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Köszöntjük a kétszáz esztendeje született Kossuth Lajos 
tiszteletére rendezett XXX. Honismereti Akadémiát 
és a házigazdákat: Borsod-Abaúj-Zemplén megyét 
és Sátoraljaújhely városát! 

Sátoraljaújhely és vidéke 
fZemplén megye évezredes történelmű, gazdag szellemi hagyománnyal bíró vidék. Ez a 

kulturális örökség olyan kiaknázható anyagforrás, mely több konferencia témájául szolgál-
hat. Valószínűleg a XXX. Honismereti Akadémia szervezői is ezért gondolták, hogy a Kossuth 
Emlékév alkalmából Zemplént választják az akadémia helyszínéül, hiszen a konferencia té-
mája Kossuth Lajos, nemzetünk történetének egyik kiemelkedő alakja, kinek Zemplén me-
gyéhez való szoros kötődése végig kísérte egész életét, még turini száműzetése idején is kap-
csolatot tartott az itthon maradt sátoraljaújhelyi barátaival. 

Kossuth Lajos életének, pályájának jelentős állomása volt Sátoraljaújhely. A konferencia 
előadásai amellett, hogy felidézik a településhez kapcsolódó tényeket, az előzetes kutató-
munkának köszönhetően új vonatkozásokat tárhatnak fel, melyek gazdagíthatják eddigi is-
mereteinket. 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata nevében köszönöm, hogy az Akadémia helyszíné-
nek városunkat választották. Köszöntöm a XXX. Honismereti Akadémia szervezőit, résztve-
vőit, ezen kiadvány valamennyi kedves olvasóját. 

Újhely polgárainak történelmi útja, a város természeti környezete, építészeti képe, gazda-
sági, társadalmi, szellemi életének históriája méltó a megismerésre. Településünk, hazánk 
egyik legszebb fekvésű városa. Nyugati utcácskái hegyre futnak, szőlőskertekhez vezetnek, 
hegycsúcsokra kapaszkodó ösvényekben folytatódnak. A festői hegysort a természet hatal-
mas külső és belső erői teremtették: a vulkáni működés és az erózió. A városnévben is jelzett 
sátor alakú halmok élénken foglalkoztatták a nép képzeletét. A monda arról beszél, tündérek 
éltek itt hajdanán. A csodás szépségű Perilla uralkodott a vizek és erdők fölött, míg el nem 
csábította kedvesét a hegyekben tanyázó nimfa. A természet erőinek parancsoló nimfa ke-
gyetlenül megbosszulta a hűtlenséget; tüzet bocsátott ki a Magashegyből, megrendültek a 
sziklák, és maguk alá temették a szerelmespárt. Azon a helyen áll a Koporsó-hegy. 

A festői hegysor valamikor összefüggő vonulatot alkotott, mára a természet erői számos 
völggyel szabdalták fel az eredeti kráterperemet. 

A mai városon egy képzeletbeli vonalon keletről nyugatra áthaladva három, lépcsőzetesen 
elhelyezkedő települési szintet különböztetünk meg. Az alsó rész a Ronyva síkságán elhe-
lyezkedő régi városmag. Itt alakult ki a IV. Béla által alapított kolostor körül a Barátszer, mint 
önálló település. Második szintet a középső városrész alkotja a Kossuth és Kazinczy utca 
mentén. Ezen a szakaszon halad végig a legfontosabb útvonal, központi helye ide vonzotta a 
kereskedelmet, közintézményeket, hivatalokat. A város fölött magasodó hegyek alkotják a 
harmadik szintet. A Ronyva kavicságyából felhozott kitűnő víz, az erdőkből áradó friss leve-
gő és a vulkánok tüzéből táplálkozó bor a természet ajándéka az itt élő emberek számára. 

Településünk városi rangját 1261-ben V. István királytól kapta. Szerencsés földrajzi elhe-
lyezkedésének köszönhetően a középkor évszázadaiban jelentős fejlődésnek indult. Az ipar, 
és kereskedelem már a XVII. században virágzott, korai kiváltságlevelek alapján vásárjogot 
kapott a város. A megyegyűlések színhelye a XVII. század közepétől gyakran Újhely volt. A 
XVIII. század közepétől Zemplén vármegye végleg székvárosául jelölte ki, s felépült a város 
főterén a megyeháza. A XIX. század elejétől Sátoraljaújhely városi tevékenységének szerkeze-
te egyre összetettebb, igazgatási szerepköre egyre meghatározóbb lett. A város jelentőségét 
közigazgatási szerepén túl az is növeli, hogy a világhírű tokaji bort termő Tokaj-Hegyalja keres-
kedelmi, majd - a XIX. századi iparfejlesztések révén - a zempléni térség gazdasági központja 
lett. 
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Az 1920-ban megkötött trianoni békeszerződés, a határvárossá válás megtörte a város erő-
teljes fejlődését, és 1950-től a város megyeszékhely funkciója is megszűnt. 

Az 1989-ben kezdődött politikai és gazdasági rendszerváltozás megadta az esélyt a gazda-
ság és kereskedelem újjászervezésére, a határmenti magyar-szlovák-ukrán együttműködés 
kiépítésére. 

A térség az 1980-as évek végétől erősödő szerkezet-átalakítási gondokkal és így jelentős 
munkanélküliséggel küzdött, melynek enyhítésére gazdaság- és területfejlesztési program 
készült. Sátoraljaújhely 1994 óta ad otthont a Kárpátok Határmenti Gazdaságfejlesztési Szö-
vetségnek. Egyik központja a Zemplén Vállalkozási Övezetnek, mely 1998-ban jött létre, és a 
Zemplén régió 52 települését foglalja magába. A városban működő vállalkozások élvezhetik 
az ezzel járó gazdasági előnyöket, adó- és egyéb kedvezményeket. 

Az 1990-es években a privatizáció és zöldmezős beruházások lehetőségeit kihasználva vál-
lalkozói-befektetői kapcsolatok épültek ki és fejlődnek. A vegyes vállalati együttműködések 
sikere a város és a Zemplén régió természeti (tokaji borkultúra, erdőgazdálkodás, ritka ásvá-
nyok stb.) és ember alkotta adottságaira (gépipar, dohányipar, konfekcióipar, fa- és bútoripar, 
élelmiszeripar, stb.) alapozódik, amit jól egészít ki a relatíve olcsó bérű munkavállalói kínálat. 

A régiófejlesztési munkálatok eredményeként ipari park létrehozásával is javítottuk az 
ipartelepítési, tőkevonzási feltételeket. Munkahelyteremtő kezdeményezéseinknek köszön-
hetően csökkent a munkanélküliek száma. 

A város és vonzáskörzetének 36 településén 45 ezer lakos él, ezen belül Sátoraljaújhely la-
kóinak száma 19 ezer. A lakosság összetételének egyik figyelemre méltó irányzata, hogy az 
óvodás, iskoláskorú népességhez viszonyítva növekszik az idős korúak aránya. Egyik fő tö-
rekvésünk a fiatalok megtartása. A városban 7 általános, 1 művészeti és 4 középfokú iskola, 
valamint 4 diákotthon működik. Középfokú oktatási intézményeink a gazdasági szféra szinte 
valamennyi területén lehetővé teszik a szakmai képzést és a szakember utánpótlást. Célunk, 
hogy a városban eredményesen működő szakközépiskolai oktatásra felsőfokú képzések épül-
jenek, melyre példa a már második éve beindult - a Miskolci Egyetem szervezeti keretei kö-
zött folyó - közgazdasági képzés. A Gábor Dénes Műszaki Főiskola sátoraljaújhelyi konzultá-
ciós központjában műszaki-gazdasági, informatikai szakon képeznek mémök-informatikuso-
kat távoktatás formájában. 1997-ben megalakult - az önkormányzatok közoktatási megálla-
podásának eredményeként - a Sátoraljaújhelyi Közoktatási Ellátási Körzet, mely a térség ok-
tató munkájának szakmai segítését, illetve a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátását 
vállalta fel. 

Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer keretében második éve támogatjuk a szociálisan rászoruló, to-
vábbtanuló fiatalokat. A fogyatékos tanulók részére speciális szakiskolai képzést nyújtunk. A 
fiatalok lakásigényének kielégítésére önkormányzati lakásokat építünk. 

A 438 ágyas kórházunknak nagy szerepe van a térség betegellátásában. 2001-ben megtör-
tént a konyha felújítása, melynek jelenlegi színvonala megfelel a korszerű követelmények-
nek. A magukat önállóan ellátni képtelen idős emberek részére öregek otthonát működte-
tünk, és nemrégiben került átadásra a fogyatékosok napközi otthona. 

Sátoraljaújhely a városközpontjában és régi városrészeiben megőrizte a felvidéki kisváros-
ok jellegzetes hangulatát. Műemlékekben, műemlék jellegű épületekben gazdag. A főtér arcu-
latát a jelképévé vált Kossuth szobor, a barokk stílusú városháza és a tér fölé magasodó késő 
barokk stílusú római katolikus templom épülete határozza meg. 

A műemlék épületek megóvása érdekében terveink között szerepel a városközpont sétáló 
utcává alakítása, melynek esélyét látjuk a 37-es út átvezető szakaszának áthelyezésével. A vá-
rost elkerülő út építése rövidesen elkezdődik. 

A kisvárosi hangulat megőrzését segíti a világítási, parkosítási programunk, melynek kere-
tében a „Virágos városért" akció évről évre nagyobb érdeklődést vált ki a lakosság körében. A 
„Virágos Magyarországért" mozgalomban több alkalommal részesültünk különdíjban. Elké-
szült a római katolikus templom esti megvilágítása, és a főút karácsonyi díszvilágítása. Ter-
vezzük az utcai lámpaoszlopok, ülőpadok városképbe illő cseréjét. Folyamatosan végezzük a 
műemlék épületek homlokzatának felújítását. Városfejlesztési programunk keretében elké-
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szült a Deák úti Általános Iskola rekonstrukciója, bővítése, folyamatban van a Kossuth Lajos 
Művelődési Központ külső-belső felújítása, a MÁV épületének felújítása, elkezdődött játszó-
tér megújítói programunk. Az itt élők komfortérzetének javítása érdekében a szennyvízháló-
zat teljes körű kiépítésére, a város útjainak felújítására kerül sor. 

A város kulturális életében központi szerepet tölt be a Kossuth Lajos Művelődési Központ 
és Zemplén Tourinform Iroda. Rendezvényeivel, kiállításaival, szervezett programjaival, kul-
túrafejlesztő és értékközvetítő szerepet tölt be. Hagyományos rendezvényeink: a Zemplén 
Nemzetközi Néptáncfesztivál, a Zempléni Művészeti Napok, a Nemzetközi Cigánytánc Fesz-
tivál, melyek folyamatosan bővülnek hagyományt teremtő rendezvényeinkkel: „Barokk na-
pok Sátoraljaújhelyen", a „Város Napja", „Zempléni Szivárvány" nevű családi program. A 
Tourinform Iroda részt vesz a Hegyköz és Bodrogköz turisztikai arculatának kialakításában, 
Zemplén idegenforgalmi látnivalóinak, kulturális értékeinek feltárásában, bemutatásában, 
valamint a turisztikai információk közvetítésében. A Városi Könyvtár a térségben egyedülál-
lóan gazdag folyóirat- és irodalomkínálattal, olvasóteremmel és zenei részleggel rendelkezik. 
A civil szervezetek számának emelkedése és kulturális szerepvállalásuk növekedése figyelhe-
tő meg. A helyi egyesületek, szervezetek - így pl. a Városvédő és Szépítő Egyesület, a Kazin-
czy Társaság, az Újhelyi Diákok Baráti Köre — rendezvényeikkel, tevékenységükkel nagyban 
segítik az önkormányzat kulturális törekvéseit. A város komolyzenei életében jelentős szere-
pet tölt be a Zempléni Szimfonikus Zenekar és a Lavotta Kamarazenekar. A városi ünnepsé-
gek hangulatát emeli az 1927-ben alakult Dohánygyári Fúvószenekar. Az egyházak részéről 
ugyancsak érzékelhető a növekvő aktivitás, kiemelkedő jelentőségű, hagyományteremtő, ha-
táron átívelő rendezvényük a Magyar Diákok Találkozója a szárhegyi Magyar Kálvárián. 

A négy zempléni város - Szerencs, Tokaj, Sárospatak, Sátoraljaújhely - összefogásával le-
hetőséget adunk a helyi művészeknek, hogy „Nyári Tárlat"-on mutatkozhassanak be. Évente 
több alkalommal szervezünk népművészeti kirakodóvásárt, ahol be is mutatják a régi kézmű-
ves mesterségeket. Egyre több könyvbemutató, tudományos konferencia, kulturális program 
szerveződik, színesebbé téve az itt élők életét. A mindennapok eseményeiről a helyi lapok és a 
regionális televízió tudósít. 

Sátoraljaújhely szellemi arculatához tartozik a Kazinczy- és Kossuth-hagyomány ápolása. 
A Kazinczy Ferenc Múzeum és a Zemplén Levéltár a régmúlt értékeinek megőrzésében, köz-
vetítésében elődeink emlékének ápolásában tölt be kulcsszerepet. Kiemelt idegenforgalmi je-
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lentőségű a Széphalomban található Kazinczy Emlékcsarnok, az azt övező Kazinczy-kert, 
ahol Kazinczy Ferenc és családja sírhelye is található. Itt áll majd - az országosan egyedülálló 
- Magyar Nyelv Múzeuma, melynek alapkőletételére 2001-ben került sor, átadása 2004-ben 
várható. A Kazinczy és Kossuth szellemi örökségére épülő „Édes anyanyelvünk" nyelvhasz-
nálati országos középiskolai verseny 2002-ben 30. alkalommal kerül megrendezésre. 

Városunkban sokéves múltra tekint vissza a sísport. A Magashegyen több, jól kiépített, fel-
vonóval ellátott sípálya, futópálya és két szánkópálya várja a téli sportok kedvelőit. A 
2001-ben átadott, közel 1400 m hosszú ülőszékes felvonó igazi idegenforgalmi látványosság. 
2002-ben kerül átadásra a sportcsarnok és a fedett uszoda a sportolni vágyók örömére. A sza-
badidősport terén is előrelépés tapasztalható: 48 órás kosárlabda mérkőzések, streetball ver-
senyek, városi kispályás futballmérkőzések, „Mozdulj Újhely" és egyéb programok várják az 
érdeklődőket. 

A régió gazdasági fejlődésének egyik lehetséges útját az idegenforgalom növekedésében 
látjuk. Elkészült és folyamatosan aktualizáljuk a Zemplén régió turisztikai „vonzerő leltárát". 
A szállásfeltételek és a vendéglátás fogadókapacitásának és minőségének folyamatos javításá-
ra törekszünk. 

Bízom abban, hogy ismertetőm felkeltette érdeklődésüket településünk iránt, a konferen-
cia alkalmával kedvező benyomásokat szereznek, megismerik vendégszeretetünket, és jó 
szívvel gondolnak majd vissza az itt töltött napokra. 

Szamosvölgyi Péter 

A zempléni tájak természeti értékei 
Néhány olyan gondolatot szeretnék ismertetni, amely nem új, nem is eredeti, de az egyre 

inkább időszerűvé váló problémák egy részének megértéséhez talán némi segítséget nyújthat. 
Egy részükkel csak az itt huzamosabb ideig élők találkozhatnak, míg másokkal az ide látoga-
tók is szembesülhetnek. Ellentmondások ezek, melyek feloldását, a legjobb megoldás útját 
nem tudhatjuk, legfeljebb sejthetjük. 

A Zempléni-hegység, amely az Északi-középhegység legkeletibb tagja - legalábbis nevé-
ben - minden iskolát végzett ember számára ismerős név. Ilyen elnevezéssel tanítják sok évti-
zede általános és középiskolai tankönyvek alapján. Újabban köznyelvben kezd elterjedni a 
Zemplén változat, amit a hazai hegységek zöme: Bükk, Mátra, Bakony, Mecsek stb. is példáz. A 
földrajzi köznevet is tartalmazó forma hazánkban már ritka: Kőszegi-, Soproni-, Velencei-, 
Budai-hegység stb., ezek mindegyike egy-egy település nevéből alakult. A Zempléni-hegység 
névadó települése, Zemplén azonban a jelenlegi Magyarország határán kívül, Szlovákiában 
van, ráadásul nem is a hegylánc folytatásában. Az egykori Zemplén vármegye manapság 
nem önálló, hanem Borsod-Abaúj-Zemplén megye része (legalábbis ami magyar területen 
maradt), s a nevet is csupán egyetlen, a hazai Bodrogköz keleti szélén, a Tisza partján fekvő te-
lepülés, Zemplénagárd viseli. Érdemes tudni, hogy az egykori Zemplén vármegye a Taktaköz 
és a Bodrogköz lapályától egészen a mai lengyel és ukrán határig, a Kárpátok északkeleti csú-
csáig húzódott és a ma Zempléni-hegység néven ismert tájat csak kisebb részben foglalta ma-
gában. Nagyjából Tokaj-Hegyalja bortermelő vidéke volt ez. Bár a megye határa az évszázad-
ok során többször is változott, Abaúj megye irányában Megyaszó, Golop, Monok, Tállya, 
Erdőbénye, Háromhuta (akkor még Óhuta, Középhuta és Újhuta néven), Komlóska, 
Makkoshotyka, Sárospatak, Sátoraljaújhely (Rudabányácska és Széphalom), Mikóháza és 
Vilyvitány sorakozott a hátárán. A tájat Hegyaljának nevezték, amely az Eperjes-Tokaji-
hegylánc pereme volt. A mai Zempléni-hegység jelentősebb része mindig is Abaúj vármegyé-
hez tartozott. Érdekes elgondolni, hogy aki pl. Zemplénbe indul túrázni, s felkeresi Füzér, 
Telkibánya nevezetességeit vagy a nagyhutai Kőkapu, a regéci Rostalló és Ördög-völgy ter-
mészeti szépségében gyönyörködik, még csak nem is érinti Zemplént. Az itt élők egy része, 
főleg a hegyköz lakossága átvette a zempléni titulust (pl. Pálháza a Zemplén szíve....), de a 
Hernád felőli oldalon őrzik a maguk abaújiságát. 



Tamaskó Ödön 1958-ban a Zempléni hegység című könyvében Nevesincs országként ír e táj-
ról, nem véletlenül. A Tokajtól Eperjesig húzódó, az elsó' világháború trianoni békediktátum 
mesterséges államhatára által kettévágott hegylánc elvesztette a nevét is. Sokáig Hegyaljaként 
emlegették, de használták a Sátor-hegység formát is (a bortermelő vidék az abaújszántói Sá-
tor-hegytől a sátoraljaújhelyi Sátor-hegyig tart). Tudományos közlemények sorában találhat-
juk így. A földtannal, geológiával foglalkozók előszeretettel használják a Tokaji-hegység elne-
vezést, ami a tokaji Nagy-Kopasz hegycsoport létezése miatt félreérthető lehet. A legcélsze-
rűbb az Abaúj-Zempléni-hegység használat lenne. 

A névváltozás jövőjét nem tudhatjuk, de várható, hogy a szűkebb körben terjedő Toka-
ji-hegység helyett a köznyelvben meghonosodni látszó Zemplén marad fenn. 

A hegység természeti értékeinek feltárása már sok évtizede megkezdődött. Eleink ismerték 
a vulkáni hegység üvegszerű ásványát, az obszidiánt. Pattintott pengeként használták és ke-
reskedtek vele. A középkorban már ismert aranybányák működtek itt. Jelentős kitermelés 
folyt, míg a készletek, a telérek ki nem merültek. „Tokaj szőlővesszein nektárt csepegtettél..." 
a Himnusz sora a messze földön híres bortermelő vidék évszázadokon át fontos termékére 
utal. Aki vonattal érkezik e vidékre, s a tájra tekint, mintegy harminc percen keresztül csak 
szorgos emberek által művelt szőlőskerteket lát. El lehet gondolni, mennyi munka fekszik eb-
ben. Azt pedig régi metszetek ábráin láthatjuk csak, hogy a XIX. század végén itt is pusztító fi-
loxéravész előtt még ennél is nagyobb területeken, a hegyek csúcsáig gazdálkodtak. A szőlő-
ültetvények hozzátartoznak jellegzetes zempléni tájunk képéhez, s csak a felületes szemlélő 
hiszi, hogy ezek teljesen kipusztították a délies hegylábak természetes növényzetét és állatvi-
lágát. Valójában éppen ezek őrizték meg azt, ami egykor az ősi alföldi hátakon is élt, csak on-
nan már a nagytáblás szántóföldi gazdálkodás, az intenzív gyomirtás és a talajmeliorizáció ál-
tal szinte teljesen eltűntek. Az évszázadokon keresztül kézi erővel művelt szőlők mezsgyéi-
ről, parlagjairól a filoxéra pusztítása után tág teret kaptak a terjedésre a ritka növények és álla-
tok. A sziklák benövényesedése újra beindult, hasonlóképpen, ahogy évezredekkel korábban 
is történhetett. Ma sok helyen láthatók árvalányhajas, virággazdag lejtősztyeppek a szőlők fö-
lötti oldalakon. A mai tájképhez ezek a pannon és sokszor szubmediterrán élőlények ugyan-
úgy hozzá tartoznak, mint a hegység belsőbb, magasabb gerinceinek kárpáti elterjedésű nö-
vény- és állatfajainak otthont adó bükkösei, patakmenti égerligetei. A nyáron sokszor igen 
meleg, délies oldalak, amelyeket már csak e tény miatt is sokkal kevesebb kiránduló látogat, 
mint az enyhülést nyújtó hegyvidéket, sok érdekes növény és állatfaj menedékei. Különösen a 
Tarcal és Tokaj közötti Nagy-Kopasz mintegy kétszáz év óta fokozatosan, dokumentumok ál-
tal nyomon követhetően felhagyott szőlőparcellái gazdagok flórában, faunában. Több faj ha-
zánk területén csak innen ismert. A vastag vulkáni sziklákra települt löszrétegek talajának 
tápanyaggazdasága eltér a hegyvidék legtöbb részén fellelhető szilikátmálladék eredetű 
agyagos talajoktól, így jó pár olyan védett növényfajnak vannak itt kiterjedt állományai, ame-
lyek másut t ritkák. A Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet élővilágáról leginkább a botanikai 
szakfolyóiratokban olvashatunk, ismeretterjesztő kiadványt nem ismerünk e tájról. 

Az állatvilág ismertetése még több jövőbeli feladatot állít elénk. Abaújszántó és Tarcal kö-
zelében is előkerült pl. a fűrészlábú szöcske, hazánk legnagyobb, akár tíz centiméterre i meg-
növő rovara. Ez a szűznemzéssel szaporodó (csak nőstény példányok ismertek) ragadozó ál-
lat első hazai közlése is e vidékről való: Chyzer Kornél fedezte fel Sátoraljaújhely mellett az 
1800-as évek végén. A bártfai születésű, 1869-ben Sátoraljaújhelybe költözött megyei tisztior-
vos igen jelentős természetkutató volt. E vidék rendszeres tudományos feltárását mindenkép-
pen az ő munkásságához köthetjük, annak ellenére, hogy előtte több neves tudós is megfor-
dult a vidéken (Kitaibel Pál, Hazslinszky Frigyes). Chyzer nem csupán maga járta a vidéket, 
hanem másokat is buzdított erre. így fogalmazott erről 1885-ben: „Akkora területen mint Ma-
gyarország, nem is remélhető másként a rovarfaunának tökéletes feltárása, mint ha az ország különböző 
vidékein lakó rovarászok lakóhelyük kornyékén éveken át rendszeres kutatásokat folytatnak és ezek ered-
ményét közzé teszik. Csak ily módon lesz majd elérhető, hogy a magyarországi rovarfauna teljes ismere-
téhez valaha eljuthassunk." Ugyanebben a cikkében 2461 Zemplén megyei bogár ismeretéről 
számolt be. Chyzer a természettudományban leginkább a pókfaunisztikai munkássága által 
elismert. Herman Ottót követve (jó barátságban volt vele) Ladislaus Kulczynkyvel közösen 
megalkotta a háromkötetes Magyarország új pókfaunáját valamint a Magyar Birodalom Ál-
latvilága (Fauna Regni Hungarie) katalógusának pókokkal foglalkozó fejezetét. Természete-



sen számos zempléni adattal gazdagította ezekben a hazai faunakutatást. A közegészségügy-
ben végzett munkája mellett (amelyet később a minisztériumban folytatott) sok élőlénycso-
port feltérképezésében vállalt szerepet. Sorra gyűjtötte és tette közkinccsé az alacsonyabb ren-
dű rákok, százlábúak, ikerszelvényesek, egyenesszárnyúak, bogarak, hártyásszárnyúak, ha-
lak és növények e vidékről ismertté vált adatait. Egyes élőlénycsoportok leírását másokra bíz-
ta: a kétszárnyúakat Kowarz Ferdinánd, a bogarakat (amelyekről később Chyzer is közölt 
újabb adatokat) Biró Lajos dolgozta fel. A későbbi neves Új-Guinea-kutatót fia házitanítójául 
alkalmazta Sátoraljaújhelyben. Gyakran járták együtt a vidék tájait. 

Chyzer későbbi, 1905-ben közzétett, a növényvilágról szóló alapvető írásában visszatekint 
a néhány évtizeddel korábbi tapasztalataira. „Most már az én időm annyira előre-, szemem pedig 
annyira hátrahaladott, hogy nincs többé reményem füvészeti tanulmányaim és gyűjtéseim folytatására, 
átadom tehát adataimat a jövő nemzedékének, folytassák ott, ahol én elhagytam s kívánom, hogy a haza 
megismerésére szolgáló adatok gyarapításán felül a scientia amabilis nekik is annyi örömet és élvezetet 
szerezzen, mint annak idején nekem szerzett!... A vármegye nyugati oldalán végigvonul az eperjes-
tokaji trachyt-hegyláncz az, melynek forró lejtői adják a híres tokaji bort, de sok érdekes növényt is. En-
nek Sátoraljaújhelynél festőileg csoportosult hegyeiről, melyek közt a legmagasabb az 510 méternyi Ma-
gashegy származik herbáriumom legtöbb zempléni növénye, valamint a hegyláncz végső pontját képe-
ző, a nagy magyar Alföldbe őrszemként benyúló 516 méternyi magas tokaji hegyről (Kopasztető). A dél-
keleti lapály a Bodrogköz számos tavával és mocsarával a vízi növények kitűnő termőhelye volt. Meg 
kell mondanom, hogy csak volt, mert a Tisza, a Bodrog és a Latorcza szabályozása, a tavak és erek lecsa-
polása annyira megváltoztatta ezen vidék jellegét, hogy a hol 100 holdnál nagyobb tónak sasos, ra-
kottyás vizében még 20 évvel ezelőtt vízi növényeket gyűjtöttem, a hol a vadliba és kócsag fészkelt, ott 
ma a legszebb búza és tengeri terem s ajövó'ftvé sze nyomát sem fogja találni az általam ott gyűjtött nö-
vényeknek. 

Ez a vidék magasságra nézve az ország legalacsonyabb pontjai közé tartozik, mert egyes 
helyeken a Bodrog és Tisza közt csak 94 méternyire fekszik a tenger színe fölött. A vízi flórán 
kívül még egy különlegest találunk a Bodrogközön, a sivár futóhomok flóráját." 

Ennek az írásnak a folytatása volt 1939-ben Kiss Árpád szegedi vegyész és műkedvelő bo-
tanikus listája, amely az ugyanezen időben itt dolgozó Hargitai Zoltán és Soó Rezső cikkeivel 
kiegészítve változatos képét mutatja az ekkorra már csak a mai országhatárok közé szorított 
területnek. Érdekes, hogy Chyzer eredményeit 1945 után nem méltatták, mintha elfelejtették 
volna. Pedig sokan járták e vidéket, és a korábban fel nem tárt hegységbeli részek, különösen 
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a korabeli abaúji Rostalló és István-kút vált a Természettudományi Múzeum munkatársai-
nak, majd másoknak is kedvelt kutatóhelyévé. Mégis azt lehet mondani, hogy e tájak élővilá-
gának pontos felmérése mind a mai napig nem történt meg. A szakirodalmak közt teljességre 
törekvő, a növény- és állatvilágot egyaránt összefoglaló könyv nincs. Az 1950-es évek kutatá-
sai nagyobb részben feldolgozatlanok, publikálatlanok maradtak. Csupán néhány állatcso-
portróljelent meg az elmúl évtizedben összefoglaló munka, jóval több a hiányosság. Persze ez 
majdnem az egész hazai flóra- és faunakutatásról elmondható. A kutatások, a hiányosságok 
megszüntetése ha lassan is, de folyamatban van. Nincs azonban kellőképpen összefogva, köz-
pontosítva, illetve az egyes kutatók egymástól függetlenül, sok esetben párhuzamos témák-
kal foglalkoznak. Debrecen, Szeged, Nyíregyháza, Eger, Budapest stb. mind kutatóhelyének 
tekinti ezt a térségünket, mintha a saját környékükön már nem lenne mit vizsgálni. Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében is több intézmény foglalkozik a természet feltárásával, azon-
ban ezek is alig koordinálják munkáikat. Jellemző, hogy a kifejezetten fauna- és 
flórafeltérképezési feladatú természettudományos muzeológiának ebben a hatalmas megyé-
ben mindössze egyetlen alkalmazott munkatársa van. 

A gazdag itteni élővilágot, a már ismert eredményeket népszerűsítő kiadványok helyzete 
még siralmasabb. 1984-ben jelent meg először és utoljára olyan füzetke, amely kellő színvo-
nallal tárgyalta az akkor éppen megalakult Zempléni Tájvédelmi Körzet értékeit. Évtizede el-
fogyott már: példányai keresett ritkaságok. Érdemes lenne egy újabb - természetesen bővebb 
- kiadásra. A Bodrogköz csodálatos ősi vízivilágának ismertetése sem lenne haszon nélküli. 

Az elmúlt évtizedekben többször is szóba került - miközben a természeti táj a maga törvé-
nyei szerint szépül vagy romlik, s az emberi beavatkozások is csak a korunk pillanatnyi érték-
rendje alapján gazdagítják vagy szegényítik e vidéket - az Abaúj-Zempléni Nemzeti Park lét-
rehozásának gondolata. Már jó párszor elkezdődött a szervezése, de eddig mindig megakadt 
valahol, a felsőbb szintek íróasztalainál. Akik e térség természeti értékeit féltik, és ezek közép-
vagy hosszútávú fennmaradásáért aggódnak, a nemzeti park szintű, önálló gazdálkodású 
szervezet létrejöttét sürgetik. A döntéshozó tényezők és a (sajnos egyre inkább a létminimum 
határán tengődő) helyi lakosság jelentős része, akik nyilvánvalóan csak a maguk rövidtávú 
megélhetésére gondolhatnak, emiatt szűkebb látókörűek, így ezt az ügyet kevéssé támogat-
ják. Szinte mindenki a maga egyéni elképzelése szerint próbálja formálni a tájegység napjain-
kig megőrzött természeti környezetét. A vidék képe magán viseli az évezredes emberi kultú-
rák természetalakító munkáinak nyomát: az erdészetét, vadászatét, halászatét, szőlőtermesz-
tését és mezőgazdaságét egyaránt. Nincs olyan pont egy sem, ahol az ember ne avatkozott 
volna már bele a természet ősi rendjébe, de az eddigi (a történelmi időket is beleértve) 
antropogén hatások nem befolyásolták annyit a táj arculatát, mint az elmúlt évtizedek. Még 
ma is őrzi e szegény vidék a népi gazdálkodás hagyományos, a környék viszonyaihoz száz 
évek alatt alkalmazkodott módjait, de a globalizációra törekvő világ már megvetette itt is a lá-
bát. Gombamódra szaporodnak itt is a hétvégi kastélyok, magánkézbe került nagy területek, 
miközben a helyi lakosság alig tud megélhetést találni szülőfalujában. Sorra öregednek, hal-
nak ki a hegyközi települések. Nem tudhatjuk, hogy az újabban tömegekre építő idegenforga-
lom milyen hosszabb távon érzékelhető károkat okozhat, amelyek egy jó része még eszünkbe 
sem juthat. 

Meg kellene próbálni a tájegység egészének hosszabb távú fenntartható fejlődését model-
lezni, mert bizonyos az, hogy természeti értékeink fogyóban vannak. Nagyon valószínű, 
hogy tájunk képét, az itt egyelőre még őrzött ritka növény- és állatfajok, gombák populációit 
csak úgy tudjuk későbbi évtizedekre megőrizni, ha nem hagyjuk teljesen a maga rövid távú 
gazdasági érdekeit figyelembe vevő, szűkebb vagy tágabb környék természeti adottságait 
semmibe vevő fejlesztők és terjeszkedők belátására, mit hagynak élve. Azt mondhat juk, hogy 
az abaúji és zempléni természeti értékek ma még bőven vannak. Ezekre büszkéknek kell len-
nünk, mert Európában már nincsenek meg ezek, hiszen ők nem tudták a maguk számára 
megőrizni. Tudnunk kell, hogy a természet kincsei, amelyek ma még bőségesen látszanak, 
egyszer elfogynak, mint Telkibánya aranya, s akkor utódaink élete a mostaninál még ínsége-
sebb lesz. Vigyázzuk tehát ezeket, hogy unokáink is olyan szépnek láthassák az abaúji és 
zempléni tájakat, mint magunk. 

Hegyessy Gábor 



Zempléni váraink 
A történeti Zemplén vármegye emléke bizony igencsak elhalványult a köztudatban. A 

több mint 6200 km5 területű vármegye egyike volt a legnagyobb közigazgatási egységeknek. 
Északi-északkeleti határa (a Kárpátok vízválasztója) azonos volt az országhatárral. Délen a 
hosszan húzódó, két keleti „nyúlvánnyal" is rendelkező megye egészen a Usza vonaláig 
nyúlt. Délnyugaton az egykor gyors folyású Hernád folyó volt a határ. A megye nagyobb, 
északi hányada - immáron több mint nyolc évtizede - Szlovákia része. 

Manapság, ha zempléni várakról esik szó, a sárospataki mellett a füzéri, boldogkői, regéci 
várakat szokás emlegetni. Valójában azonban csupán az első zempléni, a további három a tör-
téneti Abaújhoz tartozik. 

Zemplén várainak többsége a jelenlegi országhatáron túl fekszik. Vázlatos összefoglalá-
sunk során azonban nem voltunk tekintettel a mai közigazgatásra, hiszen a várak abban a 
korszakban (1711-ig) játszottak történeti szerepet, amelynek históriáját nem lehet a XX. száza-
di változások fényében szemlélni. 

A magyar honfoglalás után Zemplén déli része, a Bodrogköz térsége lett a magyar nagyfe-
jedelmi szálláshely (egészen a X. század utolsó harmadáig). Mind történeti, mind régészeti 
adataink azt valószínűsítik, hogy a keresztény államalapításig nem épültek várak sem itt, sem 
a magyarok által megszállt területek más részein. 

A megye névadó várát a Bodrog parti Zemplént (ma Szlovákiában) minden bizonnyal 
Szent István király építtette. A Bodrog egyébként a maga nemében egyedülálló folyónk, mivel 
voltaképpen nincs forrása: az Ung, a Labore, a Latorca, a Tapoly és az Ondava összefolyása ré-
vén keletkezik ugyanis. Zemplén község közepén áll egy komor, emeletes (sajnos meglehető-
sen elhanyagolt) épület, amelyben a XVII-XVIII. században a vármegye közgyűléseit tartotta. 
Az innen induló utcácska vezet a 2,4 ha alapterületű földvárhoz, amely nagyjából ellipszis 
formájú. Hossza 230 m, a szélessége 140 m, ami azt jelenti, hogy sáncának teljes hossza 585 m. 
A belső oldalon mért legnagyobb magassága jelenlegi alakjában 10 m. 

Zemplén környéke már az őskorban is lakott helynek számított. A kelták emeltek itt elő-
ször, mintegy két évezrede erődítményt. A kelta sánc kőfalára épült rá a Szent István-kori is-
páni vár fából-földből készült erődítménye, megtartva a kelta vár alakját. Bár a legújabb szlo-
vák régészeti-történeti összefoglalás szerint a szlávok és a magyarok között nagy harcban dőlt 
el a zempléni vár fölötti uralom, e vélekedésnek sem régészeti, sem történeti alapja nincsen, 
így természetesem az sem lehet igaz, hogy e harcban esett volna el az a honfoglaló magyar ve-
zető ember, akinek a sírját a vártól nem messze találták meg. A minden alap nélküli feltétele-
zések világába tartozik az is, hogy ez lett volna Álmos vezér sírja. Pusztán abból a tényből, 
hogy a vár neve szláv eredetű (magyar jelentése: „földből való vár"), még nem következik, 
hogy a szlávok építették volna, s eredetileg valamiféle szláv hatalmi központ lett volna. 

A zempléni vár falát valamikor a XII. században magasíthatták föl, majd a XIII. században 
kőből épültek új falai. A várban épült föl a zempléni esperesség központjának számító temp-
lom is. 1332-ből tudjuk, hogy ezt Szent György tiszteletére szentelték. Valószínűleg ennek a 
helyén áll a (XVII. században kialakított) mai református templom. A görög katolikus temp-
lom jóval későbbi, csak 1804-ben épült. A vár valamikor a tatárjárás után veszíthette el jelentő-
ségét. Végső pusztulása a XVII. század végén következhetett be. 1799-ben Vályi András ne-
vezetes országleírásában így emlékezett meg róla: „Van itt egy földvár is bent a városban, 
melynek egy oldalát a Bodrog vize mossa, és ezen oldalát a természet oly meredek, de 
bégyepesedett kősziklából formálta, hogy arra gyalog ember is munkás kapaszkodással 
mászhat fel; a város felől való oldala pedig földdel egyenlített kavicsos gyep. 

Az 1960-as években ásatásra került sor, azonban a kisebb sáncátvágások nem elégségesek 
sok alapvető kérdés megválaszolásához. Ehhez a vár teljes belső területének régészeti föltárá-
sára lenne szükséges. Utóbbit megnehezíti, hogy a templomok mellett temető húzódik. 

Az eddigi régészeti-történeti kutatás alapján arra következtethetünk, hogy a tatárjárás 
előtt a történeti Zemplén vármegye területén a megye névadó várán kívül csak két vár épült. 
Az egyik Tokajnál. Anonymus regényes honfoglalás-története említ bizonyos Hímesudvar 
nevű várat. Krónikás említés is fennmaradt a Korévnek nevezett tiszai átkelőhelyről. Ezt az 
átkelőt (a fontos só-utat) védhette-ellenőrizhette itt a fa-földvár. Kérdés, hogy pontosan hol 
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épülhetett. Régészeti kutatás nélkül erre a kérdésre egyelőre nem adhatunk választ. A másik 
vár Szerencstől délre Taktaföldvár, amelynek ma is jól kivehetők hatalmas sáncai. Jellegében 
a korai ispáni várakhoz hasonló fa-földvár lehetett, tehát valószínűsíthető, hogy a XI. század 
első felében emelték. 

A Bodrogköz vízjárta területei, az északabbi részek hatalmas erdőségei jórészt királyi birto-
kok voltak. A tatárjárás után a királyi birtokok mellett ebben a régióban is a korábbinál jóval 
nagyobb szerepet kapott a magánföldesúri nagybirtok. A birtokközpontokban pedig a követ-
kező századok folyamán sorrá épültek meg a földesurak erődített lakóhelyei: a várak, illetve 
később a várkastélyok. 

1261-ben említi Sátoraljaújhely városi kiváltságlevele a sátorhegyi királyi várat. Ezt aztán 
később hol Újhely várának, hol Patak várának neveztek az oklevelek. A név kettőssége arra 
utalt, hogy nagyjából félúton feküdt a két település között. Eredeti neve pedig arra utal, hogy 
szabályos kúp (azaz: sátor) alakú hegyen épült. Ez azonos a ma Várhegynek nevezett 334 
m-re emelkedő magaslattal. A vár volt 1323-ig a pataki erdőispánság székhelye. Területét 
Sándorfi György mérte föl 1986-ban. A belső vár nagyjából ovális alakú lehetett (mintegy 100 
m hosszú és 30 m széles). 

Tokaj térségében 1284 előtt a nagyhatalmú Aba Amadé építtetett várat. Ez azonban a XIV. 
század folyamán alighanem elpusztulhatott, mivel 1398-ban Zsigmond király birtokadomá-
nyozó oklevele nem említi. 

A Tállya melletti Óvár 500 m-es kúpján valószínűleg a XIII. század utolsó harmadában 
épülhetett Tállya vára (romjainak felmérésére az elmúlt évtizedben került sor). 

A XIII. század utolsó harmadában s az azt követő fél évszázadban egymás után épültek föl 
Zemplén folyó völgyei fölé emelkedő hegyeken a magánföldesúri várak. A legészakibb volt 
Jeszenő, amelyet valószínűleg a Gutkeled nembeli Joachim bán építtetett az 1270/80-as évek 
fordulóján. Egy négyszögű öregtoronyhoz háromszög alakban kapcsoló falak épültek meg a 
Laborcba folyó Jeszenő-patak völgye fölé emelkedő várhegy legtetején. 

A Labore völgyének hegyi vára Barkó, amelyet a Nagymihályi család ősei építhettek a XIII. 
század végén. Ovális udvart öveztek félkörben legkorábbi építményei. 

A Bodrogköz sziklás hegyére épült Kövesd vára, valamikor 1323 előtt. A háromszög alakú, 
kis területű hegytetőt fogják körbe legkorábbi falai, amelyeket aztán később bástyákkal erősí-
tettek, s külső védőövvel vettek kerül. 

Az 1310-es évek első felében épülhetett Csicsva vára, az Ondava folyó fölé magasodó he-
gyen. A hegytetőn épült palotát szabálytalan négyszögben védelmezték falai. 

Tokajt és a szerencsi Taktaföldvárat nem számítva az egyetlen vár, amelyet nem hegyen 
emeltek Zemplén területén, a Tapoly völgyében emelkedő kis magaslaton 1300 előtt épült 
Párics, későbbi nevén Terebes. 

Zemplén a XIII-XIX. század fordulóján Aba Amadé „tartományához" tartozott. Az ő halá-
la (1311) után került királyi ellenőrzés alá. 1328-1342 között a vármegyét I. Károly király ki-
próbált hívei, a nápolyi eredetű Drugeth család tagjai kormányozták. Az ispáni méltóság ve-
lejárója volt Terebes várának birtoklása. A megye legjelentősebb uradalmát, amely Újhely vá-
rához tartozott, a király saját várnagyai igazgatták, azaz nem tartozott a megyésispán fennha-
tósága alá. 

1390-ben Zsigmond király mind Újhely várát és uradalmát, mind Terebest és a hozzátarto-
zó uradalmat eladományozta a Perényieknek. Ez azt jelentette, Zemplén megye területén 
nem maradt királyi birtok. A XV. században aztán a megye ispánjai a Perényiek, olykor a 
Rozgonyiakkal váltakozva. 

A XV. században Szerencs földvára kivételével a megye valamennyi, az előző századokban 
épült vára továbbra is fönnállt, sőt melléjük újak is épültek. 1440-től több mint két évtizeden 
keresztül Albert király utószülött fia, László és anyja, Erzsébet királyné nevében a megye több 
északi várát Giskra zsoldosai tartották kezükben. Sőt újabb várakat is építettek, mint pl. 
Szécsen (ma Gálszécs, Szlovákiában). 

A vármegye legnagyobb birtokosai ebben az időszakban a homortnai Drugethek, akik elő-
nevét a XV. század első felében épített homonnai várkastélyuk adta (egy ideig ez is Giskra 
zsoldosai kezére került). Jeszenő és Barkó vára mezővárosokkal és több tucat faluval szintén a 
Drugetheket gazdagította. 
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Sárospatak, Rákóczi-vár (Kósa Pál felvételei) 
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A Perényiek központja Terebes, a Pálócziaké Újhely és Patak. Sztropkó uradalmát 1410-ben 
kapták meg a Perényiek. 1411-ben már várépítési engedéllyel is rendelkeztek. Sztropkót vár-
kastély néven először 1414-ben említette oklevél. 

A Bodrogközben a sóvári Soósok voltak a kövesdi uradalom birtokosai. A Rozgonyiak, 
mint Csicsva urai, mintegy hatvan falut birtokoltak. Varannón 1414-ben említ egy oklevél a 
Rozgonyiak birtokában álló várkastélyt (castellumot). Rozgonyi Rajnáid 1472-ben kapott en-
gedélyt Mátyás királytól arra, hogy az Ondava völgyében Varannón álló kúriáját várszerűen 
megerősítse. így épült meg Varannó vára. 

Valószínűleg új vagy megújított vár lehetett Tokaj, amely a Bodrog és a Tisza összefolyásá-
nál lévő földnyelven állt. Ezt egy átvágással szigetté alakították. 1422 után uradalma egyike 
lett Brankovics szerb despota birtokainak. Ezeket azért kapta Zsigmond királytól, hogy osz-
mán-török támadás esetén legyen hova meghúzódnia, mivel a kulcsfontosságú Nándorfehér-
vár (Belgrád) várát átadta a magyar királynak. 

A Pálócziak építették meg Patak várát (amely nem azonos a ma is álló várral). Az 1526. au-
gusztus 29-én megvívott mohácsi csatában hősi halált halt Pálóczi Antal. Pataki uradalmát 
Perényi Péter szerezte meg, az egyik új király, János híve. A Tokajban királlyá választott 
Szapolyai János volt ekkoriban Zemplén megyében Tokaj és Tállya várának és uradalmának a 
birtokosa. 

A következő évtizedekben Zemplén hegyi várai többször cseréltek gazdát. A két ellenki-
rály küzdelmében egymás után ostromolták meg őket. Ekkoriban katonai szempontból már 
elavultnak számítottak. Korszerűsítésükre azonban nem került sor a következő másfél-két év-
században, mivel sem a török elleni harcokban, sem az Erdély és a Királyi Magyarország kö-
zött folyó küzdelmekben nem játszottak kulcsszerepet. 

A legerősebb várat Patakon emelték. Perényi Péter parancsára 1534-ben a középkori város 
déli felét bástyás fallal, széles és mély árokkal vették körül. A Bodrog meredek partja fölé ma-
gasodó halom szélére hatalmas, lakótoronynak is alkalmas ágyútorony épült. 

A XVI. század első felének harcaiban a romba dőlt Újhely vára az erős Patak mellett elvesz-
tette jelentőségét. Pusztulni hagyták. Falainak mára nyoma is alig maradt. Történetét csak ré-
gészeti ásatással lehetne tisztázni. 

A XVI. század jellemzője, hogy egész sor várkastély épült a megyében: Szerencs, Golop és 
Monok a déli részen, Pácin a Bodrogközben, Újhelytől északra Borsi, Királyhelmec, Nagy-
mihály, Gálszécs, Imreg, Varannó. 

A Rákóczi-szabadságharcban a megye várai már nem játszottak szerepet. Néhány megma-
radt lakottan (mint Patak és Szerencs). A többségüket (amelyek rommá lettek) birtokosaik 
már a XVIII. században nem tartották érdemesnek kijavítani. Helyettük alkalmasabb helye-
ken épültek föl az új kastélyok. A várkastélyok többnyire bővítették, átalakították a következő 
századokban. A XX. század elején több várkastélyban értékes bútor-, fegyver- és régiséggyűj-
teményt, gazdag könyvtárat halmoztak föl tulajdonosaik. Többségük a második világháború 
folyamán, vagy az azt követő években elpusztult. 

Múzeum lett Patak, Pácin, Szerencs, Szlovákiában Királyhelmec és Nagymihály. Renová-
lásra vár Golop, Monok, Szlovákiában Borsi (II. Rákóczi Ferenc szülőhelye). A várak közül na-
gyobb régészeti föltárás csak Patakon folyt, a többiek feltárása és állagmegóvása évtizedek 
óta várat magára. Pedig a szép fekvésű építmények idegenforgalmi látványosságok lehetné-
nek. 

Csorba Csaba 

Fontosabb irodalom: Kristó Gyula főszerk.: Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Bp. 1994.; Engel 
Pál: Magyarország világi archontológiája 1301-1457. I—II. köt. (Bp. 1996).; Borsod-Abaúj-Zemplén. Me-
gyekönyv (szerk. Viga Gyula. Miskolc, 1994. A történeti részt írta Csorba Csaba). Sátoraljaújhely lexikona 
(szerk. Kováts Dániel. Sátoraljaújhely, 2001); Feld István: XVI. századi kastélyok Északkelet-Magyarorszá-
gon (Sárospatak, 2000); Várak, kastélyok, legendák 1. Felső-Magyarország. Szerk. Kósa Pál (CD-ROM. 
Pécs, 2001).; Csorba Csaba: Regélő váraink (Bp. 1997); Legendás váraink (Bp. 1998); Rejtélyes váraink (Bp. 
2001); Regényes váraink (Bp. 2002); Bóna István: Az Árpádok korai várairól (Debrecen, 1998); Mária 
Lamiová: Zemplín obec s bohatou minulost'ou [Zemplén, egy gazdag múltú község] (Kosice, 1993); Cseri 
Miklós-Veres László: Pácin. Bodrogközi Kastélymúzeum. TKM 328. (1989); J. Dankó Katalin: Monok. Látni-
valók. TKM 514. (1995); Feld István-J. Dankó Katalin: Sárospatak. Vörös-torony. TKM 536 (1996). 

13 



Zemplén művelődéstörténeti öröksége 
Hat évtizeddel ezelőtt Sárospatak tudósát, dr. Újszászy Kálmánt arra kérték meg, mutassa 

be Zemplén megyét egy rövid rádióelőadásban. Ennek az előadásnak a gépirata a hagyaték-
ban megmaradt, s ma is érdekes olvasmány. Itt most az Újszászy professzor által adott jellem-
zésnek csak egyetlen bekezdését idézhetjük témánk hátterének jelzésére. Ő nem térhetett ki a 
megye kultúrhistóriai teljesítményeinek számbavételére, mi azonban ehhez felhasználhatjuk 
a zempléni szellemiségről általa megrajzolt összképet: 

„Zempléni táj, zempléni történet és a zempléni ember természete magukban is vonzóvá és érdekessé 
teszik a megyét, ám az, ami miatt érdekesből az ország legérdekesebb törvényhatóságává lesz: a zemplé-
ni szellem. A zempléni szellem, ami nincsen a zempléni tájhoz kötve, abból nem magyarázható, s amely-
nek hatalma alatt a zempléni ember természete - ha folytonos szorongással, visszafojtott tiltakozással, 
csendes beletörődéssel és a maga és a felette úrrá lett szellem közötti ellentétet állandóan érezve is - alá-
zatosan meghajlik. Nem mindig egyformán eleven erejű, de mindig élő és a megye ezeréves története 
alatt mindig azonos ez a zempléni szellem. Nyugtalanság, frissesség, a régitől elszakadás, az újnak só-
várgása, a vállalkozási kedv, a természet engedte lehetőségeknél jóval szélesebb látókör és aktivitás, s ami 
mindezeket magában foglalja: a szabadság s benne az úrrá létei saját természetünkön, a legyőzése az em-
berben az óvatosnak, a tartózkodónak, a középszerűnek és mindennapinak, az idillből a dráma és a mesé-
ből a történelem sodrába átlendülés a jellemzője ennek a zempléni szellemnek." 

Vajon milyen tények, áramlatok, alkotások, hagyományok idézik meg a ma embere számá-
ra ezt a szellemiséget? N e m könnyű erre válaszolni még a történelem fordulópontjainak isme-
retében sem, a szellemi örökség tényeit mégis érdemes rögzíteni. A Zemplén helynév a nyelvé-
szet mai álláspontja szerint minden bizonnyal a szláv 'földből való (vár)' jelentésű közszóra 
vezethető vissza; először az Ondava és a Latorca összefolyása alatt, a Bodrog mentén létesült 
földvárat jelölte, arról tágult jelentése a körülötte kialakult, Szent István alapította királyi vár-
megyére. A terület egyházilag az egri püspökség fennhatósága alá tartozott. A királyi várbir-
tokokat a megye középső részén a pataki erdőispánság felügyelte; a déli résznek Szerencs volt 
a központja; az északi erdővidék voltaképpen csak a XIV-XV. században népesült be. 

Az itt elszenvedett történelmi mozgások, az errefelé is ható szellemi áramlatok, a megyé-
ben megtelepült vegyes ajkú és vallású népek csiszolták azt a kultúrát, amelyből a zempléni 
szellemiség fentebb idézett vonásai kialakultak. Nem zárkózhatott el az európai és a hazai ha-
tások elől a peremhelyzetben élő ember ebben az országhatárig nyúló megyében sem, sőt: 
olyan kezdeményezések keltek szárnyra innen, amelyek az egész országot megmozgatták. 
Tudjuk ugyan, hogy egy közigazgatási egység nem kulturális egység is egyben, mégis érde-
mes olykor áttekinteni, miként jelenik meg az általános a helyiben, mivel hat fiaira a szűkebb 
pátria. Zemplén térsége nemcsak földrajzi, hanem szellemi értelemben is végvidék. Eddig ju-
tottak honfoglaló őseink, akikről legékesebben a karosi temető vall nekünk, edd ig nyúlnak a 
római kereszténység gyökerei, amelyekről (több más emlék mellett) a karcsai körtemplom ta-
núskodik, s átcsapnak területére az ortodox keleti kultúra hatásai, amint azt az északi rész fa-
templomai, skanzenjei Laborcréven (Krásny Brod), Felsővízközben (Svidnik) ma is hirdetik. 
Kultúrák határán teremt itt a szellem. 

A végvidék nem jelenthet elzártságot, hirdették ismételten az elődök. Valami érdekes s bi-
zonyára szükségszerű egybecsengést tapasztalunk abban, ahogy küldetésszerűen időről idő-
re előtérbe helyezik a műhelyteremtés feladatát. Elég talán Sárospatak példáját említenünk, 
ahol Comenius azt hirdette: „A szél onnan fúj, ahonnan akar, s nem is mindig ugyanazon időben 
kezd fújni", s ahol két évszázad múltán Erdélyi János megismételte: „a szellem ott fú, ahol akar". 
Vallomástételük minden bizonnyal közös forrásra, János evangéliumára vezethető vissza -
ahol Jézus mondja Nikodémusnak: „A szél fú, ahová akar" - , üzenetük aktuális jelentése is azo-
nos a szövegkörnyezet szerint: a sajátos kultúra, a nemesebb lelki élet mindenüt t megteremt-
hető. Zemplén - legalábbis történetének legjobb korszakaiban - bizonyította is e tétel valóság-
tartalmát. 

Elődeink ősi, magukkal hozott kultúrájának nyomait a régészet e tájon is megtalálta, s eh-
hez járult az európai keresztény hatások hálózata. A műemlékek máig örökítik a régi korstílu-
sokat. A román templomépítészet ékes példái állnak Bodrogolasziban, Karcsán, Felső-
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regmecen, a gótika Olaszliszkán, Sátoraljaújhelyen, Sárospatakon emelt ma is tanulmányozha-
tó alkotásokat, de gótikus elemek több, később átépített templomban előbukkannak (pl. Le-
lesz, Gálszécs, Terebes). Patakon a ferencesek, Szerencsen a bencések, Leleszen a premontrei-
ek, Újhelyben, Terebesen, Varannóban a pálosok alapítottak monostort. A latin szertartású 
egyház mellett hatott a helyi műveltségre a vendégnépek megtelepedése. A Hegyalján vallon 
(ófrancia, olasz) hospesek kaptak kiváltságokat; Sárospatak környékén 1201-ben Imre király, 
Sátoraljaújhelyen 1261-ben V. István adott közösségeiknek városi jogokat. A tatárjárás pusztí-
tásai után a továbbéléshez nélkülözhetetlen volt a telepesek megjelenése, kellett a munkaerő a 
várak építéséhez, a kézműiparral szemben támasztott növekvő igények kielégítéséhez, a sző-
lőműveléshez. Zemplén, Csicsva, Szerdahely, Kapi, Terebes, Helmec, Kövesd, Tokaj, Újhely, 
Szerencs, Patak várai közül az utóbbi kettő ma is tanúsítja a várépítészet technikai fejlettségét. 
Korai történelmünk históriáját őrzi Anonymus Gesta hungarorum című latin nyelvű krónikája, 
amely valószínűleg a XII. század második felében keletkezett. A név szerint máig ismeretlen 
szerző bejárhatta a zempléni tájat, róla szóló információi ugyanis részletekben igen gazdagok. 

Az iskolázás első - országos viszonylatban is nagy jelentőségű - emléke a XV. század vége 
felé Sárospatakon keletkezett Szalkai-kódex. Az 1475-ben született s esztergomi érsekként 
1526-ban a mohácsi csatában elesett Szálkái László tankönyvül használta e kézírásos füzete-
ket, amelyek a Krakkóban végzett Kisvárdai János tanító ismereteit közvetítették. A hat, 
összesen 516 oldal terjedelmű füzetben a csillagászati, poétikai, etikai, családjogi, retorikai, 
zenei kultúra ismereteit olyan igénnyel foglalták össze, hogy a diákot akár egyetemi tanulmá-
nyok megkezdésére is képessé tegye. Ez a plébániai iskola elhintette a reformáció nyomán 
azután tágabb körben kisarjadó középfokú és akadémiai oktatás magvait. 

A reneszánsz mind az építészet különböző formáiban, mind a világi irodalom terjedésében 
öltött testet Zemplénben. A sárospataki vár a XVI. század közepén a Perényiek jóvoltából re-
neszánsz lakótoronnyal, egy évszázaddal később pedig a Lorántffyaknak köszönhetően új, 
emeletes épületszárnyakkal és loggiával szolgálta a főúri igényeket, akárcsak a Lorántffy Zsu-
zsanna által Királyhelmecen építeni rendelt kastély. A bodrogközi Pácinban a Mágócsiak és az 
Alagiak emeltek a XVI. században reneszánsz sgrafittó borítással, pártázattal ékesített kas-
télyt, Homonna kastélya is reneszánsz eredetű. A régió Bethlen Gábor és I. Rákóczi György 
törekvéseinek eredményeként az erdélyi fejedelemség védőszárnya alá került, ez a három 
részre szakadt országban egy időre a viszonylagos anyagi és szellemi gyarapodás lehetőségét 
hozta meg. 

A fejedelmek által pártolt reformáció Zemplénben is megteremtette a magyar nyelvű mű-
veltség kibontakozásának helyi feltételeit. A lutheri tanok korán eljutottak ide, Siklósi Mihály-
nak, Perényi udvari papjának tulajdonítják ebben a kezdeményezést, aki az 1520-as években 
hirdette a protestáns gondolatokat. A hagyomány neki, valamint Kopácsi Istvánnak és Sztárai 
Mihálynak, a ferences szerzetesből lett két reformátornak tulajdonítja az új hitet követők sá-
rospataki scholá\ának létrehozását (1531). Ezt fejlesztette azután tovább európai viszonylatban 
is számon tartott, rangos intézménnyé a XVII. század közepén I. Rákóczi György és Lorántffy 
Zsuzsanna. 

A reneszánsz kézművesség nemcsak az építészetben, kőfaragásban öltött formát, hanem a 
fazekasság sajátos változata is meghonosodott Sárospatakon, ahová I. Rákóczi György Mor-
vaországból habánokat telepített (1645); ónmázas korsóik, tányérjaik a fejedelmi udvar igé-
nyeit is kielégítették. A textilművészetnek a késő reneszánsz korra jellemző magyar változata, 
az úrihímzés a maga színes, ornamentális formáival népszerű volt a nemesi udvarokban, 
Lorántffy Zsuzsanna is nagyon kedvelte; szép terítője kultúrtörténeti érték. 

A reformáció kora - túlzás nélkül állíthatjuk - szellemi értelemben országos központtá tet-
te a zempléni régiót. Jeles prédikátorok hittérítő és alkotó tevékenysége bontakozik itt ki. Far-
kas András a zsidó és a magyar nemzet történetét párhuzamba állítva fogalmazta meg króni-
káját (1538), Dévai Bíró Mátyás ábécéskönyvet állított össze és hittani kézikönyvet szerkesztett 
az 1530-as években, Szkhárosi Horvát András harcos énekszerzőként mutatkozott be egy évti-
zeddel később, Batizi András templomi énekek és bibliai históriák alkotója volt, Sztárai Mihály, 
hitvitázó drámák írójaként vonult be irodalomtörténetünkbe (1550), Benczédi Székely István 
„Chronica ez világnak jeles dolgairól" címmel írta meg történeti munkáját (1559). A világi 
szépirodalom is megterem e tájon: 1577-ben a „Bodrog vize mellett, Patak városában" latinból 
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A monoki Kossuth Emlékmúzeum kertje (Váradi László felvétele) 

magyarítva írták le „Eurialusnak és Lucretiának széphistóriájá"-t, egy évtized múltán pedig 
Tardi György prédikátor munkájaként „Liszkán szörzék versökbe" a török feletti 1588. évi 
szikszói győzelem históriáját. Otthonos volt a megyében a magyar reneszánsz legnevesebb 
magyarul verselő költője, Balassi Bálint is, aki 1584 karácsonyán Sárospatakon kötött házassá-
got Dobó Krisztinával, 1587-ből Mezőzomboron járt, 1591-1592-ben Tokajban élt. 

Az első teljes bibliafordítás megalkotója, Károli Gáspár ugyancsak kapcsolatban állt Zemp-
lénnel. Az abaúji Göncön fejezte ugyan be nagy művét, előtte azonban 1584 és 1587 között 
Tállyán szolgált, s bizonyára már ott is dolgozott - a környékbeli írástudó társak bevonásával 
- az 1590-ben Vizsolyban kinyomtatott magyar biblia megalkotásán. Miskolci Csulyak István 
zempléni esperes nagy terjedelmű kéziratos hagyatéka másolatokban terjedt; belőle kora 
mindennapjai jól megismerhetők. A késő reneszánsz terméke Salánki György sárospataki rek-
tor Erasmus-fordítása (1627). Sátoraljaújhelyen és Sárospatakon is tanult a későbbi erdélyi re-
formátus püspök, Geleji Katona István, akinek a magyar helyesírás és nyelvhelyesség megala-
pozásában lett nagy szerepe (1645). 

Hosszú távon és meghatározó módon természetesen az iskolák hatottak igazán Zemplén 
megye népének művelődésére. Közülük a sárospataki református kollégiumot kell kiemel-
nünk, amely a XVII. században az európai érdeklődés előterébe került. Nyugat-európai egye-
temet járt oktatók emelték a rangját Lorántffy Zsuzsanna és fia, Zsigmond támogatása nyo-
mán. 1639 és 1642 között a hollandiai Franekert megjárt Tolnai Dali János dolgozott ki, vezetett 
be reformokat; külhoni példára osztályokba sorolta a tananyagot és a tanulókat, a skolasztiká-
val szakítva etikai beszélgetéseket iktatott a programba, együtt nevelte a nemesi és a jobbágy-
sorból származó ifjakat. Újításai és a puritanizmus iránti elkötelezettsége ellenkezést váltot-
tak ki, átmenetileg elhagyta Patakot, de 1649-ben visszatért, hogy mindent újrakezdjen. Az ő 
megerősítését is szolgálta a fejedelemasszony azzal, hogy meghívta az akkor már európai hí-
rű Jan Amos Comeniust, a magyar ősöktől származó cseh-morva protestáns egyházi vezetőt és 
pedagógust, aki 1650 és 1654 között Sárospatakon folytatta panszofikus nevelési elképzelésé-
nek elméleti és gyakorlati kidolgozását. Elgondolása - mindenkit mindenre megtanítani - de-
mokratikus alapokon nyugodott , jeligéje - „Minden a maga törvénye szerint történjék; távol 
legyen az erőszak a dolgoktól" - a szerves fejlődés fontosságát emelte ki. Sárospataki prog-
ramjában is megfogalmazta, hogy ösztönözni kívánja „a tudhatók minden nemébe, minden 



módon való bemerülést". Szerinte „minden embernek meg kell ismerkedni a műveltséggel, 
hogy senki a nemességből, senki a polgári rendű ifjúságból, senki a jobb tehetségű paraszti 
népből a tanultabb csiszoltságtól ne legyen távol", tehát gondoskodni kell arról, hogy „az ott-
honi szűk vagyoni helyzet senkit, aki a művelődésre vágyik, ne akadályozhasson". A tanulás 
útján „fokozatosan, öntevékenyen, szemléletesen" kívánta diákjait végigvezetni. Három rész-
ből álló latin nyelvkönyve (Vestibulum, Janua, Atrium; 1652), valamint a Sárospatakon szüle-
tett két leghíresebb műve, az Orbis Sensualium Pictus (A látható világ, 1653) meg a Schola 
Ludus (Játékszín-iskola, 1656), ehhez kívánt gyakorlati segítséget adni. Szorgalmazására léte-
sült nyomda az iskola mellett, bővítették a tanári kart és az épületet. Pedagógiai elvei közül 
több máig áthatja az iskolai pedagógiai munkát. Rákóczi Zsigmond korai halála miatt azon-
ban Comeniusnak a Rákóczi családhoz fűződő tervei irreálissá váltak, elhagyta Magyarorszá-
got. A protestantizmusra nehéz idők következtek, a Wesselényi-féle összeesküvés (1666) le-
lepleződése után I. Rákóczi Ferenc katolizálni kényszerült, Báthory Zsófia jezsuitákat foga-
dott be Patakra, a református diákokat 1671 őszén bujdosásra kényszerítették, s csak II. Rákó-
czi Ferenc győzelmei után, 1705-ben nyílt lehetőségük iskolájuk újjászervezésére. 

Ekkorra szőleje révén Tokaj-Hegyalja lett Zemplén gazdaságilag legvirágzóbb része. A toka-
ji bor iránt Szerémségnek a török által történt megszállása keltette fel az érdeklődést; 1623-ból 
van adatunk arról, hogy elterjedt a későn érő furmint szőlő, amely alkalmas az aszú készítésé-
re. Ez pedig igen kelendő áru volt a piacokon. A Rákóczi-szabadságharc bukása után a birto-
kok új tulajdonosa, Trautsohn herceg az elnéptelenedett falvak benépesítésére, a munkaerő 
pótlására nagy arányú telepítéseket kezdett, Zemplénben több faluba ruszin, német telepesek 
kerültek, illetve új falvakat hoztak létre (Rátka, Hercegkút, Károlyfalva, Józseffalva, Hosszú-
láz). A borkereskedelem vonzotta az úgynevezett görög (balkáni származású keresztény), va-
lamint a zsidó kereskedőket, akik a hegyaljai mezővárosokban nagy számban telepedtek 
meg. Zemplén megye északi részén megnőtt a szlovákok, a felső járásokban pedig a ruszinok 
számaránya. 

Az ellenreformáció a katolikus szellemiség reneszánszát hozta Zemplénben is. A nagyobb jö-
vedelmet hozó körzetekben jelentős építkezések indultak, hódított a barokk stílus. Az ekkor 
épült lakóházakon máig megfigyelhetők a fellendülés időszakának jelei. Példaként említjük a 
tokaji Dessewffy-kastélyt (1700 körül), a tolcsvai Király-udvart, a ma a szlovákiai Zemplén 
honismereti múzeumát befogadó nagymihályi Sztáray-kastélyt (XVII. sz. közepe), az erdő-
bényei Szirmay-kastélyt és Budaházi-Fekete-kúriát (XVIII. sz.), a tállyai Rákóczi-kúriát, Sá-
rospatakon a Rákóczi utca 12. vagy az Attila u. 9. szám alatti lakóházakat (utóbbi 1790 körül 
épült), a sátoraljaújhelyi egykori megyeházát (1768) és Waldbott-kastélyt (XVIII. sz.). A temp-
lomok közül sokat építettek fel vagy építettek át az új ízlés szerint (római katolikus plébánia-
templom és Szentháromság-kápolna Sátoraljaújhelyen, római katolikus plébániatemplom 
Nagymihályban és Varannón, pravoszláv templom Terebesen, görög katolikus templom Sá-
rospatakon, Bodrogolasziban, Rudabányácskán); a református templomok inkább a copf stí-
lus jegyeit viselik magukon (pl. Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen, Cigándon), s ide sorolható a 
végardói görög katolikusok temploma is. A barokk időszak érdekes emléke a tállyai volt pos-
taház épülete, illetve a Vámosújfalu határában a XVIII. században épült kőhíd. 

A barokk megjelenik a táj irodalmában is. Sárospataki diák volt e stílus Zrínyi Miklós u tán 
legismertebb képviselője, Gyöngyösi István, akinek 1644-ben Kassán adták ki főművét 
(Márssal társalkodó murányi Venus). Feltételezések szerint Sárospatakon született az ötrészes 
elbeszélő költemény, a Rákóczi-eposz, amely II. Rákóczi Ferenc sikertelen hadjáratait énekelte 
meg. E korszak alkotásai közé sorolhatjuk a Comenius szerint is hasznos iskoladrámát; nemcsak 
az ő Schola Ludusát, hanem az 1666-ban a jezsuiták által I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona há-
zassága alkalmából bemutatott látványos előadást is. A hitvitázó irodalom termékei is megje-
lentek az ellenreformáció időszakában Zemplénben, a leghíresebb talán Pósaházi János és 
Sámbár Mátyás vitája volt itt. Protestáns részről a fejedelmi udvarhoz kötődő Tofaeus Mihály, 
Medgyesi Pál, Veréczi Ferenc, Klubusiczky András munkásságát emelhetjük ki, a pataki pro-
fesszorok közül pedig Csécsi Jánosét és Simándi Istvánét. Az előbbinek a magyar grammatiká-
val foglalkozást, utóbbinak a kísérleti fizikai oktatás meghonosítását köszönhetjük. 

II. Rákóczi Ferencet szülőhelye, Borsi kötötte a megyéhez, ez is magyarázza, hogy kultusza 
itt olyan erős mindmáig. Az ő környezetéhez többen csatlakoztak az írástudók közül (pl. Deb-
receni Ember Pál, Tolnai Mihály). Itt említhető a kuruc kor költészete, valamint az élőszóbeli 
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és kéziratos énekirodalom jelentkezése. Zemplénben született az 1697-es hegyaljai felkelés 
bukása után a Cantio Tokaiensis, amely keservesen emlegeti: „kiált Tokaj vára, jajgat Patak vá-
ra". A tábori nótákat, a táncdalokat, a Rákóczi alakjához fűződő kesergőket, a bujdosó sze-
génylegények dalait több, Zemplénben keletkezett kéziratos énekeskönyv megőrizte. Ennek 
kapcsán említjük a sárospataki kollégiumi énekköltészetet; a XVIII. században keletkezett 
melodiáriumos könyvekben megmaradtak a korabeli kottaírás emlékei, beáramlottak a régi 
népdalok, az olaszos majd a német dalformák. Az iskoladráma új hajtása a pálosok újhelyi 
működéséhez kapcsolódott; 1765-ből három előadott darabról tudunk, ezekbe a mitológiai 
alakok mellett helyi vonatkozási elemek is bekerültek. Közülük máig népszerű a „Kocsonya 
Mihály házassága" című, gyakran előadott közjáték. 

A reformáció után Zemplén következő nagyjelentőségű korszaka a. felvilágosodás kibonta-
kozása s az ezt követő nemzeti megújulás ideje, amikor egy időre az egész ország figyelmét is-
mét felkeltette. Ez egyrészt Kazinczy Ferencnek, másrészt a reformkor zempléni ifjú nemze-
dékének köszönhető. A klasszicizmus fokozatosan tért hódított, s otthagyta nyomát az épülete-
ken, különösen a nemesi kúriák, kastélyok külsején. Példa erre Sárospatak központjában több 
lakóház (Rákóczi u. 14., 22., 33.), Újhelyben a Sennyei-kúria, Tolcsván a Szirmay- és a 
Kurucz-kastély, Terebesen az Andrássy-kastély (1786), s ezt az ízlést újította fel Ybl Miklós a 
széphalmi Kazinczy-mauzóleum tervezésekor. 

A XVIII. század végén megnőtt az iskolázás jelentősége. Az elemi fokú kisiskolák helyzete 
csak a XVIII. század végén kezdett jobbra fordulni, amikor a felvilágosult abszolutizmus az 
iskolaügyet felkarolta. Losontzi István híres „Hármas kis tükre" mellett újabb tankönyvek ke-
rültek az iskolába; a pataki tanárok közül Eöri Fülep Gábor ábécés könyvet, Tóth Pápai Mihály 
nevelési tárgyú művet adott ki (Gyermeknevelésre vezető útmutatás, 1797). Ezt tekintjük az 
első magyar nyelvű pedagógiai tankönyvnek, amelyre hatott a felvilágosodás, valamint a 
Ratio Educationis eszmeisége. II. József uralkodása idején tanfelügyelőként sokat tett az isko-
laügy zempléni fejlesztéséért Kazinczy Ferenc. 

A reformátusok legjelentősebb iskolája továbbra is a sárospataki kollégium maradt, amely 
egy egész országrésznek lett értelmiségképző intézménye, s társintézmények, partikulák 
egész hálózata vette körül. Amikor a Rákócziak fejedelmi támogatását elvesztette, az 
1734-ben a bodrogkeresztúri zsinat által létrehozott tiszáninneni egyházkerület gyülekezetei-
re hárult a fenntartása. Belső önkormányzatát megtartotta, togatus nagydiákjait az egyházi 
szolgálatra, a publicusokat a jogi, közigazgatási feladatokra képezte ki. A nehéz időkben is tö-
rekedtek a fejlesztésre, bővítésre. E korszakban volt Patak neveltje Bessenyei György, majd 
Kazinczy Ferenc. Differenciálódni kezdtek a szaktudományok; a sárospataki Kövy Sándor a 
jogtudomány, Keresztúri Ferenc az orvoslás, az újhelyi Derczeni (Weiss) János a borászat érdeké-
ben fáradozott. A jezsuiták helyébe a piaristák léptek, akiknek Tokajban nyílt iskolájuk. Ezt 
költöztették át Sátoraljaújhelyre 1789-ben, amikor II. József rendeletére átvették a pálosok 
rendházát. Új épületeket emeltek, jelentős kulturális missziót vállaltak az 1948-ban bekövet-
kezett államosításig. 

