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Mióta az Akadémiai Kiadó csaknem egy évti-
zeddel ezelőtt megjelentette a két kötetes Budapest 
Lexikont, ez a helytörténeti műfaj rendkívül ked-
veltté vált és a korábbi eredményekre is támasz-
kodva sorjában jelennek meg ilyen jellegű össze-
foglalások. Ezekben egy-egy kisebb vagy nagyobb 
város, település történetéről, jeles embereiről, ter-
mészetrajzi környezetéről röviden minden fontos 
dolgot meg lehet tudni, ugyanakkor további kuta-
tásra is serkent. Az ilyen lexikonok közül kiemel-
kedik a sátoraljaújhelyi, mely már eleve lehetővé 
teszi egy városmonográfiának a mai szempontok 
szerint történő elkészítését. Elsősorban ez a lexi-
kon erősíti a helyhez való kötődést, hiszen minden 
oldala arról tanúskodik, hogy évszázadok alatt 
mennyi értéket halmoztak fel az itt élő és a közös-
ségért tenni is akaró polgárok. De haszonnal for-
gathatják azok is, akik Sátoraljaújhelyen hosszabb 
vagy rövidebb időt akarnak eltölteni és meg akar-
ják ismerni a város múltját és jelenét. 

A Kazinczy Ferenc Társaság és a városi önkor-
mányzat mindent elkövetett, hogy „a magyar álla-
miság millenniuma tiszteletére és a városi rang el-
nyerésének 740. évfordulóján" ez a kitűnő és má-
soknak is példát mutató könyv megjelenhessék. 
Ez azonban nem valósulhatott volna meg, ha a 
munkát nem olyan nagy gyakorlattal rendelkező 
szerkesztő fogta volna össze, mint Kováts Dániel és 
támogatja olyan szerkesztőbizottság, melynek el-
nöke Fehér József, tagjai Csorba Csaba, Hőgye István, 
Kerényi Attila. 

Nemcsak a múltat mérték fel, hanem napjain-
kig eljutottak. Erre érdemes egyetlen példát idéz-
ni, amikor a széphalmi Kazinczy Emlékparkban a 
Magyar Nyelv Múzeuma 2001. szeptember 21-én 
történt alapkőletételéről is beszámol, melyet 
Nemeskürty István millenniumi kormánybiztos he-
lyezett el. A 740 éves város legrégibb történetéről a 
régészeti korig visszanyúló kitűnő áttekintést ka-
punk. Ha pedig még valaki ismereteit tovább 
akarja gyarapítani, akkor azt a bőséges irodalom 
segítségével megteheti. A kötetben nemcsak a vá-
ros, hanem a hozzá közigazgatásilag is kapcsolt 
néhány falu adatait meg megtaláljuk (Ruda-
bányácska, Széphalom, Hosszúláz, Károlyfalva) és 
ez az egészet sok irányba (nemzetiségek, bányá-
szat stb.) színesíti. 

Kiváló történészek (Csorba Csaba, Hőgye István, 
Tamás Edit és mások) számos olyan részletet tártak 
fel, melyeket eddig nem, vagy nem kellő mélység-
ben ismertünk. Ilyen István ifjabb király, később V. 
István (1239-1272) rövid életútjának megrajzolása, 
aki Sátoraljaújhely történetében jeles szerepet ját-
szott. Sok mindent megtudhatunk a reformáció-
ról, a Lorán f^y-családról, a RáJtócziakról és II. Rákó-
czi Ferencről, aki a közeli, de ma országhatárral el-
választott Borsiban született, és ez a táj mindig leg-

kedvesebb emlékei közé tartozott. Az 1848-1849. 
évi szabadságharcról is jó összefoglalást olvasha-
tunk éppúgy, mint az első és második világhábo-
rúról, mely a várost sok esetben közelről érintette. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi ese-
ményeit belülről ismerhetjük meg, hogy csak né-
hányat említsek a város történetének az országos 
eseményekhez kapcsolódó részeiből. 

Rendkívül pontos statisztikai adatokat kapunk 
Sátoraljaújhelyről. Ebből kiderül, hogy 1880-ban 
11 264 lakosból 75 % volt magyar, csaknem 9 % né-
met, 11 % szlovák és egy kis töredék ruszin. Ponto-
san száz év múlva 1980-ban a lakosok száma 20 
895 és ennek 99,8 %-a vallotta magát magyarnak. 
Ez azonban nem vonatkozik a környező és külön-
böző időkben bekebelezett falvakra, mert ott a 
szlovák, német, sőt valamelyest a ruszin lakosság 
is kimutatható. Egy város jellegét nagymértékben 
befolyásolja az ott élők vallási hovatartozása is. 
1880-ban a római katolikusok 35 %-ot, a görög ka-
tolikusok 23 %-ot mondhattak magukénak, ezzel 
szemben a reformátusok 19 %-ot, az evangéliku-
sok 2 %-ot tettek ki, míg a zsidók arányszáma 18 % 
körül mozgott. 1941-ben (ezután a vallási arányo-
kat a népszámlálás nem vette figyelembe) a római 
katolikusok 42 %-ot, a görög katolikusok 17 %-ot 
tettek ki, a reformátusok 17 %-ával szemben, az 
evangélikusoké 1,58 %-ra csökkent, míg a zsidók 
lélekszáma 22 %-ra emelkedett. A város a XIX-XX. 
században a kereskedés, főleg a borkereskedés 
egyik központjának számított. 

A XIX. század első évtizedeiben Sátoraljaújhely 
(Széphalom) Kazinczy Ferenc révén a magyar iro-
dalom, a magyar nyelvújítás központjává vált. Eb-
ben a városban ma is sok minden Kazinczyra em-
lékeztet, hiszen nevét viseli a múzeum, a levéltár, 
az iskola és sok más minden. A Kazinczy Ferenc 
Társaság pedig mindent megtesz, hogy ezt növelje 
és tartalommal töltse meg. Számos olyan költőt, 
írót, képzőművészt, zenészt megismerhetünk, 
akik csak részben tettek szert országos hírnévre, 
de helyi jelentőségük korunkban jelentős volt. 

