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G. TÓTH ILONA: 
Az 1848-1849. évi forradalom és 
szabadságharc szegedi dokumentumai 
a Csongrád Megyei Levéltárban 

A Csongrád Megyei Levéltár Szeged és a 
dél-alföldi régió egyik meghatározó tudományos 
műhelye. Az intézmény az elmúlt húsz évben két 
sorozatot indított útjára: a Tanulmányok Csong-
rád megye történetéből (1977 óta) 31., a Dél-alföldi 
Évszázadok (1985-től) 17. köteténél tart jelenleg. A 
kiadványok a magyar történelem ezer évét ölelik 
fel. Találunk dolgozatokat (monográfiákat, forrás-
közléseket, emlékezéseket) például a középkori te-
lepülésszerkezetről, a dohánytermesztő kertész-
községekről, a XX. század politikai és szellemi éle-
téről, a török kori közigazgatásról stb. A visszaem-
lékezések, memoárok a közelmúlt megismerését 
segítik elő, s rámutatnak a történelem személyes, 
szubjektív jellegére is. Az utóbbi néhány évben a 
forráskiadás örvendetesen fellendült, így a kuta-
tók és érdeklődők könnyebben juthatnak hozzá a 
nélkülözhetetlen kútfőhöz. 

G. Tóth Ilona nemrégiben, Blazovich László 
szerkesztésében megjelent könyve a Tanulmányok 
Csongrád megye történetéből sorozat 28. darabja. 
A kötet csaknem ötszáz oldalas forrásgyűjtemény, 
teljességre törekvő válogatás az 1848-1849. évi 
szegedi események dokumentumaiból. Szeged 
forradalom és szabadságharc alatti históriáját so-
kan kutatták. Már Reizner János - A régi Szeged 
című könyvében (1884) - részletesen írt róla, a Sze-
ged története Farkas József szerkesztette 2. köteté-
ben (1985) pedig Szántó Imre ismertette, aki kuta-
tási eredményeit több tanulmányban és egy önálló 
monográfiában tette közzé (Szeged az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc idején. Szeged, 
1987.). Helyi történészek, várostörténeti kutatók is 
vizsgálták az 1848-1849. év eseményeit (pl. Ru-
szoly József, Péter László, Marjanucz László, 
Zakar Péter, Sávai János). A márciusi események 
150. évfordulójára jelent meg Vass László összeál-
lításában egy értékes, gazdagon illusztrált, forrá-
sokat közreadó könyv (Három hét a szabadság-
harc történetéből. Szeged, 1998.). 

G. Tóth Ilona forrásgyűjteménye csaknem 
nyolcszáz, 1848. március 15. és 1849. július 30. 
között íródott dokumentumot és regesztát tesz 
közzé. A levelek adalékot szolgáltatnak Szeged 
1848-1849-es történetéhez, bepillantást engednek 
a szabadságharc mindennapjaiba. Találunk iratot 
a honvédség és a nemzetőrség szervezésével, a 
postaszolgálattal és a közlekedéssel, a szegedi 
egyházakkal és nemzetiségekkel (szerb, német), az 
oktatásüggyel és a mezőgazdasági termeléssel 
kapcsolatban. Terjedelmi korlátok miatt az össze-

állító több, egymással szorosan összefüggő levelet, 
jegyzőkönyvrészletet összevont. A dokumentu-
mok pontos levéltári jelzete, illetve esetenként a 
kapcsolódó iratok lelőhelye gondosan fel van tün-
tetve. A könyvet, az érdeklődőket eligazító és a to-
vábbi kutatást elősegítő irodalomjegyzék, vala-
mint a használatát megkönnyítő hely- és névmuta-
tó zárja. Utolsó lapjain korabeli hivatali pecsétek 
(minisztérium, kormánybiztosi hivatal, püspöki 
hatóság stb.) és a jelentősebb politikusok aláírásai 
láthatók (Kossuth Lajos, Klauzál Gábor, Deák Fe-
renc, Eötvös József, Lonovics József, Vécsey Kár-
oly stb.). A forradalom és szabadságharc szegedi 
eseményei 1849. augusztus 2-án értek véget. 1849 
augusztusának helyi történéseit legutóbb Géczi 
Lajos írta meg (Szeged 1849 augusztusában. Sze-
ged, 1999. 7. sz. 32-36. old.) 

G. Tóth Ilona így fogalmazta meg forráskiad-
ványa célját a könyv előszavában: „E kötetben 
egyrészt azért szerettem volna a levéltárban fenn-
maradt iratokat közzétenni, hogy ezek alapján az 
olvasók maguk alakíthassák ki képüket eme idő-
szak eseményeiről, másrészt, az egy-egy tanul-
mányban feldolgozott témákhoz megtalálhassák a 
hivatkozott iratokat, mivel a tanulmányok csak az 
iratokból levonható következtetéseket tartalmaz-
zák. Segédeszköznek is szántam iskolák, civil 
szervezetek és mindazok számára, akik minden 
évben megemlékeznek a forradalom évfordulójá-
ról, hogy tudjanak válogatni, illetve éppen azt 
emeljék ki a források közül, amelyekre szükségük 
van, továbbá korabeli idézetekkel tehessék színes-
sé a megemlékezést." A kötet tehát egyaránt szól 
kutatóknak és érdeklődőknek. Részletesen bemu-
tatja a szabadságharc szegedi hétköznapjait, sze-
replőit, eseményeit, a polgárok igyekezetét és 
összefogását a modern Magyarország megterem-
tésére. A gyűjtemény minden bizonnyal a további 
hely- és családtörténeti kutatások kiindulópontja 
lesz, s segítségével minden Szeged XIX. századi 
története iránt érdeklődő bővítheti ismereteit. 
(Szeged, 2000.) 

Miklós Péter 

DOBOS GYULA: 
A Perczelek története 

Az 1232-től számon tartott bonyhádi Perczel 
család címere ékesíti azt a művet, amely az értékes 
tartalomhoz méltó külsővel jelent meg. Az oknyo-
mozó feltárás évtizedes eredményeként ismerjük 
meg, hogy a család vagyoni helyzete szinte soha-
sem tette lehetővé a földbirtokosság amúgy gond-
talannak vélt életét. A kiemelkedést a hivatali szol-
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gálatok különböző irányai jelentették - a várme-
gyétől a katonai szolgálatig. Az aprólékos gonddal 
összeállított kötet rendszerelvű közelítésében a 
bonyhádi ág, a veszprémi ág, a be nem azonosított 
Perczelek és a Gyulai Gaál rokoncsalád szerepel-
nek. A családok tagjairól a részletes eseménytörté-
neten túl hasonlóan részletes, pontos tényleírást, 
biográfiát állított össze a szerző. A szakszerű fel-
dolgozás hű tükörképét adja egy magyar nemesi 
családnak, amely a történelmi korszakokon átíve-
lő autonóm személyiségtudattal, tehetségét sokol-
dalúan kamatoztatva a világ bármely részére sza-
kadva is magyarként, szakemberként, a humánus 
gondolat vallójaként mutatott példát környezeté-
nek. 

Dobos Gyula műve nem egyszerű családleírás-
ként szerepel a hasonló kiadványok sorában, ha-
nem egy olyan, a Perczelek családján keresztül be-
mutatott történelmi áttekintés, amely a hazai tör-
ténelem sokféle alakulását is tükrözi. A Perczel 
család nemcsak Tolna megyében, de Baranya tör-
ténetében is szerepet játszott. A család kényszerű 
vagy az élet fordulói következtében történő „kiraj-
zása" Európa és más világrészek területén is felvil-
lantja a Perczel nevet. A szürke hátköznapok és a 
kiemelkedő események, a tudományos vagy kato-
nai karrierek sorát követhetjük a kötet lapjain. 
Fontosak, és a művet gazdagítják a képek, ame-
lyek máig tudósítanak a család tagjairól. A kötet-
ben sajátosan ötvöződik Dobos Gyula tudósi mun-
kája és az a támogató együttműködés, amely Őt a 
Perczel család részéről segítette, olyan dokumen-
tumok birtokába juttatva, amelyek egyedisége 
nagyban növelte a kötet értékét. 

A kötet a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltá-
ra, Oroszki István, Bonyhád, Kocsis Imre Antal 
Szekszárd polgármestere és a Pedro Kft. támogatá-
sával jött létre. A Babits Kiadó és a Szekszárdi 
Nyomda igen színvonalas munkát végzett. (Szek-
szárd. Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára. 
2001.) 

Dr. Krisztián Béla 

KORMÁNY GYULA: 
A Rétköz földrajza - a kistáj gazdaságának 
természeti- és társadalomföldrajzi alapja 

A Rétköz a Felső-Tisza-vidék, talán hazánknak 
is egyik legkevésbé kutatott kistája. Számos mun-
ka született ugyan a térség településeire, érintőle-
gesen természeti viszonyaira, gazdaságára vonat-
kozóan, de a Rétköz teljes természeti- és társada-
lomföldrajzi összefoglalása mindeddig váratott 
magára. Ezt a hiányosságot hivatott pótolni Kor-
mány Gyula: A Rétköz földrajza című könyve. A 
szerző kettős feladatot vállalt: egyrészt a kistáj 
gazdaságának természeti és társadalmi alapjait 
mutatja be, majd ezekre alapozva fejlesztési lehe-
tőségeket fogalmaz meg. 
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A munka két fő részből áll: az első nagy fejezet 
a kistáj alapos természetföldrajzi bemutatását tar-
talmazza, melyben részletesen olvashatunk a Rét-
köz kialakulásáról, fejlődéstörténetéről, éghajlati, 
vízrajzi és talajtani sajátosságairól, valamint a tér-
ség flórájáról és faunájáról. Utóbbiak esetében az 
ember, a társadalom átalakító munkájának követ-
kezményei szintén felszínre kerülnek a témakör 
tárgyalása során. A leírtak könnyebb megértését 
igényesen szerkesztett ábrák, fekete-fehér fotók 
segítik. 

Nagyobb lélegzetvételű a könyv második feje-
zete, mely „A Rétköz társadalmi és gazdaság-
földrajzi viszonyai" címet viseli. Felépítése, igaz 
nem alfejezetekként tagolva, a természeti kör-
nyezet-társadalom-gazdaság-infrastruktúra tet-
raéder modellre épül. A szerző a társadalom-
földrajzi elemzések általános szokásainak megfe-
lelően először a kistáj népesedési viszonyait mu-
tatja be, részletesen kitérve a demográfiai viszo-
nyok minden összetevőjére (természetes szaporo-
dás, vándorlás, a népesség összetétele stb.). Ha-
sonlóképpen körültekintő részletességgel ismer-
hetjük meg a térség településviszonyait, annak ki-
alakulását, valamint a terület településeinek több 
szempont (nagyság, funkció, morfológia) szerinti 
csoportosítását. Külön alfejezetet kaptak a Rétköz 
vezető települései, a városok. 

A térség életének „motorja", a megélhetés leg-
főbb forrása a mezőgazdaság. Ennek megfelelő 
súllyal kap szerepet a gazdasági ágazat a könyv 
második fejezetében. A rétközi agrárgazdaság ki-
alakulásáról, sajátosságairól éppoly alaposan ír a 
szerző, mint a földterület múltbéli és mai haszno-
sításáról. Részletesen tárgyalja és tematikus térké-
pekkel illusztrálja az egyes kultúrák területének 
változását, illetve az állattenyésztésen belül az ál-
latállomány átalakulását, jelenlegi helyzetét. A 
gazdasági ágazatok tárgyalása a kistáj települései-
nek iparával folytatódik, melynek bemutatása - a 
mezőgazdasághoz hasonlóan - igen aprólékos, 
minden jelen lévő iparággal foglalkozik, majd a fe-
jezet végén a szerző iparfejlesztési lehetőségek 
meghatározására is vállalkozik. 

A harmadik szektoron belül a kereskedelem 
összetevőinek (kereskedelmi hálózat, áruforga-
lom, ellátottság) bemutatását a közlekedési háló-
zat vizsgálata követi. Megismerkedhetünk a kü-
lönböző közlekedési ágazatok kialakulásával, tér-
ségbeli szerepével, a hálózatok változásával, amit 
térképvázlatok tesznek szemléletessé. A hálózati 
infrastruktúra mellett külön alfejezetben olvasha-
tunk a kommunális infrastruktúra valamennyi 
eleméről, településenkénti feldolgozásban. Mivel 
a Rétköz nem tartozik a turisztikailag keresett te-
rületek közé, az idegenforgalom a fürdőzés révén 
csak az 1970-es évektől vált fontossá a terület éle-
tében. Az idegenforgalom múltjáról, fejlődéséről 
és jelenlegi helyzetéről olvashatunk a fejezet vé-
gén. 

A kistáj gazdaságának, természeti és társadal-
mi alapjainak megismerése után, mintegy össze-



foglalásként a szerző a Rétköz fejlesztési lehetősé-
geit, kitörési pontjait fogalmazza meg tematikusan 
csoportosítva (mezőgazdaság, életkörülmények, 
környezetvédelem stb.). 

A131 ábrát, 133 táblázatot, 60 képet és számos 
térképet tartalmazó kiadvány részletes, jól szer-
kesztett, körültekintő munka, melynek legna-
gyobb erénye - amellett, hogy a legfrissebb ada-
tokra támaszkodva ismerteti a tényeket - az, hogy 
feldolgozza a Rétközről eddig készült tanulmá-
nyokat és más munkákat, beépítve saját kutatási 
eredményeit. Kormány Gyula könyvét a geográfu-
sok, a társadalomkutatók és minden olyan érdek-
lődő figyelmébe ajánljuk, aki a Rétköz kistáj ter-
mészeti adottságait és társadalmi viszonyait sze-
retné mélyebben is megismerni. (Nyíregyházi Fő-
iskola Földrajz Tanszéke, Nyíregyháza, 2000.) 