Tehetségek sorát adja ezután is Zemplén az országnak. Innen indult Barczafalvi Szabó Dávid 
(Bodrogkeresztúr, 1752), Molnár Borbála (Újhely, 1760), Fáy András (Kohány, 1786), Igaz Sámuel 
(Erdőbénye, 1786), Helmeczy Mihály (Királyhelmec, 1788), Balásházy János (Újhely, 1797), Kos-
suth Lajos (Monok, 1802), Szemere Miklós (Lasztóc, 1802), Lónyay Gábor (Deregnyő, 1805), Csi-
cseri Ormós László (Sárospatak, 1814), Trefort Ágoston (Homonna, 1817), Kazinczy Gábor 
(Berettő, 1818), Andrássy Gyula (Terebes, 1823), Árvay József (Kisráska, 1823). Sárospatak refor-
mátus és Újhely piarista iskolája nevelte ki Zemplén értelmiségét. Hosszú listát lehet az itt ne-
velkedett kiválóságokról összeállítani, itt most csak mutatóban emelünk ki néhány nevet. Pa-
tak diákja volt rövidebb-hosszabb ideig Bessenyei György, Vay Miklós, Kazinczy Ferenc, 
Ungvárnémeti Tóth László, Csokonai Vitéz Mihály, Szemere Pál, Nagyváthy János, Decsy Sá-
muel, Kazinczy Lajos, Fogarasi János, Egressy Béni, Szemere Bertalan, Tompa Mihály, Erdélyi 
János, Izsó Miklós. Újhelyben tanult Frivaldszky Imre, Nikolaus Lenau, Kossuth Lajos, Trefort 
Ágoston, az idősebb és ifjabb Andrássy Gyula. E névsorból a nemzeti megújulás időszakában 
és a reformkorban főszerepet vállalókat kiemelve elgondolható, hogy az a történelmi perió-
dus Zemplén megye egyik nagy korszaka lett. 
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Kazinczy tevékenysége kassai szerkesztői munkássága és hosszas fogsága után akkor bon-
takozhatott ki igazán, amikor 1806-ban Széphalmon (Zemplén határán) megtelepedve szívós 
következetességgel fáradozni kezdett az irodalmi ízlés és a magyar nyelv megújításáért. Más-
fél évtizeden át rendszeresen bejárt a sátoraljaújhelyi megyeházán elhelyezett zempléni levél-
tárba, hogy a történelmi becsű iratokat kutassa, rendezze. A felvilágosult klasszicizmus híve 
volt, reá tekintett a korszak induló írónemzedéke - Csokonai, Kölcsey, Berzsenyi - miközben 
gondozta elődjei és elhunyt kortársai - Bessenyei, Dayka, Báróczy - hagyatékát. Sárospata-
kon hagyta el a nyomdát 1811-ben Tövisek és virágok címmel egybegyűjtött epigrammakötete, 
amellyel az ortológusok és a neológusok közötti nyelvújítási harcot kiváltotta. Hatása, vala-
mint a halála után kibontakozó kultusza példázza életművének korszakos jelentőségét. 

A hazai nyelv, a nemzeti kultúra kérdéseit a reformkor küzdelmei közben sem feledték. 
Zemplén kuruc hagyományai fogékonnyá tették a közgondolkodást akkor is, amikor a polgá-
ri haladás a függetlenség követelményével együtt napirendre került. Nem feledték, hogy 
1601-ben a zempléni Gálszécsről indította Bocskai Habsburg-ellenes felkelését, hogy Terebes 
mellett Thököly vívta nagy csatáját, hogy 1697-ben az újhelyi vásárban lobbant fel a hegyaljai 
parasztfelkelés, hogy 1708-ban II. Rákóczi Ferenc Patakon fontos országgyűlést tartott. Ezek-
nek az eseményeknek a hatása is munkált abban, hogy Zemplén, azon belül a megyeszékhely, 
az 1820-as, 1830-as években az országos politikai harc élvonalába került, hogy 1846-ban az ifjú 
reformpolitikusok itt „szegény-legény társulat"-ot szerveztek, s elérték, hogy jelöltjeiket kö-
vetté válasszák. A zempléni megyegyűléseken a követi utasítások vitájában határozottan 
megfogalmazódtak a kulturális törekvések az iskolaügy, a közművelődés megújítása érdeké-
ben. 

A XIX. század elején megélénkült Sátoraljaújhelyen a színház iránti érdeklődés, Déryné 
1817-es itteni sikere igazolja ezt. A művelődésnek autonóm szerveződései közül az 1831-ben 
alakult Zempléni Casinó működése a legjelentősebb, Széchenyi István, Petőfi Sándor is elláto-
gatott falai közé. A tudomány művelése szép teljesítményeket eredményezett; Szirmay Antal a 
zempléni Szinyéren írta történeti munkáit (1798,1803), az újhelyi születésű Balásházy János a 
magyar agrártudomány úttörője lett, Katona Dénes piarista tanár nevéhez a növénynemesítés 
eredményei kapcsolódnak, Viczmándy Lajos egyháztörténeti műveket alkotott, az izraelita hit-
tudomány művelőjeként tisztelik ma is Teitelbaum Mózest, az újhelyi „csodarabbit". 

A XIX. század jellemző kulturális mozgása Észak-Zemplénben a szlovák nemzeti tudat éb-
redezése, a sajátos kultúra tudatos számbavétele. Nem feledhetjük, hogy a magyar nyelv hi-
vatalos elismertetéséért folyó küzdelem idején fogalmazódik meg a szlovákság részéről is a 
nyelvmegőrzés és -fejlesztés igénye. A zempléni kulturális életért buzgólkodó elit azonban a 
közműveltség terjesztését összekapcsolta a magyarnyelvűség erősítésével. 1883-ban alakult 
meg „A magyar nyelvet és népnevelést Zemplénben terjesztő' egyesület", amely óvodai és iskolai 
hálózat kiterjesztését szorgalmazta, vándortanítókat alkalmazott, könyveket juttatott el a fal-
vakba, népszerűsítő előadásokat szervezett a megye rutének és szlovákok lakta járásaiban. El-
ismerték ugyan az anyanyelv megőrzéséhez való jogot, úgy vélték azonban, hogy az állam-
nyelv elsajátítása útján segíthetik a más ajkú nemzetiségek fiait a társadalmi és anyagi boldo-
gulásban. Ezzel párhuzamosan figyelhető meg Zemplénben egy másik törekvés, az irodalmi 
népiesség fellendülése. A kálvinista hagyománytól, a sárospataki kollégiumi költészettől nem 
volt idegen a népköltészet iránti érdeklődés. Erdélyi János már 1842-ben elméleti megalapo-
zásra törekedett, s kezdeményezője, közzétevője lett a népköltési gyűjtésnek. Tompa Mihály 
költészete ebből a gyökérzetből sarjadt ki. 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc bukása ellenére a polgárosodás folyamatát már 
Zemplénben sem lehetett megállítani. A peremhelyzetből fakadtak ugyan hátrányok, de a vá-
rosiasodás, az iparfejlődés lassan megindult a vasúthálózat és a bankrendszer kiépülése nyo-
mán. A népiskolai hálózatban és a szakoktatásban növekedett az állami szerepvállalás, rangot 
kapott a pedagógusképzés, önálló intézménnyé fejlődött a sárospataki tanítóképezde (1857). 
A közművelődésre ösztönzően hatott az öntevékenység erősödése, a helyi sajtóélet kibonta-
kozása, a hagyományőrzés szándéka. 

Erdélyi Jánosnak néhány szövetségesével sikerült Sárospatakon 1857 után kulturális mű-
helyt teremteni a Sárospataki Füzetek, a Népiskolai Könyvtár köteteinek kiadásával, Szinyei 
Gerzson 1873-ban megszervezte a Sárospataki Irodalmi Kört, Mitrovics Gyula Sárospataki La-



pok címmel indított orgánumot az egyház és az iskola ügyeinek érdekében. Sátoraljaújhelyen 
1870-től vált rendszeressé közéleti hetilap (a Zemplén) kiadása, 1905-ben indult útjára a 
hosszú életű Sárospataki Református Lapok, 1884-től hosszú évtizedeken volt ifjú tehetségek 
felfedezője a Sárospataki Ifjúsági Közlöny. Szerencsnek 1894-ben indult első hírlapja, s ott 
1940 és 1944 között irodalmi folyóiratot is kiadtak Zempléni Fáklya címmel. Tokaj első heti-
lapjának alapítására 1893-ban tettek kísérletet, de csak 1904-től vált rendszeressé a Tokaj és 
Vidéke megjelenése. Nagymihályon 1896-ban indult a Felső Zemplén című hetilap, 
Homonnán 1902-ben adták ki először a Homonna és Vidéke című hírlapot. Újhelyben Dongó 
Gyárfás Géza megyei levéltáros szerkesztett helytörténeti folyóiratot 1895 és 1928 között 
„Adalékok Zemplén vármegye történetéhez" címmel, 1902-ben megalakult a Zemplén várme-
gyei Kazinczy Kör. 1883-ban Sátoraljaújhelyen állandó kőszínházat építettek, Blaha Lujza is 
szerepelt megnyitó műsorában. Zemplén íróneveltjei közül kiemeljük e korszakból Boruth 
Elemért (Mád, 1833), az Újhelyben diákoskodó Darmay Viktort (1850), Kemechey Jenő írót 
(Királyhelmec, 1862), Zempléni Árpád költőt (Tállya, 1865), népszerű regények íróit Harsányi 
Zsoltot és Komáromi Jánost (Málca, 1890), Hegyaljai Kiss Gézát (Mád, 1893), s itt emlékeztethe-
tünk arra, hogy Sárospatakról vitte magával írói útjára Móricz Zsigmond századvégi diákemlé-
keit. 

Ahagyományápolás motívumai Zemplénben II. Rákóczi Ferenc, Kazinczy Ferenc és Kossuth 
Lajos kultuszához kapcsolódnak. Borsi szülőhelyén 1881-ben helyeztek el emléktáblát a ve-
zérlő fejedelem tiszteletére, 1940-ben helyezték el benne Zemplén történeti múzeumát, szobor 
őrzi hírét Borsiban (Magyar Ede alkotása, 1907) és Sárospatakon (Horváth Géza, 1935, vala-
mint Somogyi József, 1986). A sárospataki Rákóczi Múzeumban állandó kiállítás eleveníti 
meg korát és életművét. Kazinczy Ferencre a széphalmi emlékhelyen kívül köztéri szobor em-
lékeztet Patakon (Ferenczy István műve nyomán Maugsch Gyula, 1931), Újhelyben (Pátzay 
Pál, 1968). A sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum állandó kiállítása árnyaltan mutatja be 
szerepét. Kossuth Lajosnak több szobra áll Zemplénben, így például Erdőbényén (az olasz 
Ciprián mester alkotása, 1902), Nagymihályban (Palencsár Andor, 1908), Újhelyben (Gárdos 
Aladár, 1911), Monokon (Kisfaludy Stróbl Zsigmond, 1960), Patakon (Marton László, 1973). A 
monoki szülőházban igen gazdag anyagú emlékmúzeumot rendeztek be. 

A dualizmus kora a pénzintézetek, üzemek, közművek létesítésével kedvezett a városiaso-
dás folyamatának. Az iparral együtt megjelentek a munkásművelődés csírái Újhelyben a do-
hánygyárban, Szerencsen a cukorgyárban; a sátoraljaújhelyi munkások általános önképzőkö-
re 1903-ban alakult; a kisvárosokban, nagyobb községekben önszerveződéssel olvasókörök, 
kaszinók jöttek létre. Emellett pezsgő kulturális élet jellemezte a felekezeti egyesületeket, 
amelyek sorában a keresztény csoportok mellett a Hegyalján fokozatosan aktivizálódtak az 
izraelita művelődési körök. A közoktatás rendszerét az egymás után szerveződő polgári isko-
lák működése gazdagította. A megyeszékhelyen 1868-ban megalakult a Sátoraljaújhelyi Tor-
na Egylet, a század végétől egyre nagyobb számban alakultak testedző és sportkörök; különö-
sen népszerű volt a turizmus, a kerékpározás, a vívás, a sakk, a labdarúgás, a tenisz, a céllövé-
szet. 

A XX. század első évtizedében mutatkozó kulturális fellendülést, sokszínűséget az I. világ-
háború bénította meg, amelynek következményeként azután a trianoni béke Zemplén törté-
netében minden korábbinál végzetesebb fordulatot hozott. A vármegye területének több mint 
70 %-a, lakosságának több mint 60 %-a a megalakuló csehszlovák állam területére került, a lé-
lekszám 343 ezerről 133 ezerre csökkent, a Felső-Bodrogköz színmagyar kistáját is elszakítot-
ták az anyaországtól. A csonka országban és megyében új prioritások alakultak a kulturális 
élet területén; erősödött a nemzeti jelleg, elevenen hatott a revíziós gondolat, majd egyre tu-
datosabbá vált a falu, a paraszti kultúra felé fordulás. 

Klebeisberg Kunó művelődéspolitikájának hatásai az 1920-as években Zemplénben is 
megmutatkoztak; falusi, tanyai elemi népiskolák épültek, Sárospatakon létrehozták az angol 
és a humán internátust. Vesztességnek számít viszont, hogy Sárospatakon 1923-ban az anyagi 
gondok, valamint az Eperjesről Miskolcra került evangélikus jogakadémia elszívó hatása mi-
att a jogászképzést meg kellett szüntetni. A megye két gimnáziuma (Patakon és Újhelyben) a 
műveltségtartalom korszerűsítésével igyekezett válaszolni az új kihívásokra, az alapfokú ok-
tatásban határozottabban érvényesültek a lélektani szempontok, terjedt a munkáltató tanítás. 
E korszak művelődésének sajátos vonása az ún. falumunka kibontakozása a sárospataki teoló-



gia fiatal professzorainak kezdeményezése nyomán. 1921-ben megalakult a néphagyo-
mány-kutató szövetség, tíz évvel később pedig Ujszászy Kálmán vezetésével kezdődött meg 
a faluszeminárium képző, gyűjtő, nevelő tevékenysége. 1936 és 1948 között működött a sáros-
pataki népfőiskola, szélesebb körben elterjedtek a szabadművelődés különféle formái (sza-
badegyetem, gazdatanfolyamok, népkönyvtár). Zemplénben 39 községet ajándékoztak meg a 
Magyar Népművelés Könyvei című sorozattal. A műkedvelő csoportok között megjelentek a 
népi tánc- és dalkultúra értékeit feldolgozó Gyöngyösbokréta mozgalom hatásai; a megyében 
Cigánd és Alsóberecki fiataljai értek el kiemelkedő hazai és külföldi sikereket. 

1922-ben újjáalakult Sátoraljaújhelyen a Kazinczy Kör, amelynek rendezvényei szép közön-
séget vonzottak, gyakori szereplők voltak előadóestjein a zempléni költők, dalszerzők: Nóvák 
Sándor, Farkas Aridor, Meczner Tiborné, H. Bató János, Szabó Ernő, Kovács Dezső, s a határon 
túlról Mécs László. 1942 és 1944 között Kassán a Kazinczy Társaság Sziklay László szerkeszté-
sében megjelentette az Új Magyar Museum című folyóiratot, amelynek munkatársi gárdájához 
Sárospatak és Sátoraljaújhely tollforgatói is csatlakoztak. Sátoraljaújhely 1929-ben új kulturális 
központtal, színházépülettel gyarapodott; Heltai Hugó színtársulata rendszeresen szerepelt 
benne, s előadásait Sárospatakra, Szerencsre is elvitte. A képzőművészetben Boruth Andor, 
Éder Gyula, Bálint József, Harasztos Gyula, Lengyel Zoltán, a Petrasovszky testvérek (Leó, 
Emánuel és Pál) szereztek rangot maguknak hozzájárulva a vizuális kultúra gazdagításához. 

1938-ban a Felvidék egy részének visszacsatolása hozott élénkítő hatásokat a zempléni kul-
turális életbe, az újabb világháború azonban ismét súlyos áldozatokat követelt. A békekötést 
követő új társadalmi rend csak rövid ideig engedte a civil kezdeményezések újjáéledését, 
1948-ban felszámolták az autonóm művelődési egyesületeket, 1950-ben pedig Zemplén me-
gye elvesztette önállóságát. Megszűnt a közéleti pluralizmus, a polgári kezdeményezések el-
nyomásával a kultúra az állam centralizált, diktatórikus irányítása alá került. A központi tá-
mogatások az oktatásügyben, a könyvtári hálózatban, a művelődési otthonok rendszerében, 
az irodalmi és művészeti mecenatúra révén mégis számos új lehetőséget nyitottak meg, ame-
lyek bizonyos területeken látványos eredményekre vezettek. Ezek áttekintése azonban túllép-
né írásunk kereteit. Annyit jegyzünk meg csupán előre tekintve: az uniformizáló hatásokkal 
dacolva a zempléni szellemiséget, a helyi színeket - ha némiképp csonkán is - sikerült napja-
inkra átmenteni. 

Kováts Dániel 

Honfoglalás kori tarsolylemez 
(Karos-Eperjesszög) 
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Honismereti Egyesület 

Az 1996-ban megalakult egyesületünk szép és gazdag hagyományok folytatója. Térségünk 
mindig érétkeket mutatott fel múltjából a jelent szolgálva. 

Az elmúlt évtizedek társadalmi és politikai változásai hagyományainkat nem tudták meg-
fakítani, megtartásuk honismereti mozgalmunk erősödését szolgálták. Még a negatív irány-
zatok is erősítettek bennünket, ellenhatásként születtek meg a jelentős néprajzi, helytörténeti 
munkák, alakultak meg a tájházak, falumúzeumok. 

Az öt történelmi megyéből: Borsodból, Abaújból, Zemplénől, Gömörből, Tornából létrejött 
közigazgatási egység nem alkothatott egységes térséget. A nagyipari fejlesztésekkel megál-
dott, megvert Borsod Abaújt és Zemplént háttérbe szorította. Ennek ellenhatásaként született 
meg az a törekvés, amely a honismereti gyűjtőmunkának kedvezett, és tovább éltette az eltérő 
régiók hagyományait . 

Egyesületünk a XIX. században is jelentős eredményeket felmutató múzeumi egylet nyom-
dokaiba lépve végzi tevékenységét, az elmúlt időszakokban más-más szervezeti keretek kö-
zött dolgozva. Harminc éven át a Hazafias Népfront vállalta a honismereti mozgalom segíté-
sét, támogatásának szerepét. Ez a korszak sok értéket mutatott fel, mivel e szervezeti keretek-
ben sikerült megmenteni a centralizált és uniformizált művelődési irányítással szemben a he-
lyi jellegzetességeket. Ebben a korszakban a honismereti munka értékmentő és értékőrző fel-
adatokat látott el, de csak szűk körben volt lehetősége az ismeretek átadására. Emiatt a moz-
galom eredményei nem a műveltség egészében, hanem elszigetelten jelentkeztek. E korszak 
legjelentősebb eredményét jelenti a Szülőföldünk periodika megjelentetése, amelyben, a me-
gyében dolgozó kutatók munkái válnak közkinccsé. Tematikus számai a nagy évfordulókhoz 
kötődnek. Szerkesztése szakszerű munkát igényel és tudományos hátteret. Korábban dr. 
Kováts Dániel, jelenleg dr. Rémiás Tibor irányításával működik a szerkesztőbizottság. 

A Hazafias Népfront keretei között dolgozva sikerült 1987 nyarán, Sárospatakon megszer-
vezni a XV. Honismereti Akadémiát, amelyre értékes pályamunkák készültek. Talán ennek 
eredményeképpen a Comenius Tanítóképző Főiskolán szakkörvezető képzés indult a 
Herman Ottó Múzeum és a Megyei Levéltár támogatásával. Ez az időszak volt az, amikor a 
levéltári kiadványok között különösen jelentős olvasókönyvek jeletek meg Zemplénről és 
Ózdról, dr. Hőgye István és Nagy Károly gyűjtéséből. Ezek az olvasókönyvek eljutottak az 
oktatási intézményekbe, és sikerrel alkalmazták a szakköri foglalkozásokon, a tanítási órá-
kon. 

Ugyancsak jelentős fejlődést eredményezett, hogy a termelőszövetkezetek megbízásokat 
adtak a helytörténeti kutatóknak: falujukról, a mezőgazdasági nagyüzemekről készítsenek 
monográfiákat. A nyolcvanas évek második felében jelentek meg ezek a munkák. A rendszer-
váltás után a Hazafias Népfront megszűnése új kihívást jelentett a megyei mozgalmunknak, 
mivel eltűnt a szervezeti háttér, amelyben tevékenykedtünk. A kutatók, a szakkörvezetők igé-
nyelték az összefogást, a tapasztalatcseréket, a módszertani segítséget, a továbbképzést, az 
eredmények közzétételét. 

A Megyei Közművelődési Módszertani Központ vállalta át a honismereti mozgalom össze-
fogását. A feloszlott munkabizottság helyett rövidesen létrehoztak az egyéni kutatók, a múze-
umok, levéltárak képviselőinek segítségével egy testületet, amely a szakma megújulását, 
szervezeti hátterének kiépítését hivatott megoldani. Az 1990. júniusi alakuló közgyűlésen 
megfogalmazódott az az igény, hogy a helyismeretnek a műveltség részévé kell válnia. Ez ala-
pozza meg a nemzethez való tartozás érzését. 

A megújult mozgalom célul tűzte ki, hogy a gyűjtés irányuljon az egyesületek, a művelő-
dési formák hagyományainak felkutatására. Az általános iskolás korosztállyal kell kezdeni a 
lakóhely múltjának, néphagyományainak megismertetését, a középiskolások a régióról kap-
janak képet. Regionális helytörténeti olvasókönyvek használatbavétele, elkészítése nélkül ez 
a munka nem lehet sikeres. Együttműködési szándékot fejeztek ki a műemlékvédelmi bizott-
ságokkal, minden város-, faluvédő- és szépítő egylettel. Népmozgalmat kezdeményeztek az 
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első világháborús emlékművek felújítására, és felhívást tettek közzé a második világháború 
áldozatainak és veszteségeinek felmérésére, majd az áldozatok emlékének megörökítésére. 
Ugyancsak ekkor indult meg az a mozgalom, amely célul tűzte ki, hogy a nemzeti évforduló-
kat méltó módon ünnepeljék meg a települések, az ott élő emlékhelyeket gondozzák, újítsák 
fel. Megindult a helységek címereinek, zászlóinak felkutatása, sok helyen újat alkottak. Sike-
res kezdeményezés volt, hogy a történelmi hagyományainknak megfelelően visszaállították 
legtöbb helyen a régi „beszélő" utcaneveket, településrészek régi nevei ismét közkinccsé vál-
tak. 

Ekkor fogalmazódott meg a honismereti mozgalmunknak kettős feladata: összegyűjteni, 
és közkinccsé tenni mindazt, aminek a mai életünkben is helye lehet, hogy az örökség mind-
nyájunk számára a műveltség része legyen. A hagyományápolásnak új serkentést adott ez a 
program. Eredményesen építettük kapcsolatainkat a népdalkörök, a táncmozgalom, a népi 
díszítőművészeti szakkörökkel. Terjesztettük a népi gazdálkodás, az ünnepek megtartásának 
hagyományait . Tettük ezt a huszonnegyedik órában, amikor térségünkből, a szocialista nagy-
ipar összeomlása miatt megindult az elvándorlás. Úgy hisszük, hogy bár ezen a téren tényle-
ges eredményt nem értünk el, de tudatilag erősítettük a népesség megtartására a szülőföld-
höz való tartozás jelentőségét. 

1996 újabb fordulópont a mozgalom történetében, mivel önálló útra léptünk, megalakítot-
tuk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesületet. Az önálló tevékenységnek 
anyagi háttere a pályázatokból, a szerény tagdíjból és a megyei önkormányzat és a miskolci 
önkormányzat támogatásából adódik. Egy-egy feladatra időnként a helyi önkormányzatok is 
segítséget nyújtanak. Célul tűztük ki, hogy a helyi önkormányzatok programjában szerepel-
jen valamilyen formában a hagyományőrzés. 

A NAT bevezetése lehetővé tette a helyismeret, lakóhelyismeret tanítását az iskolákban. Je-
lentősen megnőtt a pedagógusok aktivitása ebben az időben. Honismereti Egyesületünk fel-
karolta ezt a törekvést, támogatva és szakmai hozzájárulást adva tankönyvek, levéltári kiad-
ványok megjelenéséhez. 

Adatokat közöltünk Abaúj és Zemplén 84 településéről, hogy könnyebben lehessen helyi 
tanterveket, tanügyi segédleteket készíteni. Alapdokumentum csomagjaink tartalmaztak te-
lepüléstörténet- és földrajzi adatsort, térképeket, a meglévő Abaújról és Kázsmárkról készült 
tankönyvet, Pozbai Dezsőné lakóhely-ismereti tantárgyi koncepcióját. 

Kazincbarcikán egy hon- és népismereti tankönyv jelent meg. Kissné Király Piroska előze-
tes kipróbálás után adatta ki munkáját. A tankönyv, bár anyagának forrása főleg Borsod, al-
kalmas arra, hogy az ország más részein is bevezessék, mivel az abban lévői ismeretközlés 
más tájakon is értékes tudásanyagot nyújthat a tanulóknak. 

Az új egyesületi keret nagyobb mozgásteret nyújt a gyűjtőknek, kutatóknak. 1996 óta fel-
erősödött a megyében a történelmi régiók hagyományait ápoló tevékenység. Abaújban, 
Zemplénben Tokaj-hegyalján, Gömörben honismereti gyűjtőpályázatokat írtak ki a történel-
mi hagyományok, néprajzi tárgyak, szokások felgyűjtésére. Borsodban kiemelkedő az ózdi 
példa, ahol virágzik a mozgalom. A helyi pályázat sok üzemtörténeti, szociológiai felmérést 
eredményezett. Legnagyobb örömünk e térség virágzó ifjúsági honismereti mozgalma, 
amelynek központja a József Attila Gimnázium. A megyében lévő tudományos műhelyek: a 
Herman Ottó Múzeum, a Levéltár, a Miskolci Egyetem történelem tanszékei, a könyvárak, a 
vidéki múzeumok, a tájházak aktívan együttműködnek velünk, képviselőik az egyesület el-
nökségi tagjai. A Herman Ottó Múzeummal közösen kétévente meghirdetjük az Isvánffy 
Gyula honismereti-néprajzi gyűjtőpályázatunkat. Nagy öröm a számunkra, hogy sok fiatal 
pályázik, az idősebbek között új gyűjtők jelentkeztek. 

Mozgalmunk évek óta igen jelentős munkát végez a fiatalok körében. Nyári táborainkat 
nagy érdeklődés kíséri, most már a régión túl is. 

2001-ben újjáválasztott elnökségünk a közgyűlés elé tárta programját, és az felhatalmazást 
adott megvalósítására. Sikerült a Honismereti Szövetséget meggyőznünk arról, hogy Kossuth 
Lajos születésének 200. évfordulóját a mozgalom méltóképpen Zemplénben ünnepelheti 
meg. Ez a térség volt fölnevelője Kossuth Lajosnak, itt született, itt járta iskoláit, itt kezdte po-
litikai pályáját. Innen indult először Pozsonyba, hogy a politikai szolgálatának és a hazának 
áldozza életét. 
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A XXX. Honismereti Akadémia Sátoraljaújhelyen tervezett megrendezése számunkra, akik 
itt születtünk és élünk, sok lehetőséget kínál. Ebből az alkalomból megismerhetik azt a nagy 
ívű kutatómunkát, ami az elmúlt évtizedekben a reformkorral kapcsolatban, a tudományos 
műhelyeinkben folyt. Azt is láthatják, hogy ma az ország leszakadó régiójának számító 
Zemplénben és Abaújban vannak múltunk legfontosabb történelmi emlékei: Monok, Gönc, 
Vizsoly, Tokaj, Tállya, Sárospatak, Szerencs, Sátoraljaújhely, Széphalom. 

Az Akadémia alkalmat szolgáltat arra, hogy a mozgalom résztvevői hírét vigyék megyénk 
kultúrájának, az itt élő emberek törekvő szorgalmának. Megértik majd, hogy a Sárospataki 
Kollégium ősi jelszava: „Dőlni ne hagyd!" milyen megtartó erővé vált e tájon. Mert az itt élő 
embereken múlott az, hogy az elmúlt évtizedek során is megmaradtak a hagyományaink. Az 
Akadémia hallgatói tarsolyukban hazavihetik egyesületünk folyóiratának 28. számát. A Szü-
lőföldünk e példánya helyi kutatóink munkáit mutatja be mindazt, amit Kossuthról gyűjtöt-
tek, ami a róla szóló néphagyományban is megmaradt. 

Egyesületünk előtt nagy célok vannak, amelyeket a jövőben meg kell oldanunk azzal a jó 
reménységgel, hogy meglesznek a hozzá megfelelő anyagi feltételek is. 

Ilyen fontos feladat, hogy élőbbé kell termi a kapcsolatot a területünkön élő kutatókkal, a 
lokálpatriótákkal és hathatósabb segítséget kell kapniuk a szakköröknek. Tovább kell szorgal-
maznunk az általános és középiskolai oktatásban a helyi hagyományok megismerését. Töb-
bet kell tennünk a még nem működő iskolai közösségekért, meg kell találnunk azokat a taná-
rokat, akik az intézményekben felvállalják a honismeret ügyét. Javasolnunk kell az önkor-
mányzatoknak, hogy településük nagyjainak emlékét méltóképpen ápolják. Segítséget kell 
nyújtanunk ahhoz, hogy az új utcanevek megfeleljenek a hagyományoknak. Szorgalmaznunk 
kell azt, hogy a megye gyűjtőinek munkái eljussanak a szélesebb rétegekhez, mivel a szülő-
földhöz, lakóhelyhez való kötődés ismereteken is alapul. 

Honismereti egyesületünk lelkes tagsága, a munkát jelenleg is lendülettel végző fiatalok 
biztosítékai annak, hogy a mozgalmunk továbbra is élni fog és gyarapodni. 

Kalló Lászlóné 

A sárospataki Rákóczi Múzeum szolgálatában 
Sárospataki éveim (1956-1961) 

Nagyapám bárándi (Bihar m. református lelkész) pap (1856-1937) pataki diák volt az 
1860-1870-es években és a hosszú téli estéken ámulva hallgattam a pataki diáktörténeteket. 
1931-ben elvitt a Pataki Kollégium 400. évi jubileumára, de nyáron sokszor meglátogattuk 
bodrogközi orvos nagybátyámat-keresztapámat, aki - akárcsak nagyapám - a Szabó József ne-
vet viselte. Ilyen alkalmakkor a „kisvonattal" egy-egy pataki kirándulás sem maradhatott el. 
Itt láttam először igazi középkori várat és még csak nem is sejtettem, hogy valaha ennek igaz-
gatója leszek. 

Sepsiszentgyörgyről 1944 őszén kerültem a Néprajzi Múzeumba, ahol először múzeumi 
segédőr, múzeumőr, osztályvezető, főigazgató beosztást kaptam, de 1955-től kezdve össze-
fogtak ellenem (Bodrogi Tibor, Kardos László, Vajda László) és mivel én nem voltam párttag, sem-
mi esélyem sem volt a küzdelemben. Ehhez járult még, hogy egy „racionalizálás" során a mi-
niszter (Darvas József) sógornőjét elbocsátottam. Nem volt más választásom, mint lemondtam 
az intézmény vetetéséről és kértem, hogy beosztottként dolgozhassam ugyanott. Rövidesen 
behívott a miniszter első helyettese (Non György) és közölte, hogy csak vidéken dolgozhatok. 
Mindjárt két várost is említett: Zalaegerszeg vagy Sárospatak, amivel egyben jelezni kívánta 
szélreszorulásomat. Mondanom sem kell, hogy Patakot választottam, ahova egy kicsit haza-
mentem. 1956. március 15-én érkeztem meg új helyemre, ahol Dankó Imre elődöm fogadott, 
aki mindenképpen el akart onnan kerülni, de bizony egy évig együtt dolgoztunk a legna-
gyobb egyetértésben és máig tartó barátságban. 
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N e m akarom itt most a családi és más emberi nehézségeket felsorolni, de annyit mégis 
megjegyzek, hogy bizony sokat fáztam; emlékszem rá, hogy az első éjszaka a szabadba nyíló 
ajtó hasadékain át egy ügyes kis hófúvás keletkezett az ágyam előtt, de lassanként sikerült 
jobb állapotokat teremtenem. Mindjárt másnap felkerestem Újszászy Kálmánt a Kollégium 
Gyűjteményeinek igazgatóját, akit atyai barátomnak tartottam, hiszen mint főigazgató igye-
keztem neki muzeológiai, szakmai, de itt-ott még politikai segítséget is nyújtani. Rögtön meg-
ígérte és később át is adta azoknak a szemináristáinak és egykori népfőiskolásainak névsorát, 
akik Patak környékén éltek és munkámban rengeteget tudtak segíteni, amikor az Ő nevét 
megemlítettem. Felhívta figyelmemet, sőt kezembe adta a Pataki Tanács jegyzőkönyveit, 
amely a XVI. század végétől kezdve magyarul rögzítette azoka az eseményeket, amelyek a je-
les városhoz kapcsolódtak; de a feljegyzésekből a mindennapi élet körvonalait is jól ki lehetett 
olvasni (pl. büntetések, adásvevés, vásárok, épületek, szőlőművelés stb.). Azt ajánlotta, hogy 
külön kutassam a Bodrogközt, a Hegyközt, a Hegyalját, a Hernád-völgyét, mert akkor ezek 
jellegzetességeit jobban meg lehet határozni. 

Sárospatak történetét, néprajzát igyekeztem minél jobban megismerni nemcsak a múltban, 
hanem a jelenben is. A vármúzeumnak ebben az időben százezret meghaladó látogató létszá-
ma nem kaphatott semmit, amivel sárospataki ismereteit gyarapíthatta, rögzíthette volna. 
Ezért kiadtam Újszászy Kálmán-Balassa Iván-Román János: Sárospataki vezető című útmutatót 
a Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetek című sorozatban, melyet Dankó Imre alapított, majd 
én folytattam. Nagyon hamar elfogyott, de a politikai vezetés nem jó szemmel nézte, hogy ezt 
két református pappal együtt írtam. Magam ebben a sorozatban több munkát adtam ki (pl.: 
Vezető a sárospataki várban; Néprajzi feladatok a Hernád és a Tisza között). Szerkesztésemben a 22. 
számig láttak a Füzetek napvilágot, anélkül, hogy bármilyen állami támogatást kaptunk vol-
na. Kiadóként a Rákóczi Múzeum Baráti Köre szerepelt, mert ebben az időben minden egyes 
számot külön-külön engedélyeztetni kellett. A sorozatot utódaim is folytatták, és itt jelent 
meg Balassa lván-Kováts Dániel: Sárospatak helynevei 1997. című munkánk, melyben nagysze-
rűen fel tudtuk használni a tanácsi jegyzőkönyvekből kijegyzetelt adatokat. 

A sárospataki vár történetével kapcsolatban is sok mindent sikerült feltárnom; így többek 
közt az 1737. évi nagy tüzet, mely a belső várat csaknem teljesen elpusztította. Mindezeket na-
gyon jól tudtam kamatoztatni a kiállításokban is, de egy külön könyvet is sikerült megjelen-
tetnem: Sárospatak történeti helyrajza a XVI-XVII. században. Miskolc-Sárospatak 1994. Kutatás 
közben nagyon sok adat került el a nemzetiségekkel kapcsolatban is. Sikerült tisztázni 
Józseffalva (Újpatak) keletkezését a XVIII. század második felében, további német telepeket a 
Hegyalján (pl. Hercegkút, Károlyfalva, Rátka, Hosszúláz), de foglalkoztam a ruszin és a szlo-
vák betelepítésekkel is. Mindezek közben szépen gyarapodott a múzeum néprajzi állománya, 
fény képgyűjteménye és adattára is. Helyben is kiváló támogatókat sikerült megnyerni, akik 
közül megemlítem Nagy Dezső'rajztanár és Dévai Jenő gimnáziumi tanárt, akiknek sokirányú 
ismerete, művészete nélkül a múzeum új kiállításait aligha tudtam volna megoldani. 

Első utam a Bodrogközbe vezetett, ahol nagyszerű néprajzi gyűjtőket, önzetlen támogató-
kat sikerült felfedeznem és a Rákóczi Múzeum mellé állítanom. Kántor Mihály cigándi népta-
nítót már Györffy István, Gönyey Sándor is nagyra becsülte, én pedig rávettem, hogy írja meg 
Len és kender feldolgozása a Bodrogközben című munkáját, amit a Rákóczi Múzeum Füzetei soro-
zatban jelentettem meg. Egyidejűleg nagy szőttes-gyűjtést is rendeztünk, ami a múzeum ilyen 
jellegű anyagát gyarapította. Létrehoztunk egy Szövőszövetkezetet és a cigándi szőttes csak-
hamar nemcsak az országban, hanem azok túl is ismertté vált (sajnos később megszűnt). Ek-
kor csatlakozott a múzeumhoz Nagy Géza, akinek mesegyűjteményeit a Magyar Tudományos 
Akadémia Kiadója jelentette meg. Szinte egyetlen település sem akadt a magyarországi Bod-
rogközben, melyben ne lettek volna olyanok, akik nemcsak segítették a múzeumot , hanem 
maguk is a gyűjtők egyre népesedő táborához csatlakoztak. 

Közben magam is sok olyan kérdéssel foglalkoztam, mely tanulmányban, könyvben meg 
is jelent. Még beszélhettem olyanokkal, akik 1898-ban részt vettek a földosztó mozgalomban 
(Földosztómozgalom a Bodrogközben 1898-ban Sárospatak, 1956). Csakhamar sikerült egy magne-
tofont szereznem (25 kg) és ennek segítségével elsősorban Karcsán hatalmas mondagyűjtésbe 
kezdtem. Több mint ezer mondát vettem fel és jegyeztem le és ebből egy kötetben több mint 
háromszázat közöltem; ez volt az első ilyen gyűjtemény. 1975-ben jelent meg Lápok, falvak, em-
berek. Bodrogköz, című könyvem, mely elsősorban szélesebb olvasóközönségnek szól. Csáki Kű 
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József Amerikát megjárt cigándi magyar teljes írásos hagyatékát rám, vagyis a múzeumra 
hagyta; benne egy verses elbeszélés életéről, ezt és gazdasági feljegyzéseit még szeretném ki-
adni. Gondoltam egy bodrogközi, néprajzi, nyelvjárási atlaszra, melynek el is készítettem az 
alapját, sajnos ez nem valósult meg, pedig a már elkezdett gyűjtésből is látszott, hogy sok kér-
désre feleletet adott volna. 

Az abaúji Hegyközben, már kezdetben sokszor megfordultam, mert Széphalom, a Kazinczy 
Mauzóleum felügyelete a Rákóczi Múzeumhoz tartozott. Itt elsősorban a földművelés kérdése 
foglalkoztatott és ebből egy kötet kerekedett, melynek átdolgozott második kiadása csak 
nemrégiben jelent meg. (A Hegyköz földművelése Bp., 2000). Itt foglalkoztam a szlovák betele-
püléssel, mely részben az üveghutákhoz kapcsolható (Vágáshuta, Kishuta, Nagyhuta, Hollóhá-
za), majd ennek feltárását átadtam Takács Bélának a Sárospataki Tudományos Gyűjtemények 
Múzeuma igazgatójának, akivel nagyok sok gyűjtőúton jártunk a Zempléni-hegységben. Eb-
ből keletkezett az az egyedülállóan gazdag üveggyűjtemény, ami kiegészítve a Gyűjtemények 
Múzeumának tárgyaival az egész országban egyedülálló. Átjutottunk a vízválasztón 
Telkibányára is, ahol abban az időben minden házban a keménycserépgyár készítményei közül 
lehetett válogatni és akkor vetettük meg az alapját az ilyen irányú gyűjteményeknek. Ezzel 
kapcsolatban a szomszédos falvakat is felkerestük (Pányok, Abaújvár, Kéked stb.), ahonnan na-
gyon sok becses tárgyat sikerült megmenteni. Telkibányán készült az ún. Regéd porcelán az 
1820-as évektől kezdve; ennek épülete bizonyos átalakításokkal megmaradt és két idős hölgy 
tulajdonosa végrendeletileg a Rákóczi Múzeumra hagyta. Sajnos eltávozásom után megvál-
toztatták akaratukat és amikor legutóbb ott jártam, bizony diszkó lett belőle és csak egy szo-
bában húzódik meg az itt gyártott kemény cserép. A Hegyközben is próbáltam mondákat 
gyűjteni, de itt ez a műfaj korántsem volt olyan gazdag, mint a Bodrogközben. Egyébként a 
két terület összefüggését is vizsgáltam. Még az 1950-es évek második felében a hegyközi 
asszonyok a Bodrogközbe jártak a kender feldolgozására és ennek munkadíját háton szállítot-
ták a legközelebbi kisvasútállomásig. Ugyanakkor a hegyköziek épületfát vittek a Bodrog-
közbe és azt rendszerint gabonaneműért cserélték. Régebben az is szokásban volt, hogy a 
hegyköziek a Bodrogközbe, de még délebbre is, jártak részesaratásra. 

A Hegyalja, pontosabban Tokaj-Hegyalja a Zempléni-hegységet fogja körül Sátoraljaúj-
helytől Abaújszántóig. E terület jellegét, fejlődését a szőlő és a bor határozza meg, mely Tokaj-
nak világhírnevet szerzett és azt részben a mai napig sikerült megőrizni. Kezdettől kezdve 
különösképpen érdekelt a szőlő és a bor. Rögtön az első évben két filmet is készítettünk a szü-
retről. Az egyiket a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 1956. októberi napokban, majd egy mási-
kat egy profi stáb, állítólag skandináv rendelésre. Mindkettőnek én voltam a szakértője és a 
sors különös fintora, hogy egyiket sem láttam soha a történelmi körülmények következtében. 
Ugyanakkor rengeteg történeti és kurrens adatot halmoztam fel és ennek segítségével sok 
kérdésre választ tudtam adni Tokaj-Hegyalja szőlője és bora. Tokaj, 1991. című könyvemben. A 
kérdésről magyar és idegen nyelven írt kisebb-nagyobb tanulmányaimat hirtelen elő se tud-
nám sorolni. Sikerült gazdag tárgyi anyagot összegyűjteni elsősorban a Rákóczi Múzeumban, 
de van egy külön m ú z e u m Tolcsván is, melyet Takács Bélával együtt rendeztünk be és ma a 
Magyar Mezőgazdasági Múzeumhoz tartozik. Egykor én rendeztem be Tokajban Pap Miklós 
segítségével a borászati gyűjteményt, vagyis muzeológiai szempontból talán ezzel a kérdéssel 
foglalkoztam a legtöbbet. Ugyanitt igyekeztem minél többet megtudni a pincékről, melyek 
egy része nagyon sok régiséget őrzött meg. Ebben nagy segítségemre szolgált Román János: A 
sárospataki szőlőművelés története, XVI-XVII. századi forrásai a mezővárosi protokollu-
mokban. Szerkesztette: Filep Antal, Sárospatak, 1964., melynek megjelentetésében nekem csak 
a támogatás és a felhasználás jutott. Közben hatalmas adatmennyiség halmozódott fel és ez 
lehetővé tenné, hogy egy újabb összefoglalást jelentessünk meg. 

1956-1961 között a Rákóczi Múzeum úgynevezett egyszemélyes múzeum volt, ami azt je-
lentette, hogy tudományos dolgoz egyedül voltam, akinek minden gyűjtést, leltározást, raktá-
rozást magának kellett végeznie. Fényképeztem, előhívtam és beleltároztam a felvételeket, 
ugyanezt tettem az adattári anyaggal is. Ha valami „nagyság" jött, akkor azt nekem kellett vé-
gigvezetnem a kiállításon; volt két félmunkaidős nyugdíjas teremőr, egy takarítóasszony s 
egyben kézbesítő, egy kapus, majd később egy gépíró és gazdasági ügyek intézője, természe-
tesen fél munkaidőben. A Néprajzi Múzeum megfelelő személyzettel rendelkezett, különösen 
a főigazgató és nagyon nehéz volt megszokni, hogy elsősorban csak magamra számíthattam. 
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Tárgyalnom kellett a művészekkel, hiszen minden évben számukra több kiállítást is rendez-
tem, nem is beszélve arról, hogy sok más időszaki kiállítás rendezése is rám várt, amiben a 
fényképész és grafikus barát segített. Gondot kellett fordítani a régészetre is, így fedeztem fel 
Baksa-homokon egy honfoglalás kori temetőt, de több más régészeti lelőhelyre is felhívtam a fi-
gyelmet, melynek kiásásához a fővárosból kellett segítséget kérni. Mivel családom Pesten ma-
radt, a fizetésemet csaknem felére mérsékelték (Filep Ferenc), ezért nem éltem könnyen, még-
is nagyon sokat tudtam teljesíteni, mert már korábban sok gyakorlatot szereztem. 

Nem mondom, Patakra helyezésem először bizonyos keserűséget okozott, de csakhamar 
beláttam, hogy végső soron így volt jó, mert olyan nagymennyiségű anyaggal töltődtem fel, 
kilátást szereztem történeti irányba, sok kérdést más megvilágításban láttam. Egyszóval Sá-
rospatakon megtaláltam önmagamat, rengeteg új téma adódott, s ezért a mai napig visszajá-
rok oda, hogy amit csak tudok azt befejezzem. 

Balassa Iván 

Két évtized a Rákócziak sárospataki 
múzeumának szolgálatában 

Már 52 éve, hogy 1950 augusztusában ugyanazon a napon két levelet hozott számomra a 
postás. Egyik magyar-történelem szakos tanári és kollégiumi nevelőtanári kinevezésemet, 
másik a hajdúböszörményi múzeumban betöltendő segédmueológusi alkalmazásomat tartal-
mazta. A kettő közül utóbbit fogadtam el. Nem egészen másfél év múlva (1952. január 1-től) 
megbízást kaptam a múzeum vezetésére. Pályakezdésemnek ez a szakasza nem tartott soká, 
mert 1953. október l-jétől a Művelődési Minisztérium áthelyezett a kiskunhalasi Thorma Já-
nos Múzeumhoz igazgatói munkakörbe. Itt tizennégy és fél évet töltöttem. Néprajzi gyűjtő, 
múzeumfejlesztő, közművelődési és irodalmi tevékenységeimről a Halasi Múzeum című jubi-
leumi emlékkönyv kötetében számoltam be (Kiskunhalas, 1999. 19-26. old.). Közben két íz-
ben is felmerült Sárospatakra történő áthelyezésem kérdése. Előbb az itteni múzeumtól Eger-
be távozó Bakó Ferenc keresett meg javaslatával, később Dankó Imre ajánlott a két m ú z e u m kö-
zött cserét. Mindegyiket sikerült elhárítanom, mivel akkori munkahelyeimen voltak még 
megvalósítandó terveim és szívesen vállalt feladataim. Sárospatak iránti vonzalmam azonban 
ettől kezdve érlelődött bennem. Ezt ismerve, az utoljára itt szolgált Filep Antal hívta fel az 
újabb lehetőségre a figyelmemet. Ezt már nem akartam újra elszalasztani, s felkerestem a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját, Fülep Ferencet (a Rákóczi Múzeum ekkor már a Nemzeti 
Múzeum egyik vidéki intézményeként működött), aki közölte velem, hogy a leendő igazgató-
tól elsősorban az intézmény fejlesztését, a vár műemléki helyreállításának továbbvitelét, a Rá-
kóczi-család kultuszhelyévé emelését, összességében pedig a vezetés és működtetés történeti 
szemléletű megalapozottságát várja el. Mivel már előző munkahelyemen is ilyen irányú ér-
deklődést tanúsítottam: helytörténeti monográfiát szerkesztettem és részben írtam a közép-
kori kunokról, a redempcióról és a redempció utáni társadalmi tagolódásról szóló, valamint 
Kiskunhalas gazdaságtörténetéről az iparművészet körébe tartozó halasi csipkéről és annak 
történetéről, fő kutatásaim az újabbkori település- és gazdaságtörténet témakörébe illeszked-
tek. Mindezek mellett pedig a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Történelmi Szakosztá-
lyának megyei elnökeként, a történelmi ismeretterjesztést szerveztem és végeztem a feltétele-
ket és elvárásokat vállalhattam. Mindezek mellett tudatában voltam a hely és intézmény 
adottságaiból, jellegéből adódó feladatoknak, amelyek a kutatót mindenekelőtt kötelezik. A 
debreceni egyetemen Szabó István történész és Gunda Béla néprajzos professzorok voltak mes-
tereim, s mellettük a szintén debreceni Balogh István volt példaképem. Később tudtam meg, 
hogy a főigazgatónak eleve elhatározott szándéka volt, hogy Szabó István tanítványt keres a 
sárospataki múzeumhoz, s a levéltáros Simonjfy Emil és a szintén történész Für Lajos illettek 
még terveibe, akik szintén Szabó István tanítványai voltak. Velük szemben, talán a fenti egyér-
telmű és őszinte megnyilatkozásom eredményeként, kerültem a Rákóczi Múzeum igazgatói 
tisztébe. 
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Amikor új munkahelyem elfoglalására a múzeumba érkeztem, meglepett, hogy a vár -
több évvel azelőtti emlékeimmel szemben, legalábbis külsőre - szakszerű helyreállítás u tán 
teljes szépségében fogadott. A patinás lakótorony ódon komorságában uralta a környéket, a 
palotaszárnyak pedig barátságosan fogták körül a tágas udvart. Az előző évben rendezett ál-
landó kiállítás hosszú teremsorával és ízléses kivitelezésével méltán keltett elismerést a láto-
gatók körében. A kiállítás évekig tartó előkészítése azonban oly nagymértékben vette igénybe 
a múzeumra szánt anyagi erőket, hogy minden más vonatkozásban a tennivalók tömege vár-
ta a megújuló vezetést és az intézmény belső rendjének kialakítását. A gyűjteményanyag vé-
delme, tervszerű fejlesztése és a múzeum tudományos és népművelési feladatainak korszerű 
ellátása szükségessé tették az épületek teljes belső felújítását, a rendelkezésre álló helyiségek 
múzeumi funkcióinak meghatározását. A várban volt a helyreállításokat végző Műemléki 
Felügyelőség munkásszállása, a debreceni egyetem zempléni kutatóállomása, a geodéziai hi-
vatal kihelyezett irodája és bent lakott a hivatalsegéd nagy létszámú családjával. A m ú z e u m 
egyetlen szobából álló hivatali helyiségében „székelt" az igazgató, a vár nyugdíjas gondnoka, 
két részfoglalkozású adminisztratív dolgozó és a pályakezdő régész muzeológus. A nappali 
felügyeletet a szintén mellékfoglalkozású teremőrök, az éjszakai ügyeletet a hivatalsegéd lát-
ták el. Rendezett gyűjtemény raktárak, műhelyek, állagmegóvási és nyilvántartási munkák-
hoz szükséges helyiségek nem voltak, egyedül a könyvtári állományt - azt is több helyen 
megosztva - lehetett némileg áttekinteni. Az irodák és az igazgatói lakás kialakítása éppen so-
ron volt, de azokra még hónapokat kellett várni. Az első esztendőben a felújítás alatt lévő plé-
bániatemplom szétszedett oltárainak darabjai, valamint a vendéglő és szálloda céljára szintén 
átalakítás alatt álló volt trinitárius kolostor előre beszerzett és felhalmozott bútorai foglaltak 
el értékes helyiségeket. Amikor a templom helyreállításának befejeztével helyiségek szaba-
dultak fel, azokat az akkor (1968-ban) létesült Sárospataki Galéria anyaga és megnyíló kiállí-
tása foglalta el. 

A belső rend kialakításának legsürgősebb előfeltétele volt az idegenek kiköltöztetése a vár-
ból, ami évekig tartó feszültséget okozott. Amint a múzeum helyhez jutott, a gyűjtemény-
anyag számbavétele és jobb elhelyezése, raktárak létrehozása következett. Legsanyarúbb 
helyzetben a múzeum jelentős, művészi kivitelű történelmi bútoranyaga volt, a Perényi-
szárny alatti „istállóban" és az abból nyíló pinceágban, ahol azokat a talajvíz rendszeresen el-
öntötte, kitéve a romlásnak és enyészetnek. A bútorokat egy évi munkával mentettük meg a 
teljes pusztulástól és évek során nagy költséggel restauráltattuk. Újabb szerzeményekkel 
együtt ezek ma is a múzeum legértékesebb gyűjteményanyagát jelentik. Számukra és más 
gyűjtemények részére sikerült az épületben egy tömböt alkotó biztonságos raktárnegyedet ki-
alakítani. E mellett, elsősorban a kőemlékek részére, a hátsó kertben külön raktárépület is ké-
szült. 

Mindezekhez a munkákhoz elengedhetetlen volt az intézmény személyi ellátottságának 
fejlesztése. A tehetséges és igen ambiciózus fiatal régész (Gömöri János) a soproni múzeumhoz 



távozott, helyét Dankó Katalin foglalta el. A két részfoglalkozású kisegítőt sikerült teljes állo-
mányba venni, majd népművelő muzeológusi és raktárkezelői állást szervezni. Egy ideig a 
népművelő álláshelyet a néprajzos Petercsák Tivadar, később Pécsi Judit töltötte be. A restaurá-
tori és fotó munkák ellátására a korábban idegenvezetőként alkalmazott Váradi László végzett 
(munka mellett) szaktanfolyamot. A műszaki teendőket, a berendezések karbantartását és a 
kiállítás-rendezésekben szükséges technikai segítséget Urbán József nyújtotta számunkra. 

A korábbi években a múzeumba bekerült tárgyaknak csak töredékét tudtuk azonosítani az 
addig vezetett „általános" leltárkönyvek bejegyzéseivel, s azokat tudományszakok szerinti 
szétválogatás után szakleltárkönyvekbe újra leltároztuk. A két évtized alatt (1968. II. 15-1988. 
XII. 30.), amíg a Rákóczi Múzeumot vezettem, a gyűjteményanyag száma megtöbbszöröző-
dött. Leginkább a néprajzi anyag gyarapodott, de az igen értékes keleti-szőnyeg gyűjtemény 
minden darabját én gyűjtöttem. A korábban bekerült tárgyakat és a későbbi folyamatos gyara-
podást ez időtől kezdve dokumentálják a muzeológiai szabályoknak megfelelő régészeti, tör-
téneti, képzőművészeti, iparművészeti, numizmatikai és néprajzi leltárkönyvek, valamint a 
segédgyűjtemények (adattár, fotótár, könyvtár) leltárkönyvei. A nyilvántartások kiegészítői 
voltak a teljes néprajzi- és fotóanyag leírókartonjai, raktári utalócédulái és a jelentősen gyara-
podott könyvtár és folyóirattár katalóguskartonjai. Építészmérnök egyetemi hallgatókkal ké-
szíttettem el a teljes kőanyag - rajzokkal, fényképekkel, méretezéssel ellátott - leírókartonjait. 

A vár műemléki helyreállítási és rekonstrukciós munkái az első évtől folytak. Ezekben a 
munkákban az Országos Műemléki Felügyelőség tervező mérnökével, Détshy Mihállyal, ké-
sőbb az őt felváltó Garay János építészmérnökkel teljes egyetértésben működtem együtt. A 
helyreállított épületrészeket azonnal közművelődési célokra vettük igénybe és hasznosítot-
tuk. Szinte minden évben volt helyreállított és a közönség számára átadott újabb múzeumi 
egység. Ezek sorában első volt a Vöröstorony alsó szintjének két terme, a két élelmiszer- és 
zöldségtároló veremmel, a sziklába vésett kúttal és a többirányú lőrésekkel ellátott folyosóval. 
A következő években a Perényi-szárny alagsora, a volt uradalmi istálló, majd az innen meg-
közelíthető két pinceág szigetelése és burkolása készült el. Az oszlopos, boltíves, impozáns 
helyiség Erdélyi János Terem néven főként néprajzi kiállításoknak adott helyet. Elsőként itt 
nyílt meg a miskolci megyei múzeummal közösen rendezett.Borsod-Abaúj-Zemplén megye nép-
művészete.című kiállítás. Keramikusok, fafaragók népi iparművészeti anyagbemutatói és a vi-
dékre jellemző népi lakáskultúra emlékei, festett parasztbútorok változatainak felsorakozta-
tása követték egymást, míg végül A Bodrogköz textilművészete zárta a sort, mely a kenderfeldol-
gozás eszközeinek bemutatásával és ősrégi munkafolyamatának felidézésével a leglátványo-
sabb kiállítások egyike volt. Az Erdélyi János Teremből nyíló egyik pinceágban A hegyaljai sző-
lőtermesztés és borászat című, a vele párhuzamos másik pinceágban A Hegyköz földművelése cí-
mű kiállítás kapott helyet. Az emeleti teremsorban végighúzódó főúri kultúra tárgyaival 
szemben az alagsorban és a pincékben a Rákóczi-birtokokon volt jobbágy világ és paraszti élet 
emlékei tették teljesebbé a látogatók történelmi, művészeti és népi művelődéstörténeti tájéko-
zódását. A Kertészek pincéjében a várból és környékéről származó reneszánsz kőanyag gazdag 
installációjával, majd a belső-várat körülvevő árok feltárása során a délnyugati sarokbástya 
alatt felszínre került épületben rendezett kerámia-történeti állandó kiállítás (középpontjában a 
sárospataki habán emlékekkel) gazdagította a múzeumba érkezők látnivalóit. A Vöröstorony 
körüli korábbi szint feltárása és a Perényi-Rákóczi-kori párkány helyreállítása, a lőrésfolyosó 
burkolása és az oda kivezető híd megépítése után Nagy Kristóf népi iparművészeti bútorainak 
elhelyezésével átadtuk a forgalomnak a külső védelmi rendszer legépebben maradt emlékét. 
Ezek mellett a meglévő állandó kiállítások felújítása, fejlesztése is folyamatos volt, s azok itte-
ni működésem alatt nem vesztették el történelmi hitelüket és korszerűségüket. Az itt töltött 
szolgálati éveim alatt volt olyan idő, amikor a várban egyszerre 16 kiállítás állt a látogató kö-
zönség rendelkezésére. Az időszakos kiállítások mellett ismeretterjesztő előadások (Pályám 
emlékezete - Életutak, vallomások, stb.) és zenei rendezvények (Nyári zenei esték) tartották 
fenn a látogatók érdeklődését a múzeum iránt. Különösen fontos volt ez abban az időben, 
amikor a városnak nem volt megfelelő művelődési háza, s a magasabb igényű közönség szá-
mára ezt a hiányt a vármúzeum, különösen a Vöröstorony Öregpalotája (lovagterme) pótolta. 
A vár rendszeresen helyszíne volt politikai, társadalmi rendezvényeknek, konferenciáknak és 
találkozóknak. A Rákóczi Emlékbizottság 1976-ban, a fejedelem születésének 300. évfordulója 
alkalmából itt rendezte az országos megemlékezések és ünnepségek java részét. A város és a 
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megye vezetői igen gyakran külföldi vendégeket, delegációkat fogadtak a várban, akik a 
Vöröstorony romantikus, történelmi hangulatú alsó szintjén gyertyafényes fogadásokat, kel-
lemes hangulatú estéket töltöttek. 

Még az 1970-es évek elején kezdeményezésemre indult a belső várárok feltárása, ami az 
eredeti állapot közelítése mellett a palotaszárnyak alatti pincékbe azelőtt beszivárgó csapadék 
kizárását, a falak víztelenítését, kiszárítását is szolgálta. Ennek a sok évig tartó munkának 
megkezdésével a döntést halogató, s kész helyzet elé állított Műemléki Felügyelőséggel szem-
ben a védelmet számomra Détshy Mihály biztosította, akivel a munkákat mindvégig közösen 
irányítottuk. A belső várárok feltárásával a palotaszárnyak a földből kiemelkedtek, az épület-
együttes visszakapta vár jellegét, s monumentális megjelenési formát öltött. Détshy utóda, 
Garai János volt a beruházója, művezetője és ellenőre a külső várfal nyugati (a vár bejáratával 
szembeni) szakasza és az ott lévő kis bástya alapfalai feltárásának és némi ráépítéssel részbeni 
helyreállításának. Ő tervezte és kivitelezte a várkert nyugati és déli vaskerítését, valamint a 
várudvar kőburkolatát és a palotaszárnyak udvari homlokzata előtti körülfutó szárító aknát. 
A Vöröstoronynak a szintén még általam kezdeményezett és szorgalmazott helyreállítása, a 
leomlott sarok rekonstrukciója, az erősen romlásnak indult reneszánsz ajtó- és ablakkeretek 
másolatokkal történő cseréje Mendeléné, Anda Judit tervezésével és Garai János művezetésével 
indult, aminek az elkészültét már nem várhattam meg. A kertben, a vár bejárata előtt álló Rá-
kóczi lovas szobrot, Somogyi József alkotását előterjesztésemre és a Nemzeti Múzeum főigaz-
gatójának közbenjárására kaptuk meg a Művelődési Minisztériumtól a múzeum számára, 
ami az intézmény munkájának elismerését is jelentette, s a múzeum rangját emelte. 

A várban 9 éven át társadalmi munkában gondoztam a Béres Ferenc, volt pataki diák által 
alapított Sárospataki Galériát (újabb megnevezéssel Képtárat). Évente 6-8 kiállítást rendeztem 
főként Sárospatakkal kapcsolatban álló kortárs művészek anyagából, s a Galéria anyagát 
részben ilyen úton, részben állami vásárlásokból gyarapítottam. Működésem utolsó éveire 
megbízást kaptam a monoki Kossuth Múzeum vezetésére, ahová hetenként kétszer kiutazva a 
m ú z e u m anyagát rendeztem, s megszabadítottam az évtizedek alatt felhalmozódott vegyes 
tehertételeitől. Elindítottam az épület (Kossuth szülőháza) helyreállítását, ami csak később, a 
múzeumtól való megválásom után fejeződött be. 

Sárospatakon kutatási témaköreim a népi építészet és gazdálkodás területére terjedtek ki. 
Jelentősek és szám szerint is kiemelkednek a vidék hagyományos lakóházairól, melléképüle-
teiről készített felvételeim, amelyeket a múzeum fotótára őriz. Kisebb publikáció készült e ku-
tatásokról Kísérlet Borsod-Abaúj-Zemplém megyei szabadtéri néprajzi múzeum létesítésére címmel. 
(Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXV-XXVI., 1988. 545-557. old.) Szintén a múzeum gyűj-
teménye őrzi a sárospataki hagyományos kézi-aratás fotódokumentációját. Erdélyi és felvidé-
ki útjaim során különböző vidékek történelmi emlékeiről, udvarházairól, népi lakóépületei-
ről, faragott kapukról, falu- és városképekről, népviseletekről vannak ma már aligha elkészít-
hető felvételeim. A Bodrogköz néprajzi kutatásainak eredményeit összegezi, s a további fel-
adatokat is kijelöli két közlemény: A Bodrogköz néprajzi irodalma (Fejezetek a Bodrogköz nép-
rajzából. Miskolc, 1986. 73-99. old. és a Rákóczi Múzeum füzetei, 27. kötet). Történelmi vonat-
kozású a II. Rákóczi Ferenc Sárospatakon című múzeumi kiadvány, amely 1976-ban, a fejedelem 
születésének 300. évfordulójára készült. 

Az 1970-es évek elejétől 10 éven át a sárospataki fafaragó táborok résztvevői a népi ipar-
művészetnek ebben az ágában „iskolát" teremtettek. Ehhez szakmai útmutatásokkal, eszmei 
inspirációkkal járultam hozzá, s kisebb dolgozatban foglaltam össze Sárospataki fafaragók cí-
men (Az életfa virágzása, Vásárosnamény, 1994.11-17. old.) munkájuk jellemzőit és eredmé-
nyeit. A kezdetektől 1983. végéig gyűjtöttem össze a Sárospatak és vidéke helytörténeti és néprajzi 
irodalma címen megjelent bibliográfiám anyagát. A kötet azóta a helytörténeti kutatás nélkü-
lözhetetlen segédeszköze (Miskolc, 1987). A sárospataki vár építéstörténeti kutatásában a leg-
nagyobb bizonytalanságot a lakótorony építési idejének meghatározása jelenti. A kérdés kö-
rül Détshy Mihály és köztem kialakult polémiában: Újabb szempontok a sárospataki vár építéstör-
ténetének kezdeteihez (Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XXXV-XXXVI, 1997. 35-58. old.) és 
Viszontválasz a sárospataki várak dolgában (Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XXXIX, 2000. 
135-140. old.) az ellentmondások egész sorát sorakoztattam fel, s megadtam azokra a lehetsé-
ges magyarázatokat is. A témában kifejtett állásfoglalásomat kívánja erősíteni a most megjele-
nés előtt álló Sárospatak 1528. évi „hadtörténete" című kisebb tanulmányom. Helyi vonatkozású 
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munkám, ami két évtizede készült, s nyomdakész állapotban van: Sárospatak - Történelmi ké-
peskönyv, 300 fotóval. Fó'ként idegenforgalmi célokra készült kismonográfia, ami a további 
helytörténeti kutatás kézikönyve és az iskolai honismereti oktatás segédeszköze lehetne. En-
nek a munkának a folytatása a Sárospatak - Történelmi olvasókönyv, amihez sok éven keresztül 
gyűjtöttem a forrásértékű, nehezen hozzáférhető' szövegeket, de a kiadás reménytelensége 
miatt az anyag végső feldolgozása nem történt meg. 

Sárospataki éveim alatt is tovább foglalkoztattak korábban megkezdett, s félbemaradt 
munkáim, amelyeknek a befejezése és közzététele mint régi adósság, súlyos tehertételt jelen-
tett számomra. Ezek voltak pl. a Kendermunkák és társasélet Szatmárban (Debrecen, 1987.) és 
több kisebb közlemény, valamint a kiskunsági Szánk községben végzett történeti-néprajzi ku-
tatásaimból származó kiadványaim: Fejezetek a szanki és móricgáti tanyásgazdálkodás múltjából 
(Kecskemét, 1982.), Szóló- és gyümölcstermesztés a szanki homokon (Cumania, 15. kötet. 7-114. 
old. Kecskemét, 1999.), Állattartás, pásztorélet a szanki és móricgáti pusztán (Forczek Zoltán-Ja-
nó Ákos: Szánk község története. Kecskemét, 1977.73-119. old.), Kiskun parasztverselők - anto-
lógia és tanulmány Voigt Vilmos professzor bevezetésével és Berki Viola festőművész illuszt-
rációival (Kiskunhalas, 2001.). Most van kiadás alatt a Falu a pusztában - Szánk község települése 
és népesedése a XIX. században című könyvem. 

Ennyi, amit több mint két évtizedes munkám összegezéseként mentségemre felhozhatok. 
Hogy kevés vagy sok, azt az utókor ítélheti meg. Magam azonban tiszta szívvel és némi meg-
elégedéssel gondolok azokra az itt töltött évekre, amelyek életem legjavát alkották és a munka 
mellett szép élményeket, sok örömet nyújtottak számomra. 

Dr. Janó Ákos 
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ISKOLA ÉS HONISMERET 

Tanítómestereink 

Tálasi István: 
Néprajz és középiskola III. 

A hagyományanyag közvetítése és a néprajzi szemlélet kialakítása részben a jó tankönyve-
ken, részben a középiskolai tanárképzésen nyugszik. A tankönyvi kérdés nyugtalan tere isko-
lai életünknek, szinte már félünk a gyakori változásoktól. Vázolt tervünk és említett kilátása-
ink során viszont szempontjaink érvényesítését előbb-utóbb ebben is végre kell hajta-
nunk.Anyagban lényeges többletet nem jelent, művelődési és nevelési téren azonban éppen 
azt. Oda, ahol addig semmi se volt - esetleg egyebek rovására - vinni akarjuk, ahol pedig 
megvolt, ott csak rendszerezni kívánjuk a tárgykörét, pl. ami egy magyar olvasókönyv eddigi 
anyagában a magyar népre és földre vonatkozik, amit a népmese és a népmonda köréből föl-
ölelt (azt a mondjuk 40-50 lapnyi anyagot), az ne szervetlen és különálló képeket, hanem fo-
kozatosan haladó egységeket mutasson be, széles kapcsolási lehetőségekkel, képanyaggal, 
közbeiktatott és vonatkoztatott népdalszemelvényekkel (halászat - halászdalok, pásztorélet -
pásztordalok, hitvilág - verses mondókák, szokások - dramatikus játékok). A magyar terüle-
tén maradva felsőbb fokon ugyancsak kívánatos jellemző részletekkel a szemelvényközlést 
folytatni (VI. o. poétika: misztérium - betlehemes játék stb.). Meg kell jegyeznünk, hogy jelen-
legi tankönyveink népdalszemelvényei között még ma is akadnak népies műdalok. 

Hasznosnak tartanám, ha a haladó műveltségi körök egyéb tárgyakkal pl. a földrajzzal is 
találnának kapcsolatot, így az esetleg hasznos, de tárgyalásra már nem juthatott anyag azon 
belül érvényesülhetne. Bizonyos koncentrációt legszorosabban éppen itt tudnánk elképzelni. 
A többi tárgy tankönyveiben részben az előbbi, részben a már máshol érintett alapon rendez-
nénk a szemlélet és hagyományok ügyét. 

* 

A hagyományanyag közvetítésének személyes irányítása és a néprajzi szemlélet kialakítá-
sa a középiskolai tanárság feladata. A tervezet megvalósulása esetén a tanárság utánképzésre 
szorul. Történhetik ez egyénileg vagy intézményesen. Ez utóbbi esetben azonban bizonyos, 
hogy nyári tanfolyamok önmagukban nem oldják meg a helyzetet. Erre a munkára a fiatal ta-
nárnemzedéket nevelni és tanítani kell. Ez pedig teljes sikerrel csak az egyetemeken, illetőleg 
a főiskolákon felállítandó néprajzi intézeteken belül mehet végbe a tanárképző intézetek köz-
reműködésével. A kultuszminiszter úr beszédében a szaktárgyakat érintőleg kijelenti, hogy: 
„Bizonyos egyetemi szakokon kötelezővé kell tenni a néprajzot, így kötelezővé teszem a föld-
rajzi, magyar irodalmi, történelmi szakon." Pótlólag tisztelettel javasolnánk, hogy az eddig 
szokásos magyar irodalmi alapvizsga mellett minden egyéb szak számára ajánlatos volna 
vizsga tárgyává tenni éppen egyetemes, koncentrációs értéke miatt. Az előbb említett főtár-
gyakon belül az alap- és szakvizsga anyagát a szakdolgozatok tárgykörét, továbbá a pedagó-
giai vizsga előtti módszertani ismeretek anyagát a néprajzi körök ás a tanárképző-intézetek 
megegyezése szabályozná. 

A néprajzi tanulmányokra az egyetemen idő, megismerés, elmélyülés és vonzalom, végső 
fokon az egyetemen is nevelni kell. Amelyik nemzedék a magyar művelődés új alapját hiva-
tott letenni, szemléletét kialakítani, annak abban éppúgy nevelődnie kell, mint a középiskolai 
tanulónak. Ezért szükséges, hogy az intézeti élet el is térjen a szokványos szemináriumi élet-
től. A vezetők részéről több áldozatnak, útbaigazításnak, személyes ráhatásnak kell lenni, az 



indulás idején a nehézségeket lendülettel áthidalni. A fó'szakos tanárjelölteknek gyakran kell 
részt venniök tanulmányi kiránduláson, mert a nép személyes ismeretét semmi sem pótolja. 
Az intézet tagjai maguk is kollektív közösségben élnek. 

Múlt, jelen és jövő 
Az elmondottak során a kulturális jelenségek mellett a szociális értéket is hangsúlyoztuk. 

A műveltségi megismerés és értékelés után most arra kíséreljünk feleletet adni, hogy a múlttal 
szemben népszemléleti nevelésünk jelenthet-e szociális tartalmat, megértést? 

„Társadalmi rétegeink magatartása és kölcsönös kapcsolatai nem mondhatók harmoni-
kusnak. A népi élménynek lenne gyakorlati feladata, hogy legalább a felnövekedő nemzedék-
ben készítse elő az emberek és osztályok egymásra találását, hiszen történeti és metafizikai 
sorsunk különben is azonos." (Bálint Sándor) 

A középiskolából kikerült ifjúság nagy része élete folyamán - jobbára közhivatali vagy 
közgazdasági területen - érintkezésbe kerül a néppel. Ha magyar műveltségét a népi és törté-
neti hagyomány szintézise, társadalmi látását a népi élmény, népszemlélet kettőssége adja 
meg, bizonyára inkább közelebb kerül a nemzet nagyobb tömegét alkotó nép életéhez és 
problémáihoz. Különösen két területen emelem ki a várható eredményt: a népi tudás felisme-
rését és a paraszti élet ismeretét illetőleg. 

A népi tudás felismerése és megbecsülése még tudományos és közgazdasági vonatkozás-
ban is hozhat meglepő felfedezéseket. Erre példával szeretnék szolgálni. Mezőgazdasági té-
ren az állattenyésztés és földművelés alapos szemügyre vételekor kitűnik, hogy népük gaz-
dálkodási rendszerében még sok értékesíthető anyag lappang. [...] Ha népünk régi gazdálko-
dása ma már nem is megfelelő, az még nem jelenti azt, hogy tudása hiányzik, inkább azt, hogy 
az a tudás a megváltozott viszonyokhoz képest nem korszerű. Azonban nem más országok 
más jellegű, viszonyainkban nem mindig megfelelő eljárások közvetítése lehet a cél, hanem a 
népi tudásalapon való tudományos és gyakorlati elindulás. A szikesek világában, valamint a 
homokon, megvolt a népnek a maga hagyományos és annak idején bevált szárazgazdálkodási 
rendszere - egyetlen ilynemű Európában -, ezt érdemes lett volna kifejleszteni, sok kísérlete-
zés és fáradság elmaradt volna. Az állattenyésztésben kiirtottuk a parlagi lovunkat, helyette 
idegenből kell málhásállatot hozni. Fehér szarvasmarhánkat nem fogta a gümőkór, igénytelen 
volt és edzett, de a jobb tejelő, bár gyenge nyugati marha kiszorította, pedig a mienket tejelés-
re is lehetett volna tenyészteni, erre biztató jelek mutatkoztak több gazdaságban; így a faji elő-
nyök és tejgazdasági szempontok egyesültek volna. A magyar juh a gyapjúkonjunktúra miatt 
kiszorult, ma a lópokróc- és subaanyagot Argentínából és Romániából hozzák be, nem is szól-
va arról, hogy Hankó Béla professzor szerint finom szőnyegek készítésére a magyar juh szőre 
alkalmasabb. Jellemző, hogy ebkedvelőink akkor kapták fel a magyar kutya tenyésztését, 
amikor Németországban pl. a Der Komondor című újság már mindenfelé propagálta. Meg-
győző példa a magyarfajta állatok jövőjére, hogy a sikertelen leghorn-kísérletek után a kiviteli 
piacon világviszonylatban is a magyar parlagi diadalmaskodott. 

A népi tudásra példa nemcsak az extenzív, de az intenzív gazdálkodási módon belül is 
akad. Gondoljunk a kertészkedő magyarokra, a szegedi és kalocsai paprikatermelőkre, a ma-
kói hagymásokra, a kecskeméti, ceglédi, nagykőrösi gyümölcs- és zöldségkertészetre, akik-
nek mozgalma a piac hatásától eltekintve végeredményében önmagukból izmosodott ki, s 
akik maguktól tanulták a kertészkedést. 

Más területről szólva: az is tudás, ha egy nép olyan házkultúrát teremt meg, amilyenre a 
Balaton-vidék, Bakony kőépítkezése példa. A népi tudásra példa az a magyar népművészet , 
amely bámulatba ejtette a világot, azután a mi közönségünket is; példa az az értékes dalkincs, 
amely a magas zeneművészet szárnyán meghódította Nyugat-Európát, s talán fog bennünket 
is. 