A halászat nyomait a középkorig vissza lehet 
követni és a Bodrogon a város már a XIII. század 
óta halászati joggal rendelkezett. A szőlőtermelés 
szorosan Tokaj-fiegyaljához kapcsolja és annak 
különösen a kereskedésben kiemelkedő központ-
ja. A lassan érő hegyaljai borok tárolására hatal-
mas pincerendszer alakult ki, ezek között is legje-
lentősebbek az Ungvári-pincék, melyeket az utób-
bi évtizedekben összekapcsoltak és teljes hosszú-
ságuk 72 kilométer. 

Sátoraljaújhelyt a múltban a kisiparok jelle-
mezték, melynek készítményeit a közeli és távo-
labbi vásárokon értékesítették. A kádárok nem al-
kottak céhet, de a XVII. században tízen is dolgoz-
tak és jól el tudták látni a szükségletet; sok munkát 
adott a lepattanó abroncsok újra kötözése. Legfej-
lettebbek lehettek a ruházkodási iparágak. A kala-
posok száma a XIX. század elején 12-re emelkedett 
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és legalább ötven segédet foglalkoztattak. A Csiz-
madia-céhet 1686-ban 16 mester alapította, akik 
papucsot is készítettek. Ezektől később elkülönül-
tek a cipészek, és 1877 körül 26 mester dolgozott 
segédeivel. A Gubás-céh története a messzi száza-
dokba nyúlik vissza; 1827-ben 26 mester mellett 12 
legény és 14 inas szőtte a gubaposztót. 

A kovácsok már a XVI. században komoly szere-

Í>et játszottak a város életében, ezek között is kü-
ön említették a mecenzéfieket, akik elsősorban 

szerszámokat készítettek. A többségük az 1760-
ban emlegetett Kovács utcában lakott. A XIX. szá-
zad második felében 9 mester és 11 legény, vala-
mint 10 inas verte az üllőn a vasat. A XIV. század-
tól kezdve emlegetik a szabókat, akik között ma-
gyar és német mintára dolgozókat különböztettek 
meg a XVIII-XIX. században. Volt, amikor a mes-
terek, legények, inasok száma a százat is megha-
ladta. Már az 1632. évi összeírás 12 vargát sorol fel, 
akik maguk készítették ki a bőrt, amit feldolgoztak 
és javították az elkopott lábbeliket. A tímárokat, 
akik a nyersbőr kikészítésével foglalkoztak, már a 
XVI. században említik. Számuk a XIX. század 
második felében 39 mester, de csak négy legény és 
két inas dolgozott a kezük alatt, ami a szakmai ki-
halására utalhat. 

Az asztalosok az ácsmesterek közül váltak ki és 
számuk évszázadokon keresztül a legnagyobb 
volt a városban. A XVIII. században a lakatosok-
kal, a kocsigyártókkal és az üvegesekkel alkottak 
egy céhet. A „virágos asztalosok" a parasztság 
számára festettek ládákat, ágyakat, karos padokat 
a XIX. században, de még a XX. század első felé-
ben is. Az újhelyiek sötét alapon piros, kék, sárga, 
zöld színekkel dolgoztak, áruikat messzeföldön 
szívesen vásárolták, de különösen a Hegyalján, a 
Bodrogközben és a Hegyközben maradt fenn leg-
több belőlük. A XVI-XVII. században fazekasokat 
is emlegetnek, ekkor számuk tíz körül mozgott, de 
a XIX. század második felében már csak egy-egy 
mester forgatta a korongot. 

A Lexikon gazdag anyagából csak néhányat 
emeltem ki, de ezt még számos mással is lehetne 
gyarapítani. így az utcanevekkel, a nevezetes épít-
mények történeti felsorolásával, a XIX. század vé-
ge felé keletkezett gyárakkal; a nagy múltú isko-
lákról, köztéri szobrairól sokat tudhatunk meg. 
Ezt a bemutatást nem lehet anélkül befejezni, 
hogy az ide erősen kapcsolódó Kossuth Lajosról 
(1802-1894) ne emlékezzünk meg, aki 1808-ban 
ideköltözött szüleivel és kezdte meg iskolai tanul-
mányait . Sárospatakon jogi tanulmányai befejezve 
ügyvédi gyakorlatot folytatott és 1827-ben Zemp-
lén vármegye táblabírójává választotta. Sok fontos 
megbízást látott el, volt törvényszéki ülnök, az 
utak, a hidak felügyelője, megszervezte a tűzoltó-
ságot, a kolerajárvány idején, majd az azt követő 
lázadás lecsillapításában elévülhetetlen érdemeket 
szerzett. Mikor 1836-ban felségsértés miatt perbe 
fogták és elítélték, börtönbüntetése után ide tért 
vissza. Turini száműzetésében is állandó kapcsola-
tot tartott kedves városával és fogadta annak lakó-
it, köztük barátait. 

Ezek után jó szívvel ajánlom ezt a könyvet 
nemcsak az itt élőknek, az innen elszármazottak-
nak, de mindenkinek, akit egy nagy múltú magyar 

kisváros évszázados sorsa érdekel. Ebben nem-
csak a múltat ismerheti meg, hanem a jelent is és 
azt, hogy a trianoni békediktátum által környeze-
tétől, sőt a város egy részétől (Slovenske Nove 
Mesto) elvágott település, hogy tett és tesz meg 
mindent, hogy ne csak talpon maradjon, hogy to-
vább fejlődjék. (Sátoraljaújhely, 2001.) 

Balassa Iván 

Somogyi könyvtáros ki kicsoda 
Az utóbbi évek egyik legjelentősebb, országo-

san is szinte egyedülálló kiadványát jelentette meg 
a kaposvári Megyei és Városi Könyvtár. A Somogyi 
könyvtáros ki kicsoda alapfontosságú információs 
forrás a megyében élő vagy a megyéhez kötődő 
könyvtárosok életéről, munkásságáról. Az adat-
gazdag, kivitelben is nagyon impozáns, számos 
fényképpel díszített kötetet Varga István, a fonyódi 
Eötvös Károly Városi Könyvtár igazgatója és Varga 
Róbert, a Megyei és Városi Könyvtár igazgatója ál-
lította össze. 