Kerényi Attila-Bujdosó Zoltán 

Veszprém Megyei Lexikonok1 

Az elmúlt néhány év kerek évfordulói alkalmat 
szolgáltak arra, hogy ki-ki letegye tisztelgő meg-
emlékezését az elődök emlékére. így volt ez 
Veszprém megye vezetői, honismereti, helytörté-
neti munkásai részéről is. 1998-ban megjelent a 
Veszprém Megyei Életrajzi Lexikon, mely az akko-
ri megye területéről gyűjtötte össze azoknak a sze-
mélyeknek az életét, munkásságát bemutató ada-
tokat, információkat, akik az eltelt ezer esztendő-
ben érdemeket szereztek arra, hogy az utókor őket 
megismerje. Az 1848-1849-es forradalom és sza-
badságharc tiszteletére kiadott kötetbe azok kerül-
tek, akik már nem éltek a kötet zárásának időpont-
jában. N e m volt könnyű feladat összegyűjteni ezer 
év jeles megyei személyiségeit. A munkát Varga 
Béla főszerkesztő fogta össze és az általa vezetett 
szerkesztőbizottságban hat fő, míg a konkrét mun-
kát végző szerkesztőségben húsz személy vett 
részt. Már itt meg kell jegyeznem, hogy a munkát 
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése fi-
nanszírozta. Ugyanígy a következő lexikont is, 
melyről a későbbiekben lesz szó. S talán meg kell 
említeni, hogy a szerkesztők munkája nem volt 
előzmény nélküli, hiszen a XX. században megje-
lent pár összefoglaló, lexikon jellegű munka e té-
ren. Néhányat említve ezek közül: Veszprém megyei 
fejek (1929), Veszprém város az irodalomban és mű-
vészetben (1932), Dunántúli kultúrmunkások (1941). 
De megemlíthetem az 1987-ben Münchenben ki-
adott A veszprémi egyházmegye történeti névtára 
(1630-1950) püspökei, kanonokjai, papjai című össze-
állítást. De soroljuk fel az előzmények között az 
1967-ben, majd utána még többször kiadott Veszp-

1 Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerkesztő: Var-
ga Béla. Veszprém. Veszprém Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése. 1998. 569 old. - Veszprém megyei kor-
társ lexikon. 1-2. kötet. Főszerkesztő: Varga Béla. 
Veszprém. Veszprém Megyei Önkormányzat Köz-
gyűlése. 2001.1114 old. 

rém megye irodalmi hagyományai, vagy az 1996-ban 
megjelent Emlékhelyek Veszprém megyében című kö-
tetet. Ezek mellett több kéziratos, illetve helyi jelle-
gű munkára is támaszkodhatott a szerkesztő gár-
da. Mint említettem, voltak előzmények, mégis 
óriási feladat volt összeállítani a megye ezer évé-
nek jeles személyiségeit. Természetesen át kellett 
nézni az országos általános és szaklexikonokat is, 
hogy abból is kigyűjtsék a megyei vonatkozású 
személyek anyagát. A felhasznált irodalomban a 
főszerkesztő 27 művet említ, ahonnét adatokat 
kellett gyűjteni. így állt össze az 569 oldal terjedel-
mű lexikon, mely mint említettem csak a zárás 
napjáig, 1997 őszéig tartalmazta a neveket. „Csak 
befejezett, végleg lezárult életpályákat mutattunk be -
írja a Bevezetőben a főszerkesztő - azokról az álta-
lunkfontosnak tekintett személyekről (írtunk), akik éle-
tükkel, tevékenységükkel és alkotásaikkal ...kötődnek a 
jelenlegi megyéhez, annak tájegységeihez vagy települé-
seihez." A lexikon 2000 példányban jelent meg, így 
eljutott a megye összes közgyűjteményébe, sok 
magánszemélyhez és tartalékként a megyei 
könyvtárban ma is megvásárolható. 

Az életrajzi lexikon mintegy kezdete volt an-
nak a munkának, mely már a szerkesztés első nap-
jaiban megfogalmazódott, hogy folytatni kell, a 
ma élő, neves Veszprém megyei személyek életraj-
zának összeállításával, az adatok megjelentetésé-
vel. A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tá-
mogatásával 1999 elején megkezdődött a gyűjtés. 
A főszerkesztő által megfogalmazott koncepciót 
megtárgyalta a szerkesztő gárda - , mely lényegé-
ben azonos az előző lexikon szerkesztőivel - s elfo-
gadta, hogy nem a szokásos, napjainkban elterjedt 
Ki kicsoda jellegű lexikont állítanak össze, hanem a 
fő hangsúly a folyamatosság lesz. Vagyis, az e lőző 
lexikon folytatása a cél, kerüljenek be a lexikonba 
mindazok a személyek, akik élnek és a megye éle-
tében a XX. században jelentős szerepet töltöttek 
be. Az élő személyeket bemutató lexikon összeállí-
tása - mindenki tudja - sokkal több kritikát válthat 
ki, mint az elhunytaké. A főszerkesztő vállalta ezt 
a felelősséget, mondván lehetőség lesz a pótlásra, 
- egyrészt a pótkötetek kiadása révén, másrészt az 
összeállítás lezárása után az adatbázis felkerült az 
internetre, ahol a kiegészítések, módosítások, pót-
lások szinte naponként elvégezhetők. 

Talán nem fölösleges néhány gyakorlati tapasz-
talatot is elmondani. 

Első lépésként a szerkesztők összeállítottak egy 
névsort, mely mintegy 5000 nevet tartalmazott, ezt 
több alkalommal is megvitatta a gárda, s végül a 
főszerkesztő döntött, hogy ki kerüljön be a lexi-
konba. Az összeállított adatlapot 3800 címre küld-
ték meg a szerkesztők, azzal a kéréssel, hogy ha a 
címzett is akarja, töltse ki és küldje vissza, s így be-
kerül a lexikonba. Mint várható volt, többen nem 
küldték vissza, nem is indokolták döntésüket. 
Többen többszöri kérés ellenére sem jelentkeztek, 
néhányan indokolták késésüket, esetleg távolma-
radásukat. A kötet zárásakor - 2000. december 
31-én - 2208 személy adatlapja állt rendelkezésre. 
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A szerkesztőség fontosnak tartotta, hogy az előző 
életrajzi kötet lezárása után meghaltak is szerepel-
jenek a mostani kötetben, ezért ezt kiegészítette 85 
elhunyt személy adataival, azokéval, akik a két 
dátum között haltak meg. 

Az egységes szerkezetben, a rövidítéseket egy-
ségesen tartalmazó szócikkek áttekinthető formá-
ban közlik az adatokat, a lexikon használata egy-
szerű. Oldja a monotonságot, hogy néhány életrajz 
kivételével a szerkesztőknek fotót is sikerült köz-
zétenni. A főszerkesztő több alkalommal is hang-
súlyozta, hogy a válogatás természetesen szubjek-
tív, vannak akik kimaradtak, holott ott lenne a he-
lyük, vannak olyanok, akik a szerkesztők szimpá-
tiája révén kerültek bele. De mindezt tudomásul 
kell venni egy élő lexikon szerkesztésénél, annál is 
inkább, mert nem lezárt életművekről van szó, és a 
javításra van lehetőség. 

A kiadás mellékterméke az az adatbázis, me-
lyet a megyei könyvtárban helyeztek el, ahol a be-
küldött kérdőíveket és a fotókat őrzik, ahonnét az 
életművek későbbi kutatói teljesebb adatokhoz is 
hozzáférhetnek, hiszen több esetben válogatni, 
szűkíteni kellett a közzétehető információkat. 

A recenzens tehet-e mást, mint közli a tényt, 
hogy Veszprém megye - a szerkesztők szerint -
neves személyiségeiről rendelkezésére áll az olva-
sóknak egy összeállítás, melyből megismerik a 
megye történelmének kiváló alakjait és jelenének 
formálóit. Ha bírálatot mond, az éppolyan szubjek-
tív lehet, mint egyes esetekben a válogatás. Azt 
bátran állíthatom, hogy a megye helytörténészei 
ezzel a két lexikonnal méltó módon fejezték ki tisz-
teletüket az 1848-1849-es évforduló és millenniu-
mi ünnep alkalmából. Dicséret illeti a megyei köz-
gyűlést, amely a kiadás költségeit vállalta. 

Ezzel a két általános lexikon kiadásával olyan 
tevékenység indult el a megyében, melynek már 
van folytatása is: egyes városok, illetve szakterüle-
tek lexikonjainak a kiadása. S ehhez a mostani 
szerkesztő gárda a szakmai hozzáértést biztosítja. 

Tóth Dezső 

KATONA ISTVÁN: 
A Kalocsai érseki egyház története I. 
Ford.: Takács József. A fordítást szakmailag 
ellenőrizte és sajtó alá rendezte, az előszót 
és a kiegészítő jegyzeteket írta: Thoroczkay 
Gábor. Szerk.: Romsics Imre. 

Példamutató vállalkozásba fogott a Kalocsai 
Múzeumbarátok Köre, amikor tagjai elhatározták, 
hogy a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium 
és a Viski Károly Múzeum támogatásával kiadják 
Takács Józsefnek (1901-1975), a kalocsai gimnázi-
u m egykori tanárának Katona István: História 
metropolitanae Colocensis ecclesiae című, eredeti-
leg szintén Kalocsán, 1800-ban megjelent munká-

jának magyar fordítását. A levéltári forráskutatá-
son alapuló történetírás gyakorlatát idehaza meg-
honosító jezsuita historikusok művei közül ezt 
megelőzően ugyanis magyar nyelven egy sem volt 
olvasható. Jelen kötet Katona monumentális mun-
kájának első részét, vagyis a kalocsai érsekség kö-
zépkori történetét öleli fel. Historiográfiai jelentő-
ségén túl az előszó és a fordítás szövegéhez mellé-
kelt gazdag jegyzetanyag egyben a főegyházme-
gye történetének korszerű összefoglalásává is te-
szi. A kötetet tizenhat fekete-fehér fényképtábla il-
lusztrálja - kár, hogy a két fotóblokkot a nyomdai 
eljárás során fordított sorrendben fűzték be. A mű-
höz tartozó térképmellékletek, valamint a sze-
mélynév- és a helynévmutató a munka 2002-re 
ígért második kötetében kapnak helyet. 

Thoroczkay Gábor bevezető tanulmánya első-
ként Katona Istvánnak (1732-1811) a nógrádi 
Ipolybolyktól a kalocsai éneklőkanonoki stallumig 
vezető életútját és tudományos munkásságát mu-
tatja be, különös figyelmet fordítva történészpro-
fesszori működésére a nagyszombati, majd bu-
dai egyetemen. Ezután a kalocsa-bácsi érsekség 
1800-ig terjedő történetének szakirodalmát tekinti 
át, röviden értékelve többek között Városy Gyula, 
Winkler Pál és Udvardy József munkásságát. Az 
előszó harmadik fejezetében a főegyházmegye ko-
rai történetének legfontosabb kérdéseiről olvasha-
tunk: a tanulmány szerzője itt napjaink kutatóinak 
eltérő álláspontjait ismerteti a főpapi szék XI. szá-
zadi históriájával kapcsolatban. Szól mindenek-
előtt a kalocsai egyházmegye létrejöttének körül-
ményeiről: vázolja Kristó Gyula azon elméletét, 
mely szerint az alapítás 1009-re tehető és összefüg-
gésben áll az eredetileg részben muszlim hitű, 
részben pogány dél-dunántúli fekete magyarok 
megtérítésével és a pécsi püspökség felállításával. 
Thoroczkay azonban valószínűbbnek tartja, hogy 
Szent István még korábban, talán már 1002-ben fő-
papi széket létesített a Vajas mellett. A kalocsai 
püspöki szék érseki rangúvá tételének időpontja 
és az első kalocsai érsek életrajza körül zajló viták 
szorosan összekapcsolódnak, hiszen a főegyház-
megye legkorábbi történetére elsősorban éppen 
abból a néhány szóból következtethetünk, amelye-
ket Szent István király Hartvik püspök tollából 
származó legendája oszt meg velünk a beteg Se-
bestyén esztergomi érseket három esztendeig he-
lyettesítő Asrik-Anasztáz kalocsai püspökről szól-
va. Thoroczkay a Hartvik-legenda közlését elfo-
gadva bizonyítottnak látja Asrik-Anasztáz kalo-
csai működését, s az érsekség kialakulását 1006 tá-
jékára helyezve a dél-magyarországi térítéssel 
hozza azt kapcsolatba. Vitába száll Koszta László 
ún. autokefalitási elméletével, amely Kalocsát egy-
fajta címzetes érsekségként képzeli el történetének 
korai szakaszában. A főegyházmegye bácsi szék-
helyével kapcsolatban a szerző röviden összefog-
lalja Makk Ferenc, Kristó Gyula és Koszta László 
eredményeit, majd ezek alapján megállapítja: a fő-
pásztori szék délebbre költöztetését Szent László 
király kezdeményezte az 1080-as évek második fe-
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lében. Kristóra hivatkozva bemutatja, hogy a kalo-
csai székhely ennek ellenére sem veszítette el telje-
sen a jelentőségét, sőt a XIII. század végétől a két 
központ lassan egyenrangúvá vált, s ezzel kiala-
kult a főegyházmegyét az egész középkorban jel-
l emző sajátos kettős szervezet. Mind Kalocsán, 
mind pedig Bácson állt székesegyház, létezett káp-
talan és hiteleshely is. Az előszót a könyv magyar-
ra fordításának története, majd a sajtó alá rendezés 
és a jegyzetelés szempontjainak ismertetése zárja. 

Katona munkája rövid földrajzi bevezetés után 
a főegyházmegye területének „ősi" - vagy a mi fo-
galmaink szerint: népvándorlás-kori - lakóit veszi 
számba a metanaszta jazigoktól a honfoglaló ma-
gyarokig, majd vázlatosan szól Kalocsa városáról. 
„Egyházi elöljáróságok" cím alatt olvashatunk az 
érsekség területén létezett szerzetesházakról, majd 
egy újabb fejezet tekinti át a kalocsai főegyházme-
gye plébániáinak az eredeti mű megszületésekor 
fennálló, XVIII. század végi viszonyait. A Kalocsai 
érseki egyház történetének törzsét az egyes főpász-
torok kronológiai rendbe foglalt életrajzai adják: 
az első kötet a főpapi szék megalapításától a moh-
ácsi csatáig tekinti át az érsekek sorát. A fordítás 
jól sikerültnek mondható, a recenzens legfeljebb 
néhány lényegtelen apróságot vitathat: pl. hogy 
Ammianus Marcellinus de moribus Hunorum érte-
kezve inkább a hunok szokásait tárgyalja, mint-
sem „erkölcseiket" - hiszen a Katona által hivatko-
zott íocusban ételeikről, viseletükről, életmódjuk-
ról és hadrendjükről van szó. Hasonlóképpen, 
amikor az eredeti szöveg szerint „Carthuitius in 
litteras fideliter retulit" Asztrik római követjárásá-
nak történetét, szerencsésebb a határozószót híven 
formában visszaadni a Takács magyar fordítása ál-
tal kínált hűségesen helyett. 

