
KÖNYVESPOLC 
A csongrádi Kossuth-levelek 

A csongrádi Tari László Múzeum Szűcs Judit 
szerkesztésében hasonmás kiadásban, kísérő' ta-
nulmányokkal tette közzé 2001-ben azt a kilenc 
Kossuth Lajos által írt levelet, amelyeket gyűjte-
ményük kincsei között őriznek. A levélíró születé-
sének 200. évfordulóján különösen szép ajándék-
ként vesszük kezünkbe ezt a 80 oldalas, ízléses ki-
vitelű, szép papírra nyomott , gonddal sajtó alá 
rendezett kiadványt. Érdeklődésünket és elisme-
résünket váltja ki minden alkalom, amikor vidéki 
közgyűjteményeink fölmutatják a tágabb nyilvá-
nosság előtt addig rejtőzködő értékeiket, ezért is 
lapozgatunk jó érzéssel ebben a könyvben. A hely-
történeti irodalom 1978 óta számon tartja ugyan az 
1950-es évek elején a múzeumi gyűjteménybe ke-
rült s most példás módön közreadott kéziratokat -
1994-ben folyóiratunk is foglalkozott e témával - , 
önálló kötetbe szerkesztve azonban most juthat-
nak el az olvasóközönséghez a több mint másfél 
évszázada zajlott események dokumentumai . 

Az 1848. június 16-a és 1846. október 26-a között 
keletkezett Kossuth-levelek egy meghatározott té-
mához, a csongrádi örökváltság ügyéhez kapcso-
lódnak. Erdélyi Péter rövid, de minden fontos 
elemre kitérő, tartalmas kísérő tanulmánya meg-
idézi azt a történelmi környezetet, amely a tárgyalt 
kérdést az utókor számára megérthetővé teszi. 
Történelmi tanulmányainkból tudjuk, hogy Ma-
gyarországon az 1839-1840. évi országgyűlés elfo-
gadta az önkéntes örökváltság intézményét, ezáltal 
lehetőséget teremtett arra, hogy a jobbágy a hasz-
nálatban lévő úrbéres föld tulajdonjogát a földes-
úrral kialkudott kártalanítási összeg lefizetése fejé-
ben örökre megválthassa. Az eljárás sikeréhez 
egyezségre volt szükség, ezért a felek jogi és pénz-
ügyi közvetítőket vettek igénybe. Erre a szerepre 
kérték fel a csongrádiak 1845-ben Kossuthot. Az 
akkor közszereplőként és szerkesztőként már or-
szágszerte jól ismert ügyvéd, aki lázító megszóla-
lásai miatt 1837 és 1840 között börtönt is szenve-
dett, elnyerte a felszabadításukért küzdő jobbá-
gyok bizalmát, több felől is fordultak hozzá jogi 
segítségért. Kossuth bizakodással kezdett a egy-
millió forintos hitel megszerzéséhez, kidolgozta a 
27 év alatt megvalósuló visszafizetés módozatait 
is. Több irányba tett kísérletei mégsem jártak si-
kerrel, az európai pénzügyi válság visszariasztotta 
a számításba vett hitelezőket. 

A levelezés az adott közössége igen tanulságos 
egyedi történetén át mutat ja be a kor egyik köz-
ponti problémájának kezelését, a földesúr és a job-
bágy érdekegyeztetések mindennapi gyakorlatát. 
Kossuth közvetítése nyomán Károlyi István gróf, 
földesúr jóindulatú gesztust tett, hiszen értékes 
uradalmi épületet bocsátott térítés nélkül a csong-
rádiak rendelkezésére, hajlott továbbá arra is, 
hogy haszonbérbe adja jobbágyainak az úrbéri 
szolgáltatásokat. Az örökváltság mégis meghiú-

sult, s az egyik közvetítő sikkasztása miatt pedig 
megrendült a reformtábor iránti bizalom. Azt a 
következtetést levonhatjuk a csongrádiak eseté-
ből, hogy általánosságban nem voltak meg a job-
bágyság körében a megváltáshoz szükséges adott-
ságot, mégpedig a kölcsönszerzési lehetőségek 
erősen korlátozott volta miatt. Végül csak az 
1848-ban törvénybe iktatott kötelező és általános 
örökváltság oldotta meg a telkes jobbágyok prob-
lémáját. 