A másik terület: a paraszti életismeret. Mindenkinek szükséges, aki falura, nép közé kerül 
vagy vele gyakran érintkezik. Ha ez megvan, a nép részéről érthető bizalmatlanság közötte és 
a vezető között azonnal feloldódik. A falusi értelmiség: pap, jegyző, tanító, orvos vagy a nép-
pel tárgyaló városi ember beilleszkedik lelkiségébe, és nem akarja széttörni természetes élet-
keretüket. Tudja, hogy a „paraszt - paraszt" elvvel nem lehet együttműködést kezdeni, mert 
azoknak is vannak osztályaik, osztályöntudatuk él, e közösségen belül külön törvények és ha-
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gyományok fejlődtek ki. Megérti, hogy a népszokások nem esztelenségek, hanem közösségi 
életük szerves tartozékai. Tudja, hogy az életformák bomlásának ma társadalmi, gazdasági és 
kulturális okai vannak, és ügyes tapintattal odahat, hogy ahol mesterkedés vagy züllesztő 
szándék az oka, azt megszüntesse, viszont a természetes polgárosulási folyamatnak sem vet 
gáncsot. 

A népszemléletet is mi alapozzuk meg, az érvényesítés az ifjúságé. „Talán nem illúzió, nem 
vétkes illúzió az: hinni a jövőben és az ifjúságban!" (Szekfű Gyula) 

* 

Ezekben a gondolatokban azt akartuk bemutatni, mi a szerepe a néprajznak a középiskolá-
ban. 

Jól tudjuk, hogy a gondolatnak és az Isten kegyelméből talán végrehajtandó szándéknak 
nemcsak üdvözlői és végrehajtói, hanem aggályos kárhoztatói is lesznek. Az utóbbiaktól több 
megértést, a előbbiektől minél nagyobb lendületet kívánunk. Nemzeti feladatunk helyzetün-
kön alapul, nemzeti irányt szolgál, nemzetet akar nevelni. Imre Sándorral pedig elmondhat-
juk, hogy: „A nemzeti irányt... az a nevelés szolgálja, amely a nemzet helyzetén alapul, a 
nemzet feladatának, erejének, szükségleteinek számbavételén, tehát biztos talajon áll, és nem 
általánosságokban halad előre, hanem tudatosan igyekszik a közvetlen célokat egymás után 
megvalósítani." 

(A hódmezővásárhelyi református gimnázium évkönyve. 1938.47-50. old.) 

A honismeret a lelkészképzésben 
a Sárospataki Református Teológiai 
Akadémián1 

A magyarországi református lelkészképzés több évszázados hagyományokat hordoz. Ez a 
tény a gyakorlatban kettős meghatározottsággal van jelen. Egyrészt a „megszentelt", vagyis 
az idő próbáját kiállt tradíciók gazdagítják a teológiai képzést, másrészt a következetes érvé-
nyesítésük nem csekély tehertétellel jár, elsősorban a képzésben részt vevő hallgatók számára. 

A hagyományos képzési struktúra fenntartása a „tiszteletes és tudós lelkipásztor" klasszi-
kus tételében szemlélhető leginkább. A boldog középiskolás éveket éppen hogy maga mögött 
hagyó diák már az első, alapozó évben két olyan „kemény eledellel" tápláltatik, mint a bibliai 
héber és görög nyelv, méghozzá nem csak felületes, általános, amolyan barátkozó viszony-
ban, hanem meglehetősen szigorú elvárások érvényesítésével. Egy esztendő múltán csatlako-
zik hozzájuk a harmadik klasszikus nyelv, a latin. Ezeket azután - különösen az első kettőt -
még csak nem is hagyhatja maga mögött a sikeres vizsgát követően, mert az exegézis tan-
tárgyban a képzés során minden félévben találkozik velük. Mindezek beleágyazódnak az 
egyház történetének folyamán különféle diszciplínákra felosztott, enciklopédikus ismeretek 
átadására és elmélyítésére törekvő elméleti- és gyakorlati teológia rendszerébe. A hagyomá-
nyos tantárgyak olyan széles ismeretanyagot ölelnek fel, hogy önmagukban is komoly feladat 
elé állítják a teológiai hallgatót. Miután azonban az egyház lételeme a misszió, a világ felé való 
felelősségteljes és hatni akaró odafordulás, a lelkészképzés nem hagyhatja figyelmen kívül 
azokat a tudományágakat, amelyeknek szintén van mondanivalójuk az emberről és az ember-
hez. Ezeket a maga szempontjából nem csak kritikai interpretációban ismerteti a Teológia a 
képzés során, hanem ismeretként igyekszik a gyakorlati lelkipásztorkodás javára át is adni. 
Ma már nem igen kérdőjelezi meg senki, hogy a valláspedagógia, pszichológia, mentálhigié-
né és szociológia jelenléte a lelkészképzésben nagyon is a helyén van. Viszont ezek a tárgyak 
szinte észrevétlenül, a modern lelkipásztorkodás előtt tornyosuló feladatokra adott válasz-
ként váltak a képzés részévé, anélkül, hogy a hagyományos diszciplínákból adódó ismereti 
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igényeket nyíltan korlátozták, vagy limitálták volna. Márpedig a XXI. század diákjainak szel-
lemi befogadó képessége nem nőtt egyenes arányban az elsajátítandó ismeretek halmozódá-
sával. Mindebből következik, hogy valamiféle látens harc folyik a Teológián oktatott tantár-
gyak között, mely küzdelem attól függően dől el, hogy milyen szigorú a tanár. Mindezek is-
mertetése pedig témánk szempontjából azért fontos, mert joggal vetődhet fel a kérdés, hol 
van itt hely, idő és energia a honismeret számára? 

A kérdésre adott válasz első felében a református lelkészképzésben máig meglévő reformá-
tori örökségre kell felhívnom a figyelmet. A reformáció kérdése a maga alapvető mivoltában 
nem pusztán elvont, elvi teológiai problémaként merült fel nálunk, kiegészülve esetleg a klé-
rus morális színezetű kritikájával, nem is csupán individuális megközelítésben, hanem fele-
letként a történelmi helyzetből eredő válsághangulatra. Nem egyszerűen az egyházért aggó-
dó, üdvösségüket kereső elkötelezett emberek felvetése volt a tan és az élet megtisztítása 
szükségességének gondolata. Reformátoraink a következetesen végbemenő reformációt az 
ország - ha úgy tetszik a nemzet - élet-halál kérdésének tekintették. Ügy szólították meg üze-
netükkel az egyént, hogy őt és boldogulását nem választották el az ország ügyétől és boldog-
ságától. Míg az alapvető kérdésben Luther a maga számára kereste a kegyelmes Istent, addig 
a magyar reformátorok az ország számára is meg akarták találni Őt. A református lelkész ma 
sem lehet közömbös népe sorskérdései iránt, ha hitelesen akarja megszólítani a rábízott üze-
nettel annak tagjait. Ebben az értelemben a honismeret elkötelezettséget jelent az iránt a nép 
és nemzet iránt, amelynek közösségében a lelkipásztor elhívását kapta. 

A református lelkészképzésben viszonylag jelentős hangsúllyal szerepel az egyháztörténet 
oktatása. Patakon ez 10 szemesztert fog át. Ennek mintegy harmadát tölti ki az egyetemes -
tulajdonképpen európai - , míg kétharmadát a magyar protestáns egyháztörténet. Két félév-
ben kerül előadásra a pataki kollégium története, amely bevallottan az elkötelezés - de nem a 
fanatizmus - szolgálatában áll. Az „Anya Oskola" olyan nagy hagyományokkal, kiemelkedő-
en jelentős múlttal rendelkezik, hogy históriájának előadása önmagában is jelentős a honis-
meret kérdésének összefüggésében. A hazai református lelkészképzésben az önálló tantárgy-
ként megjelenő kollégiumtörténet - legjobb tudomásom szerint - pataki sajátosság. 

Jelen van és hat a közvetlen pataki hagyomány is. Sárospatakon az 1931 /32-es tanévben in-
dult meg az ún. faluszemináriumi munka a szociológiai érdeklődésű teológiai hallgatókkal, 
Újszászy Kálmán professzor vezetésével. A szeminárium jellegét meghatározta, hogy a pataki 
lelkészjelöltek döntő többsége falun végzendő szolgálatra készült, lévén a Tiszán inneni refor-
mátus egyházvidék Trianonban minden városát - Miskolcot, Egert és a fél Sátoraljaújhelyt ki-
véve - elvesztette. A célkitűzések között igen hangsúlyosan szerepelt, hogy a szemináriumi 
munka közben, annak segítségével, a diákokban olyan helyes magatartás alakuljon ki, ame-
lyet mint leendő lelkészektől a nemzet, az egyház és a falu megkíván. Arra is céltudatosan 
igyekeztek, hogy alkalmasakká váljanak a faluban rejlő szellemi és tárgyi értékek mentésére. 
A teológusok itt megkapták azokat az alapokat, amelyre építkezve a szociológia, szociográfia 
vagy etnográfia területén tovább képezhették magukat. Az elméleti munkával párhuzamosan 
gyakorlati foglalkozásként a Bodrogköz, Hegyalja és Hegyköz és más Tiszán inneni régió fal-
vaiban kutató- és gyűjtő utakat szerveztek. E munka során felhalmozódott, rendkívül jelentős 
anyag jól rendezetten a Tudományos Gyűjtemények Adattárában a kutatók - és nem utolsó 
sorban az ismét megindult (1991) lelkészképzés következtében - a pataki teológusok rendel-
kezésére áll. 

Az 1930-as években elkezdett és hagyománnyá szilárdult, majd a református kollégium 
erőszakos felszámolásával (1951-1952) egy időre megszűnt szép munka elevenedett meg az 
1998/99-es tanévben az Egyháztörténeti- és a Gyakorlati Teológiai Tanszék keretein belül 
megalakult Faluszeminárium Kutatóintézet létrejöttével. A harmincas évek foglalkozásainak 
tanulmányozása után a hallgatók az akkor feltárt adatok tükrében gyakorlatilag is megvizs-
gálják az egykori elődök által kutatott települések életében végbement változásokat. Egy-egy 
tanévben 10-15 hallgató veszi fel általában ezt a szemináriumot, azaz a teológusok 8-12 %-a. 

Könnyen tűnhet úgy, hogy a lelkipásztori munka és a honismeret közötti hídépítés erőlte-
tett. Éppen abból következően, amit fentebb a lelkipásztori hivatásra készülés sokrétűségéről 
írtam, felvetődhet a gondolat, hogy vajon nem felesleges teherként nehezedik-e a lelkész vál-
lára a honismereti munka elvárása, az amúgy is számos gonddal járó munkája közben? Évti-



zedekkel ezelőtt Újszászy Kálmán megállapította, hogy a lelkipásztor munkájának abban van 
alapvető akadálya, ha nem ismeri kellőképpen azokat a tényezőket, amelyek annak a közös-
ségnek szemléletét, kegyességét, gondolkodását formálták, amelyben hivatását végzi. „Az a 
sokszor panaszképpen elhangzó megállapítás, amely az elmélet és a gyakorlat másságát 
hangsúlyozza, gyakran éppen olyankor születik meg a lelkipásztor ajakán, amikor a magában 
hordott , és benne legtöbbször teológiai tanulmányai alatt kialakult kép szembe találja magát a 
valósággal, amelynek sokszor merőben ismeretlen, sőt idegen vonásai a lelkipásztor munká-
ját és őszinte szolgálni akarását zavarja, sőt sok esetben meg is gátolja. Ez az a pont , ahol a ma-
gyarrá tevő tényezők kutatásának a szükségessége nyilvánvalóvá lesz..." (A lelkipásztor 
mint hungarológus). A magyarságismeret az eredményes lelkipásztorkodásnak nem jelenték-
telen előfeltétele tehát. (Ezen a ponton legyen szabad személyes indíttatásomra utalnom: úgy 
váltam egyháztörténésszé, hogy lelkésszé szentelésünkre készülve, meghallgattam Újszászy 
Kálmán előadását a gyülekezet múltja kutatásának alapvető fontosságáról, és elhatároztam, 
hogy a hallottak értelmében igyekszem hivatásomat betölteni.) A honismereti munka egyál-
talán nem vonja el a lelkipásztort a jelen feladataitól - mint ahogy a gyülekezettörténeti kuta-
tás elhanyagolását indokolni szokás. Újszászy azt is világosan kifejezte, hogy a honismeret 
nem ábrándos múltba révedés, hanem: „a mindenkori jelent is magába foglaló ismeretanyag. 
A honismeret egyáltalán nem pusztán emlékek gyűjtése; a múlt mellett a jelen ismeretét is 
magában foglalja, tartalmazza. Voltaképpen ez a hangsúlyos anyagában. Sőt, a honismeret 
olyan ismeretanyag, amely a jövőt is meghatározza, elénk vetíti. . ." (Gondolatok a honismere-
ti munka jelentőségéről). Újszászy megállapításainak szellemében tehát a honismereti munka 
a lelkipásztor számára nem „passzió, hobby", hanem felelősségét és kötelességét ébren tartó 
és folyamatosan erősítő, őt a közügyek emberévé formáló tevékenység. Ha ugyanis szolgálati 
területét a múlt-jelen-jövő összefüggéseiben vizsgálja, szerzett ismeretei segítésre, szolgálat-
ra, a negatívumok kiküszöbölésére és a pozitívumok erősítésére sarkallják. A református lel-
kipásztor pedig nem húzódhat az individualizmus kényelmes csigaházába, hanem céltudato-
san, „a szó igazi értelmében a polis, a köz szolgájává, politikussá, aki él s - ha úgy jön - meg-
hal azért, amit csinál" - kell válnia. (Gondolatok a honismereti munka jelentőségéről). 

Dienes Dénes 

Irodalom: Barcza József (et al. szerk.): A Magyarországi Református Egyház története 1918-1990. Sáros-
patak, 1998. - Balassa Iván (et al. szerk.): Újszászy Kálmán Emlékkönyv. Budapest-Sárospatak, 1996. 

A katolikus felsőoktatási intézmények 
és a helytörténet1 

Magyarországon jelenleg 50 óvodát, 96 általános iskolát, 50 gimnáziumot, 19 szakképző in-
tézetet, 6 felsőoktatási intézményt, 6 alapfokú művészeti iskolát, 1 napközi otthont és 61 kol-
légiumot vezetnek katolikus közösségek és szerzetesrendek. A katolikus iskolák száma 1990 
óta napjainkig folyamatosan növekszik. Ezek közül csak a kifejezetten egyházi jellegű intéze-
tekkel (szemináriumokkal) foglalkozom. Kihagytam a vizsgálódásból tehát a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem világi karait, az esztergomi és a zsámbéki tanítóképzőt, valamint az állami 
tanárképzőkkel közösen működtetett katolikus hittanár képzést. 

Egyházmegyei hi t tudományi főiskola, illetve szeminárium jelen pillanatban Budapesten 
(egyetemi szintű), Egerben, Esztergomban, Győrött (egyetemi szintű is), Nyíregyházán (gö-
rög katolikus, egyetemi szintű is), Pécsett, Szegeden (egyetemi szintű is), Vácott és Veszprém-
ben működik. Uj alapítású s még nem teljesen működőképes a SAPIENTIA Szerzetesi Hittu-
dományi Főiskola. A magyarországi szerzetesrendek hagyományosan saját kereteik között 
nevelték növendékeiket, mindegyik önálló teológiai főiskolát tartott fenn. A működésüket 
1989/90-ben újrakezdő rendek igyekeztek főiskolai szintű képzésüket is elindítani. Ez több 
esetben nem volt lehetséges. így pl. a ferences rend erdélyi és két hazai provinciája közösen 
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képezi növendékeit. Az újjászervezett rendek tagjainak átlagéletkora magas, a képzett, taní-
tásra alkalmas szerzetesek nagyon kevesen vannak. Ezért határozták el egy közös szerzetesi 
főiskola alapítását. 

A katolikus egyház keretein belül az elmúlt mintegy 200 évben Magyarországon is hagyo-
mányosan komoly történeti munkálatok folytak. Elég itt néhány nevet megemlítenem: Knauz 
Nándor, Fraknói Vilmos, Karácsonyi János, Ipolyi Arnold. A XX. századiak közül kiragadva 
pedig Erdélyi László, Juhász Kálmán, Adriányi Gábor, Szántó Konrád nevét említeném. 
Mindegyikük foglalkozott helytörténettel is. 

A helytörténet oktatása nem volt jellemző a katolikus teológiákra. A tananyag inkább szé-
lesebb körben mozgott: egyetemes egyháztörténelem, magyar egyháztörténelem. Ennek elle-
nére régebben szinte mindenütt folytak mind a tanárok, mind a növendékek részéről helytör-
téneti munkálatok: plébániák, egyházközségek történetének feldolgozása. Erre nagyon jó ke-
retet nyújtottak a XX. században a szemináriumokban egymás után elinduló Magyar Egyház-
irodalmi Iskolák. Ezek a kispapok önképzőkörei voltak. Eredeti célkitűzésük a magyar teoló-
giai szakirodalom megteremtése volt. Számtalan gyakran ma is használható fordítás született 
ezekben a műhelyekben. A fordítások mellett lassan az önálló művekre is sor került, köztük 
történeti vonatkozásúakra is. 

Milyen a jelenlegi helyzet? 
AI I . vatikáni zsinatig a katolikus egyház sokkal komolyabb érdeklődéssel fordult a saját 

múltja felé. Az 1960-as évek közepétől azonban világszerte megfigyelhető, hogy az érdeklő-
dés előterébe a pasztoráció, az evangelizáció került. Időnként olyan hangok is hallatszottak, 
hallatszanak, hogy a múlt vizsgálata ábrándos merengés csupán, elvonja az egyház igazi kül-
detéséről, hivatásáról a figyelmet Ez a hangsúlyváltás a hivatalos dokumentumokban is meg-
figyelhető. Az 1918-ban életbe léptetett egyházi törvénykönyv az egyháztörténelmet a legfon-
tosabb tantárgyak közé sorolta, az 1983-tól érvényes Codex a filozófiai tanulmányokra (ide 
sorolja a történelmet is) két évet ír elő, s magát az egyháztörténelmet a nyolcadik - gyakorlati-
lag az utolsó - helyre teszi. Ezután már csak a konkrétan meg nem nevezett „egyéb segéd- és 
szaktudományok" következnek. 

Ez a szemlélet megmutatkozik a magyarországi katolikus felsőoktatásban is. Az egyház-
történet oktatása változatos képet mutat. Az előírásoknak megfelelően az első két évre osztják 
be, de nem egységesen, hogy hány félévben. Pécsett és Nyíregyházán pl. 4 félévre heti 2 óra a 
jut. Szegeden korábban 4 félév volt heti 3 órában, ez 1993-tól megoszlott 2 óra egyetemes, 1 
óra magyar egyháztörténetre. Az idei tanévtől főiskolai szinten 2 félévre csökkentették, és 
megszüntették a magyar egyháztörténet oktatását. Az egyháztörténelem hagyományosan 
szigorlati tárgy volt, újabban ebben sincs egység. Budapesten, Nyíregyházán annak tekintik, 
Pécsett csak a teológia szakon (kispapok), hittanár szakon nem. Szegeden korábban mindenki 
számára kötelező volt, 4-5 éve csak az egyetemi tagozat számára. Itt a kispapok nagyobb része 
nem szigorlatozik e tárgyból. A magyar egyháztörténet oktatása - ismeretem szerint - jelenleg 
mindössze két helyen, Budapesten és Nyíregyházán folyik. Nyíregyházán az egyetemi szintű 
képzésben írják elő a magyarországi görög katolikusok történetének oktatását. 

Szemináriumi formában általában indíthatnak, indítanak stúdiumot az egyetemes vagy 
magyar egyháztörténelem köréből. A legtöbb helyen előírják, hogy a diplomamunka elfoga-
dásához hány a tárgyba vágó szeminárium szükséges. Nyíregyházán például a diplomához 4 
tanegység szakszeminárium kell. Szakdolgozat csak olyan tárgyból írható, amelyből mini-
m u m 2 félév szakszemináriumot teljesített a hallgató. Szegeden az egyetemi tagozaton írnak 
elő egy vagy két egyháztörténelmi szemináriumot, 10 félév alatt összesen 8-10 szemináriu-
mot kell hallgatni, fospapoknak és főiskolai hittanár szakos hallgatóknak egyháztörténelmi 
szeminárium nem kötelező. Főiskolai hittanár tagozaton 8 félév alatt 5 szeminárium az elő-
írás. Pécsett a diplomamunka témaválasztását némileg korlátozzák; egyháztörténetből az 
egyháztörténelem tanszék diplomaszemináriumot csak teológiai témakörökben indíthat. A 
helytörténet pedig nem kifejezetten teológiai diszciplína. Győrött nincs kötelező egyháztörté-
neti szeminárium, de az érdeklődő hallgatókkal a tanár (dr. Szabó Tamás) szívesen foglalko-
zik. Egy dolgozatról tudunk, amely a XI. századi magyar-szentszéki kapcsolatokkal foglalko-
zik. 

Bizonyos mértékig a helytörténet kategóriájába sorolható a vallási néprajz és a művészet-
történet is. Vallási néprajzot ismereteim szerint csak Pécsett oktatnak. Az ottani tanárnő, 
Lantosné dr. Imre Mária a hallgatókkal mindig írat dolgozatot, amelyek valamilyen népi ha-



gyományt, illetve helytörténeti vonatkozást dolgoznak fel. Művészettörténetet Esztergomban 
(felhasználva a Keresztény Múzeum jelenlétét) és Nyíregyházán tanítanak. Ez utóbbi helyen a 
hangsúly a bizánci művészeten van. 

A hivatalos állásfoglalások, vélemények, tanrendek elég lehangoló képet festenek. Ennek 
ellenére a katolikus teológiákon arányait tekintve nem elhanyagolható a történeti-helytörté-
neti jellegű szakdolgozatok száma. Nyíregyházán dr. Janka Györgynél (a tőle kapott kimuta-
tás szerint) 1995-től 2001-ig összesen 20 helytörténettel kapcsolatos diplomamunka született. 
E munkák általában egy-egy görög katolikus egyházközség történetét mutatják be. Szegeden 
1992 és 2001 között 45 helytörténeti jellegű szakdolgozat készült dr. Lötz Antalnál, illetve ná-
lam. E dolgozatokban a hallgatók itt is egy-egy egyházközség történetét dolgozták fel, de fő-
leg az utóbbi időben törekedtünk a szorosabban vett plébániatörténet fogalmát kiszélesíteni, 
hogy az egész településről alakítsanak ki képet a szerzők. Érdeklődő hallgatók jóvoltából a 
vallási néprajz irányába is sikerült elindulni; két katalógust is tartalmazó szakdolgozat ké-
szült Kistelek, illetve Bácsalmás környéki út menti keresztekről terepbejárás segítségével, egy 
a máriabesnyői búcsújárásról a helyi História Domus alapján, egy pedig a Gyöngyöspüspöki 
Szűz Mária Társulatról (ez utóbbi dr. Barna Gábor vezetésével). Helytörténethez kapcsolódó 
szemináriumot Szegeden a pszichológiai és pedagógiai tanszék keretében Savai János is tart. 
Ennek alapja a saját licenciátusokkal és iskolatörténettel kapcsolatos kutatás. 

Melyek a legfőbb problémák intézményeink helytörténeti oktatásában? 
Az egyik a latin nyelv hiányos ismerete. A korábban általánosan használt és tanult latin 

nyelvet a szemináriumokban is felváltotta a magyar. Bár a római irányelvek továbbra is ki-
emelik a latin nyelv fontosságát, ezt általában nem valósítják meg. A hallgatók között elég rit-
ka, aki gimnáziumban latint tanult. A teológiai főiskolákon a kispapok általában csak két fél-
éven át tanulnak latint. Szegeden a kispapok 2 félév úgynevezett „alap latint" és két félév egy-
házi latint tanulnak. Az egyetemi tagozaton a civileknek csak az „alap latin" kötelező. Főisko-
lai tagozaton egyáltalán nincs latinoktatás. Pécsett a teológusképzésben előírják a latin záró-
vizsgát. 

A másik gond a hallgatók előképzettségének színvonala. Általánosan tapasztalt jelenség a 
magyar felsőoktatásban, hogy a hallgatói színvonal csökken. A teológiai képzésben már rég-
óta érzékelhető volt egyfajta kontraszelekció. A papi pálya sokak számára anyagi szempont-
ból tűn t / tűn ik vonzónak, inkább szakmának tekintik egyesek, mint hivatásnak. Mégpedig 
olyan szakmának, amelynek megszerzése aránylag kevés erőfeszítést s még kevesebb érdek-
lődést igényel. Nem elhanyagolható ugyanakkor azok száma sem, akik vallásos, jobban 
mondva érzelmi késztetéstől s nem szellemi kíváncsiságtól hajtva választják ezt a pályát. Ez 
utóbbiak között jelentős a civil hittanárjelöltek száma. 

Nem kedvez a történetiségre törekvő oktatónak a kreditrendszer bevezetése sem. A hallga-
tók túlterheltségének enyhítése gyakran visszatérő formula. A teológia komplexebb szak, 
mint a tanárszakok, többek között filozófiát, történelmet, ókeresztény irodalomtörténetet, 
nyelveket, vallástörténetet, bibliatudományt, szisztematikus teológiát kell tanulni, tanítani. A 
tanárképzésre vonatkozó állami előírások (pedagógiai-pszichológiai óraszámok) teljesítése 
elsősorban a történeti tárgyakat érinti hátrányosan. 

Gyakran az okoz gondot, hogy az újabb szellemi-teológiai áramlatok nem kedveznek a ka-
tolikus egyházban a történetiségnek. A zsinati megújulás sokszor abban jelentkezik, hogy a 
legkülönbözőbb szinteken igyekeznek a korábbi gyakorlatokat, hagyományokat visszaszorí-
tani. A korábbi vallásos formákat a mai felfogás hajlamos a népi vallásossághoz sorolni, s a 
népi vallásosságot egészében véve, különbségtétel nélkül, egyfajta babonás, mágikus rituálé-
nak tekinteni. Jó példa erre, amikor az 1970-es évek elején Lékai bíboros körlevélben kérte a 
magyar papságtól, hogy segítsék Erdélyi Zsuzsanna akkor kezdődött népi imádság gyűjtését, 
jó néhány plébános felháborodottan elutasította ezt, mondván, éppen eleget küzdöttek a ba-
bonaság ellen, nem fogják most éppen azt elősegíteni. Manapság pedig nem is kevés fiatal 
pap vallja, hogy a szentmisén kívüli paraliturgikus gyakorlatokat (litánia, rózsafüzér stb.), 
amelyekre főként vidéken ma is igény van, fel akarja számolni. 

Ha megnézzük az elmúlt tíz évben kiadott könyveket, tanulmányokat, azt tapasztaljuk, 
hogy sok templomról, egyházközségről jelentek meg kisebb-nagyobb ismertetők. Ezek nagy 
része a Tájak, korok, múzeumok sorozathoz tartozik. Egyházközségek vagy önkormányzatok 
is adtak ki műveket, de ezek színvonala eléggé hullámzó. A TKM sorozatot most ne is vegyük 
különösebben figyelembe, mert ezek szerzői eleve régészek, történészek. Ha a másik csopor-
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tot vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy szerzőik mintegy fele laikus. Összességében tehát a ka-
tolikus egyházzal kapcsolatos helytörténeti publikációk mintegy 20-25 %-át írták egyházi 
személyek. 

Végkövetkeztetésem tehát: jelenleg a katolikus felsőoktatási intézmények szerepe a pap- és 
tanárjelöltek honismereti felkészítésében elég kicsi, s az emberileg számítható tendenciákat fi-
gyelembe véve a jövőben nem javulni fog, inkább tovább csökkenni. 

Pintér Gábor 

Kossuth Lajos levele dr. Hornyai Bélához 
Sátoralj a-Ujhelybe 
(részlet) Turin, február 12.1890. 

Üdvöz löm Önöket Uraim! és szívem leghőbb érzelmeivel üdvözlöm a nekem oly felejthetlen 
emlékű város polgárságát a culturalis célú társadalmi tevékenység mezején. 

Ismeretesek a római költő szavai a kifejezhetlenül édes vonzerőről; melylyel a szülőföld bír, ennek 
az édes vonzerőnek kútfeje nem maga a születés ténye, hanem a gyermekkor kedves emlékezetei, 
melyek az embert sírig kisérik, kitörölhetlenül, felejthetlenül. Én Monokon születtem, amott a sze-
rencsi hegy tövében, ahol a rege szerint Árpád a honalapítás első áldomását megüllötte; de engem 
szüleim még mint csecsemőt vittek el születésem helyéről s nincs emlékezetemben semmi, ami arra 
vonatkoznék. Engem életem legelső emlékezetei Ujhelyhez csatolnak, a szülőföldhöz ragaszkodás 
édességével. Ujhely volt gyermekkorom bölcsője, annak nevéhez van fűzve agyam értelmi mécse 
felpislangásainak emléke nemcsak, hanem Ujhely volt úgy az élet gondjaival, mint a polgári köteles-
ségekkel megbirkózásom első kísérleteinek küzdtere is. 

Ami a madárfiunak első bizonytalan szárnypróbálgatásainál, az anyai fészek, nekem ez 
Sátoralja-Ujhely volt. Sok mindenfelé hányt vetett túlhosszura nyúlt életem viszontagságainak fer-
getege, sok helyütt laktam, de valahányszor sóhajt hajtott és hajt (jaj beh gyakran hajt!) a honvágy aj-
kaimra, a sóhajba, mint otthonomnak, mindig Ujhelynek emléke vegyül bele. Minő játékszer a sors 
kezében az ember fia! Ujhelyből indultam ki a cselekvő élet göröngyös útjára és íme! Turinban vég-
zem hontalanul, ha nem is egészen üres, de főcélját vesztett életem útját, melancholicus gondolat, 
hogy ennek igy kellett megesnie! de ha maradt fel valami nyoma fáradalmas zarándokolásom léptei-
nek, mely velem nem pusztul el, az a nyom Ujhelyre vezet vissza. 

Ott lettem férfiúvá, ki amint a gyakorlatias irányban tisztába jő magával az élethivatása s az embe-
ri és polgári kötelességek intelmei felől, lerázza magáról a tapasztalatlan életkor botlásainak porát, 
melyben magamféle közönséges embernél az ösztönök még erkölcsi egyensúlyba nem juthattak, és 
amint most életem végén a jóakaratnak a távol hazából, hozzám érkező tanúsításai felköltik agyam-
ban a kérdést, hogy miként jutottam azon elhatározásokhoz; melyeknek tettekké érlelését hazámfiai 
jóindulatukra méltatják, ott látom magamat üldögélni az újhelyi Várhegy, akkor még fennállott rom-
ja mellett, meg a Magashegy ormain el-elmerengve az érdekes vidék szemléletében, melyhez a hon-
foglalástól kezdve a haza jogainak, a nemzet szabadságának védelmére vívott harcok során végig, a 
magyar történelem annyi lelkesítő mozzanatainak, s annyi dicsőséges névnek emlékezete van fűzve, 
mint az országnak talán semmi más vidékéhez. Ez elmerengések között kezdtem komolyan számot 
vetni hazánk történelmének tanulságaival, tisztába jönni Nemzetem jogai megcsorbításainak; pan-
gásának elmaradásának kútfeje s bajai orvoslatának kellékei felől, ott érlelték meg a vidék történel-
méből kisugárzó inspirációk bennem az elhatározást, a nép s a nép által a haza szabadságának szen-
telni életemet s megbirkózva helyzetem szerénységének akadályaival, megkísérlem, hogy erős aka-
rattal mit képes tenni a hazának szentelt csekély tehetség. 

Ilyen emlékek kötnek engemet Sátoralja-Ujhelyhez, hát természetes; hogy meleg érdeklődést kelt 
fel bennem minden, ami, Ujhelyre vonatkozik, de ha mindennek örvendek, ami ott életre, fejődésre; hala-
dásra mutat, fokozott mérvben vált örömömre a culturalis érdekű mozgalom, mely felől az Ön leveléhez csatolt 
felhívásból értesültem. Ez az irány áll legelői nemzetünk szükségei között. Erőfejlésre van szüksége, 
hogy magának jövendőt Ígérhessen, s a nemzet ereje fejlesztésének értelemfejlesztés a kútfeje. A 
48-iki korszak adott jogokat a népnek, de képességet a jogok üdvös gyakorlatára csak értelemfejlesz-
tés adhat . (...) 

Köszönettel tartozom Önnek Uram! ha módját találná tudomására juttatni Ujhely városa polgár-
ságának, hogy ámbár már 58 éve, hogy a sors onnan elszakított, szeretet s kegyeletes ragaszkodás él 
szivemben a város iránt, a melyhez annyi kedves visszaemlékezés csatol, s hogy én büszkeségem-
nek tartom magamat újhelyi magyar embernek nevezhetni. (...) 

Van szerencsém önt tisztelt uram nagyrabecsüléssel üdvözölni. 
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HAGYOMANY 

Ha még egyszer azt üzeni... 
Kossuth Lajos a magyar néphagyományban 

A nap heve nem vész el. Hiába 
A langy eső sem ömlik a tájra. 

Ha lesz oly kor, hogy a népek előtt 
A nemzet és haza összeomolt 

S nem lesz hon, csak világ, - a magyarnak 
Lesz hazája, mert Kossuthja volt!... 

(Ady Endre, 1899) 

Szülőfalumban, a Székesfehérvár melletti Zámolyon, ma is emlegetik a Vértes erdejében a 
Kossuth-vágást, ahol 1848-49-ben gróf Lamberg erdejét fejsze alá vették: a zsellérek, árendás 
birtokosok téli tüzelőt, később irtásföldet akartak maguknak ott nyerni. Tanítónk, Szabó Ist-
ván még az 1960-as évek első felében is mesélt nekünk a Kossuth-vágás megtorlásáról. Császári 
katonák 1849 augusztusában nyilvánosan, durván megbotozták Zámoly község bíráját és 
elöljáróságát. A XIX. században született zámolyi öregek Kossuth apánknak nevezték a szabad-
ságharc kormányzóját, ahogy a korabeli katonadalban, a Kossuth-nóta egyik változatában, a 
honvédek is: 

Kossuth Lajos édesapám, 
Felesége édesanyám! 
Én vagyok az igaz fia, 
Magyarország katonája. 

Kossuth Lajos hazai kultuszának csúcsa kétségtelenül a Kossuth-nóta, nemzeti szimbó-
lummá vált népdalunk, amelynek refrénje (Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza!) ma is a Ma-
gyar Rádió Kossuth adójának közismert szignálja. A Kossuth-nótával a néprajzkutatók közül 
Ortutay Gyula foglalkozott. Kimutatta, hogy szövegében és dallamában kuruc kori elemek, a 
XVIII. századi verbuválásokat idéző részletek találhatók. A közelmúltban az is felvetődött, 
hogy a Kossuth-nótát Egressy Béni, a Szózat, a Nemzeti dal és a Klapka induló zeneszerzője, írta 
és komponálta. Különböző szövegváltozatait az egész országból ismerjük. Ozoránál a diadal 
előtti éjszakán a honvédek és a nemzetőrök ezzel a szöveggel énekelték a tábortüzek mellett: 

Máma nem lesz takarodó, Kossuth Lajos azt izente, 
Ez a nap nem arra való. Elfogyott a regimentje. 
Tüzek mellett daloljatok, Nem fogyott el, mind itt állunk, 
Éberségben maradjatok, S győztes virradást kívánunk. 

Éljen a haza! Éljen a haza! 

A szabadságharc bukása után olyan szövegváltozatait is énekelték, amelyekből hiányzik 
Kossuth Lajos neve: 

Felsütött a nap sugára Fehérvárról jött a levél, 
Kedvesemnek ablakára. Hogy babám magyartól nem fél. 
Örömünk lesz nemsokára, Jó hír jött hát örömemre, 
Rosszakarók bosszújára, A szomszédnak forr a mérge. 
Éljen a szép lány! Éljen a magyar! 

A szövegben említett „fehérvári levél" nem más, mint Fejér megye hűségnyilatkozata Kos-
suth Lajos kormányzónak. A Függetlenségi Nyilatkozat kiadása után, 1849. május 21-én Fejér 
megye bizottmánya nyilatkozatában a köztársaság melletti hűségéről biztosította a kormány-
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zót. A Kossuth-nóta természetesen a szabadságharc bukása után, az önkényuralom idején is 
felhangzott a nép ajkán: titokban otthon, vagy a szőlőhegyi, pincebeli összejöveteleken éne-
kelték. A dal szövege ekkor már a bujdosó Kossuthról beszélt: 

Kossuth Lajos elbujdosott, Száműzték a nagyvilágba, 
bánatába könnye csurgott. a szabadságnak nincs hazája. 
Ne sírj, ne sírj Kossuth Lajos, De eljön még majd a mi napunk, 
visszavár sok régi harcos. fényes lesz a rozsdás kardunk. 

Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza! 
(Sárbogárd) 

Hasonló dalszöveget találunk Kátai Király István perkátai földműves 1860 körül keletke-
zett kéziratos daloskönyvében. A dal szerint Kossuth Lajos visszatérve a koronával együtt a 
legendás Mátyás király igazságát is meghozza a magyar nép számára: 

Majd meg segít a magas ég 
Kosut Lajos vissza jön még 
vissza hozza a koronát mátyás királ igasságát 
Kosut Lajos Kosut Lajos 
most az ország dolga bajos... 

A levert szabadságharc után, az önkényuralom korában Kossuth Lajos neve, a Kossuth-nó-
ta dallama is a császári elnyomás elleni tiltakozást jelentette. Ezért a rendőrség kijátszására 
semleges tartalmú szöveget énekeltek a Kossuth-nóta dallamára: 

Müller Gyula nagy naptára, 
Szerkesztette Friebajsz István, 
Emich Gusztáv betűivel, 
Ezernyolcszázötvennégyben. 

A fiatal József Attila 1922-ben, két évvel a trianoni békeszerződés aláírása után, verset írt a 
Kossuth-nóta dallamára: 

ESIK ESŐ MAGYAR FÖLDRE.... 
Ad notam: „Kossuth Lajos azt üzente..." 

Esik eső magyar földre Szétszaggatott édes honunk 
Kossuthnak is hull a könnye, Kebeléről síró jajunk. 
Hull a könnye keserűen, Kossuth szívét hasogatja: 
Kossuth Apánk sír a mennyben, Hejh, nem vigad a magyarja! 
Magyar népén, árvaságán, Magas mennyből magyar földre 

Elveszett hónán. Hull Kossuth könnye. 
Ha majd egyszer Kossuth lejön 
Átrohanunk vízen, tűzön! 
A Magyarhon ismét szép lesz, 
Csak ne csüggedj édes Hazánk: 

Jön Kossuth Apánk! 
Ujváry Zoltán hangsúlyozta, hogy a Kossuth-nóta változatok hátterében egy nép, az egész 

nemzet érzülete nyilvánult meg. Magyar Zoltán véleménye szerint a Kossuth-nótában Kos-
suth visszavárása fogalmazódik meg. 

Egy bicskei adatközlő így jellemezte a kormányzót: „Kossuth Lajos volt a szegények szó-
szólója 48-ban. Én azt hallottam róla, hogy ügyvéd volt fiatalkorában, aztán amikor látta, 
hogy a szegényeknek milyen nehéz az életük, szót emelt mellettük. Az urak ellenezték a poli-
tikáját, de Kossuth nem hagyta magát, aztán háború lett belőle." 

Az 1848-as jobbágyfelszabadítás parasztságunk tudatában Kossuth tevékenységének ered-
ményeként valósult meg: „Ezt a nagy kűfalat, ami van a szérűskertbe, robotosok hordták 
össze. Negyvennyolcba, március 15-én dalolva mentek haza a földekről. Kossuth apánk eltö-
rölte a robotot." (Csákvár) 

„Negyvennyócrul csak annyit tudok, hogy öregapám mesélte, hogy március 15-én még 
senki nem tudott az eseményekrül. Mert ide csak később jutott el a robot megszűntének a 
hire. Mert faluról-falura járt a hír a nép között. Mert az idő megérett már arra, hogy 
megszűnjön a robot, csak valakinek ki köllött kiátani. Hát Kossuth kikijátotta." (Felcsút) 
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A néphagyomány szerint Kossuth fortéllyal, múlatás közben érte el kitűzött célját a király-
nál: „Kossuth Lajos ügyvéd volt. Aztán Magyarország kormányzója lett. Egy királyi lakomán 
vett részt egyszer. Jó kedve volt a királynak, és Kossuth gyorsan kihasználta az alkalmas pilla-
natot. Borozás, nótázás közben aláíratott a királlyal egy levelet. Ebben volt a magyar szabad-
ság megírva." (Mezőszentgyörgy) 

„Kossuth Lajos vót, aki indítványozta ezt a forradalmat, hogy az uraktól a fődet vegyék el, 
hogy legyen a parasztoké." (Dunapentele) 

Putnoki József 1848 novemberében Pesten megjelent ponyvafüzetében Kossuthnak a job-
bágyfelszabadítás kivívásában és a honvédsereg szervezésében szerzett érdemeit foglalta 
versbe: 

Nép embere lévén a nép őt szerette; Talpra szólított fel minden magyar embert, 
Mert lábairól a békókat leverte, Fegyverre kelt minden, ki foghatott fegyvert, 
Levette nyakáról a terhes robotot, Mert Kossuth átkokat szórt annak fejére, 
Kivítta részire a szükséges jogot. Ki az ellenséggel nem szállna most szembe. 

A nép az 1848-as forradalom másik jelentős eredményének azt tartotta, hogy megszűnt a 
magyar katonák többéves szolgálata a Habsburg-birdalom távoli tartományaiban, és a hon-
védseregben a magyar lett a vezényleti nyelv. Nagyradán, Zala megyében az 1947-1948-as 
centenáriumi gyűjtés idején Vörös Ignác 64 éves adatközlő e vívmányokat Kossuth rendeleté-
nek tulajdonította: „Mesélte nagyapám, hogy Kossuth apánk rendelte el, hogy a katonák most 
már itthon maradjanak. És három évnél nem lehetett több a katonaság. Akkor is kaptak a má-
sodik évtől szabadságot, hogy a szüleiket meg a babájukat megláthassák. Mert negyvennyolc 
előtt sokat senyvedett a katona, senki sem szolgált még a falujabelivel sem, csak mind német, 
cseh, oláh, meg rác között, még magyarul is majdnemhogy elfelejtettek. Aki magyarul beszélt, 
vagy a németet szidta, megbotolták. Meg volt itt Radán valaki, nagyapám komája, aki két hó-
napig volt érte pinceáristomban." 

A helyi hagyomány szerint Kossuth toborzó útja során Móron is járt: „Kossuth maga járt itt 
toboroznyi. N e m vót ű ujan nagy ember, hogy ne gyütt vóna el, maga toborozta katonának a 
legényeket. Ez az én nagybátyám is úgy át be itt közibük önként, 18 éves korába. De akkor 
vótak ám magyar katonák, nem úgy mint most." 

Szakályban (Tolna m.) Németh Ferenc jómódú parasztgazda arról beszélt, hogy Kossuthon 
nem fogott a golyó: „Az én öregapám a Nemeskéri Kiss Pálnak volt az iskolatársa, később is 
mindig jóba voltak, tegezték egymást. Ez a Nemeskéri Kiss Pál Magyarország aranykulcsos 
titkos tanácsosa és Horvátország vicekirálya volt* Hát ettől kérdi az öregapám, mondd Pali, 
hogy lehet, hogy ilyen könnyen eltörölték az úrbért? Hát, tudod Józsi, az úgy volt, mondta 
Nemeskéri Kiss Pál az öregapámnak, hogy a Bottyán herceg** Kossuth mellinek szegezte a 
pisztolyt, de Kossuthon nem fogott a golyó. Erre aztán az urak mind megijedtek, hogy Kos-
suth az Isten embere, s körülvette a katonaság a termet, s az volt a szerencsés, ki előbb aláír-
hatta. Hát így törölték el az úrbért." 

Az első felelős magyar minisztérium kinevezéséről szóló hírversben maga mondja el Bécs-
ben a királynak, hogy pénzügyminiszterként milyen tennivalók várnak rá: 

Végre felségedtől bocsánatot kérek 
Mind ezeknek folytán most magamra térek 
Hogy Kossuthnak hinnak nem is kell mondanom 
Mert az én nevemet őrli minden malom 
Soká szabadkoztam de bizton hiába 
Engemis be vontak a kormány sorába 
El hagyott az erőm mert sokat dolgoztam 
Mig egész pokollal a népért birkóztam 
Annyi szenvedésen mentem már keresztül 
Hogy bele fáradtam testestül lelkestül 
Most hát nyugalomra lett volna szükségem 
S Ínyemre valóban nincs miniszterségem 
De mert ez a haza parancsol én velem 

* A valóságban Fiume kormányzója 1837-1848 között. 
" Gróf Batthyány Lajos (1807-1849) az elsó' felelős magyar miniszterelnök. 
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Melynek mindene van csupán pénze nincsen 
Mind ezeket vetém szivem szerént latra 
S fel kapaszkodtam a bérezés gondolatra 
Hogy Magyarországnak pénz ügyét intézzem 
S a lelki jol létet testivel tetézzem 

Való hogy szabadság szül dicső nemzetet 
De szabad a nemzet pénz nélkül nem lehet 
Kell hogy legyen elég ezüstje aranya 
Ló elli a csikót de abrak az annya 
Én pedig fogadom hogy pénzünk lesz elég 
Becsületes népnek ád a joságos ég 
S ha nem lesz az égbe akor én királyom 
Körmömmel a pokol mélyéből ki vájom 
De fogadom aztis hogy aranyunk holmi 
Idegen zsebekbe nem fog vándorolni 
S ha szükség lesz reá bankót is csinálok 
Lesz elég értéke már ezért jot állok. 

Pénzügyminiszterként valóban megteremtette az első magyar papírpénzt, a Kossuth-bati-
kót. Biztosította ezzel az anyagi alapot a magyar állam működéséhez, a honvédsereg felállítá-
sához. A világosi fegyverletétel után a lázadás legfőbb eszközeinek tekintett Kossuth-bankó-
kat a császári hatóságok nyilvánosan elégették, rejtegetőiket üldözték. Egy igen szép motívu-
mokat tartalmazó bicskei történet a Kossuth-bankók rejtegetése miatti zaklatásokról számol 
be: „Hogy 48 után milyen világ vót azt nem meséte öregszülém, csak azt meséte mindég, 
hogy vót neki rengeteg Kossuth-bankója. Gyűjtögette mindaféle szorgalmas asszony. Egyszer 
aztán halálra keresték mindazt, aki Kossuth-bankót tartogatott. Szülém belesütötte a magáét 
a tekert kalácsba, amit a fején vitt a vásárba. (Mert kalácsot sütött, aztán azt ott eladta.) De ott 
sem merte tartani mert az úton mindenhol azt kutatták a pandúrok, hogy kinél van Kos-
suth-bankó, mert azt felakasztják. Öreganyám hazaért osztán sebtibe beledobta az esővizes 
hordóba, s letakarta. Egy kis idő múlva megnézte, hát mind feljött a víz színére. Hirtelenjében 
nem tudott mást, hát lapátra tette, és elégette a kemencében. Meg is sirattta őket. Én meg 
mindég azt mondtam neki, mikor még élt szegény: 'Legalább egyet hagyott vón, öregszülém, 
hogy láthatnám, milyen is vót az a bankó!' 'Hadd el fiam, nem lehetett!' Szüle csak ennyit 
mondott ." 

Eötvös Károly írta Kossuth népszerűségéről, hogy minden ember ismeri nevét, látja alak-
ját. Ha egyebet nem tudna is, egy dalt mindenki tud róla. Móricz Zsigmond riportalanya, az 
öreg favágó, gyermekkorában Budán Lamberg felkoncolásának szemtanúja volt, látta 
Görgeit, Kossuthot. 1917-ben így emlékezett vissza rá: „ ő is ment sok tiszttel, olyan díszruhá-
ban, éljen Kossuth Lajos, éljen Kossuth Lajos! Azt is csak onnan tudom, hogy kiabálták nagy-
ba és ő kezet fogott a pórnéppel, nem az urakkal, hanem a pórnéppel, falusiakkal, a lóról." Fü-
lén 1947-ben a 66 éves Mennik Imre földműves így emlékezett rá: „A szabadságharc leverése 
után Kossuth Turinból irányította a negyvennyolcasokat. A hatvanhetes kiegyezést is ő irá-
nyította. Kossuth Lajos neve örökre bele van vésve a magyar szívekbe. Krisztus és Isten neve 
mellett ott áll Kossuth Lajos neve is a magyar ember lelkében." 

Erősítette a Kossuth-kultuszt, hogy halála után, 1894-ben a koporsóját Turinból hazahozó 
különvonat a Déli Vasút fontosabb magyarországi állomásain megállt. A gyászvonat ünnepé-
lyes fogadtatása mély nyomot hagyott a környék lakosságának emlékezetében. Domsa József 
81 éves komárvárosi és Baksa József 72 éves kiskomáromi szemtanúk a centenáriumi gyűjtés 
idején így emlékeztek vissza a Komárvároson is megálló különvonat fogadására: „Kinn vol-
tak az állomáson, mikor hozták haza, volt annyi nép, ki volt virágozva az egész vonat, mert 
hosszú volt, mert sok volt a kísérő. Itt vitték keresztül a pályaudvaron. Az egész falu nagy 
pompával várta. Kimentek virágokkal, meg zászlóval. Minden csinosan ki volt díszítve. Meg 
a cigányok muzsikáltak szép sirató énekeket. Még a cigányok is igen szerették. A falu apra-
ja-nagyja kint volt. Hosszú vonat volt, mert igen sokan kísérték. De csak rövid ideig állt itt." 
Gyászvonata negyed óráig időzött a székesfehérvári vasútállomáson, ahol hatalmas tömeg 
néma csendben fogadta a nemzet halottját, koporsójára tették a kegyelet virágait. Megelőzte 
ezt a városházi gyászközgyűlés és az evangélikus templomban tartott gyászistentisztelet. Két 
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gyászének is ránk maradt e szomorú alkalom kapcsán. Gáncs Jenő alkalmi versének első két 
versszaka tartalmazza a néphagyományban őrzött Kossuth kép fő vonásait: 

Uram! a te halottad Ő! Maghalt a mi édes apánk. 
Nemes, dicső! Nincs prófétánk. 
Legyen áldott emléked! Azért vérzik a szívünk! 
Kivívtad néped háláját, Ország szíve ad nyughelyet, 
Szabadságát, Magyar néped 
Március szent ünnepén! Áldja a Te nagy neved! 

A másik verset Borostyán Sándor írta, Mátrai Ede zenésítette meg. Ennek első versszaka 
cseng össze népünk Kossuth-képével: 

Öltsetek gyászt honfiak és leányok! 
Méltó a bú, keservesen sírjatok! 
Árvák lettünk, árva lett most szép hazánk, 
Nincsen többé Kossuth Lajos, jó apánk! 

Soponyán Benedek István (szül. 1912) Kossuth Lajos temetéséről beszélt, ahol lovas-
rendőrként nagyapja is jelen volt: „1894-ben, Kossuth hamvainak hazahozatalakor még a ka-
szárnyákat is lezárták. Á katonaság nem mehetett ki az utcára, csak a rendőrök. A koporsó őr-
zését is ők látták el. A nagypapa is ott volt a legderekabb rendőrök közül kiválogatott 12 tagú 
őrségben. Négyen minden órában váltották egymást. Három nap, három éjjel vonult föl a nép 
kegyeletét leróni, szünet nélkül. Megállni nem lehetett, mert annyi volt a nép. Csak ippen egy 
fejbólintást adtak neki, meghajultak, így végezték az elvonulást Kossuth koporsója mellett. 
Aztán úgy temették el. Oda a temetőbe is a lovasrendőrök kisérték őt, mint testőrök. A népek 
ellepték a pesti utcákat, széle-hossza egy volt a gyászmenetnek, akik a hamvait kisérték a te-
metőbe. Ezt így mesélte a nagyapám, aki mindvégig ott volt. Még egy kis Kossuth-szobor is 
megvan, amit akkor kapott, meg egy emléklap is." 

Móricz Zsigmond A boldog ember című regényében Bimbó Mihály falusi földműves így érté-
kelte Kossuthot: „Egy igaz vezére vót a magyarnak. Kossuth Lajos, senki több... Mer ez a Kos-
suth Lajos a Ferenc József nagybátyjánál, a Ferdinándnál vót a kancellárián. Ő vót a király 
alattvalója. Ott dógozott mindenféle levelekkel. De azér dógozott ide Magyarországra is a 
többi nagyurakkal, hogy elálljon a németektül, hogy egy szép magyar haza legyen... Mikor 
látta, hogy mán több nagyurak vele vannak, akkor hazahozta a leveleket. De aztat a németek 
nem szerették, erről kezdődött a háború. Mer a Kossuth Lajos azt akarta, hogy egy szép Ma-
gyarország legyen, hogy itt mindenki tisztességes életet élhessen. Még a robotot is eltörülte, 
és ezáltal lettek neki haragosai..." Ezzel szemben a pusztai, uradalmi cselédek számára Kos-
suth nem sokat jelentett, ahogy erről Illyés Gyula tudósított a Puszták népében: „Kossuth nevé-
re nagyapa keblében ép oly kevéssé dobbant meg a szív, mint akármelyik pusztaiéban. Kos-
suth, 48, szabadság, - mindezt afféle falusiaknak való dolognak tartották, akár a képviselővá-
lasztásokat, melyeknek szekerei egyik községből a másikba tartva néha a pusztán is átrobog-
tak, harsány dalt, borosflaskát és nemzetiszínű zászlót lengetve. Igaz, hogy Kossuth is megfe-
ledkezett róluk." A Jászkun Hármas Kerület redemptus lakosai már 1848 előtt is kiváltságokat 
élveztek, a Jászapátival szomszédos Heves lakói jobbágyok voltak. Az 1848-as áprilisi törvé-
nyek a szabad jászoknak nem hoztak könnyítést, a hevesieknek viszont igen. így érthető meg 
a Jászapátin feljegyzett szólás: Kossuth a jászok szájából kivette a csecset és a hevesiekébe adta. 

Kossuth Lajos emlékét a székesfehérvári szóhagyomány is őrzi. Sógora, Meszlényi Rudolf 
Székesfehérváron, a Hosszú temetőben nyugszik. A fehérvári néphagyomány szerint sírfel-
iratát Kossuth Lajos fogalmazta: 

MESZLÉNYI RUDOLF 
meghalt 11-ik január 

1848 
életének 35-ik, boldog házasságának 

7-ik évében. 
Átalakításán fáradtál drága hazádnak, 

Átalakulni mért kelle - magadnak előbb? 
A haza szabad lett, s Te, miként a lepke, röpültél 

A mennynek hírűi vinni, hogy itt a tavasz. 
Meghaltál Te, hogy élj bennem, - én élve maradtam, 

Hogy kebeled nélkül, élve is halott legyek. 
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A világosi fegyverletétel után, az önkényuralom korában seregestül tódult Székesfehérvár 
népe ehhez a sírkőhöz, amelynek egyik oldalát könnyezni látta. Meszlényi Rudolf sírkövét 
1992 nyarán Varró Ágnes kolléganővel együtt hiába kerestük a Hosszú temetőben: ledöntötte, 
elvitte a tudatlanság, a kegyelet hiánya, vagy a kapzsiság. 

A XIX. század második felében rajongva tisztelt politikus képét, a színes papírnyomatokat 
Fejér megye parasztházainak tisztaszobáiban is megtalálhattuk. Az adonyi iparoskör helyisé-
gében a Kossuth imája a kápolnai csatatéren című színes nyomat függött. A székesfehérvári vá-
rosháza tanácstermében 1892-ben elhelyezték az öreg Kossuth képét, Karlovszky Bertalan fes-
tőművész munkáját. Ez a hatalmas, aranyozott keretbe foglalt festmény ma is a városháza kis-
tanácstermében emlékeztet Székesfehérvár díszpolgárára, Kossuth Lajosra. Farkas Gábor tör-
ténész írta a fehérvári Kossuth-kultuszról 1978-ban megjelent cikkében: „Kossuth Lajos halála 
azonban nem csökkenti varázsát. Alakja továbbnőtt, eszméit átvette a századforduló nemze-
déke, és az megtermékenyítette a XX. század haladó mozgalmait..." Ezzel kapcsolatban Fejér 
megyéből csupán egyetlen - de jellemző - adatot említek. 1977-ben Huszár Kiss János 
sárkeresztesi házában: A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MEGALAKULÁSÁNAK EMLÉK-
LAPJA 1918 feliratú színes nyomatra bukkantunk. Pákozdról, Tóth Gáborné házából került 
Sárkeresztesre az 1960-as évek második felében. A képet az őszirózsás forradalom és a köztár-
saság kikiáltásának emlékére nyomtatták. Előterében a ledöntött Habsburg császári trón, a 
félredobott császári korona, palást és a jellegzetes császári kalap látható egy tépett tollú kétfe-
jű sas társaságában. E fölött Kossuth mosolygó fiatalkori képe van, amelyet „Éljen a magyar 
szabadság!" feliratú szalag fon át. Kossuth előtt a nemzetiszínű zászló lobog, amelyen a nagy 
francia forradalom „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség!" jelszavai olvashatók. A zászló jobb 
oldalán pántlikás kalapját Kossuth felé lengető parasztlegény, kapájára támaszkodó idős pa-
rasztember, bal oldalán kezével Kossuth felé integető bőrkötényes, kalapácsos munkás áll. A 
parasztemberek mögött szántóföldek és egy falu, a munkás mögött üzemek, füstölő gyárké-
mények láthatók. Ez a kép 1918 óta van a helyén. Figyelemre méltó, hogy 1918-ban is Kossuth 
Lajos került a politikai nyomat középpontjába, ami nem véletlen, hiszen Kossuth tervei, el-
gondolásai közül számos az őszirózsás forradalom idején is időszerű volt, sőt napjainkban is 
az. 

Kossuth Lajos tisztelete nemcsak az elbeszélő hagyományban, hanem népünk tárgyi kultú-
rájában is tetten érhető. Gondoljunk csak a múzeumaink néprajzi gyűjteményeiben őrzött, 
Kossuth alakját vagy nevét megjelenítő tárgyakra: A Kossuth-tálakra, -tányérokra, faragott 
botokra, szarukürtre, tükrösökre, gyújtótartókra, mézeskalácsmintákra, pálinkásbutellákra. 
A nevével emlegetett, korona nélküli országcímer, a Kossuth-címer is feltűnik intarziás bútoro-
kon, mézeskalács mintafákon. E tárgyak vizsgálata, bemutatása során Selmeczi Kovács Attila 
jogosan állapíthatta meg, hogy Kossuth Lajos tevékenysége, alakja, személyisége nemcsak 
népköltészetünkre, hanem népművészetünkre is hatást gyakorolt. 
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Kossuth Lajos a népdalokban 
A magyar szabadságharc nemcsak politikai, történeti vonatkozásban volt jelentős korsza-

ka a magyarságnak, hanem kulturális megnyilatkozásokban is. A műköltészetben Petőfi Sán-
dor jelenti a nagy fordulatot, a népköltészetben pedig az országos mozgalom nyomán járó, 
abból következő páratlan méretű témabővülés. 

Az 1848/49-es szabadságharc százéves évfordulója kapcsán országos gyűjtőmozgalom in-
dult a folklorisztikus emlékek feltárására. Ennek eredményeként A szabadságharc népköltészete 
című kötetben kiadott anyag is jól igazolja, hogy történelmünk múlt századi nagy eseménye 
milyen hatással volt népköltészetünkre, s a néphagyomány egy évszázad múltán is megőrizte 
a szabadságharc költészeti emlékeit. Ez a vizsgálat jól bizonyította, hogy a szabadságharc hő-
sei közül a néphagyományban Kossuth áll a középpontban, róla szól a legtöbb népdal , törté-
net és monda. Alakja már-már mitikussá vált, s kultusza az egész nemzetre kihatott. 

A Kossuth-kultusz a néphagyományban korán megnyilvánult. Már Gyulai Pál foglalkozott 
vele egyetemi előadásaiban. Rámutatott arra, hogy a tisztán népi és a félnépi eredetű dalok 
középpontjában Kossuth Lajos áll. A legtöbb dal a magyar politikai harc fejéről maradt, s 
ezekből a haza jövője iránti remény hangzik. 

A 48-as néphagyomány a történeti folklór leggazdagabb anyagát öleli magába. A megelőző 
századok népköltészetéből a kuruckor költészetéhez hasonlíthatjuk, azonban annak kevésbé 
van kötődése a tényleges néphagyománnyal, s az orális hagyományból lejegyzett mondák 
aligha kontinuisak. 

Az 1848/49-es szabadságharc népköltészeti termékei több műfajban - népdalokban, mon-
dákban, mesékben - az eseményekkel azonos időben keletkeztek és nyomban nagy területen 
- a nóták elsősorban - , az egész országban elterjedtek. 

Ami ezt a néphagyományt különösen figyelemre méltóvá teszi az, hogy szinte máig ható 
folyamata, utóélete van. A 48-as népköltészet nem ért véget a szabadságharc bukásával. Új 
dalok születtek, s a szabadságharc eszméjét tápláló költészeti forrás csak Kossuth halálával 
apadt el, de a régi hagyomány tovább élt a későbbi generációk emlékezetében is. 

Kossuth valóságos népi hőssé való alakulását, mindenki felett álló személyét a néphagyo-
mányban mutatja az is, hogy a szabadságharc jelentős - akár pozitív vagy negatív - hőséről az 
ő nevét említő dalokhoz, a róla szóló elbeszélésekhez viszonyítva csak egészen kevés említés 
történik. Szórványosan fordul elő Nagy Sándor, Perczel, Bem, Klapka, Jellasics és 
Windischgrätz, majd a bukás után jóval később Garibaldi és Türr István neve. A számarány 
Görgeyvel kapcsolatban lényegesen nagyobb. A népköltészetben, a prózai néphagyomány-
ban ő a méltatlan vezér. Kossuth és Görgey pozitív és negatív hősként állnak egymással szem-
ben. Kossuth heroizálásához Görgey túlzó elítélése és megbélyegzése különösképpen hozzá-
járult. 

A Kossuth-i néphagyományt illetően a folklór két műfaja - a dal és a monda - a leggazda-
gabb. A kultuszban nagy szerepe volt a népművészeteknek is. A Kossuthot ábrázoló kerámi-
ák, fafaragások, neve a szőtteseken, tányérokon, poharakon, valamint a festménylenyomatok, 
korabeli képek a falusi - és a mezővárosi - parasztság lakóházainak méltó díszei voltak. 

A folklór műfajai közül a népdalok csoportját emeljük ki. 
A népköltészeti kutatás Kossuth-dalok néven foglalja csoportba azokat a dalokat, amelyek 

Kossuth Lajosról szólnak, amelyekben bármilyen összefüggésben előfordul a neve, vagy ép-
pen csak utalás történik rá. 

Kossuthtal kapcsolatos népköltészeti termékeket már közvetlenül a szabadságharcot köve-
tően lejegyeztek, s később nagy számmal kerültek publikálásra. Ez korán feltűnt az írók, kuta-
tók körében. Egy 1868-ból való vélemény szerint: „Népünk annyira összeegyezteti egyéni érzelme-
it a nemzetiekkel, hogy a kétfélét együtt terjeszti elő, bizonyságát adván egyéni örömében, vagy bújában 
a hazáról nem szűnik meg gondolhatni." Szerelmi dalai között dalolja Kossuthra vonatkozó dalait 
is „egyaránt legyen az férfi vagy leány" (Aggod B.). 

A Kossuth-daloknak több száz változatát ismerik a népköltészet gyűjtői. A szabadságharc 
költészetének központi alakja is Kossuth. Halála évében, 1894-ben így írnak erről: 
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„A 48/49-iki s az azutáni éveknek népköltészete olyan glóriával övezi Kossuth fejét, amelyhez hason-
ló nemcsak nálunk nincs több, de a külföldön is alig találkozik. A forradalom napjaiban Kossuth neve a 
hazaszeretet, s a harci dicsőség lobogója. Világos után a szerető részvété, a várakozásé! A nép egy pilla-
natra sem téveszti a szemei elől; Ő neki panaszolja el az itthoni bajait, a nagy adót, a zsandárt, azt, hogy 
erőszakkal viszik el a fiát katonának őt hívja, Őt várja nem kételkedik, hogy jönni fog s neki meghozza 
azt, amire szüksége van." (Vasárnapi Újság, 1894.194.) 

A szabadságharc jelentősebb eseményeit szinte nyomon követhetjük a negyvennyolcas da-
lokból. „A forradalom eseményei ahogy gyors egymásutánban követték egymást, úgy teremtették meg 
szükségszerűen a maguk költészetét is. A népfelkelők toborzása, a hadsereg felállítása idején - lelkesítő 
katonadalok születtek. Régi, bánatos katonanóták vidámra fordultak, évszázados bujdosó énekek telítőd-
tek meg új, lelkesítő tartalommal. Soha még nem volt példa a harci költészet olyan bő termésére, a lelke-
sedés, a hazafias áldozatkészség olyan tömeges országos megnyilatkozására mint a szabadságharc ide-
jén." (Dégh L.) 

Az ezt tükröző néphagyomány középpontjában szinte egyetlen vezérlő alakként Kossuth 
személye áll. 

A szabadságharc népköltészetét összefoglaló gyűjteményben közölt dalok nyomán jól kö-
vethetők a forradalom és a szabadságharc eseményei és Kossuth tevékenysége - haláláig. Il-
lusztrálásul legyen szabad példákat említenem, amelyekből szépen kitűnik, hogy a dalokat lí-
rai hangvétel, az érzelmi tónus hatja át, s a szerelmi dalba szőtt Kossuth név fokozza az érzel-
meket. 

A honvédség toborzásának dalai kitűnően mutatják, hogyan alakultak át a katonadalok és 
a lírai dalok Kossuth nevével. 

Kossuth Lajos regementet állított, 
Engem is a századába sorozott; 
El is megyek, harcolok a hazámért, 
Harcolok a piros barna babámért. 

A katonának álló legénynek Kossuth, a haza és a szerelem egyet jelent. Kossuthért, a hazá-
ért és a kedvesért harcolni a mindháromhoz való hűség kinyilvánítása. 

Kossuth neve bekerült a szerelmi lírai dalokba, s gyakran előfordul, hogy egy természeti 
képben váratlanul és a kontextussal semmilyen összefüggésben Kossuth jelenik meg. 

Amoda van egy nagy kerek erdő, 
Rigómadár sétál benne kettő, 
Kék a lába, hamuszín a tolla, 
Ez a legény Kossuth katonája. 

Egy ilyen kis dalocska is mutatja a Kossuth iránti érzelem-megnyilvánulást, s azt, hogyan 
alakultak, variálódtak a népdalok, amelyek nagymértékben elősegítették a Kossuth-kultusz 
kialakulását. Olyan dalok is mutatják ezt, amelyekben Kossuth időtől, helytől függetlenített, 
szinte már szublimált személlyé vált, pl.: 

Harangoznak a toronyba, 
Mén a Kossuth a templomba, 
Arany csákó afejibe, 
Nemzeti kard a kezibe. 

A Kossuth kultuszban külön hely illeti meg az ün. Kossuth-nótát. 
Ez az országosan elterjedt, napjainkban is közismert nóta - Kossuth Lajos azt üzente, Elfo-

gyott a regimentje, Ha még egyszer azt üzeni, Mindnyájunknak el kell menni. 1848-ban hadba hívó 
dalként az újságokban is megjelent. Gyorsan népszerű lett és az önkéntes honvédek révén a 
magyar nyelvterületen mindenütt ismertté vált. 

Az eredet kérdésével a kortársak és a későbbi kutatók közül többen foglalkoztak. A nóta -
amely több versszakból áll - jóval korábban keletkezett. Feltehetően visszanyúlik a Rákóczi-
-szabadságharc idejére. A XVIII. századi katonaköltészetben több variánsa ismeretes. Kossuth 
neve a verbunkosként énekelt dalba egyszerű applikációval került. 

A „ha még egyszer azt üzeni" formula a hadba hívás korai gyakorlatára utal, arra az időre, 
amikor a nemesek csak a második hívásra állítottak sereget. A katonaállításnak ez a módja a 
negyvennyolcas verbunkos költészetben fennmaradt történeti emlék A harcra hívó versszak a 
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szlovák és a cseh népköltészetbe is bekerült. Változatait Bartók Béla fedezte fel a szlovák és a 
cseh népdalkiadványokban. 

A Kossuth-nóta másik népszerű szakasza egy szintén korábban már feljegyzett szerelmi 
dal változata, amelybe Kossuth neve behelyettesítéssel került. Az Esik eső karikára, Kis angya-
lom kalapjára 1848/49-ben így módosult: Esik esőkarikára, Kossuth Lajos kalapjára. A második két 
sor: Valahány csepp esik rája, Annyi áldás szálljon rája a bukás utáni években tovább változott: 
Nem esik az urakéra, csak a szegény rabokéra. 

Ezek a változatok a népköltészeti alkotások variálódásának nagyszerű példáit mutatják. A 
népdal alkalomhoz, időhöz, helyzethez igazodik. A Kossuth-nóta a temetés évében gyászdal-
lá alakult: 

A Kossuth-nóta variánsok a folklorizálódás folyamatára is tanulságos példák. Nyomon kö-
vethető, hogy a feltételezhetően műköltői szöveg száz-másfélszáz év alatt hogyan alakult és 
az szájhagyomány hogyan módosította az egykori verbunkos nótákat és szerelmi dalokat. A 
kis módosítással történő variálás is új gondolatokat, akaratot, kívánságot fejez ki. Az így létre-
jött Kossuth-nóta változatok hátterében egy nép - számos példa tanulsága szerint - , az egész 
nemzet érzülete nyilvánult meg. 

Különösképpen elénk tűnik ez a harcok alatt és a bukást követő időszakban énekelt dalok-
ban. Az ún. bujdosó nóták külön csoportot alkotnak. Az emigrációba kényszerült Kossuthot 
visszavárják. Érte és utána a ki nem apadó rajongást a kortársak is észrevették, s erről már a 
múlt században írják: „Nagy szerepet játszik a dalokban a nagy bujdosónak, Kossuthnak a neve, aki-
nek alakja nemsokára egészen mytikussáfog válni, a nép költészetében, miként Rákóczi alakja; mert e 
bujdosó nagy fejedelmen kívül senkihez sem tanúsított népünk oly gyermekies, szeretetteljes ragaszko-
dást, mint Kossuthhoz. Kossuth nevével fejezi ki fel-felvillanó örömét, hozzá van fűzve minden remény-
sége; - bajai, szomorúságai közt az Ő nevével vigasztalja magát, mint olyannak a nevével, aki lehetet-
len, hogy sokáig távol maradjon az édes hazától, hanem bizonyosan visszajön s akkor ismét felderül a 
boldogság várva várt reggele." (Haraszti Gy.) 

A szabadságharc utáni évtizedekben keletkezett dalokban a panaszhangok mellett, mint 
pl.: „Bakáéknál, jaj, de rosszul dolgoznak, Németül kell tanulni a magyarnak; vagy: Ezernyolcszáz-
negyvennyolcban nem így volt, Mikor még a Kossuth apánk vezér volt" - a reménykedés hangja is 
hallatszik. Ezek Kossuthhoz szólnak, hazahívják, s táplálják azt a hitet, hogy a szabadságharc 
újra kezdődhet. 

A bizakodás a visszatérésben különösképpen megújul, amikor a nép abban reménykedik, 
hogy Kossuth Garibaldival jön haza. Arany László említi, hogy Garibaldit jóformán magyar-
nak tartotta a nép. A nagyszámú dal közül példaként említek egyet: 

A remény azonban Kossuth halálával elapad. Szomorú dalokban siratják el. S mint ahogy 
életpályájának főbb eseményei nyomon követhetők a néphagyományban, úgy az utolsó for-
duló, a gyász is megjelenik a népköltészetben: 

Esik eső karikára, 
Kossuth Lajos sírhalmára, 
Valahány csepp esik rája, 
Annyi könnycsepp hulljon rája. 

Kossuth Lajos vár a néped, 
Áldjon meg az isten téged. 
Ha mégegyszer azt üzened, 
Fegyvert ragad újra néped. 

Majd megsegít a magas ég, 
Kossuth Lajos visszajön még, 
Visszahozza a koronát 
Mátyás király igazságát. 

Fölépült már a szögedi vasút, 
Azon jön majd Garibaldi, Kossuth; 
Azon jönnek vitéz katonáink, 
Szabadságért küzdők mindhalálig. 

Kerepesi temetőben van egy sír, 
Annál minden igaz magyar könnyet sír, 
Zokogása felhallik az egekbe: 
Kossuth Lajos, édesapánk, tekints a te népedre! 
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Kossuth Lajos magyar népe Ne sírj, ne sírj hű nemzete, 
Talpig gyászba, feketébe. Kossuth Lajos azt üzente, 
A hazája bús temető, Ha majd ütni fog az óra, 
Hulló könnye záporeső. Megnyílik a koporsója. 

Kossuthtal kapcsolatos dalok és történetek nemcsak orális hagyományban éltek és terjed-
tek, hanem lejegyezve, apáról fiúra, nemzedékről nemzedékre a népi kéziratos könyvek lapja-
in is. Ide vonatkozó vizsgálataim nyomán a magyar nyelvterület különböző pontjain gyűjtött 
kéziratos füzetekben - amelyek különböző dalokat, verseket, lakodalmi nótákat, feljegyzése-
ket tartalmaznak - számos Kossuth- és negyvennyolcas dal is lejegyzésre került. 

Ezek a kéziratos könyvek különösen jelentősek, mivel az azokban lappangó versek, nóta-
szövegek, parasztköltők dalai, balladái és a klasszikus költők népdallá vált költeményei a szó-
beli hagyomány mellett írásos hagyományemléknek tekinthetik, s forrásul szolgálnak a ma-
gyar népi kultúra vizsgálatához. 

A sok példa közül kettőt említek. 
Egy bihari (Sárrétudvari) földműves versgyűjteménye a nemzeti hősökről, a hazáról, a 

nemzeti ünnepekről, évfordulókról szóló verseket őriz. Olvashatunk Mátyás királyról, Zrínyi 
Ilonáról, Rákócziról, Kossuthról és Bemről. Rendkívül figyelemre méltó, hogy - az egyébként 
Görgeyt elmarasztaló szájhagyomány mellett - ebben egy terjedelmes versezet Görgey egyik 
győztes csatáját dicséri. Amint írja: „A rongyos ujjonczok huszonhárom sáncról verték ki az ellensé-
get." 

Kossuth Lajos iránti szeretet és hűség az írott emlékekben különösen jól megfigyelhető. A 
dalok többnyire rövidek, egy-két versszakosak. Terjedelmesebb szöveg történet éneklésével 
csak néhány példa ismeretes; arra csak kiváló individuumok alkalmasak. Kéziratban azonban 
a hosszabb epikus alkotások is fennmaradtak. 