A fordításhoz fűzött kiegészítő jegyzetek átte-
kinthető szerkezetbe rendezett, bőséges mennyi-
ségű információval látják el azokat az érdeklődő-
ket, akik arra is kíváncsiak, hogy milyen megoldá-
sokat kínál a modern történettudomány a kétszáz 
esztendős munka által is érintett problémákra. Ki-
fogással itt is csak néhány esetben élhetünk. Bár 
Thoroczkay minden egyes érseknél gondosan 
összefoglalja az életútjukra vonatkozó újabb szak-
irodalmat, s azoknál, akik egykor peregrinus diák-
ként külföldön is megfordultak, szól egyetemjárá-
sukról is, e lábjegyzetekből azonban rendre hiány-
zik az itáliai egyetemek Veress Endre által össze-
gyűjtött, magyar vonatkozású anyakönyvi bejegy-
zéseire való hivatkozás. A kommentárok szerzője 
az előszóban érzékelteti, hogy a Katona által idé-
zett források újabb kiadásait feltüntetve nem töre-
kedett mindig a legfrissebb editiók használatára, 
megítélésünk szerint ez az eljárás mind egyes an-
tik auktorok, mind néhány középkori kútfő eseté-
ben vitatható. H. L. Jones a maga Sztrabónjához 
nem mellékelt kritikai apparátust, és a szöveghez 
fűzött jegyzetei is meglehetősen szűkösek, így a 
görög nyelvű szövegkiadások közül inkább vagy 
a G. Krämer neve által fémjelzett Strabonis 
Geographica-t (I—III. Berlin, 1844-1852), vagy a 

Budé-sorozatban megjelent, G. Aujac, F. Lasserre 
és R. Baladie által gondozott változatot (Strabon: 
Géographie. I-IX. Paris, 1966-1989) kellett volna ci-
tálni a Geógraphika hetedik könyve kapcsán. 
Ugyanígy azon oklevelek esetében, amelyek meg-
bízhatóbb kiadásban (pl. Smiíiklas Codex dip-
lomaticusa) is rendelkezésünkre állnak, pusztán 
Fejér okmánytárára hivatkozni nem a legcélrave-
zetőbb. Apróbb következetlenség, hogy F. Rom-
hányi Beatrixnak a kötet végi rövidítésjegyzékbe 
„F. Romhányi: Kolostorok" címszó alatt felvett Ko-
lostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarorszá-
gon c ímű művére a lábjegyzetek kivétel nélkül „F. 
Romhányi: Szerzetesrendek" formában hivatkoz-
nak. Kár, hogy a jegyzetanyagban közölt dátum-
feloldásokba több helyen hiba csúszott: így pl. 
„Keresztelő Szent János ünnepének vigüiáján": június 
13., helyesen: június 23.; „az Úr születésének 
előnapján": december 23. - helyesen: december 24. 
Ezeket a hibás redukciókat a majdan megjelenő 
második kötetben célszerű lenne tételesen korri-
gálni. 

Mindent egybevetve elmondhatjuk: a Kalocsai 
érseki egyház története első kötete mind historiográ-
fiai, mind történeti szempontból értékes könyv. A 
bevezető tanulmány világos szerkezetben, lényeg-
re törően foglalja össze mindazt, amit a főegyház-
megye legkorábbi történetéről tudunk: nagy eré-
nye, hogy Thoroczkay sehol sem tekinti saját teóri-
áját az egyetlen lehetséges megoldásnak, s minden 
esetben részletesen ismerteti más kutatók eltérő 
véleményét. Katona latin nyelvű munkáját korrekt 
magyar fordításban vehetjük kézbe, s a szöveghez 
fűzött kiegészítő jegyzetek széleskörűen tájékoz-
tatják az olvasót a modern kutatás eredményeiről. 
A Kalocsai Múzeumbarátok Körének kiadványa 
nemcsak a helytörténészek számára jelent majd 
nélkülözhetetlen alapművet: haszonnal forgathat-
ja mindenki, aki a középkori Magyarország histó-
riája s ezen belül az egyháztörténet iránt érdeklő-
dik. (Kalocsai Múzeumbarátok Köre, 2001.) 

Körmendi Tamás 

DOCTRINA ET PIETAS 
Tanulmányok a 70 éves 
Barcza József tiszteletére 

Tudományos életünkben nem szokatlan, hogy 
egy-egy jeles tudóst pályatársai, kollégái és tanít-
ványai tanulmánykötettel köszöntenek tisztes 
életkoruk elérésekor. A Debreceni Református Hit-
tudományi Egyetem, a Sárospataki Református 
Kollégium Tudományos Gyűjteményei és a Ti-
szántúli Református Egyházkerület Levéltára kö-
zös kiadásban vállalkozott Barcza József pro-
fesszor tudományos munkásságának méltatására. 

Bölcskei Gusztáv református püspök tisztelgő 
köszöntésében szól az arról az emberről, akit isme-
rünk és szeretünk és akinek örömmel hallgatjuk 
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zsörtölődéseit, méltatja a tudóst, aki életét a ma-
gyar református egyháztörténet kutatására fordít-
ja. „Legendás cédulagyűjteménye a megbízható-
ság tárháza (...) Forrásszeretete és kezelése példa-
mutató. Sárospatak és Debrecen református szelle-
mi örökségének őrzője és továbbadója testesül 
meg alakjában kritikus szeretettel és felelős féltés-
sel." 

Dienes Dénes és Szabadi István szerkesztők váz-
latos életrajzából kibontakozik a gazdag életút. 
Dögén kezdte segédlelkészként, majd Sárospatak-
ra került és a Tudományos Gyűjtemények Nagy-
könyvtárának munkatársa lett. Az edelényi lelké-
szi évek után, tudományos főmunkatársa lett a 
Magyarországi Református Egyház Doktorainak 
Kollégiumában. így került Debrecenbe, ahol meg-
bízást kapott a Közép-keleteurópai Reformá-
ció-történet Kutató Intézetének vezetésére. Rövid 
ideig irányította a Tiszántúli Református Egyház-
került Levéltárát, 1994-től a Sárospataki Reformá-
tus Teológiai Akadémia Egyháztörténeti Tanszék-
ét vezette. 

Doktori fokozatot és kutatóprofesszori rangot 
1981-ben kapott. A református egyháztörténet-írás 
jeles nemzedékéhez tartozik. Zoványi Jenő, Ré-
vész Imre és mások nevével fémjelzett örökséget 
vett át és művelt tovább magas színvonalon. 

A kiadvány szellemiségét tükrözi, hogy szerzői 
sorában debreceni, sárospataki, budapesti, pápai, 
szegedi és üllői tudósok, lelkészek találhatók. A 
kötetben a következő tanulmányok jelentek meg. 

Debrecen: Ifi. Fekete Károly: A Vécsei Szövetség, 
Lenkeyné Semsey Klára: A gyülekezeti tisztségvi-
selők választásának kritériuma, Gaál Botond: 
Etnicitás, egyház és az Európai Unió, Gyón L. Já-
nos: Kegyességi sikerkönyv a XVII. században, Szabadi 
István: „Flacco, quod plerique fabulant...". Molnár 
János: A Mindszenty-ügy Csanád vármegyében, 
Kun Mária: Tanítványból barát - Montaubantól 
Budapestig, Marjovszky Tibor: Hit és ismeret, Faze-
kas Sándor: Egyház és politika a rendszerváltás után a 
Magyarországi Református Egyházban, Hodossy-
Takács EISd: Jövendölés Tíruszról: Ezékiel mint ha-
mis próféta. 

Sárospatak: Hörcsik Richárd: A debreceni és a 
sárospataki kollégiumok kapcsolata, Győri István: 
Pedagógiai lehetőségek a cserkészetben, Horváth 
Erzsébet: A Sárospataki Református Kollégium 
mint a magyar népfőiskolai mozgalom otthonte-
remtője, Szentimrei Mihályné: Próbák tüzében, 
Dienes Dénes: Egy elfelejtett imádságszerző. 

Pályatársak: Péter Katalin: Pataki diákok a Sá-
rospataki Református Kollégiumban 1671-ig, Rácz 
István: A Debreceni Tractus prédikátorainak lét-
száma és társadalmi státusza (1725-1814), Fábiny 
Sándor: Az Evangélikus Teológiai Fakultás az 
Erzsébet Tudományegyetemen, Ladányi Sándor: 
Ecsetvonások egy főgondnok arcképéhez, Márkus 
Mihály: Gondolattöredékek egy XIX. századi pré-
dikáció olvastán. 

A kötetet Baráth Béla Levente által készített 
Barcza József műveinek bibliográfiája és a szerzők 
névsora zárja. (Debrecen-Sárospatak, 2002.) 

Gazdag István 

FEJÉR LÁSZLÓ (szerk.): 
Vizeink Krónikája 

Az elmúlt másfél évtizedben sorra láttak nap-
világot a színvonalas ismeretterjesztést szolgáló 
Krónika sorozat kötetei. A népszerűen megírt, de 
az általános tájékoztatást jól szolgáló rövid össze-
foglalók a hozzájuk kapcsolt gazdag illusztrációs 
anyaggal, valamint a kronológiai adatsor az adott 
témában tájékozatlan olvasót egyszerre részesítik 
a lexikon, a monográfia és az enciklopédia előnye-
iben. 

Nincs ez másként az elődeihez képest csak mé-
reteiben szerényebb Vizeink Krónikája esetében 
sem. A szerzők nagy vállalkozásba fogtak a kötet 
anyagának megírásakor. Jóllehet a kötet a hazai -
szélesebb történeti tekintetben az egész Kár-
pát-medence vizeinek - históriájáról szól, tud-
nunk kell, hogy nem a vizeknek van „krónikája", 
hanem az embereknek, a népeknek és a nemzetek-
nek. 

A könyvben foglaltak tehát elsősorban az em-
berekről, az emberi társadalmakról szólnak, arról 
az igen fontos kérdésről, milyen történeti kapcso-
latot alakított ki a Kárpát-medencében é lő ember a 
sorsát mindenkor döntően meghatározó természe-
ti elemmel, a vízzel. Miként élt a folyók és állóvi-
zek mentén, hogyan használta őket, miként élt 
vissza a természet adta lehetőségekkel, hogyan 
próbálta a beavatkozása során okozott károkat 
utóbb csökkenteni stb. 

A Vizeink Krónikája tehát elsősorban az itt élő 
népek, s különösen a magyarság történetének vi-
zekkel kapcsolatos eseményeit veszi számba, s 
próbál leltárt készíteni az ország összessége szá-
mára fontos, vagy a kisebb régiók életét meghatá-
rozó vízimunkákról. 

Talán nem tűnik túlzásnak, amikor a szerkesz-
tő az ország történetében egy-egy vízimunkát ki-
emelten kezel, hiszen a magyarság sorsát nemcsak 
a csaták, a háborúk, a szabadságküzdelmek, napi 
politikai fondorlatok alakították, hanem a min-
dennapi megélhetést lehetővé tevő munka, a gaz-
dálkodás, amely a politikai felszín alatt a nemzet 
túlélését is lehetővé tette. A köztudatban erről per-
sze kevés ismeret rakódott le. Nyilván színesebb a 
kép, ha abban a lánglelkű apostolok és gáncstalan 
hazafiak, s az általuk mozgósított lelkes tömeg a 
főszereplő. A könyv gazdag tartalma segít abban, 
hogy a munkájukat becsületesen, de különösebb 
glória nélkül végző kubikosok, mérnökök, termé-
szettudósok, esetleg helyi közigazgatási szakem-
berek alakjának felvillantása ne csak a szürke hét-
köznapokat jelentsék az olvasók számára. 
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A 360 oldalas kötetben közreadott csaknem 
3000 kronológiai adat, valamint 250 magyarázó 
cikk elsősorban az emberi alkotások történetére 
helyezi a fő súlyt. Ezt teszi a kötetet bevezető „Em-
ber és természet" címmel írott széljegyzetében 
Glatz Ferenc is, aki az embernek nem csupán a ter-
mészettől, hanem a technika mindenhatóságától 
való félelmeiről is szól és ennek megszüntetése ér-
dekében a közgondolkodásban szükséges új szin-
tézis megteremtését sürgeti. 

A szócikkek legtöbbje új kutatási eredménye-
ket is tartalmaz. A római kor történetével foglalko-
zók általában készpénznek veszik, hogy Galerius 
császár idején az itteni telepesek zsilipet építettek 
Siófok környékén a Balaton vízállásának szabályo-
zására. A tüzetesebb kutatások során azonban ki-
derült, hogy ez a tévhit a XIX. század második fe-
lében született, s azóta tartotta magát a régészek 
között is. Ha már a régészetnél tartunk, arra is 
fény derül a lapokon, hogy miként működhetett a 
budai vár vízemelő szerkezete Zsigmond király 
idejében, s hogy a mai Budán működő elegáns 
Várkert Casino több mint száz évvel ezelőtt a kirá-
lyi palota vízművének szivattyútelepe volt. A kör-
nyezetvédelmi mozgalomban szilárdan tartja ma-
gát az a meggyőződés, hogy a nagy vízszabályo-
zások előtti ártéri gazdálkodás egyfajta természet-
tel való lágy harmóniát jelentett a vizek mentén 
élők számára. A történeti források azonban azt va-
lószínűsítik, hogy a „fokok" segítségével űzött 
sokoldalú gazdálkodási forma eltartóképessége 
elsősorban a túléléshez volt elegendő, s korántsem 
jelentett idilli állapotot. Amint a népesség növeke-
dése a vízszabályozásokkal kombinált szántóföldi 
gazdálkodás elterjedését tette szükségessé, ezen 
- a természetnek ugyancsak „kitett" - életmód 
visszaszorult, s a XIX. század második felében el-
tűnt a történelem bugyraiban. Sokan hiszik, hogy 
Vásárhelyi Pál irányította a Tisza-szabályozás ha-
talmas munkáját, de ez sem állja meg a helyét. 
Igaz, hogy Vásárhelyi volt a szabályozási koncep-
ció kidolgozója, de még az első kapavágás előtt 
meghalt, s a részletes terveket csak a kivitelezés 
során készítették el utódai, hol ragaszkodva a kon-
cepció előírásaihoz, hol pedig jelentősen eltérve 
attól. A cikkek között tallózva megtudjuk, hogy a 
Duna jegéből is meg lehetett élni, s hogy a vízsza-
bályozások előtti századokban erősen tartotta ma-
gát az a külföldi utazóktól származó híradás, mely 
szerint a Tiszának csak a kétharmada víz, a mara-
dékot a halak teszik ki. Manapság is sok szó esik 
az úgynevezett „közműolló"-ról. A könyv lapjain 
választ kapunk arra, mit is kell értenünk ezalatt, s 
a káros helyzet hogyan alakulhatott ki. Ha már a 
károknál tartunk megtudhatjuk azt is, milyen ha-
tása volt a bányászatnak a dunántúli karsztvizek-
re, miként sikerült a Velencei-tó vízpótlását megol-
dani 1993-1995 között, s természetesen külön rész-
letes összefoglaló ismerteti meg az olvasót a 
„rendszerváltás trójai falova"-ként aposztrofált 
bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer történetével. A 
jelen, s valamiképpen a jövő sem marad ki a kiad-

ványból, hiszen az európai uniós csatlakozás kü-
szöbén információkat kaphatunk a közösség „Víz-
ügyi Keretirányelv"-éről, valamint a Tisza utóbbi 
árvizeinek kapcsán nagyon időszerű „új Vásárhe-
lyi terv"-ről. 