A levél műfaja - még ha hivatalos iratokról van 
is szó - alkalmas arra, hogy egyedi módon tükröz-
ze a kor és az ember viszonylatait. Kossuth ember-
ként, gondolkodóként is jelen van az általa papírra 
vetett sorokban, aki „szent és nemes ügy"-nek te-
kintette az örökváltság megvalósulásának elősegí-
tését, „életem legkedvesebb kötelességének" tar-
totta azt. Emellett a kilenc szöveg alkalmat adott 
Szathmári István professzornak arra, hogy avatott 
szemmel megvizsgálja szerzőjük nyelvét és stílu-
sát, s ezáltal a reformkor magyar nyelvének ár-
nyalt bemutatásáig jusson el. A kiváló nyelvész 
Kossuth karakterisztikus emberi vonásaiból vezeti 
le a nyelvi jellemzőket, hiszen az egyéniség hatá-
rozza meg az alkalmazott kifejezésmódot. Kitűnik, 
hogy Kossuthot társadalmi közcélok vezették, 
hogy szerény és udvarias emberként fordult a 
csongrádiakhoz, s hogy érzései a hivatalos leve-
lekből is elősugárzanak. Megismerjük a levélíró 
kivételes nyelv és stílusbeli képességeinek forrás-
vidékét, kifejezőkészségének jellemzőit, majd pe-
dig a hivatalos nyelv és levélstílus hatásait a vizs-
gált szövegekben. Szathmári professzor elemzése 
nyomán feltárulnak előttünk Kossuth stílussaját-
ságai, helyesírásának egyedi jegyei, s arra a meg-
alapozott következtetésre jutunk, hogy Kossuth 
előbbre vitte a magyar irodalmi nyelvet, a hivata-
los és levélstílust, s még jogi és pénzügyi témájú 
írásaiban is mintát adott az élvezetes és hatásos ki-
fejezésmódra. 

A csongrádiak által közkinccsé tett Kossuth-le-
velek tehát történeti, emberi, nyelvi értékeikkel 
egyaránt gyarapítják a mai olvasót. 

Kováts Dániel 

HŐGYE ISTVÁN: 
Zempléni históriák 

A sátoraljaújhelyi fióklevéltár tudós vezetője -
az időközben nyugdíjba vonult Hőgye István le-
véltáros - kitűnő munkája olyan történeti régiónak 
állít emléket, amely ma már nem szerepel önálló 
közigazgatási egységként. Éppen gyűjteménye 
utolsó dokumentumaként közli a Zemplén me-
gyét Borsod és Abaúj megyével összevonó, 1950. 
január 21-én kelt miniszteri rendeletet. A trianoni 
békediktátum alapján a szomszédos országokhoz 
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csatolták a megye egy részét. A Horthy-korszak 
közigazgatása a revízió lehetőségében bízva nem 
vonta össze a csonkán maradt megyéket, hanem 
úgynevezett „közigazgatásilag egyelőre egyesített 
vármegyéket" hozott létre, amelyek itt a Felvidék 
visszacsatolása után megszűntek. 1945 után a tria-
noni határ visszaállítását követően a szocialista út-
ra térített Magyarország rendezni akarta a köz-
igazgatás ügyét, immár véglegesnek tekintve az 
1920-ban megvont határokat. így lett Miskolc me-
gyeszékhellyel új közigazgatási egység Észak-Ma-
gyarországon. (A rangjától megfosztott zempléni 
megyeszékely, Sátoraljaújhely pedig visszasüly-
lyedt a vidéki kisvárosok sorába, hiszen az új me-
gyei iparvárosok megelőzték a területfejlesztés 
rangsorában, a határ kézzel fogható közelsége sem 
kedvezett a fejlődésnek.) 

A táj történeti irodalmát nyomon követő olvasó 
számára ismerősnek tűnik Hőgye levéltáros úr 
munkája, hiszen korábban szerényebb kivitelben, 
két kötetben már megjelentette forrásközlését a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei TIT szervezet. A 
2002. esztendő Kossuth évfordulója, illetve a Sá-
toraljaújhelyen, az évfordulóhoz kötődő 2002. évi 
XXX. Honismereti Akadémia tette időszerűvé im-
már egybefoglalva a két kötet anyagának kiadását, 
amelyre most a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Levéltár vállalkozott. 

A Zempléni históriák vaskos kötete a vidék 
múltjának több mint egy évezredét fogja át. Az el-
ső dokumentum a honfoglalás korát idézi, Anony-
m u s Gestájából, az utolsó pedig az az 1950-es irat, 
amelyről már szóltunk. E nagy ívű, számos köz-
történeti korszakot átfogó és reprezentáló anyagot 
két fejezetbe tagolta a gyűjteményt összeállító 
Hőgye István. Az első nagy egység a honfoglalás-
tól 1848-ig terjedő korszak történeti forrásaiból ad 
ízelítőt, a kötet második része a szabadságharctól 
1950-ig terjedő csaknem egy évszázad fontosabb 
irataiból válogat. (A forráslehetőségeket jól mutat-
ja, hogy az 1848 előtti évszázadokból 100, az azt 
követő egy évszázadból 110 tétel került bele a 
gyűjteménybe.) 

A kötet összeállításából látszik, hogy a szerző 
elsősorban a széles olvasóközönségre számított, 
hiszen a történeti tudatformálás, az ismeretközlés 
egyaránt behatárolta a közlésre kiválogatott anya-
got. (Ez természetesen semmit sem von le munká-
ja minőségéből, hiszen színvonalasan, tudomá-
nyos alapossággal közölt igen színes dokumen-
tumanyagot.) A rendelkezésre álló levéltári anyag, 
a már publikált történeti források válogatásánál a 
megyéhez kötődő országos események mellett a 
mindennapokra utaló történeti források is kellő 
hangsúlyt kapnak a kötetben. 