Egy szatmári (Botpalád) parasztember kéziratos füzetében több szép, emelkedett hangú 
hazafias vers körében lapokon át olvashatunk egy terjedelmes költeményt Kossuthról. A vers 
Kossuth halálát követően keletkezett. Idézek három szakaszt: 

Magyar vitéz fijuk élyen szivetekben Mert mióta Kosuth olasz honba éle 
A nagy Kosuth Lajos becses hü emléke Szomorúan míg tartót 92 éve 
Ki magyar hazánknak nagy szeretetében De már mostan pihen szép hazánk földébe 
Volt leghüb vezére hü szivebe Hü emlékezetbe Pesten temetőbe 

Mert ő igaz vala nagy szeretetében 
Kedves hazánk iránt fóldi életében 
Még olasz honból is a bölcs szellemsége 
Igazgatá hazánk ügyét áldot lelke. 

A hangvétel, a témához illően patetikus. Néhol archaikus színezetű. Pl. Mert ő igaz vala 
nagy szeretetében. Akaratlanul is a históriás énekköltészetre gondolunk, noha a vizsgálatunk 
irányát illetően - az esztétikai szempontok mellőzésével - a költemény elsősorban a Kos-
suth-kultusz szempontjából figyelemre méltó. A kéziratos könyv a második, a harmadik, sőt, 
a negyedik nemzedék számára is megőrizte Kossuth emlékét és hozzájárult a hagyomány 
fennmaradásához. 

* 

Számos példára hivatkozhatnánk még. A vizsgálat során felvetődik a történeti hitelesség 
kérdése. A költészeti anyag nyilvánvalóan nem tekinthető forrásnak a szabadságharc esemé-
nyeinek vizsgálatában. Ez a hagyomány azonban az írásos dokumentumoknál is fontosabb 
bizonyíték: a mozgalom, a forradalom, a szabadságharc népi, nemzeti jellegére világít rá, azt a 
hátteret mutatja meg, amelyet ilyen közelről semmilyen hivatalos irat nem tud érzékeltetni. A 
folklór emlékekben nem a nép történeti tudatát és ismeretét kell vizsgálni, hanem azokat az 
emocionális tényezőket, amelyek elindítói voltak a Kossuth hagyományoknak. 

A néphagyományban a legnagyobb erő rejlik, különösképpen akkor, ha azzal egy ország 
lakosságának többsége azonosul és ha az egyéni és közösségi igényt elégítik ki. A Kos-
suth-néphagyomány az egész nemzetre kiható összekötő kapocs. 
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Kossuth Lajos alakja több volt, mint mondahős, népdalaink, népművészetünk ihletője. 
Személye mind a magyarság, mind a közös hazában élő más népek többségének számára jel-
képpé vált: a szabadság jelképévé. Történelemkönyvek, szónoklatok nélkül is egyike lett azon 
tudatformáló erőknek, amelyek egy évszázadon át a társadalom széles rétegeinek nemzeti 
identitását meghatározták nemcsak határainkon belül, hanem mindenütt, ahol magyarok él-
nek.1 

Ujváry Zoltán 

Tájházak Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében több mint harminc tájház, illetve tájháznak nevezhető 
vagy tájház jellegű intézmény létesült az elmúlt évtizedekben, melyek közül jelenleg tizen-
nyolc működik. Azért élek ezzel a roppant óvatos megfogalmazással, mert a néprajzi 
muzeológiában máig nem tisztázott kérdés, hogy mit is takar pontosan a tájház kifejezés. 
Balassa M. Iván 1981-ben megfogalmazott meghatározása - „A népi építészet szempontjából je-
lentős, esetleg népi műemléknek minősített épületekben berendezett, lakásbelsőket (ritkábban műhelye-
ket, kezdetlegesebb ipari létesítményeket) bemutató múzeumokat értek a továbbiakban a tájház megne-
vezés alatt" - minden lényeges elemét tartalmazza ugyan a kérdésnek, ám a XXI. század hajna-
lán mégsem használható fenntartások nélkül, hiszen az elmúlt két évtizedben igen sokat vál-
tozott a tájházak körül a világ.1 A hivatalos besorolás szerint a tájház kategória nem létezik, és 
az ebbe a kalapba összegyűjtött intézményeket múzeumi kiállítóhelyként, helytörténeti gyűjte-
ményként, szakgyűjteményként vagy emlékmúzeumként határozza meg a muzeológia. Ebben a 
rendkívül összetett és árnyalt kérdésben természetesen vannak olyan közös pontok, amelyek 
alapján mégis egy lapon kezelhetjük ezeket az intézményeket, elöljáróban azonban hadd szö-
gezzem le: a hasonlóságok és közös vonások ellenére is minden egyes tájház létrejötte, műkö-
dése, jelene és jövője a legnagyobb mértékben a helyi szándékok, lehetőségek, adottságok és 
erőforrások függvénye. 

Helytörténeti és néprajzi tájházaink csaknem kivétel nélkül népi műemlékekben vagy mű-
emlék jellegű épületekben működnek. Ez adja a tájházak egyik legfontosabb jellegzetességét: 
itt maga az épület is érték, annak minden helyreállítási, állagmegóvási és műemlékvédelmi 
problémájával együtt. A tájházak létrejöttének első hulláma az 1960-as, 1970-es években ép-
pen a műemlékvédelem irányából kapott indító lökéseket, amikor új színfoltként jelentek 
meg a letűnő paraszti világ reprezentatív igényű megörökítését célzó népi műemlékek. Az 
egyes településeken megőrzött régi lakóházak hasznosítása során kézenfekvőnek tűnt a mu-
zeális intézményként, mintegy helyi kis-múzeumként, kvázi-múzeumként való berendezés. 
Tájházaink zöme ebbe a mozgalomba illeszkedve jött létre az 1970-es évek második felében és 
az 1980-as évek elején. 

Azt, hogy a tájházak létesítése és eredményes működtetése óriási kihívás, talán nem kell 
hangsúlyoznom. Kissé szerencsétlen módon ezeknek az intézményeknek a kettős kötődése 
(az építészethez-műemlékvédelemhez és a néprajzhoz-helytörténethez való egyidejű kapcso-
lódása) sok esetben azt eredményezte, hogy a nagy lelkesedéssel létrehozott tájházak egy ré-

1 E témáról részletesebben Ortutay Gyula írt Kossuth Lajos a magyar nép hagyományaiban címmel. Ethn., 
LXIII. 1952. 263-307. old; A szabadságharc népköltészete című kötetben Dégh Linda ismertette a vonat-
kozó hagyományt. Mindkét munka forrásul szolgált a korabeli idézeteket illetően. A témakört Kato-
na Imre foglalta össze tömören a Magyar Néprajzi Lexikonban. 

1 Balassa M. Iván: A tájak muzeológiai és műtárgyvédelmi kérdései. A miskolci Herman Ottó Múzeum 
Közleményei. Miskolc, 1981.1-9. old. - Viga Gyula: Néprajzi muzeológia - változó időben. A nyír-
egyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XLIII. Nyíregyháza, 2001. 627-636. old. 
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sze - szinte két szék között a földre esve - igazából egyik szakma kívánalmainak sem felelt 
meg, látogatottsága csökkent, állaga leromlott, és mint „múzeum" nem váltotta be a hozzá fű-
zött reményeket. Ugyanakkor más intézmények már évtizedek óta jól működnek és valódi 
központjaivá váltak egy-egy település hagyományőrző tevékenységének és kulturális életé-
nek. Az említett nagyfokú eltérések oka minden esetben más és más, és az elmúlt három évti-
zed tapasztalatai azt mutatják, hogy a tájházak eredményes működéséhez igen sok tényező 
kedvező együttállása szükséges. 

Ezekre a tényezőkre (az épület kiválasztásának szempontjai, az épület és a bemutatott 
tárgyegyüttes színvonala, a belső tér berendezése, a műtárgyvédelem problémái, az üzemel-
tetés és állagmegóvás nehézségei stb.) a néprajzos szakma több alkalommal is felhívta a fi-
gyelmet, és a probléma fontosságát jelzi, hogy számos konferencia szerveződött már e kérdé-
sek megvitatására.2 Ezek közül egy kérdéssel érdemes most foglalkoznunk, éppen alakuló-
ban lévő és létesítendő tájházainkkal kapcsolatban: a népi műemlékek hasznosításának való-
ban a múzeum jellegű üzemeltetés-e a legjobb módja? 

A hagyományos életmód tárgyi világát és egy-egy település, táj jellemző építészeti öröksé-
gét egyszerre bemutató intézmények a szabadtéri néprajzi múzeumok. Ezek létrejötte a 
tájházalapító mozgalom virágzásának idejére tehető, és a két intézménytípus céljai, feladatai 
sokban hasonlítanak egymásra. Az 1960-as évek második felében Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében is komolyan felvetődött egy szabadtéri néprajzi múzeum létrehozásának gondola-
ta, amely azonban nem valósult meg, így a megyében található tájházak „skanzen-jellege" 
iránti igény ma is érezhető.3 

A helyben megőrzött lakóházak múzeumként való működtetése azonban sok esetben nem 
szerencsés. A néprajzos muzeológus többnyire akkor kerül kapcsolatba a létesítendő tájház-
zal, amikor annak működési engedélyét kérvényezik a létrehozók, vagy - szerencsésebb eset-
ben - segítséget kérnek a berendezéséhez. Ilyenkor a legtöbb esetben már csak a kész állapo-
tok megtekintésére van lehetőség, és a megyei múzeum szakemberei gyakran a helyi tájház 
ügyének „kerékkötőjeként" tűnnek fel az emberek szemében, mint akik akadékoskodásukkal 
gátolják a jó ügy menetét. Néhány szempontot azonban érdemes fontolóra vennünk. 

Tájházaink nagy része saját gyűjteménnyel nem rendelkezik, és az összegyűjtött tárgyak 
szakszerű nyilvántartásának és műtárgyvédelmének kérdése sem megoldott. A tárgyak gyak-
ran tisztítatlanul, restaurálatlanul kerülnek kiállításra, és a berendezés igazán érdekes darab-
jait nemegyszer a megyei múzeumtól kell kölcsönkérniük az építőknek. A felhalmozott 
tárgyegyüttes történeti és társadalmi szempontból általában egyenetlen: a XIX. század elejétől 
a XX. század közepéig keverednek a korszakok, és a falusi szegénység tárgyai vegyülnek a 
módos gazdák és polgárosodó parasztok emlékanyagával. Sok gondot okoz, hogy a tárgyak 
zöme egyszerre, koncepció nélkül, kampányszerűen kerül összegyűjtésre, és azok nagyrészt a 
paraszti szövés-fonás eszközállományába tartoznak, míg az élet más területeit jóval kevesebb 
tárgy képviseli. 

A tájházak kiállításai szinte minden esetben enteriőrök, mégpedig az eredetiség, a hiteles-
ség valós vagy vélt igényével létrehozott házbelsők. Ez a törekvés akkor volna igazán szeren-
csés, ha a lakóházak valóban az eredeti bútorzattal, tüzelőberendezéssel és használati tár-
gyakkal kerülnének védelem alá. Az épületek zöme azonban csak külsőleg őrzi a hagyomá-
nyos formákat, a berendezés már a helyi öregek emlékeire alapozott utólagos rekonstrukció, 
amely hol így, hol úgy sikerül. A néprajzi tájházak célja a reprezentálás: létrehozói a falu lakói-
nak egykori életmódját igyekeznek bemutatni általa. Ennek azonban előfeltétele volna egy 
alaposabb helytörténeti és néprajzi kutatómunka, amely kijelölhetné a kiállítás főbb irányvo-
nalait: nem mindegy ugyanis, hogy milyen épületben milyen korból és mely társadalmi- vagy 
foglalkozási csoporttól származó tárgyi anyagot helyezünk el; ezek nagyban meghatározzák 
azt, hogy a létrejövő kiállítás üzenete mennyire lesz érvényes általában, a falu egészére nézve. 

2 Balassa M. Iván: 1981. i. m. 1-9. old. - Cseri Miklós-Viga Gyula: A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei táj-
házakról. Szülőföldünk, Borsod-Abaúj-Zemplén 10. sz. Miskolc, 1987. 87-90. old., 11. sz. 84-86. old. 
- Cseri Miklós-Berényi Mariann: A tájházak létesítésének, működtetésének és berendezésének tapasz-
talati Magyarországon. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 3-4. sz. Kolozsvár, 1999.7-11. old. 

3 Janó Ákos: Kísérlet Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szabadtéri néprajzi múzeum létesítésére. A 
Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXV-XXVI. (1986-1987). Miskolc, 1988. 545-557. old. 
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A komlóskai tájház épülete felújítás előtt az 1970-es években 
(Fotó: Herman Ottó Múzeum, Miskolc) 

A múzeumként való üzemeltetés felvet számos technikai természetű problémát is. A tájhá-
zak zömében a kiállítási installáció, a világítás, a feliratozás korszerűtlen, elavult. Igen sok 
épület sajnálatos módon egyszerűen dohos, piszkos, a tárgyak és a látogatók szempontjából 
egyaránt méltatlanok a körülmények. A tájházak nyitva tartása, a gondnokok alkalmazása, az 
udvar és a környék rendben tartása is sok helyütt kívánnivalót hagy maga után. A múzeumi 
funkció sikeressége a tájházak esetében nagyban függ a település idegenforgalmától. Ennek 
ellenére tájházaink egy jelentős része olyan helyen jött létre, ahol idegenforgalom gyakorlati-
lag nincs, és az alapvető létesítmények (elsősorban az étkező- és szálláshelyek) hiánya miatt 
nem is várható a turizmus erősödése. Sok esetben még az áthaladó forgalom becsalogatásá-
hoz szükséges legalapvetőbb feltételek (tájékoztató- és megállítótáblák, büfé, WC) sem adot-
tak. 

Az elmondottak alapján egyértelmű, hogy napjaink örökségvédelmi, muzeológiai és ide-
genforgalmi szempontjai azt sugallják, hogy a népi műemlékek helyben történő megőrzése és 
hasznosítása nem feltétlenül „lds-múzeumként" a legszerencsésebb. A hasznosítás során az 
alkotóház, a közösségi ház, a szálláshely, a kézműves műhely talán kedvezőbb forma lehet, 
amelyhez természetesen a hiteles építészeti és tárgyi környezet adja meg a kellő alapokat. A 
tájház, mint többfunkciós létesítmény fontos szerepet tölthet be egy település társadalmi-kul-
turális életében, és az ott megjelenő hagyományőrző vagy egyéb kulturális tevékenység még 
életszerűbbé teheti a múlt értékeinek bemutatását. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye tájházainak4 egy része országos jelentőségű helytörténeti 
vagy irodalmi emlékhely. Ezek látogatottsága megyei viszonylatban számottevőnek mondha-
tó, gyűjteményük pedig túlmutat a néprajz határain. Ilyen kiállítóhely a keleméri Tompa Mi-
hály Emlékház és a 2002 márciusában felújított, ú j kiállítással rendelkező tardonai Jókai Emlék-
ház. Ehhez hasonlóan nemrégiben készült el a Lévay József életútját bemutató irodalomtörté-
neti kiállítás Sajószentpéteren a Lévay-emlékházban. Viszonylag kevéssé ismert és ritkábban lá-

4 Az adatok forrása Balassa M. Iván (főszerk.) Magyarország Múzeumai, Bp. 2001.97-115. old. 
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A tardi tájház (Fotó: Herman Ottó Múzeum, Miskolc) 

togatott irodalmi emlékhelyünk a prügyi Móricz-emlékház. Az előzőekhez hasonló, ám nép-
művészeti vonatkozású a mezőkövesdi Kis Jankó Bori Emlékház, amely az egyik legrégebben 
működő és a látogatók körében igen népszerű emlékmúzeum. Valamennyi emlékházra jel-
lemző, hogy a bemutatott neves személyek tárgyain és dokumentumain kívül néprajzi vonat-
kozású kiállítási részek is vannak bennük. Legjelentősebb talán a Kis Jankó Bori Emlékház 
matyó lakásbelsője, amely a mezőkövesdi summások „cifra nyomorúságát" mutat ja be. 

Igen kedvező helyzetben, a zempléni „idegenforgalmi folyosóban" van a gönci Huszita 
Ház. A vidék jellegzetes lakóháztípusa az erős kőfalakkal, kis lőrésszerű ablakokkal, zárható 
ablaktáblákkal épült huszita ház, amelyet a helyi hagyomány a XV. századra datál. Ezek a há-
zak azonban jórészt a XVIII. században épültek. A gönci kiállítás a Tokaj-Hegyaljáról Lengyel-
országba tartó borkereskedelem révén meggazdagodott paraszt-polgárság lakáskultúráját 
mutatja be, és az egykor híres gönci kerámia is látható. 

Tájházaink egy másik csoportja különböző szakgyűjteményeknek ad helyet. Az abaúji Ku-
pa község Mezőgazdasági Tájmúzeumának kiállításán a gazdálkodással, állattartással, szö-
vés-fonással kapcsolatos tárgyak tematikus gyűjteményét láthatjuk. Tiszakeszin az Iskola- és 
Községtörténeti Gyűjtemény a XIX. század végi iskolaépületben működik. Itt egy 1885 körüli ál-
lapotban berendezett osztályterem tekinthető meg, a község történetére vonatkozó dokumen-
tumokkal és a paraszti élet tárgyaival kiegészítve. A tájházak komplex hasznosításának szép 
példája a gömörszőlősi Néprajzi Gyűjtemény és Kisgaléria. Az 1978-ban létrejött intézményben 
először „Festett famennyezetek és templombelsők" címmel nyílt kiállítás. A régi iskola épüle-
tében működő Kisgaléria a helyi és környékbeli képzőművészek, kézműves alkotók munkái-
nak ad helyet, és otthona a könyvtárnak és a kéziratgyűjteménynek is. Az udvaron álló gaz-
dasági épületben látható a néprajzi gyűjtemény, amelyet az erdőművelés eszközeit felvonul-
tató szabadtéri gyűjtemény egészít ki. Az intézmény az utóbbi években szerves részévé vált a 
gömörszőlősi „öko-falu" programjának. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye nemzetiségeit reprezentálja a rátkai Német Nemzetiségi Táj-
ház, a komlóskai Kárpátukrán Tájház és a szlovákok Répáshutai Tájháza. A nemzetiségi tájházak 
és néprajzi gyűjtemények létrehozása is az 1970-es években vette kezdetét, a magyar megfele-



lőikhez hasonló lendülettel és lelkesedéssel. A komlóskai ruszin tájház őrzi az ország ma már 
egyetlen eredeti kabolás kemencéjét; kiállítása jól tükrözi az erdei munkákból igen szűkösen 
élő ruszinok tárgyi kultúráját. Répáshután hasonlóképpen helyet kapnak a szlovákságra jel-
lemző erdei iparok emlékei: a kollekció szép darabjai a XVIII-XIX. századi hutaüvegek. A 
rátkai német tájház a Tokaj-Hegyalja virágzó kereskedelmének, bortermelésének is emléket 
állít, maga az épület pedig a XIX. század első felének magas szintű kőfaragó mesterségét di-
cséri. 

Szerencsés fekvésének köszönhetően nagy látogatottságnak örvend a Jósvafó'i Tájház, amely 
a teljes műemléki védelem alatt álló település egyik lakóházában kapott helyet. Jósvafő, mint 
országos jelentőségű idegenforgalmi célpont jól tudja hasznosítani ezt a múzeumi kiállítóhe-
lyet és természetesen az egész község még meglévő épített örökségét. Hasonlóan látogatott az 
edelényi Borsodi Tájház, amelynek a megye többi intézményével szemben jelentős (több ezres) 
saját tárgyi gyűjteménye van. A ma már négy épületet magába foglaló tájház-együttesben a 
borsodi földvár régészeti kiállítása, egy kádár-, egy cipész- és egy kovácsműhely, az edelényi 
juhászkampók szép gyűjteménye és a Kachelmann-textilgyűjtemény csipkekiállítása látható. 

A fő közlekedési utaktól és az idegenforgalmi célpontoktól távolabb fekvő tájházaink kö-
zül jelentős értéket képvisel a tardi üstökös ház, mert ma már egyedül itt látható - igaz, re-
konstruált formában - az egykor szélesebb körben elterjedt bükkaljai üstökös tetőtípus. A két 
épület egyikében egy lakóház berendezése, a másikban a tardi matyó textilkultúra szép gyűj-
teménye látható. A Zemplénben a füzéri vár lábánál látogatható a Füzéri Tájház, mely az 
abaúji Hegyközre egykor jellemző sátoraljaújhelyi festett asztalosbútorral van berendezve. A 
Sajó-Hernád mente egyik legszebb népi épületében van az Ónodi Tájház, az ónodi kerámia 
szép gyűjteményével, udvarán kocsiszínnel. Az 1980-as években még nagyrészt ismeretlen és 
felméretlen volt a Bodrogköz népi műemlékállománya. Ez a helyzet azóta változott, amit a 
Cigándi Tájház elmúlt évi átadása is jelez. A Bükkalja sajátos lakóhely-típusát képviseli a cse-
répváraljai Barlanglakás Tájház; a közeli Cserépfalu határában álló Oszlai Tájház gyakorlatilag 
alig fogad látogatókat. 

A tájházak iránti érdeklődés az 1990-es években sem csökkent, sőt napjainkban mintha 
újabb alapítási és szervezési hullámnak lennénk tanúi. Az elmúlt két évben három újabb táj-
ház illetve helytörténeti gyűjtemény (Viszló, Pusztafalu, Mezőcsát) alapítása és működési en-
gedélyért való folyamodása volt napirenden, a komlóskai ruszinok pedig újabb gyűjte-
ménnyel és kiállítóhellyel próbálják bővíteni tájházukat. Néhány éve elindult egy rendszeres 
konferencia-sorozat a tájházak problémái kapcsán, melynek évről évre más-más település ad 
helyszínt. A jelenlegi tendencia megyénkben azt mutatja, hogy a hagyományos múzeum-jel-
leg helyett egyre inkább az idegenforgalom, a faluturizmus szempontjait is figyelembe vevő, 
komplex hasznosítású népi műemlékek irányába fog mozdulni a tájházak működése. 

Tóth Arnold 

Miskolc két háziezrede 
Miskolc a XIX. század utolsó évtizedeiben rohamos fejlődésnek indult. A szabad királyi vá-

rosok mintájára szervezett városvezetés a település fontosságát azzal is hangsúlyozni kívánta, 
hogy nagyszabású laktanyaépítési programot dolgozott ki, és a századfordulóig valamennyi 
fontos fegyvernem részére laktanyákat épített. Ezeket a hadikincstár átvette és benépesítette. 
Megvalósult a régi szándék: Miskolc katonaváros lett. 

A következőkben két miskolci - a hadtörténetben is emlékezetes szerepet játszott - gyalog-
ezredről kell megemlékezni. Főként azért, mert mindkettő viselte a „Miskolc háziezrede" cí-
met. A régebbi, az 1860-as alapítású, császári és királyi 65. sz. „Lajos Viktor", a másik az 
1890-ben szervezett magyar királyi 10. honvéd gyalogezred. 
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A es. és kir. 65. gyalogezred 
Az ezredet 1860. február 1-én az 5. sz. eperjesi, az 58. sz. stanislaui gyalogezredek egy-egy 

zászlóaljából és a Miskolcon állomásozott un. borsodi zászlóaljból szervezték. Hadkiegészíté-
si területe Bereg, Szabolcs és Zemplén vármegye volt. Az 1. és III. zászlóalj Miskolcon, a II. 
zászlóalj Munkácson, a IV. pedig Besztercebányán állomásozott. Munkácson volt a hadtáp és 
az utánpótlás bázisa, ezért a világháborúban az ezredet a hadijelentésekben gyakran munká-
csiként emlegették. 

Az ezredtulajdonos Lajos Viktor főherceg, Ferenc József legfiatalabb öccse, első parancsno-
ka Franz Adler von Adlersschwungen volt, de legénysége csaknem teljes egészében magya-
rokból, tisztikara a magyarok mellett osztrákokból és lengyelekből állott. 

A 65-ösök léte és a helyőrségi feladatok ellátása nagymértékben enyhítette azt a feszültsé-
get, amelyet a korábban gyakran változott idegen ajkú alakulatok jelenléte okozott. Az ezred 
tisztikara és legénysége hamar beilleszkedett a város életébe. Különösen emlékezetes volt a 
jónevű cseh karmesterek vezetése alatt működött zenekar rendszeres szereplése a színház-
ban, az Apolló moziban, a bálokon és egyéb vigalmak alkalmával. 

1878. augusztus 31-én, a pusztító árvíz idején a 65-ösök a mentésből derekasan kivették a 
részüket. Mentés közben Oppelt főhadnagy és 5 közlegény életét vesztette. A legénység a vá-
ros által részükre felajánlott 400 Frt. jutalomról lemondott az árvízkárosultak javára. A király 
3 tisztet és 16 közlegényt kitüntetett hősies helyállásukért. 

Az ezred jelentős fegyverténye volt - az 1866-os osztrák-porosz-olasz háborúban -
Custozza elfoglalása. Ezzel a 65-ösök a már vesztésre álló csata sorsát megfordították. 

A világháború kitörésekor az ezred az elsők között vonult az orosz harctérre, Stanagoray 
Stanoilovits István ezredes vezénylete alatt. Részese volt a limanovai győzelemnek, a gorlicei 
áttörésnek, a Brussilow offenzíva elhárításának. 1916 augusztusában a románok elleni első 
győzelmes csatát ők vívták meg Fogaras környékén. 1918 februárjában az ukránokkal megkö-
tött különbéke után az ezred helyőrségi feladatokat látott el. Októberben a szerbiai frontra 
kellett volna vonulnia, de közbejött Linder Béla fegyverletételi parancsa, s ennek hatására az 
ezred felbomlott. 

A háború után a volt ezredtársak tartották egymással a kapcsolatot, ezred emléknapokat 
rendeztek, és 1932. október 30-án felavatták az ezred emlékművét Miskolcon, a Rudolf lakta-
nya előtt. 

A m. kir. 10. honvéd gyalogezred 
A kiegyezés után lehetővé vált, hogy a hadseregen belül magyar gyalogos- és huszárezre-

dek alakuljanak. Miskolcon 1890-ben szervezték meg a 15. gyaloghadosztályt és a 30. gyalog-
dandár kötelékében a magyar szolgálati és vezénylési nyelvű gyalogezredet. Az ezred az ép-
pen akkor elkészült József laktanyában kapott helyet. Első parancsnoka Lehoczky György 
„valóságos" ezredes volt, aki előzőleg az ugyancsak 10. számú féldandár élén állott. 

Az ezred I. zászlóalja Miskolcon, a II. Egerben, a III. Sátoraljaújhelyben állomásozott. En-
nek megfelelően utánpótlási és hadkiegészítési területe Borsod, Heves és Zemplén vármegye 
volt. 

Miskolc városa az ezredet kezdettől fogva háziezredének tekintette, ugyanakkor a 65-ösök 
is háziezrednek tartották magukat. Ebben a helyzetben vetélkedés alakult ki a két gyalogez-
red között. A háború idején a 65-ösök ezredújságjukban többször panaszolták, hogy a város 
nem törődik velük, holott ők a békeidőben mindent megtettek a jó viszony fenntartásáért, és a 
frontról is állandóan küldözték az üdvözleteket a város vezetőinek különféle alkalmakkor. A 
város karácsonykor ajándékokat küldött a frontra, küldöttség látogatta meg Erdélyben a 
10-eseket, de a 65-ösök mindebből kimaradtak. 

A 10-es honvédeket a 65-ösökkel csaknem egy időben, de mindenképpen az elsők között, 
Doroghy Daubner Samu ezredes vezette az orosz frontra. 1914 őszén a parancsnokságot Ká-
dár Kotek Béla vette át és vitte 1916 júliusáig. Ekkor Sáfrány Géza lett a parancsnok, akit 1918 
októberében Szabó Sándor követett. Az ezred világháborús története arról tanúskodik, hogy a 
magyar fiúk mindig a legnehezebb frontszakaszokon, és a legnehezebb viszonyok között tel-

55 



jesítették kötelességüket. Közben óriási veszteségeket is szenvedtek. A háború négy éve alatt 
a miskolci József laktanyából 40ezer honvéd indult ki a frontra. 

A tűzkeresztségen 1914. augusztus 26-án a Tarnawatka környéki csatában esett át az ezred. 
A legalább négyszeres túlerővel szemben nem tudott helyt állni, 20 tiszt és 516 honvéd elvesz-
tése árán kénytelen volt visszavonulni. Részese volt később a győztes gorlicei áttörésnek, a 
Strypa és a Dnyeszter menti csatáknak. Ott volt Limanovánál és küzdött a Brussilow offenzí-
vában. 1916 őszén és 1917 tavaszán Erdélyben harcolt a románok ellen. Itt a legemlékezete-
sebb csatát a Csíki-havasokban a Magyaros nevű hegy védelmében vívta 1917. március 8-án. 
Miskolc város küldöttsége 1918. március 8-án Kézdivásárhelyen ezüst kürtöt adott át az ez-
rednek Magyaros emlékére. 

1918 őszén az olasz frontra átvezényelték az ezredet. Itt a Hét Község Fennsíkján, majd a 
Brenta völgyében utóvédharcokra kényszerült. November 5-én Szabó Sándor ezredparancs-
nok olasz fogságba esett. 1918. november végén 300 tépett, fáradt katona érkezett haza. Ekkor 
az ezred feloszlott. 

Az együtt töltött vészterhes idők emléke a megmaradt 10-es honvédeket a háború után is 
összetartotta. Alapítványt hoztak létre az özvegyek és árvák támogatására, évente ezredna-
pon emlékeztek meg a harcokról, emlékmúzeumot alapítottak a háborús emlékekből, és 1927. 
október 9-én szobrot avattak a Rudolf laktanya kapuja előtt, 1928. május6-án pedig emléktáb-
lát helyeztek el az egykori laktanya falán. 

A második világháború a 10-es honvédek emlékét és a tárgyi emlékeket elsodorta. A közel-
múltban a társadalmi szervezetek mozgalma nyomán remény van arra, hogy a tisztes hagyo-
mányok újjá élednek, és Miskolc város közönsége emlékezni fog fiaira, a hős 10-es honvédek-
re, s velük együtt a nem kevésbé derekasan helytállt 65-ösökre is. 

Tarczai Béla 

PÁLYÁZAT DEÁK DÉNES-ÖSZTÖNDÍJRA 
A székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet művészettör-

ténész, illetve várostörténész részére. 
Az alapító végrendelete értelmében a pályázatot elnyerő alkotó számára a kuratórium a 

kutatómunka zavartalansága érdekében egy évre biztosítja a tulajdonában levő Budapest, 
II. kerületi kétszobás lakás használatának jogát (a lakás közüzemi díjainak kifizetése - gáz, 
villany, telefon - az ösztöndíjast terhelik) valamint évi 1500 dollárnak megfelelő összeget, 
mely negyedévi bontásban kerül kifizetésre. 

Pályázni részletes, egy évre szóló kutatási tervvel, szakmai önéletrajzzal és egy elismert 
pályatárs írásbeli ajánlásával lehet. Az elbírálás során előnyt jelent, ha a kutatás témája 
kapcsolódik Székesfehérvárhoz vagy Deák Dénes szellemi örökségéhez, illetve gyűjtemé-
nyéhez. Pályázatot nyújthat be bármely magyar és külföldi kutató, illetve csoport. Az ösz-
töndíjat elnyert alkotónak kutatómunkája összefoglalásaként írásban kell beszámolót ké-
szíteni, s két éven belül e kutatási témában megjelenő publikációiban az alapítványt, mint 
támogatót kötelezően fel kell tüntetnie. Az ösztöndíj legfeljebb egyszer, egy évvel hosszab-
bítható meg. 

A pályázatok beérkezési határideje: 2002. június 17. Az elbírálás határideje: 2002. 
augusztus 1. 

Az ösztöndíj első részlete kifizetésének és a lakásba való beköltözésnek a dátuma 2003. 
február. Az alapítvány kuratóriuma fenntartja azt a jogát, hogy a díjat megosztva adja, il-
letve megfelelő pályázat híján ne adja ki. 

A pályázatot az alábbi címre kérjük eljuttatni: Városi Képtár Deák-Gyűjtemény 8000 
Székesfehérvár, Oskola u. 1. 

További információ kérhető a fenti címen, illetve a 22/329-431 telefonszámon. 
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Kazinczy Ferenc bibliája 
Kazinczy Ferenc olyan családból származott, ahonnan örökségként hozta magával a vallá-

sosságot, vagy ahogyan ő mondta: a religiositást. Egy barátjához írt levelében olvashatjuk en-
nek a legbensőbb személyes életének feltáró szavait: „Egy hamar elvesztett, áldott lelkű Atya en-
gemet nagy religiositással nevelt... Istent nem tagadtam soha, ha a' teremtést és teremhetést meg nem 
foghattam is: és valamint lelkem az ff létét soha meg nem tagadta, úgy nem tagadta meg soha az ff szere-
tetét szívem, és az ff-tőle való függés' szent és kedves terhét". Abban a kálvinista családban (Kazin-
czy szerette használni ezt a jelzőt), amelyben felnevelkedett, a hétköznapokhoz is hozzátarto-
zott a családi áhítat: az éneklés, imádság, bibliaolvasás, melyet édesapja vezetett, így aztán ő 
maga is egész életén át bibliaolvasó ember maradt. Egyik barátja, a pannonhalmi Guzmics Izi-
dor római katolikus paptanár így emlékezik Kazinczy bibliaolvasásáról: „A legnagyobb hévvel 
olvasta az ótestámentomi prófétákat, melyekből a megkedvelt helyeket szorgalmatosan kijegyezgette." 

Könyvtárában nemcsak ott volt a biblia, de több is volt belőle. Megemlékezik egy német 
nyelvű családi bibliáról, mely akkor került a kezébe, amikor Dienes öccsével „német szóra" 
adták a Szepességbe. Pályám emlékezeté-ben részletesen ír erről: „A kézsmárki tót deák (nevelő-
jük) bennünket a német nyelv tanulásába egy képekkel gazdag biblia olvastatása által vezete, s én törté-
netből Ézsaiásnak valamely részét olvastam meg a kép mellé. Elragadtatva érzém magam a próféta 
munkája poétái szépségei által és mivel a nyelvet nem értém, ahogyan illett, kivittem az atyám magyar 
bibliáját, s most éjjel-nappal a prófétákkal múlattam magamat, míg az Apokalipszis eliszonyíta. -
Atyám örülve látá, hogy nyomdokait járom, s a Pál leveleit adá' kezembe, de Pált olvasni én soha nem 
tudtam. Eltolt az az iskolás hidegség. Ellenben az Új Testámentum históriai könyvei és még inkább, 
amit az Óban találtam, még a Hübner gyilkoló előadása mellett is, kedves olvasásaim maradtak, szinte 
öreg napjaimig." 

Most azonban nem az általa olvasott bibliákról szólunk, hanem arról, amit ő írt. Ennek 
pontos címe: Biblia Kazinczy Ferenc szavaival. A könyv Sárospatakon jelent meg 1831-ben, majd 
újra megjelent Busa Margit gondozásában, 1991-ben a Cserépfalvi Könyvkiadó és Könyvke-
reskedés Kft. kiadásában II. János Pál pápa magyarországi látogatása tiszteletére. Miért is volt 
szükség arra, hogy Kazinczy Ferenc saját szavaival leírja és megjelentesse a bibliát, illetve an-
nak egy, a történeteket tartalmazó részét? Nem ő volt az első, aki erre vállalkozott. Hosszú tör-
ténete van annak, hogy különböző pedagógiai meggondolásból átdolgozták, rövidítették a 
bibliát. AIV. században pl. a gót törzsek „apostola", Ulifas lefordította a bibliát gót nyelvre, de 
kihagyta abból az 1-2. Királyok könyvét, mivel az sok háborús történetet és kegyetlenkedést 
tartalmaz, és úgy gondolta, hogy a harcias gót törzseknek nem arra volt szükségük, hogy buz-
dítsák őket a harcra, inkább fékezni kellett őket abban. 

A XVIII-XIX. században népszerűek voltak az ún. szemelvényes bibliák. Elsősorban a 
gyermekeknek és ifjaknak készültek ezek, és a biblia történeteket elbeszélő részeit tartalmaz-
ták, mivel a gyermekek-ifjak érdeklődését azok kötik le, „nem pedig a hideg és gyermekeknek még 
sovány Catechismusi tanítások", - ahogyan Kazinczy kifejezte. De ezeket a történeteket is meg-
válogatták, mégpedig a polgári erkölcs cenzúráján kellett átmenniük, és így kimaradtak a há-
borús kegyetlenkedéseket és szexuális eseteket szabadon és olykor részletesen leíró történe-
tek. Ma már mosolygunk azon, amit a múl t század elején egy jó nevű valláspedagógus (Szele 
Miklós) ajánlott a tanítóknak, hogy az iskolákban használt teljes bibliákat könyvszekrényben 
elzárva tartsák, és csak a vallásórák idejére osszák ki azokat a tanulóknak. 

Kazinczy idejében a német Johannes Hübner ilyen válogatott történeteket tartalmazó 
könyve volt a legismertebb és leghasználatosabb. A könyv címe ez volt: Zweimal 52 auserlesene 
biblische Historien (1714). 1790-ben magyarul is megjelent ez a könyv Fodor Pál derecskei pré-
dikátor fordításában ezen a címen: Száz és négy válogatott bibliai históriák, amellyet az ó és új 
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testámentomi szent írásokból a gyengék kedvéért öszveszedett Hübner János. Mostan pedig a nemzeté-
ben lévő'apróságok (gyermekek) és más rendbéli gyenge keresztyének javokra német nyelvből magyar-
rafordított Fodor Pál. (Később Major József fordításában is megjelent e könyv.) Kazinczy ismer-
te, felesége használta is e könyvet. Kazinczy azonban nem volt megelégedve „a vén Hübner 
vén nyelvével", annak magyar fordításával sem. Akkor is inkább az édesanyák foglalkoztak 
apró gyermekeik tanításával, és látta Kazinczy felesége, Sophie asszony nehézségeit a bibliai 
történetek elmesélésében. Ezért fogott hozzá, hogy saját szavaival átírja, elmesélje a bibliai 
történeteket. Egy író barátjának (Zádor /Ste t tner / Györgynek) írja 1826-ban: „Képzeld - mert 
úgy hiszem, nem fogod hallani szavamat részvétel és javallás nélkül - a múlt holnapban egy iskolai 
könyvet dolgozék. Feleségem két legifjabb fiamat, kinek egyike Bálint nyolc, Lajos öt esztendős, Bibliai 
Históriákkal mulatgatja. Mint-hogy ő azokat franciául tanulta a Klastromban (Bécsben), s most ma-
gyarul kell mondania, sokszor elakad a beszédben, s magyar könyvet kért rá. Hübnerünk... ügyetlen be-
széde. . .elakasztja. Egy hét alatt kész volt nálam Hübner úgy, hogy a gyermek egy kevés gyakorlás után 
saját szavaival elmondhassa, amit olvasott, vagy olvastatni hallott". 

Kazinczy az elkészült kéziratot megmutatta az irodalomban is jól ismert szakembereknek, 
Guzmics Izidor pannonhalmi római katolikus teológiai tanárnak és Kiss János soproni evan-
gélikus szuperintendensnek. Guzmics Izidort arra is buzdította, hogy a katolikus olvasóknak 
ő maga írja meg ezeket a történeteket, és együtt adják ki műveiket. A felvilágosodás szellemé-
től áthatott Kazinczy is sok más kortársával a felekezeti ellenségeskedések megszűnéséért és a 
válaszfalak lebontásáért harcolt. „A vallás különbsége miatt - írja - hidegnek lenni nem szabad 
azokhoz, kiket mint keresztyének, emberek, hazafiak szeretni tartozunk..., hogy a közfal, mely 
bennőnket egymástól elrekeszt, le van ontva; hogy a hitért kárhoztatni senkit nem lehet, mert ahhoz, 
hogy ez vagy amaz így és nem úgy hiszen, csak Istennek és neki magának van köze." Guzmics Izidor 
jó tanácsokkal látta el Kazinczyt, amit ő meg is fogadott. Javasolta, pl.: „Pált sem kell oly röviden 
végezned: az Apostolok cselekedete könyve sok szépet nyújthat a Te szép tolladra." Meg is fogadta Ka-
zinczy a tanácsát, és részletesen írt Pál életéről és missziós munkájáról. Kiss János barátja így 
vélekedett Kazinczy munkájáról: „Az előadásban legkisebbet sem vettem észre, amin fennakadhat-
nék; sőt világosságát rövidséggel párosított tellyes voltát, kivált elevenségét és tsinosságát nem győzöm 
tsudálni. Neologismusnak nálamnál még mértékletesebb vagy félékenyebb kedvellőji talán azt az egyet 
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kívánnák, hogy némelly új kifejezéssel, mellyek ...a nehezebben szokó füleket sértik, az ily nagyon po-
puláris tzélú s épen általad írt munkában még most szokottabbakkal volnánakfeltserélve..." 

Kiss János még azt is javasolja Kazinczynak, hogy a történetek végén még bővebben fejtse 
ki a tanításokat, ahogyan azt Hübner is teszi. Kazinczy azonban úgy vélekedik, hogy csak a 
történeteket kell elmondani. Azt tanulják meg a gyerekek, azok bennük maradnak, és majd 
annak erkölcsi hasznát maguk fogják levonni fejlődésük különböző szakaszaiban. (Ma is ez a 
katechetika álláspontja). 

Nem az erkölcsi tanítások hozzáfűzését látta fontosnak és hasznosnak Kazinczy, hanem 
olyan általános ismereteket, amelyek megkönnyítik a biblia megismerését és tanításának elfo-
gadását. Ezért toldalékokat írt a bibliához. A Bevezetés I. fejezete címe: A Szent-fóld ismérete, a 
H. fejezete címe: A Zsidó-nép történetei. Ilyen címeken összefoglalja az együvé tartozó esemé-
nyeket vagy tanításokat: Jézus utazásai a Szent földön chronológiai rendbe szedve; Jézusnak tanításai 
példaképekben (példázatok összegyűjtése, elbeszélése); Jézusnak intése a jóra: apró mondásokban 
(ma így tanítjuk: aranymondásokban). Bibliáját kiegészítette imádságokkal és egy katekiz-
mussal is. Sőt tervezte, hogy egy ilyen fejezetet is hozzátold: Protestáns encyklopédia ifjaknak és 
öregeknek. Ennek előszavát meg is írta bibliájában, és így ajánlja ezt az érdeklődők figyelmébe: 
...magoka' Bibliai Történetek is és a Catechismus is úgy vannak dolgozva, hogy a' nagyok is, mintegy 
recapitulátióul, használhassák. Ezek felől hinni merjük, hogy alkalmatosak a szívet vallásos érzésekre 
buzdítani, vallásos érzésekben megerősíteni. A' vallásnak végére is az minden haszna, hogy bennünket 
jókká és az által boldogokká tegyen: hogy öröminket megszentelje, szenvedésink közt vigasztaljon: 
kísértetinkben erősítsen, 's kikapván a' mindennapi élet gondjai közül, 's egy fentebb, lelki világ' körébe 
tétetvén által, megnemesítsen. De e' magasságra az lép fel osztán igazán, a' kinek feje 's lelke tiszta". Ez 
az enciklopédia csak terv maradt. Halála miatt ennek megírására már nem került sor. 

A nagy szeretettel végzett munkáját, a bibliáját Kazinczy éppen csak megláthatta. Halála 
előtt kapta kézhez a kinyomtatott példányt Sárospatakról, Nádaskay Andrástól. Ez 1831. au-
gusztus 15-én történt. És rá egy hétre, augusztus 23-án meghalt. Könyve azonban itt maradt , 
és példát ad arra, hogy legyen minden nemzedékben fontos a szülőknek az, hogy gyermeke-
iknek átadják a bibliai történeteket, úgy adják át, hogy azt megértsék, és életre szóló funda-
mentumot kapjanak azok tanításaiból. 

Benke György 

Keménycserép tányér, XIX. szd. vége. Apátfalva, Csanád m. 
(Selmeczi Kovács Attila: Nemzeti jelképek, Bp. 2001. című könyvéből) 
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Kossuth és Komárom 
Komárom városa földrajzi fekvésénél fogva tevékenyen kapcsolódott az ország politikai, 

közigazgatási és hadászati vérkeringésébe. A Bécs és Buda között közlekedő gőzhajó Komá-
romban is kikötött, így Komáromnak közvetlen kapcsolata volt a két fővárossal. Például az 
1848. március 13-i bécsi forradalomról Komáromban már délután suttogtak, míg Pest-Budára 
csak a késő esti órákban érkezett meg ennek a rendkívüli eseménynek a híre. 

A forradalmi változások így csakhamar éreztették hatásukat. Erről tanúskodik a városi ma-
gisztrátus március 19-i jegyzőkönyve, mely a forradalom vezéreinek díszpolgárságáról szól: 
„743 2 B... Mely szerint Kossuth Lajost, Deák Ferencet, Klauzál Gábort.. . honunk java és az 
alkotmányos szabadság terjesztése, úgy városunk érdekei pártolása körül szereztek, őket a 
közgyűlés díszpolgárainak kinevezte."1 

1848. szeptember 17-e Komárom történetének egyik legszomorúbb napja volt, amikor a vá-
ros majd kétharmada a lángok martaléka lett. Tóth Lőrinc (Jókai unokatestvére), mint Komá-
rom követe, az országgyűlésen beszédet mondott a város megsegítése érdekében. A kért 300 
000 forintos, kamatmentes kölcsönt az országgyűlés megszavazta, s Kossuthnak, mint pénz-
ügyminiszternek döntő szava volt e kérdésben. De Tóth Lőrinc további szereplése sem kerül-
hette el figyelmét. Komárom követe (akit Haynau 1849-ben halálra ítélt) hadászati kérdésfel-
vetéssel folytatta felszólalását: „Komárom várát illetőleg van még némely mondanivalóm. E 
várnak roppant fontosságát ismerik önök... s e várban most is Mertz a parancsnok... A hely 
színéről jövök uraim! A miniszterelnök urat.. . megkérdezném, vajon a mostani rendelkezése 
mellett jótáll-e arról, hogy a komáromi vár nemzeti keretben maradjon? Mert ha a minisztéri-
um e részben kellő gyorsasággal és eréllyel nem intézkedik, a háznak kell intézkednie. Komá-
rom várának nem szabad elvesznie, ez maga képes a nemzeti szabadságot szükség esetében 
biztosítani."2 

Tóth Lőrinc jóslata szinte szó szerint vált valóra 1849 őszén, amikor Világos után Komárom 
várfokán még hetekig nemzeti zászló lengett. Joggal mondotta Kossuth Görgeynek, az aradi 
várban, az utolsó minisztertanácson, 1849. augusztus 11-én, hogy még nincs minden elveszve, 
mert „Komárom még áll!" 

Jókait, aki 1848 őszén Kossuth környezetéhez tartozott, a forradalom vezére Komáromba 
küldi üzenettel, Majthényi várparancsnokhoz. A küldetésnek Jókai szeptember végén tett ele-
get. Megbízatásáról, élményeiről a következőkben számol be: „... alkalmam volt Majthényivel 
személyesen találkozni. Kossuth küldött hozzá azzal az üzenettel, hogy küldjön haladéktala-
nul gyakorlott tüzéreket az Ausztriába betörő magyar sereghez. 

Soha nem felejtem el azt a képet, mely akkor elém tárult. Szülővárosomat láttam -
háromnegyedrészben leégve; a város tornyai mind tető nélkül... A dobogóhíd is le volt égve s 
a hajóhíd a szőnyi csillagháztól (Csillagvár, Sz. Z.) egyenesen a várhoz vezetett. És én nekem 
nem lehetett a rommá dőlt szülővárosomba bemennem.. . Sietnem kellett, minden óranegyed 
drága volt. Egyenesen a várba siettem, felkerestem a várparancsnokot: átadtam neki Kossuth 
levelét. Olyan közel vitte a szeméhez, amennyire az orra engedé. Soha sem láttam 
Majthényiénál nagyobb orrot... Azt mondta a várparancsnok, hogy csak forduljak meg a sar-
kamon és menjek vissza, ahonnan jöttem: tüzért nem ad kölcsön, az egész várőrségben ezek 
az egyedüli katonák, a többi ujoncz, nemzetőr.. . Én tehát elmehettem egyetlen pattantyús 
nélkül."3 

Kossuth 1848. október 16-án elrendeli Bécs irányába, a forradalmárok -felmentésére a tá-
madást. Hogy nagyobb nyomatékot adjon intézkedésének, maga is Pozsonyba tette át műkö-
dését. Október 18-án hajóval indult Pestről. Útközben a hajó kikötött Komáromban, és a Hon-
védelmi Bizottmány elnöke megtekintette a nevezetes várerődöt. Kossuth komáromi tartóz-
kodását Szinnyei főhadnagy naplója így örökíti meg: „Reggeli 9 órától vártam Kossuthot 
nagy türelemmel.. . Végre Kossuth ágyúdurrogások közt fél 2-re megérkezett; a kiállított hon-

1 1848. március 15-nek hatása Komáromban. Komáromi Lapok, 1902/40. 
2 Közlöny, 1848/106. 
3 Jókai Mór: Az én életem regénye. Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. Bp., 1912. 65-66. old. 
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védeket és nemzetőröket sorba nézte s mindenütt rövid, de nyomós beszédet tartott; én csak a 
szabolcsiak előtt hallottam, midőn menet közben kezét rázva mondá: »Bízhatom-e önök kar-
jaiban?« Kossuth megjelenése és a tőle hallott pár szó szinte felvillanyozott. Vele és kíséreté-
vel én is a várba mentem és mindig a sarkába voltam. Kossuth öltözete: nemzetőri egyenruha, 
gömbölyű fekete kalap, hosszú fekete tollal és katonaköpeny. 

...Október 20. Értesültem, hogy Kossuth reggel elutazik Komáromból, siettem le a Duná-
hoz, hol láttam vagy 5 gőzöst és 4 uszályhajót; ezeken jöttek az esztergomi és budapesti nem-
zetőrök, megrakodván még a pesti csatárokkal és Esztergom megyei, tatai nemzetőrökkel, 
szabolcsi és Turszky-honvédekkel, úgy indultak felfelé. Kossuth csak l-re nagy ágyúdurrogás 
közt jött a partra és a »Mészáros« gőzhajón utazott fölfelé... Thaly Zsigmond szerint Kossuth 
hétezer főnyi csapatot vitt magával Komáromból és 24 ágyút."4 

Kossuth Lajosnak ezen komáromi útja valójában a hadsereg megszervezése és felszerelése 
jegyében történt. Ideérkezése napján az alábbi levelet küldte a fővárosba, a Honvédelmi Bi-
zottmányhoz: 

„Komárom, 1848. okt. 19., este. 
Komárom jó karban van - B. Majthényi István várparancsnokot tábornoknak szólítottam. Kérem ezt 

egy diplomával verificálni. 
A váci zászlóalj igen készületlen - a Komáromban lévő 18-ik detto - bár fegyvere gyönyörű van. 

Ezen két zászlóalj tehát most még itt marad, csak 4 compániát [századot] (600) embert viszek közülük, 
de úgy rendeltem, hogy gyakorlásra, öltöztetésre minden gondot fordítsanak, s a másik 4 compánia is 
néhány nap múlva utánam jöjjön. 

E helyett Komáromból következő jó fegyveres erőt viszek: 
Pesti csatárok 200 
Unghiak 180 Butler őrm. 
Szabolcsiak 160 
Komáromi önkéntesek 330 
Thurszky-honvédek 340 Eszterházy 

1210 
ehez jő 
4 compánia honvéd a 18-ik zászlóaljból 600 
Buda Pesti nemzetőrök 554 (Karácsonyi) 
A Komáromban lévő esztergomiakat újakkal váltottam fel, s viszek magammal 1252 (Maurovics) 
(e közt 352 puskás a többi kaszás) 
Komáromi megyei nemzetőrök: 
puskásl 200 
dárdásl 800 (Csuzy) 

Összesen: 6616 
Komáromig inclusive [beleértve] 

azt hiszem felmegyek 15 000 emberre. 
Kéréseim a következők: 
1. a pénz, melly iránt már írtam, 
2. 1500 igen jó kaszát holnap Komáromba kérek küldeni Csuzy őrnagynak. 
3. Legalább 200 000 kapslis töltést. És vagy 20 000 reservekapslit - ennek felét, vadász kapslikat -

ezt Győrbe kérem, de azonnal s amennyire mind készen nem volna egyszerre, legalább egy részét. 
- A pesti csatároknak egy tisztje sincs. Nevezni fogok, Zolcsákot kapitánynak. 
- Komáromban némelly promotiok [előléptetések] szükségesek. Holnap teszek irántuk jelentést. 

Kossuth Lajos 

4 Szinnyei József: Komárom 1848/49-ben. (Naplójegyzet) Bp., Aigner Lajos 1887. 33-34. old. 
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A komáromi piactér (ma Klapka tér) 1848-ban. jobbra a Damcsa-ház, az akkori Térparancsnokság 
látható, ahol november 6-án Kossuth megszállt. 

[Kívül] A töltésekből 36 000 kapslis töltés ne Győrbe, hanem Komáromba szállítandó a kaszákkal 
együtt Czuzy őrnagy kezeihez."5 

Kossuth ezen toborzó útja során az előző napot Esztergomban töltötte. Erről a napjáról a 
következő feljegyzés tanúskodik: „Kossuth, a nemzetőrök s az egybegyűlt nép örömrivalgása 
mellett, fáklyafénynél szállott ki a hajóból s a hajóállomásról a Fürdő-szállóba ment. Alig ért 
be a szállóba, égi háború tört ki, s ekkor rögtönözte a nép a Kossuth-nótának ezt a szövegét: 
»Esik eső karikára...« . . .Másnap, október 19-én reggel 9 órakor tovább folytatta útját Komá-
rom felé.. ."6 

Jókai - a komáromi fiú - a toborzás során kísérője volt Kossuthnak. A nemzet vezérének 
történelmi küldetéséről a következőket írja: „...Sok nagy időt megértem azóta, úgymond, de 
ehhez hasonló napokat nem ismétel meg a történelem soha. Láttam azt a szellemóriást, aki a 
népet felköltötte halálos álmából, hallottam szavait, amik hősöket teremtettek a békés polgá-
rokból; hadsorok nőttek a földből elő; napok alatt százezer férfi állt fegyverben, zászló alatt a 
haza védelmére, halálra elszánva."7 

Kossuth 1848. október 28-án, mintegy 14 ezer főnyi sereggel vonult be a Pozsony melletti 
táborba. Addigra azonban megérkezett Bécs alá a prágai forradalom leverője Windischgrätz, 
és egyesült Jellaéich csapataival. Az osztrákok így jelentős erőfölénybe kerültek Bécs körül. A 
magyar seregek - hosszas huzavona után - október 30-án támadásra lendültek, azonban a túl-
erővel szemben Schwechatnál - vereséget szenvedtek.8 

A schwechati vereség nyilvánvalóvá tette, hogy a magyarságnak hosszú önvédelmi harcra 
kell felkészülnie. A bécsi forradalom, mint a magyar ügy egyetlen szövetségese elbukott. A 

5 Országos Levéltár-Országos Honvédelmi Bizottmány 1342/1848. Vö.: Kossuth Lajos: Fel mindnyájan 
a hon védelmére. Művelt Nép Kiadó 1951. 80. old. 

6 Borovszky Samu: Esztergom vármegye. Országos Monográfiái Társaság. Bp., 1910.403. old. 
7 Szabó László: Jókai élete és művei. Rákosi Jenó' Budapesti Hírlap Újságvállalata 1904.117. old. 
8 Spíra György: A magyar forradalom 1848/49-ben. Gondolat Kiadó. Bp., 1959.302. old. 
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bécsi diákok azonban átvágták magukat az ostromgyűrűn, és a magyar honvédsereg mellett 
megalakították a „bécsi légiót". Velük jött a legendáshírű lengyel szabadságharcos Bem tábor-
nok is, aki Pozsonyban ajánlotta fel kardját a magyar ügynek. Erről Kossuth, november 3-án, 
az alábbiakban számol be a Honvédelmi Bizottmánynak írt levelében: „Bem generális itt van. 
Szolgálatát ajánlja. Elfogadom. Tegnap - előtt este 6 órakor ment el Bécsből, akkor még az Aula [a bécsi 
egyetem ifjúsági légiója] tartotta magát, de Bécs további megtartásának reménye elenyészett. Bécs ir-
tózatosat szenvedett."9 

Kossuth levonva a tanulságot az események menetéből, már Pozsonyban hozzálát az or-
szág védelmi erejének fokozásához. 1848. november 4-én adja itt ki a magyar és német nyelvű 
felhívását. Ebben felszólítja a Dunántúl közigazgatási vezetőit, kormánybiztosait, az élelmi-
szerek és takarmány-nemük azonnali felvásárlására. Egyúttal intézkedik - már számolva 
Windischgrätz támadásával - , hogy a felhalmozott készletet Komárom várába szállítsák.10 

Kossuth Pozsonyból visszatérőben Pestre, ismét megállt Komáromban. A komáromi vár-
ban szolgált sógora, Meszlényi Jenő ezredes. Nyilván - a mindenkori kincstári optimizmus 
mellett - szüksége volt bizalmas és őszinte értesülésekre. Kossuth ezen második komáromi 
útjáról ismét a Szinnyei-napló tájékoztat bennünket: „November 6. A legnagyobb zavar közt 
írom e sorokat. Kossuth, több tiszt kíséretében, kik testőrei voltak, felülről gőzösen megérke-
zett és sógorához, Meszlényihez szállott; vacsora után ugyanis Komáromy hirtelen betoppan 
és elkiáltja magát: szépen viselkedjünk, mert Kossuth ide jő szállásra, mire itt is termettek. 
Szobánkban három ágyat készítettünk testőreinek, az én ágyamban hált egy honvéd-őrnagy 
(kék atillában), Kossuth titkárja. [Szinnyei főhadnagy ugyanis a Meszlényi vezette térpa-
rancsnokságon szolgált. Sz. Z.] 

November 7. Délután ágyúdörgés közt ment el Kossuth. Hallottam, hogy már vagy 500 da-
rab marhát hajtottak a vár számára, Ó-Szőnybe, este 11 ácsot hozott a gőzös alulról, a vár szá-
mára, nemkülönben számos ágyútöltényt, ezzel tehát védelmi állapotba teszik a várat. -
Majthényi tábornok Kossuthtal elment kis időre, a várparancsnokságot Meszlényi vette át."11 

A történelmi pillanat nagyszerűségét csak fokozza, hogy Kossuth társaságában ott találjuk 
Bem tábornokot is. Bem-apó ezen komáromi látogatásáról ismét csak a Szinnyei-napló ír: 
„Kossuthtal jött Bem tábornok is; midőn ketten a szobánkon keresztül mentek, figyelembe 
sem vettem a kis szürke embert, aki Kossuthtól azt kérdezte német nyelven: »Van-e sok ágyú 
Komáromban?« - »Akár az egész országot ellehetne velők látni« - feleié Kossuth. »Akkor 
nincs mitől tartani« - mondta Bem. Csak később tudtam meg kilétét Pál szolgánktól, ki még 
Bécsből ismerte a lengyel tábornokot. - Arról is értesültem, hogy Komárom várának erődíté-
séről és fölszereléséről is értekezett Kossuth Bemmel, kinek tanácsait ideje volt már követni, 
és a várat védhető állapotba helyezni."12 Kossuth Komáromban felkínálta Bem tábornoknak a 
vár parancsnokságát, aki azonban ezt a gesztust a következő szavakkal hárította el magától: 
„Ha a vár bevehetetlen, az osztrákok úgy sem veszik be, ha pedig bevehető, akkor majd ő ké-
sőbb is beveendi."1 3 

Amikor - a hadi helyzet kedvezőtlen alakulása következtében - a kormány és az ország-
gyűlés elhagyta Pestet, és mindez közismertté vált Komáromban, Majthényi tábornok lemon-
dott. Január 6-án haditanácsot hívott egybe, és letette a várparancsnokságot, mondván: „A 
kormány Debrecenbe, vagy mit tudom én, hová futott, talán Ázsiáig meg sem áll s engem itt 
hagytak; itt akarnak Komáromban föláldozni. Ha ma az ellenség megtámad bennünket, ki 
tudja, tarthatjuk-e magunkat csak nyolc napig."1 4 A haditanács előbb megpróbálkozott a rá-
beszéléssel, de amikor Majthényi kitartott elhatározása mellett, a lemondást elfogadta. Komá-
rom várának ideiglenes parancsnoka - mint rangidős tiszt, aki majd Aradon végzi - Török Ig-
nác mérnökkari ezredes lett. Még aznap Debrecenbe indult Komáromy István százados -
mint futár - , a kormányt tájékoztatni a történtekről. 

9 Országos Levéltár-Országos Honvédelmi Bizottmány 2297/1848. Vö.: Kossuth Lajos: i. m. 81. old. 
10 Országos Széchényi Könyvtár - Kisnyomtatványtár 1848/49. 23. sz. 
11 Szinnyei József: i. m. 38. old. 
12 Uo. 
13 Bálás György: Bem-apó. Bp., 1934. 15. old. 
14 Vargyas Endre: Magyar szabadságharc története 1848/49. (Második kiadás) Mehner Vilmos 1879.543. 

old. 
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Török Ignác vitéz katona volt, de mérnök és nem hadvezér. A kormány mindezt értékelve, 
sietett kipróbált csapattisztet állítani a komáromi vár élére. Egyúttal megindult a honvédsereg 
tavaszi ellentámadása, melynek egyik fó' célja az ostromlott Komárom felmentése volt. Kos-
suth, hogy fokozza a várvédők ellenállását, titkosírással a következő tartalmú levelet küldte 
Komáromba: „Komárom város lakosainak! Komárom ne féljen, ha az egész osztrák sereg körülvenné 
is; sarkában leszünk győzhetetlen erővel, már is fut Vác felé, nem akar ütközni, nyomában vagyunk. Ko-
máromnak mindenesetre feloldó sereget küldünk, azért tartsa magát... 

Főhadiszállás Eger, március 30-án. 
Kossuth Lajos elnök"15 

Kossuth egyszerre két tábornokot nevezett ki Komárom parancsnokává. Számolva azzal a 
nagyon is reális lehetőséggel, hogy valamelyik küldetése meghiúsul. Azonban úgy 
Lenkeynek - a 14. aradi vértanú - , mint Guyonnak sikerült átjutni az ostromgyűrűn, mind-
össze 10 nap különbséggel. Kossuth tisztában volt Komárom jelentőségével és vallotta, hogy 
„Komárom várának biztonsága végtére is legfőképpen a várparancsnok személyétől függ". 
Ezért esett választása Guyonra - „kiben az ország kormányának tökéletes bizalma van, s kiről 
azon meggyőződéssel van a kormány, hogy míg él, Komárom vára az ellenség kezébe nem ke-
rül soha".16 A Honvédelmi Bizottmány előtt ezt így jelentette ki: „Guyon hűségére bíztam Ko-
máromot." - S amikor átadta neki a parancsnoki megbízatást ezeket mondotta: „Az új haza 
legvitézebb fogadott fiának."17 

1848. július 11-én hangzott el az országgyűlésben Kossuth történelmi megajánlási beszéde, 
melyben 200 ezer katonát és fedezetként 42 millió forintot kért. Az egyhangú határozat alap-
ján adta ki Batthyány Lajos miniszterelnök 1848. szeptember 19-én legfelsőbb rendeletét, az 
újoncállítás tárgyában, melynek értelmében Komárom 298 honvéd kiállítására köteleztetett: 

„9762 B. Komárom szab. kir. város közönségének. 
... 1. Minden czélszerű módon igyekezzék 127 lélekre két újoncot számítva, összesen 298 

honvédet minél előbb kiállítani. Szükség hát ezen számot a népesség arányához képest felosz-
tani és az illetőknek azonnal kihirdetni."18 

Komárom városa azonban 70 újonccal túlteljesítette a reá kirótt kontingenst, amiért Kos-
suth Lajos kormányzói leiratban mondott köszönetet: 

„Az ország kormányzója 7921 K. 
Komárom város közönségének. 
Az újoncállításnak Komárom városbani eredményéről a város közönségétől folyó évi május 26-ról 

268. szám alatt vett felterjesztése folytán felhívatva érzem magamat a veszélykörnyezett haza nevében 
köszönetet szavazni e város hű keblű lakosságának, mely a szeretett hazánkra súlyosbodott szorongatá-
sok és csapásokban oly bő mértékben részesülve, azokat magasztos elszántsággal viselte és a haza védői 
közé állított fiainak száma által a hazafiúi buzgalomban csüggedni nem tudását bebizonyítva, a haza 
méltánylása és tettleges hálájára magát teljes mértékben érdemesítette. 

Kelt Budapesten, 1849. június 12-én. 

Az ország kormányzója, Kossuth Lajos"19 

Dr. Szénássy Zoltán 

15 Jókay Károly: Komáromnak egy évi története. Alföldi Hírlap 1848/59. 
16 Márkus László: Guyon Richárd. Bp., 1955.90. old. 
171. m.: 91. old. 
18 Újoncállítás az 1848/49. szabadságharcban. Komáromi Lapok 1901/44. 
19 Uo. 
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Kossuth Lajos herbáriuma 
A nagy személyiségek életében gyakran előfordul, hogy az emberiséget szolgáló életmű-

vük mellett, az alkotó tevékenység más területein is bizonyítják kivételes képességeiket. Pl. 
Franklin Benjámin, a nagy amerikai államférfi fizikával is foglalkozott, neki köszönhetjük pl. 
a villámhárítót. Goethe a nagy német költő idős korában a fizika, ásványtan és botanika titkait 
kutatta. Rákóczi fejedelem művészi fafaragványokat készített, ezekkel díszitette rodostói 
ebédlőjét. Berzsenyi Dániel, Bessenyei György, Arany János, Jókai Mór, Gárdonyi Géza és sok 
más kiváló írónk, költőnk, pályájuk delelőjén, szakképzett módon kertészkedtek. E kiváló 
személyiségek sorába tartozik Kossuth Lajos is. 

Hazánk egykori kormányzója, „Kossuth apánk" sokoldalúsága közismert, történelmi, iro-
dalmi és nyelvismerete, hírlapírói és szónoki képességei külföldön is elismerést arattak. Ne-
vét méltán őrzik országszerte intézmények, terek, utcanevek, emlékművek, szobrok. De az 
már kevéssé köztudott, hogy a 1848-as szabadságharc leverése és az osztrákokkal való ki-
egyezés után a természettudományokkal, elsősorban botanikával foglalkozott. A természet 
végtelen birodalmában talált állandó örömöt, vigasztalást és elfoglaltságot. A politikai esemé-
nyek ugyan legyőzték őt, a küzdőteret ott kellet hagynia, de fáradhatatlan, kivételes szelleme 
nem tudott megpihenni, a tétlenséget nem ismerte. Hatalmas szellemét nem tudták legyőzni. 

Kossuth és a természettudományok 
„Midőn az 1867-i jogelalkuvás bevágta előttem azon politikai tevékenység útját, melynek életem ak-

korig a számkivetésben is szentelve volt; a természettudományokban kerestem vigasztalást, mert ezt a 
hazafi szomorúságának más, mint a szomorúság okának elhárítása nem nyújthat, hanem kerestem szó-
rakozást... »A természetet megtaláljuk s csakis azt találjuk meg a balsors napjaiban«, írta Chatobriand; 
és igazat írt. Sokat foglalatoskodtam a növénytannal is, amit szeretetreméltó tudománynak (Scientia 
amabilis) neveztek el. Meg is érdemli ezt a minősítést." - írta Kossuth 1884-ben Helfy Ignácz újság-
író, politikushoz, a természettudományi nemzetség- és fajnevek magyarosításának kérdéséről 
írott levelében. 

Ónként vállalt emigrációja során - törökországi tartózkodása, majd angliai és amerikai 
szónoki diadalútjai után - 1859-ben érkezett Észak-Olaszországba. Valószínűleg az itt elszen-
vedett családi tragédia - feleségének és leányának elvesztése - miatt is 1870-től egyre beha-
tóbban foglalkozott természettudományokkal. A beszerzett szakirodalom ismeretében ko-
moly jártasságot szerzett a kémiában, a földtudományokban és az őslénytanban. Örök kár, 
hogy a mintegy 20 ezer darabból álló (Gaál 1942), Közép- és Észak-Olaszországban gyűjtött 
fosszilis kagyló- és csigagyűjteménye, az 1956-os forradalomban nagyrészt elpusztult. Sajnos 
csak kevés ősmaradvány (csiga és kagyló) maradt meg részben a debreceni Kossuth Lajos Tu-
dományegyetemen, részben a Magyar Természettudományi Múzeum Föld- és őslénytárában 
(Szöőr - Bohn-Havas 1987). Kossuth érdekelődött a csillagok világa iránt is, saját teleszkópjá-
val megfigyeléseket végzett. Az elmondottakról tanúskodnak Kossuth hazai szakemberekhez 
írott levelei, melyeket halálakor a Természettudományi Közlöny című folyóirat, 1894 áprilisi 
számában összegyűjtött és közzétett. 

Élete alkonyán sok balsiker és csalódás után a természetben keresett vigasztalást, de nem-
csak azt talált, hanem lelki kincset" is, ez mutatkozik meg, az 1876-ban kelt levelében, amelyet 
a Természettudományi Társulat elnökének címzett: „Kerestem a természet csodás nyilatkoz-
ványainak tanulmányozásában, a végtelenség világától a lábam alatti porszemig. Nagyon keveset tu-
dok, de a kevéssel is többet találtam, mint a mennyit keresék. Csak vigasztalást kerestem, de lelki kincset 
is találtam, melynek becsével semmi sem mérkőzhetik. És a mióta ezt fellelém életem nem érzem olyan 
örömtelen ridegnek, mint minővé azt emberek tevék." 

Kossuth széles látóköre, tájékozottsága, olvasottsága, a természettudományokban való jár-
tassága mutatkozik meg, a nyomtatásban is megjelent írásaiból (Kossuth 1883), az összegyűj-
tött levelei- és irataiból (Kossuth 1894), a fennmaradt és hazánkba került gyűjteményeiből, 
azok jegyzeteiből és a megmaradt könyvtárából. 

A természettudományokkal foglalkozva szellemi és lelki megnyugvást lelt, a botanika pe-
dig állandóan megújuló örömet jelentett számára. Ez világlik ki 1872-ben papírra vetett sorai-
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ból: "...s hajói esett is lelkemnek megismerni s imádni tanulni Istent a természetben, melynek bámula-
tos törvényeiből a végtelen bölcsesség minduntalan felénk kiált: de örömet, pozitív s örökön megújuló 
örömet a természettudomány egyik ága sem nyujtottt annyit, mint a botanika." 

A kertészkedő Kossuth 
Észak-olaszországi önkéntes száműzetése során élt Milánóban, Genovában, Turinban (ma 

Torino), majd Collegno al Baracconeban végül ismét Turinban telepedett le. 
Kossuth Baracconeban (Turin közelében) nagy, kertes házban lakott. A kert az öregedő 

Kossuthnak nagy gyönyörűséget jelentett. Kertjét maga tervezte és nagyrészt maga is gon-
dozta, impozáns volt a háztól a kapuig húzódó kerti virágok sora és mintegy 150 bokor. A kert 
közepén lévő tóban vizililiomok is pompáztak, a tavat egy kis patak táplálta. Kertjét rózsával, 
lonccal, hajnalkával és jázminnnal futtatott lugasok is díszítették. Üvegházat is építtetett. 

Helfy Ignácznak írott leveléből megtudunk néhány dolgot Kossuth kertjéről: „Szerettem a 
virágtenyésztést, a míg kertem volt. Többek között kötélfüzéreket húzat tam a sima pázsit kö-
ré házam előtt Baracconeban s színvegyület kedvéért végig futtat tam rajtuk a sötétvörös 
Batatas paniculatat, a zöldes Cobea scandenst, a sötét violaszín nagyvirágú Perkátát (Ipomea 
Learii) s a Szulák-féle rend ama gyönyörű fehér virágát, mely este nyílik, csak éjen át tart s 
azon különös sajátossággal bír, hogy míg más virágok bimbóinak kinyílása rendesen hosz-
szabb időn át lassan-lassan megyen véghez, ennél a bimbóknak alig kell pár perez a nyilado-
zásra s egyszerre csak az ember szemeláttára csészealjnagyságú nyilt virággá pattannak ki. 
Élvezetes látvány! Ha magyar vendégeim akadtak, kivittem őket gyönyörködni benne. Gyö-
nyörködtek is. Megteremne nálunk? - kérdezték. - Minden bizonnyal. - Mi a neve? -
Calonyction macrantholeucum, felelém. - Nagyot kaczagtak s »az ördög ha ezt fejében tartja« 
- mondták - »már mi majd csak úgy fogjuk hívni, hogy fehér éjvirág.«" 

Hajdan a baracconei kertjében élő perui oszlopkaktusznak (Cereus peruvianus) egy hajtá-
sa a kolozsvári-, majd a szegedi botanikus kertbe került, ahol vegetativ úton szaporított utó-
dait - tudomásunk szerint - ma is kegyelettel nevelik. 

Ihász Dánielnek, a szabadságharc ezredesének, majd Kossuth hadsegédének, az emigráci-
óban hűséges kísérőjének a halála és anyagi gondok miatt is végül visszaköltözött Turinba, 
ahol lakást bérelt. 

A botanizáló Kossuth 
A „turini remete" észak-olaszországi számkivetettségében - idős kora ellenére - 1867 és 

1884 között rendkívüli szellemi és fizikai energiával botanizált. A legaktívabb 1870 és 1873 kö-
zött, életének 68-71. éveiben volt. A növény gyűjtésben fáradhatatlan Kossuth hegyet mászott, 
bejárta az olasz Alpokat és Appennineket. 70 éves korában még túrát tett a Mont-Cenisre, 
majd a Mont-Blancra is, hogy Saussure nyomán megtatálja és begyűjtsön egy kis havasi szik-
lanövényt, az Androsace bryoidest. Erről így számolt be Szontágh Miklósnak: „Képzelje, ön -
rajtam is megtörtént még az idén is, hogy azok a szirénhangok addig csalogatták 70 éves lábaimat, míg 
közel azon magasságban találtam magamat, ahol a Mont Blanc első tudományos megmászója, Saussure 
ütötte fel 15 napra borzalmas kunyhóját, hogy ellesse a magasság titkait, mert hát feltettem magamban, 
hogy addig megyek, míg én is találok egy Androsace bryoidest - havasi sziklák e törpe növényfaját -
mint Saussure talált." 

Nem volt célja, hogy botanikus szakemberré váljék, távol a tudományos intézetektől, 
könyvtáraktól és szakemberektől erre nem is volt módja. A kortárs természettudósok közül 
csak Herman Ottóval volt kapcsolatban, aki többször meg is látogatta Turinban. A hazai bota-
nikusok közül levelezett Kanitz Ágosttal, növényeket is cserélt Janka Viktorral és az orvos bo-
tanikus Szontágh Miklóssal. 