A fentiekben csak néhány érdekességet sze-
mezgettünk a gazdag tartalomból, bízván abban, 
hogy a figyelmet ráterelhetjük erre a hasznos kiad-
ványra, amelyet a Vízügyi Múzeum, Levéltár és 
Könyvgyűjtemény jelentetett meg az elmúlt év vé-
gén. 

Károlyi Judit 

GYURÁCZ FERENC: 
Bük 
Száz Magyar Falu Könyvesháza 

A Honismeret 2000. évi 6. számában Csorba 
Csaba részletesen beszámolt arról a nagyarányú 
szellemi vállalkozásról, amely célul tűzte ki, hogy 
a millennium tiszteletére elkészítteti száz magyar 
falu kismonográfiáját. Nem volt könnyű a váloga-
tás, egyrészt azért, mert ügyelni kellett arra, hogy 
a magyar nyelvterület megfelelő arányban legyen 
képviselve határainkon belül és kívül egyaránt, 
másrészt a szerzők kiválasztása is gondot okozott, 
mert a megjelenési határidő kemény munkát kö-
vetelt meg azoktól, akik vállalkoztak egy-egy 
könyv megírására. 

Ennek a sikeres sorozatnak egy már nyomta-
tásban is megjelent termését szeretném röviden 
bemutatni, Gyurácz Ferenc monográfiáját a nyu-
gati határszélen található, gyógyfürdőjéről messze 
földön ismert Bük községről. Elsőként talán érde-
mes utalnunk arra, hogy szerencsésen találkozott 
össze a millenniumi szándék és a szerzői szakérte-
lem, hiszen a Vasi Szemle főszerkesztője életének 
jelentős részét Bükön töltötte, családi környezet-
ben halmozódtak föl benne a falu jelenkori törté-
netére, lakóira vonatkozó tapasztalatok. Persze 
egy ilyen monográfia megírásához nem elegendő 
a helyismeret, nagyarányú levéltári, könyvtári ku-
tatásra volt szükség ahhoz, hogy igényes kiad-
vány kerüljön az érdeklődő közönség asztalára. 

A könyv három részre oszlik. Az első 64 olda-
lon áttekinti a község és a tágabb régió történetét a 
honfoglalás előtti időszaktól napjainkig. A Repce 
völgye már a magyarok megjelenése előtt is 
hosszabb-rövidebb ideig szálláshelye volt illírek-
nek, keltáknak, rómaiaknak, germánoknak, ava-
roknak, esetleg szlávoknak is, hiszen az Ablánc-
patak neve és az egykori Ablánc falunév egyértel-
műen szláv eredetre utal. A honfoglaló magyarok 
már 900 körül benyomultak a Répce völgyébe, és 
az egész későbbi Sopron vármegyét birtokukba 
vették. 

A község nevének első említése jelenlegi isme-
reteink szerint egy 1265-ben kelt oklevélből szár-
mazik. Hosszú évszázadokon át Vizlóbük, Egy-
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házasbük, Mankóbük, ritkábban Tivánbük néven 
szerepelt a történeti forrásokban. A három falu. 
Felsőbük, Középbük és Alsóbük közigazgatási 
egyesítésére 1902-ben került sor. 

Az első birtokosok föltehetően a Bükiek le-
hettek, akiknek említésével a XIII. századtól egyre 
több oklevélben találkozunk. A magyar történe-
lem viharos évszázadai alatt itt a nyugati vége-
ken is sokat szenvedett a lakosság a háborús 
események miatt. A XV. században német csapa-
tok törtek be a Répce-vidékre, 1454-ben Hunyadi 
János vonult át Bükön, hogy a Csepregben ga-
rázdálkodó huszitákat megfékezze. Átmenetileg 
csak Mátyás király győztes nyugati hadjáratai 
hoztak némi nyugalmat. Az 1520-as évektől a 
Batthyányak horvátokat telepítettek a faluba, akik 
később magyarrá váltak, de a Francsics, Szedenics, 
Görbicz, Dugovits családnevek még máig is őr-
zik emléküket. A XVI. századtól új családok tűn-
nek föl a falu életében: a Mankóbüki Baloghok, 
Horváthok, Hetyésyek, Mesterházyak és a Heré-
nyiek. 

A történeti források közül kiemelkedő Felső-
bük kuriális helység 1650. május 15-én kelt statú-
tuma, amely 11 pontban rendelkezik a falu lakói-
nak jogairól és kötelességeiről. A reformáció idején 
Bük lakosságának túlnyomó része evangélikus 
lett, mintegy 70 évre az ősi templomot is birtokuk-
ba vették. Saját templomot 1784-ben II. József tü-
relmi rendeletének nyomán építettek maguknak, 
ennek ellenére azonban a XIX. századra a katoli-
kusok ismét többségbe kerültek a településen. Bük 
lakossága a szabadságharc idején nemzetőröket 
állított, számos férfi csatlakozott a szabadságharc 
seregéhez, akik között tiszti rangban levőket is ta-
lálunk, Baranyay Mihály honvéd századost és 
Hetyésy Pál honvéd hadnagyot. Három hősi halált 
halt honvédról is vannak feljegyzések. 

A polgárosodás évszázada jelentős fejlődést 
hozott a falu életében. Az 1860-as években Felső-
bükön cukorgyár épült, amely az 1917-ben történt 
leégéséig nemcsak a hárombüki szegényeknek, 
hanem sok környékbelinek is állandó vagy idősza-
kos munkát adott. 1865-ben adták át a Sop-
ron-Nagykanizsa közötti vasútvonalat, amely Bü-
kön haladt keresztül. A mezőgazdaság fellendülé-
sét hozta az egyik legnevesebb magyar arisztokra-
ta család, a Szapáryak megjelenése a faluban. Az 
1920-as években gróf Szapáry György - gróf 
Szapáry Gyula (1832-1905) magyar királyi minisz-
terelnök fia - feleségül vette Csemeki Markovics 
Máriát, és ezáltal a felsőbüki kastély a majorokkal, 
földekkel együtt a Szapáryaké lett. A volt cukor-
gyári földeken korszerű gazdálkodást alakítottak 
ki. Szomorú eseményként tartjuk számon, hogy a 
II. világháború alatt a falu zsidóságát elhurcolták, 
akik nagyrészt elpusztultak, nem tértek vissza 
szülőhelyükre. 

Új korszak nyitányát jelentette a település tör-
ténetében az 1957-es év, amikor szénhidrogén-ku-
tatás közben melegvíz tört föl a falu határában. Er-
re épült az elmúlt évtizedekben a világhírű gyógy-

fürdő, amely százezreket vonz évente a fürdőte-
lepre, az ott lakóknak pedig jó lehetőséget nyújt 
anyagi javak szerzésére. 

A könyv második nagyobb fejezete szintén kro-
nológiai sorrendben tekinti át a népesség változá-
sát, a gazdasági élet fontosabb eseményeit, az egy-
házi életet, a faluban tartott zsinatokat, a fonto-
sabb épületeket. Az utcák külső képét jelentős 
mértékben átalakította az idegenforgalom. Példá-
ul Alsóbükön, a Kossuth Lajos utcában üzletek, kis 
szállodák, éttermek sora épült fel nem mindig 
szerves, hagyománytisztelő módon. (A helyi ön-
kormányzat jó szándékát bizonyítja az a törekvés, 
hogy néhány megőrzésre érdemes szép házat vé-
detté nyilvánított, és anyagilag is támogatja álla-
guk megőrzését.) 

Viszonylag részletesen foglalkozik a könyv a 
hagyományos kultúra emlékeivel. Elsősorban a 
nemrég elhuny Szabó József munkáságára tá-
maszkodik, aki a falu történetének, kultúrájának 
jeles kutatója volt, minden évben értékes anyagot 
küldött az önkéntes néprajzi és nyelvjárási gyűjtők 
megyei és országos pályázataira. Igen gazdag a 
népi líra kincsestára: a pásztordalokat, balladákat, 
a pogány kori regölést idéző rítuséneket, a Lucá-
zás rigmusait még az utolsó pillanatokban sikerült 
megmenteni a gyűjtőknek. 

A záró függelékrész mintegy adattárként egé-
szíti ki az eddig elmondottakat. Bemutatja többek 
között a nevezetes családokat, lajstromok alapján 
a nemeseket, jobbágyokat, háztulajdonosokat, a 
Szapáry-uradalom alkalmazottait, a népesség-
szám alakulását 1785-től a legutóbbi népszámlálá-
sig. 

Részletesen foglalkozik a falu jeles szülötteivel, 
egyéniségeivel. Közülük néhányat nekünk is érde-
mes megemlítenünk. Felsőbüki Nagy Pál ugyan 
Fertőszentmiklóson született, de a XVII. század-
ban Bükön feltűnt család sarja. Alsóbükön szüle-
tett Gyurátz Ferenc evangélikus püspök, író, fő-
rendiházi tag. Dr. Horváth Tibor 57 évig volt 
köztiszteletnek örvendő orvosa a községnek. 
Felsőbükön született vitéz Szarka Géza író, tanár. 
Felsőbüki sokgyermekes családból származik dr. 
Csóka J. Lajos bencés szerzetestanár, történész. 
1937-ben lett a büki katolikus iskola tanítója, taná-
ra majd igazgatóhelyettese a már említett Szabó 
József, aki számos helytörténeti munkával gazda-
gította a község irodalmát. 

Gyurácz Ferenc könyve tanulságos olvasmány 
elsősorban a bükieknek, akik büszkék lehetnek 
múltjukra, őseikre, falujukra. Haszonnal forgat-
hatják természetesen azok is, akik szeretnének 
megismerkedni a nyugati végek egy sikertelepülé-
sével, amely évszázadok viharait átvészelve jutott 
el odáig, hogy Európa kedvelt üdülőbázisává lett. 
(Bp. 2001.) 

Balogh Lajos 
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Öcsöd nagyközség oklevelei és fontosabb 
iratai (1297-1738) 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok 
Igazgatósága immáron hatodik dokumentum kö-
tetét teszi közzé forráskiadvány sorozatában, Be-
nedek Gyula fordításában. Ez a kötet minden ed-
diginél nagyobb terjedelmű, csaknem háromszáz 
oldalas. A 91 közzétett történeti forrás közül mind-
össze 14 a Mohács előtti oklevél. Az 15-66. számú 
1711 előtti, a 67-91-es sorszámot viselő XVIII. szá-
zadi. Az időrendi megoszlás jelzi azt is, hogy mi-
lyenek az alföldi települések forrásanyagai. 

A XIX. század második felében induló nagy 
forráskiadási hullám a XX. században bizony 
meglehetősen „lecsendesedett" Magyarországon, 
majd helytörténeti tekintetben az 1960-as évektől a 
megyei történeti olvasókönyvek kiadása révén in-
dult újabb sorozat. Néhány település-monográfiá-
hoz is csatoltak forrásszövegeket, de inkább csak 
kuriózumként. Bács-Kiskun megyében az elmúlt 
évtizedekben Kőhegyi Mihály szorgoskodása ré-
vén indult meg (és halálával úgy tűnik, meg is sza-
kadt) egy községi sorozat. Hajdú József Déva-
ványa forrásainak kiadásába kezdett. Más me-
gyékből is vannak elszórt kísérletek (pl. a somogyi 
Marcaliban). A honismereti oktatáshoz kapcsoló-
dóan az utóbbi években jelennek meg iskolai fel-
használásra összeállított forráskiadványok. 

Ez a rövid áttekintés is jelzi azt, hogy nyilván-
való, ahány kiadvány, annyiféle. Egyesek csak a 
már kiadott szövegekből szemelgetnek, mások ve-
gyesen közölnek kiadottat és kéziratos forrást. Kü-
lönbség van abban a tekintetben is, hogy a teljes 
forrásszöveget közlik, vagy annak csak egy részét, 
illetve tartalmi kivonatát. A szövegközlés jellege is 
különböző: némelyik tudományos igényű, mások 
az ismeretterjesztés célját szolgálják elsősorban. 
Egyes kiadványok magyar nyelvű szövegeket fo-
tómásolatban (még gyakrabban fénymásolatban) 
tesznek közzé, s bizony jelentős részük még szak-
ember számára is nehezen olvasható (a reprodu-
kálás színvonala miatt). Gyakorta tapasztalja az 
olvasó, hogy a forrást vagy egy részét képen is be-
mutató melléklet szinte (vagy teljes egészében) 
használhatatlan, méretaránya miatt, vagy elmosó-
dott stb. Ilyesfajta „illusztrációknak" valójában 
nemigen van értelme. 

Kérdés, hogy a forráskiadás sokszínűsége tu-
dományos szempontból hogyan ítélhető meg. 
Nyilvánvaló, hogy egyetlen nagy, központilag 
szervezett, irányított forráskiadási tevékenység le-
hetőségének felvetése csak illúzió lehet. Az átfedé-
sek kiszűrése is nehéz. Nem lehet központilag 
„előírni", hogy először a „fontos" források jelenje-
nek meg, s csak azok után kapjanak helyet a „ke-
vésbé jelentősek", örülnünk kell minden forráski-
adványnak, s kiemelten támogatnunk kell a szak-
szerű, tudományosan is jól hasznosítható kötete-
ket, s még inkább a sorozatokat. Az Alföld köze-
pén fekvő megye kezdeményezése igazán minta-
szerű. Különösen Tolnay Gábor buzgólkodásának 

köszönhető, hogy sikerül újra és újra megteremte-
ni a pénzügyi lehetőségeket a munkálatokhoz. 
Csak remélhetjük, hogy a sorozat még hosszasan 
folytatódni fog. 