A megyében zajló, vagy ahhoz kötődő országos 
események között a Dózsa parasztháború, Basta 
német generális zsoldosainak garázdálkodásai, a 
Császár Péter-féle 1632-es parasztfelkelés, a török 
pusztítása, Thököly kurucainak hadi működése, a 
Rákóczi-szabadságharc, a jakobinus mozgalom, az 
1848-as forradalom és szabadságharc, az első vi-
lágháború dokumentumai szerepelnek. (Kevésbé 
ismert, hogy az első világégés idején a keleti, orosz 
front hadieseményei közepette a megye is had-
színtérré vált, az orosz csapatok el is foglalták egy 

részét, komoly hadikórházak is működtek a zemp-
léni településeken.) Az őszirózsás forradalom, 
majd a Tanácsköztársaság emberpróbáló napjai 
után a cseh megszállás, majd a trianoni határmeg-
vonás következett. (A határmegállapító bizottság-
ban résztvevő megyei alispán jelentése jól mutatja, 
hogy mennyi érdek, emberi jog sérült az eljárás so-
rán. Ez utóbbival kapcsolatos iratok kevésbé is-
mertek, hiszen publikálásukra korábban nem volt 
lehetőség.) A második világháborút követően az 
időlegesen visszacsatolt területek újra a szomszéd 
országhoz kerültek. A Csehszlovákiából kiutasí-
tottak ügyében a megye főispánjának Gyöngyösi 
külügyminiszterhez küldött felterjesztése 1945 jú-
niusában, mindennél beszédesebben jellemzi a ki-
alakult helyzetet, a szomszédos ország magyarel-
lenességét. 

A helyi eseményekre utaló történeti források 
közül a városi kiváltságlevelek, úrbáriumok, az 
országos és megyei rendeletek, körrendeletek, uta-
sítások, a helyi statútumok, a peres iratok, a külön-
féle tanúvallomások, a közigazgatásban keletke-
zett sokféle jelentés, hogy csak a legfontosabbakat 
említsük, plasztikus képet rajzolnak a zempléni 
mindennapokról. Főleg a XVIII. századi irategyüt-
tesekből került be a kötetbe kitűnő iratanyag, de a 
későbbiekben keletkezett írások is számos műve-
lődéstörténeti, agrártörténeti, történeti néprajzi 
adalékkal szolgálnak. (Vagyonleltárak, Kazinczy 
Ferenc tanfelügyelői jelentése az iskolákról 1787-
ből, halotti tor leírása egy 1740-es tanúvallomás-
ban stb.) 

Politikai és szellemi életünk több kiváló egyéni-
sége indult, vagy működött a zempléni helységek-
ben, elég csak a már említett Kazinczy Ferencre és 
Kossuth Lajosra utalni, akik munkásságára vonat-
kozóan is találunk dokumentum-közléseket. 

A megye a tokaji borvidék hazája is, számos 
szőlőtermeléssel, borkészítéssel, kereskedéssel 
kapcsolatos dokumentum mutatja be ezt a világ-
hírnévnek örvendő kulturális örökséget. 

Hőgye István munkájának új kiadása immár 
sokkal szélesebb körbe eljutva, jól szolgálja a szű-
kebb pátria megismerését, ugyanakkor az orszá-
gos események helyi vonatkozásai az egész ma-
gyar nyelvterület számára adnak információkat. 
(Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Mis-
kolc, 2002.) 

Jároli József 

Egy pesti polgár Európában 
Giergl Henrik üvegműves önéletírása, 
útijegyzetei és naplói 1845-1865. 

Szerk.: Forrni Ibolya. Ford.: dr. Györgyi Gézáné 
Zátnor Magda, Gellei Andor, Zimányi Magdolna. A 
Néprajzi Múzeum forráskiadványai 6. Negyven-
nyolcas idők 3. 

A múlt napló- és emlékiratíróinak feljegyzései 
egyre szélesebb tábort vonzanak. A történelmi ese-
mények szándékos beállítását megelégelő olvasó-
közönség szemtanúk közlésére kíváncsi, s a min-
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dennapi élet egykori folyása iránt érdeklődők az 
efféle forrásokból meríthetnek. 

Giergl Henrik pesti üveges naplói és önéletrajza 
sokféle érdeklődést kielégíthetnek. A mintegy ezer 
kéziratos oldalon elolvashatjuk élettörténetét, 
mesterlegényként megtett vándorút ján írott nap-
lóját, amelyet azután hazatérve is folytatott, és 
nem sokkal halála előtt hagyott abba. Írásaiban 
megelevenedik a pesti polgárcsalád élete, munka-
megosztása, nevelési elvei és gyakorlata, a szelle-
mi igényesség és társadalmi feltörekvés kifejező-
dése. Megismerhetjük a társadalmi kapcsolatrend-
szert, amely az iparos és kereskedő család tevé-
kenységét lehetségessé és sikeressé teszi. Olvasha-
tunk az ünnepekről, a szórakozásokról, a társas 
élet örömeiről, ezer apróságról, amiről nem szól a 
történettudomány és kimaradt a szépirodalmi 
művekből is. 