A Ki kicsoda kiadványfajta korunk jellegzetes 
terméke. Talán a legismertebbek az utóbbi évtized-
ben kétévenként rendszeresen napvilágot látó 
„Magyar és nemzetközi ki kicsoda" vaskos köte-
tei. A jelen kiadvány újdonsága abban rejlik, hogy 
első ízben térképezte föl a megyében élő könyvtá-
rosok életútját. Sőt más megye sem vállalkozott 
még ilyen jellegű kiadványra. (Leszámítva Békés-
csabát és Szentendrét.) Szükséges természetszerű-
en azt hangsúlyoznunk, hogy lezáratlan életmű-
vekről van szó. Hiszen a Ki kicsoda pont ebben tér 
el az életrajzi lexikonoktól. 

A millennium évében megjelent szép kiad-
ványt természetesen hosszas előkészítő munka 
előzte meg. Varga Róbert már az 1980-as évek vé-
gén összeállított egy somogyi könyvtáros-lexikont 
- kéziratban. E nagy munka folytatását és végső 
formába öntését dr. Gerő Gyula, a mai magyar 
könyvtárügy egyik országos hírű szaktekintélye 
(aki szintén somogyi származású!) is szorgalmaz-
ta. 

Varga Róbert és Varga István közösen szerkesz-
tett kérdőívvel térképezte föl a megyékben élő 
könyvtárosok életét és munkásságát. A 2000 őszén 
megkezdett munka 2001 tavaszán fejeződött be. 
Mindazoknak a somogyi könyvtárosoknak az ada-
tait tartalmazza, akik visszaküldték a kérdőívet és 
hozzájárultak adataik közléséhez. A számítógépes 
adatbázis arra is lehetőséget nyújt, hogy egy eset-
leges bővített kiadás új nevekkel gazdagodjon. 

A számítógépes feldolgozást Varga István vé-
gezte, nagy gyorsasággal és mégis hihetetlen pon-
tossággal. Ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a 
könyv a tervezett időben (az újjávarázsolt Megyei 
és Városi Könyvtár megnyitása előtt) napvilágot 
lásson. 

Varga István az életrajzok szerkesztésénél két 
kiváló bibliográfus, Gulyás Pál és Viczián János 
módszerére támaszkodott. 
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A „Somogyi könyvtáros ki kicsoda" 126 sze-
mély adatait tartalmazza röviden, tömören és 
mégis gazdag információval. És ami talán a leg-
fontosabb: nem szakemberek számára is könnyen 
áttekinthető. 

Varga Róbert többek között így fogalmazta 
meg a kiadvány célját: „... nem kell nagy képzelő-
erő ahhoz, hogy belássuk, egy ilyen könyv túlél 
bennünket. Üzenet tehát a mai könyvtárosokról a 
mának és a jövőnek.. ." 

A nem szakember olvasó pedig megismerked-
het a somogyi könyvtárügy munkásaival, akik hi-
valkodás nélkül, nap mint nap teszik a dolgukat 
az olvasás szolgálatában... És ez akkor is igaz, ha 
patetikusan hangzik. (Kaposvár, 2001.) 

Dr. Sipos Csaba 

Gyömrő évszázadai 
A kétezredik év karácsonya előtti napokban ez-

zel a címmel jelent meg a Pest megyei nagyközség 
helytörténeti könyve. 

Századokon át csodálatos erővel éltek azok a 
helyi legendák, amelyeket megőriztek nekünk a 
jobbágy, paraszt őseink. Apáról-fiúra szálltak a kő-
határi, lucernási cseréptöredékekhez fűzött törté-
netek, a tatárok által elpusztított Árpád-kori falu, 
amelynek a föld mélyéből előbukkant a küszöbkö-
ve, a törökök elől menekülők búvóhelyei, a náda-
sok históriája, Rákóczi gyömrői táborozása, Kos-
suth elrejtésének meséje. Mintha gyömrői őseink 
vezették volna tollúnkat, mintha ők írták volna a 
fejezetcímeket, úgy tudtunk alapozni hagyatékuk-
ra. Mert a legendák igazat mondtak! 

Könyvünk az őstörténettel, a kutatásokra épít-
ve a bronzkor, a honfoglalás emlékeivel kezdődik. 
Sikerült tisztázni a cseréptöredékek, az urnák, az 
égetőkemence, dárdák, nyílhegyek eredetét. Az 
évszázadok históriájához illesztve a honfoglalás, a 
törökvilág, a kuruc, és az 1848-1849-es szabadság-
harcok, a jobbágy és parasztélet, majd a polgároso-
dás kezdete jelenik meg az olvasó előtt. Napjaink 
krónikája már egybecsendül a városi rangot ka-
pott Gyömrő értékeivel. 

Egykor a történelem nagy országútja, a híres só 
út vezetett át falunkon. Ma is láthatóak a többsá-
vos maradványai, és a Pest előtti utolsó pihenő-
hely, a szekeresek helye. Ezt az elnevezést, de a 
honfoglalás kori legősibbet, a Szuglyát mindmáig 
megőrizte népünk. Idős emberek megmutatták, 
hogy melyik volt a botosispán háza, és mintha 
üzenték volna nekünk, felkutattuk a levéltárakban 
az egykori jobbágyleveleket, amelyekben a botos-
ispán kegyetlenkedéseit sorolják őseink. És mint-
ha rossz sorsunk újra a megszenvedett világot is-
mételné, megírjuk az 1950-es évek tragédiáját, egy 
szorgalmas, virágzó középparasztságnak pillana-
tok alatt történt elpusztítását. Az írás címe: A szá-
zad könnye. 