1894-1895-ben a Magyar Nemzeti Múzeumba került 2700 kötetes könyvtárából a botani-
kai művek száma csak 50 volt. (Könyvtárát jelenleg az Országos Széchényi Könyvtár őrzi). A 
hazai flórát csak Beythe András: Füveskönyvéből (1595, kéziratban), Csapó József. Uj füves és vi-
rágos magyar kert (1775) című munkájából (Kossuthnak kéziratban volt meg), Diószegi Sámuel 
és Fazekas Mihály: Magyar füvészkönyvéből (1807), Barra István: Növénytanából (1841), 
Hazslinszky Frigyes: Magyarhon edényes növényeinek füvész kézikönyvéből (1872), Gönczy 
Pál: Pestmegye és tájéka viránya (1879) című könyvéből, Simonkai Lajos: Erdély edényes flórá-
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jának helyesbített foglalata (1886) című művéből, továbbá Borbás Vince, Janka Viktor, Heuffel Já-
nos, Kunitz Ágost kézikönyveiből és publikációiból ismerte. A külföldiek közül elsősorban De 
Candolle, Lindley és Steudel, többnyire elavult nevezéktanú munkáit használta. 

Moesz Gusztáv (1915) véleménye szerint Kossuth, aki annyi tudományban volt járatos, bi-
zonyára a botanikát is a maga erejéből sajátította el. Jávorka Sándor - a Magyar Flóra szerzője 
- szerint Kossuth érdeklődését a természettudományok, így a botanika iránt is Stanislaus 
Albach ferencrendi szerzetes, híres hitszónok kelthette fel (Jávorka 1953). 1840 körül szemé-
lyesen is talákozhattak, ebben az időben Albach aktivan botanizált, gyűjtött és összeállította, 
gyönyörűen és aprolékosan preparált herbáriumát (1835-1845), melyet a Magyar Természet-
tudományi Múzeum Növénytára őriz. Ezt a feltételezést Moesz nem tartja valószínűének, 
Albach már 1853-ban elhunyt és Kossuth nem tesz róla említést. 

A Kossuth-herbárium 
Kossuth Lajos csak a maga számára gyűjtött növényeket, készített herbáriumot. Ezért pl. 

zavarba jött, amikor Szontágh Miklóstól hazai növényeket kapott ajándékba és ezt viszonozni 
akarta. „Én csak saját magam lelki vigasztalására, nem pedig ex professo szörpölgetvén a természettu-
domány billikomából, amit gyűjtögettem, fel is ragasztottuk Ihász barátom segítségével; s a kettős pél-
dányokra inkább bosszankodtam s azért többnyire el is szórtam, mintsem hogy megtartottam volna." -
írta Szontághnak. Megígérte, hogy a következő esztendőben másként tesz és a gyűjtött duplum példá-
nyokat viszonzásul elküldi. 

w 

Az orgona (Syringa vulgaris L.) herbáriumi példánya Kossuth Lajos 
növénygyűjteményéből, sajátkezű felirataival (fotó: Vimola Károly). 
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A több, mint 4 ezer példányból álló herbáriuma két 16 rekeszes szekrényben turini dolgo-
zószobájában állott. Minden rekeszben egy doboz van a herbáriumi lapokra ragasztott, pré-
selt növényekkel, ezek családok szerint abc-ben rendezettek. Minden szekrény alján két ki-
húzható fiók található. A szekrényeket jobb és bal oldalon egy-egy faléc zárja, ezeket kulccsal 
lehet nyitni. 

A herbáriumi lapok 29x42,5 cm nagyok, fehér színűek és elég vastagok, ezekre ragasztotta 
Kossuth a növényeit, papir szalaggal. A lapok bal felső és jobb alsó sarkaiba jegyezte a lapok 
számát - Fol. 1., Fol. 2. stb. A növények adatait, szép kalligrafikus betűkkel magára a herbári-
umi lapra írta, nem használt herbáriumi cédulát (schedat). Herbáriumi lapjaira ráírta a nö-
vény magyar és latin nevét, a családnevet (ezt Kossuth rendnek, ordonak nevezte, a kor szak-
irodalma szerint), magyarul és latinul. Gyűjteményének lapjain a gyűjtés helye és ideje csak 
ritkán szerepel. Egyes esetekben megjegyzés van arról, hogy a növény hol él a Földön, vagy 
esetleg ritka vagy, hogy a gyűjtött példány őszi. Ebben a tekintetben Kossuth herbáriuma ha-
sonlít a korabeli herbáriumokhoz, amelyeknél a gyűjtési adatok általában nagyon hiányosak. 
Néhány kivétel azért található Kossuth gyűjteményében, pl. az alpesi hízóka (Pinguicula 
alpina) esetében, ahol a herbáriumi lapon megjegyezte: „A Mont Cenisi örök Jeges homlok 
»morain«-jánál összetorlódott hóban, a jégnyomás folytán kicsergedezó'víz boltozatot vájt ki, e boltozat 
ürege szélén szedtem e hízókát julius 17.-én 1871." 

Kossuth herbáriuma több részből áll. A legtöbb növényt maga Kossuth gyűjtötte 
Észak-Olaszországban, ezek főleg magashegységi fajok. Kevesebb a hazai növény, ezeket Jan-
ka Viktortól és Szontágh Miklóstól kapta. Az említett két botanikoson kívül a hazai növények 
gyűjtői között több neves személyiség, hazai botanikus is szerepel, pl. Borbás Vince, Csató Já-
nos, Czetz Antal, Hazslinszky Frigyes, Haynald Lajos, Holuby József, Lojka Hugó, Richter 
Aladár, Tauscher Gyula, Vágner Lajos, Veselskí Antal stb. Végül Kossuth növénygyűjtemény-
ében É-Amerikából való növények is vannak. A felsoroltakon kívül még különböző helyekről 
gyűjtött kisebb gyűjtemények is megtalálhatók herbáriumában. Ezenkívül még feldolgozat-
lan, felragasztatlan növények is vannak, illetve voltak, mert ezeket a Magyar Természettudo-
mányi Múzeum Növénytárának munkatársai, a nagyobb védelem érdekében felragasztották. 

Herbáriumán látszik, hogy növényeit szerető gondoskodással préselte és szépérzékkel ra-
gasztotta fel a lapokra. Kossuth herbáriuma nem néma, élettelen gyűjtemény, szép, kalligrafi-
kus betűkkel írott jegyzetei élővé, beszédessé teszik azt. Ezeket a jegyzeteket „alkalmi jegyze-
tek"- nek tartotta, a maga számára írta, írva gondolkodott. Ez világlik ki Mednyánszky Sán-
dorhoz, a szabadságharc ezredeséhez írott leveléből: „Lássa ön, nem szeretném, ha az emberek azt 
hinnék, hogy én fitogtatni akarom tudálékosságomat. Ha írok azért írok, mert tollam alá jős idó'met töl-
ti; nem azért, hogy olvassák. Lássa ön, ha néha tisztába akarok jönni valamely természeti tünemény 
analysisével, hát íveket összeírok, mert én írva gondolkodom legkönnyebben, aztán mikor megírtam, el-
olvasom egy párszor, rámondom, hogy így van bíz az - aztán a tűzbe vetem. Mennyit dobtam már így 
oda!.... Nekem bizony nagy vígasztalásom a természettudomány, hanem vigasztalóm a magam számára 
s nem parádélovam a publikum idó'töltésére. Betölti az a maga idejét nélkülem is." 

Herbáriumát tanulmányozva, jegyzetei bevezetnek Kossuth gondolatvilágába, botanikai 
ismereteinek jellegébe és forrásaiba. Ezekben az írásokban mutatkozik meg Kossuth tájéko-
zottsága, érdeklődése, kritikai, vitázó szelleme, a növénynevek magyarázása és magyarítása 
iránti szándéka. Jegyzeteiből az is látszik, hogy növényeit nagy kedvvel és örömmel határoz-
hatta meg. Ezek a meghatározások nem minden esetben helyesek, de ez nem meglepő, hiszen 
sem összehasonlító növényanyaga nem volt, sem megfelelő könyvtár nem állt rendelkezésé-
re. 

A növények elkülönítése, új nevek adása 

A növények közötti finomabb különbségeket sokszor nem tartotta elegendőnek az egyes 
taxonok (fajok, alfajok, változatok, formák) elkülönítéséhez. Bosszús és gunyolodó hangot 
használ a „synonymfaragók"-kal és „fajgyártók"-kal szemben. Például ha az ajándékba ka-
pott növényei között olyan névvel találkozott, amit a könyveiben nem talált meg, hamar 
Ítélkezett. Csípős, zsörtölődő hangot használ pl. Janka Viktorral, Tauscher Gyulával, de külö-
nösen Hazslinszky Frigyessel szemben, bár ezekből a megjegyzésekből legtöbbször hol gyen-
gébb, hol erősebb tréfás hang is kihallatszik. 
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Három példa: az „Aster Amellus Lin. - Csillag Gerebcsin" herbáriumi lapján a következő 
megjegyzést tette Kossuth: „Hazslinszky előbbre vihette a Növénytant Magyarországon kicsi köny-
vével (bár azután, bizony nem sok növényt lehet meghatározni, leírásai annyira nem kimerítők), de 
hogy azzal, hogy az elfogadott tisztességes neveket el nem fogadja, hanem ismeretlen újakat gyárt, nem 
vitte elé a tudományt, az bizony. Ezt is, melynek becsületes neve Csillag Gerebcsin őMellapartinak ne-
vezi. Már ugyan miért? Van e valahol a világon »Mella« folyam én nem tudom, de hogy sem én ezt, sem 
őa magáét nem ott szedtük, az bizonyos." 

„Syringa josikaea Jacqu. - Jósika Lila. Nagy-Enyed, gyűjt.: Pávai. Már minek volt ezt Jósikázni, 
mikor ennek már megvolt az ő becsületes neve: Syringa vincetoxicifolia Baumg. Nincs csömörletesebb 
dolog, mint mikor a magukat a tudósságra játszó középszerűségek azt hiszik, hogy a tudománynak tesz-
nek szolgálatot, ha hízelegnek meg kaczérkodnak." 

„Prismatocarpus Speculum Herit. - Henye Csengetyűke. Átkozott egy viszketegség az az új névfa-
ragás. Ezt az ártatlan növénykét, melynek virága szépségén kívül egyedüli nevezetessége, hogy vannak 
a kik megeszik salátának, Linné elnevezte Campanula Speculumnak, De Candolle elbérmálta 
Spergularia Speculumnak, L' Heritier pedig átbérmálta Prismatocarpus Speculumnak. Pedig mind 
csak ugyanaz. Hanem "to make confusion, worse confounded". Lindley a Prismatocarpust más 
Tribusba osztotta mint a Spergulariat s így most már nem tudom hányadán vagyok velők." 
A növények rendszertani helye 

Kossuthot foglalkoztatta a növények rendszertani helye, rendszerbe sorolása is. Ez nem-
csak abban mutatkozott meg, hogy minden herbáriumi lapra ráírta, hogy az illető növény me-
lyik családba (a kor szakirodalmának megfelelően, ő rendnek írta) tartozik, hanem sokszor vi-
tába szállt a botnikusok véleményével. A rendszerezésben De Candolle és Lindley híve volt. 
Véleménye szerint: „De Candolle-lal nem szégyen hibázni." Nem helyeselte a rendszertani kate-
góriák szűkítését, vagy tágítását, sem a családok (nála rendek) folytonos szaporítását. 

Az ezüstvirág-féléknek (Paronychia-féléknek) a szegfűfélékhez való helyzetével többször 
is foglalkozott. így a „Spergularia arvensis - Pallagi csibehúr" herbáriumi lapján a követke-
zők olvashatók: „Ezt Lindley az Illecebraceák (Paronychiaceák) közé teszi, míg mások nemcsak a 
Scleranthust s Herniariát, de még magát a Paronychiát is a Szegfű-félék közé sorozzák. Ezek 
zagyvitnak, amaz szőrszálat hasogat; maga mondja, hogy kivéve a "scarious stipules"-t nincs semmi 
különbség, a mi választékul szolgál. Hát biz én nem zavarom ki régi helyéről a Csibehúrt." 
Magyar növénynevek 

Herbáriumában számos feljegyzés árulkodik arról, hogy Kossuth a növényneveket 
szívesen magyarázta és fontosnak tartotta, hogy minden növénynek legyen magyar neve. A 
magyar növényneveket többnyire átvette a már fentebb említett hazai botanikusok munkái-
ból - Beythe, Barra, Diószegi-Fazekas, Gönczi és Hazslinszki műveiből. Sokszor kritizálta az 
itt található neveket. Amennyiben nem talált magyar növénynevet, ő adott nevet. Ezek sok-
szor a tudományos, latin név egyszerű fordításai és esetenként idegenszerűnek, erőltetettnek 
hatnak, pl. „Tetragonia expansa Aik. = Kiterjedt Négyszög", „Camellia axillaris Roxb. = Hón-
alj i Kamellia." 

Kossuth lényegesnek tartotta, hogy a hazai élőlényeknek magyar nevük is legyen, különö-
sen azoknak, melyeknek gyakorlati hasznuk is van. Ezen a téren vitába szállt Haynald Lajos 
bíboros, kalocsai érsekkel, aki a tudományok nagy mecénása volt és botanikával is foglalko-
zott, hatalmas és értékes herbáriumát a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytára 
őrzi. Haynald a növénynevek erőltetett magyarítását szükségtelennek, sőt károsnak tartotta. 
Ezzel szemben Kossuth valóságos nemzeti szerencsétlenségnek tartotta Haynald latinizáló 
„rögeszméjét" (Természettudományi Közlöny 1894). 

Néhány idézet Kossuth herbáriumából a növénynevekkel kapcsolatban: pl. a Batatas edulis lapjára 
írta: „Furcsa, hogy a "Potato" szót (a mi egyenesen a „Batatas"-ból jő), különféle változatokkal a kiej-
tésben igen sok nyelvben a burgonyára (Solanum tuberosum) alkalmazták; pedig a Batatas (Potato) 
nem Solanum, a magyarban ellenben a Krumpli szót a Batatasra alkalmazták, pedig a Krumpli 
(Solanum) nem Batatas." A pázsitfüvekhez tartozó Erianthus ravennae-t (hasonneve: 
Saccharum ravennae, a Saccharum officinarum a nemes cukornád), „Ravennai Czukor-
fenyer"-nek, nevezi (fenyér, fenyérfű, a közelrokon Andropogon nemzetség neve). A 
Mimosa-t - amit mi magyarul egyszerűen mimózának hívunk - érzékenysége miatt 
„Etzike"-nek keresztelte. 
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A virágok színe 
Kossuth Lajos nemcsak gyönyörködött a virágok színgazdagságában, a színek harmóniá-

jában, de összefüggést is keresett a színek és a vegyi összetétel között. A növények 
szárításakor, préseléskor a szinek megváltoznak, elsősorban a virágok megfeketednek. Pl. a 
préselés után megfeketedett levelű japán babérsom (Aucuba japonica) herbáriumi lapjára ír-
ta: „Ha a szín nem egyéb, mint a fehér fény csomó elemi szines fénysugarainak visszaverése, minő vegy-
tani átalakuláson ment át e növény a szárítás által, hogy egy szines fénysugarat se verjen vissza, hanem 
mind absorbeálva színtelenné (feketévé) legyen. Ideje, hogy a vegytan iparkodjék viszonozni az 
Opticának a szolgálatot, melyet ez amannak tett a Spektroscoppal." 
A növények gyógyító hatása 

Barra István már fentebb említett Növénytana (1841) kelthette fel Kossuth érdeklődését a növények 
gyógyító ereje és mérgező hatása iránt. Jegyzeteiből kitűnik, hogy a növények gyógyerejében nem hitt 
vakon, gyakran akadhatunk e témában kételkedését kifejező szavira. PL: „Alchemilla vulgaris Lin. -
Krélyos Bokái. Hoffmann Fridrik szerint a nők hervadt szépségét eredeti üdeségére visszaállít ja...ha 
igaz! Beh drágán vennék!" Egy másik pl.: „Verbena officinalis Lin. - Szaporafű Galambócz. Hajdan 
nagy hírben állott, s még most is van, ki gyökerét bájszernek hiszi. A babona évezredeken át szállongál. 
Egyiptomban Isis szent füvének tartották s nehéz szüléseknél használták. Ma már tudva van, hogy 
legfólebb ugorkasavanyításához használható, de az officinalis nevet nem érdemli." 

Kossuth herbáriumát sajátkezűleg írott jegyzetei teszik különösen érdekessé és értékessé. 
Ezek a feljegyzések nagyon változatosak, az élet szinte minden területére kiterjednek, a filo-
zófiai fejtegetésektől, a jóizű anekdotákig, helyenként lakonikusak, máshol - képzeletének 
több teret engedve - körülményesebbek. Az eddig felsoroltakon kívül Kossuthot érdekelték 
még a növények néprajzi vonatkozásai, a növények hatóanyagai, vegyi összetételük, a növé-
nyi termékek, a növénytermesztés stb. Úgy látszik, hogy a politizálással még gondolatilag is 
felhagyott. 

Kossuth Lajos hagyatékát, így herbáriumát is a magyar állam vásárolta meg fiától, Kossuth 
Ferenctől, 1894-95-ben a Magyar Nemzeti Múzeum számára. Herbáriumát jelenleg a Magyar 
Természettudományi Múzeum Növénytára őrzi. 

Kossuth virágok 
Kevés kimagasló személyiségnek adózott az utókor annyi tisztelettel és hálával, mint Kos-

suth Lajosnak, aki már életében szimbólummá vált, megérdemelt kultusza van hazánkban. 
Erről tanúskodik az a sok intézmény, utca, tér, szobor és a Kossuth -díj is amit róla neveztek el. 
A botanika ehhez csak szerény eszközeivel tud hozzájárulni, hat növényt neveztek el róla, 
ezek közül egy csak forma és négy népi növénynév. 

Éppen a szabadságharc idején terjedt el az Alföldön a szerbtövis (Xanthium spinosum), ezt 
a veszélyes dél-amerikai eredetű (hozzánk a Balkánról terjedt el) gyomot a népnyelv, főleg Bé-
kés és Szolnok megyékben forradalmi fűnek, Kossuth-tövisnek nevezi. Egy másik amerikai 
eredetű gyom a betyárkoró (Erigeron canadensis), ezt a nép kapcsolatba hozta a forradalom 
vezérével, ezért Kossuth-korónak is nevezik. E csúnya gyomok mellett, a XIX. század vége fe-
lé már hazánkban is sokfelé termeszett, szépen virágzó, Dél-Amerikából származó, egyéves 
dísznövényt a kerti porcsint, vagy nagyvirágú porcsint (Portulaca grandiflora) is, Kossuth-vi-
rágnak, Kossuth-rózsának, vagy Kossuth-csillagnak nevezi a népnyelv. Ennek a kis dísznö-
vénynek a népszerűvé válása egybeesett Kossuth hamvainak a hazahozatalával, ezzel ma-
gyarázható az elnevezés. Soó Rezső, volt debreceni botanikus professzor szerint, Debrecen 
környékén az aranysárga virágú, pozsgás levelű, hálás kis évelő, sziklakerti növényt 
Kossuthkának (Sedum hybrydum) nevezik a kertészek. Kossuth iránti tisztelete jeléül Soó Re-
zső a Magyar Középhegység egyik jellegzetes és szép bennszülött hölgymálját Kos-
suth-hölgymálnak (Hieracium kossuthianum Soó) nevezte el. Végül Pantocsek József or-
vos-botanikus a mezei varfű (Knautia arvensei (L.) Coult.) egy mirigyes kocsányú formájának 
adott Kossuth nevet (Knautia arvensis var. kitaibelii (Schult.) Szb. f. kossuthii Pant.). 

Az a tény, hogy e nagy fériú, aki hazánk sorsát intézte egykoron, a természettudományok, 
különösen a botanika nagy kedvelője is volt, herbáriumával és feljegyzéseivel, ezen kedvte-
lésének marandandó emlékét hagyta hátra, alkalmat ad arra, hogy Kossuth Lajost örömmel és 
büszkeséggel vegyük föl a magyar botanika történetébe is. 

Dr. Kováts Dezső 
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Kossuth természettudományi közleményei: Kossuth Lajos: Tanulmányok báró Nyáry Jenő' „Az aggteleki 
barlang min őskori temető" czimű munkája felett. 1883. Budapest, 40. old. - Kossuth Lajos levelei. Termé-
szettudományi Közlöny. 1894. április XXVI. köt. 294. füzet 171-229. old. 

Felhasznált irodalom: Gaál István: Kossuth Lajos ősmaradvány gyűjteménye. Búvár. 1942. 192-194. 
old. - Jávorka Sándor: A természetkutató Kossuth Lajos. Élet és Tudomány. 1953. 323-326. old. - Moesz 
Gusztáv: Kossuth Lajos és a botanika. Természettudományi Közlöny. 1915.67-68. old., Pótfüzetek. 26. old. 
- Priszter Szaniszló: Kossuth Lajos és a természettudományok. Évfordulóink a műszaki és természettudo-
mányokban. 1994. Budapest, 79-81. old. - Soó Rezső: Kossuth Lajos mint botanikus és a Kossuth-virágok. 
Debreceni képes kalendárium. 1948. Debrecen. 2-8. old. - Szöor Gyula and Bohn-Havas Margit: Lajos 
Kossuth's palaeontological collection from Italy. In /. Hála (ed.): Rocks, fossils and history, 
italian-hungarian reletions in the field of geology. Hung. Geol. Soc. 1987. Budapest 319-324. old. 

Kossuth szobrok történetéről 

Kossuth Lajos szobra Sátoraljaújhely 
főterén 

A város jelképévé vált Kossuth-szobor a város főterén áll. Az egész alakos bronzszobrot 
Gárdos Aladár készítette 1911-ben, mely hazánk egyik legkifejezőbb Kossuth-szobra. 
Kőposztamense harangra emlékeztet, melyből Árpád vitéze lép ki, megérintve az ekeszarvra 
támaszkodó, felemelkedni készülő parasztot. Felirata az Újhelynek címzett legszebb vallo-
más, amely Kossuth turini száműzetése idejéből, 1890-ből való: „Én Monokon születtem... de 
engem életem legelső emlékei Újhelyhez csatolnak, a szülőföldhöz ragaszkodás édességével. Újhely volt 
gyermekkorom bölcsője... És ami a madárfióknak első bizonytalan szárnypróbálgatásainál az anyai fé-
szek, nekem ez Újhely volt... S büszke vagyok arra, hogy magamat újhelyi magyar embernek nevezhe-
tem." 

Kossuth Lajos alakja jelképesen is a város történelmi hagyományainak középpontjában áll. 
A szobor képe az első borítón látható. 

Fehér József 

Az erdőbényei 
Kossuth-szobor 

Erdőbényén 1902. október 12-én avatták fel Kossuth 
Lajos mellszobrát, melyet a helyi Beck-bányában fejtett 
kőből faragtak Bianco del Ciprian és Skodik Ciril kőszobrá-
szok a helyi mesteremberek közreműködésével. A szo-
borállítás költségeit Beck Sámuel kőbánya-tulajdonos aján-
lotta fel. Az avatóünnepségen jelen volt Kossuth Ferenc 
is. A szobor az államférfit fiatalos arcvonásokkal ábrázol-
ja, arcán körszakáll és bajusz látható. Öltözete magyaros: 
Bocskai-kabát és nyakkendő. Az egész alkotás kb. 4 méter 
magas. Talapzatán Kossuth neve olvasható. A szobrot kis 
park veszi körül, melyet vasráccsal kerítettek be. 

A Kossuth születésének 100. évfordulójára készült 
alkotás Borsod-Abaúj-Zemplén megye első Kossuth-
szobra. 

Fehér József Egerházi László felvétele 



A hajdúnánási Kossuth-szobor története 
Hajdúnánáson a Kossuth-kultusz az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc idején 

kezdődött, a dicsőséges tavaszi hadjárat sikeréhez, a Függetlenségi Nyilatkozathoz, a Habs-
burg-ház trónfosztásához kapcsolódott. Ez utóbbi esemény fogadtatása és ünneplése Hajdú-
nánáson 1849. április 29-én módfelett nagy volt. Délelőtt a református templomban hálaadó 
istentiszteletet tartottak, a vezető lelkész szent beszédjében a haza függetlenségét méltatta, 
utána az összesereglett tömeg a templomkertben lelkesítő szónokok által megtartott népgyű-
lésen vett részt.1 A városi közgyűlés kezdeményezésére hódoló nyilatkozatot készítettek Kos-
suthnak, melyet Molnár György, a város országgyűlési képviselője adott át, és a Kormányzó 
Elnök igen kedvesen fogadta, válaszbeszédében „magasztalva említvén" a hajdú nép hazája 
és szabadsága iránti korábbi és jelen áldozatait. 

Kossuth emberi nagyságát és hősi tetteit a nánási nép nem felejtette el, „Kossuth apánk-
nak" nevezték, s a kiegyezés utáni konszolidálódott politikai helyzetben egyre többször szóba 
hozták a nevét és érdemeit. 1889. május 14-én a képviselőtestület Kossuth Lajost díszpolgárá-
vá választotta. 1892. szeptember 18-án, születésének 90. évfordulója alkalmával a Piac teret 
Kossuth térnek nevezték el, a száműzetésben lévő „Turini Remetét" a város lakosságának ne-
vében táviratilag üdvözölték. 

1894. május 20-án Torinóban bekövetkezett Kossuth Lajos halála, március 23-án a városi 
közgyűlés a nagy hazafi érdemeit jegyzőkönyvben örökítette meg, fiaihoz részvéttáviratot in-
tézett, Kossuth arcképét a közgyűíésterem számára megfesttette, s jótékony célra Kossuth ala-
pítványt létesített. 

1902. Kossuth Lajos születésének 100. évfordulója alkalmából a város vezetői „Szobrot 
Kossuthnak" címmel kiadványt készítettek: Kossuth Lajos, kinek dicsőséges neve átragyog időn, 
enyészeten, mélyen bevéste emlékét a hajdúk szívébe is. Bocskai hajdúi, Rákóczi kurucai, a szabadság-
harc hős honvédéi, akik mindig híven teljesítették kötelességüket, midőn védeni kellett ezt a szép hazát, 
nem maradhatnak, és bizonyára nem is maradnak hátra a kegyelet adójának lerovásában sem, midőn 
Kossuth Lajos emlékének megörökítéséről van szó. Az ő emlékéről, ki milliók kezéről vette le a rabbilin-
cset, kinek varázsszavára százezrek keltek hét oldalról megtámadott édes hazánk védelmére, ki a gyász és 
siralom napjaiban, midőn vérbe fullasztották jogainkat, s bakókézre adták legjobbjainkat, részvétet és 
szeretetet támasztott szétmarcangolt hazánk iránt, lángszavával fölkeltette a világ csodálatát, s nemze-
tünkbe reményt és önbizalmat ébresztett, kinek szíve minden dobbanása a miénk: a magyar nemzeté 
volt. 

Hajdúnánás lakossága átérezve szent kötelességét, a március 15-i nemzeti ünnep hatása alatt nemes 
lelkesedéssel határozta el, hogy Kossuth Lajosnak városunk főterén ércszobrot állít. Hogy az eszme tes-
tet öltsön, a szép terv megvalósuljon, hozzátok fordulunk elsősorban Hajdúnánás derék polgárai, és bi-
zalommal kérünk titeket, támogassátok hazafias törekvésünket szíves adományaitokkal. 

Adakozzék ki-ki tehetsége szerint a nemes célra, had hirdesse Kossuth Lajos szobra a késő unokáink-
nak is a hazaszeretetet, a szabadság, egyenlőség, testvériség magasztos eszméjét, had hirdesse minden 
beszédénél ékesebben, hogy apáink mindig híven teljesítették szent tartozásukat.2 

Hazafias üdvözlettel: 
a Hajdúnánási Szoborbizottság 

A szoborbizottság 1902. március 27-én a polgármester irodájában Csohány László polgár-
mester elnökletével alakult meg. A bizottság tagjai: Bán Géza, Brassay Károly, Nagy Elek, dr. 
Nagy Gábor. Brassay Károlyt jegyzőnek, Bán Géza tanítót a bizottság pénztárosának, a pol-
gármester társelnökének Rákosi Viktort, a város országgyűlési képviselőjét választották. 

Dr. Nagy Gábor indítványozta, hogy a szoborbizottságot mielőbb hívják össze. Csohány 
László elnök az indítványt elfogadta, és március 31-én 10 órára - templomzárás után - a bi-
zottságot összehívta. 

1 Mónus Imre: Hajdúnánás részvétele az 1848/49-es szabadságharcban. Nánási füzetek 14. Hajdúná-
nás, 1998.52-53. old. 

2 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Hajdúböszörményi Fióklevéltára. V. B. 374/c. 43. d. 1863/1902. sz. A 
szoborállítással kapcsolatos minden irat e szám alatt található a pénztárkönyvvel együtt. A későbbi-
ekben ezekre az iratokra utalunk, ezekből idézünk. 
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A bizottság egyhangúan kimondta, hogy Kossuth Lajosnak a város főterén díszes, álló 
szobrot kíván állítani, mely méltó a nagy hazafiúhoz. A szobor méreteinek körvonalazását, és 
a hely pontos meghatározását annak idejére tartotta fenn a bizottság, amikor aktuálissá vált. 

A szobor a lakosság adományából készült. A gyűjtést elsősorban a város területére terjesz-
tették ki, de ennek tudatosítására a felhíváson túl 1902. április 20-ra népgyűlést szerveztek. A 
népgyűlés szónokának Rákosi Viktor országgyűlési képviselőt, a szoborbizottság társelnökét 
kérték fel. A képviselő a gyűlésen nagyon részletesen, érzelmekre hatóan méltatta Kossuth 
Lajos emberi nagyságát, elévülhetetlen érdemeit. 

A szoborbizottság az adományok gyűjtésének megszervezésére Csohány László elnöklete 
alatt egy szűkebb körű bizottságot küldött ki Brassay Károly jegyző, Bán Géza szoborbizott-
sági pénztáros, Berencsi Gyula, Lux Imre, Pauliny Vilmos, Magyar Gábor, Mirkó Imre és Se-
bestyén Miklós bizottsági tagok személyében. 

1902. április 15-én Bán Géza pénztáros a gyűjtés első sikereiről írásos jelentést adott. A pol-
gári olvasókörben - ahol a szobor felállításának eszméje született - az I. sz. gyűjtőíven 269 ko-
rona, az iparoskörben a II. sz. gyűjtőíven 122 korona, a dalárdakörben a III. sz. gyűjtőíven 507 
korona gyűlt össze. A szűkebb körű bizottság igen jól megszervezte a gyűjtést, a közreműkö-
dőknek több mint 200 gyűjtőívet adott ki, és Bán Géza pénztárnok már 1902. július 13-án 1047 
korona összegyűjtéséről adott számot. 

1902 a Kossuth-centenárium éve volt. Debrecenben a „szabadság őrvárosában" szeptem-
ber 17-én rendezték meg nagy pompával, a város teles fellobogózásával, tűzijátékkal Kossuth 
Lajos születésének 100. évfordulója megünneplését. 

Szeptember 19-én a fővárosban rendezték a jeles évforduló programját, melyre Hajdú vár-
megye alispánja Hajdúnánás polgármesterét is meghívta, de ő a helyi ünnepségre hivatkozva 
nem tudott elmenni. 

Hajdúnánáson 1902. szeptember 21-én nyilvános ünnepi képviselőtestületi közgyűlésen 
emlékeztek a Kossuth évfordulóra, és egyben a testület nemes gesztusként 2000 koronát sza-
vazott meg a felállítandó Kossuth-szobor céljaira. 

A helyi, megyei és országos Kossuth ünnepségek és megemlékezések, azok érzelmi hatása 
nagyban segítette az adományok gyűjtését, mert a lakosság figyelmét a kiváló hazafira irányí-
totta. A gyűjtést végző lelkes nánásiak mind a városi, mind a tanyai lakosságot házról házra 
végigjárták, s kérték az adományokat. A családonkénti adományok 20 fillértől 100 koronáig 
terjedtek, de a szegény ember a 20 fillérjeit is olyan jó szívvel adta, mint a tehetősebbek az 50 
vagy 100 koronát. 

Az összegyűjtött pénzt Bán Géza pénztárnok egy e célra készített vászonkötésű pénztár-
naplóba vezette 77 lapon át, amely 2400 tételt jelent. 

Elmondhatjuk, hogy az adománygyűjtés városi mozgalommá nőtte ki magát, és a város 
3600 körüli háztartásából 2400 család adakozott anyagi lehetősége szerint. A pénztárnapló 
egyben kortörténeti dokumentum is, mert 2400 fő nevét, házszámát (akkor még nem volt az 
utcanév elterjedve) és az adomány összegét tartalmazza. 1903. március 12-én a pénztárnok 
már 9442 koronáról adott számot, melyet bevezetett a pénztárkönyvbe, és a pénzt a bankban 
helyezte el, hogy a szoborállítás költségeinek kifizetéséig ott kamatozzon. Rákosi Viktor a vá-
ros országgyűlési képviselője, a szoborbizottság társelnöke, aki Budapesten élt, 90 koronát 
küldött adományként a szoborállítás céljaira. (Rákosi Viktor 1860-ban született, író, újságíró, 
humoristaként volt ismert. Rákosi Jenő író, politikus, valamint Rákosi Szidi színésznő öccse. 
Jogi tanulmányokat végzett, de közben újságírással is foglalkozott. 1879-től a Nemzeti Hírlap, 
majd a Pesti Hírlap szerkesztőségében dolgozott, 1881-től haláláig a Budapesti Hírlap belső 
munkatársa volt. 1894-ben alapítója és szerkesztője a Kakas Márton című élclapnak. 1891-től a 
Petőfi Társaság, 1897-től a Kisfaludy Társaság tagja volt. 1901-1911 között volt Hajdúnánás 
országgyűlési képviselője a függetlenségi és 48-as párt listáján. Sokat utazott, egész Európát 
bejárta. Az 1888-as velencei nemzetközi irodalmi kongresszuson Türr István tábornokkal 
képviselte Magyarországot. Hajdúnánás választói elégedettek voltak képviselői munkájával, 
többször járt a városban, az 1911-ben bekövetkezett betegségéig. Paralízis támadta meg, 
1923-ban halt meg. Nevét ma utca őrzi Hajdúnánáson.) 
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A város a megfelelő szobrász kiválasztásához felhasználta a képviselő fővárosi kapcsola-
tát, aki 1903. július 14-én leutazott Hajdúnánásra, hogy a szoborbizottság ülésén részt vegyen. 
Itt felolvasta Fadrusz János ismert szobrászművész levelét (tőle kért tanácsot), aki bizalom-
mal ajánlotta Horvai János szobrászt a szobor elkészítésére, és ismertette Horvai árajánlatát is. 
Horvai János 1873-ban született Pécsett, s az iparművészeti iskola elvégzése után tanulmá-
nyait 1889-1895 között Bécsben folytatta. 1901-ben Franciaországban, majd Olaszországban, s 
1928-ban Amerikában járt tanulmányúton. 1897-től Budapesten él. Eleinte Róna Józsefnek 
volt a segédje - az ott készült pályaművével nyerte el a megbízást a ceglédi Kossuth-szoborra 
- , de hamarosan a maga lábára állt. Különösen feltűnt azon a pályázaton, amellyel földijének, 
Zsolnay Vilmosnak, a kerámia nagy mesterének kívántak emlékszobrot emelni Pécsett. Ezt a 
magbízást 1902-ben nyerte el. Ezután készítette (1904) a hajdúnánási Kossuth-szobrot. Aho-
gyan Lyka Károly művészettörténész írta:3 Horvai a Kossuth-szobrok specialistája volt. Pá-
lyájának ez az időszaka igen termékeny 1902-1908 között, a hat év alatt tizenkét településen 
állítottak Horvai által készített Kossuth-szobrot az országban. 

Horvai árajánlatának elfogadásáról a korabeli jegyzőkönyv így ír: „A szoborbizottság egy-
hangúlag megállapodik abban, hogy a szobor elkészítésével a kívánt 10 000 koronáért Horvai János 
szobrászt bízza meg. A szobor helyét annak idején a szobrásszal egyetértőleg fogja megállapítani a bi-
zottság." 

Csohány László polgármester 1904. március 8-án Rákosi Viktor képviselővel budapesti 
műtermében kereste fel Horvai János szobrászművészt a Nánáson felállítandó Kossuth-szo-
borral kapcsolatban. A polgármester még aznapra szükségesnek tartotta a szoborbizottság 
összehívását, s előterjesztette a szerződés-tervezetet elbírálás végett. 

Idézet a bírálati jegyzőkönyvből: „A bizottság a megküldött szerződés-tervezetet úgy amint az 
megfogalmaztatott, el nem fogadhatja, mert a szobor milyenségét határozottan körülíratni, s ha lehető 
volna, azt megszemlélni is óhajtja, s ezen szempontból felkéri az elnököt, hogy a szobrásztól megérkezése 
alkalmával egészen részletes információt kérjen, a szobornak nemcsak alakjáról, hanem talapzatának 
alakja és terjedelméről is. Kérje meg a szobrászt arra is, hogyha a Hajdúnánásra szánt szobornak egy ki-
sebb mintája volna, azt a bizottságnak bemutatni, ellenkező esetben az egész szoborról egy részletes le-
írást, a talapzatról pedig egy szabatos rajzot adni szíveskedjék. A bemutatott szerződés-tervezetet a bi-
zottság nem fogadja el még azért sem, mert abban a szobrász tiszteletdíja 5500forintban van meghatá-
rozva, a bizottság pedig azt már előzetesen 5000forintban állapította meg, s ezen összeget a szerződés-
ben is a bizottság terhéül feltüntetett alapozási és egyéb mellékes költségek teljesen igénybe veszik." 

Az április 10-én kelt jegyzőkönyv már arról tudósít, hogy Horvai János a készítendő szo-
bor mintáját bemutatta, melyet kizárólag a város számára óhajt készíteni. A mintát újbarokk 
stílusban készítette, amely sok vonást ismétel abból, ami egykor a barokkot jellemezte. A szo-
bor igazi hőse az emberi alak. A szobrász úgy állítja be az alakot, hogy a test tagozatai lehető-
leg ellentétes irányba kerüljenek. Arra törekszik, hogy az arc kissé másfelé forduljon, mint a 
test felső fele. Ez a fogás nyugalom helyett élénkséget hoz a szoborműbe. A szobrász úgy véli, 
munkája így több életet sugall. Nagy súlyt helyezett a test szerkezetének, statikájának tanul-
mányozására. Ezek a jegyek láthatók az elküldött mintán. 

Megtekintése alapján a bizottság jegyzőkönyvéből a következő megjegyzések olvashatók: 
„Bizottságunk a szobrász fölfogását alapjában helyesli, de részletekre nézve kiigazítást óhajt tenni. A ki-
egészítésekkel a szerződést elfogadták, aláírásával a szoborbizottság részéről Csohány László elnököt 
bízták meg. Az egyik példány a szoborbizottságnál maradt, a másikat Horvai János szobrászművésznek 
adták át. A szobor helyéül a bizottság a szobrásszal egyetértőleg a piactéri kút helyét állapítja meg, még-
pedig arccal a gyógyszertár, háttal a városháza felé fordulva. A városi közgyűlés fölkéretik a hely átenge-
désére. 

A szobor kerítéséhez a szobrász egy idevaló rajznak és tervnek elkészítését ígéri, s azt annak idején el-
küldi bizottságunknak, egyúttal szíves közbenjárását ígéri a szükséges kőanyag beszerzéséhez is." 

A részletek egyeztetése után a felek között az alábbi szerződés jött létre: 
„... mely egyrészt Csohány László Hajdúnánás rendezett tanácsú város polgármestere, a hajdúnáná-

si Kossuth Szoborbizottság elnöke, másrészt Horvai János szobrász, budapesti lakos között a Nánáson 
felállítandó Kossuth szobor elkészítése és felállítása ügyében a mai napon a következőleg jött létre: 

3 Lyka Károly: Szobrászatunk a századfordulón. Corvina 1954. 26-31. old. 
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1. A hajdúnánási Kossuth Szoborbizottság megbízza Horvai Jánost a Kossuth szobor elkészítésével 
és felállításával. Horvai János a megbízást elfogadja, kötelezi magát a feltételek szigorú megtartására. 

2. A szobor ércalakjának magassága 2,8 méter, a legfinomabb ágyúbronzból öntve, a bemutatott min-
tának megfelelően, és a jegyzőkönyvben jelzett módosítások betartásával. 

3. A talapzat magassága 3 méter, kemény sóskúti kőből kifaragva és megmunkálva. 
4. A helyet, ahová a nánási piactéren a szobor felállíttatik, Horvai János a szoborbizottsággal együtt 

határozza meg. 
5. A Kossuth szobor elkészítésének és felállításának határideje 1904. szeptember 25. Ha Horvai János 

az elkészítéssel és felállítással elkésne, kötbért fizet, naponta 50 koronát. 
6. Horvai János a szobor elkészítéséért, szállításáért kap összesen 10 000 - azaz Tízezer koronát tisz-

teletdíj gyanánt. 
7. Ezen szerződés úgy Horvai Jánosra, mint a nánási szoborbizottságra az aláírással kötelezővé vá-

lik. Az ezen szerződésből netán keletkező peres kérdések elbírálására sommás eljárás, s a Hajdúnánási 
kir. Járásbíróság illetékessége köttetik ki kölcsönösen." 

A következő bizottsági ülés a szobor elkészítése után volt, melyről az alábbi emlékeztető 
tanúskodik: 

Jegyzőkönyv 
Készült a szoborbizottság 1904. július 31-én tartott ülésén. Rákosi Viktor bizottsági társelnök jelen-

ti: „A Kossuth szobor már készen van, s öntőbe is adatott. Egyike lesz bizonyosan az ország legkitűnőbb 
szobrainak, a legjelesebbike az összes Kossuth szobornak. Részünkről is meg kell azonban mindent ten-
nünk az ügy érdekében a kellő időben, nevezetesen hozzá kell kezdenünk azonnal az alapozási munkála-
tokhoz. A jelen lévő szobrász megfogja adni ehhez az utasításokat." 

Rákosi Viktor előterjesztette javaslatait az ünnepély programjára, a meghívandó vendégekre vonat-
kozólag, s rendező bizottságot választott dr. Nagy Gábor elnöklete alatt. A bizottság a leleplezési ünne-
pélyre vonatkozó érdemleges határozatát Rákosi Viktor javaslatainak szem előtt tartásával, valamint a 
bizottság közös véleménye előterjesztésének meghallgatása és megvitatása után hozta meg. 

Végül a megbízott Kéki Márton kőműves mesternek a szobrász megadja a kívánt utasításokat, s kije-
löli az alapozás helyét, a szoborbizottság pedig megbízza nevezett Kéki Mártont a munka annak idején 
való pontos elkészítésével. 

Brassay Károly, a szoborbizottság jegyzője, Csohány László szoborbizottsági elnök az 1904. augusz-
tus 18-i ülésen felkérte a szoborbizottság tagjait, hogy állapítsák meg a leleplezéssel kapcsolatos teendő-
ket részleteiben. A leleplezési ünnepség feladatait az alábbi jegyzőkönyv tartalmazza: 

1. Brassay Károly szövegezzen és nyomtasson ki a szoborbizottság nevében 100 darab plakátot, me-
lyeken a szoborbizottság felhívja közönségünket házaink feldíszítésére. 

2. A meghívók és ebédjegyek kinyomtatására és szétküldésére nézve bevárandó a szoborbizottság tá-
jékoztató utasítása. 

3. Dr. Nagy Gábor intézzen felhívást a kocsitulajdonosokhoz, hogy kocsijukat engedjék át a vasúti fo-
gadtatáshoz a vendégek beszállítására. 

4. Polgármester urat fölkéri, hogy Gyulai Sándor gazdasági tanácsost bízza meg a tribünök emelteté-
sére a rendezőbizottság útmutatása szerint, s a szükséges díszítéseket végeztesse el. 

5. Dr. Nagy Gábor kérje föl az illető lelkészt alkalmi beszéd tartására a leleplezést megelőző istentisz-
teleten. 

6. A helybeli dalárda és Pósa Lajos költő a szoborbizottság nevében fölkéretnek az ünnepélyen való 
közreműködésre. Kossuth Ferenc - Kossuth Lajos fia - szintén külön levélben hívandó meg az ünne-
pélyre. Ezek végzésével elnök és jegyző bízatnak meg. 

7. Rendezendő egy nagy bál a szoborbizottság részéről az ünnepély estéjén a Bocskai szállodában, 
amelyre meghívandók a vendégek, a város és környék értelmisége, s a népből is azok néhányan, kik na-
gyobb áldozatot hoztak a szoborért. 

8. A rendezőbizottság annak idején állítsa össze a meghívandók névsorát, nyisson aláírási ívet azok 
számára, kik a közebéden részt akarnak venni. 
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9. Mozgalom indítandó meg, hogy a polgárság, a nők, avagy a körök a szobrot leleplezés után megko-
szorúzzák. 

10. Összeállíttatott végül a közebédre is meghívandó vendégek névsora, s kijelöltettek szállásadóik." 
A szoborbizottság a leleplezés idejét 1904. október 2-ra tűzte ki véglegesen, melyről az érde-

kelteket időben értesítette. 
Csohány László polgármester, a szoborbizottság elnöke jelentette: „...hogy társaival a szob-

rot megvizsgálta, s a kívánalmaknak teljesen megfelelőnek találtatván, szabályszerűen átvette a szobor-
bizottság nevében". Helyeslőleg tudomásul vétetik. 

Brassay Károly jegyző előterjesztette a tervbe vett két meghívó szövegét. Elfogadták, s a 
szűkebb körű meghívó 100, a másik pedig 500 példányban való kinyomtatását határozták. 

A szobor körüli díszkerítésre vonatkozóan felolvasták Csorvási Lajos mester ajánlatát, 
melyre a bizottság határozata így hangzott: „A szobrász által faragtatott négy sarokoszlop tétetik a 
4 sarokra, míg alapnak erdőbényei kőlesz megrendelve. Csorvási érintkezzék az ügyben a szobrásszal. A 
többi teendőt az elnök végezze." 

Bán Géza szoborpénztámok szerint a pénztár bevétele fedezi a tervezett kiadásokat, 1904 
szeptemberére több mint 11 000 korona bevétel gyűlt össze a szoboralapra. A szoborbizottság 
60 korona értékben egy érckoszorút rendelt, melyet a leleplezés alkalmával a bizottság nevé-
ben helyez el. 

Szeptember 15-én már dr. Nagy Gábor jelentette a rábízott feladatok közül, hogy a díszbe-
széd a Bocskai Szállodában fejenként 5 koronába kerül, valamint a terembérlet 30 korona. 

Az egész várost megmozgató, minden érdeklődőnek programot adó rendezvény igen sok-
ba került, és szerteágazó szervezést igényelt. A rendezólrizottság a város lovas hintóval ren-
delkező tulajdonosait levélben kérte fel a vendégek szállítására. 

A következő felhívás az avatás napján történt koszorúzásról szól: „Mindazon testületek, egy-
letek stb., amelyek a Kossuth-szobrot megkoszorúzni óhajtják, fölkéretnek, hogy koszorújukat október 
2-án (vasárnap) reggel 8 órakor küldjék be a városházához." 

A szoborbizottság Kossuth Ferencet, Kossuth Lajos fiát az alábbi levéllel hívta meg az ün-
nepségre: 

Mélyen tisztelt Képviselő Úr! 
Alulírottak, mint a Kossuth-szoborbizottság elnökei tisztelettel meghívják a Kossuth-szobornak 

1904. október 2-án, vasárnap történő leleplezésére. 

Hajdúnánás a régi szabad Hajdúság városai közül az első, mely Kossuth apánk szobrát fölállította. S 
mikor ezt emelt fővel, büszkén hirdeti, egyúttal kijelenti, hogy öröme csak akkor volna teljes, ha a hazafi-
as ünnepélyen Nagyságod is, mint a nagy Kossuth méltó fia megjelennék, s a prófétának ércalakja mel-
lett megszólalva a népnek hirdeté a magyar nemzet örök igazságait, soha el nem évülő jogait. 

Bizony mondjuk, megérdemli ez a nép, hogy Nagyságod körébe jöjjön, mert ez a Kossuth-eszméknek 
soha meg nem tántorodott katonája volt akkor is, mikor fegyverrel kellett annak védelmére kelni, később 
is szakadatlanul mind a mai napig. 

A leutazást úgy véljük legalkalmasabbnak, ha október 1-én este méltóztatnék Debrecenbe megérkez-
ni, ott az Angol Királyné fogadóba szállni, s másnap, 2-án a hajnali vonattal Nánásra utazni, hol né-
pünk tárt karokkal és magyar vendégszeretettel várja. 

Kiváló tisztelettel a Nagyságos Képviselő Úrnak 

alázatos szolgái 

Rákosi Viktor Csohány László" 
A szervezőbizottság Pósa Lajos költőt felkérte, hogy az ünnepélyes alkalomra egy ünnepi 

verset megírni, és azt elszavalni szíveskedjen. A város 100 darab plakátot készíttetett, melye-
ket időben kiragasztottak, és felhívták a lakosság figyelmét házaik feldíszítésére, különösen a 
főutcán és a piactéren. Felkérték a hajdúnánási iskolákat, egyesületeket és köröket, hogy tes-
tületileg jelenjenek meg a szoboravatáson. 
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A szoboravatás programja 
„Kivonulás zászlókkal, zeneszóval a 9 óra 40 perckor érkező'vonathoz. A szállásadók is mind menje-

nek ki, hogy vendégeiket maguk vigyék szállásukra. 
A vonat megérkezése, s a vendégek kiszállása után a peronon Brassay Károly jegyző üdvözli a vendé-

geket. 
A református templomban megtartott ünnepi istentisztelet után a tömeg a szoborhoz vonul a Kos-

suth térre és kezdetét veszi a szoboravatási ünnepély: 
a) Himnusz, énekli a dalárda; 
b) Megnyitó beszédet mond Csohány László elnök; 
c) Ünnepi beszédet tart Rákosi Viktor képviselő; 
d) Énekel a dalárda, s közben lehull a lepel a szoborról; 
e) Pósa Lajos alkalmi költeményét mondja el; 
fl Dr. Nagy Gábor a szoborbizottság nevében átadja a szobrot megőrzés végett a városnak, Csohány 

László polgármester pedig a város nevében átveszi; 
g) Koszorúzások a megállapított sorrendben; 
h) Kossuth Ferenc beszédet tart; 
i) A dalárda intonálása mellett énekli a közönség a Szózatot. 
A rendezvény után sörözés vagy szállásra vonulás. 
A közebéd fél 2 órakor kezdődik, az elhelyezésről, s a vendégek helyének kijelöléséről a rendezőbizott-

ság gondoskodik. Ebéd közben öt hivatalos pohárköszöntő lesz, mégpedig három részünkről, kettő a ven-
dégek részéről. Közebéd után a bálig fennmaradt időt tetszés szerint töltik a vendégek. 

Az egyesületek, körök báljának meglátogatása is óhajtandó a vendégek és szállásadóik részéről, hogy 
minden excentricitás [különcködés] látszata elkerültessék." 

így történtek az események Hajdúnánáson 1904. október 2-án a Kossuth-szobor avatásá-
nakjeles napján. 

A levéltárban lévő iratok alapján a szoborbizottság eredményesen végezte munkáját, és jól 
sikerült ünnepséget szervezett a szobor avatására. A nánási Kossuth szobor értékes művésze-
ti alkotás, Horvai János budapesti szobrászművész hírnevét öregbíti, ahogyan Rákosi Viktor, 
a város országgyűlési képviselője ígérte és remélte a szoborbizottság ülésén. 

Sz. Kürti Katalin művészettörténész 73 év után így írt a szoborról: „A jelenlegi Városi Ta-
nács bejárata előtt látjuk Horvai János Kossuth-szobrát. Az 1904-ben avatott bronzszobor a 
szónokló politikust állítja elénk: beszéde hevétől szinte repülni látszik alakja, jobbját előre len-
díti, bő köpenye követi a test dinamikáját. A kb. 3 méter magas talapzaton álló kétszeres élet-
nagyságú bronzszobor az egyik legszebb magyar Kossuth-szobor."4 

A város magáénak fogadta a szobrot, csaknem száz éve hirdeti a főtéren Kossuth emberi 
nagyságát, halhatatlanságát, a haza szabadságért tett elévülhetetlen érdemeit. A szoborbizott-
ság - azért, hogy a „bronzgéniusz" a város főterére kerüljön - a lakosság ezreit tudta meg-
mozgatni, meggyőzni, hogy krajcárjait Kossuth ércalakjához önzetlenül áldozza. 

Csohány László polgármester és a szoborbizottság tagjai ezzel a kiemelkedő közösségi 
munkájukkal még inkább beírták nevüket Hajdúnánás történetébe, mert a lakosság a szobrot 
megszerette, ma is magáénak érzi, és a Kossuth-szobor Hajdúnánás város főterének jelképévé 
vált. 

Mónus Imre 

4 Sz. Kürti Katalin: Köztéri szobrok és épületdíszítő alkotások Debrecenben és Hajdú-Biharban. Debre-
cen, 1977. 146. old. 
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Tokaj 1869-es népességösszeírásának 
tanulságai 

Az 1869-es összeírás volt az első, korhűnek is felfogható népszámlálás, a népesség számba-
vétele. Természetesen az 1784-1786-os II. József-féle összeírás adataival is rendszeresen dol-
goznak a történészek, hivatkoznak azokra, s végeznek ezek alapján társadalomelemzést, ha-
sonlítják össze az egyes települések adatait - ám azt kell mondanunk, hogy ezt teszik jobb hí-
ján. Hiszen az 1869-es összeírást megelőző, különböző jellegű összeírásból történő korok tár-
sadalmi szerkezetének meghatározása csak hozzávetőleges eredményt hozhat. De ugyanezt 
mondhatjuk el a Mária Terézia-féle 1767-es urbáriumról is, mely csak a jobbágyságot érintette, 
adataiból csak a feudális keretek szabta státuszban lévőket, a jobbágyi állapotot, a teljes jobbá-
gyok gazdasági helyzetét tükröző telek állományt vehetjük szerbe-számba. Személyi adatok 
hiányában nem lehetséges elemezni a jobbágyközösség családi kapcsolatait, a telekbirtokok 
várható alakulását stb. 

Az 1848-as forradalom törvényei alapján az országgyűlés megszüntette a földesúri hatal-
mat, felszabadította, a személyes jog tekintetében szabad polgárrá tette a jobbágyot. 

Az 1869-es összeírást a történészek az első hivatalos és rendszerező népösszeírásnak tart-
ják, melynek előképe a nem sokkal előbb lezajlott ausztriai népszámlálás volt. Az összeírás 
szükségszerűségét a kiegyezéssel létrejött Osztrák-Magyar Monarchia indokolta, hiszen az 
államhatalomnak szüksége volt a további kormányzáshoz egy, a népszámlálás segítségével 
megrajzolható társadalomképre. Milyen kérdésekre keresték az összeírok a választ? Először is 
feljegyezték a családszerkezetet, a szülők családi állapotát (özvegy, magányos stb.), a család-
tagok korát, születési évét, helyét. Mindez modern szemléletet tükröz, hiszen nemcsak az 
összeírtak korát, de a társadalom mobilitására, a helység népességösszetételére is következ-
tethettek. A lakosság korösszetételéből kitűnt egészségi állapota, öregedési tendenciája. Felje-
gyezték a felekezeti hovatartozást, melyből a lakosság gondolkodására, mentalitására keres-
tek választ, hiszen más volt az életvitele a római katolikusnak, más a reformátusoknak, és is-
mét más a mózes vallásúaknak. 

Tokaj felekezeti megoszlása 1869-ben a következő volt: római katolikus 2047 fő, görög katolikus 
590 fő, ortodox (görög keleti) 25 fő, református (helv.) 1179 fő, evangélista (ágost) 166 fő, uni-
tárius 1 fő, zsidó (izraelita) 1004 fő. Ezekből az adatokból nemcsak a felekezetek a helység kö-
zösségben betöltött szerepére, de kulturális kötődéseikre, orientáltságukra is következtethe-
tünk. 

A kérdések között szerepeltek továbbá a foglalkozásra, az iskolázottságra, a megélhetési 
forrásra utalók is. A szociális helyzetet érintette egyértelműek a lakások állapota, azok szerke-
zete, illetve a családok, háztartások tulajdona, vagyonos volta. A vagyoni helyzetre vonatko-
zó, a gazdasági állapotra utaló kérdés azt firtatta, milyen állatállománnyal rendelkeztek a csa-
ládok. Érdekes és feltűnő, hogy az összeírások nem kérdeztek az ingatlanok nagysága, jellege 
felől. Csak a lakótérre utaló megjegyzések találhatók (pl. pince lakás céljára), továbbá a még 
feudális állapotokra oly jellemző, s a szokott dikális adóztatás alapjául szolgáló állattartási 
adatok. Pedig ebben az időben az adóztatás alapját mutató telekkönyvezési már végrehajtot-
ták. Esetenként elmaradt az úrbéri tagosítás is. 

Ha beleolvasunk az ívekbe, avagy kicsit is tanulmányozzuk azokat, kitűnik, hogy Tokaj 
előző kamarai mezőváros volta mennyire rányomta a bélyegét a társadalomra. Hogyan ala-
kult a társadalom összetétele? Egyértelmű utalást találunk a szőlőtermesztésre, hiszen abból, 
hogy a kapás, napszámos réteg igen széles, arra következtethetünk, hogy a szőlőművelés né-
pes társadalmi csoport megélhetési forrása volt. A zsidóság nagyarányú szerepléséből kitűn-
het a városka kereskedelmének jelentősége. A zsidók foglalkozása egyértelmű utalást hordoz 
szerepükre a város gazdasági életében. Kimondhatjuk tehát az első fontos következtetést: To-
kaj mezőváros voltából eredően már 1848-at megelőzőleg is a polgárosodás bizonyos fokára 
eljutott, ebből következően nem érte készületlenül a polgári átalakulást szorgalmazó, a sza-
badságharc bukását követő állami adminisztráció törekvése. így gyorsabb és eredményesebb 
volt a polgárosodás itt, mint más netán hasonló lélekszámú paraszt településeken. 
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Az igazi feladata a historikusnak Tokaj esetében az lehet, hogy (1) többirányú elemzéssel 
alkossa meg a városka társadalmának szerkezeti képét; (2) elemezze és mutassa be, hogy mi-
lyen utat járt be Tokaj az 1849-es bukást követően 1869-ig terjedő két évtized alatt; és (3) mi-
lyen városi társadalom alakult ki Tokajban és jutott el a kiegyezéssel (1867) a modern magyar 
állam megalakulásához. Talán nem túlzás, ha azt írom, hogy a modern magyar államhoz! Anél-
kül, hogy itt elemeznénk, pontosabban leírnánk a kiegyezés árán létrejött magyar állam struk-
túráját, életét, törekvéseit, annyit már is megállapíthatunk, hogy Tokaj nem volt méltatlan, 
nem volt elmaradott, fejletlen ahhoz a társadalmi kerethez viszonyítva, mely 1867-ben létre-
jött (gondoljunk az iskoláztatásra, a zsidóság emancipációjára, a különböző törvényekkel biz-
tosított társadalmi státuszukra). 

Elemezzük s kísérjük nyomon az 1848-as változásokat akadályozó önkényuralom folytán 
kialakult helyzet okozta fejlődési, igazgatási feladatok végrehajtását, az 1849-től 1869-ig terje-
dő két évtized történeti változásait, az ekkor ható tényezőket megragadva s bemutatva. Mi-
ként rendezkedett be egy már elő-polgárosodott kisváros - elért eredményeire hagyatkozva -
az önkényuralom, majd a császári adminisztráció idején. 

Tokajban az 1848-as változások mindössze személyében érintették a lakosságot. Ez azon-
ban csak a földművelő réteget érintette (kapások, napszámosok), a szőlőbirtokosokat már 
egyáltalán nem. Éppen ezért a kisbirtokos szőlőtulajdonosok rendre elhagyták parcelláikat, 
dézsmás szőlőiket: szembeszökő volt a parlagosodás. Éppen ezért a város vezetésének ebből 
egyetlen feladata adódott, hogy előkészítse az úrbéri pert, melynek során meg kellett szervez-
nie a dézsmás szőlők megváltását. A megváltatás ténye azonban mintegy előírta, meghatározta, 
hogy a vállalkozáshoz csupán tőkeerős dézsmás szőlőtulajdonosokra számíthat. Vagyis a kis-
parcella tulajdonosok, akik egyébként korábban odahagyták területeiket, nem jöhettek számí-
tásba. Az egész jogi-gazdasági procedúrához egy új rétegre volt szükség, mely azáltal jött lét-
re, hogy felvásárolta, birtokba vette a dézsmás szőlők kisparcelláit (tőkekoncentráció). Éppen 
az összeírás enged arra következtetni, hogy kik is voltak az új szőlőbirtokosok? 

Az előzőek magyarázatához még annyit hozzá kell fűznünk, hogy Tokajban már a XVII. 
század közepétől nem rendelkeztek az úrbéresek szántófölddel, mindössze a lakóházhoz 
kapcsolt rét és legelő birtokában voltak, illetve 1848-cal ezeknek a határbeli tartozékoknak ju-
tottak birtokába. A gyors átalakulást tehát mintegy segítette az új szőlőbirtokosok rétegének 
kialakulása, kiknek a teherbírására joggal számított a város vezetése, akik 1858-ban kezdemé-
nyezték a szőlődézsma megváltását, az úrbéri megváltakozást. Tokaj tehát nem falusias, hanem 
városias társadalmat örökölt a feudalizmustól, mely aztán gyorsan magára lelt az új helyzet-
ben. Ennek a városi társadalomnak a szerkezetét jól mutatja az 1869-es összeírás. A jobb 
összehasonlítás kedvéért ide sorolom az évszázada még Tokajjal azonos lélekszámú Tállya 
hegyaljai mezőváros 1869-es adatait. Ezekből kitűnik, hogy az utóbbi városnak lényegesen el-
maradottabb szerkezete volt, mint az Tokaj esetében tapasztalható. Tokaj mellett ezt a másod-
lagos szerepét sokáig megőrizte Tállya. Ugyanez elmondható Mád városáról. 

A d a t o k l o k a j Tá l lya A d a t o k J ű k a j Tál lya 
ház 726 625 sebész 2 2 
népesség lélekszáma 5012 3997 bába 3 2 
ebből gyógyszerész 4 4 
egyházi személy: pap 6 6 más 5 
közhivatalnok 17 7 földbirtokos 180 
tanító 12 6 bérlő (föld) 3 
magasabb iskolában tanuló 20 1 gazdatiszt 7 4 
művészek 12 - éves szolga 141 63 
ügyvéd 10 3 napszámos 848 1170 
orvos 3 - vadász-halász 12 3 

Ez az adatsor igen értékes, mert már olyan foglalkozásokat is leválaszt a város tömbjéről, 
mint pl. a művészek. Ilyen kérdés nem szerepel az ívben, tehát e személyek mintegy mellékfog-
lalkozásként művészkednek. 

Bencsik János 
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Kádár Kata balladájának kínai változata 
időszámításunk második-harmadik 
századában* 

Köszöntjük Faragó Józsefet 
80. születésnapja alkalmából 

Kriza János klasszikus székely népköltési gyűjteménye, az 1863-ban megjelent Vadrózsák az 
egyik legértékesebb és leghíresebb népballadánkkal kezdődik, Kádár Kata címmel: 

- Anyám, anyám, édösanyám, 
Gyulainé édösanyám! 
Én elvöszöm Kádár Katát, 
jobbágyunknak szép leányát. 

- Nem öngedöm, édösfiam, 
Gyula Márton, 
Hanem vödd el nagy uraknak 
Szép leányát! 

- Nem kell neköm nagy uraknak 
Szép leánya, 
Csak kell neköm Kádár Kata, 
jobbágyunknak szép leánya! 

- Elmehetsz hát, édös fiam, 
Gyula Márton, 
Kitagadlak, nem vagy fiam 
Sem eccör, sem máccor! 

- Inasom, inasom, kedves inasom, 
Húzd elé hintómot, fogd bé lovaimot! -
Lovakat béfogták, útnak indútanak, 
Egy keszkenyőt adott neki Kádár Kata: 

- Mikor e szénibe vörösre vátozik, 
Akkor életöm is, tudd meg, megvátozik. -
Mönyön Gyula Márton högyekön, vó'gyekön, 
Eccör vátozást lát a cifra keszkenyőn. 

- Inasom, inasom, kedvesebb inasom, 
Afó'd az Istené, a ló az eböké, 

Fordújunk, mett vörös szén már a keszkenyó', 
Kádár Katának is immán rég vége lőtt! -

A falu véginél vót a disznyópásztor. 
- Hallod-e, jó pásztor, mi újság nállatok? 
- Nállunk jó újság van, de neköd rossz vagyon, 
Mett Kádár Katának immár vége vagyon: 

A te édösanyád ötöt elvitette, 
Feneketlen tóba belé is vettette. 
- Jó pásztor, mútasd meg, hol vagyon az a tó, 
Arannyim mind tiéd, a lovam s a hintó. -

El is mönének ők a tónak széjire. 
- Kádár Kata leiköm, szój egyet, itt vagy-e? 
A tóba megszólalt Kádár Kata neki, 
Hezzája béugrék hamar Gyula Márton. 

Édesanyja vízi búvárokat kűdött, 
Megkapták meghalva, összeölelközve. 
Egyiköt temették ótár elejibe, 
Másikat temették ótár háta mögi. 

A kettőből kinőtt kép kápónavirág. 
Az ótár tetejin összekapcsolódtak. 
Az anyjok odamönt, le is szakasztotta, 
A kápónavirág hezza így szólala: 

- Átkozott légy, átkozott légy, 
Édösanyám, Gyulainé! 
Éltömbe rossz vótál, 
Most is meggyilkótál! 

A Kriza gyűjteménye óta eltelt csaknem másfélszáz év alatt a népköltési gyűjtők e balladá-
nak újabb meg újabb változataira találtak, s utolsó soraiból, a nárcisz székely nyelvjárási nevé-
ből ihletődve, valamennyinek együttesen a Két kápolnavirág típuscímet adták. Jegyzéküket 

* Elhangzott Szentendrén 2001. augusztus 7-én, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület XVI. Magyar 
Őstörténeti Találkozóján. 
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Vargyas Lajos állította össze 1976-ban: akkor huszonegy változata volt ismeretes, mégpedig 
négy Kolozsvár környékéről, kettő Moldvából, a többi pedig Aranyosszéktől Háromszékig 
mind a Székelyföld egész területéről.1 

1976 óta a gyűjtések tovább folytak, s Pozsony Ferenc négy újonnan gyűjtött háromszéki és 
egy moldvai2 , Albert Ernő pedig két gyergyói változattal gyarapította sorukat, sőt további tíz 
olyan kiadott, de rejtőző változatára is rátalált, amelyek elkerülték Vargyas figyelmét.3 így a 
ma ismert, de a jövőben remélhetőleg tovább gyarapodó magyar változatok száma összesen 
negyvenhat, nagyrészt a Székelyföldről. Nem túl kevés, de nem is túl sok, hiszen vannak 
olyan újabb balladatípusaink is, amelyek több száz változatban vannak összegyűjtve. Az a 
tény, hogy Vargyas jegyzéke óta, az utóbbi harminc évben csak hét újabb változata került elő, 
mutatja, hogy kihalóban van a magyar folklórból. 

Vargyas azonban tovább ment kutatásaival, és áttekintve az egész európai balladaköltésze-
tet, a következő népek folklórjában talált reá összesen 314 változatára: portugál, spanyol, 
olasz, angol, dán, délszláv, német, bolgár, román, szlovák, orosz és votják.4 Egy évvel koráb-
ban, 1975-ben Adrian Fochi román folklorista a balladatípus délkelet-európai elterjedését 
vizsgálva, olyan albán, újgörög és ukrán változatokat is felsorolt, amelyek Vargyasnál hiá-
nyoznak.5 

A föld minden részén megjelent és szüntelenül gyarapodó szakirodalmat ma már a világ 
egyetlen folkloristája sem képes maradéktalanul áttekinteni. De hiába is tekintené át, hiszen 
valamennyi balladagyűjtemény még együttvéve is csak parányi csepp az össze nem gyűjtött, 
tehát a kutatás számára hozzáférhetetlen és ismeretlen folklór világóceánjából, ahonnan ál-
landóan új változatok bukkannak fel, köztük olyanok is, amelyek korábbi elméleteket is meg-
ingathatnak vagy halomba dönthetnek. Valóban, nemzetközi folklórtémákban nem könnyű 
biztos és végleges eredményekre jutni; magam is csak egy kis adalékkal szeretném a lehetsé-
ges válaszok számát gyarapítani. 

A Kádár Kata ballada elterjedésének idézett adatai már jelzik, és ez a jelzés egyszersmind 
általánosítható, hogy az ókori európai, még kevésbé ázsiai kultúrák nagyon hiányoznak a bal-
ladakutatásban a maguk évezredes változataival. Annál meglepőbb és örvendetesebb, hogy 
Tőkei Ferenc 1959-ben egy középkori kínai változatra talált; a felfedezés tehát az ő érdeme, az 
enyém ezúttal csak az összehasonlítás és a népszerűsítés. 

Kínában időszámításunk előtt egy évszázaddal császári utasításra jo-fu nevű, „Zenei Hiva-
tal" alakult, „a nép körében nyilvánosan és titkosan énekelt dalok" szövegeinek és dallamai-
nak összegyűjtésére.6 íme egy valóságos „Folklór Intézet", kétezer évvel a legkorábban ala-
kult hasonló európai intézetek előtt. A Jo-fu gyűjtemény őrizte meg a Csien-an korszakban, 
időszámításunk szerint 196-219 között azt a Délkeletre száll a páva kezdetű terjedelmes epikus 
éneket, amelyhez magyarázatként az alapjául szolgáló történetet is lejegyezték.7 

A nevekről és néhány részletről ezúttal lemondva, a cselekmény szerint egy hivatalnok 
szolgálati megbízásból hosszabb útra indul. Távolléte idejére feleségét visszaküldi annak csa-
ládjához, de mielőtt elválnak, örök hűséget esküsznek egymásnak. Otthon az asszonyt a 
nagyravágyó család ismét férjhez kényszergeti, s második előkelő kérőjének kénytelen igent 
mondani. Férje a hír hallatára szabadságot kér, feleségéhez siet és az esküvő előestéjén szemé-
re veti hűtlenségét. Ebből a helyzetből bomlik ki a balladás vég: 

1 Vargyas Lajos: A magyar népballada és Európa. Bp., 1976. II. 115. old. 
2 Pozsony Ferenc: Álomvíz martján. Fekete-ügy vidéki magyar népballadák. Bukarest, 1984.19-22. sz. 

95-103. old. és Szeret vize martján. Moldvai csángómagyar népköltészet. Kolozsvár, 1994. 2. sz. 
47-49. old. 

3 Albert Ernő: Édesanyám sok szép szava. Ádám Joákimné Kurkó Julianna énekei. Bukarest, 1989.5-6. 
sz. 54-58., 151. old. 

4 Vargyas Lajos: i. m. II. 116. old. 
5 Fochi, Adrian: Coordonate sud-est europene ale baladelor populäre románesti. Bukarest, 1975. 

144-152. old. 
6 Bővebben Zenepalota (J°-fu)- Válogatta, az utószót, a magyarázó jegyzeteket írta Tőkei Ferenc. Bp., 

1959.105-143. old. 
7 Tőkei Ferenc: Népballadák nyomai és kezdetei az ókori kínai költészetben. Műveltség és hagyomány, 

VI. Bp., 1964. 96-97. old. Az egész éneket magyarra fordította Károlyi Amy: Zenepalota. 47-59. old. 
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Azon a napon a marhák és a lovak baljósan bó'gtek. 
A fiatalasszony belépett az esküvői sátorba, 
Majd betakart mindent az alkony sötétje, 
S csend lett, az emberek nyugovóra tértek. 
- Az én életemnek vége szakad e napon, 
Lelkem elhagyja testemet, hol hosszan lakozott. -
Levetette szoknyáját, le selyemcipőjét, 
S egy lendülettel bevetette magát a tiszta tóba. 
A hivatalnok meghallotta, mi történt, 
S szíve megértette, hogy örökre elváltak. 
Bolyongott egy ideig az udvar fái alatt, 
Majd felkötötte magát egy délkeleti ágra. 
A két család kívánta, hogy együtt temessék el őket. 
Együtt temették el őket a Virág-hegy oldalában. 
Keletről s nyugatról fenyőket s ciprusokat ültettek, 
jobbról s balról wu-t'ung fákat ültettek a sírhoz. 
Az ágak összeborultak, tetőt alkotva felettük, 
A levelek is szépen egymásba vegyültek. 
Középre szállott egy madárpár, 
Ezt hívják mandarinkacsa-párnak, 
Egymás felé fordulnak s hívogatják egymást 
Minden éjjel, az ötödik vigyázathoz érve. 
Az úton járó ember megáll és hallgatja, 
Az özvegyasszonyokban nyugtalanság támad. 
Sokszor figyelmeztetik így a későbbi nemzedéket, 
Hogy vigyázzon, példájukat soha el ne feledje! 

Az ezernyolcszáz éves kínai énekben és a magyar balladában a motívumok annyira azono-
sak, hogy a nagy idő- és térbeli távolságuk ellenére egymás szövegváltozatainak tekinthetők. 
A magyar ballada indítéka a tiltott szerelem, a kínaié az érem másik oldalán a kényszerített 
szerelem-házasság. Katát a feneketlen tóba vetik, a kínai fiatalasszony maga ugrik a tiszta tó-
ba. Gyula Márton ugyancsak a tóba ugorva vet véget életének, a szintén öngyilkos kínai férj 
pedig felakasztja magát. A szerelmeseket mindkét balladában egymás mellé temetik, a sírjai-
kon kinövő virágok vagy díszfák halálukon is diadalmaskodó szerelmük jeléül fent összebo-
rulnak. Kádár Kata balladájában a kápolnavirágok ágai közt nem énekelnek a madarak, de a 
portugál és az olasz folklóron kívül A megesett leány rokon magyar balladatípusában szintén 
megjelennek: 

Az egyikön támadt fehér galambocska, 
A legény ön támadt fehér kakasocska. 
Fehér galambocska csak azt turbékolja: 
- Átkozott, átkozott az az édösanya, 
Aki az ű lányát, ha kérik nem adja! -
Fehér kakasocska azt kukorékolja: 
- Átkozott az apa, az az édösapa, 
Aki az ű lányát, ha kérik, nem adja!8 

Ily közeli szövegrokonság láttán joggal merül föl a kérdés, hogy a két kápolnavirág ma-
gyar, általában európai balladája vajon Kínában született-e, és innen jutott volna el a mi nép-
költészetünkbe? Az európai változatok közelebbi-távolabbi rokonsága a balladaalkotó népek 
évezredes érintkezése, együttélése és összekeveredése révén bizonyosra vehető, egy ma-
gyar-kínai vagy európai-kínai balladarokonság lehetőségét azonban a poligenezisben: az 
egymástól független balladaalkotásban valószínűbb keresnünk. 