Giergl Henrik a török hódoltság után hazánkba 
érkezett németajkú telepesek ivadéka, akinek ro-
konságában az ipar művészi szintre emelkedik, de 
művészek is akadnak. Az apai mesterség elsajátí-
tására nagy szakmai és szellemi igényességgel ké-
szül. Vándorútja során hosszabban Bécsben dol-
gozik, a máig világhírű Lobmeyr cégnél, majd be-
járja Észak-Itáliát, Ausztriát, Németország nagy 
részét. Vándorlása valóságos tanulmányút, amely-
nek során otthonról hozott, jó iskolában megala-
pozott műveltségét jócskán kiteljesíti. Felkészülve 
az utazásra az akkori útikönyvekből, megnézi és 
leírja a felkeresett városokat, azok nevezetes épü-
leteit: templomokat, palotákat, múzeumokat, a nö-
vényzetet a természetben és a parkokban, a helyi 
lakosság életét, szakmai tapasztalatait, kapcsolatát 
a helyi szakemberekkel. Természeti élményeit, 
amelyekre különösen fogékony, szárnyaló szavak-
kal varázsolja elénk. Szép kézírással, jó stílusban 
megírt feljegyzéseit saját rajzaival is illusztrálta. 
Fontosnak tartotta, hogy egy-egy felkeresett épü-
leten, sziklafalon saját nevét megörökítse. Az úti-
naplóból kiderül, hogy a népek tavasza előtt Euró-
pa-szerte pangot t az ipar, és hősünk messze földet 
bejár, amire rövid ideig tartó munkalehetőséghez 
jut. S hogy akkor is a kapcsolat volt mindennek 
nyitja, az kiderül abból, hogy amikor anyai roko-
naihoz érkezik Badenbe, akkor lesz munka, meg-
felelő szállás, társas élet, kis híján menyasszony is. 
1848 tavaszán tanújává válik forradalmi esemé-
nyeknek elsősorban Berlinben, majd véget kell 
vetni a vándorlásnak, mert a mesterlegények nem 
kívánatos személyekké válnak. A forradalmak 
alapvető élményei a naplóírónak, mélyen meg van 
győződve jogosságukról, s reménykedik is a gaz-
dasági felvirágzásban. A levert forradalom után 
beszűkül az élet. A naplóíró számára nem teljesen, 
hiszen a badeni rokonságot akkor is látogathatja, 
eljárhat a csehországi üveggyárakba is. De Angliá-
ba - hiába van ott 1851-ben világkiállítás - , Fran-
ciaországba, vagy Amerikába ő immár többé vá-
gyik, holott vándorlásai során ide is el szeretett 
volna jutni. Színvonalas és élénk baráti életet él, 
néhány kísérlet után megtalálja élete párját is. Az 
egykori mesterlegény számára alaposan megvál-
tozik a m u n k a világa. A szabad iparűzés növekvő 
konkurenciát hoz, miközben az apai műhelyben 
múltbéli elvek szerint folyik a tevékenység. Ilyen 
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körülmények között is eléri, hogy műhelyéből, üz-
letéből csak a legmagasabb színvonalú darabok 
kerülnek ki, erről tanúskodik az a kollekció, ame-
lyet az Iparművészeti Múzeum őriz a Giergl mű-
helyből, és az elismerő mondat Ráth György a szá-
zadforduló iparművészetét bemutató könyvében. 

A német nyelven írott naplót a leszármazottak 
megőrizték, és a családhoz tartozók munkája a for-
dítás is. Más emlékek is fennmaradtak Giergl Hen-
rikről. Két ízben festette le unokabátyja, Györgyi 
Giergl Alajos, második alkalommal a feleség, Ilka 
portréjával együtt. A vándorkönyvet, melyben sű-
rű pecsétek őrzik a rendőrségi ellenőrzések nyo-
mait, a Magyar Nemzeti Múzeum őrzi. Egy kötet 
költeménye, egy drámakísérlete, néhány rövid el-
beszélése is fennmaradt . Néhány levelét is meg-
őrizte a család, sőt tájképei is maradtak fenn. 

Giergl Henrik jól dokumentált életútja a honi 
polgárosodás gazdag tárháza. A németajkú, ám 
magyar érzelmű, Európát járó, abban jól kiigazo-
dó, onnan értékeket hazahozó, Magyarországnak 
kultúrált magatartásával jó hírét sugárzó, iparos 
legényből lett iparművész jeles képviselője annak 
a közvetítő rétegnek, amelynek oly jelentős szere-
pe volt a magyarországi kultúra európaizálódá-
sában és népszerűsítésében. (Bp., 2000.) 