Acserhát-gödöllői dombvidék utolsó magasla-
tain vigyáznak századok óta a lelkek őrállói, a re-

formátus és katolikus templomok. Történetük el-
olvasása után a vendég bizonyára kedvet kap, 
hogy jobban megismerkedjen értékeikkel, üzene-
tükkel. Meglepetés is várja, mert a református 
templomban ott ékeskedik a híres szobrász, 
Canova alkotása, a Búsuló Géniusz. 

Könyvünk a paraszti világ elmúló, elfutó emlé-
keinek „utolérésében" is segít. Megmutatja az ősi 
falurész itt-ott megmaradt parasztházait, és a XX. 
század nagy részét átélt asszony sorsát, amely a 
kor portréja is. A tájházról szóló színes leírás meg-
nyugtat bennünket, hiszen hűségesen őrzi a népi 
értékeinket, az utókornak szánt örökségeket. 

Jeles, híres személyek jelennek meg az olvasó 
előtt. A szépen megírt történelmi visszaemlékezés 
hatására ott érezzük magunkat II. Rákóczi Ferenc 
táborában a Mánya réten, és hallgatjuk beszédét, 
amelyet kuruc vitézeihez intéz. A mondatok át-
ívelnek a századokon, hozzánk is szólnak: „...Nem 
kívánok birodalmat, nem kincset tületek, s nem egyebet: 
az igaz bátor magyar szívet, hogy az magaméval össze-
kapcsolván, veletek éljek és haljak". Rákóczinak ez az 
egyetlen katonáihoz intézett beszéde, amely keze 
írásával megmaradt. Gyömrő legnagyobb nemzeti 
hagyománya, máig hűséggel ápolt ünnepe. 

A Kossuth legenda titka is most tárul a 
gyömrőiek elé. Kossuth Lajos testvérhúga falunk-
ban élt. Az 1840-es években bátyja gyakran járt lá-
togatására, jól ismerték őt a lakosok. Ezért, amikor 
Világos után egy éjszakán menekülő kopogtatott 
be a szárazmalom kapuján, a szakállas, fekete sze-
m ű vándorban azonnal „felismerték" a kormány-
zót. Bújtatták, óvták a vendéget, aki csak utólag 
árulta el nevét: Táncsics Mihály volt. Az idősek ma 
is azt mondják, hogy az bizony maga Kossuth La-
jos volt. A legenda nélkül nem tudtuk volna meg, 
hogy Kossuth Emília a falunkban lakott, és itt ta-
lált menedéket a bujdosó Táncsics. 

Felbukkan a múltból Teleki László, Kossuth pá-
rizsi követe, haláláig hűséges társa. Áll még a kas-
tély, ahol boldog gyermekkorát, ifjúkorának szép 
napjait élte, ahová mindenünnen visszavágyott. 

A kastélyok története meglepetéseket tartogat. 
A Rádayak, Telekiek vendégeként gyakori vendég 
volt itt Kazinczy Ferenc. De baráti szálak fűzték őt 
Teleki Józsefhez, az Akadémia első elnökéhez. 
Amikor Gyömrőn vendégeskedett, nem gondolta, 
hogy legkisebb fiának, Lajosnak boldog gyermek-
kori vakációkat jelent majd falunk. 

Megemlékezik a könyv Gyömrő kuruc vitézei-
ről, a szabadságharc honvédjeiről. Kutatásaink 
egyik szép eredménye is most kerül először köz-
lésre. Wartenslében Ágoston a szabadságharc al-
ezredese a tokaji, hevesi csatatereken oly vitézül 
harcolt, hogy Kossuth külön röplapon adta hírül 
az országnak. A szabadságharc hőse volt. 
Gyömrőn született. 

A XX. század elején az ősi falu mellett, egy új 
település kezdett kibontakozni. Harmonikus il-
leszkedéssel történt a polgári fejlődés, amelynek a 
kultúra, a sport terén betöltött jeles szerepéről 
most jelent meg az első tanulmány. 

A könyv záró fejezete a gyömrői művészek al-
kotásaiból ad színes válogatást. 
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A Gyömrő évszázadai könyvvel csaknem egy 
időben jelent meg egy másik kiadvány, amelynek 
címe Gyömrő felfedezője. Gyerekeknek szól, a Ma-
gyarország Felfedezői Szövetségben működő falu-
si csapat tagjainak. Kedvet ébresztően „fordítja át" 
a tizenévesek világába a história századait. Hét 
történelmi látódombra hívja őket, amelyeken a 
fantáziájuk segítségével megidézik a múlt izgal-
mas fejezeteit. A cél a gyerekek számára is megfo-
galmazott: közelebb kerülni a szülőföldhöz, meg-
keresni nemzeti örökségeinket. A látódombok 
meglátogatása után kitüntetés várja az ifjú honke-
resőket. 

A Gyömrő évszázadai könyvet egy önzetlen, 
lelkes helytörténész társaság alkotta meg, díjazás 
nélkül, az önkormányzat biztató segítségével, me-
cénások példamutató támogatásával. Továbbra is 
együtt maradnak, megalakították a helytörténé-
szek társaságát. 

A Gyömrő évszázadai könyv az önkormány-
zatnál kapható. 

Rakó József 

SZECSKÓ KÁROLY: 
Kandra Kabos 1843-1905 

Szokatlan gyorsasággal jelent meg egy kis 
könyvecske Egerben, a Főegyházmegyei Könyvtár 
és a Hit tudományi Főiskola közös kiadásában. Dr. 
Antalóczi Lajos pp. prelátus kanonok atya, érseki 
könyvtárigazgató előszavát 2000. április 29-én kel-
tezte, s a kiadvány már május végén elhagyta a 
nyomdát - helytörténészek, egyháztörténészek és 
a magyar kultúra iránt érdeklődők szélesebb réte-
geinek örömére. 