Az öcsödi kötet összeállítója (Benedek Gyula) 
utal arra, hogy Vass Előd és Szabó Ferenc már ko-
rábban is tett közzé a település történetére vonat-
kozó dokumentumokat. Ezeket kritikai szempont-
ból is elemezte, s megállapította, hogy több forrás 
korábbi helyazonosítása megkérdőjelezhető. Kitér 
arra is, hogy még vannak olyan levéltári forráscso-
portok, amelyekben további adatokra számíthat a 
kutató. 

A kötet a szövegeket teljes egészében, magyar 
nyelven közli. A közléstől akkor sem tekint el, ha a 
forrásszöveg korábban (akár többször is) megje-
lent. Ezt indokolja a régi kiadványok nehéz hozzá-
férhetősége, s az, hogy az új kiadás olvasatai, for-
dításai a korábbinál pontosabbak. 

Kérdéses természetesen az, hogy hosszabb ter-
jedelmű dokumentumok (pl. összeírások) eseté-
ben, ha településenként csupán az adott helységre 
vonatkozó néhány sort közöljük, akkor a nagyobb 
összefüggésekből mesterségesen kiszakított for-
rásszöveg hogyan értelmezhető? A kutatás szem-
pontjából célszerűbb lenne, ha a kiadványok nem 
a mai településhatárok szerint felparcellázva ten-
nék közzé a szövegeket. Nagyobb tájegységek 
vagy egész vármegyék oklevéltárának megjelente-
tése azonban egészen más szervezési feladatot igé-
nyel, s éppen az egyes önkormányzatok pénzügyi 
támogatását nehéz lenne megnyerni. Hiszen miért 
támogasson egy település olyan vaskos, akár ezer-
nyi oldal terjedelmű kiadványokat, amelyben csak 
eldugva, néhány sorban vagy néhány lapon találja 
meg a saját múltjára vonatkozó elszórt utalásokat. 

Jelen kötet a korábbiaktól abban különbözik, 
hogy igen részletes személynév és földrajzinév 
mutató is járul hozzá, amely megkönnyíti a hasz-
nálatát. Az ideális az lenne, ha e kötetek anyaga 
CD-n, illetve az interneten is hozzáférhető lenne, 
ezzel segítené a kutatást, hiszen a helyi kiadvány-
okkal az a legnagyobb gond, hogy terjesztésük 
mindmáig megoldatlan. Gyakran mire az érdeklő-
dő tudomást szerez róluk, már elfogytak. (Latin-
ból fordította és közreadta Benedek Gyula. Szolnok, 
2001.) 

Csorba Csaba 

A Hajdúdorogi Főesperesi Levéltár 
iratainak lajstroma és mutatója. 

Egyházi levéltáraink némelyikének repertóriu-
ma még a szocializmus évtizedeiben megjelent, 
amennyiben olyan híres és jól gondozott gyűjte-
ményről volt szó, mint az Egri Főegyházmegyei 
Levéltár, amelynek Soós Imre tollából megjelent 
jegyzéke talán a legszínvonalasabb a hasonló 
kiadványok között. Kiemelhetjük még az avatott 
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levéltárosok munkái közül a Székesfehérvári Püs-
pöki Levéltár jegyzékét, színvonalas bevezetője 
gondos szerkesztését. Azt sem szabad elhallgat-
nunk, hogy az Országos Levéltár rengeteg egyházi 
levéltári repertóriumot mikrofilmre is vett. 

Mégis voltak olyan archívumok, amelyekről 
nem rendelkeztünk mutatóval, noha sok esetben 
szinte lehetetlen a helyszínre utazva, szűkös idő-
korlátok keretei közt kotorászni valamely rende-
zetlen anyagban. Ilyen hiányt pótol a most 
ismertendő Hajdúdorogi Főesperesi Levéltár lajst-
roma is, amely a Görög Katolikus Püspöki Levéltár 
Kiadványai sorozat 3. számában jelent meg. Az 
ilyen jegyzéknek perdöntő jelentősége van a kuta-
tás megszervezésében: sok esetben csak postán 
kérhet xeroxot a kutató (ugyan ki fizeti meg a hely-
színre utazás és a szállás költségeit a mindenkor 
szegény kutatóknak?), így különlegesen nagy 
gondossággal, átlagon felüli alapossággal kell 
összállítani a hasonló jegyzékeket. 

Mint a kötethez előszót író Udvari István pro-
fesszor kiemeli, a hajdúdorogi kerület, majd 
1873-tól külhelynökség nemcsak a jelenlegi Haj-
dúdorogi Görög Katolikus Püspökség elődjeként, 
hanem a Munkácsi Püspökség legfontosabb kerü-
leteként is több szempontból érdemes a kutatásra 
(az egyháztörténeten túl művelődéstörténeti, 
nyelvészeti, iskolatörténeti és más aspektusok-
ban). Részletesen szól Udvari a jegyzéket összeál-
lító Bányai Antalról is, aki 1826-ig sajátkezűleg bő-
vítette a jegyzéket. Éppen ebben rejlik a kiadvány 
értéke és fogyatékossága egyaránt: híven tükrözi a 
bemutatott fond egykori állapotát, amely ma is 
külön egységet képez a Nyíregyházán található 
Hajdúdorogi Püspöki Levéltárban (mint ismere-
tes, a szóbanforgó görög katolikus püspökség 
székhelye annak létrejöttétől kezdve nem Hajdú-
dorogon volt, hanem néhány debreceni év után fo-
lyamatosan Nyíregyházán). így a korai állapotok-
ról, főként a XVIII. századról pontos képet kapha-
tunk. Ez azért is fontos, mert Mária Terézia jóvol-
tából nyerték el önállóságukat a görög katolikus 
egyházmegyék (a munkácsi, fogarasi, szvidniki-
kőrösi), és a XVIII. században a ruszin népesség 
számára mind az önálló nemzeti tudat kialakulá-
sát, mind a saját kultúra megteremtését, mind a 
bárminémű saját felsőbb társadalmi osztály létre-
jöttét az egyházi unió, illetve az uniót követő más-
félszázados küzdelem után az önálló görög katoli-
kus püspökség jelentette. Különleges helyet fog-
lalt el a hajdúdorogi főesperes a Munkácsi Görög 
Katolikus Püspökségen belül, amit az a példa is 
mutat, hogy a legnagyobb formátumú vezető püs-
pök-egyéniség, Bacsinszky András főpásztori ki-
nevezése előtt Hajdúdorogon szolgált. (Erre vi-
szont az Előszó nem utal, noha épp Udvari pro-
fesszor egyik alapvető kutatási területe Bacsinszky 
püspök működése.) 

A forráskezeléshez nélkülözhetetlen kiadvány 
értékét emelik a mutatók: nevek, helységek és 
tárgyszavak szerint kereshetünk benne. Hasznos 
lett volna m é g nyelvi mutató is, amennyiben az ira-

tok tetemes része a magyaron kívül egyházi szláv, 
ruszin, lengyel és más nyelvű, és éppen ilyen 
szempontból nyújt becses kutatási témát (amint 
ezt Udvari előszava is kiemeli). Legégetőbb hiány 
azonban a latin eredeti teljes mellőzése. Mind a 
bevezetőben jelzett példáink (Eger és Székes-
fehérvár), mind más archívumok az eredeti latin 
nyelvű címjegyzéket adják közre. Egyenesen gro-
teszk megoldás, hogy a latin eredeti címeinek be-
tűrendjében adja közre az iratok témáit magyar 
fordításban a jegyzék. (így kerülnek az Egerrel 
kapcsolatos anyagok A betű alá, merthogy 
Agriensis, Agriae, ... ) Dicséretes ugyan a fordítói 
ambíció (Lakatos László), ám azt mégsem gondol-
hatják talán komolyan a közreadók, hogy a gyűjte-
ményt felkereső kutató papok, egyháztörténészek 
vagy filológusok mindennemű latintudás nélkül 
fogják azt vizsgálni?!? Érdemes lett volna tehát a 
kétnyelvű megoldást követni, hiszen az egyes kiste-
lepülések helytörténészeinek talán hasznos a ma-
gyar fordítás, ám a latin eredeti teljes mellőzése 
rontja a komoly kutatás érdekében történő hasz-
nosítást. Megjegyzendő, hogy a kistelepüléseken 
is működik pap, a helytörténészek pedig sok eset-
ben még alaposabb felkészültségűek, mint a szoci-
alizmusban nevelkedett és magasabb polcra avan-
zsált szakemberek. (Ne felejtsük el, hogy mind a 
négy hazai tudományegyetemen képeznek latin 
szakosokat.) Ezt a tényt az Előszóban illett volna 
hangsúlyozni, annál is inkább, mert aki egy ilyen 
kiadványhoz előszót ír, különösen, ha aláírása sze-
rint „az MTA doktora, egyetemi tanár,,, az nyilván 
avatott egyháztörténész, ergo kiváló latinista. 
Nyilván ezért kérték őt fel. 

Mint kiváló latinistától és egyháztörténésztől, 
ennél is többet várhattunk volna Udvari pro-
fesszortól, az előszó szerzőjétől. Jelesül azt, hogy a 
Hajdúdorogi Főesperesség, majd Külhelynökség, 
illetve századunkban Püspökség történetét rövi-
den mutassa be. Ahogyan ezt valamennyi, álta-
lunk fentebb már példaként jelzett, és valamennyi 
nem jelzett egyházi levéltári fondjegyzék publiká-
lója teszi. Taxatíve felsorolva az alapítástól a jelen-
kori állapotokig a főbb állomásokat. Ehhez mérten 
a repertórium összeállítója kap aránytalanul nagy 
teret, ami nem lenne gond, ha ugyanilyen terjede-
lemben kaphatnánk némi egyháztörténeti össze-
foglalót. 

Abban viszont egyetérthetünk Udvari pro-
fesszorral (és ez minden latintudástól függetlenül 
is belátható), hogy, idézzük: „Kívánatos lenne, ha 
a (...) feldolgozásba bevonnák )...) az 1830-as 
évektől a dorogi külhelynökség létrejöttéig (1873) 
terjedő (...) irateggyüttest is.„ Tehát: a jelen kötet 
úttörő, ám több szempontból elhamarkodott, hiá-
nyos vállalkozás, egy terjedelmesebb m ű ígéretes, 
ám csonka előzményének tekintendő. (Nyíregyhá-
za, 1999.) 

Földvári Sándor 
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KALOCSAI PÉTER-MOLNÁR JÓZSEF: 
„Balra tarts, jobbra előzz!" Magyarország 
városi közlekedés régi képeslapokon 

133 év telt el azóta, hogy az Osztrák-Magyar 
Monarchiában, a világon elsőként, forgalomba 
hozták az első levelezőlapokat (1869. október 1.). 
1878. június 1-én Párizsban, a nemzetközi posta-
forgalmi konferencián fogadták el hivatalos postai 
küldeménynek a levelezőlap képpel ellátott válto-
zatát. Ezzel útjára indult az emberi kapcsolattar-
tásnak egy máig népszerű formája. Tartózkodási 
helyünk nevezetességeit ábrázoló képeslapot kül-
deni annyi, mint megosztani vizuális élményein-
ket másokkal. 

A dualizmus korában bekövetkezett életmód-
változás kedvezett a képeslapok gyors elterjedésé-
nek. A fejlődő fotótechnikának köszönhetően az 
üdvözlőkártyákon megjelentek a modernizálódás 
és urbanizálódás eredményeit bizonyító nevezetes 
építmények, és az adott település életképességét 
bizonyító mozgalmas utcaképek - a hozzájuk tar-
tozó közlekedési eszközökkel. 

Kalocsai Péter és Molnár József e képes levele-
zőlapokból válogatva állította össze a „Balra tarts, 
jobbra előzz!" című színes albumot, amely a nyolc-
van-száz évvel ezelőtti Magyarország városi köz-
lekedéséről nyújt átfogó képet. Munkájukat külö-
nösen értékessé teszi az a tény, hogy a kötetben 
szereplő valamennyi képeslapot magángyűjtők 
féltve őrzött archívumaiból közölték. Az album 
alapvetően Molnár József gyűjteményéből készült, 
a 283 közölt képeslap mintegy ötödét hét másik 
gyűjtő bocsátotta közre. 

Akkor tudjuk igazán értékelni a szerzők gyűj-
tőmunkáját, ha figyelembe vesszük, hogy Magyar-
országon 1910-ben 138 városi rangú települést tar-
tottak nyilván, ugyanakkor az albumban 119 váro-
si rangú, vagy városi szerepkört betöltő település-
ről találunk közlekedéstörténeti értékű képesla-
pot. Minden olyan város szerepel, amelyben 1896 
és 1920 között valamilyen kötöttpályás közhasz-
nálatú személyszállító eszköz működött. 

Az igényes küllemű, dekoratív kivitelű, átgon-
doltan szerkesztett kötetet képeslaptörténeti feje-
zet, angol nyelvű összefoglaló, ajánló bibliográfia, 
helységnévmutató, rövidítésjegyzék, két térkép 
valamint a dualizmus kori modernizáció, urbani-
záció és városi közlekedés kapcsolatát taglaló 
adatgazdag tanulmány emeli ki a szokványos ké-
peslapalbumok sorából. A tudományos igényű, 
ugyanakkor olvasmányos stílusú, képekkel il-
lusztrált bevezető fejezetek számos szakmai kurió-
zumot tartalmaznak. Külön hangsúlyt kaptak 
azok a közlekedéstörténeti tények, amelyekre ma 
is büszkék lehetünk (néhányat kiemelve: a buda-
pesti földalatti vasút, az Erzsébet-híd és a temes-
vári Liget úti vasbeton híd világelsősége, az Oszt-
rák-Magyar Monarchiában elsőként Nagyvára-
don létesített városi gőz vasút és az első két troli-
buszjárat Tátrafüreden és Nagyszebenben). 

A bemutatott képeslapok zöme 1896 és 1920 
között, néhány darab 1920 és 1938 között jelent 

meg. Látható a székesfehérvári omnibusz, a szege-
di lóvasút, a debreceni gőzvasút, a békéscsabai 
benzin-elektromos motorkocsi, a szombathelyi 
villamos, a pozsonyi trolibusz, a zágrábi sikló, az 
aradi autóbusz stb. Külön fejezetet szentelt a szer-
zőpáros az utaknak, hidaknak, alagutaknak, a 
gyalogos és a lóháton való közlekedésnek, a ke-
rékpár-, a motorkerékpár- és az autóközlekedés-
nek. Rendkívül érdekes, olykor megmosolyogtató 
az „Elképzelt jövő" című, a Verne-regények il-
lusztrációit idéző fejezet. Zeppelinek, égen járó 
szekerek, Ikarosz nyomdokait követő repülő al-
kalmatosságok, sohasem volt automobilok nyü-
zsögnek a földön és a levegőégben. 