Györgyi Erzsébet 

OTT, THERESIA: 
Mein Lebensweg -
Ott Györgyné önéletrajzi írása 

A magyarországi németek egyik közösségének, 
a soroksári németségnek az életébe láthat bele az 
olvasó Ott Györgyné önéletrajzi írásában. A több 
mint száz nyomtatott oldalt kitevő élettörténet - a 
műfaj hozzá hasonló darabjaitól nem különbözve 
- egyúttal annak a családi elágazásnak is a történe-
te, amelybe beleágyazódott, illetve amelyből ki-
vált. 

A maga módján beilleszkedik egy két-három 
évtizede folyamatosan gazdagodó műfajba, a nép 
sorából származó egyszerű emberek visszaemlé-
kezéseinek sorába. E művekben többnyire a falusi 
élet egykori szereplői mesélik el az általuk átélt 
történelmi kor(ok) különleges eseményeit a saját 
sorsuk alakulásának tükrében, a történetbe be-
le-beleszőve életük eseményeinek legjavát, az átél-
tek legkülönösebbjeit, mindazt az egyedit és egyé-
nit, amelynek emléke akár évtizedek távolából is 
eleven élmény számukra. 

Ott György és felesége élete a szokványos falusi 
életformával kezdődik, mely számos hasonló élet-
útból ismerős. Másrészt átvezet egy módosabb 
életformába, amely - a főváros, Budapest közelsé-
ge, az akkori 1930-as évekbeli társadalmi keretek 
révén - a szakképzett munkások életébe torkollik. 
Ebből a második vonulatból, majd a második nagy 
háború zavaros éveinek poklából, a kitelepítés em-
bertelensége és a háború utáni évek még zavaro-
sabb világa felé vezet az életút. 



A visszaemlékezések sorából kiemeli ezt a rész-
letes önéletírást, hogy a sváb azonosság és a ma-
gyarsághoz tartozás kérdése végig összefonódik 
benne. A német anyanyelvű és nemzetiségű férj-fe-
leség otthoni környezetben éli természetes életét 
mindaddig , míg a háború utáni évek - főleg az 
1945-ös é v - a kitelepítésekkel földrengésszerűen 
meg nem rázzák a svábságot. 

A természetes életmenet, a házasság, a munka, 
az anyagi gyarapodás, a megállapodott családi élet 
egymás utáni fokozatai - az elért életszínvonal -
egyúttal a szegény sorból érkező fiatal pár sikerei-
nek, önmegvalósításának elégedett elmesélése. Az 
egyoldalúságtól az óvja meg a történetet, hogy az 
események beletorkollnak a történelmi idők fősod-
rába, majd abban külön életutakként számos tarka 
részlettel színesednek. 

A háború végének megrázó följegyzése, majd a 
félelem napjainak fölsorolása sok emberarcot vil-
lant föl. Ezekben a kivétel nélkül névvel rendelkező 
arcokban sorra bukkannak elő a rokonok, a bará-
tok, magyarok, svábok, zsidók, a hétköznapi életet 
élők természetességében, attól függően, hogy ép-
pen hová sodorta a sors Ott Györgynét a két gyer-
mekkel. 

Az 1911-ben született Tomana Teréz, a család 
harmadik gyermeke, hat elemi után munkába áll, 
fokozatosan önállósodik. Huszonegy évesen férj-
hez megy a három évvel idősebb Ott Györgyhöz, 
két fia születik, s éli a két világháború közti időszak 
munkás életét. Soroksáron, ahol laknak, érdekesen 
keverednek falusi és városi elemek, a paraszti, 
munkás és polgári vonások az emberek életében. A 
szűk évtized, melyet részletesen - a rokoni szálak 
és a családi összekapcsolódások minden árnyalatá-
ban - megismerhetünk, gazdag a családi talpra-
állás, gyarapodás eseményeiben. Életük alakulását 
nyomon követhetjük egészségben, betegségben, jó-
ban, rosszban - megható a visszafogottság, a beszá-
moló mértéktartó hangneme, amely mégsem szá-
raz. 

„1941-ben volt a statisztikai összeírás (népszám-
lálás), ahol mi - nem is sejtve, milyen katasztrófa 
lesz belőle - magyar állampolgárságot, de német 
anyanyelvet vallottunk" - fogalmazza meg az em-
lékező egy bekezdésben a fölsejlő tragédiát. Az Ott 
rokonság Volksbund tagsága (az apósáé, akit tud-
tán kívül felesége íratott föl a szervezetbe) számos 
vonatkozásban rányomja bélyegét mindennapjaik-
ra. Német gyereket szállásolnak be a családhoz, 
akitől csalafintasággal, de önmentő módon sikerült 
megszabadulniuk. A háború viszontagságait átvé-
szelik, Soroksár bombázását részben saját maguk 
ásta bunkerben, részben elköltözve onnan, Pester-
zsébeten. A negyvenötös év elején férjét kétszer 
fogják el az oroszok, második alkalommal elviszik, 
málenkij robotra, ahonnan három év elteltével, 
1948 júliusában tér haza. 