Kandra Kabos (1843-1905) papi működése 
1869-1905) mind a régészetben, mind a pogány 
magyar ősvallás kutatásában maradandót alko-
tott, ám nevét elsősorban egyháztörténeti munkái 
őrzik. Száz év távlatából nem csoda, ha mégoly ki-
váló szerzők művei is elavulnak, ám Kandra több-
kötetes Adatok az egri egyházmegye történetéhez című 
munkáját ma sem nélkülözheti a nívós egyháztör-
téneti kutatás. Érdemes elővenni Szabolcs várme-
gye történetéről írott monográfiáját is, noha ma 
már a történettudomány Kandra megállapításai-
nak egy részét, így a várispánságról vallott nézete-
it revideálta. Forrásértékűek azonban adatai. 
Amint az életrajzból megtudjuk, papi pályája kez-
detén a mindennapi gondok - parókia kerítésének 
javítása, beomlott templomtető s hasonlók - szorí-
tásában sem adta fel kutatói hivatását, amiben ré-
sze volt Foltin János plébánosnak, a kiváló régész-
nek, aki fiatal káplánját nemcsak buzdította, de be-
vonta saját kutatásaiba is. Később - már a Magyar 
Történelmi Társulat által is elismert régészként -
kedvezőbb körülmények között dolgozott az egri 
érseki székhelyen, mint káptalani jegyző; noha ek-
kor is ellátott például hitoktatói feladatokat, így 
sohasem szentelhette életét kizárólag a kutatás-
nak. Ám szorgalma, szívós kitartása sohasem 
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hagyta el a termékeny szerzőt, amíg az állandó fe-
szített munkában kimerült szervezetben időnek 
előtte kilobbant az élet. 

Szecskó Károly nyugalmazott levéltáros - maga 
is hangyaszorgalmú, adatgyűjtésben alapos és ter-
mékeny kutató, az egri helytörténet szakértője - a 
szűk terjedelem ellenére is bőséges adatbázissal, 
idézetek, dátumok, pontos forráshivatkozások tö-
megével dokumentálja Kandra Kabos életét és tu-
dósi, valamint szépírói pályáját. Nem elégszik 
meg azzal, hogy a kötet végén közreadja Kandra 
életművének teljes bibliográfiáját (noha ez sem 
lenne kevés, sőt!), hanem részletesen taglalja mű-
fajonként - történeti monográfia, forráskiadások, 
pecséttani munkák, régészeti tudósítások, sőt re-
cenziók elemző bemutatásán át - Kandra munkás-
ságát, összevetve a tudomány mai állásával. így 
megtudjuk, miként vélekedik ma Kristó Gyula ne-
ves történészünk a Kandra által is vizsgált (de mai 
szemmel tévesen értékelt) várispánság intézmé-
nyéről, de azt is, hogy Kósa László magyar nép-
rajztudomány-története felületesen ítél, amikor 
visszhang nélkülinek mondja Kandra Magyar Mi-
tológiáját, hiszen Szecskó bőséges bibliográfiával 
bizonyítja annak korabeli - nemcsak elutasító, ha-
nem sok esetben méltató - fogadtatását. Sor kerül 
még az ember, a barát, a tudóstárs bemutatására is. 
Talán túlságosan is nagy anyagot idéz a barát, pá-
lyatárs és oltártestvér Bartalos Gyula emlékezésé-
ből, amely természetesen forrásértékű, ám a 
nyomtatásban is megjelent (1906), illetve az iroda-
lomjegyzékben pontosan feltüntetett emlékbeszéd 
kilencvenhárom százalékának szó szerinti idézése 
még a megfelelő témakörökre osztva és darabolva 
is - indokolatlan. 

A kötet fentebb már dicsért precizitása, bőséges 
és pontos hivatkozási apparátusa jól áttekinthető 
témabeosztással, rövid fejezetekre és alfejezetekre 
tagolással, valamint szabatos, tehát szakmailag 
pontos, ám könnyen olvasható fogalmazásával 
mind a hivatásos kutatók, mind a kultúrált nagy-
közönség számára megfelelő vezérfonalat nyújt . 
Ára is elérhető: az Egri Főegyházmegyei Könyv-
tárban jelenleg ötszáz forintért lehetett hozzájutni, 
ami napjaink könyvkereskedelmi viszonyai közt 
határozottan szolidnak mondható. 

Végül a recenzens feltétlenül szólni kíván a ki-
adás módjáról és a kiadó eredményeiről is. A ba-
rokk kor nagy püspök-mecénásai (Klimó György 
Pécsett, Padányi Bíró Márton Veszprémben, 
Barkóczy Ferenc Egerben, majd Esztergomban, 
Batthyány Ignác Gyulafehérvárott) sorában a legel-
ső hely Eszterházy Károly egri püspök életművét illeti. 
Jól dokumentálják ezt néhai dr. Antalóczi Lajos 
könyvtárigazgató által szerkesztett kötetek, mint 
Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár Jubileumi Emlék-
könyve, illetve a hozzá kapcsolódó tudományos 
ülés anyagának önálló kiadása, amelyek akadémi-
ai folyóiratokban (Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek, Magyar Könyvszemle), s más orgánumok-
ban is terjedelmes és elismerő recenziót kaptak 
avatott szerzők tollából. Antalóczi kanonok úr tu-
dósi odaadással ápolta Eszterházy püspök emlé-
két, amelyről több helyen - így a pápai egyház-
történeti konferencián - tartott, illetve publikált 
előadásai tanúskodnak. A tudománypártoló 