Nem csak a szakmai és esztétikai szempontok 
szerint kitűnően válogatott képeslapok teszik ér-
dekes böngésznivalóvá és különleges forrásközlő 
munkává a kötetet. Két történeti forrástípus, ké-
peslap és az újsághír kerültek itt egymás mellé. A 
szerzőpáros a fotótechnika segítségével megraga-
dott és a korabeli hírlapok írásaiban felvillanó pil-
lanatképek egymás mellé helyezésével mutatja be 
a letűnt világvárosi közlekedésének ma már csak a 
játékfilmekből ismert mozgalmasságát. A színes 
képeslapok szemet gyönyörködtető és szívet me-
lengető látnivalói között szerényen bújnak meg a 
gondosan válogatott hírlapi idézetek, amelyeket 
összegyűjteni óriási munka lehetett - de megérte a 
fáradságot! 49 hírlap csaknem 120 idézett cikkel 
öleli körül a történeti Magyarországot a „Nagy-
szebeni Újság"-tól a „Pécsi Napló"-n át a „Rába-
vidék"-ig, a „Győri Hírlap"-tól a „Szepesi La-
pok"-on és a „Nyírvidék"-en át egészen a „Mára-
maros"-ig. Beszámolnak a korszak impozáns új lé-
tesítményeiről, a hidak, városi villamosvasutak át-
adásáról, üzembe helyezéséről, „nagy automobil 
elgázolásokról" és más közlekedési balesetekről, 
vagy a városi hatóságok közlekedéssel kapcsola-
tos szigorú rendelkezéseiről. 

Manninger Jenő, a Közlekedési és Vízügyi Mi-
nisztérium politikai államtitkára az albumhoz 
írott ajánlásában így fogalmaz: „Tágas terek, mí-
ves épületek, pompás köztéri szobrok, patinás üz-
leti portálok és feliratok, kecsesen libbenő úrhöl-
gyek, délceg urak, fáradtan baktató bácsikák, kí-
váncsiskodó gyerkőcök - megannyi apró részlet, 
amely a polgári lét fejlettségét és életerejét bizo-
nyítja. Minden lap egy bonyolult kis külön világ, 
amely eltűnt és mégis él. Nyugalmas csendes esté-
ken e könyv segítségével újra felidézhetjük." (B. K. 
L. Kiadó Szombathely, 2001.) 

Tóth Kálmán 

SZÉNÁSSY ÁRPÁD: 

A népi élelmiszerelőállítástól az ipari 
feldolgozásig Komárom megyében 1945-ig 

Szénássy Árpád könyve a tényközpontúság és 
a tisztánlátás jegyében fogant. A szempontok gon-
dos összeválogatásával, szelektálásával, ellenőrzé-
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sével és rendszerezésével a komáromi térség gaz-
daságtörténetének egyik fejezetét mutatja be. 

A szerző kutatói feladatul a mezőgazdasági 
ipartörténet, az élelmiszergazdálkodás témakörei-
nek és ezek gazdasági-műszaki jellemzőinek vizs-
gálatát tűzte ki. Az olvasó világosan elrendezett, jó 
érzékkel megtervezett munkát vehet a kezébe, 
amely a tájainkon háttérbe szorult gazdasági tár-
gyú hely történetírás egyik szép teljesítménye. Ve-
zérfonala, hogy egy régió sajátságos agrár- és gép-
történeti „látleleteit" hozza felszínre. Külön érté-
kelendőnek tartom, hogy módszertani-elméleti 
problémákat vet fel, vállalja az ellenőrizhetőséget 
és a kritikát, mikor anyagfeltárásának módját, 
stratégiáját szemlélteti. Ugyanakkor a szükséges-
nek ítélt és alkalmazott segédeszközök listáját 
(helyszínbejárás, interjúk, fényképdokumentáció 
stb.) is vázolja. 

Szerkezetére a horizontális és vertikális irá-
nyultság egyaránt jellemző. Horizontálisan a köz-
igazgatási-földrajzi tényező (Komárom megye, 
komáromi régió) pontos körülhatárolása (az 1920 
előtti és utáni gazdasági körzetek, hegy- és vízrajzi 
adottságok), míg vertikális irányban az agrár- és 
ipartörténeti területek egymásra épülése fedezhe-
tő fel. 

Az élelmiszergazdaság fejlődésének techni-
kai-technológiai összetevőit három főcsoportban 
(állati- és növényipari termékeket, élvezeti cikke-
ket előállító iparágak) vizsgálja. Figyelmet szentel 
a komáromi és a környékbeli ipartörténeti emlé-
kek feltárása és dokumentálása mellett a műszaki 
bázis (pl. gőzgépek, villanymotorok) kialakulásá-
nak és fejlődésiének is. 

A kötet az élelmiszeripar előzményeivel, a népi 
iparral és a kézművesiparral szintén foglalkozik. 
A megyei élelmiszeripar kezdeteit a XIX. század 
elejére teszi. Az osztrák-cseh tartományok földraj-
zi közelségét, a térség mezőgazdaságának fejlődé-
sét előmozdító, segítő tényezőnek tekinti. A ked-
vező hatást az ipari forradalom hazai jelentkezésé-
ben látja. 

A tulajdonképpeni élelmiszeripar kialakulása a 
céhes ipar eltűnésével, lemorzsolódásával, illető-
leg a nagyüzemi termelésre való áttéréssel függött 
össze. A vasútépítés, amely a regionális iparoso-
dás hajtóerejének is tekinthető, az ipar feltételei-
nek létrejöttét kedvezően befolyásolta. Az ipar-
ágakat előbb magyarországi viszonylatokban, 
majd helyi keretben elemzi. Ezt a historiográfiai 
móidszert végig tudatosan alkalmazza. Mindezt 
azért hangsúlyozzuk, mert ez a módszer a szlová-
kiai magyar helytörténeti munkák többségéből -
természetesen a tárgyalt témát figyelembe véve -
hiányzik. A múlt homályából olyan felvidéki érde-
kességeket villant fel, mint például az 1830-ban 
alapított bátorkeszi cukorgyárat, amely Közép-Eu-
rópában is a legelső volt, vagy a komáromi „ser-
ipar" XVII-XVIII. századi megszületését, hánya-
tott sorsát, majd gyors megszűnését. 

A történelem szakos pedagógusok is haszonnal 
forgathatják. Felhasználhatják az oktató-nevelő-
munkában, hiszen olyan ősi, népi feldolgozási 
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munkafolyamatokat és technológiákat mutat be, 
melyekről a fiatalabb nemzedéknek hiányos isme-
retei vannak, mára már kivesztek a hétköznapok 
világából (pl. a kenderfeldolgozás, a selyem előál-
lítása). Másrészt a modernizált ipari feldolgozás 
alapmunkálatait is bemutatja (pl. a pálinkafőzés 
munkamenetét, az ecet készítését, a dohányszüre-
tet). 

A szerző néhány megállapítását azonban pon-
tosítanám. 

Utal az „arisztokratáké?) bankjainak" iparfejlesz-
tő tevékenységére, mely során az ipari üzemeknél 
befektetett tőke növekedett. A XIX. század első fe-
lében Magyarország nemcsak az ipar, a kereskede-
lem, hanem a bankügy területén is a fejletlen or-
szágok közé tartozott. Kialakulatlan tőkepiac, hi-
telhiány jellemezte. Az éppen formálódó magyar 
ipar csekély tőketámogatására csak az 1840-es 
évek második felében került sor. Az ipar tőkeszük-
séglete csupán a XIX. század második felében nö-
vekedett. Érdemes lett volna foglalkoznia a komá-
romi pénzintézetek helyi iparkapcsolataival - ha 
egyáltalán voltak üyenek - , hiszen az első város-
beli takarékpénztár már 1845-ben megnyitotta ka-
puit. Jobban szét kellett volna választania a külön-
böző történelmi-gazdaságtörténeti korszakokat, 
valamint a régió szempontjából meghatározó, a 
hatalomváltások okozta határváltozások lokális 
közgazdasági következményeit (1918-1920, 
1938-1939,1945). 

Természetesen elkerülhetetlen volt a munkafo-
lyamatokat, gépeket jelölő idegen szakkifejezések 
használata, ezért ajánlatos lett volna ezeket külön 
feltüntetni és megmagyarázni. 

A kötet földrajzi- és névmutatót tartalmaz, 
azonban a sajtó- és levéltári források jegyzéke 
megkönnyíthette volna az olvasó tájékozódását, 
mivel az irodalomjegyzékből nehezen visszakeres-
hetők. Egy szlovák és egy idegen nyelvű tartalmi 
kivonat hiánya is érezhető. 

A szerző a jelen helyi társadalmának gazdasági 
boldogulására próbál cselekvési, tájékozódási 
mintákat bemutatni. Közben hangsúlyozza az 
1890-es évekbeli határokon átnyúló regionális gaz-
dasági-kereskedelmi egymásratalálást, mely fo-
lyamatnak megvoltak a több mint kétszáz eszten-
dővel ezelőtti előzményei és indikátorai. Munkája 
nem a cáfolhatatlan, megkérdőjelezhetetlen té-
nyek „igézetében" született. Tisztában van vele: új 
tények figyelembevételével az adott kérdéskörről 
új vélemények születhetnek. (KT Kiadó. Komá-
rom, 1997.) 

Gaucsík István 

VESZPRÉMI SZEMLE 
Várostörténeti folyóirat 

A 2001. év végén igazi kulturális eseménynek 
számított a Veszprémi Szemle új, 7. számának 
megjelenése. Utoljára 1997 decemberében vehet-
tük kézbe a hatodik számot. 1993-ban indult a fo-



lyóirat, s bár rendszertelenül, de a kiadási nehéz-
ségek ellenére újra és újra megörvendezteti a vá-
ros olvasó polgárait. Jelölése szerint már hat évfo-
lyamot ért meg a periodikum. A polgármesteri hi-
vatal kiadványát indulásától Tölgyesi József, a 
Veszprémi Egyetem tanára, a Veszprém Megyei 
Neveléstörténeti Társaság vezetője, kiváló hely-
történetkutató szerkeszti. 

Az 1993 novemberében megjelent első szám-
ban Dióssy László polgármester köszöntötte az ol-
vasókat. Kiemelte, hogy Veszprém - mint érseki 
székhely - azoknak a rangos városoknak a sorába 
tartozik, „amelyek a nemzeti és az európai kultúra 
hordozóinak, közvetítőinek feladatát vállalták ma-
gukra". Megfogalmazta ezzel az induló folyóirat 
szerepét is a hagyományok megőrzése, ápolása és 
a hagyományteremtés terén. Egy olyan szelle-
mi-kulturális alkotást vélt látni a várostörténeti ki-
adványban, amely évszázadok időfolyamán át 
visszanyúl példaértékű történelmi eseményekhez, 
kiemelkedő alkotó személyiségekhez, de szól a je-
lenről is olyan módon, hogy az eljövendő idők 
veszprémi polgárai büszkén, elismerően, erőt és 
méltóságot adóan tekinthessenek majd vissza rá. 

Veszprémi Szemle címmel indult már egy fo-
lyóirat a városban, mégpedig 1957-ben. Erről Tóth 
Dezső" emlékezett az 1994 márciusában megjelent 
cikkében. E lap indítása körül főképpen Thiery Ár-
pád, az akkori Középdunántúli Napló munkatársa 
és Páldy Róbert, a megyei könyvtár igazgatója szor-
goskodtak. Elsősorban olyan „sugallat" mozgatta 
őket, hogy „az új irodalom képviselői érzik, hogy a 
ma kérdését meg kell fogalmazni és ki kell monda-
ni". (1957) 

A megyei könyvtárban megalakult Eötvös Kár-
oly Munkaközösség „a helytörténeti kutatás me-
gyei összefogását, az irodalmi hagyományok 
gyűjtését és feldolgozását vette munkatervébe", 
amelyet a helyi politikai vezetés is támogatott, és a 
lap gazdájaként a Hazafias Népfront megyei bi-
zottságát jelölte ki. Olyan helyi és társadalmi lapot 
kell szerkeszteni - idézte Tóth Dezső Páldy Róber-
tet - , amilyenre még nem volt példa: legyen benne 
szépirodalom, sőt emellett minden tudományág 
kapjon helyet benne, de - Mesterházi Lajos szerint 
- „ne váljanak a fővárosi írók menedékévé" (ti. 
ezek az induló vidéki lapok). Az „univerzálisnak" 
induló lap rögtön az első számában közölte 
Kodolányi János, a másodikban pedig Déry Tibor írá-
sát. Komlós János elmarasztaló kritikát tett közzé a 
Veszprémi Szemléről a Magyar Nemzet 1957. de-
cember 22-i számában, aminek hatására aztán 
1958-ban nem is adták meg a kiadási engedélyét. 

E névrokon folyóirat így egészen rövid életű 
volt. De hát valóban csak névrokon volt, hiszen az 
irodalmi, kritikai, kulturális közlések szerepét 
másfél évtizede az Új Horizont vállalta (újabb, ne-
gyedéves irodalmi vállalkozások is vannak), a me-
gyei helytörténeti tanulmányokat pedig a Veszp-
rém megyei honismereti tanulmányok közli (jelen-
leg Tóth Dezső szerkesztésében) immáron husza-
dik évfolyamát jegyezve. 

így a mostani Veszprémi Szemle tiszta profillal 
- olvasói közönsége megelégedésére - megmaradt 
a várostörténeti tanulmányok közreadásánál. 

Szerzői között találjuk Tóth Dezső nyugalma-
zott könyvtárost, országosan is ismert (kitüntetett) 
helytörténetkutatót, Veress D. Csaba történészt, 
Praznovszky Mihály irodalomtörténészt, Hudi József 
levéltárost, tudományos kutatót, hogy csak né-
hány nevet említsek. Általában muzeológusok, ta-
nárok, könyvtárosok, levéltárosok, lelkészek pub-
likálnak a folyóiratban, akik valamennyien elköte-
lezett helytörténeti kutatók, és írásaikkal a Veszp-
rémi Szemlén kívül más városi, megyei és orszá-
gos periodikumokat is megtisztelnek, önálló ta-
nulmányköteteket adnak közre. 