A magára maradt asszony félve látja a komor je-
leket, érzi a kitelepítés előszelét. Fölkészülése földi 
ingóságainak szétosztását jelenti, hogy a menthető 
legalább kárba ne vesszen, de a lelki fájdalma nagy. 
A kitelepítés megszervezésének minden mozzana-
ta fájó és keserves. A tömeges kivonatozás csönde-
sen elmesélt folyamata a maga egyszerűségében 

megható és szomorúságában élményszerű. A 
köztes megállók végén várja őket a kijelölt telepü-
lés, Kuchen, és az ott befogadónak kijelölt család. 

Az egész németországi tartózkodást kettősség 
jellemzi. Ottlétük fölrajzolásán - többszörös átté-
telen át ugyan - , de folyamatosan átsüt az 
élniakarás, a mostoha körülményekkel való meg 
nem békülés, a nincstelenségbe való bele nem tö-
rődés. Egy német családhoz szállásolják be őket, s 
a „vendégfogadóknak", ha fogcsikorgatva is, de 
jó két évig együtt kell élniük a hozzájuk beosztott 
családdal, egyik padlásszobájukról le kell mon-
daniuk a jöttmentek javára. Nehezen oldódó ér-
zelmi és érdekellentét feszül az egyazon nyelvet 
beszélők között. Egyébként hivatalos oldalról is 
menekültként kezelik őket, már ami a státust ille-
ti, úgynevezett Flüchtlings-Ausweis-szal rendel-
keznek. Súlyosbítja a helyzetet a háború legna-
gyobb vesztesének, Németországnak a gazdasági 
helyzete, melyről a belecsöppent idegen asszony 
politikamentes, de pengeéles, nyomasztó képet 
rajzol. A nincstelenséget, az élelemhiányt, a mély-
be süllyedtséget, majd Németország újraéledését 
éljük át az Ott család három tagjával, gyermeki és 
felnőtt szempontból is megtapasztalva a kopár 
életet. 

Ezzel ellentétben áll a háború utáni Magyaror-
szág emlékképe, amit tovább élénkít - még a 
szétszórattatásban is - a félig-meddig megmaradt 
rokoni kör. Az összetartozás érzése, egymás föl-
keresése, az egykori gondolkodás és életmód át-
mentése a német környezetbe, ha töredékesen is, 
reményt jelentett az egymáshoz közelieknek. Az 
életkörülmények javításának erős szándéka, a 
„fölküzdöm magam" életereje a teljesen idegen 
környezetben mind tanújelei egy töredékeiben 
megőrzött társadalmi struktúra átmentésének. 
Bizonyságok arra, hogy a megélt rokonság, az 
egymásba kapaszkodó életformák és a megőrzött 
öntudat a legsúlyosabb válságidőben is védőbu-
rok a megpróbáltatások ellen. 

Kimondottan kettősség rejtezik a kitelepített 
németek közt magyar, a magyarok közt német 
mivoltában. Nyelvhasználati különbségeken túl 
(német-német összehasonlításban, egybevetés-
ben), szokás- és gondolkodásbeli különbözősé-
gek feszülnek egymásnak a németországiak és a 
magyarországiak között. A gazdasági szűkösség 
mellett ezek is döntő szerepet játszanak a maga 
nemében merészen egyedi vállalkozásban, annak 
eldöntésében, hogy két fiával visszatér Magyar-
országra. A visszaút hosszadalmas, viszontagsá-
gos, egyes szakaszain törvénytelen. Egy merész 
asszony életösztöne, és a háborút próbált embe-
rek megértése, a véletlen szerencse mind-mind 
szerephez jutnak a végül sikerrel záródó út meg-
tételében. A németországi körülményeken kívül 
talán ezek részletezése a legaprólékosabb és leg-
pontosabb. Mikor, kivel, mit osztottak meg, 
mennyi pénzt költöttek, kikkel, hol, mikor talál-
koztak - a számtalan részlet még tíz év múlva is 
oly elevenen él, hogy könnyűszerrel idézi föl a 
jegyzeteit író asszony. 

Életpróbáló út volt: 1945-ben, orosz munka-
szolgálatra elvitt ura után egy évvel, őket is elso-
dorta a sors. 1948 nagycsütörtökére érkeztek 
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vissza a pesti rokonokhoz. Negyedévvel hazaér-
kezésük után, júliusban Ott György is szabadul, 
együtt lesz a család. Minden nehézség és küszkö-
dés könnyebb a közös sorsvállalásban. A gyerekek 
iskolába íratása és életük elindítása minden bo-
nyodalom ellenére sikerrel zárul. Visszakapják 
magyar állampolgárságukat (ezt fontos lelki ese-
ményként jegyzi az emlékirat), több kitérőn át ren-
deződik lakhatásuk, még van erejük az újrakez-
désre, az újraalapozásra. 