Eszterházy püspök alapította könyvtár nemrég el-
hunyt vezetője a nagy püspökhöz méltó erkölcsi 
magaslatra emelkedett, amikor még a Tudóst is 
háttérbe szorítván az Ember, Antalóczi doktor sa-
ját kutatási témájáról mondott le, amikor hosszan 
dédelgetett tervét átadta Szecskó Károlynak, hogy 
a nyugalmazott levéltáros gyorsabban dolgozza 
fel Kandra életművét, mintsem azt a plébá-
nos-könyvtárigazgató bokros teendői engednék. 
(Nemcsak az előszó utal erre röviden; jelen sorok 
írója másfél évtizede rendszeresen folytatván egy-
háztörténeti kutatásokat egyebek mellett Egerben, 
többször használta Kandra kéziratait is, elbeszél-
getvén Antalóczi doktorral, aki aktívan készült a 
Kandra-életmű feldolgozására.) Méltó a régi nagy 
mecénások emlékéhez Mikolai Vince pp. prelátus, 
kanonok, az Egri Hit tudományi Főiskola rektorá-
nak anyagi áldozatvállalása is, amikor a Főegy-
házmegyei Könyvtárral karöltve közösen megje-
lentették ezt a hasznos segédkönyvet. Ne feledjük: 
amíg a barokk kor egyházi személyiségeinek főpa-
pi javadalmak és főúri magánvagyonok álltak ren-
delkezésére, addig a jelen kor egyházának előbb a 
kommunista ateizmus vallásüldözése, majd a 
pénzközpontú piacgazdaság elpogányosodása kö-
zepette, személyekben, vagyonban és szellemben 
megfogyatkozva (megrabolva!) kell helytállnia. 
Ha a nagy nehézségek árán művelt szűkebb lelki-
pásztori küldetésén túl még energiát igyekszik 
fordítani kulturális örökségének ápolására is, ak-
kor mindenképpen megérdemli, hogy ezt forrón 
üdvözöljük, sőt a lehetőségek szerint segítsük is -
további példák reményében. (Főegyházmegyei 
Könyvtár - Hittudományi Főiskola Eger, 2000.) 

Földvári Sándor 

Medárd lépcsőjén 
Családi legendárium 

Jámborné Balog Tünde családi novellafüzérét 
olvasva elfelejti az ember a jelen erőszakos, durva, 
elidegenedett világát. Azt hiszem, más is fel-fel 
sóhajt majd olvasás közben: de jó lenne, ha még 
mindig így együtt élhetnénk a nagy-családban, le-
ülhetnénk nagyanyó-nagyapó mellé, hallgatni a 
családi történeteket, s a szereplőkön keresztül 
szinte észrevétlenül megismernénk a különböző 
korok életformáit, szokásait. 

A „Medárd lécsőjé"-nek írója remek stílusban, 
gazdag nyelvi fordulatokkal ír, s úgy jeleníti meg 
családja le- és felmenőit, hogy ismeretlenül is elve-
gyülünk közöttük, részesei leszünk a történések-
nek. Ritka az ilyesmi akkor, ha valaki ennyire sze-
mélyes emlékeket örökít meg saját családja külön-
böző tagjairól, vagy a velük kapcsolatba került 
szomszédokról, katonatársakról. 

Szerencsések Balog Tünde unokái, mert mesé-
lőkedvű nagymamájuknak köszönhetően folytatói 
lehetnek egy igazi magyarországi családnak, 
amely a történelmi Magyarország édes-bús, s oly 
sokszor tragikus történelmét jeleníti meg a felme-
nők életútjaiban. 

Ízelítőül néhány sor az elbeszélésből: „...Ko-
lozsvári dédanyám a kiegyezés évében felnőtt 
hölgy, 23 éves, négy rózsaszínbe öltöztetett rokon-
kislány viszi utána méteres selyem uszályát és a 
fátylat a Szent Mihály templomban. Nagy esküvő 
volt, fényes esküvő, a násznép suttogva adta to-
vább, hogy a menyasszony lengyel nemesi család-
ból származik, s bár erre nem volt semmi bizonyí-
ték, fiai is sokszor előhozakodtak vele később po-
harazás közben. Felemlegették előkelő eredetüket, 
az egykori lengyel grófkisasszonyt, bizonyos Ma-
tildot, akit megszöktetett volt egy daliás magyar 
huszártiszt. . ." 

A családi történeteket feldolgozó novellákból 
árad a szeretet, a magyar múlt iránti megbecsülés, 
a hagyományok tisztelete, a nemzetünk sorsáért 
való aggódás. Ebből az emberi magatartásból adó-
dik a könyv értéke is és válik a családot nem isme-
rő olvasó számára is olyan olvasmánnyá, amely 
hol gondolkodásra késztet, hol elandalít, hiszen 
ott találjuk magunkat a század eleji Makón, a bé-
kebeli vasútállomáson, utazunk Hódmezővásár-
helyre, az akkori emberek életében oly fontos sze-
repet játszó VONATON, és ismerkedünk.. . 

A címadó novellában például egy esernyő idézi 
fel az életet magától eldobó testvéröccs emlékét, 
aki elrontott életével, sok terhével együtt mintha 
mégis kedvesebb lett volna édesanyjuknak. A „lá-
damesék" a „Nagyláda" és a „Kisláda" elkészülté-
hez fűződő történetekkel ismertet meg, s az előke-
rülő darabok valamikori viselőjük alakját is felidé-
zik. A megcsonkítás előtti országban élőkről me-
sélnek: 

„...Életük következő állomása a barcasági Hét-
falu volt, ahol az összeépült falvak - Bácsfalu, 
Türkös, Csernátfalu, Hosszúfalu, Tatrang, Zajzon, 
Pürkerec - mint egy gyöngysor szemei fűződtek 
föl a hosszan elnyúló völgyek patakjaira. Nagy-
apám abban az iskolában tanított, ami egykor 
Eötvös József támogatásával Pesti Báron Benedek 
nagylelkű adományából épült. A pesti bankár friss 
nemességéhez a Hétfalusi-csángó előnevet kapta, 
s ezt hálálta meg a tizenkétezer forintokkal. Nagy-
apám a Nagyláda mellett ülve javítgatta délutá-
nonként a füzeteket, ám esténként zöld brassai 
posztó került a tetejére, és nagy kártyacsatákat 
vívtak mellette néha éjfélig is. (...) Anyám a kony-
hában a Kisládára mászott föl, s azon üldögélve 
hallgatta a székely leány énekét, aki Csíkból jött 
szolgálni, hogy megkeresse a kelengyére valót. 
(...) A ládák útja kifelé vezetett Erdélyből. Gyula-
fehérvár volt az utolsó állomásuk, de azok már 
nem szép idők voltak. Rettegés, háború, menekü-
lés és végül a hosszú utazás vagonlakóként. így 
kerültek végleg a Dél-Alföldre gazdáikkal, hogy 
aztán két évtizednyi békesség után egy újabb há-
ború poklába jussanak..." 