A Veszprémi Szemle közleményeit témájuk 
szerint vizsgálva szinte minden területet felölel-
nek: történelmi eseményeket, iskolatörténetet, 
egyesületek történetét. A természet- és műszaki 
tudományok területéről viszonylag kevés dolgo-
zat látott napvilágot: eddig csak Veszprém meteo-
rológiai viszonyairól, Veszprém madárfaunájáról 
és a Veszprémi Szövő- és Kötőgyár Rt. történetéről 
szóló tanulmányokat olvashattuk. 

Érthetetlen módon ritkaság a lapban a könyv-
tártörténet (eddig egyetlen tanulmányt közölt az 
1995. évi számban Solymosi László A veszprémi 
székesegyházi könyvtár és kölcsönzői a középkor 
végén címmel), de hiányolhatjuk Veszprém csoda-
szép műemléki épületeiről, ezek megóvási, felújí-
tási munkálatairól szóló értekezéseket is. Annál is 
inkább, mivel a város legrégebbi alapítású szakkö-
zép- és szakiskolájában magas színvonalú műem-
léki technikusképzés is folyik. 

Természetesen a jelen eseményei közül a város 
krónikájába kívánkozó eseményekről is tudósít a 
lap, pl. a veszprémi Gizella-napokról, a város ki-
emelkedő személyiségeiről, helyi irodalmi körké-
pet ad, és minden számban találunk aktuális 
könyv- és folyóirat recenziókat is. Különösen érté-
kes összeállításnak tartom a folyóirat hetedik szá-
mát, talán „könyvcentrikussága" miatt. 

A lap szerkezete indulása óta változatlan. Első 
részében nagyobb lélegzetű tanulmányokat közöl, 
indításként Lichtneckert András tollából Veszprém 
város 1745. évi statútumainak eredete címmel. Ezt 
követi igazi kuriózumként Hogya György Gizel-
la-díjas helytörténetkutató tanulmánya a veszpré-
mi zsidó temető történetéről, a temetkezési szoká-
sokra is kitekintve. Ezt követően három nyomdá-
szattörténeti értekezést is közöl a szerkesztő. Igaz, 
kiváló nyomdászattörténeti tanulmányok szület-
tek korábban is Veszprémben (Szegleti Ildikó: 
Veszprém megye nyomdászata 1860-1920. Veszp-
rém. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, 1978. 427 
old.; Bándi László: A veszprémi nyomdászat két év-
százada. Veszprém. Pannon ny., 1989.194 old.), de 
a most közölt három tanulmány tovább bővíti is-
mereteinket a veszprémi nyomdászat történetéről. 
Bándi László - akinek korábban publikált művéről 
már esett szó - , most a veszprémi nyomdák törté-
netét tekinti át a kezdetektől, 1789-től az 1996-ban 
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alakult, igényes munkájáról híressé vált Faa 
Produkt Bt. megalakulásáig. Pálmann Judit a köz-
tudatban talán legnépszerűbb régi veszprémi 
nyomda és könyvkereskedés, Pósa Endre műhe-
lyének történetét dolgozza fel a nyomda megala-
kulásának századik évfordulója alkalmából. 
Praznovszky Mihály a fiatal, 1986-tól működő Pros-
pektus Nyomdát mutatja be, mint a veszprémi tra-
díciók igényes folytatóját. 

A Kisebb tanulmányok rovatban Tóth Dezsőkét 
írását találjuk, amelynek egyike, a Veszprémi la-
pok 1994-ben különösen értékes információkat kö-
zöl, hiszen az utóbbi években igencsak megszapo-
rodtak a periodikumok, s némelyik csak tiszavirág 
életűnek bizonyulván, az utókorra se hírük, se 
hamvuk nem marad számbavételük nélkül. (Na-
gyobb összefoglaló a megyei időszaki kiadvány-
okról Nagy László: A Veszprém megyei hírlapok és 
folyóiratok bibliográfiája 1820-1956. Veszprém 
Megyei Könyvtár. Veszprém, 1957. 171 old. kiad-
vány.) 

A Megemlékezések rovatban a 2001 tavaszán 
87 éves korában elhunyt id. Borsi Lőrinc igazgató-
ra, Jármai Ervin bányamérnökre, kiváló bibliográ-
fusra és Boda József református lelkipásztorra, a 
veszprémi református népfőiskola megalapítójára 
emlékeznek a szerzők. Mindhárman kiemelkedő 
személyiségei voltak a város oktatásának, művelő-
désének, tudományos életének. 

A Veszprémi könyvek rovat is - mint már ko-
rábban megjegyeztem - bizonyítja e folyóiratszám 
könyvcentrikusságát. Tizenhat, terjedelmükben 
változó recenziót közöl a közelmúltban Veszprém-
ben megjelent könyvekről. Ugyancsak ebben a ro-
vatban kapott helyet Veszprém helytörténeti bibli-
ográfiája 1991-2000. A tízéves kumuláció, amelyet 
Csiszár Miklósné, az Eötvös Károly Megyei Könyv-
tár helytörténeti könyvtárosa állított össze, 255 té-
teles. A szerzők, vagy ennek hiányában a címek 
betűrendjében közli a nyomtatásban, önálló kiad-
ványként megjelent műveket, térképeket, prog-
ramfüzeteket, kiállítási katalógusokat. A bibliog-
ráfia 1999-2000. évi kiadású nyomtatványai beke-
rültek a Veszprém megyei honismereti tanulmá-
nyok XX. kötetének 346 tételes megyei helytörté-
neti bibliográfiájába is, amely ugyancsak Csiszár 
Miklósné összeállításában jelent meg. 

A Veszprémi Szemle utolsó rovata a Veszprémi 
panteon, amelyben most Ács Anna irodalomtörté-
nész, muzeológus Endrődi Sándorra (1850-1920), 
a veszprémi születésű költőre emlékezik, és mél-
tatja munkásságát. 

A folyóirat tartalmas, gondos szerkesztésű he-
tedik számának - hasonlóan az előzőekhez - di-
csérendő a szép nyomdai kivitelezése, a gazdag 
képanyaga. Az illusztrációk egyrészt régi városré-
szi képeslapok, fotók, korabeli kiadványok, nyom-
dász segédlevelek, egykori és mai modern nyom-
dai gépek és berendezések fényképei. 

Kolozs Barnabásné 

BARSI ERNŐ: 
Daloló Bükkalja* 

Ez a könyv, amit a kezemben tartok olyan, mint 
a kemencéből kivett kenyér. Ünnepi étek, amely a 
millennium évében készült el, és Bükkalja dalai-
nak hatalmas „szeletét" tartalmazza. Aki „megíz-
leli", annak lelke megtelhet az északi táj zamatos 
népköltészetével. 

Barsi Ernő könyvével hajt fejet szülőfaluja Sály, 
és az azt körülölelő Bükkalja előtt. Az előtt a táj 
előtt, amelyen Árpád honfoglaló népei jártak, ahol 
Örs úr várat épített, és a vár tövében épült falut a 
XIX. századig Váraljának, majd ettől kezdve Lator-
útnak nevezik (ma Sályhoz tartozik). Az előtt a táj 
előtt, ahol az Örs nemzetség utolsó sályi férfi tagja, 
Sályi Ubold Zsigmond élt, és akinek felesége 
Kakasfalvi Csuda Zsuzsanna özvegyen maradva 
férjhez ment a korabeli kurucmozgalom jeles alak-
jához, Négyesi Szepessy Pálhoz. Később a Sze-
pessy családba nősült Eötvös József nagyapja, Eöt-
vös Ignác, és az író-reformpolitikus édesapja is 
Sályban született. Nem csoda, hogy 1895-ben már 
járt itt Vikár Béla Edison találmányával, és a gyűj-
tők listáján más neves egyéniségek, például Lajtha 
László, Vígh Rudolf neve is szerepel. Lajos Árpá-
dot (Borsodi fonó) itt nyűgözte le a fonóbeli dalok 
és játékok világa, és Kiss József is erről a vidékről 
jegyez le számos matyó népdalt és játékot. Eötvös 
József írta A falu jegyzőjében, hogy aki egyszer itt 
jár szívesen tér vissza. Aki olvassa ezt a könyvet, 
az a nép lelkének lírai megnyilvánulásai által tér-
het erre a vidékre. 

Ez a könyv, amelyet kezemben tartok félezer 
dallamot, mondókát tartalmaz. Barsi Ernő a fél év-
század alatt itt gyűjtött másfélezernyi dallamból 
430-at közöl, hozzátéve az elődök és utódok gyűj-
téseit, 12 lelkes gyűjtő kincseit, akik között találjuk 
a népzenegyűjtés már nem élő nagyjait (Vikár Bé-
la, Lajtha László, Lajos Árpád) és jelenlegi gyűjtőit 
(Barsi Boglárka). A kiadvány, ahogy a szerző írja 
családi összefogás eredménye, hiszen a kiadás 
csaknem teljes költségét Juhász Gergely és családja 
fedezte. Barsi Ernő leánya Hajna és veje, Kecskés 
Péter fotóival, Botond unokája a kottagrafikák egy 
részének elkészítésével, Attila pedig a szöveg szá-
mítógépes szedésével segítette a könyv megszüle-
tését. Á Hazánk Kiadó igazgatója, Szabó József 
maga is tanítvány, a míves borítóterv - Járdán Jó-
zsef egykori sályi festőművész-plébános akvarell-
jének felhasználásával - Dávid fia keze nyomán 
született. A kottagrafikák készítőinek sorában je-
len van a szerző unokája Barsi Botond és Beyer Ist-
ván zenetanár kolléga, valamint Csiszár László és 
Huszár Ágnes. 

Barsi Ernő tudja, hogy a dal ízét, miként a ke-
nyér ízét is készítője, a táj, a helyi nyelvezet teszi 
még szebbé. Többször idézi adatközlőinek ízes, él-
vezetes beszédét. A bükkaljai tájra jellemző szavak 

* Elhangzott Győrött, 2002. június 9-én, a könyv bemu-
tatóján. 
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is gazdagítják a kiadványt: „gang" - tornác, 
„citruska" - egyszerű zöld, „herőce" - sütemény, 
„paszujka" - maskara, „tajú" - toll. 

Barsi Ernő - „ahogy a nagykönyvben meg va-
gyon írva" - beépíti szintézisébe a már nem élő, de 
megszóltatott jelentős nótafáinak dalkincsét. így a 
híres pásztor Tarjáni András repertoárját, amely 
disszertációjának témája, s amely úttörő jelentő-
séggel bír az egyéniség- és repertoárkutatásban. 
(A zene egy sályi pásztor életében. Bp., 1984.). 
Nagy öröm volt számomra a másik sályi nótafa, 
Horváth Dániel dalainak kottáit olvasni, ugyanis 
tanítványaiból összegyűlt kis kórusunk, a Melo-
diárium, Sályban ott lehetett, amikor Barsi Ernő A 
mi falunk: Sály (1996/4.) egyik kötetében kezébe 
adta a róla írott, de még kiadatlan népzenei mo-
nográfiának néhány dallal is illusztrált életrajzi ré-
szét. Ez a kis gyűjtemény is jeles évfordulókor, a 
honfoglalás ezeregyszázadik évfordulójára jelent 
meg Sályban. Ott van a nótafák között még Gari 
Takács Margit, akivel Fél Edit készített életrajzi in-
terjút és a híres kötet francia nyelven jelent meg 
1983-ban Párizsban. 

A szerző előszava után megismerhetjük Bükk-
alja népdalkincsének jellemző zenei elemeit. Meg-
tudhatjuk, hogy kevés ugyan a jeles napi, de annál 
gazdagabb az alkalomhoz nem kötött dalok szá-
ma. 

Arról sem feledkezik meg Barsi Ernő, hogy a 
régi daltanulási, dalolási alkalmakat lejegyezze: 
„A parasztember szántás közben akkor kezdett el dalol-
ni, mikor a legszebben szólt a pacsirta" - vallja Hor-
váth Dániel. A mai helyzetről is képet kapunk: 
„Mosf mán, hogy gyött a tévé, mindenki abba búvik" 
(Lecsó Gyula), „A régi lakodalomban nem harsogott 
még az elektromos úton felerősített, a nép lelkétől merő-
ben idegen zenét bömbölő, szinte elviselhetetlen városi 
zenekar, amely mellett a szomszédok még egymás szavát 
sem hallják, s beszélgetni sem tudnak, nemhogy énekel-
ni" - írja a szerző. Horváth Dániel szerint Sályban 
a kocsmába sem azért mentek, hogy az „emoer so-
kat itt vóna, hanem azér', mert ott danolhatott szaba-
don, nyugodtan." 

A könyv fő részében a dalokat műfajok szerint 
találjuk meg, például: gyermekjátékdalok, párosí-
tók, betyárdalok, balladák. 

A gyermekjátékdalok szép és egyedi nyelveze-
te elbűvöli a műfaj ismerőjét: „Csucsujj baba, 
csucsujj baba, elment anya a malomba / Egy kis darab 
cipót hagyott, azt is elviszi a cica." (Cserépfalu, 
1999.), „Aludj baba, hajsó, hajsó, zárva van a pitvar aj-
tó, Lám milyen jó a napocska, elaludt már mosolyogva. / 
Aludj te is a jó nappal, Szállj le égből té szép hajnal." 
(Sály, 1967.). Az állatűzők és hívogatók között is 
szép variánsokat találunk: „Gólya, gólya gerlice, mi-
től véres a lábad? / Német gyerek elvágta, magyar 
gyerek gyógyítja / Síppal, dobbal, nádi hegedűvel / 
csicsijgatja, bubujgatja, tóba mártogatja." (Sály, 
1967.), „Csípi csóka, vak varjúcska, / Felakasztott róka, 
kakas parancsolta /Hess el, hess el té kakas, vigyen el a 
fazekas!" (Sály, 1967.). 

A gazdag játékanyag az egyszemélyes daloktól 
a körjátékokig, a mondókáktól a kiolvasókig a tá-
jon élő nép gazdag költészetéről tanúskodik. 

Az ünnepek dalai között főleg a karácsonyi ün-
nepkör költészete gazdag (sályi és mezőkövesdi 
betlehemes). De a bogácsi pünkösdölő szövege is 
figyelemre méltó: „Mi van ma, mi van ma? / Piros 
pünkösd napja. / Holnap lesz, holnap lesz a második 
napja. /Ide gyött Katus asszony kisgombos szoknyába / 
Látom nyári aranyalmát gyugta kebelébe. /Hazavitte a 
fiának, Fehér Andomásznak / Andornász, Andornász, 
né csipégtesd, né csattogtasd / A pünkösdi rózsát, a 
pünkösdi almát." (Bogács, 1962.). 