A megállapodásnak a legtermészetesebb bizo-
nyítéka az íráskedv, vagy készség apadása. Az em-
lékezés utolsó négy-öt oldalán több idő pereg el, 
mint bárhol máshol. Az események felelevenítése 
rapszodikusabb, egyenetlenebb, kihagyásosabb. A 
leírás két ötvenhatos esemény kapcsán lesz részle-
tesebb. A januári földrengés megható és megrázó, 
az október-novemberi események rendkívül szűk 
körre, a családot érintő, a saját szemmel látott, átélt 
jelenetek rögzítésére korlátozódik, magyarázat 
nélkül. A hatvanas évekről és a hetvenesekről már 
nagyjából egyenletes időközönként, ötévenként 
értesül az olvasó, az események vázlatosabbá vál-
nak, a részletek elvesznek. A családtörténet a meg-
késett megállapodást rajzolja meg ebben a két évti-
zedben. A történet pedig - az idős kor okán - befe-
jezetlen marad. 

A számos családi fényképpel, dokumentummal 
gazdag és értékes könyvecske - összesen hetven-
hat fotózott, szöveg közé iktatott és részletes szö-
vegaláírással pontosított képanyaggal - a család-
történeten túl helytörténeti szempontból is jelen-
tős. Az összesen ötven évnyi változás, amelyeket 
ez a családjáért élő svábmagyar (magyarsváb?) 
asszony férjhezmenetelétől az utolsó sor papírra 
vetéséig megélt, méltán jogosult a helybeliek ér-
deklődésére, hiszen nemcsak a számtalan arc, de 
az alapos helyismeret, és a közvetlen beszámolói 
hang is vonzó formában villantja föl a soroksári 
életet b ő félévszázadon át. 

Ahogyan Ott Sebő, a kézirat sorsáról döntő na-
gyobbik fiú kétoldalas summázásában tömören 
jelzi: „Nincs hepiend, nincs csattanós végkifejlet. 
Egyszerűen abba marad az írás." Az összegző so-
rok csendes bölcsessége az is, ahogyan az Ott csa-
lád nevében minden irányban kimondja a köszö-
nömöket . Azoknak a magyaroknak, akik vissza- és 
befogadták a család tagjait, mint visszaköltözött 
svábokat, és azoknak a távoli németeknek, akik-
nek „akármilyen keserves is volt mindkét fél ré-
szére, befogadtak minket". Egészében a szinte 
mindent átélt fiú tollából való Utószó nyugodt és 
mértéktartó, illő befejezése az édesanya sorainak 
mind fogalmazásmódjában, mind tartalmában. 
Ehhez járul hozzá, a recenzens nem kis örömére, a 
füzet kétnyelvű megjelentetése, amelyet jelképes 
ereje kiemel számos helyi kiadvány közül. Nem 
csupán a párhuzamos kétnyelvűségben rejlik érté-
ke, hanem abban is, hogy - szinte mindenki elkép-
zeléseivel ellentétben - a magyarul megírt emléke-
ket f inom beleérzéssel kellett németre fordítania 
Hetényi Árpádnak. Munkája egy olyan német 
köznyelvi formát öltött, amely nemcsak egyszerű 
tisztaságában társul a magyar mellé, de sajátos, 
élőbeszéddel rokon stílusát is visszaadja az erede-
tinek egy folyékony, élőbeszéd-közeli, sokszor hiá-
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nyos szerkezetűnek ható német mondatokban -
mintha csak az eredetit olvasnánk. (Soroksári Fü-
zetek 3. Kiadta a Budapesti Városvédő Egyesület 
Soroksári Grassalkovich Köre. 1999.) 

Lengyel Ferenc 

SZARKA LAJOS: 
A Hévízi Egregy 

Dr. Szarka Lajos már jó néhány könyvvel gyara-
pította a honismereti irodalmat, és több művet 
szentelt szülővárosa, Hévíz megismertetésének is. 
A most megjelent, Hévízi Egregy című könyve sa-
játos feladatot vállal: nem egy város, csak annak 
egyik része a tárgya a vizsgálódásnak. Könyve 
meggyőz arról, hogy a településrész megérdemli a 
szerző és az olvasó figyelmét. 

Több Egregy volt a történelmi Magyarországon, 
de a hévízi Egregy története egész sajátságosan 
alakult a tó szomszédságának köszönhetően. Mint 
a Dunántúlon általában, itt is a rómaiakkal kezdő-
dik a helytörténet, 1931-ben régészeti szenzáció 
volt egy császárkori villa feltárása. Feltehetően 
már ekkor használták a tó vizét, nemcsak gyógyí-
tásra, hanem bőrcserzésre is. 