Az emberiség évmilliós történetében a föld minden részén csillagászati számban fordult 
elő a tiltott szerelem vagy a szerelem nélküli erőszakolt házasság konfliktusa, részben társa-
dalmi különbségek (nemes-jobbágy, úr-paraszt , gazdag-szegény), részben társadalmi emel-

8 Vargyas Lajos: i. m. II. 132. és bővebben 7118-119. old. 
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kedés (rang és vagyon), részben a különböző korokban különböző népeknél egyházi és világi 
törvényekbe foglalt házassági kényszer formájában. Nos, e csillagászati számú esetek egy ré-
szében tragikus megoldásként többnyire a gyengébb nem képviselője: a leány vízbe veti ma-
gát. Ez mind a kínai fiatalasszony és Gyula Márton öngyilkosságának, mind Kádár Kata vízbe 
fullasztásának legegyszerűbb módja, mert bárhol végrehajtható és semmi előkészületet vagy 
segédeszközt (gyilkoló szerszámot, mérget stb.) nem igényel. 

A ballada magvát képező társadalmi konfliktushoz hadd tegyük hozzá, hogy a népek so-
kaságánál - nálunk és Kínában is - az elhaltak sírjára virágokat, cserjéket vagy díszfákat ültet-
tek és ültetnek, és egy ősrégi egyetemes emberi gondolkodásmód: a vegetalizmus jegyében 
kézenfekvő volt az elhaltakat a sírjukból kinövő virágokkal vagy növényekkel azonosítani. A 
virágok révén a holtak ölelkeztek, s ha azok életükben egymástól tiltott szerelmesek voltak, és 
ezért erőszakos halált szenvedtek, a téma a részvéten és az együttérzésen túl néha a költészet-
be is kívánkozott. így születhetnek térben és időben egymástól távol azok a népballadák vagy 
műköltői alkotások, amelyek mindenkor a szerelmesek pártján állanak és az ő igazukat hirde-
tik. 

A magyar meg a kínai ballada tehát egymással mégis rokonságban van, ez a rokonság 
azonban nem valamilyen hosszan tartó kínai-magyar érintkezés vagy együttélés következ-
ménye, hanem az idők ama méhében fogant, amelyben nemcsak külön-külön kínaiak és ma-
gyarok, hanem együtt és közösen emberek voltunk és vagyunk. 

Faragó József 

Tükrös, 1885. Vas megye 
(Selmeczi Kovács Attila: Nemzeti jelképek, Bp. 2001. című könyvéből) 
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EMLÉKEZZÜNK 

Honvédsírok nyomában 
Tordaszentlászlón és környékén 

1. 1944. szeptember 8-án a Dél-Erdélybe bevonuló magyar és német hadsereg részben 
Tordaszentlászlón, a Kisbányai-szoroson és az Aranyosvölgyén át nyomult előre Torda és 
Nagyenyed irányába. 1944. szeptember 13-a és október 8-a között zajlott le az elhíresült, sok 
véráldozatot követelő hősies tordai-csata, hogy még Kolozsvár, Erdély fővárosa előtt vissza-
verjék, illetve feltartóztassák a magyarok és németek ellen harcoló és összefogó túlerőket, 
hogy Kolozsvárt ne pusztíthassák el. Legalább is így él mind az akkori, mind a mai nemzedé-
kek tudatában. 

A köztudat szerint a csata sorsa 1944. szeptember 19-én dőlt el, ugyanis ekkor hatolt be a 
harcoló magyar és német alakulatok közé az az előnyomuló szovjet katonai ék, amely megpe-
csételte a védők sorsát. Ekkor vált szükségessé a tordaszentlászlói Jósika-Mikes-Széchen 64 
szobás angol-barokk kastélyban 1931 óta működő tüdőszanatóriumnak hadi kórházzá alakí-
tása. A tordai-csatában súlyosan megsebesült magyar honvédeket és német katonákat itt 
ápolták mindaddig, amíg tovább vihették őket, vagy amíg meghaltak. A sebesülésbe belehalt 
tizenkét honvédet és két német katonát a kastély körül elterülő 14 holdas dendrológiai park-
ban a kastély épületétől közvetlenül nyugatra levő platánokkal, vörösfenyővel övezett füves 
tisztásán hantolták el, fakereszttel jelölve meg nyughelyüket, fekete festékkel írva fel nevüket, 
rangjukat, születésük és haláluk dátumát. így is maradt a 14 sírhant 1946 márciusáig. Ekkor, a 
szanatórium akkori igazgatójának, Stefan Secuinak többszöri sürgetésére, s a hatóságok pa-
rancsára, az akkori ifjúság férfitagjait, köztük a magam generációját is, arra kényszerítették, 
hogy a hősi halottakat kihantolják és a koporsóban lévő tetemeiket szekerekre rakva a millen-
niumi Kiserdő alatt, a Borsóföldön, az iskolakert szomszédságában, a tüdőszanatórium szá-
mára kialakított községi sírkertbe, egyházi szertartás mellett, közös sírba helyezve elhantol-
juk. A közös sír fölé kerültek a fakeresztek is, a rajtuk levő adatokat pedig az akkori hatóságok 
a Román Vöröskereszthez továbbították a hősök hozzátartozóinak értesítése érdekében. Saj-
nos a hősöket sem a tüdőszanatórium, sem az akkori helyhatóság, sem pedig a szertartást 
végző lelkipásztor nem anyakönyvezte, így mára nevük is feledésbe merült. A fenti sírkertbe 
újratemetett honvédek és német katonák közös sírját 1951-ig, a proletárdiktatúra bevezetésé-
ig, a helyi ifjúság gondozta, majd pedig amikor a millenniumi Kiserdőt a Gyalui, majd pedig a 
Kolozsvári Erdészeti Hivatal (Ocolul Silvic) - elorozva - elvette a falutól, az egész sírkertet, a 
honvédsírokkal együtt meggyalázva felszámolta, a hantokat a földdel egyenlővé tette és erdei 
fenyővel ültette be. Ezért magasabbak és zöldebbek itt a fenyők! 

De nem kímélte ez a román vállalat az 1896-ban telepített ezer erdei fenyőből álló, a falu fe-
lett elterülő millenniumi Kiserdőt sem. Pusztulásra ítélte fenyőit. A száz éves fákat ún. fenyő-
szurok-gyanta nyerése ürügyén mind megcsapoltatta, majd pedig az 1990. év tavaszán a Ko-
lozsvári Erdészeti Hivatal kétszer kísérelte meg letarolni az egész Kiserdőt. A falu akkor két-
szer is élőlánccal védte meg és akadályozta meg a Kiserdő végleges elpusztítását, elűzve az 
ősi jussába betolakodott garázdálkodókat. 

A Kiserdő, a falu kedves pihenőparkja, majálisainak színhelye és kirándulóhelye még áll 
ugyan, védve a falut a szelektől, a földcsuszamlásoktól és az eróziótól, s biztosítva a minden-
kori szegény ember nyári tüzelőjéhez szükséges száraz fenyőtobozokat, az ún. fenyőfacsut-
kát, de a Kiserdő alatti sírkertet - többszöri felszólalásaink és sürgetéseink ellenére - senki 
sem állította helyre, hiszen erdeinket sem adták még vissza. 
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Felkérjük a román, a magyar és a német hadügyminisztériumot, hogy a sokat hangoztatott 
jó katonai együttműködés jegyében és barátságuk látható szimbólumaként is, hassanak oda, 
hogy a szóban forgó meggyalázott és eltüntetett sírkertet, benne a hó'sök közös sírjával együtt, 
állíttassák helyre azokkal és azok költségén, akik azt meggyalázták, felszámolták, s gondoz-
zák úgy, ahogy a második világháborúban elesett román katonák sírjait ápolják a rákoske-
resztúri és a debreceni temetőben. 

2. Még szomorúbb, még borzalmasabb kegyetlenkedéssel, az 1849. évi környékbeli (Alsó-
jára) vérengzésekhez hasonló módon végeztek a Tordai-hasadékban szolgálatot teljesítő hon-
védalakulat tagjaival 1944 őszén, Pusztaszentkirályon azaz Kékbükkön. Az alakulat elveszít-
ve kapcsolatát, az október 19-ét követően visszavonuló csapattestével, megkésve, a Hesdát-
pataka mentén felfele - Magyarpeterden át - vonult vissza. Éjszakára Kékbükkön - azaz 
Pusztaszentkirály falu végén - egy csűrben húzták meg magukat. Hajnalra ébredve itt fogták 
el és fegyverezték le őket a hírhedt Vasgárda tagjai: a Cre|a és a Fenejan fivérek. Az elfogott és 
lefegyverzett honvédek további végzetes sorsát a háború után a Pusztaszentkirályon munkát 
vállalók közlése alapján idézem: „1944 őszén Kékbükkön a Crefa és Fene^an testvérek elfog-
tak az előre-hátra vonuló honvédek közül negyvenet. Miután lefegyverezték őket, azzal biz-
tatták a honvédeket, hogy átadják őket az oroszoknak, akik Torda felől nyomultak előre 
Magyarpeterden át Pusztaszentkirályra - Kékbükkre. Ezért kötéllel hátrakötötték a kezüket, a 
kötélre fűzve vezették őket egy szalmakazalig. Ahogy ideértek, a mit sem sejtő honvédeket a 
szalmakazal köré fonták, s miután ezek körülfogták a kazalt, a fenti kísérők a kötél két végét 
összekötötték, puskát, pisztolyt, gépfegyvert szegezve rájuk, rájuk gyújtották a kazalt, s oda-
égett mond a 40 honvéd." 

Az elevenen elégetett honvédek maradványait a Muncel nevű határrészre, a Hesdát-
patakán átvezető híd közelében, minden ceremónia nélkül temették el. A kegyetlen történetet 
ma is elmesélik a idősebb kékbükkiek a Muncel-en birtokos tordaszentlászlóiaknak, nyoma-
tékosítva azt, hogy a kegyetlenkedő Cret>a család férfitagjai, akik végrehajtották e szörnyű 
tettet, villámcsapás által a mezőn lelték halálukat. 

íme itt az ideje a valóság tárgyszerű - tudományos feltárásának és egy újabb honvédteme-
tő helyreállításának a Hesdát-völgyében is. 

Boldizsár Zeyk Imre 

Mángorló részlete, 1835. Debrecen, Hajdú megye 
(Selmeczi Kovács Attila: Nemzeti jelképek, Bp. 2001. című könyvéből) 
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' A HONISMERET FORRÁSAI ) 

Kossuth-irodalom a Sárospataki 
Nagykönyvtárban 

A csaknem 400 írás, benne Kossuth Lajos 60 munkája, talán minden kutató számára rejt ér-
dekességeket. Részben azért, mert a bibliofilek találnak szép számmal korabeli kiadásokat, 
napjainkban már ritkaságnak számító, hazai és külföldi példányokat, de azért is, mert a 
nyomtatványok mellett - a Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek szerencsés helyzetéből 
adódóan - együtt kutatható itt a levéltári, a kézirattári anyag és érdemes a helyi Múzeum 
48-as tárgyi emlékei között is szétnézni. 

A Levéltárban - a felsorolt tételeken túl - az iskolai matriculák bejegyzései nyomán követ-
hető a jurátus Kossuth Lajos tanulmányi munkája, érdeklődésének formálódása. 

A Kézirattár - a jegyzékben szereplőkön kívül - rejt még a Kossuth-kultusz emlékei közé 
sorolható gyászjelentést, levelezőlapot, Kossuth-bankók beszolgáltatásáról készített nyomtat-
ványt, fényképeket, bélyegeket, kiállítási kalauzokat. 

Az Adattár a diákoktól a tudós professzorokig őriz dolgozatokat Kossuthról, és Kos-
suth-emlékekben gazdag az amerikai magyar emigrációs gyűjteményének nyomtatványtára 
és folyóirat-anyaga. 

Már nem helyben, de a szomszéd testvér-intézményben, a Rákóczi Vár Múzeumának 
könyvtárában kiterjeszthető a kutatás a Szathmáry család tengeren túlról hazakerült Kossuth-
gyűjteményére. 

A nagykönyvtári anyag önmagában nem mondható teljesnek, hiszen egyetlen gyűjtemény 
állományának Kossuth-irodalmát mutatja be, bár ez a maga nemében és a régiójában - de bi-
zonyos tekintetben, országos viszonylatban is - figyelmet érdemlő. Teljességről azért sem be-
szélhetünk, mert a Kossuth-irodalom a „Gutenberg-galaxisban" parttalan növekedésnek in-
dult. Ez a folyamat ma is tart, s az idei esztendővel bízvást új lendületet kap. Azt pedig, hogy 
a történésznek és Kossuth-kutatónak a szűkebb értelemben vett, Kossuthról szóló művek, 
vagy az általánosabb, történeti munkák nyújtanak-e több, használhatóbb anyagot, azt a min-
denkori kutatás célja és mélysége határozza meg, s szabja meg a „teljességet" is, de csupán 
egy adott munkára érvényesen. 

A Kossuth-írásokban találhatunk beszédeket, publicisztikát, levelet, naplót, politikai ren-
deletet, közéleti tudósítást és személyes vonatkozású kordokumentumok sokaságát. 

A Kossuthról írott, hazai és külföldi kiadású könyvtár páratlan változatosságú, mind a mű-
faj, mind a tartalom, mind a színvonal tekintetében. Azt sem hallgathatjuk el, hogy egy-egy 
korszak rányomta bélyegét a Kossuth-irodalom alakulására. Ahogyan a 100,150 éves évfor-
dulók a nemzeti Kossuth-kultusz egy-egy fellángolásáról beszélnek, ugyanúgy félreérthetet-
lenül ráismerhetünk a diktatúra évtizedeiben született művekre. 

Vannak itt albumok, naptárak, évkönyvek, cikk-gyűjtemények, tanulmánykötetek, egyhá-
zi és világi emlékbeszédek, ünnepi beszámolók, valamint szépirodalom: vers, novella, regény 
és dráma. Kossuth életének és tevékenységének talán minden jelentős vonatkozása közlésre 
került már, akár többszörösen: - a gyermekkora, ifjúsága, családja, életútja, közéleti és sajtóte-
vékenysége, küzdelmei, utazásai, a tiszteletének számtalan megnyilvánulása. 

Az életrajzok többsége az államférfi, a szónok, a forradalmár, az újságíró, az emigráns alak-
ját ragadja meg, s nem maradhat ki egyikből sem az országjáró, a Védegyletet, nemzetőrséget, 
bankót, alkotmányt teremtő politikus, akinek a tettein kívül még az elképzelései és álmai is 
számon tartatnak. Külön munkák örökítik meg más történelmi személyiségekkel való kap-

86 



csolatát, mint amilyenek, pl.: Görgey Arthur, Herman Ottó, Madách Imre, Perczel Mór, Szé-
chenyi István. Életművét megfeleltetik egyes, fontosnak tartott kérdésekkel kapcsolatban, 
mint amilyen a hazafiság, a szülőföld, a magyarság, az egyház, a közélet, a demokrácia, a köz-
igazgatás, a kortársak, az irodalom, a diplomácia, stb. 

A pataki Kollégium Tudományos Gyűjteményei s benne a Nagykönyvtára, azzal a remény-
séggel közli Kossuth-irodalmának hozzávetőleges jegyzékét, hogy a nemzet emlékezetébe 
mélyen belevésődött személyiség és életmű öröksége mind a születésének 200 éves évfordu-
lóján, mind pedig azt követően, hozzáférhetőbb maradjon az érdeklődők számára. 

Kiss Endre József 

KOSSUTH LAJOS MUNKÁI 

Rövidítések: Ad. =Adattár Kt. = Kézirattár Agg Lt. = Levéltár 

1. Kossuth levelei egy fiatal leányhoz. Bp. 1919. 2. Berzy András: Miscellanea... Kossuth Lajos 
levele Horváth Mihályhoz. Eger, 1958. 3. Deák Ferenc - Kossuth Lajos: Párbeszéd a kiegye-
zésről. Bp. 1981. 4. Fel mindnyájan a hon védelmére! Bp. 1951. 5. Felelet Gróf Széchenyi 
Istvánnak. Pest, 1841. 6. Gesammelte Werke von Ludwig Kossuth. Leipzig, 1850. 7. Hegyaljai 
Kiss Géza: Kossuth Lajos kiadatlan levelei a budai börtönből. 1838-1840. Debrecen, Kt. 8. 
Imádsága és búcsúszó. Hajdúszoboszló, 1894. 9. írások és beszédek 1848-1849-ből. Bp. 1987. 
10. Irataim az emigrációból. I—III. Bp. 1880-1882. 11. Jelentés az első magyar iparmű 
kiállításról. Pest, 1843. 12. Kossuth Lajos Bodon Józsefnek. Itália, 1879. 11.28. Kt. 3 p. 13. 
Kossuth Lajos 1847. január 25-én tartott beszéde Pest Vármegye közgyűlésén. Kt. 14. Kossuth 
Lajos 1848. július 11-i beszéde a haderő megajánlásának ügyében. Bp. 1898.15. Kossuth Lajos 
és fiai, Ferenc, s Lajos Tivadar levelei a magyar nemzethez. Pest, 1868.16. Kossuth Lajos és id. 
gróf Esterházy M. szózata az oláh néphez. Pest, 1848.17. Kossuth Lajos felségsértési pöre és 
halálos ítélete. = 8 órai újság, 1929. Kt. 18. Kossuth Lajos felszólítása a nemzethez kamatos 
kincstárutalványok kibocsátása ügyében. Buda, 1848.V.23. Kt. 1 p. 19. Kossuth Lajos imája, 
melyet a kápolnai csatában elesettek felett mondott . Kolozsvár, 1849. 20. Kossuth Lajos iratai. 
I-X. Bp. 1904. 21. Kossuth Lajos két levele felelet sokaknak. Pest, 1869. 22. Kossuth Lajos 
kézirata a Szépészeti és Műrégészeti Gyűjteményben. Kt. 1927. 202, 223. 23. Kossuth Lajos 
levele Deák Ferencről. Bp. 1876. 24. Kossuth Lajos levele a Hegyaljai Ágostai h. Év. Magyar 
Egyházmegye Elöljáróságának, Miskolc. Turin, 1892. IX. 4. Kt. 25. Kossuth Lajos levele 
édesanyjának. Buda, 1839. III. 23. Kt. 3 p. 26. Kossuth Lajos levele Fáy Andráshoz. Pest, 1846. 
III.3. Kt. 2 p. 27. Kossuth Lajos levele feleségéhez. Edinburgh, 1856. XI. 16. Kt. 2 p. 28. Kossuth 
Lajos levelei Bem altábornagyhoz 1849 márciusától júniusig. Bp. 1870. 29. Kossuth Lajos 
levele ismeretlenhez. Torinóból, 1889. XI.4. Kt. 30. Kossuth Lajos levele Kun Pál pataki 
tanárhoz. Baraccona, 1874. Lt. 31. Kossuth Lajos levele Szalánczy Antal ny. századoshoz 
Temesvárra. Torino, 1884. XII. 14. Kt. 32. Kossuth Lajos levelei Nápolyból Gonda Bélának 
Budapestre. Kt. 2 p. 33. Kossuth Lajos levéltöredéke angliai útjáról, ismeretlenhez. Lt. 34. 
Kossuth Lajos munkáiból. Bp. 1902. 35. Kossuth Lajos németül kiadott rendelete a várak 
parancsnokaihoz. Bp.1848. 36. Kossuth Lajos országgyűlési beszédei. Pest, 1867. 37. Kossuth 
Lajos összes munkái. I-IV. Bp. 1951., 1952., 1953., 1955., 1957., 1959., 1966. 38. Kossuth Lajos 
pénzügyminiszter jegyzéke. 1848. Lt. 39. Kossuth Lajos utolsó levele Görgeyhez. 1849. VIII. 
12. Kt. 40. Kossuth Lajos üzenete. Bp. 1948. 41. Kossuth Lajos válogatott munkái. Bp. É.n. 42. 
Kossuth Lajos viddini beszéde magyarul. Kt. 3 p. 43. Kossuth Lajos: Művek. Bp. 1989. 44. 
Kossuth levelei a magyar szabadságharc karvezéreivel 1848-1849-ben. Ungvár,1862. 45. 
Kossuth cikkei. Kt. 123+ 174 + 289 p. 46. Kossuth szózata a magyar nemzethez. Sárospatak, 
1848. 47. Kossuth üzenete a magyar néphez számkivetéséből. Florence, 1866.VII.2. Kt. 6.p. 48. 
Louis Kosuth: A Bibliography of works in the University of Toronto... Toronto, 1977. 49. Lud-
wig Kossuth: Beitrage zur Geschichte der ungarischen Revolution vom Jahre 1846/49. 
Pressburg, 1849. 50. Magyarország népeihez. Eger. É.n. 51. Magyarországért. Bp. 1943. 52. 
Meine Schriften aus der Emigration. I—II. Pressburg und Leipzig, 1880-1881. 53. 
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Országgyűlési tudósításai 1834-1835. Kt. 11 füzetben. 54. Országgyűlési Tudósítások. I-IV. 
Bp. 1948. 1959. 55. Pajkossy Gábor: Kossuth Lajos iratai 1837. május - 1840. december. Bp. 
1989.56. A Somogyi Könyvtár Kossuth-levelei. Szeged, 1986.57. Szemelvények Kossuth Lajos 
beszédeiből. Bp. 1889. 58. Törvényhatósági Tudósítások. Levelezése 1836. július 1-től 1837. 
május 7-ig. Bp. 1879. 59. Uram, barátom, képviselő úr! Bp. 1978. 

ÍRÁSOK KOSSUTH LAJOSRÓL 

60. A „Felelet" és más vitairatok Széchenyi István „A Kelet népe" című könyvére. Bp. 1986. 61. 
1848-1948. Száz év a szabadságért. Bp. 1948.62.1848-49 a korabeli lapok tükrében. Bp. 1943. 
63.1848-49-i Történelmi Tárca Napló. Kolozsvár, 1894. 64. A 48-as Kossuth - Évkönyv. 1947. 
Bp. 1947. 65. A ceglédi 100-as küldöttség Kossuth Lajosnál Olaszországban, 1877. január 24. 
Bp. 1877. 66. A föld megőszült. Emlékiratok, naplók...Bp. 1985. 67. A Kossuth Alapítvány és a 
Kossuth Szövetség Évkönyve. 1997. Bp. 1998. 68. A magyar emigráció mozgalmai 1859-1862. 
(Kossuth emlékiratai nyomán.) Bp. 1883. 69. A Magyar Nemzet Függetlenségi Nyilatkozata. 
Debrecen, 1849. 70. A negyvennyolcas forradalom kérdései. Bp. 1976. 71. A Sárospataki 
Főiskola jogi oktatásáról. Pest, 1841. 72. A szabadság hősei. Bp. 1898. 73. A szentesi Kossuth 
-szobor létrejöttének dokumentumai. Kt. Bp. 1930.74. A zugligeti Kossuth -szobor leleplezési 
ünnepélye 1913. június 22. Bp. 1913. 75. Ács Gedeon: Ács Tivadar, Kossuth papja. Vác, E.n. 76. 
Ács Tivadar: Kossuth demokráciája. Bp. 1943.77. Ács Tivadar: Magyar úttörők az Új világban. 
Bp. 1942.78. Ács Tivadar: Magyarok az észak-amerikai polgárháborúban.1861-1865. Bp. 1964. 
79. Adalék az 1848/49. évi magyar forradalomhoz. Bécs, 1849. 80. Adalékok Kossuth Lajos 
díszpolgárrá megválasztása tárgyában...Nagykálló, Ad. 81. Ádámfy József: A világ Kossuth 
-szobrai. Bp. 1979. 82. Áldor Imre: Arany furulya. A forradalom költészete az 1848/49-i 
szabadságharc idejéből. Bp. 1930.83. Áldor Imre: Kossuth élete és pályája. Bp. 1895.84. Áldor 
Imre: Kossuth és Perczel. Pest, 1868. 85. Áldor Imre: Kossuth Lajos, mint a magyar nép vezére 
és tanítója. Pest, 1870. 86. Almási Balogh Pál orvosi naplójának feljegyzései Széchenyi és 
Kossuth betegségeiről. Kt. 12 p. 87. Andics Erzsébet: Kossuth harca a reakció ellen. Bp. 1952. 
88. Andics Erzsébet: Kossuth harca az árulók és megalkuvók ellen a reformkorban és a 
forradalom idején. Bp. 1955. 89. Andics Erzsébet: Kossuth Lajos en lutte contre les ennemis 
des réformes et de la révolution. Bp. 1954.90. Arany László: A magyar emigráció mozgalmai. 
Bp. 1983. 91. Asztalos S.-Juhász G.: A szabadságharc fővárosa Debrecen. Debrecen, 1948. 92. 
Az 1848-49. szabadságharc emlékeiből Kassán rendezett ereklye kiállítás. Kassa, 1898. 93. Az 
ellenzék vívmányai. Buda, 1869. 94. Az élő Kossuth. Bp. É.n. 95. Bálás P. Elemér: Szé-
chenyi-Kossuth-ellentét, hírlapi vitájuk tükrében. Kolozsvár, 1943. 96. Balassa Béla: A 
Kossuth-idők hazafias orvosai. München, 1954. 97. Balassa Imre: Kossuth. I—II. Bp. 1928. 98. 
Balassa József: Kossuth Amerikában 1851-1852. Bp. 1931. 99. Barabás Tibor: Irodalom és 
haladás. Bp. 1948. 100. Barta I.-Spira Gy.: Fel mindnyájan a hon védelmére! Bp. 1951. 101. 
Barta István: A fiatal Kossuth. Bp. 1966.102. Barta István: Kossuth alföldi toborzó körútja 1848 
őszén. Bp. 1952.103. Barta István: Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen. 1847/48. Bp. 
1951.104. Bartók János: Kossuth-beszéd fonográf hengeren. Bp. 1981.105. Belépőjegy hazánk 
nagy fia, Kossuth Lajos tetemei felett. Bp. 1894. Kt. 106. Benda Kálmán: Kossuth Lajos és a 
dunai népek együttműködése. Bp. 1946. Kt. 4 p. 107. Bóna Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. 
Bp. 1988.108. Buchinger Manó: Titkos akták a negyvennyolcas emigránsokról. Bp. É.n. 109. 
Communicationes ex Bibliotheca Históriáé Medicae Hungarica. Bp. 1966.110. Czékus László: 
A tállyai evangélikus egyház és a tállyai Kossuth-ünnep története. Kassa, 1894. 111. Csabai 
Tibor: Kossuth Lajos és az irodalom. Bp. 1961.112. Csánki Benjámin: Emlékbeszéd Kossuth 
Lajos temetésekor. Karczag, 1894.113. Cseres Tibor: Én Kossuth Lajos. Levelek Turinból. Bp. 
1981.114. Deák Imre: 1848. A szabadságharc története levelekben...Bp. É.n. 115. Deák István: 
Kossuth Lajos és a magyarok 1848-1849-ben. Bp. 1983.116. Deák István: The Lawful Revolu-
tion. New York, 1979. 117. Dedication of a Bust of Louis Kossuth. Washington, 1990. 118. 
Dénes Szilárd: Kossuth Lajos, a szónok. Bp. 1908. 119. Dezsényi Béla: Nemzeti Újság. 
1840-1848. Bp. 1941. 120. Diószegi György: Kossuth Lajos üzenete...Bp. 1988. 121. Dömötör 
Bertalan: Kossuth Lajos gyászemléke. Kunszentmiklós, 1894. 122. Eckhardt Ferenc: 1848, a 
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szabadság éve. Bp. 1948.123. Eckhardt Francois: La revolution de 1848 en Hongrie et le Cour 
de Vienne. 1948. 124. Ember Győző: Az 1848/49-i minisztérium levéltára. Bp. 1950. 125. Em-
ber Győző: Louis Kossuth a la Tete de la Défense Nationale. Bp. 1953.126. Emlékkiállítás a 
Szathmáry-család Kossuth-gyűjteményéből. 1894-1994. Chicago, 1994. 127. Emlékkönyv 
Kossuth Lajos születésének 150. évfordulóján. I—II. Bp. 1952.128. Emlékkönyv. (Kossuth Lajos 
Gimnázium.) Nyíregyháza, 1956. 129. Emléklapok Kossuth Lajos születése évfordulóján. 
Rozsnyó, 1902.130. Erdei Ferenc: Kossuth Lajos azt üzente...Bp. É.n. 131. Ez volt március 15-e. 
Bp. 1989.132. Faragó László: Kossuth-zarándokok útja Amerikában. Békés, 1928.133. Faragó 
Miksa: A Kossuth-bankók kora. Bp. É.n. 134. Féja Géza: Kossuth Lajos. Bp. 1987.135. Fekete 
Sándor: Kossuth Lajos. Bp.1970. 136. Fekete Sándor: Mezítláb a szentegyházban. Bp. 1972. 
137. Ferenczy József: Kossuth Lajos. Pozsony-Bp. 1887. 138. Finkey Ferenc: Kossuth Lajos 
sárospataki diákságának százados évfordulóján való visszaemlékezés. Miskolc, 1928. 139. 
Forradalmi képcsarnok 1848-49-ből. H.n.É.n. 140. Frank Tibor: Marx és Kossuth. Bp. 1985. 
141. Futó Zoltán: Ima és egyházi beszéd Kossuth Lajos temetése alkalmából, 1894. április 1-én 
a temesvári ev. ref. imateremben. Temesvár, 1894. 142. The Future of Nations. New York, 
1855. 143. Fülöp József: templomi emlékbeszéd...Kossuth Lajos születése századik évfor-
dulójának ünnepélyére. Szombathely, 1902.144. Gál István: Dickens folyóirata Kossuthról és 
Széchenyiről. Bp. 1970.145. Gál István: W.S. Lauder, Kossuth Lajos és a szabadságharc angol 
költője. Bp. 1968.146. Gal Stephan: Föderierte Monarchie und Donaustaatenbund in 1848-49. 
Bp. 1944. 147. Gesztelyi Nagy Zoltán: Kossuth és a természetjárás. Kt. 3 p. 148. Gracza 
György: Kossuth Lajos élete, működése és halála. Bp. 1903.149. Gróf Széchenyi István írói és 
hírlapi vitája Kossuth Lajossal. Bp. 1930.150. Grünwald Béla: Kossuth és a megye. Bp. 1891. 
151. Gulyás József felirattervei a Kossuth-reliefre. Sárospatak, Ad. 152. Gulyás József: Kossuth 
a magyar nép és a magyar írók tollán. In: Törmelékek. Sárospatak, 1928. 153. Gulyás József: 
Kossuth Lajosról. Kt. 1 p. 154. Gyökössy Endre: Elbeszélések, mesék, színdarabok... Bp. É.n. 
155. Győrffy Miklós: Elkallódott Madách-Kossuth-vita. = Irodalomtörténeti Közlemények. 
1962. 156. H. Komlós János: Louis Kossuth in America. 1851-1852. New York, 1973. 157. 
Halász Elemér: A kor eszméje és a nemzeti egység Kossuth Lajos idejében és most. Bp. 1934. 
158. Hámos Lajos: Czáfolat „Horváth Mihálynak Kossuth Lajos újabb leveleire" czímű 
röpiratára. Rimaszombat, 1868. 159. Harrison W.L.: A Letter to Louis Kossuth. New York, 
1969.160. Hegedűs Lóránt: Kossuth Lajos. Bp. 1928.161. Hegedűs Lóránt: Kossuth. (A Mag-
yar Cobden Szövetségben 1928. január 17-én tartott előadás.) Bp. 1928.162. Hegedűs Lóránt: 
Kossuth. (Színjáték 5 felvonásban.) Bp. 1927.163. Hegyaljai Kiss Géza: Kossuth életregénye. 
I—II. Debrecen, 1952. Kt. 164. Hegyaljai Kiss Géza: Kossuth hatása a magyar nép közgazdasági 
fejlődésére. Bp. 1953.165. Hegyaljai Kiss Géza: Kossuth Lajos a csodák embere. Bp. 1939. Kt. 
166. Hegyaljai Kiss Géza: Kossuth Lajos Zemplénben. Debrecen. Kt. 167. Hegyaljai Kiss Géza: 
Kossuth Lajos. Élet és jellemrajz. Bp. 1928. 168. Hegyaljai Kiss Géza: Kossuth-kutatás. 
I—II.(Levéltári tanulmányok) Bőcs, Kt. 169. Hegyaljai Kiss Géza: Kossuthról, (tervezett cikkek) 
Megyaszó, 1934. Kt. 120 p. 170. Hegyaljai Kiss Géza: Új Kossuth-kutatás. Debrecen, 1947-195? 
10-14. f. Kt. 171. Hentaller Lajos: Kossuth Lajos 1802-1894. Bp. 1902. 172. Hentaller Lajos: 
Kosuth Lajos és kora. Bp. 1894.173. His speeches in England, with a Brief Sketsch of his Life. 
London, 1851. 174. Horn J.E.: Ludwig Kossuth. I—II. Leipzig, 1851. 175. Horváth Mihály: 
Kossuth Lajos újabb leveleire. Pest, 1868. 176. Hőgye István: „Édes szülötte földem, 
Zemplén." Zemplén Vármegye Levéltárának Kossuth-dokumentumaiból. Sátoraljaújhely, 
1992.177. Hőgye István: Kossuth Lajos zempléni kapcsolatai. Miskolc, É.n. 178. Hőgye István: 
Kossuth Lajosra és családjára vonatkozó iratok Zemplén Vármegye Levéltárában. Miskolc, 
1982.179. Ikvai N.-Kürti B.: Az ötvenéves Ceglédi Múzeum története és a Kossuth-kultusz. 
Cegléd, 1967.180. Illyés Bálint: Emlékfűzér Kossuth Lajos sírjára. Bp. 1895.181. Illyés Bálint: 
Kossuth apánk és kora. 1802-1902. Bp. 1902.182. Illyés Gyula: Fáklyaláng. Bp. 1968.1970.183. 
In England und Seine Reden vor dem Britischen Volke. Braunschweig, 1851.184. In New Eng-
land. Boston-Cleveland,1852. 185. Indítvány Kossuth Lajos érdemeinek megörökítése 
tárgyában. Nagyvárad, 1902.186. Jánossy Dénes A.: Great Britain and Kossuth. Bp. 1937.187. 
Jánossy Dénes: A Kossuth-emigráció Angliában és Amerikában. 1851-1852. Bp. 1944-1948. 
188. Jánossy Dénes: Die ungarische Emigration und der Krieg in Orient. Bp. 1939.189. Jókai 
Mór: Márczius 15-i szózatok a szabadságharcból. Bp. 1902. 190. K.Tokaji Irma: Történelmi 
Tárcza Napló 1894. március 15-e emlékére. Kolozsvár, 1894. 191. Kakuk Zsuzsa: Kossuth 
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kéziratai a török nyelvről. Bp. 1967. 192. Kállay István: Kossuth ügyvédi évei Zemplén 
megyében. 1824-1832. Miskolc, 1980. 193. Kastner Jenő: A Kossuth-emigráció keleti tervei 
Giacomo Durrando irataiban. Bp. 1929.194. Katona Jenő: Az élő Kossuth. Bp. É.n. 195. Katona 
Tamás: írások és beszédek 1848-49-ből. Bp. 1987.196. Kerékgyártó János: Kossuth Lajos. Bp. 
1947.197. Kiss Ferenc: Imádság és búcsúszó. Hajdúszoboszló, 1894.198. Kiss Sándor: Kossuth 
időszerűsége. Bp. 1944. Kt. 199. Klay Andor: Daring Diplomacy. Minneapolis,1957. 200. 
Klody Szabó János: Kossuth Lajos eszméi a világpolitika szempontjából. Tapolca, 1938. 201. 
Koltay-Kastner Jenő: A Kossuth-emigráció Olaszországban. Bp. 1960. 202. Koltay-Kastner 
Jenő: Iratok a Kossuth-emigráció történetéhez. 1859. Szeged,1949. 203. Koroda Miklós: 
Kossuth-breviárium. Bp. 1948. 204. Kósa Szabó Pál: Kossuth-emlékezés Mád község 
képviselő testületének díszközgyűlésén. 1944. Kt. 205. Kosáry Domokos: Kossuth és a 
Védegylet. Bp. 1942. 206. Kosáry Domokos: Kossuth Lajos a reformkorban. Bp. 1946. 207. 
Kosáry Domokos: Le Projet de Louis Kossuth concernant la question des nationalités 1851. 
Bp. 1943. 208. Kossuth a magyar igazságért. Bp. 1844. 209. Kossuth a szónok és az író. = 
Hazánk, 1884.210. Kossuth -Album. Pest, 1868.211. Kossuth -Album. Pest, 1904.212. Kossuth 
and Austria. = New York Daily Times. 1851. 213. Kossuth demokráciája. Bp. 1943. 214. 
Kossuth és Erdély ügye. H.n. É.n. 215. Kossuth igazsága a magyar nép útja. Bp. 1931. 216. 
Kossuth in New England. Boston, 1852. 217. Kossuth Klára élménybeszámolója Arad 
városában tett látogatás alkalmából. Bp. 1979. Kt. 218. Kossuth Lajos 1802,1902. H.n. É.n. 219. 
Kossuth Lajos 1802-1894. Bp. 1948.220. Kossuth Lajos 1837/39-i hűtlenségi perének története. 
Bp. 1913. 221. Kossuth Lajos 1848-1849-ben. Bp. 1957. 222. Kossuth Lajos 1894-1994. 
Emlékkiállítás a Szathmáry-család Kossuth-gyűjteményéből. Chicago, 1994. 223. Kossuth 
Lajos alapítványa Sárospatak városának. Lt. 224. Kossuth Lajos azt üzente...Kolozsvár, 1943. 
225. Kossuth Lajos búcsúja a magyaroktól Orsova határain. 1849. augusztus 16. Kt. 5 p. 226. 
Kossuth Lajos Cegléden. Cegléd, 1989. 227. Kossuth Lajos drága emlékének szentelve. 
Kecskemét,1894. 228. Kossuth Lajos édesanyjának levele a Törvényhatósági Tudósításokkal 
kapcsolatban. 1834. Lt. 229. Kossuth Lajos élete és működése. 1802-1894. Bp. 1894. 230. 
Kossuth Lajos életpályájának és munkásságának nevezetesebb hazai és külföldi állomásai. 
Miskolc, 1977. 231. Kossuth Lajos haláláról és hazahozataláról. (A Pesti Hírlap és a Magyar 
Hírlap 1894. évfolyamainak cikkei.) 232. Kossuth Lajos inasának, Menczer Jánosnak pere. 
Pest, 1841. Kt. 233. Kossuth Lajos küzdelme a farkasokkal. Bp. É.n. 234. Kossuth Lajos 
Macbeth - fordítása. Kt. = Budapesti Szemle 1934. VII. 235. Kossuth Lajos Magyarországért. 
Bp. 1943. 236. Kossuth Lajos meghalt. Kt. = Vasárnapi Újság 1894/12.sz. 237. Kossuth Lajos 
Országgyűlési Tudósításai ügyében keletkezett iratok. Lt. 238. Kossuth Lajos rokonaival 
kapcsolatos iratok. Lt. 239. Kossuth Lajos szülőföldjének, Zemplénnek kalendáriuma a 
centenáriumi 1948-i évre. Sátoraljaújhely, 1948. 240. Kossuth Lajos temetése Budapesten. Kt. 
Bp. 1894. 241. Kossuth Lajos temetése. Bp. É.n. 242. Kossuth Lajos testvér szabadkőművesi 
emléke. Bp. 1894. 243. Kossuth Lajos védőjének szózata a municipiális kérdésekben. Pest, 
1867.244. Kossuth Lajos. Bp. É.n. 245. Kossuth Ludwig und die jüngste Revolution in Ungarn 
und Siebenbürgen. Wien, 1850. 246. Kossuth Naptár. H.n. 1909. 247. Kossuth Naptár. New 
York, 1952. 248. Kossuth zászlaja alatt. írások a szabadságharcból. Bp. 1951. 249. Kossuth, 
mint fiai nevelője. Kt. = Vasárnapi Újság 1894/12.sz. 250. Kossuth-kultusz Cegléden. 
Születésének 100-ik évfordulója és a ceglédi Kossuth-szobor leleplezésének ünnepére.) 
Cegléd, 1902. 251. Kossuth-kultusz Czegléden. Czegléd, 1903. 252. Kosutány Ignácz: 
Emlékbeszéd...Kossuth Lajos halálának évforduló napján 1906.márczius 20-án, a kolozsvári 
egyetemi ifjúság ünnepélyén...Kolozsvár, 1906. 253. Kovács Dezső: Kossuth Lajos halála és 
temetése. Bp. 1909. 254. Kovács Endre: A Kossuth-emigráció és az európai szabadság-
mozgalmak. Bp. 1967. 255. Kovács István: Az örök Kossuth. Cegléd, 1942. 256. Kovássy 
Zoltán: A barátság szent kötelékei. = Lobogó 1975. okt. Kt. 257. Kovássy Zoltán: Adatok a 
Kossuth-Görgey „történelmi perhez". 1983. Kt. 258. Könyves Tóth Mihály: Kossuth Debre-
cenben és a szobor története. Debrecen, 1913. 259. Krúdy Gyula: Kossuth fia. Bp. 1976. 260. 
Kulka Eszter: Kossuth-szobor? = Dél-Magyarország, 1969. I. 29. Kt. 261. Küzdelem, bukás, 
megtorlás. Bp. 1978. 262. Lackó Mihály: Kossuth zempléni válsága. Bp. 1986. 263. Lackó 
Mihály: Széchenyi és Kossuth vitája. Bp. 1977. 264. Lajtos László: Kossuth dunai konfö-
derációs terve és előzményei. Bp. 1944. 265. Lányi Kamilla: Hírünk a világban. =Könyvtáros, 
1959. 266. Látnivalók Kossuth szülőfalujában. Monok, Ad. 267. Le Congres, 1' Autriche et 1' 
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Italie. Bruxelles,1859. 268. Leffler Andor M.: Louis Kossuth and the American Churches. H.n. 
1954. 269. Lengyel Dénes: Kossuth Lajos öröksége. Bp. 1977. 270. Lévai Jenő: Kossuth Lajos 
néplapjai. In: A magyar újságírás hőskora. 1877-1937. Bp. 1938. 271. Levitschnigg, von H.: 
Kossuth und seine Bauerschaft. I—EL. Pesth, 1850.272. Louis Kossuth and Austria. = New York 
Daily Times, 1851. 273. Lowell J. R.: Kossuth. = Testvériség. Kt. 274. Lukács L.-Mérei 
Gy.-Spira Gy.: Kossuth Lajos rövid életrajza. Bp. 1952. 275. Lukács Lajos: Garibaldi magyar 
önkéntesei és Kossuth 1860-1861-ben. Bp. 1962.276. Lukács Lajos: Magyar politikai emigráció 
1849-1867. Bp. 1984. 277. Lukácsy Sándor: írások Kossuth Lajosról. Bp. 1952. 278. Lukácsy 
Sándor: Kossuth zászlaja alatt. Bp. 1978.279. Lukácsy Sándor: Rabszolga Washington sírjánál. 
Bp. 1953. 280. Magyar Győző: Kossuth Lajos élete. Bp. 1909. 281. Magyar Művészettörténeti 
Munkaközösség Evkönyve. 1952. Bp. 1953.282. Die Magyarische Revolution. Pesth, 1849.283. 
Magyarország tüköré... Kossuth Lajos new-yorki szobrának leleplezése alkalmából kiadta a 
Magyarok Nemzeti Szövetsége. Bp. 1928. 284. Mérey Lajos emlékbeszéde Kossuth Lajos 
halálának az évfordulóján, a Függetlenségi és 48-as Párt megbízásából. Nyitra, 1910. 285. 
Molnár József: A Kossuth-család leszármazása. Sárospatak, 196? Kt. 286. Molnár József: 
Bezerédi, Kossuth, stb. - adalékok. Bp - Sárospatak, 196? Kt. 287. Móra István: Kossuth Lajos 
születésnapja az iskolában. Bp. 1902. 288. Nemes Béla: Kossuth Lajosról. (Költemény) Kt. 289. 
Nemeskürty István: „Kik érted haltak, szent Világszabadság!" Bp. 1977. 290. Németh 
Györgyi: Kossuth Lajos és kora kiemelkedő történelmi személyei az angolszász történetírás 
újabb munkáiban. Miskolc, 1988.291. Népek tavasza. Bp. 1944. 292. The New York Times In-
dex for the Published News of September 1851. - December 1862. London. 293. Nyitra város 
képviselőtestületének gyűlése Kossuth Lajos halála és temetése alkalmával, 1894. évi 
márczius hó 28-án. Nyitra, 1894.294. Orbán József: Sárospataki emlékek. Sárospatak, 1969. Kt. 
295. Országos Függetlenségi Naptár Kossuth Lajos drága emlékének szentelve. Kecskemét, 
1894.296. Országgyűlési emlék. Bp. 1848. 297. Pakots József: Kossuth. Bp. 1902. IX. 19. Kt. 298. 
Pakuszi Gyula: Emlékbeszéd Kossuth Lajos születésének 100-ik évfordulója alkalmából. 
Siklós, 1902. 299. Pap János K.: Kossuth Lajos azt üzente...Szentgotthárd,1928. 300. Pásztor 
Lajos: Kossuth Lajos nel suo carteggio con Adrians Lemni 1851-1852. Roma, 1947. 301. Petőfi 
Társaság értesítése ünnepi üléseiről Kossuth Lajos születésének százados évfordulója 
alkalmából. Kt. Bp. 1902.302. Pocsainé Eperjesi Eszter: Kossuth Lajos és családja Zemplénben. 
Sátoraljaújhely, 1994. 303. The Political Situation in Austria and Hungary. London, 1904. 304. 
Pompéry Aurél: Kossuth Lajos 1837/39-i hűtlenségi perének története...Bp. 1913. 305. Pósa 
Lajos - Csanády Virgil: Ének Kossuthról. Bp. É.n. 306. Progetto di orgenizzazione politica deli' 
Ungheria. Milano, 1860. 307. Pulszky T. és F.: White Red, Black. London, 1853. 308. Puy, de 
Henry W.: Kossuth and his Generals...Buffalo,1852. 309. Rede, gehalten vor dem Stadt. New 
York, 1851. 310. Révai József: Kossuth Lajos. Moszkva, Bp., 1944. 311. Révai József: 
Marxizmus, népiesség, magyarság. Bp. 1955. 312. Révai József: Válogatott történelmi írások. 
Bp. 1966. 313. Révész Emerich: Études historiques. Bp. 1957. 314. Reznák Erzsébet: Kossuth 
Lajos kilencvenkét éve. Cegléd,1992. 315. Riadj magyar! 1848-49 fametszetes ponyvái, 
csatakrónikái. Bp. 1983. 316. Rohoska József: Márczius 15-e a Nemzet ünnepe. Sárospatak, 
1901. 317. Rüstow W.: Geschichte des ungarischen Insurrectionskrieges in den Jahren 1848 
und 1849. I—II. Zürich, 1860-1861. 318. Rózsa Gy.-Spira Gy.: Negyvennyolc a kortársak 
szemével. Bp. 1973. 319. Sáfrán Györgyi: Herman Ottó és Kossuth Lajos. Bp. 1960. 320. 
Sárkány József: Kossuth Lajos élete és hagyatéka. Cegléd, 1844.321. Sas Ede: Hősök hőse. Bp. 
1907.322. Sebestyén Endre: Kossuth a Magyar Apostle of World Democracy. Pittsburgh, 1950. 
323. Sebők Zsigmond: Kossuth Lajos élete. Bp. 1902. 324. Selected Speeches of Kossuth. Lon-
don, 1853. New York, 1854. 325. Sendschreiben aus Widdin. Pest, 1850. 326. Simonyi Tibor: 
The People of Kossuth. Vienna, 1959. 327. Sinkovics István: Kossuth Lajos 1848/49-ben. Bp. 
1957. 328. Soltész Nagy Kálmán beszéde Kossuth Lajos arcképének leleplezése alkalmából 
Miskolc város képviselő testületének 1887. év június hó 2-án tartott közgyűlésén. Miskolc, 
1887. 329. Solymossy Péter: Tavaszi szél. 1848 a magyar sajtóban. Bp. 1944. 330. Somebody: 
Görgey és Kossuth. Igló, 1908. 331. Somlyói Tóth Tibor: Diplomácia és emigráció 
„Kossuthiana". Bp. 1985. 332. Souvenirs et écrits de mon exil, période de la guerre de 1' Italie. 
Paris,1880. 333. Sőregi János: Írások a százéves szabadságharc emlékezetére. Debrecen, 1948. 
334. Spira Gy.-Lukács L.-Mérei Gy.: Kossuth Lajos. Bp. 1952. 335. Spira György: A 
negyvennyolcas nemzedék nyomában. Bp. 1973.336. Spira György: Kossuth és az utókor. Bp. 
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1979. 337. Spira György: Kossuth Lajos a szabadságharc vezére. Bp. 1952.338. Spitzer József: 
Kossuth Lajos. Bp. É.n. 339. Steier Lajos: Az 1849-i trónfosztás előzményei és következményei. 
Bp. 1925. 340. Steier Lajos: Görgey és Kossuth. Ismeretlen adalékok az 1848-1849-i 
szabadságharc történetéhez. Bp. 1924. 341. Strack Johann: Beitrag zur Geschichte des 
Winterfeldzuges in Ungarn 1848 und 1849. Wien,1858. 342. Supka Géza: 1848-49. Bp. 1985. 
343. Szabad György: Kossuth az Amerikai Egyesült Államok politikai berendezkedéséről. Bp. 
1975. 344. Szabad György: Kossuth politikai pályája, ismert és ismeretlen megnyilatkozásai 
tükrében. Bp. 1977. 345. Szabad György: Vajda János politikai elszigetelődésének történe-
téből. = Irodalomtörténeti közlemények, 1960. 346. Szabadságharcunk a világirodalomban. 
1848-1849. München, 1973. 347. Szalay György az amerikai Kossuth-kultuszról, s a clevelandi 
Kossuth-szoborról. Bp. 1969. Kt. 6 p. 348. Szalay György levelei Kossuth-adalékokkal. Bp. 
1969. 349. Szalay Mihály: Kossuth Lajos élete. Bp. 1902. 350. Szász Béla: Kossuth levelei a 
kalapács alatt. = Irodalmi Újság 1967. 351. Szathmáry Jenő: Kossuth Lajos kéme. Bp. É.n. 352. 
Százéves magvetés. A Century of Sowing. (Kossuth -centenárium, 1852-1952.)New York, 
1952. 353. Széchenyi Dénes: A Kossuth-kultuszról egy őszinte szó. Bp. 1891. 354. Székely 
József: Kossuth Lajos fogsága és Pest Vármegye Rendei. Bp. 1895. 355. Szemere Bertalan: 
Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból. Bp. 1990. 356. Szépen szól a Kossuth 
muzsikája. Bp. 1952. 357. Széplaky Joseph: Louis Kossuth „The Nation"s Guest". (Bibliogra-
phy) 1851.XII.4-1852.VII.14. Ligonier,1976. 358. Széplaky Joseph: The hungarians in America. 
1583-1974. New York,1975. 359. Szilágyi Sándor: Kossuth a forradalom végnapjairól. Pest, 
1850. 360. Szöllősy Ferenc: Kossuth Lajos és a magyar emigráció török földön. Lipcse, 1870. 
361. Takaró Géza; Kossuth-szobor leleplezési ünnepségének részletes programja. New York, 
1928. 362. Tamási Áron: Kossuth nevében. Bp. 1912. 363. Tanárky Gyula: A Kossuth-
emigráció szolgálatában.(1849-1866) Bp. 1961. 364. Tefft B.F.: Hungary and Kossuth... New 
York, 1852. 365. Tóth Zoltán: Kossuth i nacionalnüj vaprosz. 1849-1849. Bp. 1954. 366. 
Tudósítás Kossuth haláláról. =Magyar Hírlap, 1894. 367. Uray Sándor: Alkalmi beszéd 
Kossuth Lajos halálának évfordulója alkalmával a makói belvárosi ev. ref. templomban tartott 
gyászünnepélyére. Makó, 1900. 368. Urbán Aladár: A nemzetőrség és a honvédség 
szervezése. Bp. 1964.369. Horváth Cyrill: Ünnepi beszéd. Sárospatak, 1903.370. Tüdős István: 
Ünnepi beszéd. Sárospatak, 1905.371. Vajda Emil: Kossuth Lajos. Élet és jellemrajz. Bp. 1892. 
372. Vargyas András: Geschichte des ungarischen Freiheitskampfes in den Jahren 1848-49. 
Pest, 1869. 373. Vas Zoltán: Annyi áldás szálljon rája...Bp. 1968. 374. Vas Zoltán: Esik eső 
karikára...Kossuth Lajos élete a világosi fegyverletételig. Bp. 1965. 375. Vas Zoltán: Ha még 
egyszer azt üzeni...Bp. 1967. 376. Vas Zoltán: Kossuth Lajos élete. Bp. 1973. 377. Veliky J.-
Fehér A.: Tanulmányok Kossuth Lajos politikai pályájáról. Debrecen, 1979.378. Vértes István: 
Kossuth Lajos hírlapírói pályája. Bp. 1941. 379. Vezető a Monoki Kossuth Emlékmúzeum 
kiállításához. Bp. 1972. 380. Viszota Gyula: Gróf Széchenyi István írói és hírlapírói vitája 
Kossuth Lajossal. Bp. 1927.381. Waldapfel Eszter: A forradalom és szabadságharc levelestára. 
Bp. 1950. 382. Der Winter-Feldzug des Revolutionskrieges im Siebenbürgen in den Jahren 
1848 und 1849. Leipzig, 1861. 383. Zarek Otto: Egy nép szerelme. Bp. 1940. 384. Zimándy 
Ignác: A magyar napisajtó parazitái. Bp. 1901.385. Zsilinszky Mihály: Kossuth Lajos a magyar 
nép szívében és költészetében. Pest, 1868. 386. Zsuffa Tibor: A Kossuth-kultuszról. Monok, 
1963. Kt. 387. Zsuffa Tibor: Fény a deres árnyékából. Monok, 1954. Kt. 388. Zsuffa Tibor: 
Kossuth Lajos emlékezete zeneművekben. Monok, 1975. Kt. 389. Zsuffa Tibor: Kossuth Lajos 
gyermekkora és ifjúsága. Monok, 1975. Kt. 390. Zsuffa Tibor: Kossuth neve. Ad. 5 p. 391. 
Zsuffa Tibor: Kossuth-mondák és anekdoták. Monok, 1975. Kt. 
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Az Istvánffy Gyula Honismereti 
Gyűjtőpályázat 

1962-ben indult útjára az Istvánffy Gyula Honismereti Gyűjtőpályázat, mely így hazánk 
egyik legrégibb vidéki honismereti kezdeményezése. Történetének és jelentőségének felvázo-
lására nehéz szívvel vállalkoztam, hiszen fiatal történészként csak néhány éve kapcsolódtam 
be a pályázat szervezésébe és lebonyolításába, múltjával kapcsolatban nincsenek személyes 
emlékeim. De talán éppen ez teszi lehetővé a megfelelő objektivitást a témához közelítve, mi-
vel nosztalgikus emlékek nem befolyásolják az értékítéletet. 

A honismereti érdeklődés felkeltésében nagy szerepet játszó tudósok, kutatók Bél Mátyás-
tól és Vályi Andrástól kezdve Fényes Eleken és Pesty Frigyesen keresztül szinte napjainkig 
mindig a helyi ismeretanyagra támaszkodtak. Különösen igaz ez a néprajz tudomány és a ha-
zánkban is gyorsan fejlődő kulturális antropológia esetén, de a tör ténet tudomány is sok eset-
ben felhasználja a helyi ismereteket. A tudomány „felkent" művelői mellett azonban kezde-
tektől bekapcsolódtak a honismereti kutatásokba olyan lokálpatrióták is, akiket érzelmi kötő-
désük ösztönzött. Többnyire tanárok, papok vagy más értelmiségiek érdeklődését keltik fel a 
honismereti kérdések, ők azok, akik részben közvetlenül segítik a tudósok munkáját , részben 
saját maguk gyűjtenek lakókörnyezetükkel kapcsolatos tárgyi és szellemi értékeket. Ők azok, 
akik a helyi közösségi emlékezetben hagyományozott tudást rögzítik és örökítik meg az utó-
kornak. 

A történelmi és népi hagyományok első műkedvelő gyűjtőit követte Borsodban Istvánffy 
Gyula, aki kutatásaira támaszkodva már színvonalas tudományos feldolgozásokat készített. 
Istvánffy Gyula (1863. november 20. Miskolc-1921. február 18. Miskolc) pedagógiai tanulmá-
nyai idején ismerkedett meg a néprajzzal, egy életre elkötelezte magát a népi hagyományok 
kutatása iránt. 1890-1908 között Liptószentmiklóson és Breznóbányán tanított, közben a Bor-
sod és Heves megyei palócokat és a felvidéki szlovákságot kutatta. Tagja volt a Néprajzi Tár-
saságnak, rendszeresen publikált az Ethnographia-ban, emellett folyamatosan gyűjtött . 
1908-tól a miskolci polgári leányiskola igazgatójaként tevékenykedett, külső munkatársként 
bekapcsolódott a miskolci m ú z e u m néprajzi kutatásaiba. Ezekben az években főként a ma-
tyók között gyűjtött, több munká ja jelent meg a matyó nép életéről. Élete utolsó éveiben palóc 
népköltési gyűjteményt állított össze, ami azonban csak halála u tán több mint négy évtized-
del jelent meg. Istvánffy Gyula rendszeres néprajzi gyűjtéseinek eredményét négy kötet, szá-
mos tanulmány és cikk mutatja, kortársai elismerték munkásságát , melyet pedagógus hivatá-
sának gyakorlása mellett végzett. Az utókor azonban, mivel nem volt hivatásos tudós, kissé 
megfeledkezett róla. Bodgál Ferenc néprajzkutató irányította rá a figyelmet az 1960-as évek 
elején, amikor kibontakozott hazánkban a szervezett honismereti mozgalom. 

Az 1930-as évektől voltak kísérletek komolyabb honismereti vonatkozású gyűjtések meg-
szervezésére. Ebbe a vonulatba illeszkedett megyénkben a Kolumbán Lajos, vagy a sárospata-
ki teológusok által szervezett kutatómunka. Igazán komoly hatása az országos táj- és népku-
tató mozgalomnak volt az 1940-es években, az áttörést azonban a Néprajzi M ú z e u m által 
szervezett gyűjtőmozgalom jelentette. A gyűjtésszervező tevékenység keretében ú tmuta tó fü-
zeteket készítettek, konferenciákat, továbbképzéseket szerveztek az érdeklődőknek, illetve 
1952-től elindították az Országos Néprajzi Gyűjtőpályázatot. Szerencsés egybeesés, hogy a 
miskolci múzeumban ezekben az években kezdett dolgozni két szakképzett néprajzkutató, 
Lajos Árpád és Bodgál Ferenc, akik nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a gyűj tőmunka 
szervezésébe. Szakköröket alakítottak, szakmai támogatást nyújtottak az amatőr kuta tóknak, 
szorgalmazták a népi kultúra ekkor még fellelhető, de már az eltűnés által veszélyeztetett em-
lékeinek összegyűjtését, lejegyzését. Az öntevékeny gyűjtők hálózatát 1958-tól szervezett hát-
tér is segítette, a megyei tanács munkaközösséget hozott létre a kutatások támogatására, ez 
már bizonyos anyagi erőforrásokat is rendelt a feladathoz. Csakhamar csatlakozott a támoga-
tókhoz a Hazafias Népfront megyei szervezete és más kulturális szervek is. 

A honismereti mozgalom megyénkben az 1960-as évek elején elsősorban a néprajzi kutatá-
sok felől bontakozott ki. Ezt az időszakot a Herman Ottó Múzeum gyűjteményeinek gyors 
gyarapodása jellemzi, a kutatók számára a fő cél minél több tárgy és adat begyűjtése a lassacs-
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kán megszűnni látszó népi kultúrából. A múzeum és munkatársai a kezdetektől vezető szere-
pet játszottak a megyei kutatások és gyűjtések szervezésében, az önkéntesek támogatásában. 
1962-ben az országos pályázathoz kapcsolódva megyei honismereti gyűjtőpályázatot hirde-
tettek, mely feltehetőleg Bodgál Ferenc - Istvánffy újrafelfedezője és kutatója - javaslatára a 
századforduló jeles néprajzi kutatójának nevét vette föl. Az első bírálatra a következő évben 
került sor, ekkor 74 pályamunka érkezett. A gyűjtőpályázat egyrészt szervezett keretet, meg-
mérettetési lehetőséget kínált a gyűjtőknek, másrészt a pályázati kiírásban kiemelt témákkal, 
illetve a szervezők személyes tanácsaival irányította is a honismereti kutatásokat. Az adott 
kor szellemének megfelelően természetesen a hatalom is beavatkozott a honismereti mozga-
lom csapásirányának kijelölésébe, de elsősorban a történeti kutatásokra hatott. A néprajzban, 
mint említettük, főként a változó hagyományos műveltség dokumentálása volt a fő célkitű-
zés, mely így elsősorban adatgyűjtést jelentett. A helytörténeti gyűjtéseknél gondosan kerülni 
kellett bizonyos tabuként kezelt kérdéseket, előnyt élveztek a munkásmozgalmi, ipartörténeti 
témák. 

A pályázat szervezését és lebonyolítását a Herman Ottó Múzeum végezte, az anyagi támo-
gatást pedig általában azok a szervezetek adták össze, amelyeknek feladatkörébe tartozott a 
kulturális szféra működtetése, vagy a téma miatt kapcsolódtak be (helyi és megyei tanácsok, 
KISZ-bizottságok, szakszervezetek, TIT). A honismereti mozgalom szervezésében azonban 
rövid időn belül vezető szerepre tett szert a Hazafias Népfront, melynek Honismereti Bizott-
sága alakult. A Népfront elsősorban szervező szerepet játszott, anyagilag kevésbé tudta támo-
gatni a honismereti kutatásokat, de lehetőséget teremtett a pártállam ideológiája által elnyo-
mott nemzeti érzések egyfajta képviseletére is, ami a történeti kutatásokban az egysíkúság ol-
dódását, új témák megjelenését eredményezte. A kulturális szféra, s benne a honismereti moz-
galom támogatása megyénkben nagy mértékben függött a döntéshozók hozzáállásától, ami 
az évek során jelentős ingadozást jelentett nem csupán az anyagiak, hanem a szervezés minő-
sége terén is. A rendszerváltást követően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti 
Egyesület felügyelete alá került az Istvánffy-pályázat, a mozgalom megyei irányítói gondos-
kodnak a szervezéshez és lebonyolításhoz szükséges anyagiak megszerzéséről, a szakmai fel-
adatokat továbbra is a múzeum szakemberei látják el. Az elmúlt években a gyűjtőpályázatot 
már csak két évente hirdetik meg, ennek magyarázata azonban már átvezet minket a honis-
mereti mozgalom fejlődésének értékeléséhez. 

A megyei honismereti mozgalom állapotának legjobb mutatója az Istvánffy-pályázatra be-
adott pályamunkák mennyisége és minősége. Megyénkben számos honismereti műhely ala-
kult (elsősorban iskolákhoz, művelődési intézményekhez kapcsolódó szakkörök), melyek az 
évtizedek során számos tehetséges kutatót neveltek ki. Szándékosan nem használom az ama-
tőr jelzőt, hiszen a legjobbak közülük rendszeresen publikálnak, kutatásaikat tudományos 
igénnyel dolgozzák fel. Az Istvánffy Gyula Honismereti Gyűjtőpályázat első két évtizedét el-
sősorban a pályamunkák nagy száma jellemezte. Ezek zömmel néprajzi témákat dolgoztak 
fel, és a tudományág korábban vázolt sürgős feladatainak megfelelően az adatok begyűjtésére 
helyezték a hangsúlyt. Az amatőr kutatók számára a gyűjtés a legkönnyebben megvalósítha-
tó feladat, bár az adatok tudományos célokra való felhasználásának érdekében szükséges bi-
zonyos szakmai felkészültség a kutatás módszereit illetően. Születtek persze ekkor is feldol-
gozások, de a pályamunkák többnyire adatgyűjtemények, melyek a Herman Ottó Múzeum és 
más múzeumok adattárait gyarapították. 

Az 1980-as években a pályamunkák egyre nagyobb arányban a történeti témákat dolgoz-
zák fel. Ez részben a fokozatos politikai enyhülésnek köszönhető, melynek következtében 
egyre több, korábban agyonhallgatott témát lehetett kutatni, másrészt a néprajz iránti érdek-
lődés csökkenésének, aminek bonyolult társadalmi összefüggései vannak. A paraszti kultúrá-
ban rejtve továbbélő szokásokat, hagyományokat már nem olyan egyszerű észrevenni és fel-
dolgozni egy amatőr kutatónak, mint korábban, lassan eltávoznak azok a nemzedékek is, 
amelyek elsőrendű forrást jelentettek a régi műveltség kutatóinak. A tudományágak közötti 
arányeltolódás a rendszerváltást követően fokozódott, a rezsim bukása után a több évtizedes 
hallgatás mélyéről előtörtek a korábban tabuként kezelt témák, az elmúlt évtizedben ezeket 
dolgozta fel a legtöbb pályázó (pl. 1956-os forradalom, II. világháború, keleti és nyugati hadi-
fogság, malenkij robot, egyháztörténeti témák, cserkészet, holocaust stb.). A néprajzi témájú 
pályamunkák száma tovább csökkent, de általában kevesebb a résztvevő, mint a korábbi évti-
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zedekben. A nagyarányú társadalmi változások, a kulturális szféra alacsony támogatottsága 
és elismertsége növelte a honismereti témák iránti közömbösséget. A megyei honismereti 
mozgalom virágkorának tekinthető évtizedekben kinevelődött önkéntes kutatók jórészt idő-
sek már, az utánpótlás azonban meglehetősen rendszertelen. Kezdetektől magas a pályázók 
között az ifjúsági kategóriában indulók aránya, viszont a fiatalok néhány sikeres, vagy kevés-
bé sikeres próbálkozás után többnyire felhagynak a honismereti kutatással. Napjainkban két 
év alatt gyűlik össze annyi pályamunka, mint korábban évente, ezért hirdetik meg ritkábban 
a gyűjtőpályázatot. 

További különbséget jelent a korábbiakhoz képest, hogy a gyűjtések és forrásközlések mel-
lett egyre több feldolgozás is érkezik, ez részben összefügg a történeti témák túlsúlyával. Ez a 
változás ismét felveti a minőség problematikáját, mennyire képes egy nem szakképzett kutató 
tudományos igényű feldolgozást készíteni. Szinte minden alkalommal születik olyan pálya-
mű, mely nem csupán az immár 20 éve adományozott Istvánffy-emlékplakettet nyeri el, ha-
nem - akárcsak a korábbi évtizedekben - jól szerepel az országos megmérettetésen is. A pá-
lyázók többsége azonban nem megfelelő szakmai ismeretei, túlzott személyes érintettsége 
vagy nem túl szerencsés témaválasztása miatt nem képes tudományos igényű feldolgozást 
készíteni. Általában jobban sikerülnek azok a pályamunkák, amelyek a pályázó egyéni érdek-
lődése alapján készülnek, ezeket gyakran évekig érlelik, alakítgatják a szerzők, így kiforrot-
tabbak. Mások a tudomány elvárásai is napjainkban, mint a korábbi évtizedekben, a történé-
szek vagy a néprajzkutatók ma már nem tekintik elégségesnek a leíró jellegű dolgozatokat, az 
összefüggések feltárására pedig nagyon kevés amatőr alkalmas. Másfelől van a szakma részé-
ről is bizonyos távolságtartás a honismereti kutatókkal szemben, ami nem könnyíti meg a 
honismereti munkát. Az Istvánffy Gyula Honismereti Gyűjtőpályázat kiírásai ezért a történe-
ti témákban is a gyűjtésre helyezik a hangsúlyt, elsősorban ma élő személyektől nyerhető in-
formációk begyűjtésére, melyek később alapjait adhatják egy tudományos feldolgozásnak. 

Megyénk honismereti mozgalma természetesen nem merül ki az Istvánffy-pályázattal, je-
lentőségét azonban nem lehet eléggé hangsúlyozni, hiszen hosszú éveken át a honismereti 
kutatás fokmérője volt. A pályázat szervezői felmérték és rangsorolták a helyi kutatási felada-
tokat, ezek végrehajtása érdekében szellemi és anyagi erőket összpontosítottak. A pályázat 
katalizátor szerepet töltött be az alulról szerveződő honismereti mozgalomban, lelkes önkén-
tes kutatók százai hatalmas adatmennyiséggel gazdagították a tudományt (a Herman Ottó 
Múzeum adattáraiban több mint 2200 pályamunka található). A kutatások eredményei több 
tanulmánykötetben jelentek meg, de a Herman Ottó Múzeum kiadványai, honismereti és más 
szakmai folyóiratok is számos kiemelkedő pályamunkát közöltek az elmúlt évtizedekben. 
Hozzájárult a pályázat a helyi hagyományok megörökítéséhez, megőrzéséhez, sok helyen fel-
elevenítéséhez is. Egyfajta kifejeződése volt a helyi honismereti tevékenységeknek, hozzájá-
rult a helyi értékek megismertetéséhez, az identitástudat növeléséhez. Csak tisztelettel adóz-
hatunk az előtt a több száz lelkes ember előtt, akik az elmúlt 40 évben szervezőként vagy pá-
lyázóként részt vettek az Istvánffy Gyula Honismereti Gyűjtőpályázatban. Bízom benne, 
hogy a pályázat még további hosszú éveken keresztül szolgálja a megyei honismereti mozga-
lom ügyét. 

Gulya István 
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v KRÓNIKA J 

A Magyar Nyelv Múzeumának tervei 
Széphalmon 

1994 tavaszán, a Kazinczy Ferenc Társaság sátoraljaújhelyi közgyűlésén hangzott el elő-
ször a gondolat: létre kellene hozni egy magyar nyelvtörténeti múzeumot Széphalomban, Ka-
zinczy Ferenc egykori lakóhelyén; ott, ahol két évszázada - Németh László megfogalmazása 
szerint - a magyar irodalom „telefonközpontja" volt, ahonnan Kazinczy leveleinek százaival 
fókuszába fogta az egész akkori történelmi Magyarországot, új stílust formált, új eszménye-
ket álmodott, nemesítette az ízlést, a magyar nyelv hajlékonnyá tételén munkálkodott és saját 
példájával bizonyította: a magyar nyelv mindent tud, mint a művelt európai nyelvek, ha elvé-
gezzük rajta a nyelvújítás nagy munkáját . És Kazinczy „kezdte a menést", irányt mutatott, 
utat vágott a maradiság bozótjában, bárha tüske szúrta, gúny üldözte, meg nem értés kísérte 
is. 

Az utókortól nem maradt el a hála: Petőfi „szent öreg"-ként tisztelte, Arany János az Aka-
démia főtitkáraként mauzóleumának építésén fáradozott, Ady Endre nemzetét ostorozó eu-
rópai szellemű embernek nevezte, s abban már régóta egyetért az író- és nyelvésztársadalom 
valamint a közvélekedés, hogy „minden magyarul beszélő ember valamiképpen adósa". A 
közvélemény azzal teszi le a voksát, hogy ezrek zarándokolnak el évente a széphalmi sírhoz, 
országjárásaik jeles úti céljául tűzik. 

Ha tehát felépülhet a magyar nyelvi múzeum, annak kétségtelenül Széphalmon kell len-
nie. Merthogy szövögették máshol és mások is ezt az álmot: Budapesten, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum részeként; Szolnokon, az igen rokonszenvesen művelt Verseghy-kultusz kapcsán; 
Győrben, az országos nyelvművelő versenyek jegyében; Tihanyban, az 1055-ben keletkezett 
első magyar nyelvemlék megörökítésére. Jóleső érzés azonban, hogy Széphalom elsőségét 
senki nem vitatta: a gondolatnak itt van a legtalálóbb kisugárzása, a hely szelleme itt építhet 
otthont a magyar nyelvnek. 

Az „ötletgazda" dr. Pásztor Emil nyelvész-irodalomtörténész, az egri tanárképző főiskola 
tanára, aki az említett szóbeli előterjesztésen túl írásban is megfogalmazta indítványát. Qavas-
lat egy széphalmi magyar nyelvtörténeti múzeum létesítéséről. Széphalom 6. A Kazinczy Fe-
renc Társaság évkönyve, 1994.367-369. Továbbá: Magyar Nyelvőr 1995.210-212.; Édes Anya-
nyelvünk 1999. október 7.). Ezekből idézzük a legfontosabb gondolatokat. 

A megvalósítandó múzeum állandó kiállítása időrendben mutatja be a magyar nyelv több 
ezer éves történetét, képet ad táji tagozódásáról, mai változatairól. Szöveges táblák, térképek 
szemléltetik benne nyelvünk eredetét, rokonságát, fejlődési szakaszait. Egységes stílusú, 
könnyen érthető, és szemléletes bevezető, összekötő és magyarázó szövegek foglalják egység-
be a teljes kiállítású anyagot. A különböző korszakok és témakörök között klasszikusaink fel-
nagyított idézetei, vallomásai jelennek meg az anyanyelvről. Látható a nagy nyelvtudósok 
arcképe, főbb műveikkel a XVI. századtól Lőrincze Lajosig, Szabó T. Attiláig. 

Nyelvtudósaink, nyelvművészeink születési helyét a történelmi Magyarországnak a mai 
határokat is feltüntető falitérképén szemléltethetjük. Hasonlóképpen térkép mutatja be, hogy 
Kárpát-medencében hol éltek, hol élnek magyarok. Hogy Trianon előtt mi volt a helyzet, azt 
jól szemlélteti Teleki Pál térképe, amely az 1910. évi népszámlálás alapján rögzítette a magyar 
és a más nemzetek, nemzetiségek lakta területeket, érzékelteti a népsűrűséget is. Egy tablón 
azt is vázoljuk, hogy a ma élő 14-15 millió magyar anyanyelvű egyén lakóhelye hogyan oszlik 
meg a nagyvilágban. 



Leghíresebb nyelvemlékeinket eredetiben nem lehet idehozni, de a tablókon megjelenhet-
nek belőlük kinagyított színes másolatok. így lehet közel hozni a látogatókhoz a tihanyi apát-
ság alapítólevelének, Anonymus krónikájának latin szövegbeli magyar szavait, azután a Ha-
lotti beszéd és könyörgés, az Ómagyar Mária-siralom már összefüggő magyar szövegét, ame-
lyek Árpád-házi királyaink korának magyar nyelvét őrzik. 