A gyűjtemény a népdalok gazdag tárházát tárja 
elénk a párosítók, szerelmi dalok, lakodalmas éne-
kek segítségével. A legényélet küzdelmeiről adnak 
képet a katonadalok fejezetben sorjázó nóták. A 
közismert dalok: „Kimegyek a doberdói harctérre..." 
és egyéni ízt adó nóták megférnek egymás mellett: 
„A miskolci kaszárnya, de magos a teteje / Ráhajlik a 
csérésznyefa levele / Cserebogár, csípd el annak levét / 
Le ne törje sejehaj, a rezes csákóm tetejét." (Sály, 1958.). 

A hétköznapokhoz is sok népdal fűződik. Barsi 
Ernő felsorakoztatja a pásztorélet, a mezőgazdasá-
gi munkák dalait: „Sály faluban ismertem égy bacsó 
jányt / Szürke szamárháton hurcolta magát / Szürke 
szamár, vasas kocsi utána / Tied lészék bacsójány nem 
sokára." (Sály, 1955.). 

A balladák és betyárdalok, a rabénekek ritka 
variációi is gazdagítják a gyűjteményt. Természe-
tesen a variálódás törvényeinek megfelelően, itt a 
sági bírónéból „Csáti bíró asszony", a Szedri báró 
„Endre báró"-vá változik. A dobba esett lány balla-
dáját pedig érthetően így éneklik: „Hallottátok-é 
Sály faluban mi történt?" 

A tréfás, mulató dalok a bükkaljai nép örömé-
ről, a panaszos dalok az itt élők bánatáról adnak lí-
rai hírt. 

Több helyen találkozhatunk a könyvben fontos 
megjegyzéssel, információkkal, például: „Ez az 
öreg Takács János (1873) nótája vót..." (253), „3. 
vszak. Kisfaludy Károly folklorizálódott verse. (208) 

Barsi Ernő egyik nagy érdeme, hogy nem elég-
szik meg a dalok rögzítésével, hanem a néprajzi 
hátterét, előadási, játszási módját is közzéteszi. A 
mintegy 40 oldalnyi adattár ezt a célt is szolgálja. 
Innen sok információt gyűjthetünk népünk életé-
ről. Például megtudhatjuk, hogy „bégrés"-nek 
hívták a kezdő udvarlót, azt hogy Sályban pün-
kösdkor állították a májusfát, illetve pünkösdi ko-
sarat küldtek édesanyjukkal a legények a kedve-
süknek. Azt is - a szimbolikus válasznak megfele-
lően - , hogy milyen színű virágot kell belekötni a 
kérő bokrétájába. Ebben a fejezetben meglelhetjük 
a lakodalom szertartásvezetőjének, a vőfélynek 
köszöntő szavait is (vőfélyversek). 

A gyűjtemény 17 falu zenei anyagát öleli fel. A 
dalok lelőhelyei cím alatt meg tudjuk keresni, 
hogy hol történt a gyűjtés. Természetesen ebben a 
nemes versenyben Barsi Ernő szülőfaluja, Sály vi-
szi el a pálmát, 324 dallammal. Ez annak is kö-
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szönhető, hogy legtöbbször odahaza, a szülőfalu-
jában volt alkalma gyűjteni, és az ott lejegyzett 
mintegy ezer dallamból válogathatta a kötetben 
közölteket. A gyűjtés ideje is figyelemre méltó, 
nagy időszakot ölel fel: 1929 és 1998 közé esik. 

Az adatközlők között találunk XIX. században 
születetteket is: Újlaki Kovács István (Sály, 1873), 
Fodor András (Bogács, 1877), Emődi János (Sály, 
1877), Szeberin József (Bogács, 1877), özv. Nagy 
Mátyásné Sályi Anna (Sály, 1888), Molnár Borbála 
(Sály, 1888). Berec Alajos (Bogács, 1888), valamint 
kalákamunkában dolgozókat, akik a dalok lejegy-
zésekor éppen a finom lakodalmi tésztát készítet-
ték („csigacsináló asszonyok", Sály, 1966). 

A dalok közötti eligazodást a könyvben a szö-
vegkezdet, valamint a zenei mutató segíti. 

A könyv gazdag dalanyaga mellett számos ké-
pet tartalmaz, amelyek bemutatják a Bükkalja tája-
it, falvainak régi és jelenlegi életét. Látunk itt olyan 
archív felvételeket, amelyek értéke koruknál fogva 
felbecsülhetetlen és dokumentum értékű fotókat. 
Megelevenednek a szokások: betlehemes, me-
nyecsketánc, lakodalom, temetési menet. A függe-
lékben szereplő képek bemutatják a dalok előadó-
it, többek között Tarjáni Andrást munka és estéli 
ima, Csathó Sándort mesélés, Horváth Dánielt fa-
faragás közben, a dalok mögött rejtőző régi (Gár-
donyi Géza legkedvesebb játszóhelye, sövény-
oromzatos házak, lyukpince, földmíves munkák, a 
kenyérsütés és szüret mozzanatai, ember alakú 
sírkő, játszó gyerekek), és mai világot (emlékmű-
vek, honismereti ház berendezései, folklórfeszti-
vál, Sályi Pávakör). 

Olyan Barsi Ernő könyve, mint ahogy az egyik 
képen látjuk: „Egy »karaj« házi kenyér", amely 
nélkül szellemünk és lelkünk nem tud igazán élni. 
Barsi Ernő írja: „Nagy ajándék az is, hogy immár csak-
nemfél évszázada, 1955 óta rendszeresen gyűjthettem 
Sálynak, sőt környékének, Bükkalja falvainak népzené-
jét". Úgy hiszem nekünk is nagy ajándék Barsi Er-
nő, Ernő bácsi, hogy itt él közöttünk, és hogy ezt a 
kapott kincset számunkra is átadja. 

A könyv dedikációjában ez áll: „Szülőföldemnek 
mélységes hálával és szeretettel." Ezt a szép gondola-
tot kölcsönözve mondhatjuk el: mélységes hálával 
és szeretettel köszönjük Ernő bácsinak a bükkaljai 
nép dalainak egy nagy „karéját". 

Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna 

SISABÉLA: 
A Kárpát-medence fatornyai 

Sisa Béla könyvét, Szendrőné dr. Font Erzsébet 
építészmérnök és dr. Füzes Endre néprajzkutató 
mutatta be az elmúlt év decemberében a budavári 
Litea Könyvszalonban. A „fatomyok" természete-
sen a Kárpát-medence haranglábaira utalnak, me-
lyek összegyűjtésére, ismertetésére vállalkozott 
nemrégen megjelent művében a szerző. 

Sisa Béla könyve, több mint harminc esztendei 
kutató- és gyűjtőmunka eredménye, amit könyv-, 
illetve levéltárakban, valamint utazásai során vég-
zett. 

„A Kárpát-medencében viszonylag nagyszámú 
campanile-szerű harangláb-harangtorony maradt 
fenn, melyek szervei részei, csúcsteljesítményei az 
európai ácsmesterségnek. Bár külső megjelenési 
formájuk csak erre a nagytájra jellemző, egészük 
mégis szervesen kapcsolódik a környező területek 
faépítési kultúrájához" - írja könyvének bevezető 
fejezetében. 

Európa első tornyai valóban az itáliai 
campanile-k, vagyis a templomok mellett, függet-
lenül felépített harangtornyok voltak. Elnevezé-
sük is az olasz campona harang szóból ered és az el-
ső ilyen az itáliai Campagnán, Nola városában 
épült fel. Magyarországon természetesen a keresz-
ténység felvételével és Szent István rendelete nyo-
mán, amely minden tíz falut kő, illetve tégla, egy-
szóval szilárd anyagú templom építésére kötele-
zett, kezdődött el a harangtornyok emelése. Az el-
ső adat erre vonatkozóan 1094-ből való, mely a 
Szentjobbon végzett munkálatokról számol be. A 
korai templomok nagy részének ekkor ugyanis 
még nem volt harangozásra alkalmas tornya. A 
harangozás rítusa viszont már ebben az időben is 
hozzátartozott a keresztény szertartásokhoz, így 
épültek fel sorra a Kárpát-medence fatornyai, me-
lyek külön egységet alkottak Európa építészeté-
ben. Készítőik valóban kivételes tehetségű hazai 
ácsmesterek voltak, akik e fatornyok szerkezeti 
felépítésének esetében is követni tudták a szilárd 
anyagú campanile-k mintáját. Az építmények 
alapját négyzet formájú „gerendarács" alkotta, 
függőleges szerkezeti elemeik helyét pedig a 
triangulák, vagyis az egyenlő szárú háromszögek 
metszéspontjai elvén szerkesztették. Számos fato-
rony épült a Kárpát-medencében a török hódolt-
ság utáni időkben, mivel az erősödő ellenreformá-
ció egészen az 1781-es Türelmi rendeletig tiltotta a 
protestánsoknak a szilárd anyagú templomok 
emelését, így azok gyakran nem csupán harang-
tornyaikat, hanem templomaikat is fából készítet-
ték. A fatornyok építésének középkori mintájú 
technikája egyébként még sokáig tovább élt e tér-
ségben, megőrizve ezzel a gótika és a reneszánsz 
építészeti elemeit egészen a XIX. század elejéig. 

A Kárpát-medencében található fatornyokkal 
Balogh Ilona, 1935-ben megjelent Magyar fator-
nyok című könyve foglalkozott is már. Sisa Béla, 
könyvének szerkezeti felépítésében e munkát kö-
vetve - a bevezető Toronytörténet című részen kí-
vül - további öt nagy fejezetre osztotta. Ezek 
egy-egy tájegység, vagyis a Dunántúl, az Alföld, a 
Felvidék, a Tiszántúl, valamint Erdély területén is-
mertetik a fatomyok előfordulási helyeit, illetve 
azok történetét, építészeti jellemzőit. Tartalmát te-
kintve Sisa Béla műve azonban már nem fedi Ba-
logh Ilona alkotását. A szerző szerint a két munka 
inkább kiegészíti egymást és együttesen használ-
ható. 

Sisa Béla az öt nagy fejezeten belül, abc sor-
rendbe állítva ismerteti azon települések neveit, 
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ahol egy, esetleg több fatorony áll. Ezek mellett 
minden esetben az is megtalálható, hogy milyen 
felekezet használja őket, valamint hogy most Ma-
gyarország határain belül, vagy kívül helyezked-
nek-e el. Ez utóbbi esetben a helységek magyar, il-
letve külföldi nevét is közli a szerző. A határain-
kon belül található településeknél megtalálhatjuk 
továbbá, hogy az illető harangláb most melyik me-
gyében fekszik, a határainkon túliak esetében pe-
dig azt, hogy az 1920 előtt melyik magyar várme-
gyéhez tartozott. A könyvet térkép is kiegészíti, 
amelyen a szerző kis számozott tornyokkal utal 
vissza műve szöveges részeire, így bárki könnye-
dén elhelyezheti a tornyokkal kapcsolatosan is-
mertetett helységeket a térképeken is. 

Először a haranglábak településen belüli elhe-
lyezkedését, építésének időpontját, későbbi törté-
netét ismerteti röviden a szerző, melyet ezután a 
tornyok építészeti leírása követ. Ezekből megtud-
hatjuk például, hogy milyen az adott építmény 
alapszerkezete, vagyis talpgerendarácsa, középső, 
vagyis „szoknyarésze" és lefedése, más szóval to-
ronysisakja. Az ismertetéseket régi rajzok, illetve 
fotók és alaprajzok egészítik ki, mely utóbbiakat 
részben a szerző, részben munkatársai készítettek. 

A könyv elsőként a Dunántúl régiójával foglal-
kozik, mely térséget főleg kisméretű haranglábak 
jellemeznek. A Dunántúl egyik legnagyobb, de 
még mindig csupán közepes nagyságúnak mond-
ható haranglába a Zala megyei Nemesnépen áll. A 
második régióban, vagyis az Alföldön nem ma-
radtak fenn még ekkora méretű haranglábak sem. 
Ezek hajdani létezésére viszont ma is utalnak régi 
írásos feljegyzések. A most is látható kisméretű 
építményekből azonban számtalan felfedezhető 
itt. A harmadik régióban, a felvidéki Kisazaron áll 
a Kárpát-medence legkorábbi, már pontosan da-

tált, 1619-ben épült haranglába. A Felvidéken ezen 
kívül nagy számban maradtak fenn kőből, vagy 
téglából készült harangtomyok is. A negyedik ré-
gió, a Tiszántúl, amely erdőkben gazdag terület 
volt, így számos igen nagyméretű fatorony épült 
itt, többek között Nyírbátorban, Zsurkon, Lónyán. 
A könyv utolsó, ötödik régiója Erdéllyel foglalko-
zik. E terület kimagasló faépítészete természetesen 
az itt emelt haranglábakon is felfedezhető, hiszen 
ezek igényesen, egyedien kidolgozott építmények. 

Sisa Béla bevallása szerint, különös érdeklődé-
se a fatornyok iránt 1970-ben, a villámsújtotta 
tiszacsécsei harangtorony munkálatai során kez-
dődött, amikor az akkori Országos Műemléki Fel-
ügyelőség munkatársaként, neki jutott a feladat, 
hogy megtervezze az épület helyreállítását. Ké-
sőbb azután még részt vett számos más harangláb 
tervezési munkálataiban is, majd első nagyobb 
összegzésként, 1974-ben, Egerben tartott előadást 
addig elért eredményeiről. További felmérései, ku-
tatásai nyomán készítette el, sok egyéb mellett, a 
nyíregyházi Sóstói Múzeumfaluban felállított 
tivadari harangláb rekonstrukcióját, s jelent meg 
most a Kárpát-medence fatornyairól írt összefog-
laló munkája. 

E csaknem 400 oldalas mű két nyelven, magya-
rul és angolul olvasható, ami a szerző szerint első-
sorban azért is fontos, mert így könnyebben kap-
csolódhat össze és alkothat egységet a Kárpát-me-
dence más országaiban e témában már megjelent, 
vagy esetleg majd a későbbiek során kiadásra ke-
rülő hasonló munkákkal. Hiszen a Kárpát-meden-
ce fatornyai e térség egyedülálló építményei, me-
lyek az itt élők közös kincseiként, egyszer talán a 
világörökség részeivé válnak majd. 

Mezősi Kamilla 

Mezőcsávás, a református templom cinteremfalának kapuja 
(Sisa Béla: Erdélyi képek c. könyvéből (1996). 
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