A Széphalom Könyvműhely kiadásában meg-
jelent könyvet jó szívvel ajánlom fiatal és idősebb 
olvasóknak egyaránt, hiszen a fiatalok megismer-
hetnek belőle egy számukra teljesen ismeretlen, -
de meggyőződésem, hogy sokkal emberibb - vilá-
got, az idősebbek pedig feleleveníthetik saját em-
lékeiket. 

Zika Klára 

103 



MÓSER ZOLTÁN: 
Csillag, ha ragyog. 
Csokonai Vitéz Mihály Emlékezete. 
Bibliotheca Alba 3. 

Elsőnek a füzet előkelő külleme tűnik szembe 
(a nyomdászokon kívül bizonyára a sorozatszer-
kesztő Kremmitz Gábor jóvoltából). Másodszor pe-
dig az lepi meg az olvasót, hogy a dunántúli Cso-
konai-kultusz eleddig Somogyra, Csurgóra, Ka-
posvárra, a déli partra, a szántódi révre volt jel-
lemző; kiadványunkat viszont a Fejér Megyei Peda-
gógiai Szolgáltató Intézet adta ki Székesfehérvárott, 
„Csokonai Vitéz Mihály születésének 225. évfor-
dulója alkalmából", a „Bibliotheca Alba", tehát 
egy jellegzetes, nevében is kifejezetten székesfe-
hérvári kiadványsorozatban. 

Móser Zoltán Dalok, kedvek, utak című (Bee-
thoven sem lenne szomorú), egyéni hangvételű 
bevezetője után, Csokonai zenei műveltségére 
utalva, jókedvére, mosolyára célozva, Beethoven-
nel veti össze. „De hogy kerül ide a német zene-
szerző?" veti föl mindjárt a kérdést. Móser a saját 
maga által feltett kérdésre nem válaszol egyene-
sen, hanem azt mondja, hogy „aki végig nézi ezt a 
kis kötetet, az majd választ talál erre is, és velem 
együtt gondol majd dalokra, énekekre és utakra". 

Ezt követően Szilágyi Ferenc Csokonai dunán-
túli tájszógyűjtése című, 1974-ben a Nyelvtudomá-
nyi Értekezésekben több részletben megjelent ta-
nulmányából vett részletek következnek. Mintegy 
igazolandó Csokonai népnyelvi érdeklődését, il-
letve népzenei tájékozottságát. A Szilágyi-féle idé-
zetrészt egy, immár kimondottan a Csokonai zenei 
műveltségével foglalkozó tanulmány, Sonkoly Ist-
ván A Karnyóné „dallamai" című, az Ethno-
graphiában 1967-ben közreadott tanulmánya kö-
veti. 

Ezt követően találjuk a kötetben Móser Zoltán 
Arról, akit Cimbalomnak hívtak című új, először 
itt megjelenő tanulmányát. Voltaképpen ez az az 
írás, ami az egész könyvecske lényegét adja. Ez az 
a tanulmány, amely legmélyebbre hatol Csokonai 
zenei műveltségébe, amelyből sok mindent meg-
tudhatunk Csokonai népdalok felőli érdeklődésé-
ről. A tanulmány sok dallam közlésével kifejti, 
hogy Csokonai népdalgyűjtései Bicskéhez, illetőleg 
a Bicskén lakó, volt debreceni diák, verselő 
litterátus Kováts Sámuel rektor hatásának köszönhe-
tőek. Kováts Sámuel alakja nem ismeretlen iroda-
lomtörténészeink előtt. Legtöbbet talán Vargha Ba-
lázs mondot t róla, éppen Csokonaival kapcsolat-
ban. Azonban eleddig senki sem tárgyalta Csoko-
nai és Kováts Sámuel barátságát ilyen részletesen 
a népdalokra, illetve Csokonai zenei műveltségére 
való tekintettel. 

Éppen ezért a kötetecske méltó befejezése egy 
részlet-összeállítás Péterffy Ida két, Kováts Sámuel-
lel foglalkozó tanulmányából (Kováts Sámuel éle-
te és munkássága. 1969. Kováts Sámuel prédikátor 
és litterátor 1770-1830. 1976.), Csokonai Vitéz Mi-
hály és Kováts Sámuel barátsága címmel. Mind a 
Móser-féle, mind pedig ennek a Péterffy Ida-féle 
tanulmánynak, illetőleg az egész könyvecskének 
az a legnagyobb érdeme, hogy a Csokonai-kutatást 

kiterjesztette erre, a még dunántúli viszonylatban is ke-
véssé ismert és számontartott „forrásvidékre"; Bicske, 
Csákvár, Kováts Sámuel, Pálóczi Horváth Ádám 
vidékére. 

Ismertetésünk végén álljon itt Móser Zoltán 
megválaszolt költői kérdése. 

„Ki volt hát Csokonai?" 
A sok szép meghatározás után és mellett, a 

bicskei népdalokat is lejegyző költőre gondolva el-
mondhatjuk, hogy Pálóczi Horváthtal együtt -
mint egy évszázad múlva majd Kodály és Bartók, 
akik egymást erősítették akaratban, hitben és tu-
dásban - az elsők közül való, akinek figyelme, lel-
kivilága nemcsak elméletben, az írószobában, de 
gyakorlatban is ráirányult a falusi, tősgyökeres 
énekekre. Az akkori viszonylatban úttörő volt az 
ilyen látásmód, s Pálóczi Horváth Ádámmal 
együtt valóban „cum gramo salis: népdalgyűjtő." 
(Székesfehérvár, 1998.) 