A múzeumnak érzékeltetnie kell, hogy legtöbb írónk és költőnk a magyar nyelvnek is mű-
velője volt, így Balassi Bálint, Rimay János, Zrínyi Miklós, Szenei Molnár Álbert, Bethlen Mik-
lós, Pázmány Péter, Mikes Kelemen, Kazinczy Ferenc, Verseghy Ferenc, Csokonai Vitéz Mi-
hály, Vörösmarty Mihály, Czuczor Gergely, Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, Ady Endre, 
Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Németh László, Illyés Gyula, Weöres Sándor és mások. 
Mellettük ott a helyük azoknak a törekvéseknek, amelyek a magyarországi többnyelvűség 
példái: Zrínyi Pétertől Vitkovics Mihályon, Hviezdoslav-Országh Pálon át a német (szász), 
görög és zsidó vonatkozásokig. Helyük van a kiállításon az anyanyelvteremtő és nyelvápoló 
erőfeszítéseknek, mozgalmaknak. 

A magyar nyelvfejlődés bemutatása során érzékeltetni kell azt a tágabb nyelvi környezetet, 
amelyben a változások lezajlanak, tehát a hivatalos latin és német nyelv hatásait és a magyar-
országi más ajkú népcsoportok nyelvi öntudatosodását egyaránt. így segítheti elő a bemuta-
tás a hazai nyelvkérdés koronként igen bonyolult kérdéskörének megértését. 

Hatásosan szemléltethető, miképp válik a magyar nyelv alkalmassá arra, hogy a világiro-
dalom nagyjait befogadja, hogy műfodítás-irodalmunk „honosítsa" Szophoklész, Horatius, 
Cervantes, Dante, Shakespeare, a Kalevala, Moliere, Goethe, Tolsztoj, Sienkiewicz, Ivo 
Andric, Franz Kafka, Selma Lagerlöf, Mihail Sadovenu, Milo Urban, Nazim Hikmet, Ernst 
Hemingway, Bohumil Hrabal műveit - hogy csak kiemelt nevekkel jelezzük egy-egy nyelvi 
kultúrából a nagyvilág irodalmának magyarul való megjelenését. 

Nem térhet ki az anyag a legújabb idők kihívásai elől sem; a globalizáció nyelvi következ-
ményei, a világháló és a számítógép kora főbb jellemzőivel megjelenik az állandó kiállítás vé-
gén. 

A tervezethez sokan hozzászóltak, írók, nyelvészek, művelődéspolitikusok, muzeológu-
sok, művészettörténészek, egyetemi oktatók. Például Szathmári István nyelvészprofesszor és 
Kovács Sándor Iván irodalomtörténész javaslatára alakult ki a leendő intézmény neve: A Ma-
gyar Nyelv Múzeuma (Magyar Nyelvtörténeti Múzeum helyett). A támogató ötletek figye-
lembevételével formálódott ki a múzeum tématerve, melynek összefoglalásában dr. Kováts 
Dániel főiskolai tanár vállalta a főszerepet. 

Az épület a széphalmi parkban, Kazinczy „mauzóleuma" közelében kap majd helyet, a 
park nyugati részén, a valamikori majorsághoz tartozó gyümölcsöskert területén. Pompás ki-
látás nyílik innen „a hasonlíthatatlan szépségű Sátor-hegyekre" (Petőfi), a Kazinczyt egykor 
körülölelő tájra, ahonnan - mint egy „szép halomról" - belátható Török Sophie szűkebb pátri-
ája Nagykázmér, a Bodrogköz irányába a borsi várkastély, Kazinczy ifjúkorának faluja 
Ásóregmec, továbbá Csörgő, Legenye, Mihályi, Kis- és Nagytoronya, melyek a nagy iroda-
lomszervező páratlan levelezéséből váltak ismertté. 

Az intézmény a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés anyagi áldozatvállalásával és a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával valósulhat meg. Az épület alapkö-
vét 2001. szeptember 21-én Nemeskürty István millenniumi kormánybiztos, Hörcsik Richárd 
országgyűlési képviselő, Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke és Szamosvölgyi Péter, Sá-
toraljaújhely polgármestere helyezte el. 

Az épület terveit Radványi György építészmérnök készítette. A terveken a hagyomány és a 
korszerűség egymásratalálását fedezhetjük fel. Az állandó kiállítás épületszárnyának kő-tég-
la váltósoros falazatú homlokzata maradandót, időtlent jelez. Az időszakos kiállítások tere az 
újabb építészeti stílusok jegyében készült. Az 1566 négyzetméteres múzeum a kiállítóterme-
ken kívül konferenciatermet, könyvesboltot, folyóirat-olvasót, kávézót és egy kis nyelvészeti 
kutatóközpontot is magába foglal majd. 

A múzeum látogatóinak számtalan látványosságot rejtenek a park bővítményei. A kert, 
Kazinczy kedves helye különös világnak ad otthont. Egy sétaút vezet a nyelvművelés nagyja-
inak csarnokához, ahol mellszobraik, vagy reliefjeik kapnak helyet a szép vonalvezetésű kő-
falon, vagy annak öbleiben. Ez a Halhatatlanok Csarnoka, innen vezet a tető alatti sétány a 
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Szépkilátó felé. A sétautat apró vízesések szegélyezik, amelyek néhány helyen cascade, azaz 
szökőkutak formájában bukkannak elő, a Kazinczy-korabeli kerteket idézve. 

A park egy-egy pontján hallhatjuk a magyarok beszédét, amint tábort vernek, vagy aho-
gyan Szent Gellért püspök hallhatta őket beszélni. 

A Belvedere, a Szépkilátó az a pont, ahonnan újabb látnivaló tárul a látogató szeme elé. A 
gyümölcsös helyén áll a Nyelvcsaládfák Ligete. A finnugor nyelvek családfája mellé kíván-
koznak az indoeurópai, az altáji nyelvcsaládok fái, ide tartoznak mindazok a nyelvek, ame-
lyek gazdagították a magyar nyelvet. Szebb gyümölcs nem is érhetne a nagy nyelvújító egy-
kori gyümölcsösében. A látványosság vonzása, tanító szerepe különösen értékes lehet Euró-
pának ezen az évszázadok óta sok nemzetiséglakta táján. 

Fehér józsef 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
honismereti diáktáborok 

Mennyire kötődik napjainkban a tizenéves korosztály szülőföldjéhez, városához, magáé-
nak érzi-e történelmünket, tiszteli-e hagyományainkat, értékeinket? Gyakran felvetődnek 
ezek a kérdések bennünk, idősebbekben, s válaszunk nemritkán pesszimista véleményünket 
tükrözi. Pedagógusként, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei honismereti mozgalom egyik ve-
zetőjeként az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy látom, hogy vannak változások a diákok 
történelemtudatának alakulásában, egyre több fiatal érdeklődik közvetlen környezetének, la-
kóhelyének múltja iránt. Törekvéseinket segíti az általános iskolai és középiskolai tanterv 
szemléletmód-változása, az iskolai tananyagba épült, integrálódott helytörténet, a honisme-
ret oktatása. 

Folyamatosan készülnek a helytörténeti munkáltató tankönyvek, segédanyagok. Honis-
mereti szakkörben dolgozzák fel lelkes, odaadó pedagógusok irányításával a tanulók szülő-
földjük történetét, helyi pályázatokra, helytörténeti versenyekre készülnek. A várostörténeti 
vetélkedő felhívására évente sok száz diák foglalkozik szülőhelyünk értékeinek megismeré-
sével. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület a Herman Ottó Múzeummal 
közösen több mint 30 éve hirdet meg honismereti gyűjtőpályázatot a legkülönbözőbb témák-
ban, amelyre nagy számban küldenek be pályaműveket középiskolások is. Megyénkben az 
első falukutató tábor 1996-ban volt. Dr. Rémiás Tibor, a honismereti egyesület tagja vetette fel, 
hogy szervezzünk diáktábort egy felszámolásra ítélt kis dél-borsodi település, Csincse falu 
múltjának megőrzésére, dokumentálására, amelyet iskolánk igazgatósága és történelem 
munkaközössége lelkesen támogatott. Három nyáron át gyűjtöttük különböző módszerekkel 
a település múltjára vonatkozó információkat: interjúkészítés, levéltári, könyvtári kutató-
munka, jegyzőkönyvek, anyakönyvek vizsgálata, fotók és videofilmek készítése, kérdőíves 
adatgyűjtés és feldolgozás. A tanulók sok hasznos ismeretre tettek szert a tábor folyamán: a 
Herman Ottó Múzeum történészeinek irányításával megtanulták a tudományos igényű adat-
gyűjtést, hozzászoktak az igényes, pontos munkához. Nehéz és fáradtságos volt számukra a 
magnófelvétel átírása: sokszor éjszakába nyúlóan céduláztak. Fodor Marika, Körtvélyesi Van-
da, Vattay Zita kitartó munkával példaként állt diáktársaik előtt. Többségükben városi fiata-
lok lévén, a „múltkutatás" mellett nagyon érdeklődtek a falusi élet iránt. Itt szembesültek egy 
olyan életmóddal, szokásrenddel, amilyenről keveset tudtak eddig, például: az idős paraszt-
emberek, asszonyok elmondták nekik, hogy dologidőben virradattól késő estig meg nem áll-
nak, dolgoznak szakadatlan. Nincs ünnepnap, vasárnap, az állatokat etetni kell. Mindezeket 
kezdetben csodálkozva hallgatták diákjaim, majd egyre inkább mélységes tisztelettel. Látták, 
a kis faluban természetes, hogy törődnek az emberek egymással, még az idegent is köszönti 
mindenki. Ámulva fedezték fel, hogy e terület „kicsiben" magában rejti országunk történel-
mét, esetenként viharos sorsát; a falu határában, Zöldhalompusztán találták meg a híres szkí-
ta „Aranyszarvast". Muhi irányában a tatárok harcoltak, pár év elmúltával a másik irányból a 



törökök csatáztak Mezőkeresztesnél, a XX. századi háborúk nyomai pedig még ma is megta-
lálhatók. 

Külön élményt jelentett valamennyiünk számára, hogy a falubeliek a visszatérő táborozá-
sok alkalmával „befogadtak", mindenben segítettek minket, támogattak. „Gyerekeikként" tö-
rődtek a diákokkal, ebédre kedvenc ételeinket készítették, meghívtak minket a falunapokra, 
millenniumi ünnepre. Közös kiállításainkon Csincse híres népdalköre énekelt. A program be-
fejeződése után az edelényi tájházban, a borsodi földvár lábánál dolgoztuk fel a falukutatás 
anyagát. 

A 2000. év végén a megyei honismereti egyesület vezetőinek dr. Dobrossy István, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár igazgatója felvetette azt a javaslatot, hogy a méltatlanul 
elhanyagolt miskolci ortodox templomkertben található 200 éves sírokat kellene felszínre 
hozni, dokumentálni, a sírkertet rendbe tenni. Miskolci lokálpatriótaként megtetszett a gon-
dolat, hogy városunk diákjai ténylegesen részt vállalhatnak múltunk eddig kevéssé ismert ré-
szének feltárásában. A Zrínyi Ilona Gimnázium igazgatója, Kovácsné Szegedi Ildikó és Elek 
Józsefné Farkas Emőke történelem munkaközösség-vezető lelkesen támogatták az elképzelés 
megvalósítását, az iskola történelem és rajz tagozatos osztályai pedig a táborozók megfelelő 
előképzettséggel rendelkező tanulóinak szellemi bázisát jelentették. A Miskolci Ortodox Mú-
zeumért Alapítvány dr. Utry Attila vezetésével, valamint Boleszka László atya örömmel fo-
gadták a templomkert rendbetételének gondolatát, maximálisan támogatták a tábor előkészí-
tését és lebonyolítását. A Honismereti Szövetség elnökségének megyei tagja, Sáray László sok 
évtizedes szervezői tapasztalatával biztatott bennünket, segítette munkánkat. Sok szervezet 
támogatta a tábort: a Miskolci Ortodox Múzeumért Alapítvány, a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei Mecénás Alap, a Honismereti Szövetség, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, a 
Herman Ottó Múzeum, a miskolci Városgondnokság. 2001 áprilisában a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület felhívásában fogalmaztuk meg a 2001. évi táboro-
zás céljait és feladatait, amelyre 14 iskolából 34 tanuló jelentkezett, A diákok pályázatot írtak, 
amelyben megfogalmazták, miért szeretnének a tábori munkában részt venni: „Ismerni sze-
retném nemcsak városunk nevezetességeit, hanem környezetét és történelmi múltját is, ezért 
örülnék, ha részt vehetnék ebben a táborban." „Miskolci születésű vagyok, családom gyöke-
rei is Miskolcra vezetnek vissza, érdekel szülővárosom múltja, történelme, a régi emlékek. 
Kész vagyok a táborban dolgozni és törekszem arra, hogy a tábor tevékenységével összefüg-
gő helytörténeti irodalmat tanulmányozzam." „A későbbiekben is szeretnék ezzel foglalkoz-
ni, ez jó alkalom lenne, hogy megismerjem a kutatómunka alapjait." 

A honismereti tábor előkészületi munkái 2001 májusában felgyorsultak. A templomkertet 
először rendbe kellett tenni, kitakarítani. A Miskolci Városgondnokság emberei tíz konténer-
nyi szemetet, törmeléket hordtak el a területről, s ezután következhetett csak a sírkövek feltá-
rása. A sírköveket kb. 50 centiméternyi humuszréteg borította, ezt óvatosan le kellett fejteni, a 
sírmaradványokat megtisztítani. A munka irányítását a Herman Ottó Múzeum és a megyei 
Levéltár szakemberei végezték: dr. Dobrossy István, dr. Rémiás Tibor, dr. Kárpáti László és 
Homola Krisztina. 

A tábor megnyitóján 2001. július 15-én a sok érdeklődőn, szülőkön, hozzátartozókon kívül 
jelen volt a magyar ortodox egyházmegye főpapja, pesti bécsi püspök, Pável érsek is. Megnyi-
tó beszédében méltatta, hogy városunk diákjai közösen vállalkoztak arra a nemes feladatra, 
hogy részt vegyenek a XVIII. századtól Miskolcon élt „görög" kisebbség emlékhelyének feltá-
rásában. Fontosnak tartottuk, hogy a tábor működése idején végig „nyitott" legyen. A helyi 
sajtó, TV, rádió tájékoztatásai révén városunk lakói értesültek arról az értékmentő munkáról , 
amelyet a temetőben folytattunk, és nemcsak a megnyitón, hanem folyamatosan jöttek megte-
kinteni munkánkat , vettek részt programjainkon. Sokan ekkor látták először Miskolc híres 
műemlékét az ortodox templomot és múzeumot. Minden látogatóra nagy hatással volt a fes-
tői környezet, a táborozóknak pedig különös élményt jelentett, hogy ilyen szép helyen dol-
gozhattak. 

Természetesen minden diákot az izgatott a legjobban, mit rejt a föld mélye, találnak-e ed-
dig ismeretlen síremlékeket, kiderül-e, kiket temettek el itt, el tudjuk-e olvasni a feliratokat. A 
táborban több iskola tanulói voltak, saját bevallásuk szerint csak néhányuk kezében volt ed-
dig ásó, a csákányt könyvekből ismerték. Az első problémánk az volt, hogy megtapasztaljuk, 
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hogyan kell a szerszámokat használni. Némi tartózkodással figyelték a diákok, hogyan törté-
nik a kutatóárkok kijelölése, a munkacsoportok megalakítása. A kezdeti tartózkodás aztán 
hamar feloldódott. Megismerkedtek egymással, a táborvezetőség tagjaival, egyértelművé 
vált, kire milyen feladat jut: a kutatócsoportok felváltva dolgoztak egy-egy területen, a megta-
lált felszíni sírköveket külön csoport rajzolta, dokumentálta. 

Leírható-e az az élmény, amit a fa gyökerei alól láncfűrésszel kiszabadított sírkő felszínre 
hozatala jelentett. Sőt, még mélyebbre ástak, és megtalálták a 200 éves sírkő két alsó, letört da-
rabját, majd a kirakójátékhoz hasonlóan addig illesztgették őket, amíg sikerült tökéletesen 
összeállítani. Egy kisebb csoport azt a feladatot kapta, hogy a sírfeliratokat jegyezze le, készít-
sen rajzokat a sírokról, majd tanári irányítással a feliratokat megpróbáltuk „megfejteni". Ne-
héznek bizonyult, amikor a XVIII-XIX. századi görög betűket kellett értelmezni, különösen, 
ha a felirat egy része még el is kopott, megrongálódott. Nagyon érdekelték a diákokat a kü-
lönféle jelképek, például a halálfej ábrázolása a sírköveken, a sírfeliratok fordítása. 

Számítva arra, hogy a diákok ismeretei a XVIII-XIX. század történelméről, a vallásról, a 
feltáró munkáról nem megfelelő, minden napot egy-egy órás elméleti programmal kezdtünk. 
Városunk neves szakemberei tartottak előadásokat az ortodox templom hangulatos falai kö-
zött. A délelőtti fárasztó munka után a diákcsoport a szomszédos Erdészeti Vállalat éttermé-
ben ebédelt, majd délutánonként gazdag kulturális program következett. Igyekeztünk úgy 
összeállítani a szabadidős tevékenységet, hogy tanulságos, ugyanakkor pihentető is legyen, 
megfeleljenek a diákok életkori sajátosságainak és érdeklődésének. Abból a nyilvánvaló tény-
ből indultunk ki, hogy még a miskolci fiatalok sem ismerik eléggé városunk Miskolc történel-
mi, kulturális nevezetességeit. Szakemberek irányításával végigjártuk a Herman Ottó Múze-
u m csodálatos kiállításait, megtekintettük a Színháztörténeti Múzeumot, a Miskolci Galériát, 
a Szalay és Feledy kiállításokat. A miskolci programokból nem maradhatott ki a diósgyőri 
vár, a panoptikum, a lillafüredi barlangok, az Avasi református templom, a Tapolcai Sziklaká-
polna. Különleges élményt jelentett kisvonattal utazni, a szakadó eső ellenére felkutatni 
Herman Ottó házát az évszázados fenyőfák között. A nyári tikkasztó hőségben kellemes volt 
néha a Selyemréti Strand medencéjében úszni néhány száz métert, kipihenvén az aznapi fára-
dalmakat. 

Honismereti táborunk vendége volt Barsi Csaba ebben az évben is, aki a magyar táncok ta-
nításával, népszerűsítésével nagyszerű hangulatot tudott varázsolni a fiatalok számára a napi 
nehéz munka után. 

A honismereti táborban végzett munkáról az Országos Honismereti Diákkonferencián szá-
moltunk be 2001 szeptemberében. Rémiás Szabolcs és Spitzmüller Gergely ismertették tevé-
kenységünket, amelyet az országos elnökség elismerően értékelt.1 

Titkos Sándorné 

Fővárosi forrásgyűjtés 
Az első magyar közgyűjtemény alapításának kétszáz éves jubileuma tiszteletére egy buda-

pesti hatókörű forrásgyűjtő pályázat - „Budapest múltjának emlékei" elnevezéssel - kiírását 
hagyta jóvá 2000. évi, májusi közgyűlésén a Budapesti Honismereti Társaság. Pályázatuk 
főbb céljai a főváros és elődtelepülései történeti múltja fontosságának hangsúlyozása, a lokál-
patriotizmus erősítése és a kerületi helytörténeti gyűjtemények muzeális anyagainak ellenté-
telezés nélküli gyarapítása volt. 

A pályázat előkészítése 
A fővárosi honismereti szervezet 2000 októberére készítette el a pályázati kiírás tervezetét. 

Két szakaszban - 2000. december végéig - a kerületi helytörténeti gyűjtemények és múzeu-
mok igazgatói vállalkoztak a pályázati felhívás véglegesítésére. A javaslataik figyelembevéte-

1 Rémiás Szabolcs beszámolóját a Honismeret 2002.2. számának 88-90. oldalán közöltük. (Szerk.) 
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lével összeállított anyagot 2001. év januárjában egyeztettük a fővárosi nagy közgyűjtemények 
(Budapest Főváros Levéltára, Budapesti Történeti Múzeum, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Budapest Gyűjteménye) képviselőivel. A pályázati felhívás végleges változata ezt követően, 
márciusra állt össze. 

Az említett egyeztetési folyamat lezárultával került sor a pénzügyi alapok kiépítésére. 
Szervezetünk ennek pályázati úton való megteremtését remélte. (A nagy fővárosi közgyűjte-
mények - feltehetően anyagi okok miatt - a közös kiírástól elzárkóztak. Ezzel szemben a há-
rom érintett intézményből kettő - Budapest Főváros Levéltára és a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár Budapest Gyűjteménye - teljes erkölcsi és szakmai támogatást ígért.) Pályázatain-
kat négy helyre nyújtottuk be, ezek közül csak egy bizonyult sikeresnek, 100 000 Ft pályázati 
támogatást kaptunk. A tervezett minimális költségvetésünk is meghaladta a 300 000 Ft-ot, a 
Társaság elnöksége ennek ellenére a pályázat kiírása, egy csökkentett költségvetés megvalósí-
tása és saját anyagi források felhasználása mellett a pályázat jelentőségére tekintettel annak 
elindítására szavazott. 

A Budapesti Honismereti Társaság ezt követően kidolgozta a megvalósítás ütemtervét. A 
kerületi helytörténeti gyűj temények/múzeumok vezetői kézhez kapták a kerületi forgató-
könyveket (tennivalók, médiák, formanyomtatványok) és a kerületi polgármestereknek kü-
löndíj létrehozását ajánlottuk fel. 

Nagy érdeklődés 

A „Budapest múltjának emlékei" címet viselő forrásgyűjtő pályázat a társaság sajtóközle-
ményében kapott először nyilvánosságot 2001 novemberének elején. Az MTI hírt elsőként a 
Magyar Hírlap, a Metró újság és a Magyar Nemzet közölte. A Népszabadság ezt követően két 
cikket is lehozott a pályázatról. A pályázati felhívás teljes terjedelmében a fővárosi honismere-
ti szervezet saját lapjában, a Városunk 2001. novemberi számában, a Pályázatfigyelő 2001/12. 
számában és a Honismeret 2001/6. számában jelent meg, de hozzáférhető volt az interneten, a 
főváros összes helytörténeti gyűjteményében és múzeumában is. 

Megjelenését követően sokan telefonon érdeklődtek a pályázati feltételekről - azokból a 
kerületekből, ahol kerületi helytörténeti gyűjtemény vagy múzeum nem működik. így buk-
kant fel pl. a Pesten és Szegeden élő Máderspach leszármazottak gyűjteménye. Az 1848-as 
időszakot is érintő anyag tudományos feldolgozása folyamatban van, tulajdonosai az I. kerü-
letben állandó kiállításként szeretnék elhelyezni, így a pályázatra nem nevezték be. Több ha-
sonló eset is megtörtént. Volt olyan anyag, amelynek értékére a pályázat nyomán figyeltek fel 
gazdái és a Magyar Nemzeti Múzeummal kezdtek eladása ügyében tárgyalni. Általános ta-
pasztalat volt, hogy a kerületekből a díjra esélyes anyagok kerültek pályázati regisztrálásra. A 
helytörténeti gyűjtemények vezetőinek tájékoztatása alapján a pályázati időszak alatt, pl. 
Óbudára tíz anyagot adtak le - közülük kettőt a pályázatra is beneveztettek, a ferencvárosi 
gyűjteményhez mintegy harminc anyagot küldtek be, a hegyvidéki helytörténeti gyűjte-
ményhez hat anyagot nyújtottak be. 

A forrásgyűjtő pályázat 2002. február 15-én zárult le. Az Óbudai Múzeum vezetője, Újj 
írisz az alábbiak szerint összegezte tapasztalatait: „Nagyon fontos volt a pályázat meghirdeté-
se, amely számomra is meglepően eredményesnek bizonyult. Sok embert mozgatott meg. Fel-
hívta a figyelmet arra, hogy milyen értékek vannak a lakásukban, és ezek nemcsak a számuk-
ra fontosak, de közérdeklődére is számot tarthatnak, közgyűjteménybe kívánkoznak." 

A forrásgyűjtő pályázat szakmai zsűrije a kerületi helytörténeti gyűjteményekbe leadott 
dokumentumokat március 6-ig elbírálta és két kategóriában három díj kiadását javasolta. 
Könyvtári kategóriában díjat nem adtak ki, mivel igazán jelentős könyvtári anyag nem került 
benyújtásra. 

A pályázatról és a díjazottakról a Társaság „Városunk-Budapest Honismereti Híradó" c. 
lapja 2002/1. számában részletes tájékoztatást adott. Múzeumi kategóriában megosztva két 
első díj (Pályázók - Dira Ferenc: kovácsolt vasrács (1837.) és Nagy D. János: vegyes múzeumi 
anyag, ruhák, szerszámok, fotók, könyvek, iratok) került megítélésre. 
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„Óbudai vasrácsok 
A Budapesti Honismereti Társaság „Budapest múltjának emlékei" című pályázatára az 

1973-ban lebontott III. ker. Lajos utca 137. számú lakóház folyosókorlátjának betétje érkezett 
be, az Óbudai Múzeumba - az anyag a múzeumi kategóriában megosztott első díjat nyert. 

A korlát bemutatott betétjéről és a lakóházról a Magyarország Műemléki Topográfiája cí-
mű sorozat VI. kötete, Budapest műemlékei II. (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1962.) 420. olda-
lán így ír: 

Lajos utca 137. Lakóház 
Jellege: Zártsorú U alakú beépítésű egyemeletes lakóház, átalakított klasszicista homlokzattal. 
Története: 1837-ben épült az udvarifüggőfolyosó korlátjában foglalt évszám szerint. Belsó': ....Szűk 

U alakú udvar, az udvari szárnyak eló'tt kőkonzolos függőfolyosó húzódik, futókutya motívumos pálca-
ráccsal. Az udvar rövid oldalának középrészén a mellvédrácsban omamentális betétmező van. 

FIDEI.COM 
DES 
PS. 

1837 
A rács adatai: magasság: 90 cm, szélesség: 70 cm, anyaga: kovácsoltvas, súlya: kb. 25 kg. A 

rácsbetét a hitbizomány egy különleges, talán egyedülálló bizonyítéka a XIX. század első felé-
nek Óbudájáról, valamint a magyarországi kovácsoltvas-művesség klasszicista korszakának 
is tanúja, megőrzendő emlékünk. 

„. . .A hitbizomány tartalmát tekintve egy adott család számára lekötött olyan vagyon-
együttest jelentett, amelyet záloggal megterhelni, vagy áruba bocsátani nem lehetett. A hitbi-
zományt alapító személy pontosan meghatározta a családon belüli öröklés rendjét. Létrejötté-
nek célja az volt, hogy a családi birtokot és magát a családot megóvja a széthullástól azáltal, 
hogy a vagyont mindig egyetlen örökös, rendszerint az első szülött fiú kapta. (Az erre vonat-
kozó törvény a török kiűzése után, az 1687. évi országgyűlésen született, 9. Törvénycikk.)" 

A rács tulajdonosa, Dira Ferenc a ház bontásakor a kovácsoltvas munká t megvásárolta, 
majd a Budapesti Honismereti Társaság pályázatára benevezte. A kovácsoltvas rács az Óbu-
dai Múzeumban került végleges elhelyezésre." 

„Kertvárosi élet és a 3-as villamos 
Újpesti kertvárosi munkásházaspár múltjának emlékeit adományozta Nagy D. János és fe-

lesége a Budapesti Honismereti Társaság pályázatára - pályázati anyaguk a múzeumi kategó-
ria megosztott első díját nyerte el. 

A városrész majdnem felét kitevő kertes-családiházas övezet lakóira jellemző életforma 
eszközeivel, dokumentumaival találkoztunk ebben az anyagban. Az életforma kettőssége jel-
lemző erre a vidékre. A kiskert műveléséhez szükséges szerszámok ásó, kapa. . . mellett a per-
metező berendezések több fajtája is itt van, a ház karbantartásához szükséges szerszámokkal 
kiegészülve. Házi gyümölcsös, zöldség termelése mellett, az itt lakók munkásként keresték a 
kenyerüket. A házaspár több évig állt a közlekedési vállalat szolgálatában, villamosvezető-
ként dolgoztak. Elsősorban újpesti járatokon (10-es, 55-ös és a 3-as). Erre utaló emlékeik közül 
említésre méltók egy komplett (téli-nyári) villamosvezetői öltözék, jogosítványok, hordozha-
tó vezetőülés, jegylyukasztó, ablakkilincs, stb. Külön említést érdemel a 3-as villamos napja-
inkra megszűnt újpesti végállomását ábrázoló keretezett, színezett fotó. A pályázatra benyúj-
tott anyagok az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény tulajdonába kerültek." 

Levéltári kategóriában Gergényi Ede (dr. Csóka János és Gergényi Andor XX. sz. elejei irat-
tári anyagaival) nyerte el a díjat. Anyagáról az alábbiak kerültek közlésre: 

„Nevezetes emberek 
Elsősorban eredeti levéltári anyagokból állt Gergényi Ede pályázati anyaga, melyet a Bu-

dapesti Honismereti Társaság forrásgyűjtő pályázatára nyújtott be. Két jelentős helyi szemé-
lyiség életét dokumentáló iratok összessége volt ez. Mindkét személy élete szorosan kötődik 
az újpesti városrészhez, s eddig a gyűjteményben nem ismertük adataikat. 
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Az egyik dr. Csóka János (szül: Újpest, 1986.) rendőr alezredes, 1941-1945 között Újpest 
rendőrkapitányának személyes iratai, bizonyítványai, életútját szemléltető egyéb dokumen-
tumok kerültek most a helytörténeti gyűjtemény tulajdonába. A fotók, iratok tanúsítják dok-
tori végzettségét, szovjet hadifogságát, onnan küldött levelei fontos dokumentumok. 

Ipartörténeti adalék Gergényi Andor (szül: Újpest, 1925.) asztalosmester iratai, számlái, te-
vékenységére vonatkozó emlékei: névkártya, üzletét ábrázoló fotók stb. Az anyag alapján le-
hetővé válik az iparos család történetének feldolgozása - az átadott keresztlevelek, születési 
bizonyítványok, névjegykártyák alapján. A pályázati anyag az Újpesti Helytörténeti Gyűjte-
mény tulajdonába került." 

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére, a díjak átadására március 19-én, a Budapesti 
Honismereti Társaság székhelyén, elnökségünk jelenlétében került sor. A pályázat díjazottjai 
és az összes pályázó oklevelet kapott, a díjazottak pályázati anyagait a Társaság külön is meg-
vásárolta 15 000 Ft-ért - a pályázati kiírásnak megfelelően. Több kerület ajánlott fel általában 
50 000 Ft-os kerületi különdíjat. A pályázat szakmai zsűrije ezek kiadását azonban nem tudta 
javasolni, mivel ezekből a kerületekből díjazásra érdemes anyagok nem kerültek felajánlásra. 
Az eredményhirdetést követő hetekben történt meg a pályázatra benyújtott anyagok elszállí-
tása és tulajdonjogának térítés nélküli átadása a végleges őrzési helyeknek (kerületi helytörté-
neti gyűjtemények vagy múzeumok, FSZEK Budapest Gyűjteménye). Utolsó lépésként a díja-
zást nyert anyagok által érintett kerület polgármesterei kaptak tájékoztatást arról, hogy a Bu-
dapesti Honismereti Társaság térítés nélkül a kerületüknek adományozta az első díjas pályá-
zati anyagokat. 

Gábriel Tibor 

Emléktábla 
Boronkay Lajosnak, 
Kossuth 
honti 
kormánybiztosának 

Helytörténeti előadásra és kirándulásra 
invitálta a Kemencei Általános és Zeneiskola 
meghívója az egykori Hont vármegye múltja 
iránt érdeklődő környékbelieket 2002. márci-
us 9-én 9 órára. A volt vármegyeháza patinás 
épületében - melyet jelenleg az általános is-
kola használ - Puskás Péter helytörténeti ku-
tató legújabb könyvének bemutatójára került 
sor. A m ű Boronkay Lajos, Kossuth honti kor-
mánybiztosa címmel, a szerző kiadásában, 
2001-ben Kemencén jelent meg. Puskás Pé-
ternek ez a kötete immár a negyedik, Hont 
megye múltját a szélesebb olvasóközönség-
nek feltáró munkája. Említést kell tennünk az 
előzőekről is, melyeknek a Diósjenőn élő 
Végh József volt a szerzőtársa, noha a kutató-
gyűjtőmunka oroszlánrészét a nyugdíjas, 
eredeti foglalkozását tekintve gépkocsivezető, a nagykunsági Karcagról mintegy fél évszáza-
da Kemencére került és a vidék múltját csaknem négy évtizede hely történészi megszállottság-
gal faggató Puskás Péter végezte. 1997-ben a Mikszáth Kiadó jelentette meg a Hont vármegye 
kemencei székházának története, valamint Sisa Pista, az utolsó nógrádi betyár című kötetet. Ugyan-

Dr. Kiss László emléktábla-avató beszéde 
(Koczó József felvétele) 
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csak az említett kiadónál látott napvilágot az Előítélet és vérpad (Az „emberevő" cigányok pe-
re) című munkája 1998-ban. 

A 70 éves szerző legújabb munkáját dr. Kiss László, a kötet lektora, a szlovákiai 
Csilizradványban élő orvos-történész ajánlotta a népes hallgatóságnak. Elismerően szólt a 
szerző rá jellemző alaposságáról: jelen esetben sem olyan műről van szó, amely tíz munka 
után a tizenegyedik, hanem levéltári kutatással, történeti forrásokkal hitelesített biográfia 
született, amely Hont vármegye reformkori, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc, 
valamint az önkényuralom alatti állapotait is felvázolja. Ezt követően Puskás Péter tartott elő-
adást Boronkay Lajos, Kossuth honti kormánybiztosának élete, történelmi szerepe címmel. 
Közben a helyi általános iskola tanulói olvastak fel szemelvényeket a műből. 

Ezután a résztvevők megtekintették az iskola egyik termében azt a helytörténeti gyűjte-
ményt, amelyet szorgos munkával és nem kis anyagi áldozatvállalással ugyancsak Puskás Pé-
ter gyűjtött össze, és néhány éve az intézmény rendelkezésére bocsátotta. Honfoglalás előtti 
korokból származó régészeti leletek, magyar és idegen nyelvű könyvritkaságok, régi haszná-
lati tárgyakon túl, minden bizonnyal Hont vármegye közgyűlésének eredeti, bekötött jegyző-
könyvei a kiállítás legértékesebb darabjai. 

A program a közeli Tésa falucskában folytatódott. Tésa Község Önkormányzatának jóvol-
tából megvalósult ugyanis az az óhaj, amit Puskás Péter könyvében felvetett: illő volna, ha 
Hont vármegye jeles személyiségének, élete jelentős részét Tésán töltő és a helyi templom 
kriptájában nyugalmat lelt Boronkay Lajos tevékenységének emléket állítanának. Pest megye 
legkisebb községének polgármestere, Bérci Albertné köszöntő szavai után dr. Kiss László 
avatta fel Boronkay Lajos emléktábláját. 

Ennek felirata a következő: 

E TEMPLOM KRIPTÁJÁBAN 
NYUGSZIK 

NEZETTE1 BORONKAY LAJOS 
1810-1863. 

AZ 1848/49. ÉVI MAGYAR SZABADSÁG-
HARC IDEJÉN BORONKAY LAJOS 

VOLT A TÖRTÉNELMI BARS ÉS HONT 
VÁRMEGYÉK KORMÁNYBIZTOSA 

EMLÉKÜL ÁLLÍTOTTA TÉSA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 2002. MÁRC. 9. 

Az emléktáblán a helyi és a kemencei önkormányzat, általános iskola, dr. Kóródi Mária or-
szággyűlési képviselő, valamint az egykori megyeszékhely, Ipolyság város küldöttei helyez-
ték el koszorújukat. 

Dr. Roczó József 

A Miskolci Akadémiai Bizottság 
székházának címere, emléktáblái 

A millenniumkori épület eredetileg a miskolci iparosok és kereskedők kamarájának a szék-
háza volt. Az épület a párkányzatán lévő, címertanilag hibásan megjelenített magyar címerrel 
együtt Miskolc nevezetességei közé tartozik. A székház felavatása előtti időkben -1896 októ-
berében - Miskolcon képviselőválasztás volt. A választással elégedetlen tömeg - amint azt a 
korabeli tudósítás leírta -1896. október 30-án este az épület egész párkányzatát leverte. A szo-
bák padozatára „óriási tégladarabokat dobáltak, miután beverték a drága és nagy tükörüveg 
táblákat is." A továbbiakról Thurzó Nagy így ír: „A Kereskedelmi és Iparkamara bevert abla-
kait újból beüvegezték és az épület párkányzatán is eltüntették a választás nyomait, és novem-
ber 28-án a Kamarát ünnepélyesen felavatták." 



Az épület oromzatán lévő, ma is látható magyar koronás címer az eredeti alkotók tévedése-
iről árulkodik. A második világháború utáni években a koronát a címerről eltávolították, és 
azt évtizedeken át egy avasi pincében rejtegették. Egy lelkes lokálpatrióta adta vissza 
1983-ban, az épület felújítását végző építésznek. Nemcsak restaurálták 1983-ban, de ki is szí-
nezték a címert. Ajárókelők alig várták, hogy az állványok lebontása után teljes egészében lát-
ható legyen a millenniumkori magyar címer! Ez a várakozás hiábavalónak bizonyult. Az áll-
ványok eltakarták, ám az látható volt, hogy a középső címerpajzson Horvátország 25 vörös és 
ezüst négyzetekből alkotott, sakkozott címermezője nincs a heraldikailag meghatározott he-
lyén. A címermező ugyanis felcserélődött a Dalmáciát jelentő három koronás párducfej mező-
jével! Mindez akkor történt, amikor a Miskolci Városszépítő Egyesület megalakult. A sors fin-
tora, hogy a rendszerváltozás utáni időkben azt a személyt választották meg az Egyesület el-
nökévé, aki 1983-ban a címer lefestésére a „parancsot" a városi tanácselnöknek kiadta! A cí-
mer lefestése ellen az épület rekonstrukciójának építésztervezője is tiltakozott - mivel a resta-
urált címert „színesen" képzelte el bemutatni. 

A rendszerváltozási évek elején végre „kiszínesedett" a MAB székház oromzatán lévő cí-
mer! A figyelmes néző akkor vehette észre a XIX. századi alkotók hibáit! Valóban felcserélőd-
tek egymással a Horvátország és Dalmácia címermezői! Horvátország címerében függőlege-
sen nem öt, hanem hat mező van, tehát a 25 négyzet helyett 30 látható! Hiányzik továbbá a 
külső pajzs aljáról a Fiumét jelképező ék alakú címer. 

A középen lévő kiscímer sem hibátlan. A „hétvágás" helyett - ami nyolc csíkot jelent - itt a 
kiscímeren: kilenc csík van! A címert befoglaló cserfaág egymással is felcserélődött! Az örö-
költ címer - hibái ellenére - városunk megőrzendő értéke marad! 

A korabeli sajtó szerint 1990. év nyarán dr. Habsburg Ottó is meglátogatta az Akadémia 
székházát, melynek erkélyéről üdvözölte a téren összegyűlteket. A nagy számú lelkes ünnep-
lővel körülvéve kétséges, hogy észrevette-e az épület bejáratának közelében lévő ötágú csilla-
gos emléktáblát. Ez a márványtábla az 1919. március 22-re, a direktórium megalakulására em-
lékeztet. Nemrég megrongálták, ám a széttört emléklap maradványait visszaillesztették a he-
lyére. 

A XIX. századi építők - a kor gyakorlatának megfelelően - két emléktáblát helyeztek el a 
bejárati előcsarnokban. Ezek egyike sem látható az épületben. Ha a helyükön lettek volna, bi-
zonyára dr. Habsburg Ottó is szívesen olvasta volna egyiken apja nevét. 

A díszes emléktáblák sorsa ismeretlen, ám a rajtuk lévő szöveg felirata ismert. „Épült 
1894r-1896. években, Magyarország ezeréves fennállása, I. Ferenc József királyunk dicsőséges uralkodá-

sa, Báró Bánffy Dezső miniszterelnöksége, Dániel 
Ernő kereskedelemügyi magyar kir. minisztersége 
idejében. Könyöki Károly és Tamási József építészek 
tervei szerint. Radványi István kir.tan.elnök, Koós 
Soma és Pflinger /. Ferencz alelnökök, Szentpályi 
István titkár és Sugár Ignácz h. titkár idejében." A 
táblákon még 63 személy nevét tüntették fel, 
akik mindnyájan a kamara „beltagjai" voltak. 

Az előcsarnokban a rekonstrukciós mun-
kákkal egy időben - a hagyományoknak meg-
felelően - az épület történetét tükröző emlék-
tábla kapott helyet. Rajta - egyebek között - ez 
olvasható. „Az épületet a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Tanács adományozta a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiának. Az épület 1896-ban épült Ke-
reskedelmi és Iparkamara céljára. 1945-1980 között 
a Megyei Tanács, a II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtár majd a Herman Ottó Múzeum használ-
ta." A felsorolt intézmények közül hiányzik a -
levéltári dokumentumokkal bizonyíthatóan -
egy további felhasználó: a Magyar Kommunis-
ta Párt! 

Kökényesi Nikoletta 
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Dr. Papp János 
(1928-2002) 

Tanítógenerációk lelkes nevelője, a jeles népdalgyűjtő váratlanul hagyott itt bennünket. 
Egész pedagógusi pályája Debrecenhez kötötte. Csaknem négy évtizedet tanított a város isko-
láiban az általános iskolától, a főiskolán át az egyetemig. 

1928-ban született Nyírábrányban, egy hat gyermekes gazdálkodó családban. 1948-ban a 
református gimnáziumban érettségizett. Az egri tanárképző főiskolán szerzett énektanári 
diplomát. Ezután a Poroszlai úti, a Csapókerti általános iskolákban, majd a Tóth Árpád 
és a Fazekas Gimnáziumban tanított. A tanítóképző gyakorlóiskolájának nevelőjeként -
1959-1969 - végezte el az egyetem néprajz szakát, ahol 1964-ben doktori szigorlatot is tett. 

Disszertációját egy kalotaszegi paraszténekes, Kocsis Gazsi Gáspár 679 lejegyzett népdalá-
nak elemzéséből írta. E rendkívül gazdag anyagból csupán a siratóénekek jelentek meg a Déri 
Múzeum Évkönyvében (1971). Megyénk csaknem 70 településen is gyűjtött népdalokat. Leg-
többször Hajdúböszörményben és határában, Pródon járt, ahol 18 adatközlő 111 dalát mentet-
te meg. A pródi Kovács István citerával kísért énekét a Kossuth Rádió még 2001-ben és 2002 
januárjában is sugározta. Itteni gyűjtéseiből a Magyar Népzene Tára X. kötetében is találha-
tunk néhányat (1997). 

Húsz, megyénkbeli népdalát Ujváry Zoltán Virág a népi kultúrában című könyvében, Hol-
ló László Kossuth-díjas festő csodálatos illusztrációival együtt közölte. 

1969-től nyugdíjba vonulásáig két évtizedet tevékenykedett a tanítóképző főiskola ének-
zene tanszékén. Közben 1965 és 1980 között az egyetem néprajzi tanszékének óraadója is volt. 

Emlékét szeretettel őrzik nemcsak tanítványai, tanártársai, hanem népzenei együttesek is. 
így a hajdúböszörményi évek óta műsorán tartja népdalcsokrát, melyről Budapesten rádiófel-
vétel is készült. 

Dr. Varga Gábor 

Támlás pad díszítése, 1705. Rozsnyó, Gömör m. 
(Selmeczi Kovács Attila: Nemzeti jelképek, Bp. 2001. című 
könyvéből) 

106 



KONYVESPOLC J 
BOTLIK JÓZSEF: 

Gát 

Számba venni is nehéz lenne, hogy az elmúlt 
években, különösen a magyar honfoglalás mille-
centenáriuma és az államalapítás millenniuma kö-
zötti években, hány magyarországi település jelen-
tette meg a históriáját feldolgozó monográfiáját, 
tanulmánykötetét. Ezek tartalmi színvonala, ha-
sonlóan külcsíne, persze meglehetősen különbö-
ző, de döntő többségük fontos hozadéka a helytör-
téneti kutatásoknak, s mindegyike serkentője a 
szerveződő, közös történeti és kulturális gyökerü-
ket megismerni akaró közösségek összetartozásá-
nak, megerősödésének. A sok m ű között önálló 
vonulatot alkot a „Száz magyar falu könyveshá-
za" sorozat, ami egységes rendező elvek mentén, 
azonos elvárásokkal mutatja be a kiválasztott tele-
pülések történetét. Bár a sorozat legelső kötetének 
(Bükkszentkereszt) szerkesztője voltam, csak köz-
vetve ismerem a települések kiválasztásának 
rendjét, azt tudom, hogy maguk a megyék tettek 
javaslatot területükre vonatkozóan. Azt meg a kö-
tetekben megjelenő térképen látom, hogy - a szó-
ba jöhető szerzőkhöz is igazodva - a határon túli 
falvak megválasztása valóban szerencsés. Ez utób-
biak sorába tartozik Gát, Kárpátalja karakteres te-
lepülése, aminek kiválasztását több szempont is 
indokolhatta. Ezek azok a rendező elvek, amelyek 
miatt külön is ismertetésre méltónak tartom a Bot-
lik József által megírt falumonográfiát, jóllehet 
nincs lehetőség a sorozat valamennyi kötetének 
bemutatására. Természetesen a recenzensnek is 
szembe kell néznie azzal a kérdéssel, hogy lehet-e, 
illetve miként lehet egy település történetét úgy 
megírni, hogy a mű tartalmának biztosan követhe-
tő hátteret adjanak a magyarság történetének főbb 
vonásai, folyamatai, ugyanakkor karakteresen je-
lenjenek meg a település jellegzetességei, gazda-
ság-, társadalom-, politika- és művelődéstörténet-
ének „egyedi" jegyei, történései. 

Gát egyike a Beregi-Tíszahát (Beregi sík) tele-
püléseinek, amelyeknek az életét a XIX. század 
utolsó harmadáig, az ármentesítésig, a folyók sza-
bályozásáig alapvetően befolyásolta a vízjárás, a 
lápok, vizenyős térszínek hasznosítása. Az egyko-
ri Szernye-mocsár - aminek szélén Gát is települt -
területét övező falvak néprajzi vizsgálata már az 
első bécsi döntés után felkeltette az etnográfusok 
figyelmét, s egyebek között a ki tűnő Ébner (Gö-
nyey) Sándor nagy értékű anyagot gyűjtött ott 
1939-1942 között. Botlik József könyvének első fe-
jezete árnyaltan ismerteti meg az olvasóval a gáti 
ember és a természet viszonyát, igen sok finom 
adatot, megfigyelést közöl annak megértéséhez, 
hogy a vízjárás - közvetlenül és közvetve - milyen 

életmód-stratégiákat formált meg a település tra-
dicionális kultúrájában. Érzékletesen mutatja be, 
hogy a XIX. századi környezetátalakító munkák 
előtt milyen jelentős különbség volt a település 
magasabb és mélyebb színterei között, s hogy ez 
miként egységesült a vízrendezés után. Vagyis 
azt, hogy a vízrendezés lényegében megszüntette 
az egykor vízjárta és a vízmentes térszínek alkal-
mazkodási formái között korábban meglevő kü-
lönbözőségeket, s hogy a paraszti polgárosodás 
időszakának „hagyományos" gazdálkodásában is 
már csupán reliktum-szerűen bukkannak fel a ko-
rábbi állapot emlékei. További sok érdekes adatot 
olvashatunk az ártéri gazdálkodás gyakorlatáról, 
a zsákmányoló ember tevékenységéről, magának 
az 1974-ben megkezdett vízrendezésnek a történe-
téről. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a szerző 
szemléletesen mutatja be - a fentiek összefüggésé-
ben - a közlekedési viszonyok változását, a kap-
csolatok rendszerének alakulását is, akkor bátran 
megfogalmazhatjuk, hogy ez a problematika, va-
gyis a táj és az azt átalakító ember történeti viszo-
nya Gát históriájának, így Botlik könyvének is leg-
érdekesebb részlete. 

Anélkül, hogy a középkori és az újkori Gát tör-
ténetét taglaló fejezetekre kitérnék, a másik külö-
nösen tanulságos, kiemelésre méltó kérdésköre a 
kötetnek a trianoni határok megvonását követő 
impériumváltás, s az azzal járó politikai, közéleti, 
mentalitásbeli változások hatása a település népé-
re. Az első világháború utáni békediktátum a mai 
Kárpátalja nagy részét az új Csehszlovákiának ad-
ta. A helyzetet még nehezítette a második vüághá-
ború utáni határmegvonás, amikor a térség a szov-
jet birodalom részévé, ráadásul annak végvidék-
évé vált, jószerével elzárva természetes kapcsola-
tától. Mindez hol közvetlenül (pl. a nemzetiségi 
összetétel alakulásában), hol bonyolult áttételeken 
keresztül (vallások, nemzettudat stb.) hatott a gáti-
ak közösségére, az emberi habitusnak megfelelően 
formálta/deformálta olykor az egyén életét, kö-
zösséghez való viszonyát, helyzetmegítélését. Bot-
lik sok összefüggésében mutatja be ezt az összetett 
problematikát, hasznos, tanulságos adalékokkal 
szolgálva az egész térség falusi kultúrája átalaku-
lásának kérdéséhez is. 

A kötetnek bizonyára a legutolsó, „A hűség 
csapdájában" című fejezete az, ami leginkább a 
közérdeklődésre is számot tarthat. Ebben a falu je-
les szülötte, Kovács Vilmos életútját kíséri végig 
szerző. Rendkívül tanulságos az életpálya íve, a 
térség közelmúltjának megértéshez is számos tám-
pontot ad annak követése, hogy mitől válhat és 
miként válik egy személyiség egy korszak, egy kö-
zösség emblematikus alakjává. Nehéz emberi sors, 
személyével kapcsolatban más embereket is meg-
próbáló élettörténet, mindez egy magyar népcso-
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port semmihez nem fogható XX. századi kálváriá-
jának sűrítménye. Az más kérdés, hogy most 
visszanézve, néhány évtized távlatából, amikor az 
1960-as, 1970-es évek írásműveiről - főként a fiata-
labb generációk olvasatában - lekopik a „bátor-
ság", a szókimondás, akkor az esztétikummal jó-
szerével azonos értéken kezelt tartalma, mi marad 
meg e művek értékeként. Kovács Vilmos e kötet-
ben összefoglalt élettörténete itt sem csupán iroda-
lomtörténet, hanem társadalomhistória, a térség 
értelmiségének sorstörténete, amit - különösen a 
memóriazavarban szenvedőknek - időnként hasz-
nos (lenne) újraolvasni. 

Nincs lehetőségem Botlik József ú j kötetének 
további részletező tartalmi ismertetésére. Össze-
gezve dicsérnem kell: az érdeklődő nagyközönség 
számára érdekes, élvezetes könyvet írt, a tőle meg-
szokott olvasmányos, szép nyelven. A gátiak szá-
mára - talán az általuk reprezentált, többi kárpát-
aljai település számára is - pedig fontos olvas-
mányt, kapaszkodót adott: közös múlt juk megis-
meréséhez, összetartozásuk, megmaradásuk meg-
erősítéséhez. (Szerk.: Soós Kálmán. Száz magyar fa-
lu könyvesháza. Bp. é. n. [2001]). 

Viga Gyula 

Máramaros az évszázadok tükrében 

„Meggyőződésem - írja Zolopcsuk P. Róbert a 
kötet Köszöntőjében - , hogy ez a színvonalas s 
egyben hiánypótló munka itt, ebben a történelmi 
tájegységben az együttélés bizonyságtétele, amire 
ma a közös Európa építésénél olyan nagy szükség 
van." 

Igazat kell adni a véleményezőnek, mert a vala-
mikori „terra nullius" mintha még mindig - leg-
alábbis részben - magán hordozná ezt a nem ép-
pen megtisztelőt jelzőt: viszonylag ritkán, töredé-
kesen „jelentkezik" Máramaros a hazai és határon 
túli médiában, szakirodalomban. Éppen ezért (is) 
megérdemel minden elismerést Mazalik Alfréd, a 
könyv szerkesztője, gimnáziumi tanár, politikus, 
közismert publicista, a történelmi táj, Máramaros-
sziget jeles kutatója, aki több évtizedes gyűjtő és 
szerkesztő munkájának eredményeit kínálja fel az 
érdeklődőknek és tiszteleg szülőföldje múltja 
előtt. 

A kötet összeállítása körültekintő és időigényes 
szerkesztői munkát igényelt, mert Mazalik Alfréd 
„megszólaltatott" több, a könyvben szereplő 
Máramaroshoz kötődő, de jelenleg szerte a világ-
ban élő (élt) „szülöttet". Tengernyi adat-forrás 
csapját nyitotta meg egy-egy kristálytiszta csep-
pért, könyvtárnyi írott emléket lapozott és tanul-
mányozott át hézagpótlásért, az adatközlés, a tör-
ténelmi tények igaz voltáért. 

A kötet tizenöt szerző „közös gyermeke", és 67 
fejezetből áll, de Mazalik Alfréd írta, állította össze 
zömét. Az időrendi sorba szedett írások tényfeltá-

róak, objektívek, adatokkal illusztráltak és meg-
alapozottak, a helyi sajátosságokból eredendően 
„nem magyar centrikusak", nyelvezetük nem igé-
nyel szaktudást az olvasó részéről: „lehet használ-
ni" mint útikönyvet, mint történelmi segédirodal-
mat, mint szórakoztató olvasmányt. 

A „hangadó" cikk, A történelmi Máramaros az év-
századok tükrében, jellemzi a vidéket mint „történel-
mileg összetett kultúrtáj"-at, majd - szerves része-
ként a múltnak - a honfoglalás kori és Árpád-kori 
századokból „üzen" tárgyi bizonyítékokkal (pl.: 
Az izakonyhai (Cuhea) ásatások eredményei, 
Máramarosi dirhemek). 

Több írás foglalkozik Máramaros sótermelésé-
nek múltjával, melyek közül kiemelek kettőt: 
Sóvágók sztrájkja 1551-ben (Dr. Kovássy Zoltán) és 
a máramarosi tutajozás (Dr. Badzey Zsigmond), 
amelyek már-már szakdolgozatok. Átfogó adatbá-
zist tárnak az olvasó elé, felölelik a máramarosi só-
bányászat múltját, annak gazdasági, politikai 
holdudvarával egyetemben, nem mindenki által 
tudott alapos ismeretekkel gazdagítják a tudomá-
nyos munkákba belemélyedőket: mik voltak a 
sztrájk kiváltó okai, hogyan zajlott le, mi volt a ho-
zadéka, mi az Ócska Kanális, a Felső Szály Kötő, a 
Hajóbebocsátó stb. 

Három dolgozat foglalkozik Báthory István és 
II. Rákóczi Ferenc máramarosi emlékeivel (Mazalik 
Alfréd, dr. Szöllősy Tibor), melyekben ezeddig nem 
közismert, lokális történések szerepelnek. 

„Az 1848. évi márciusi örvendetes események a 
nagy változások időszakát jelentették Máramaros-
ban" - írja a szerkesztő Várady Gáborra, a forrada-
lom egyik résztvevőjére utalva. A témához szoro-
san simul a Leöwey Klára című írás az „1848-49-es 
polgári forradalom és szabadságharc meghurcolt 
asszonyá"-ról, aki Teleki Blanka emberi és szelle-
mi barátnője, harcostársa volt. 

Máramaros a kiegyezéstől az első világháború 
végéig - György Aladárnak, 1895-ben megjelent 
értékelése szerint - Máramarossziget a Monarchia 
egyik legvirágzóbb városa volt. 

A kötetben életrajzi adatokat találunk azokról a 
kiemelkedő személyiségekről, akik tudományos, 
kulturális, politikai, gazdasági tevékenységükkel 
arany fejezeteket írtak Máramaros múltjába. Sipos 
István mutatja be Szilágyi István református espe-
rest, aki 52 éven át irányította Máramarossziget 
szellemi életét, és döntő hatással volt Arany János, 
- az „izaparti hű barát" - pályájának és irodalmi 
munkásságának alakulására. Hogy milyen volt ez 
a hatás, arról maga Arany János így vall: „ . . .annyi 
biztos, hogy ha kedves barátom Szalontára nem jő, 
engem senki nem lát írói pályán az életben!" 

„Végre kincset leltem, házi boldogságot, 
Mely annál becsesb, mert nem szükség őrizni. 
És az Iza partján ama hű barátot... 
Nem is mertem volna többet remélni..." 
Szilágyiról írja Petőfi a következő sorokat: 

„Eszköz volt a Gondviselés kezében, mely ha elrej-
ti is gyöngyeit, rendel halászokat, akik felhoz-
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zák. . . " Ugyancsak Petőfi írja Aranyhoz intézett le-
velében: „Szilágyi Pistával levelezel úgy-e? írd 
meg neki, hogy eddig is szerettem, de még jobban 
szeretem azt tudva, hogy ő ösztönzött téged az 
írásra." (1847) Szilágyi Istvánt a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia 1846-ban tagjává választotta. Tag-
ságának félévszázados jubileum alkalmából Eöt-
vös Loránd, a Magyar Tudományos Akadémia el-
nöke így írt hozzá címzett levelében: „. . .Ötven év, 
a magyar oktatásügy s közművelődés szolgálat-
ban eltöltött 50 év után megelégedéssel tekinthet 
vissza Nagyságod a hosszú közpályára, amelyen 
szaktársai tiszteletét és ezernyi tanítványai szere-
tetét és hálás emlékezetét méltán érdemelte ki . . ." 

A szigeti algimnáziumban kezdte 1906-ban ta-
nári pályáját Juhász Gyula, aki megszerette az itteni 
szellemi életet és sokat tett érte. Elköltözése u tán is 
újra meg újra felidézte az őt befogadó várost: 

Kis Tisza mentén Máramaros Szigetnek 
Piros tetői ködből integetnek, 
A messzi és a múlt derűs ködéből, 
Egy régi őszből és egy régi télből. 
Majd egy szép szonettjében így ír Máramaros-

szigetről: 
Magyar Kelet bazárja volt e város, 
Fajok tanyája, ódon és kies, 
Közel az éghez s a magyar határhoz 
S a vándorló költőhöz is szíves. 
A máramarosi magyarok iskolákat teremtettek, 

tehetségeket ápoltak, irányítottak, publikálási le-
hetőségeket biztosítottak. Ők és a körülmények -
tehetséggel párosulva - indították útjukra Szép-
faludy Őrlösy Ferencet, Pálné Papp Cecíliát, Krüzselyi 
Erzsébetet, Surányi Miklóst, Szabó Aurélt, Padányi 
Gulyás Bélát, Szongoth Miklós, Bruckstein Lajost, kik-
ről avatott szakértők írásaiból meríthetünk isme-
reteket, elemzést. Ákosi Zsolt történész alapos 
munkája A máramarosi sajtó a két világháború kö-
zött a régióban megjelent havi, heti, napi és idő-
szaki sajtókiadványokról informál és ad eligazí-
tást. 

Három írás foglalkozik a város büszkeségével, 
Hollósy Simon iskolaalapító festőművésszel, s meg-
ismerkedhetünk az „Öreg" későbbi és kései utóda-
ival, közülük Badzey Pállal, akinek „élete és tevé-
kenysége szorosan összefügg azzal a mozgalmas 
idővel, ami az érzékeny lelkű művészi gondolko-
dás sajátossága", s aki egy alkalommal így szólt 
barátjához: „Tudom, hogy minden ami szép, a csa-
lád, a kert nem tart sokáig, egy vihar mindent szét 
fog zúzni". A sztálini gulág valamelyikében pusz-
tult el: mint Péter Dezső, P. Ütő Erzsébet, Boros Lajos, 
András Csaba, Szabó Elemér, Traian Biltiu-Dancus, 
Olenyik Janka, Zahorai János, Keszthelyi Sámuel festő-
művészek, Balázs István fafaragóművész. 

Részletes beszámoló ismertet meg a könyvben 
a máramarosi színjátszás múltjával. A sok tehetsé-
ges színész közül kiemeli Prielle Kornéliát, akinek 
pályafutását különös figyelemmel kísérte Jókai 
Mór és ezt írta róla: „Csupa szív az egész lény, ön-
feláldozó szív, akinek még az árnyéka is fényes." 

Rövid, de alapos áttekintést kapunk az oktatás-
ról, a város zenei életéről, a románok, a németek, 
az izraeliták múltjáról, akik meghatározó szerepet 
játszottak a város és vonzásköre kulturális, gazda-
sági, oktatási életében. Egy kiragadott példa: dr. 
Apsai Mihály János, aki évtizedekig volt Mára-
maros főügyésze, 1900-ban kiadta „Máramarosi 
diplomák a XIV. és XV. századból" című munkáját, 
mely 366 adománylevelet tartalmaz. Tartalmát, a 
ma már fellelhetetlen diplomák eszmei és szakmai 
értékét illetően ez a munka szinte felbecsülhetet-
len, egyedülálló kútforrás nemzedékek számára. 

Megtudjuk azt is, hogy Holder József 
(1903-1945) volt az, aki lefordította jiddis nyelvre 
Az ember tragédiáját. Alapos ismeretekről tanús-
kodnak az asszimilációval, a kivándorlásról, a 
néprajzzal, építészeti hagyományokkal foglalkozó 
írások. 

Ugyancsak megismerkedhetnek az olvasók a 
közelmúlt és a jelen országosan és nemzetközileg 
is elismert közéleti, tudományos személyiségeivel: 
megtudjuk ki dr. Bocskay István professzor, Koch Fe-
renc, Lindvay Jenő, dr. Papp Erzsébet, Vodnár János, 
Makkay Ferenc, Nagy István Zsolt, Jakubinyi György, 
mit jelent Máramarosnak Elie Wiesel Béke No-
bel-díjas író, tudós. 

A kötet bőségesen illusztrált statisztikai ada-
tokkal, rajzokkal, korabeli és a közelmúltban ké-
szült fotókkal, felsorolja Máramaros helységneve-
it, műemlékeit, a felhasznált és ajánlott írott forrá-
sokat. 

A kötet értékét nem csökkentik az apró techni-
kai makulák, az illusztrációk kifogásolható minő-
sége, néhány számadat vitathatósága, közismert 
történelmi események leírásának hiánya. 

Köszönet illeti Mazalik Alfrédot, valamint a 
szerzőtársakat, kik ilyen hatalmas, objektív, adat-
gazdag üzenetet küldenek a történelmi Magyaror-
szág appendixéből. (Máramarossziget 2001). 

Dr. Szöllffsy Tibor 

GRIN IGOR (szerk.): 
A Békés Megyei Múzeumok 
Közleményei 21. 

A tanulmánykötetben semmi, csak a Múzeum 
Egyesületnek a kötet külső borítóján elhelyezett 
nagyméretű címeres és évszámos pecsétje - Bé-
kés-Csabai Múzeum-Egyesület 1899 - utal arra, 
hogy a kötet az Egyesület százéves fennállása tisz-
teletére jelent meg. Külsőre mindenben megegye-
zik a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum év-
könyveivel, azzal a különbséggel, hogy itt, ebben a 
tanulmánykötetben nincsen semmiféle jelentés, 
beszámoló, ami viszont minden évkönyv elenged-
hetetlen közleménye. 

Két rovatba sorolva tizennégy tanulmányt (a 
Tanulmányok című rovatban) és két rövid, adat-

109 



közlésszerű közleményt tartalmaz (a Krónika cí-
mű rovatban). Az első és a második tanulmány 
természetrajzi közlemény. Mégpedig úgy, hogy az 
első flóratanulmány (Kertész Éva: Adatok a 
Dél-Tiszántűi flórájához), a második viszont fauna 
kérdésekkel foglalkozik (Lennert József és Répási 
Józsefné: A Fekete-Körös-völgy magyar szakaszá-
nak szárazföldi malakofaunája I. - Kutatástörténet 
és állatföldrajzi beosztás). A két következő tanul-
mány régészeti jellegű. Az elsőt Juhász Irén írta 
(Avar lovas sírok Békés megye területén), a másik 
szerzője pedig Liska András (Régészeti korú tár-
gyak egy magángyűjtő hagyatékában). 

A következő hat közlemény néprajzi írás, jelez-
ve, hogy a Békés megyei múzeumok mindegyiké-
ben ez a fő kutatási terület, amit részben társada-
lom-néprajzi szempontok alapján sokan művel-
nek, különös tekintettel a nemzetiségi vidéken 
adott interetnikus érdeklődésre (Szendrei Eszter: 
Társadalomnéprajzi adatok Méhkerékről; Nagyné 
Martyin Emília: Erkölcsi normák a hagyományos 
társadalomban); Baligáné Szűcs Irén tanulmánya a 
füzesgyarmati leány- és legényélet, a párválasztás 
kérdéseiről szól a XX. század első felében (A leány-
és legényélet, párválasztás Füzesgyarmaton a hu-
szadik század első felében). Ezután Andó György 
településtörténeti-néprajzi tanulmánya követke-
zik (A békéscsabai tanyák). Csete Gyula írása a né-
pi építészetről (Mezővárosi népi építészet a há-
romnemzetiségű Mezőberényben). Kiss Anikó ta-
nulmánya pedig a gyulai emberi erővel való teher-
hordásról értekezik. 

A négy utolsó tanulmány helytörténeti, hang-
súlyosan hadtörténeti értekezés. Seres István a 
Szarvas környéki folyami átkelőhelyek katonai 
szerepéről és a szarvasi vár helyreállításának Rá-
kóczi-kori tervéről szól. Németh Csaba 1849-be 
visz vissza bennünket, s a honvédtisztek gyulai 
fegyverletételéről írt. Csobai Lászlóné a soknem-
zetiségű Elek község történetéhez ismertet egy ed-
dig figyelembe nem vett forrást. Az utolsó tanul-
mány művészettörténeti jellegű és Kohán György 
(1910-1966) festőművész a Háború emléke című 
munkáját elemzi (Gyarmati Gabriella: Kohán 
György Háború emléke című főműve). 

A Krónika rovatban két, végső kicsengésében 
muzeológiai-, múzeumtörténeti közleménnyel ta-
lálkozunk. Az első Domokos Tamás Csath And-
rásról (1896-1974) emlékezik (Emlékezés a Her-
man Ottó emlékérem tulajdonos Csath Andrásra), 
a másik forrásközlés, Banner Jánosnak (1888-1971) 
a békési Jantyik Mátyás Múzeumban őrzött levele-
iről és kéziratairól szól (S. Turcsányi Ildikó: Banner 
János levelei és kéziratai a békési Jantyik Mátyás 
Múzeum történeti gyűjteményében). 

Minden közleményhez egyöntetűen angol 
nyelvű összefoglalások járulnak. A tanulmánykö-
tet illusztráltsága eléggé gazdag, de sajnos, még a 
művészettörténeti tanulmány esetében is csak fe-
kete-fehér képek szerepelnek. 

A tanulmánykötet szerénysége ellenére is gaz-
dag, a Békés megyei múzeumokban folyó értékes 
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és szerteágazó, sok esetben a lokalitás határait 
messze túllépő tudományos és tudománynépsze-
rűsítő munkáról szépen tudósító tanulmánygyűj-
temény. A szerzők szerencsésen megtalálták és fel 
is használták azokat a kötődéseket, amelyek a he-
lyi témákat, tárgyköröket magasabb, szélesebb kö-
rű szakmai érdekkörökbe emelték. (Békéscsaba, 
2000) 

Dankó Imre 

CSONTOS GYÖRGYI-VASS TIBOR: 
Ózdi munkáskolóniák (1861-1970) 

Napjainkban a helytörténetírás jelentősége a 
történettudomány szinte valamennyi ágazatán be-
lül érezteti hatását. Adalékokat szolgáltat olyan, 
eddig kevésbé feltárt területek kutatásához, mint 
például a jelenleg szakemberhiánnyal küzdő ipar-
régészet vagy a lokális szintű felmérésekre épülő 
társadalomtörténet. Csontos Györgyi építészmér-
nök és Vass Tibor ózdi helytörténész közelmúltban 
megjelent kötete némileg hozzájárulhat ebbéli hiá-
nyos ismereteink gyarapításához. Könyvük emel-
lett a művelődés-, valamint a művészettörténet 
körébe tartozó építészeti szempontokat előtérbe 
állítva ad bemutatást az ózdi munkáskolóniák és 
lakásbelsők történetéről. Ennek megfelelően a mű 
végén magyarázó szójegyzék is segíti az olvasót az 
építészeti kifejezések és a különböző berendezési 
tárgyak neveinek könnyebb áttekintésében. A 
gyár alapításával, valamint az Osztrák-Magyar 
Monarchia más területeinek kolóniaépítkezéseivel 
kapcsolatban szintén a kötet végén találhatunk rö-
vid ismertetőt. 

Vass Tibor már az 1980-as évek első felében ké-
szített egy több mint 100 oldalas tanulmányt a 
munkáskolóniákról, a kézirat megjelenésére azon-
ban nem került sor. Az Ózdi Vasgyár dolgozóinak 
anyagi és szellemi kultúrája egyaránt foglalkoztat-
ta, e témákkal kapcsolatban pedig rendszeresen 
publikált a Lajos Árpád Honismereti Kör évköny-
veiben (Lakóhelyünk Ózd), végül 1998-tól kezdték 
el a budapesti Finta Intézet munkatársával , Cson-
tos Györgyivel készíteni a jelenlegi kötetet, mely 
munka során az addig elkészült helytörténeti írás 
építészeti elemzésekkel párosult. A mostanra 
pusztulásnak indult kolóniák megmentése céljá-
ból a kötet mindenképpen iparrégészet! jelentősé-
gű és figyelemfelkeltő az jelenkor számára. 

A kezdetek a XIX. század második felére nyúl-
nak vissza, amikor Magyarországon igazán kibon-
takozott az ipari forradalom. A technikai fejlődés 
főként a vas- és gépipart érintette és természetesen 
nem maradt hatás nélkül az életmód és hagyomá-
nyok terén sem. Utóbbiak kapcsán társadalomtör-
téneti jelentőségüket tekintve az ipari táj és ipari 
település kialakulása hozta a legnagyobb változást 
- leginkább az észak-magyarországi körzetekben. 
A gyárnak gondoskodnia kellett dolgozói elhelye-



zéséről, s így kezdetét vette a munkáskolóniák 
(vállalati telepek) építése. Ózd határában 
1861-1863-ban a Karu dűlőben létesült az első 12 -
sziklába vájt - munkásház, majd 1870-1873-ban 
közvetlenül a vasgyár tövében épült fel a Régi Ko-
lónia. Az időrendet megtartva ezután következett 
a Fürdősor, a Rendetlen Kolónia, a Kórházsor, a 
Hosszúsor, a Kiserdőalja, a Tisztisor, a Kis-
amerika, az Újtelep, a Hétes, a Nagyamerika, a Ve-
lence-telep, az Istenmező - Újtelep, legvégül az ív 
úti telep. Érdemes a területi elhelyezkedésük mel-
lett az elnevezéseiket is figyelembe venni, hiszen 
talán az országban itt mutathatók ki legjobban a 
természeti, társadalmi és építészeti tagozódás 
összefüggései. Vass Tibor ezt egyetlen fogalom-
mal, a „kasztosodás"-sal szemlélteti, mely főként a 
XX. század első felére volt jellemző. Ennek alapját 
a munkások kategorizálása jelentette, a sokszor 
idézett „munkabér a munkaerő ára" tételre építve. 
A más-más jövedelemmel rendelkező munkások 
(szakmunkások, betanított munkások, segédmun-
kások), altisztek és tisztviselők (igazgatók, üzem-
főnökök, mérnökök, számtisztek) lakásai között 
minden tekintetben óriási különbség mutatkozott. 
A hierarchiát már a térbeli elhelyezés is jól szem-
léltei: a gyár területének alsó, lapos részein (pl.: 
Régi Kolónia) a munkásoknak, a hegyoldal közép-
ső részén (Kisamerika) az altiszteknek és maga-
sabb beosztású munkásoknak, míg a hegy tetején 
(Nagyamerika) a tiszti rangúaknak szánt házak 
helyezkedtek el. 

A könyv korabeli és a közelmúltban készült 
fényképekkel, továbbá alaprajzokkal, helyszín-
rajzokkal is illusztrálja a bemutatott építményeket. 
Nem kis jelentőséget tulajdoníthatunk ezek mel-
lett annak az 1885-ből fennmaradt és szintén kö-
zölt névsornak, mely a Régi Kolónia lakóinak ne-
vét és foglalkozási beosztását tartalmazza. Lénye-
ges forrásnak számíthat ez akkor, ha például a 
generációkon át öröklődő foglalkozásokra (pl.: 
martinász, hengerész) épülő munkásdinasztiák 
történetét kutatjuk. Az átrétegződés folyamata a 
vizsgálatok alapján megfigyelhető a Rimamu-
rány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság ózdi, 
borsodnádasdi és salgótarjáni telepein egyaránt, 
vagyis a szakmák nemzedékről nemzedékre örök-
lődtek. A kötet ráadásul közli a Kőaljai szövetke-
zeti lakásoknál a szövetkezeti tagok, a Kisfaludi 
szövetkezeti lakásoknál pedig az alapító tagok 
névsorát is. Utóbbiak otthonai a munkáslakások 
egy sajátos típusát képviselték, a szövetkezeti la-
kásét, mely már-már kispolgári környezetet te-
remtett lakói számára. 

Az ózdi kolóniák építkezési formái természete-
sen nem egyedülállóak, hiszen más telepeken (pl.: 
Diósgyőrben) is megtalálhatók. Amíg azonban 
máshol szinte teljesen eltűntek az ezeket képviselő 
épületek, Ózdon még mindig őrzik egyes helyszí-
nek a sajátos formákat. A Marschalkó Béla építész-
mérnök tervei szerint felépült Velence-telep említ-
hető ezek egyikeként a Hangony-patak partján, 
mely szecessziós stílusban épült, kétszintes lakó-

házai pedig az egész borsodi iparvidék legszebb 
építészeti alkotásai közé sorolhatók. 

Az ezredfordulóra az ózdi munkáskolóniák 
még álló építményei nagy részének állapota jelen-
tős mértékben megromlott, felújításuk időszerűvé 
vált. Amennyiben nem sikerül őket fokozatosan 
helyreállítani, félő, hogy a gyári kémények ledön-
tését követően a város múltjának újabb - tárgyi -
forrásait veszíti el a közeljövőben. A kolóniák 
mind földrajzilag, mind társadalomtörténetileg, 
mind pedig építészetileg kiválóan reprezentálják a 
település várossá fejlődését, hierarchiáját és mun-
kásainak kultúráját. Csontos Györgyi és Vass Ti-
bor könyve főként ezekre a tényezőkre kívánja fel-
hívni a figyelmet, alkotásukat a Duna Televízió ál-
tal - szintén 2001-ben készített „Velencétől Nagy-
amerikáig" című 40 perces dokumentumfi lm teszi 
igazán teljessé. A Csontos János által rendezett 
filmben többek között megszólal Olajos Csaba te-
rületi főépítész (a könyv előszavának írója), Vass 
Tibor helytörténész, Dobosy László múzeumigaz-
gató és Faggyas István grafikus, néprajzkutató. A 
kötethez hasonlóan a film is képekkel, korabeli és 
mostani felvételekkel idézi meg a múltat és a je-
lent, miközben a bemutatott , a város számára pe-
dig később már pótolhatatlan értékek megmenté-
sére ösztönöz. (Kráter Mihály Egyesület. Pomáz, 
2001.) 

