. A szabadságharc zászlója alatt cím-
mel 44 - az 1848-1849-es forradalom és szabadság-
harc partiumbeli és a bánsági eseményeiről, kima-
gasló személyiségeiről szóló - emlékezést, cikket, 
esszét tartalmaz, Dukrét Géza szerkesztésében. A 
szerzők között országos nevű történészek, szak-
emberek mellett, bőven akadnak helytörténe-
ti-honismereti „munkások" is (2000. 436 old.). 

Mind a négy füzet ismeretterjesztő jellegű és 
mindegyik eredményesen szolgálja a magyar 
identitástudat megtartásának, felvirágoztatásának 
ügyét. 

Dankó Imre 

ROSTA ISTVÁN: 

Fejezetek Magyarország 
technikatörténetébó'l 
(Szent István korától a XX. századig) 

A hazai gazdaság és társadalom fejlődésében 
korszakos jelentőségűek azok a technikai, techno-
lógiai eredmények, amelyek összefoglalására dr. 
Rosta István vállalkozott. A mű nem előzmény 
nélküli. Alapjait az egyetemi (JPTE) és főiskolai (a 
kaposvári Csokonai vitéz Mihály Tanítóképző Fő-
iskola) előadások és a szerző kiterjedt kutatómun-
kája teremtette meg. Ujabb könyvkiadásunk törté-
netében a mű, amely a Honfoglalásunk 1100. év-
fordulójának és a magyar iskolaügy millenniumá-
nak emlékére szerkesztett sorozatban jelent meg, 

hézagpótló. Egyrészt összefoglaló jelleggel, jól át-
tekinthető módon, a történeti korszakolásnak 
megfelelően tárja elénk az évszázados változáso-
kat. (A technika és a tudomány, az alaptudomá-
nyok köre és alkalmazásuk számos magyar nevé-
hez kötődik.) Másrészt a nagy ívű áttekintés szer-
ves egységbe fűzi a technika/technológia ismere-
teit: az Árpád-kortól hat fejezetben az űrtechnikai 
kísérletekig vezeti az érdeklődő olvasót. A m ű 
igen sokrétű ismeretet nyújt át olyan példákkal, 
amelyek máig érvényes tudományos, technikai 
alaptételeken nyugszanak és igazolják: a korsza-
kok gyakran nem merőben új ismeretekkel, nem 
a történelmi, gazdasági korszaknak megfelelő 
„mássággal" jelennek meg. Szerzőnk ezt igen gaz-
dag - esetenként történelmi értékű, pl. a Selmecbá-
nyái, az aradi MARTA túraautó stb. képekkel il-
lusztrálja. Továbbgondolkodásra, kutatásra ösztö-
nöz a hatalmas irodalomjegyzék is, amelyek a 
szerző tapasztalataival együtt a mű alapjait jelen-
tik. A címlapon a Lánchíd és az Akadémia épülete 
nemcsak a tudomány elmélete és a technika dia-
dalmas gyakorlata közti kapcsolatot jelzi, hanem 
azt is, hogy a magyar alkotások ilyen összefoglalá-
sa híd a jövő évezred számára is, hisz eddigi ered-
ményeink alapját jelentik a magyar technika jövő-
jének is. Rosta István könyve ezt a célt nemesen és 
magas színvonalon szolgálja nemcsak főiskolai 
tankönyvként, hanem a technikai kultúra, műve-
lődés részeként is. A szakértő lektorok - dr. Endrei 
Walter és dr. Jeszenszky Sándor voltak, a mű igé-
nyes kiadását a Nemzeti Tankönyvkiadó végezte. 
(Budapest, 1995) 

Dr. Krisztián Béla 

Köblös J ó z s e f - S ü t t ő S z i l á r d - S z e n d e Katal in 

M A G Y A R BÉKESZERZŐDÉSEK 
(1000-1526) 

H a a tö r t éne lem i rán t érdekló'dó' o lvasó azt a szó t hal l ja: középkor , á l t a l ában páncé los 
l ovagok v o n u l á s a , f egyve rek csörgése , csatazaj jut a z eszébe; d i c sőséges had j á r a tok , 
m i n t a keresz tesek szen t fö ld i vá l la lkozásai ; h o s s z ú és keserves ha rcok , m i n t a f ranciák 
és ango lok közt d ú l t százéves h á b o r ú , vagy a s p a n y o l fö ldek a rab igáitól va ló megsza -
bad í t á sáé r t fo lyó reconqu i s t a . P e d i g a középkor t ö r t éne t éhez u g y a n ú g y h o z z á t a r t o z n a k 
a hadv i se lő fe lek közt i t i tkos v a g y nyíl t köve t j á rások és d ip lomácia i a l k u d o z á s o k , a z 
e g y m á s s a l s z e m b e n á l l ó u r a l k o d ó k fényes kü l sőségek köz t m e g r e n d e z e t t ta lá lkozói és a 
békekö té s ü n n e p i ce remóniá i . A je len k i a d v á n y a h h o z p róbá l segí t séget nyú j t an i , h o g y 
a z é r d e k l ő d ő k e z u t ó b b i a k v i l ágába is be tekin tés t n y e r h e s s e n e k . 

A Balassi K iadóná l megje len t k ö n y v k a p h a t ó 2000 for in tos á ron a „Kis Mag i sz t e r " 
Könyvesbo l tban : 1053 Budapes t , M a g y a r utca 40. 
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