Dankó Imre 

RAB JÁNOS: 
Népi növényismeret a gyergyói 
medencében 

A szerény, ízléses külsejű könyv sokkal többet 
nyújt, mint amit címében ígér. A népi növényisme-
ret (etnobotanika) mélységét, gazdagságát csak a 
honos és termesztett fajokkal egybevetve lehet 
megbízhatóan, szemléletesen megítélni. Rab János 
tehát megalkotta Gyergyó flóraművét is. S hogy 
mindezt történeti távlatba helyezhesse, bemutat-
hassa a növénytakaró változását a „természet és az 
ember konfliktusában" - segítségül hívta a (szóbe-
li) hagyományt és a helynevek tanúságát a XVII. 
századtól: megírta Gyergyó ethno-geobotanikáját. 

Az átlagosan 800 méter tengerszínt fölötti ma-
gasságban elterülő, zord klímájú gyergyói meden-
ce viszonylagos földrajzi zártsága és aránylag ké-
sei betelepülése lehetővé és indokolttá teszi önálló 
tárgyalását. 

A jellegzetes növénytársulások és az eddigi 
florisztikai munkák bemutatása után következik a 
mű legizgalmasabb, legérdekesebb része. Ebben 
az elmúlt századok növényföldrajzi viszonyait re-
konstruálja a népi növényismeret, és az ebből fa-
kadó, ezt megőrző helynevek alapján. Kilencven-
hét ilyen helynevet sorol föl a szerző (több mint 
1400 adat, első írott adata 1591-ből származik), de 
ezek száma a szerényen „apropó" alcímek alatt 
közölt megjegyzéseiből száznál jóval több. Ezek-
ben - mint írja - „nagy népi ismeretanyag halmo-
zódott fel, sűrűsödött össze". Megállapítása sze-
rint a földrajzi névanyag mintegy harmada nö-
vénytakaróval összefüggő név, s így alkalmas ve-
getáció-történeti vizsgálódásokra. (Kár, hogy 
mindezt - nyilván anyagi okok miatt - nem lehe-
tett legalább egy, de inkább több térképen szemlél-
tetni.) 
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Ezt követően sorra veszi a termesztett élelmi-
szer-, takarmány-, gyógyító-, és mérgező növé-
nyek csoportját, az építőanyagként fölhasználta-
kat, valamint a dísz- és termesztett fajokat. Már 
ezekben a fejezetekben is jelezte az egyes növé-
nyekhez kapcsolódó szokásokat, hagyományokat, 
hiedelmeket, ezeket azután külön fejezetben is 
összefoglalja. 

A szerényen csak „növényismereti adat-
t á r i n a k nevezett 1132 tételből (!) álló flóramű a 
következő fejezet. Minden fajnál megemlítve -
ahol van - a népi nevét, fölhasználását és hagyo-
mányait. Ezek számszerű összegzése megdöbben-
tő: az ismertetett 1132 fajból 570-nek sikerült népi 
nevét följegyeznie. A számszerű adatokból és a 
gazdag adattárból jól látható, hogy az 
ethnobotanikában máshol is megfigyelt egy faj -
több név, illetve több faj - egy név jelenséggel 
Gyergyóban is találkozunk. Több összefüggés-

benis részletesen tárgyalja az ethnobotanika - a 
Linné féle binomiális nomenclaturáétól eltérő -
rendező-rendszerező elveit: színe, alakja, mérete, 
termőhelye, fölhasználása, származási helye, a ve-
le gyógyított betegség stb. alapján csoportosít, 
rendszerez a népi növényismeret. 

Egyik legszebb fejezetét a vad fajok domeszti-
kálásának (termesztésbe, kertekbe vitelének-véte-
lének) szenteli, a kerti növények kapcsán gazda-
gon bemutatja ezek időbeli változását: némely fa-
jok előtérbe kerülnek, gyakoribbá, kedveltebbé 
válnak - míg más fajok ugyanakkor kikopnak, „ki-
mennek a divatból". Nem felejtkezik el a „meg 
nem nevezett" fajokról sem, ezek miértjét is keresi. 

S teszi mindezt szigorú, szerény, szikár stílus-
ban, amin mégis mindenüt t keresztülsüt a téma, a 
táj, az ember iránti szeretete, tisztelete: le style c' 
est rhomme. (Pallas-Akadémiai Kiadó, Csíkszere-
da, 2001.) 

Grynaeus Tamás 

HÍREK 

Hazai földben nyugszik Szeg-
halmy Bálint, egykori városi főmér-
nök, Miskolc erdélyi stílusú reformá-
tus deszka-templomának tervezője. 
Az 1965-ben Németországban el-
hunyt mérnök hamvait nemrég haza-
hozták és a templom mellé helyezték 
örök nyugalomra. Szeghalmy Bálint 
új irányzatot teremtett a hazai temp-
lomépítészetben. A miskolci deszka-
templomot 1938-ban szentelték fel, 
(helyén már 1698-ban is fatemplom 
állt, de azt lebontották.) 1997. decem-
ber 5-én hajnali három órakor gyújto-
gatás következtében rövid idő alatt 
leégett az épület. Mire megvirradt, 
már csak az elszenesedett vázszerke-
zet maradt a műemlékvédelmi olta-
lom alatt álló tetemvári templomból. 
A gyújtogatást követően a rendőrség 
elfogta a 28 éves miskolci elkövetőt, 
de a bíróság 1998. október 14-én fel-
mentette mivel, hogy az igazságügyi 
elmeorvosi szakértő szerint a tettes 
„vallási tévhitben, tudatzavarban" 
szenvedő személy. A bíróság a bünte-
tőjogi felelősség alóli felmentéssel 
egy időben elrendelte a gyújtogató 
férfi kényszergyógykezelését. 

Az összefogás, a közös akarat 
eredményeként 1999 tavaszán ismét 
teljes szépségében állt a deszkatemp-
lom. 

Kerékgyártó Mihály 

\ MISKOLC TETEM VAUI 
R E F O R M Á T U S 

E G Y H Á Z K Ö Z S É G 
D F S Z K A T E M P L O M A 

UM IT l«ÍS H\ \ 
W. I bM.M M > BUIM 

I I í<\ !.l \l APJÁN 
it vrÖ ISTVÁN t-S 1 I I I St l,( 

A l)OM \N> AüOI 
I S T E N D I C S Ő S É G É R E 

105 