Alabán Péter 

GÖCSEI IMRE: 
A szögesdrót mögött 
(egy hadifogoly naplójából) 

Drámánk, hogy a múltunk, amelyet meghamisítot-
tak, megcsonkítottak, eloroztak, betiltottak, éppen kibe-
szélhetetlensége miatt nem válhat múlt idővé, tele-
vénnyé, miként a fa lehullott lombja - írja Döbrentei 
Kornél költő Csodaszarvasból bűnbak című vita-
cikkében (Magyar Nemzet, 2002. január 26.). 

XX. századi neurózisaink egyik forrása, közel-
múl tunk ezernyi népbetegségének kiváltó oka a ki-
beszélhetetlenség, valóban. Ebben a lélekben ne-
hezen múló században nem volt mód és lehetőség, 
politikai szándék rendezni végre közös dolgainkat, 
szót ejteni - főképpen társadalmunk mélyrétegei-
ben - , tisztázó beszélgetések során közös véle-
ményt kialakítani e század fontosabb történelmi 
eseményeiről. A második világháborúról, az ötve-
nes évekről, ötvenhatról, vidéken a téeszszervezés 
időszakáról, a rendszerváltoztatásról. Mostantól 
kezdve az emberbőrbe kötött irodalom korszaka kezdődik 
- örvendezett Németh László az 1940-es évek ele-
jén a Magyar Csillag folyóiratban a falukutatók 
szociológiai felméréseket, paraszti életíró műveket 
felkutató, kincskereső munkája láttán. Mennyi tár-
sadalmi értetlenség és neurózis okafogyottá vált 
volna, ha ez a folyamat folytatódik! Nem folytató-
dott, nem folytatódhatott. Az 1960-as, 1970-es 
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években a Hazafias Népfront szűkre szabott kere-
tein belül elindulhattak ugyan helyi értékekre figye-
lő, a lokálpatriotizmus adta energiákat mozgósító 
- nem egyszer narodnyiksággal vádolt - „hon-
mentő" kezdeményezések, azonban ezek a politi-
ka által félszívvel és félpénzzel támogatott, meg-
tűrt kategóriába sorolt óvatos próbálkozások csu-
pán arra voltak elegendőek, hogy az igény létét 
igazolják. (Éppen ezért jár tiszteletteljes főhajtás 
azoknak, akik nem engedték kialudni a tüzet, akik 
évtizedeken át, többek között e folyóirat hasábjain, 
a kishaza értékeinek felkutatásán keresztül a na-
gyobb haza értékeinek létére és fontosságára fi-
gyelmeztettek.) Az értékőrző' szemlélet megma-
radt, s ennek tulajdoníthatóan megőrizték e kor 
szereplői a háborúból hazamentett térképtáskában 
lapuló naplótöredékeket, az adó- és beszolgáltatá-
si íveket, letűnt korok fény- és tényképeit. 

Ez a Néma Sándor szerkesztésében és a Kisal-
földi Szemle kiadásában megjelenő füzet , Göcsei 
Imre hadifogolynaplója egy sorozat elindítását, te-
hát a közös emlékezet felidézését ígéri. 

Az 1915-ben született szerző karpaszományos-
ként esik fogságba a 91. gyalogezred I. zászlóalj el-
ső századának parancsnokaként. Az ekkor már 
doktori fokozattal rendelkező „féltiszt" szerencsé-
je, hogy mindez Európa boldogabbik felén törté-
nik, hiszen a hadifogolysors Dániában még az el-
viselhetőség határain belüli megpróbáltatásokkal 
jár. A hadifoglyok kijárhatnak a holland határ mel-
letti táborból, könyvet kölcsönözhetnek a közeli 
városból, fürödni járnak a tengerre. Később, az an-
gol zónában szigorodik azért a helyzet, szögesdró-
tot kerítenek foglyaink hazavágyó álmai köré, az 
élelmiszerellátás is akadozik, a hazatérés időpont-
ja egyre késik, egyre bizonytalanabbá válik. A nél-
külözések és a honvágy megérlelik a szökés gon-
dolatát, 1946 áprilisa már itthon köszöntheti a 
szerzőt. Ennyi röviden e kis füzet mondandója. 
Persze azért ennél lényegesen több, hiszen a kor-
dokumentum tényén, a háborúvég felidézésén túl 
szerzőnk a megjelenítés mívességére is gondot for-
dít. A földrajztudós naplója írása közben maga 
mellé engedi a költőt, hogy a megtapasztalt tájak 
leírásában segítségére lehessen. íme: „Pilsen után 
gyönyörű táj következik, a Cseh-Erdő. A Mze völ-
gyét kísérjük. Gyönyörű kanyonvölgy, jobbról, 
balról apró patakok sietnek a folyó felé, néha sel-
lők fehér habjai zuhognak alá. Fenyvesek szál-
egyenes törzsei, haragoszöld koronái, sziklafalak 
sötét bércei, alagutak ásító torka teszik változatos-
sá a vidéket." Dániában, a tengernél: „Előttem az 
öböl haragos, piszkos, szürke vize hullámzik. Víz, 
víz, mindenüt t csak víz, ameddig a szem ellát. 
Szürke köd ereszkedik fölé. Zajló, morajló loccsa-
nással csapódik a víztömeg a parthoz. Távol egy 
csónak körvonalai sötétlenek a ködtenger szürke-
ségében." Még szökés közben is rá-rácsodálkozik 
a tájra: „Lenn a völgy legmélyén sebesen kanyarog 
az Inn fehérfodros halványzöld vize, tükrén táncol 
a csillogó napsugár, amely néhol sötétebbre, má-

sutt barnásra vagy egészen világoszöldre vará-
zsolja a vizet." 

Az egyre kínzóbb honvágy érzékletes megjele-
nítésén túl Göcsei Imre gondot fordít arra is, hogy 
a magyar katonák tisztességét, becsületességét, 
üdítő humorát hangoztassa, hogy védje a mundér 
becsületét. A későbbi évtizedek rágalmai szorítják 
őt erre, hiszen annyi átkot és rágalmat szórtak ez 
alatt az esztendők alatt a magyar katonákra, me-
lyet lemosni leghatékonyabban talán ilyen tisztán 
őszinte, halk szavú visszaemlékezésekkel lehet. 

Kozma Huba 

DR. KUBASSEK JÁNOS: 
Jeles világjárók nyomdokain 

Egy életen át adósok vagyunk egymásnak és 
önmagunknak a megszerzett tapasztalatok átadá-
sával, ismereteink megosztásával. Nem feledhet-
jük elődeink tevékenységének tanulságait a jelen 
és a jövő érdekében - vallja dr. Kubassek János 
geográfus, tudománytörténész, az érdi Magyar 
Földrajzi Múzeum igazgatója a Jeles világjárók 
nyomdokain című sorozat első könyvében. Ennek a 
gondolatnak - az adósság törlesztésének - jegyé-
ben született meg a folytatás a második kötet is, 
melyet 2001 novemberében ismertetett a szerző a 
helyi Csuka Zoltán könyvtárban. Csokorba gyűj-
tött életrajzok, útleírások, tanulmányok, értekezé-
sek, forráspublikációk, levelek, interjúk tükrében 
osztja meg velünk mindazt, amit negyedszázad 
folyamán kutatott, előtérbe állítva a jeles magyar 
világjárók érdemeit. Kubassek János küldetést tel-
jesít: megemlékezik ismert és kevéssé ismert hon-
fitársainkról, akik többnyire „tarisznyás turista-
ként", önerejükből jutottak el távoli tájakra. Kü-
lönböző célkitűzések motiválták őket: őshazakere-
sés, hittérítés, tudományos kutatómunka, földraj-
zi, geológiai, régészeti, néprajzi megfigyelések, 
természettudományi, botanikai, zoológiai gyűjté-
sek, vagy éppen a vadászszenvedély. De akadtak 
köztük - egy-egy történelmi sorsfordulót követő-
en - hazájukból politikai, gazdasági okokból kény-
szerült kivándorlók is. Az utóbbiak közül meg kell 
említenünk Xantus Jánost, aki az 1848-1849. évi 
szabadságharc után emigrált. Teleki Pál és 
Almássy László neve a második világháborút idé-
zi, míg Siklós István az 1956-os forradalom után 
hagyta el az országot. Igen színes a paletta. 
Kubassek János gyűjteményében olvashatunk a 
világhírre szert tevő székely vándor Körösi Csorna 
Sándorról és a többi magyar Ázsia-utazóról: az 
Észak-Urált térképező Reguly Antalról, a Transz-
himalája felfedezőjéről, Lózy Lajosról, a Bel-
ső-Ázsia ősi kultúráit jól megismerő Stein Aurél-
ról, a Tien-Sant feltáró Prinz Gyuláról, a „sánta 
dervisprofesszor" Vámbéry Árminról, Cholnoky 
Jenőről, a sokoldalú tudósról, Baktay Ervinről, In-
dia szerelmeséről. De nem maradnak ki a sorból a 
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híres Afrika-kutatók sem: így Magyar László, aki a 
Szaharában tett felfedezéseket, az elhíresült 
Almássy László (film is készült róla), és aki a Ru-
dolf és a Stefánia tavat fedezte fel és nevezte el: Te-
leki Sámuel. 

A ismert világjárók mellett helyet kapnak a 
műben méltatlanul elfelejtettek, így Tarday Emil 
vagy Sáska László orvos és természetbúvár, de a 
kötetben szerepel két vállalkozó szellemű fiatal-
ember, Sulkovszky Zoltán és Bartha Gyula motor-
kerékpáros világkörüli utazó is. Nem véletlen, 
hogy a világjárók között milyen sok erdélyi szár-
mazású található. Többnyire a nagyenyedi és ko-
lozsvári kollégiumok termelték ki e haladó szelle-
mű vállalkozókat. Körösi Csorna Sándor, Teleki 
Sámuel, Wass Sámuel, Berzenczei László, Sáska 
László, Rónai András - valamennyien Erdély szü-
löttei. 

Kubassek János kutatásainak eredményeit bel-
és külföldi tudományos fórumokon, konferenciá-
kon ismertette. Munkásságának nagy értéke a pre-
cizitás. N e m elégszik meg a tények elfogadásával, 
utánajár, pontosítja, kiegészíti, javítja kutatótársai-
nak megállapításait. Minden sorából kicseng az el-
ismerés, tisztelet hangja a híres elődök iránt. A fel-
soroltak ugyanis Kubassek János elődei, hiszen ő 
maga is hivatott világutazó. Már egyetemista ko-
rában bejárta példaképe, Körösi Csorna Sándor út-
ját, s még ott szerzett súlyos betegsége sem gátolta 
további pályafutását . Munkája során öt kontinens 
nyolcvanegy országába jutott el. Részt vett a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Afrika-expedícióján 
(1987-1988-ban), tisztázta Almássy László útjának 
körülményeit, de napjainkban is számontartja, fi-
gyelemmel kíséri a földrajztudomány fejlődését. 

A Jeles Világjárók nyomdokain című művének 
második kötetében megismerkedhetünk az érdi 
Magyar Földrajzi Múzeum megalakulásának tör-
ténetével, amikor dr. Balázs Dénessel együtt sok 
küzdelem árán létrehozták ezt a kulturális intéz-
ményt. 

Dr. Kubassek János munkája érdekes és tanul-
ságos olvasmány. Az igényes, szép kiadás, a cso-
dálatos színes fényképek (a szerző fotói) bemuta-
tása a Dénes Natúr Műhely érdeme. 

Dr. Kerékgyártó Imréné 

ÁG TIBOR: 
Csináltassunk hírharangot 

A Csudahalott balladánkban - amely allegori-
kus üzenete révén ma éppoly „modern", mint ke-
letkezése idején volt - , a magát halottnak mutató 
Bálint vitéz édesanyja azt ajánlja fiának, hogy Csi-
náltassál hírharangot, / Húzasd meg a halálodra, / 
Mind elgyünnek a szép jányok, / A szép jányok, szép 
legínyek, / Köztük lesz majd szép Ilona. 

Ezzel a népballadával kezdődik a Nagyme-
gyeren élő Ág Tibor népzenekutató most megje-

lent gyűjteményes kötete. Mivel a szerző életútját 
jól ismerem, számos gyűjtőútjára is elkísértem, 
ezért könnyen lehet elfogultsággal vádolni engem, 
ha azt mondom, hogy Ág Tibor a mai népdalgyűj-
tők között a legelsők közé sorolandó. Elfogult va-
gyok, hangsúlyozom, de nem hiszem, hogy sokat 
tévedek e rangsor megállapításakor. Ebbe az is be-
lejátszik, hogy tudom, Ág Tibor Felvidéken egy 
egyszemélyes akadémiának számít, akinek „bol-
dog őse', elődje van, de utódja sajnos senki. Mivel 
ismerem a lakásán sorakozó magnetofon felvéte-
lek és a lejegyzéseket tartalmazó füzetek hatalmas 
számát, nehezen érthető, hogy az utóbbi éveket le-
számítva alig jelent meg valami ebből a gazdag 
anyagból. Az 1974-ben kiadott Édesanyám rózsafája 
(Palóc népdalok) és szintén a pozsonyi Madách 
Könyvkiadónál megjelent Vétessék ki szóló szívem 
című népballadákat tartalmazó kötetet említhe-
tem, amelyek nem hiányozhatnak egyetlen nép-
dalt szerető, népdallal foglalkozó kutató polcáról 
sem. És aztán hosszú ideig mintha semmi sem tör-
tént volna. Publikációban semmi, de a felvételeket 
illetően hatalmas anyag gyűlt össze. Tudom, hogy 
a Nyitra-vidéken gyűjtött népdalok és szokásda-
lok csak két-három kötetben férnének el. Most 
ezek sorából örömünkre meg is jelent egy, csak a 
népballadákat tartalmazó kötet, amelynek gaz-
dagságát és értékét jelzi, hogy ehhez mérhetőt az 
elmúlt évtizedekben csak Kallós Zoltán tudott 
összegyűjteni és megjelentetni. 

Nem lennék igazságos, ha nem említeném meg 
a dunaszerdahelyi Lilium Aurum Kiadót és a 
Gyurcsó István Alapítványt, akik az elmúlt tíz év-
ben Ág Tibornak több, jobbára füzet nagyságú kot-
tás kiadványát megjelentették. Ez utóbbi adta ki 
kazetta- és CD melléklettel a mostani kötetet is, 
amely negyven balladát (és annak előkerült válto-
zatait) tartalmazza. 

A régi (középkori eredetű) balladák közül hu-
szonegy él vagy élt a szlovákiai magyarság köré-
ben. A balladaszerű régi énekek közül a Virágok ve-
télkedése, a XVIII-XIX. századi ponyvaballadából 
hat, a betyárballadák minden típusa, az újak közül 
tizenegy típus ismert. A legépebb és legarchaiku-
sabb változatokat a Nyitra-vidéki magyarság őriz-
te meg. A szépszámú és nagyon értékes anyag sok 
izgalmas témát rejteget. 

A hely szűkös volta nem engedi meg hogy fel-
soroljuk mindegyiket, de ha választani kell, akkor 
a hallott Csudahalott balladánkon kívül a Vi-
csápapátiban 1978 telén előkerült négy versszak-
ból álló Kevély katonácskáról szólnék, amely érezhe-
tően egy balladának csak fele. Azért is ezt válasz-
tottam, mert együtt voltam Ág Tiborral annál a 
Vida Jánosnénál, akinél lakodalmi szokásdalok fe-
lől érdeklődtünk. És egyszer csak váratlanul egy 
olyan énekbe kezdett, amit - utóbb, a támlapokról 
kiderült - Kodály is gyűjtött a század elején, de az-
óta senki nem hallotta. Erről az útról és ballada-tö-
redékről a Babilonban ez nem így van című köny-
vemben részletesen írtam, ezért most csak annyit, 
hogy a Klézsén Kallós Zoltán gyűjtötte egyik bal-
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ladában szintén ott szerepel az a kevély katona, 
akiről ez a típus a nevét kapta. 

Befejezésként azt a Kodály idézetet választot-
tuk, amellyel Ág Tibor is zárja balladagyűjtemé-
nyének előszavát, s amely mögé, mint jó kertészt, 
oda kell képzelnünk azt a 73 éves népdalgyűjtőt. 
„Gyűjtőút legnagyobb eredménye, kincse, nem a 
dalok - írja Kodály egyik jegyzetében - , hanem az 
a meggyőződés, hogy a nép még él, és tovább tart-
ja vállán az országot. Addig van ország, míg nép 
van. Addig van nép, míg dala van. Fa gyökere föld 
alatt, föld feletti részét tördelheti vihar, még 
mennykő sem pusztíthatja el mindig. Lombja le-
hull, de újra kizöldellik, míg ép a gyökere. A jó 
kertész a gyökereket ápolja. . ." 

Móser Zoltán 

HARANGOZÓ IMRE: 
Elmentem a Szent Están templomába 

A könyv alcímében szereplő kalandozások kifeje-
zés, mint műfaji meghatározás, rendkívül találó. A 
kaland szó - Bárczi Géza Szófejtő szótára szerint - a 
latin calendae szóból ered, a kalandos társaságok a 
középkorban polgári, vallásos szervezetek voltak, 
melyek minden hó első napján ültek össze közös 
istentiszteletre, étkezésre, közös dolgaik megtár-
gyalására. Az elsőkről a XI. századból van ismere-
tünk, Kolozsvár Hóstátnak nevezett városrész-
ében pedig egészen az 1940-es évekig működtek 
ilyen nevű társaságok, amint azt többek között 
Keszi Kovács László kutatásaiból tudjuk. Kalan-
dos vállalkozás tehát Harangozó Imre könyve, a 
kaland szóról pedig értelmező szótárunk egyebek 
mellett azt írja, hogy „kockázatos vállalkozás". A ka-
landozás fogalmáról pedig szó szerint ezt olvashat-
juk az Értelmező Szótárban: „kalandos vándorlás, 
bolyongás". 

Pedig nem hiszem, hogy az Értelmező Szótár 
szerzőinek lett volna sejtésük Harangozó Imre 
húsz esztendő múlva megjelenő könyvéről! 

„Kalandos vállalkozás, bolyongás"! Benne van te-
hát a távoli, titokzatos világok csábításának ellen-
állni nem tudó Odüsszeusz évezredekre jelképpé 
váló utazásainak hajtóereje, benne van honfoglaló 
eleink hol alkalmi portyázásnak, hol tudatos hadi-
cselekménynek tekintett „kalandozásáénak han-
gulata, vagy a nemrég elhunyt Thor Heyerdal akár 
haszontalannak is mondható, ám teljesítményét 
tekintve mindenképpen lenyűgöző, óceánokat át-
szelő vállalkozásainak indítéka. 

Az örök emberi kíváncsiság, az ismeretlen, 
vagy kevéssé ismert földi és égi világok vonzása, a 
felfedezés vágya hajtotta Harangozó Imrét is, ami-
kor nem annyira térben, mint inkább időben, vagy 
talán egy ki tudja melyik dimenzióban való kalan-
dozásai nyomán ez a könyv megszületett. 

Maga a könyv négy fejezetből, pontosabban 
hét nagyobb részből áll. 

Gazda József kovásznai tanár, a csángók elkö-
telezett kutatója Előszavát a szerző Bevezetése kö-
veti. Ebben a gyűjtés indítékait és a válogatás 
szempontjait igyekszik megfogalmazni, mégpedig 
a következőképpen. „Amolyan számadásféle tehát ez 
a kötet. Másfél évtized kalandozásainak összegezése. A 
kalandok színtere a magyarok földje, múltja és jelene, 
célja pedig az ebből következő jövendő, egy sokat szenve-
dett és hitem szerint jobb sorsra érdemes nép jövendő-
je." Később még egyszer visszatér a kötetben kö-
zölt archaikus imák összeállításának szempontjai-
ra, „...jelen válogatásunk sem néprajzi, sem földrajzi 
tekintetben nem teljes. Pusztán a szövegek szépsége, 
vallási tisztasága és hitbéli teljessége indokolja e szerény 
válogatás közzétételét..." 

A szívből jövő bevezető u tán következik a négy 
nagy fejezet. Az elsőben a moldvai magyarokról 
szóló tanulmányok kaptak helyet, nevezetesen a 
gyimesi és a moldvai csángó népcsoport ismérvei, a 
peremterületeken megfigyelhető népi emlékezetről 
szóló írás, továbbá nemzeti szentjeinknek a moldvai 
csángók templomaiban, de főként népi emlékeze-
tében élő tisztelete. A második fejezet az Emlék-
nyomok régi hitvilágunkból címet viseli, és olyan 
írásokat találhatunk benne, mint a „hegyet hágék, 
lőtőt lépék", valamint a „két fa között besütött a 
holdvilág" motívum elemzése, továbbá a magyar 
hagyomány táltosa és a szibériai sámán alakjának 
hasonlóságával és eltéréseivel foglalkozó gondola-
tok. Az ezután következő két rész inkább adattár-
nak tekinthető: a harmadik Ráolvasásokat és ar-
chaikus imádságokat tartalmaz, a negyedikben 
pedig a „keleti végekről", vagyis Moldvából és a 
gyimesekből való meséket és mondákat olvasha-
tunk. A négy nagy fejezetet követi a gyakorlatilag 
két részből álló Függelék: a Népélet képekben című 
fényképanyag, valamint a Szól a kakas már címet vi-
selő CD lemez, és hanganyagának írásban is kö-
zölt szövege. A könyv fejezetit gazdag jegyzet-
anyag kíséri s bőséges irodalomjegyzék zárja. 

Ahogyan a hagyományos népi kultúra is két 
szférára, a racionális és az irracionális világra ta-
golódik, úgy válik ketté Harangozó Imre könyvé-
nek anyaga is. Egyfelől hallatlanul sok fontos, ed-
dig nem - vagy nem így, nem innen - ismert anya-
got, adatot közöl, számos értékes téglával gyara-
pítja népi hitvilágunk ismereteink palotáját. Na-
gyon fontos, hogy a szerző nem csak hagyomá-
nyos műveltségünk végvárainak övezeteiben, de 
ország szívében lévő szülőfalujában, a Békés me-
gyei Újkígyóson és környékén is megtalálta népi 
kul túránk számos archaikus elemét, bizonyítva 
ezzel, hogy ebből a szempontból nincs terméket-
len talaj. Természetesen a leggazdagabb gyémánt-
mezők a földrajzilag elzárt, politikailag elszigetelt 
vidékek, innen származnak a legértékesebb „lele-
tek". Említhetem a szabad ég alatt való gyónás emlé-
keit, a gyimesi Babba Mária alakjához kötődő hie-
delmeket, a gyémántot fújó kígyók esetét, vagy a 
moldvai táltos papról - János papról - szóló emléke-
zést, amelyben nem nehéz fölismernünk Petrás 
Incze János XIX. századi klézsei lelkész folklori-
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zálódó alakját. Számomra a legmegkapóbb monda 
ebben a könyvben a máriaradnai templomot fosz-
togató szovjet katona megmerevedett alakja, akin 
- akárcsak az egykori, csíksomlyói Szűzanya szob-
rát rongálni akaró tatáron - beteljesedik az Úristen 
védelmet nyújtó szándéka. 

És itt van a moldvai csángómagyarok körében 
élő apokrif imádságok kiapadhatatlan forrása! Az 
archaikus imádságok nagyasszonya, Erdélyi Zsu-
zsanna által fakasztott forrás évtizedek óta oly 
gazdagon buzog, hogy még mindig jut belőle a 
szomjazóknak. Ezek az „este lefektükben, reggel 
felkeltükben" elrebegett imádságok azonban nem-
csak a kereszténység előtti és a középkori keresz-
ténység magyar hitvilágának emlékeit őrzik, nem-
csak nyelvünk évezredek óta, népköltészetünk év-
századok óta csiszolódó gyémántszemei, hanem a 
Moldvában sok helyen már csak búvópatakként 
létező magyar nyelv, az iskolából, a templomból 
kitiltott, a halott melletti virrasztásokban is már 
alig-alig megtűrt anyanyelvünk utolsó mentsvá-
rai. Ha ezek is kikopnak a szájból, elporladnak a 
lélekben, akkor valóban bekövetkezik a Kányádi 
Sándor látomásában megidézett kor, amikor „igé-
vel élnünk többé nem lehet". 

Harangozó Imre könyvében sajátos módon ele-
gyednek a tényszerű adatközlések és ezek felett, 
sokszor csak ködszerűen lebegő, alakjukat gyak-
ran változtató, vagy éppen alaktalan sejtések, ál-
mok, látomások. A könyvnek ezekben a részeiben 
a szerző éppen úgy kergeti a „köd előttem - köd 
utánam" sejtelmeket, mint eleink űzték a maguk 
csodaszarvasát. Ugyanazzal az elszántsággal, 
ugyanazzal a földöntúli reménykedéssel. Ugyan-
úgy csalogatják őt ezek a nem evilági „látomások" 
a mesék és a mondák világába, mint Hunort és 
Magort, vagy Szent Lászlót és vitézeit vezette a 
szarvas - hová is? 

Az új hazába? Az új templomok fölépítéséhez 
legalkalmasabb helyekre? 

Vajon Harangozó Imrét hová csábítják, merre 
vezetik a táltosok, a Babba Máriák, a ráolvasok, az 
időtlenségből visszhangzó imádságok? Oda-e, 
ahol „Vak ügetését hallani Eltévedt hajdani lovasnak", 
s ahol „Volt erdők és ó-nádasok Láncolt lelkei riadoz-
nak."? A „Csupa hajnali eszelősök" bozótjába? Vagy 
pedig tudatosan halad majd az úton a Kodolányi 
János, Lükő Gábor, Erdélyi Zsuzsanna és mások 
által kijelölt irányban, s úgy jár majd, mint a mese-
beli kispásztor, aki elveszett báránykáját keresve 
csodálatos birodalmat talált magának? 

Ki tudja? Ilyenkor érezhetjük igazán nyomasz-
tónak az egészséges néprajzi és hitvilágbeli köz-
gondolkodás hiányát. Azt, hogy az effajta témá-
nak nincs kísérleti terepe, nincsen fóruma, csak 
magányos gondolkodói, álmodozói vannak. Akik-
nek munkájára az idézőjeles és az anélküli szak-
emberek vagy legyintenek, vagy sortüzet zúdíta-
nak. Ilyenkor sajnálhatjuk igazán, hogy még a ka-
tolikus egyházban is akadnak, akik legszíveseb-
ben máglyára küldenék azokat, akik a népi vallá-
sosság archaikus elemeinek varázslatos világát 
kutatják. Pedig hát bizonyos körülmények között 
nem a papság, hanem ezek a mély lelki meggyőző-
désből fakadó vallásos érzelmek őrizték és őrzik 
meg az embereket a katolikusságban, a keresz-
ténységben. Élő - ma még élő - bizonyság rá a 
moldvai csángók történelme. 

Végigolvasva Harangozó Imre népi hitvilá-
gunk forrásainál való kalandozásait, akár úgy is 
érezhetjük, hogy a szerző a maga örömére és gyö-
nyörűségére állította össze ezt a könyvet. Feleleve-
nítette a számára legkedvesebb adatközlőinek 
énekeit, bemutatta az általa legszebbeknek tartott 
fényképeit, ismertette a hagyománnyal kapcsola-
tos kedvenc elméleteit. Ha így gondoljuk, rosszul 
ítéljük meg a szerző szándékát. 

Mert az a könyv mindnyájunknak készült! 
Mindnyájuknak, de elsősorban azoknak, akik sze-
retnének rátalálni a magyar hagyományos mű-
veltség szóban, dallamban, faragott vagy hímzett 
tárgyaiban rejlő szépségeire. Akik szeretnének el-
tűnődni a hagyomány rendező elvein, sokszor 
csak álmodható, sejthető, mégpedig sokfélekép-
pen sejthető összefüggésein. Harangozó Imre 
könyve nem arra való, hogy itt-ott, olykor-olykor 
beleolvassunk. Ettől ugyanis csak a csángókkal és 
általában a hagyományos magyar kultúrával kap-
csolatos félműveltségünk erősödik, márpedig az 
már éppen eléggé kialakult. Ezt a könyvet - mint 
általában minden értékes művet - az első sortól az 
utolsóig el kell olvasnunk. Nem kell mindent elfo-
gadnunk, de minden adatát, gondolatát meg kell 
ismernünk, hogy beépülhessen véleményünkbe. 
Hogy otthonosabban, sőt: otthon érezhessük ma-
gunkat a magyar lélek gazdag rejtelmeiben, a ma-
gyar térben és a magyar időben. 

Nagy szükségünk lesz erre az erőre, a reánk 
következő esztendőkben! 

Halász Péter 
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Szolnok megyében; Pató Mária: Vezéry Ödön szol-
noki főszerkesztő; Szebenyi Nándor: Újabb adatok a 
Szolnoki Művésztelep történetéhez - Zombory La-
jos; Zsolnay László: Barokk kutatás Jász-Nagykun-
Szolnok megyében. 

Erdővidéki Lapok. Néprajzi, helyrajzi és nép-
rajzi folyóirat. Szerk.: Demeter László. Kiadja a 
baróti Gaál Mózes Közművelődési Egyesület és az 
Image Design kft. Bárót, 2001.1. sz. 36 old. - A tar-
talomból: Egyed Ákos: Az Olvasóhoz; Kisgyörgy 
Zoltán: Neves kutatók az erdővidéki ásványi kin-
csek nyomában I.; Dénes István: Szemelvények a 
homoródalmási Orbán Balázs barlang kutatástör-
ténetéből és a hajdani barlang látogatásokból; 
Cserey Gábor: Macskalyuk, a Cserey család ágos-
tonfalvi erdője; Sylvester Lajos: Mikor és miért volt 
baj Köpecen?; Hoffmann Edit: A baróti közbirtokos-
sági kultúrház építésének története; Lőrincz Sán-
dor: Erdővidék növény és állatvilágáról; Demeter 
László: Az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc háromszéki hősei; Demeter Lajos: Benkő Ger-
gely, „ki a Bibliát karddal cserélte fel". 

Erdővidéki Lapok. Néprajzi, helyrajzi és nép-
rajzi folyóirat. Szerk.: Demeter László. Kiadja a 
baróti Gaál Mózes Közművelődési Egyesület és az 
Image Design kft. Bárót, 2001.2. sz. 36 old. - A tar-
talomból: Demeter László: Gondolatok a millenniu-
mi esztendő végén; Kisgyörgy Zoltán: Neves kuta-
tók az erdővidéki ásványi kincsek nyomában II.; 
Kolumbán Vilmos József: Az 1785-ös nagybaconi zsi-
nat; Cserey Gábor: Történeti adatok Barótról Pesty 
Frigyes nyomán; Ozsváth Gábor: „Jedző Könyve 
Az Nemes Barothi Malmos Gazdaságnak Amely 
Költ Az 1841ik Évben" I. (1841-1879); Balassa Iván: 
Történeti néprajzi adatok Erdővidékről; Sepsiszéki 
Nagy Balázs: Erdővidék népességének demográfiai 
helyzete, etnikai tagolódása a XX. század végén; 
Pozsony Ferenc: Salat Zakariás Erzsébet: Asszony-
élet Erdővidéken; Urák István: A kis őrgébics - Er-
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dővidéken; Boér Imre: A hazáért harcoltak; Demeter 
Lajos: Farczádi Józsa János, a pedagógus esperes 
(1761-1820); LSrincz Sándor: „Dungó" portyaút. 

Erdővidéki Lapok. Néprajzi, helyrajzi és nép-
rajzi folyóirat. Szerk.: Demeter László. Kiadja a 
baróti Gaál Mózes Közművelődési Egyesület és az 
Image Design kft. Bárót, 2001.2. sz. 36 old. - A tar-
talomból: Kós Károly: Erdély; Egyed Ákos: Gondo-
latébresztő adatok Bodos falu történetéből; Szőcsné 
Gazda Enikő: Egy vargyasi népítélet 1792-ből; 
Ozsváth Gábor: „Jedző Könyve Az Nemes Barothi 
Malmos Gazdaságnak Amely Költ Az 1841^ Év-
ben" II. (1841-1879); Boér Imre: Magyarhermány 
belterületének helynevei, azokhoz kötődő élmé-
nyek a két világháború között I.; Jánosi József. Erdő-
vidéki kecskejárás; Urák István: Fecskék Erdővidé-
ken; Cserey Gábor: Mikor született Cserey Mihály?; 
LSrincz Sándor: Tortoma-Tirkó portyaút . 

Ethnica. Szerk.: Ujváry Zoltán. Kiadja a Debre-
ceni Egyetem Néprajzi Tanszék. Debrecen, 2002.1. 
52 old. - Ujváry Zoltán: Dankó Imre 80. születés-
napjára; Kósa László: Dankó Imre nyolcvanéves; 
Örsi Julianna: Dankó Imre, az iskola- és múzeum-
alapító; Jósvainé Dankó Katalin: Dankó Imre és a sá-
rospataki Rákóczi Múzeum; P. Szalay Emőke: Bajai 
kitérő; Havassy Péter: Dankó Imre gyulai évei 
(1958-1964); P. Szalay Emőke: Dankó Imre pécsi 
évei; Vajda Mária: Dankó Imre debreceni évei, évti-
zedei; V. Szathmári Ibolya: Dankó Imre és a Déri 
Múzeum bolgár kapcsolata, Bartha Elek: Dankó 
Imre és a Debreceni Egyetem; Balassa Iván: Emlé-
keim Dankó Imréről; Voigt Vilmos: A tevékenység 
igenis boldogít! - Ezt példázza Dankó Imre életút-
ja is; Viga Gyula: Dankó Imre vásárai; Keményfi Ró-
bert: Dankó Imre, a könyvtáros; Jung Károly: Miről 
beszélnek a délvidéki harangok; Edelényi Adél: Az 
Arthur-mondakör és a templomos-mondák kap-
csolatai; Papp Richárd: Szakrális és etnikai tartal-
mak Vajdaság felekezeti életében; Pacsai Imre: Az 
uráli és az altáji népek szokásjogát tükröző elemek 
az orosz és a szlovák folklórban; Csáki Éva: Bűvös 
számok az iszlám előtti török és a kereszténység 
előtti ősi magyar vallásban; Ujváry Zoltán: A nép-
dalgyűjtő Ján Kollár; Vitéz Ferenc: Beszélgetés 
Stefanovics Elemér nádudvari naiv festő és népi 
szobrásszal; Bődi Erzsébet: Jellegzetes főtt tészták 
és levesbetétek a gömöri táplálkozáskultúrában; 
Bánkiné Molnár Erzsébet: Vízi haszonvételek a Kis-
kun Kerületben; Madaras László: „A Kárpát-me-
dence a steppe utolsó állomása" (Gondolatok a ké-
sei népvándorláskor néhány elméleti kérdéséhez). 

Fejezetek Csallóköz művelődéstörténetéből. 
ACSJTF Győr, 2001.150 old. - Liszka József: A tradi-
cionális paraszti kultúra Csallóközben; Kovátsné 
Németh Mária: Csallóközi iskoláztatás 1868-2000; 
Nóvák Veronika: Iskolák Somorján. 

Fekete János: Kiskunfélegyháza utcanevei. Ki-
adja az Önkormányzat. Kiskunfélegyháza, 2000. 
224 old. 

Felpéc. írta: Magyar Katalin és Dombi Alajosné. 
Felpécért Alapítvány. Felpéc, 2001. 334 old. 

Fercsik Mihály: Ahol élünk. írások a Galga 
mentéről. Galga Menti Műhely 7. Gondozta: Aszta-
los István. Aszód, 1999.229 old. 

Forgó Géza: Horthy Makón. A Makói Keresztény 
Értelmiségi Szövetség füzetei 30. Kiadja a Városvédő-
és Szépítő Egyesület. Makó, 2001. 64 old. 

Gaal György: Kolozsvár. Mülenniumi kalauz. 
Polis Könyvkiadó. Kolozsvár 2001.185 old. 

Gaál Dezső-Gaál Dezsó'né-Hunyák Julianna: 
Őrségi fenyvesek ölében. Történetek, emlékképek 
Szatta múltjából: Szatta. 2001.162 old. 

Gömöri János: A avar kori és az Árpád-kori 
vaskohászat régészeti emlékei Pannóniában. Ma-
gyarország iparrégészeti lelőhelykatasztere I. Vas-
művesség. Soproni Múzeum Régészeti Gyűjtemé-
nye és MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai 
Munkabizottsága. Sopron, 2000. 373 old. 

Győregyházmegyei almanach. Schematizmus 
dioecesis Jaurinensis. Szerk.: dr. Bóna Lajos és Né-
meth Gyula. Győri Egyházmegye. Győr, 2001. 224 
old. 

A Győri Püspöki Kincstár. írta: H. Kolba Judit, 
Hapák József. Magyar Könyvklub. Bp. 2001.136 old. 

Dr. Henkey Gyula: A magyarság és más kár-
pát-medencei népek etnikai embertani vizsgálata. 
Túrán Könyvek 2. Magyar Őstörténeti Kiutat és Ki-
adó Kft. Bp. 2002. 208 old. 

Herepei János: A kalotaszegi templomok, cin-
termek és temetők régi sírkövei. Művelődés Ki-
adó. Kolozsvár. 2001.123 old. 

Horváth Mátyás: A szabadkai gimnázium 100 
éve (1890-1990). Bácsország-könyvek 8. Grafo-
produkt. Szabadka, 2001.108 old. 

A Huszár Gál Városi Könyvtár emlékkönyve 
1951-2001. Szerk.: Gyurics Zoltánné és Kimlei Péter. 
Kiadja a Könyvtár. Mosonmagyaróvár. 2001. 46 
old. 

Imre Béla: Városomról - városunkról. Váloga-
tás győri írásaiból. Hazánk. Győr, 2001. 236 old. 

Kalocsai Péter-Molnár József: „Balra tarts, 
jobbra előzz!" Magyarország városi közlekedése 
régi képeslapokon. BKLK Szombathely. 2001. 127 
old. 

A Kazinczy Ferenc Társaság tájékoztatója. Ki-
adja a Társaság. Sátoraljaújhely, 2002. 34. sz. 12 
old. - A tartalomból: Gömörszőlősön alkot E. Ko-
vács László, a Magyar Kultúra Lovagja: kedvenc 
témája a helyi táj; Boruth Andor és a tátraszéplaki 
művészet; Kováts Dániel: Adalékok az ifjú Kazin-
czy gondolkodásának formálódásához; Viga Gyu-
la: Dankó Imre professzor, a Kazinczy Ferenc Tár-
saság tiszteletbeli tagja 80 éves. 

Kedves Gyula-Zachar József-Zachar Péter 
Krisztián: 1848/49-ről százötven év távlatából. 
Siklósi Füzetek. Szerk.: dr. Simor Ferenc. A Siklósi 
Vár- és Múzeumbaráti Kör kiadványa. Siklós, 
1999.84 old. - Dr. Simor Ferencné: Előszó; Zachar Jó-
zsef: 1848/49-ről százötven év távlatából; Zachar 
Péter Krisztián: A schwechati ütközet újabb forrá-
sok tükrében; Kedves Gyula: A tavaszi hadjárat . 
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„...Ki ismeret vérünk ízét, tégy vallást karszti 
kő!" I. világháborús emlékek és emlékhelyek az 
Isonzó völgyében és a Doberdó fennsíkján. Szerk.: 
Truka Istvánná. Kiadja az Isonzó Baráti Kör. Győr-
Szombathely. 2002.6 old. 

Ki kicsoda Győrben? 2001. Ász-Press Kiadói 
Bt. Nagykanizsa, 2001. 222 old. 

Kincseink. Irat- és levéltári kutatások 1996-tól 
2001-ig. Győrszentiván a millennium évében. 
Szerk.: Góczán Károly. Kiadja a Szentivániak 
Szentivánért Alapítvány. Győr. 2001. 173 old. -
Tamasics Jánosné: A néphagyomány ápolása az 
óvodánkban; Ráczkevei Istvánná: A győr-szentiváni 
könyvtár története; dr. Gunyhó Imréné: Élők a holta-
kért - temetők Győr-Szentivánon; Harsányi Ferenc-
né: Hagyományok és temetkezési szokások 
Győr-Szentivánon; Ráczkevi Istvánná: A győr-
szentiványi templom története; Baranyai Mihályné: 
A Mária-kongregáció Győr-Szentivánon; Csanaki 
József. Községünk postahivatalának története; 
Káldyné Zsebedics Katalin: Az Ács-háztól a cigány-
laposig; Paralla János: A gyűjtésről. 

Koncsol László: A Csallóköz városai és falvai. 
I. Albár - Füss. Csallóközi kiskönyvtár. Kalligram. 
Pozsony, 2001. 561 old. 

Dr. Kolta László tanár és helytörténész mun-
kássága. Szerk.: dr. Dobos Gyula-Kaczián János-
Szőts Zoltán. Völgységi füzetek VIII. Kiadta a Tolna 
Megyei Honismereti Égyesület, a Tolna Megyei 
Önkormányzat Levéltára és a Völgységi Múzeum. 
Bonyhád, 2002. 53 old. - Dr. Kolta László rövid 
életrajza (magyar és német nyelven); Dr. Kolta 
László műveinek bibliográfiája; A tanári és törté-
netírói életpálya elismerései; dr. Szilágyi Mihály: 
„Makedón Tanár Úr"; Varga János: Találkozásom 
dr. Kolta Lászlóval; dr. Varga László: Egy informati-
kus visszaemlékezései egykori történelemtanárá-
ra; dr. Kolta László: A gyermekvédelem Magyaror-
szágon és Bonyhádon. 

Kovalcsik András: Arcok Balassagyarmat 
múltjából. Balassagyarmat, 2001.174 old. 

Kovács András: Fejezetek Répceszemere köz-
ség történetéből. Önkormányzat . Répceszemere. 
2001.143 old. 

Kóka Rozália: Egy asszon két vétkecskéje. Bu-
kovinai székely, gyimesi és moldvai csángó népi 
szerelmes történetek eredeti gyűjtés(ek) alapján. 
Második, bővített kiadás. Tímp 2002.155 old. 

Kőrös Erzsébet: Győr külterületi földrajzi ne-
vei. Győri tanulmányok füzetei. Tudományos közlemé-
nyek, 7. Kiadja a Megyei Jogú Város Levéltára. 
Győr. 2001. 78 old. 

Kultsár István, a tudós, könyvtáralapító kul-
túraközvetítő. Castrum könyvek 8. Sorozatszerk.: 
Virág Jenő. Előszót írta és sajtó alá rendezte: Hídvégi 
Violetta. Kiadja a Komárom-Esztergom megyei 
Önkormányzat és a Kernstok Károly Művészeti 
Alapítvány. Tatabánya, 2001. 272 old. - Fő fejeze-
tek: Az utókor Kultsárról, Adalékok Kultsár mű-
ködéséhez, A kortársak Kultsárról, Válogatás 
Kultsár levelezéséből; Kultsár a kortársakról; 

Kultsár, a könyvkiadó; A könyvgyűjtő és a könyv-
táralapító; Kultsár, a lapalapító; Kultsár, a költő; A 
Kultsár-szalon; Kultsár, a színházi ember, Kultsár 
a népdal- és néptáncgyűjtés szorgalmazója; A me-
cénás; Marczibányi-díj, Nemzeti arcképcsarnok, 
Kultsár, az utazó, Az Auróra. 

A Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális 
Egyesület története. Összeállította: Halász Péter. 
Csángó füzetek 3. Kiadja az Egyesület. Bp. 2002. 74 
old. 

László Gyula Emlékkönyv. Szerk.: Balassa Iván 
- László Emőke. Püski Kiadó Kft. Bp. 2001. 384 old. 
- Balassa Iván: László Gyula életútja; László Gyula: 
Kijevi naplótöredék; Fodor István: László Gyula, a 
régész; LÁSZLÓ GYULA, A MŰVÉSZ: László Gyu-
la: Munkáimról; Genthon István: László Gyula mű-
vészete; Borsos Miklós: László Gyuláról; Nagy Lász-
ló: László Gyula arcképeihez; Juhász Ferenc: A Látó 
Ember; László Gyula: Képek-rajzok magamról és 
családomról; BARÁTOK, TANÍTVÁNYOK, KOR-
TÁRSAK LÁSZLÓ GYULÁRÓL: Veres Péter. A 
honfoglaló magyar nép élete könyvről; Püski Sán-
dor: László Gyula Szárszón, Amerikában, könyve-
iben; Keszi Kovács László: Barátságunk László Gyu-
lával; Nemeskürty István: A honfoglaló; Dienes Ist-
ván: László Gyula gergelyező véndiákjai; Bóna Ist-
ván: László Gyula köszöntése; Benkő Samu: Kőha-
lomtól Váradig; Antal Árpád: László Gyula ajándé-
ka; LÁSZLÓ GYULA MUNKÁSSÁGA: B. Horváth 
Jolán - László Emőke: Bibliográfia; László Emőke 
(összeállítása): Egyéni és csoportos képzőművé-
szeti kiállítások; SZÍNES KÉPMELLEKLETEK 
(Móser Zoltán felvételei). 

Limes. A Komárom-Esztergom Megyei Önkor-
mányzat Tudományos Szemléje. Főszerk.: Virág Je-
nő. Tatabánya, 2001. 3. sz. 183 old. és 146 old. -
Zeidler Miklós: Magyar revizionizmus a két világ-
háború között; Prohászka Péter: Bélyegek az 
1918-1920 közötti időszak területvédő propagan-
dájának szolgálatához; Szabó Helga: A Csallóköz 
politikai és közigazgatási változásai az első bécsi 
döntést követően; L. Balogh Béni: A második bécsi 
döntés; Oláh Sándor: Kedvezmények és konfliktu-
sok kora - Gazdasági változások Csík vármegyé-
ben 1940-1944 között; Süli-Zakar István: A Kárpá-
tok Eurorégió geopolitikai jelentősége; Fried Ist-
ván: A közép-európai szöveguniverzum; Gulyás 
László: BeneG külpolitikájának csődje (1938-1939), 
avagy Csehszlovákia összeomlásának előzményei. 
MELLÉKLET (A reformáció és a protestantizmus 
Esztergomban és környékén): Márkus Mihály: 
„Ezer esztendő előtted..."; Püspöki Nagy Péter: A 
reformáció feltűnése az Esztergomi Főegyházme-
gye területén: A Dunántúli Református Egyházke-
rület előzményei és kezdetei 1592-1623; Ladányi 
Sándor: Az 1721. évi vallásügyi vizsgálat Eszter-
gom Vármegyében; Tóth Krisztina: Esztergom vár-
megyei protestánsok helyzete a XVIIII. században 
az egyházlátogatási jegyzőkönyvek alapján; Hudi 
József: Mónus István szendi református lelkész ha-
gyatéka (1823); Csepregi Zoltán: Udvari lelkész az 
esztergomi börtönben - Conrad Cordatus 
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(1480-1546) tevékenysége; Dienes Dénes: Farkas 
András „A zsidó és a magyar nemzetről" című 
művének teológiája és kortársi párhuzamai; Kis 
Róbert: A kisújfalusi református egyház története a 
kezdetektől a XIX. század végéig; Gerecsei Zsolt: A 
lábatlani református egyház és templom rövid tör-
ténete; Wagenhoff er Vilmos: Részletek az únyi refor-
mátus egyházközség történetéből; Bokros Zsuzsan-
na: A nagysápi református iskola története; Kövy 
Zsolt: Gulyás Lajos, a lelkipásztor 

Losonci Miklós: Teleki László sorsa és küldeté-
se. T/T Teleki László Egyesület Füzetei 1. Bp. 2001. 
100 old. 

Lukácsné Varga Eszter: Pilismarót története II. 
AXIX. század elejétől az I. világháború végéig. Ki-
adja a Pilismaróti Önkormányzat és a 
Pilismarótért Alapítvány. Bp. 2000. 

Magyar Hajnal. A magyar megmaradásért 
küzdők lapja. Főszerk: dr. Polgárdy Géza. Bp. 2002. 
1. sz. 28 old. - A tartalomból: Dalmay Árpád: Az el-
puskázott autonómia; F. F.: Emlékezés Hóman Bá-
lintra; Márai Sándor: Három otthon; Polgárdy: A lét-
bizonytalanság réme; Szitnyi Zoltán: Hazamentem, 
Utazás egy régi városba (Selmecbánya); Süveges 
Márton: Trianon - és a kedvezménytörvény; dr. 
Polgárdy Géza: Százötven éve született id. Csonka 
János. 

Magyar Hajnal. A magyar megmaradásért 
küzdők lapja. Főszerk: dr. Polgárdy Géza. Bp. 2002. 
2. sz. 28 old. - A tartalomból: Lángi A. Mária: A ha-
lálvonat; Borsody István: Eperjes; Kóréh Ede: Fizesd 
meg Istenünk! Ne hagyd ezt anyiba! (A székely 
hadosztály történetéből); Dalmay Árpád: Bereg-
szász és környéke; Baráth Tibor: Hóman Bálint a 
történetíró és professzor; dr. Polgárdy Géza: Tíz éve 
hunyt el Domokos Pál Péter, a „csángók apostola". 

Magyarkanizsa 1848-49-ben. Forrás válogatás. 
Összeállította: Pejin Attila. Kiadja a Dudás Gyula 
Múzeum- és Levéltárbarátok Köre, Kanizsa, 1999. 
70 old. 

Magyarország és Európa, 1919-1939. Szerk.: 
Döbör András és Kiss Gábor Ferenc. Belvedere 
Meridionale. Szeged 2001.167 old. - Döbör András: 
Batthyány Strattmann László, a szegények orvosa; 
Batthyány-Strattmann L. életéről és munkásságá-
ról, körmendi éveiről; Kiss Gábor: Az első ejtőer-
nyős alakulat. 

Magyar Református Egyházak javainak tára. 
A határontúli református gyülekezetek templo-
mai, felszerelései, tárgyai, könyv és iratanyaga. 
Kárpátaljai Református Egyház I-IV. I. Máramaros 
- Ugocsa Egyházmegye. Bp. 1999.375 old. 

Magyar Zoltán: Torna megyei népmesék. Ma-
gyar Népköltészet Tára. Szerk.: Magyar Zoltán. Osiris 
Kiadó. Bp. 2001.841 old. 

Marcsik-Neuberger, Grete: Kein Weg ohne 
Ausweg. Leben und Brauchtum am Heideboden 
(Önéletrajz) Német Kisebbségi Önkormányzat. 
Mosonmagyaróvár. 2001. 228 old. 

Megyery Sári (Sacy von Blondel). Válogatta és 
szerkesztette: Kovalcsik András. Balassagyarmat, 
2000. 128 old. - A Balassagyarmaton született, Én 
is voltam jávorfácska című önéletrajzi könyv írója, 
a négy és fél évtizeden át André Lang francia író 
feleségeként Párizsban élt író és színésznő emléke 
előtt tisztelgő kiadvány. 

Mesznéder Klára: Izsáki emléklapok. Kiadja a 
Kecskeméti Lapok Kft. Kecskemét, 2000. 216 old. 

Mészáros József: „Egy kápolna fölállíttas-
sék...": 1789. Szerzői kiadás, Győr. 2001.132 old. -
A győrszabadhegyi Szent Anna kápolna története. 

Mészáros Júlia, N.: Győri ötvösség, 1700-1800. 
Városi Művészeti Múzeum. Győr. 2001.212 old. 

Mojzes Antal: A bajmoki Szent Péter és Pál ró-
mai katolikus plébániatemplom története. Bács-
ország-könyvek 7. Grafoprodukt. Szabadka, 2001. 
134 old. 

A Mosoni Ének- és Zeneegylet emlékkönyve 
1926-2001. írta: Enzsöl Imre, összeáll.: Thullner Ist-
ván. Kiadja a Mosonért Alapítvány és a Mosoni 
Polgári Kör. Mosonmagyaróvár, 2001. 78 old. 

Mosonszolnok monográfiája. Helytörténeti 
olvasókönyv. írták, összeállították Rákóczi Erzsé-
bet, Földes Mihály, Nagy Miklós, Neuberger János, Tu-
bán József. Hazánk Kiadó. Győr, 2001. 371 old. 

Moson vármegye régi képeslapokon. Szerk.: 
Szentkuti Károly, előszó: Enzsöl Imre. Múzeum Ala-
pítvány, Mosonmagyaróvár. 2001.132 old. 

Műemlékvédelem. Kulturális örökségvédelmi 
folyóirat. 2002. 2. 73-128. old. - A tartalomból: 
Fasang Árpád: Az örökség kötelez; Nagy Mihály: 
Örökségvédelem és minőség; Káldi Gyula - Sarkadi 
Márton: A gyulafehérvári székesegyház és püspö-
ki palota helyreállítási munkálatai; Örsi Károly: A 
hó'gyészi volt Apponyi-kastély parkjának történe-
te; Miklós Zsuzsa: Műtárgyaink - ingó műtárgya-
ink - védelme; Bellák Gábor: A Vasilescu-
gyűjtemény; Maiina János: Az újjáéledő Eszter-
háza; Balázs László: Rehabilitáció Józsefvárosban; 
Bende Csaba: Műemlékek a VIII. kerületben; 

Műemlékvédelem. Kulturális örökségvédelmi 
folyóirat. 2002.2. 73-128. old. - A tartalomból: Ró-
na Katalin: A műemlékek ünnepén; Szécsi Zsolt: A 
Kecskeméti Városháza épületének felújítása; 
Fogarasi Barbara - Szécsi Zsolt:A kecskeméti Szent-
Miklós templom (a Barátok temploma) története; 
Sárossy Péter: A kecskeméti Kálvária-szoborcso-
port; Pintér Attila: A fertődi kastélykápolna falfest-
ményének restaurálása; Gyarmati Orsolya: Kasté-
lyok a világ végén - beszélgetés Csány Évával, a 
Műemlékek Állami Gondnoksága igazgatójával; 
Bugár-Mészáros Károly: A Magyar Építészeti Múze-
umról; Bartha Éva: A népi építészet megismerése 
és védelme. 

Mód László - Simon András: A hajtástól az új-
borig. A szőlő és a bor ünnepei Lendva-vidéken. 
Kiadja a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. 
Lendva. 2002.160 old. 
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Múlt-jelen jövő. Szerk.: Kivés István, Nóvák 
Márta. Haladás VSE. Szombathely, 2001.48 old. 

Nagy Miklós Mihály: Magyar hadiutazók: ar-
cok és képek a magyar utazások történetéből. 
Kornétás coop. 2001.141 old. 

Nagy Zoltán: Dunántúli cseréppipakészítő 
műhelyek és termékeik a XIX. században. Vas Me-
gyei Múzeumok Igazgatósága. Szombathely, 2001. 
267 old. 

Németh Zoltán: Szólj és ne hallgass! Fördős 
Lajos élete. Kiadja a védőszárny Egyesület. 
Kunszentmiklós, 2000. 28 old. 

Ösvény. A CSEMADOK Dunaszerdahelyi terü-
leti Választmánya módszertani és információs lap-
ja. Dunaszerdahely, 2001. 1. sz. 36 old. - A tarta-
lomból: A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Köz-
művelődési Szövetség alapszabálya; Az alapszer-
vezetek életéből: Szalay Mária: Lég, Nagy Anikó: 
Bős, Varga László: Nagymegyer, Földes Lajos: Vásá-
rút, Magyarics Zoltán: Béke, Papp Ilona: Csalló-
közkürt, Tóth Pál: Tárnok, Kovács Beáta: Alistál, 
Győri Béla: Hodos, Nagy Zsuzsanna: Egyházkarcsa, 
Rigó Sándor: Pozsonyeperjes, Végh András: Nyék-
várkony, Kosár Árpád: IUésháza, Szabó Zsuzsa: 
Padány, Varga Károly: Vajka, Oláh Ödön: Felsővá-
mos, Vida Mária: Szap; Bábos tanfolyamok 
1999-2000; Népzenei adattár; Sándor Zsuzsa: Drá-
mapedagógiai program a budapesti Kölcsey Fe-
renc Gimnáziumban. 

Ösvény. A CSEMADOK Dunaszerdahelyi terü-
leti Választmánya módszertani és információs lap-
ja. Dunaszerdahely, 2001. 2. sz. 64 old. - A tarta-
lomból: Huszár Laci: Dusza István halálára; Az 
alapszervezetek életéből: Oláh Ödön: Felsővámos, 
Nagy Zsuzsanna: Egyházkarcsa, Klempa Magda: 
Nyékvárkony, Vida Mária: Szap, Kosár Árpád: 
Illésháza, Szalay Márta: Lég, Milkovics Brigitta: 
Csilizradvány, Papp Ilona: Csallóközkürt, Földes La-
jos: Vásárút, Mészáros Csaba - Darnay Zsolt - Zsem-
lye Hajnalka - Nagy György: Baka, Nagy Anikó: Bős, 
Balogh László: Nyárasd, Varga László: Nagymegyer, 
Szabó Zsuzsanna: Padány, Fejketevízi Erika: Csalló-
közcsütörtök, Huszár Ágnes: Ekecs, Gelle, Somorja, 
Köles Zsuzsa: Csákány, Pósfay László: Apácaszakál-
las, Dunaszerdahely, Nagyabony, Béke, Fülöp Lud-
milla: Kismagyar, Kovács Mária: Kisfalud, Kovács 
Beáta: Alistál; A Területi Választmány életéből; 
Mura vidéki kapcsolatok; Móser Zoltán: A semmi 
és a minden között lassan - szép és vidám üzene-
tek; Dusza István: Bábjátszó gyermekek a XXVI. 
Duna Menti Tavaszon; U. 5.: Az ünnep öröme és a 
jövő gondja; Pelle Andrea: A népzenei hagyomány 
továbbélése a III. évezred hajnalán; U. ő.: Népzenei 
gyűjtés Gömörben; Bodajki falutábor felvidéki 
résztvevőkkel; Lanscsák István: A gramma nyelvi 
iroda; Simok Attila: A Dunaszerdahely és vidéke 
polgári társulás; Ág Tibor: Népballadagyűjtés 
Tesmagon; Misád Katalin: Az intézménynevek he-
lyesírási kérdései; Huszár Ágnes: Táncház Po-
zsonyban. 

Pannonhalma négy évszázad képein: „Rómer 
Flóris emlékének". Összeállította: Szalai Béla, Szabó 
Flóris. Publikus Bt. Bp. 1999. 7+16 old. 

Raffai Judit: A mesélő ember. Szőcs László 
bácskai parasztember meséi. Magyar Népköltészet 
Tára. Szerk.: Magyar Zoltán. Osisis Kiadó. Bp. 2001. 
164 old. 

A Rába és a Rába mente. Kalauz turistáknak 
és természetbarátoknak. Szerk.: Boda Gábor, Orbán 
Róbert. B. K. I. Kiadói és Reklám Kft., Szombathely, 
2000. 228 old. 

Rálátás. Zsákai helytörténeti-honismereti, kul-
turális tájékoztató. Szerk.: Bihari Nagy Éva. Zsáka. 
2002. 1. sz. 44 old. - Gulyás András: Dankó Imre 
professzor urat köszönti Zsáka; Voigt Vilmos: 
Szempontok a magyar népművészet kutatásához; 
Csorba Dávid: Ortodoxia és puritanizmus a XVII. 
századi Magyarországon; Dallos Csaba: Tibeti 
buddhizmus Magyarországon a rendszerváltás 
előtt és után; Andrásfalvy Bertalan: A magyar 
gyümölcsészet történetének vázlatos áttekintése; 
M. Bodrogi Enikő: Szerep és személyiség összefonó-
dása Jósika Miklós önmagáról alkotott képében; 
Cs. Szabó István: Adatok a gyomai és iktári Bethle-
nek eredetéhez; Bihari Nagy Ildikó: Képek a berek-
böszörményi népéletből; Cs. Szabó István: Lószí-
nek, jegyek a Békés-Bihari Sárréten és peremvidé-
ken. 

Rálátás. Zsákai helytörténeti-honismereti, kul-
turális tájékoztató. Szerk.: Bihari Nagy Éva. Zsáka. 
2002.2. sz. 40 old. - D. Tóth Béla: Lakossági ellenál-
lás 1850-ben a katona-állításkor; Nóvák László Fe-
renc: Ferenc József Habsburg császár 1852. évi láto-
gatása Nagykőrösön; Dankó Imre: Fontos zsákai 
apróságok; Bartha Elek: Templomi ülésrend bizánci 
rítusú templomokban. Csorba Csaba: A karosi kiál-
lítási központ tervezete; Bihari Nagy Éva: Képek a 
berekböszörményi népéletből II.; Marjóka Szilárd 
- Szilva Péter Ernő: A Kovászna-Komandó Erdei 
Vasút és siklópálya. 

Redemptio. A jász és kun települések honisme-
reti lapja. Fel. szerk.: Kiss Erika. Kiadja a Jász Mú-
zeumért Alapítvány. 2002. 1. 20 old. - A tartalom-
ból: Benedek József: Jászkiséri reformátusok 400 
éves jubileumán; A jászberényi főtemplom törté-
nete; Dr. H. Bathó Edit: Kiállítás készül a jászok vi-
seletéről; Pönögei Székely Gábor: Petőfi és a fülöp-
szállásiak; Korcsok Imre: Téli esték Jászdózsán; 
Dankó Imre: Illyés Bálint, a Felső-Kiskunság törté-
netírója; Dankó Imre: Fél évszázados ünnep 
Túrkevén; dr. H. Bathó Edit: A magyar néprajz élő 
legendái; Győri János: Farsangi népszokások a Jász-
ságban; id. Frivaldszky János: Amiről egy régi ván-
dorkönyv mesél; 

Révai Miklós jubileum. Szerk.: Kiss Jenő. Ma-
gyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 215. Bp. 
2000.133 old. - Éder Zoltán: Révai Miklós történeti 
nyelvészetének korszerűsége; Kiss Jenő: Gondola-
tok a Révai Miklós jubileumon; Kovács Sándor Iván: 
A pipázó puttó - Révai Miklós két Faludi-
illusztrációja; Szathmári István: Révai Miklós és a 
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magyar stilisztika; Thimár Attila-. Révai Miklós és 
Orczy Lőrinc; Federmayer István: Révai Miklós 
1784. Évi tervezete a Magyar Nyelvmívelő Társa-
ságról; Conradi Norbert levele a pozsonyi helytartó-
tanácshoz (1784); Révai Miklós: Kérvény egy Ma-
gyar Nyelvmívelő Társaság felállítása ügyében, 
Révai Miklós: Tervezet; A pozsonyi helytartóta-
nács átirata (1784); Az Egyesített Magyar-Erdélyi 
Királyi Udvari Kancellária (1784). 

Rozsonits Géza: Petőháza krónikája. Edutech 
K. Sopron, 1997.129 old. 

Rum története, 1246-1996. Szerk.: Horváth Sán-
dor. Önkormányzat, 2000.294. old. 

Sarkady Sándor ifj. - Szabó Péter: Soproniak a 
Don-kanyarban. Edutech K. Sopron. 2001.437 old. 

Sárvári Honismereti Híradó. Szerk.: dr. Naszá-
dos István. Kiadja a Város Polgármesteri Hivatala. 
Sárvár. 2001. 3. sz. 64 old. - Orbán István: A 300 
éves sárvári „Szomorkodó Krisztus" szobor; Nyúl 
Lászlóné: „A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jö-
vőnek!"; dr. Söptei István: A Nádasdy Ferenc Múze-
um 50 éve; Horváth József. A sárvári Tinódi Gimná-
zium első ötven éve; Kondorka István: Ötven éves a 
Kossuth Lajos Művelődési Központ; Polgár Zsolt: 
Sótony 1880. évi számadása; Katafai Németh József. 
Eseménynaptár. 

Sopron a népszavazás idején 1921-1922. 
Schaffer Ármin udvari fényképész fotográfiái, i f j . 
Sarkady Sándor, Tóth Imre és Kincses Károly tanul-
mányával. Edutech Kiadó. Sopron. 2001.133 old. 

Sosztarich András: A modellező sport Sopron-
ban 1909-től 1995-ig. Szerzői kiadás. Sopron, 1999. 
240 old. 

Sosztarich András: A Soproni Sportrepülés 
története. Szerzői kiadás. Sopron, 2000. 208 old. 

Sólymos Szilveszter OSB: Pannonhalma tele-
pülés élete Borbély Asztrik győrszentmártoni plé-
bános 1831-1838 közötti naplója alapján. Szerzői 
kiadás. Pannonhalma. 2000.91 old. 

Sólymos Szilveszter OSB: Ravaszd község há-
rom temploma. Efo Kiadó. Bp. 2000. 39+5 old. 

Szalainé Hécz Tünde: „...tettleges segélyt 
nyújtani. . ." Szemelvények a Kunszigeti Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 117 éves történetéből. Kiadja a 
Teleház. 2001.17 old. Kunsziget 

Szent István királyi vármegyeszékhelye: 
Csongrád. Ismertető a Tari László Múzeum idő-
szaki kiállításához. Múzeumi Füzetek Csongrád 4. 
Csongrád, 2001.32 old. 

A Szigetköz és a Mosoni-síkság. Kalauz turis-
táknak és természetbarátoknak. Szerk.: Boda Lász-
ló. B. K. L. Kiadói és Reklám Kft. Szombathely, 
2000.220 old. 

Szíj Rezső: Az „éhenhalt" Derkovits és a való-
ság: egy legenda vége. Szenei Molnár Társaság. 
Bp. 2001.38 old. 

A szlovéniai magyarok évkönyve, 2002. Kiad-
ja a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a 
Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet. 
Lendva, 2001.196 old. - A tartalomból: Reájuk em-

lékezünk 2002-ben: Kossuth Lajos, Ady Endre, Bo-
lyai János; Göncz László: Régiónk és a muravidéki 
magyarság az Európai Közösség küszöbén; Solarii 
Naö Klára: Újra elindult a „Goricskói Mariska" (a 
szlovén-magyar vasút); Varga Sándor: A lendvai 
plébánia területén született lelkészek; Lendvai Kepe 
Zoltán: Hetés a népszámlálás és a gazdasági ada-
tok tükrében; Mód László: A kígyókultusz emlékei 
Radamoson; Bihar Mária - Lendvai Kepe Zoltán: A 
kóti „Pepik körösztyik"; Bencze Lajos: Eletemet vé-
gigkísérte a nóta; Tomka Tibor: Régi magyar háziál-
latok; Solaric Nad Klára: Meg kell őrizni a muravi-
déki ízek eredetiségét; Göncz László: A nemzeti kö-
tődés Szúnyogh Sándor költészetében; Varga Kár-
oly: Hogyan épült az országzászló?; Szomi Péter: A 
radamosi Mária-fa. 

Tamás Margit: Táncalkalmak, táncszokások, 
táncrend Lövétén. Püski Kiadó Kft. Bp. 2001. 120 
old. 

Tari János: Néprajzi filmezés Magyarországon. 
Örökség V. Szerk.: Hoppál Mihály. Európai Folklór 
Intézet, Bp. 2002.222 old. 

Tilhof Ede: Tósok hét évszázada. Fejezetek a 
község múltjából. Kiadja az Önkormányzat. Ajka, 
2001.208 old. 

Tizenhetedik századi Sopron vármegyei vég-
rendeletek. (Horváth József és Dominkovits Péter). 
Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára. 
Sopron, 2001.182 old. 

Tóth József: A toronyi szénbánya története. To-
rony, 2001.75 old. 

Tóth Krisztina: A gyermelyi református egy-
ház története. Societas et ecclesia 4. Kiadja a Magyar 
Protestáns Közművelődési Egyesület. Bp. 1999. 
147 old. 

A Tulipános Általános Iskola évkönyve: 
1911-2001. Szerk.: Kutasi Károly. Kiadja az Iskola. 
Győr, 2001.47 old. 

Túrán. A magyar eredetkérdéssel foglalkozó 
tudományok lapja. Fel. szerk.: Esztergály Előd. 
2002. 2. sz. 136 old. - A tartalomból: Teleki Pál: Be-
vezető (1913); Kocsis István: A jogfolytonosság 
helyreállításának kötelezettsége - m ú l t u n k b a n j e -
lenünkben és jövőnkben; Harangozó Imre: Az Ár-
pád-ház szentjei; Molnár V. József: Karácsonytól 
Húsvétig; Végvári József. Hit és anyanyelv; 
Szádeczky-Kardoss Irma: Szent Istvánról és a bajor 
kapcsolatokról; Halász Péter: A csángó kérdés 
emancipációja; Henkey Gyula: Az embertan és a 
magyar őstörténet, Molnár Géza: A középkori ma-
gyar gazdálkodás és a társdalom néhány kevéssé 
ismert összefüggése; Baráz Csaba: Attila sírja és az 
őrzők; Szörényi Levente: Atilla, a mumus; Z. Tóth 
Csaba: Attila király és Strasbourg; Esztergály Zsófia: 
Hagyomány és művelődés Magyarországon - kö-
tetlen beszélgetés dr. Andrásfalvy Bertalannal; 
Esztergály Előd: Gondolatok Pálfi Zoltán történész 
írásához. 

Túrkevei Emlékkönyv 5. Szerk.: Örsi Julianna. 
Kiadja a Túrkevei Kulturális Egyesület és a Finta 
Múzeum. Túrkeve, 2001. 203 old. 
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Vajkai Aurél: A magyar nép életmódja. Szerk., 
előszó: Vajkai Zsófia. Jószöveg Műhely Kiadó. Bp. 
1999.238 old. 

Vasi Szemle. A Vas Megyei Közgyűlés tudo-
mányos és Kulturális folyóirata. Szombathely 
2002. 1. 132 old. - A tartalomból: Salamon Nándor: 
Új Szent István-szobrok Nyugat-Pannóniában; 
Bariska István: A Burgenland-évfordulók vissz-
hangjára; Szalontai Éva: A külföldiek tulajdonszer-
zésére vonatkozó szabályok a zsebszerződések ko-
rában I.; Gyurácz József - Bánhidi Péter - Németh 
Tímea: Vonuló madarak élőhelyválasztása a 
tömördi Nagy-tavon és környékén; Keszei Balázs: A 
Répce menti rétek vegetációja Keményegerszeg 
térségében; Bauer Norbert - Kenyeres Zoltán - Takács 
Gábor: Az osztrák tárnicska nyugat-magyarországi 
élőhelyeinek aktuális állapota; Molnár László -
Horváth Boldizsár - ifi. Molnár László: A méhen kí-
vüli terhességek szezonális ingadozása és össze-
függése egyes meteorológiai jelenségekkel; Szabó 
T. Attila: A nagy elődök példája - tudománytörté-
neti köszöntő a Berzsenyi Dániel Főiskolán szerve-
zett „Környezetvédelmi Napok" első előadássoro-
zatához. 

A Vas Megyei Ügyvédi Kamara 125 éves jubi-
leumi évkönyve: 1875-2000. Szerk.: Mölcs Tivadar. 
Kiadja a Kamara. Szombathely, 2000.121 old. 

Válogatás a Berzsenyi Dániel Főiskola régész-
technikusainak és a József Attila Tudományegye-
tem régészhallgatóinak tanulmányaiból, 2. Szerk.: 
Ilon Gábor. Panniculus Régiségtani Egylet. Szom-
bathely, 2000. 335 old. - Ilon Gábor - Rasztovics Já-
nos: Őskori lelőhelyek Vas megyében; Előmunká-
latok Vas megye régészeti topográfiájához - őskor 
I.; Kadlicskó Krisztián - Szilasi Attila Botond: 

A Savaria Múzeum belga-francia kőanyaga. 
Marton Tibor: Pattintott kőeszközök Tömördről; 
Polka Mónika - Hrivnák Péter: A velemi Szent Vid 
szövőszéknehezék és orsógomb típusai. 

Veszélyeztetett kisebbségi kultúrák Európá-
ban. Kiadja az Európa Tanács Információs és Do-
kumentációs Központ. Budapest, 2002. 131+133. 
old. (magyar és angol nyelven) - Jelentés és ajánlás 
az európai cigányságról; Jelentés és ajánlás a jiddis 

kultúráról; Jelentés és ajánlás az aromán kultúráról 
és nyelvről; Jelentés és határozat a veszélyeztetett 
uráli kisebbségi kultúrákról; Jelentés és ajánlás a 
romániai csángó kisebbségi kultúráról. 

Veszprémi Szemle. Várostörténeti folyóirat. 
Szerk.: Tölgyesi József. Kiadja a Megyei jogú Város 
Polgármesteri Hivatala. Veszprém, 2001. 1-2. 123 
old. - A tartalomból: Lichtneckert András: Veszprém 
város 1745. évi statútumainak eredete; Hogya 
György: A veszprémi zsidó temető története; Bándi 
László: A veszprémi nyomdák története; Pálmann 
Judit: Száz éve kezdte meg működését Pósa Endre 
könyvnyomdája; Praznovszky Mihály: A veszprémi 
tradíciók folytatója a Prospektus Nyomda; Tóth 
Dezső: Szigethy István emlékezete; U. ő.: Veszpré-
mi lapok 1994-ben; Csiszár Miklósné: Veszprém 
helytörténeti bibliográfiája: 1991-2000; Ács Anna: 
Endrődi Sándor (1850-1920). 

Végh Ferenc: Nemesek faluja: Szap. Kiadja a 
Református Egyházközség. Szap. 2001. 246 old. -
Helytörténet, valamint a Bartalos család és a refor-
mátus egyház története. 

Virt István: Elszakasztottad a testemtől én lel-
kemet. A moldvai és a Baranya megyei csángók 
halottas szokásai és hiedelmei. Kriza Könyvek 8. 
Kriza János Társaság. Kolozsvár, 2001. 408 old. 

Víz- és emberformálta táj. Szerk.: dr. Tóth Al-
bert. Helytörténeti füzetek 8. Kiadja az Önkormány-
zat. Kisújszállás. 2001.160 old. - Fejér László: A víz 
és az ember tájformáló szerepe a Tisza-völgyben; 
Tóth Béla: A Tisza-völgy erdei; Nóvák László Ferenc: 
A Nagykunság településnéprajzi viszonyai; Tóth 
Albert: Agrárökológiai jellegváltások a Nagykun-
ság vidéken; Körmendi Lajos: A Nagykunság képe 
az irodalomban; Ducza Lajos: Az állattenyésztés je-
lentősége a Nagykunságban 1717-1945 között; 
Sallai Zoltán: A Berettyó és a Nagy-Sárrét halfauná-
jának változása; Szabó Lajos: A közös határ haszná-
lata Kisújszálláson a XVIII. század második felé-
ben; Paszternák Ferenc: Az ökogazdálkodás lehető-
sége a Közép-Tisza vidékén; Bede János: Utak, hi-
dak, révek, kompok, csárdák szerepe a táj alakítá-
sában; Örsi Julianna: A tájhoz kötődő kulturális 
örökségünk. 

Csuklós támlájú pad, XIX-XX. századfordulója. Hugyag, Nógrád megye. 
(Selmeczi Kovács Attila: Nemzeti jelképek, Bp. 2001. című könyvéből) 
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Miskolc két honvédezrede 

A 65-ös Ludvig-bakák az 1878-as árvízi mentésben (Miskolc) 

A 10-es honvéd szobor A 65-ös gyalogezred emlékoszlopa 



200- Ft 
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