A falu szép nevét, amely az égerfákra utal, a 
magyar középkorban kapta, ekkor épült gyönyörű 
temploma is. „Sub turcis" azaz a török alatt - más 
településekhez hasonlóan - sorvadt, pusztult. 
1735-ben tűnik fel ismét a lakott helyek említésé-
nél. „Fölszélről (észak) Karmacs, „alszélről" (dél) 
Szentandrás határolja. Német telepesei hamar 
megmagyarosodtak, katolikus lakói közt zsidók is 
éltek. Mindennapjait szépen mutat ja be a szerző, 
bőséges „vallományi" (telekkönyvi) anyaggal do-
kumentálva állításait. 1906-ban Szentandráshoz 
csatolják, de Hévízfürdő fejlődése egy időben a ta-
láló Zalaköszvényes nevet szerzi a falunak. A tár-
sadalmi igazságtalanság a szegényebbeknek csak 
a tó lefolyócsatornájában nyújtott fürdési lehetősé-
get. Tanulságos párhuzamot von Hévízszent-
andrás és Egregy közt, a két települést sok szál kö-
ti egymáshoz, az előbbi jóval fejlettebb, villanyt is 
előbb kapott. 

Nagyon érdekes a fürdőzők társadalmi helyze-
tének, megoszlásának elemzése. Idézi Móricz 
Zsigmondot, aki Rokonok című regényében említi 
a hévízi fürdőzés szokásait és illemszabályait. Sze-
retettel említi Egregy „szürke, lapos" köveit, ame-
lyekből Hévíz kiépült. 

Orvostörténetileg is érdekes a köpölyözés leírá-
sa, ami 1923-as betiltása után még negyedszázadig 
kedves paraszti gyógymódnak számított. Részle-
tesen foglalkozik a második világháború viszon-
tagságaival. Már nem kell elhallgatnia az orosz 
fosztogatásokat sem. Nagyon jók a kötetet záró 
visszaemlékezések, ezekben ábrázolja a régi pa-
raszti életet; az étkezés, a szokások leírása különö-
sen megragadó. Itt kell szólnunk a kiváló kép-
anyagról, amely színekben is bővelkedik. Osváth 
Miklós festményei szép részleteket villantanak fel 
az egregyi tájról. Jól csatlakozik a történeti anyag-



hoz a Séta Egregyen című rész, amely valóságos 
„bédekker" lehet a látogatók számára. 

Jegyzetanyag, térképek segítik a témában való 
további elmélyülést, megadva a monográfia tudo-
mányos rangját is. (Szerzői kiadás, Hévíz, 2001.) 

Róbert Péter 

Néhány értékes 
honismereti kiadványsorozatról 

Az utóbbi időben örvendetesen megszaporo-
dott a komplex helytörténeti-honismereti tárgyú 
kiadványsorozatok száma. Ezek a sorozatok álta-
lában a korábban nem különösebben kiemelt, nem 
az érdeklődés előterében álló területeken, telepü-
léseken, intézményekben jelennek meg. Bár szé-
leskörű társadalmi összefogás mellett jelennek 
meg, mindig megtalálhatók a lelkes szakemberek 
is, akik nemcsak elindították, elfogadtatták ezeket 
a kiadványsorozatokat, hanem gondoskod-
tak-gondoskodnak megfelelő szerzőgárdáról is. 
Ezeket a kezdeményező szerkesztőket-kiadókat, 
valamint a szerzőket leginkább a patriotizmus, a 
szülőföld szeretete, a szeretett táj és település mi-
nél jobb megismerésének és másokkal való megis-
mertetésének a vágya jellemzi. Sok esetben gya-
korlati szempontok is előkerülnek írásaikban: te-
rületfejlesztés, természetvédelem, falusi turizmus, 
földrajzi, táji és történeti földrajzi motivációk, tör-
téneti, művészet- és irodalomtörténeti, irodalmi-, 
művészeti, műemléki, műemlékvédelmi, etnográ-
fiai, népművészeti stb. kérdések, feladatok. 

A megemlítendő kiadványsorozatok között van 
folyóirat jellegű is, mint amilyen a már az ötödik 
évfolyamán is túl lévő A Borsodi Tájház Közleményei 
Edelényben, ebben a feltörekvő városkában meg-
jelenő sorozat. Név szerint megnevezve, a kiad-
ványsorozat mögött az edelényi Művelődési Köz-
pont, Könyvtár és Múzeum, Hadobás Pál igazgató 
és a környéken több mindent elindító, megszerve-
ző Laki-Lukács László szerkesztő áll. 

A kiadványban (a 7-8/2000. szám alapján) tör-
téneti értékű ünnepélyek, ülések, tanácskozások, 
kiállításnyitások stb. megnyitóbeszédeit, történel-
mi cikkeket, rövid tanulmányokat (A szalonnai és 
szendrei források ismeretessége a XVIII. század-
ban; Bódva-parti paradicsom címmel a hangácsi 
Ragályi- majd Szekrényessy-féle évszázados ud-
varház és könyvtár történetéről; megemlékezést a 
125 éve született Koltai (Kaszner) Ernőről; Béres 
János és Kisfalusi János köszöntéséről, Adatok 
Hangács község és református egyháza történeté-
hez, továbbá Fejezetek Borsod vára, Borsod köz-
ség és a borsodi iskola történetéből című helytörté-
neti tanulmányokat; dr. Kovássy Zoltánról pedig 

adatgazdag nekrológot) olvashatunk sok-sok ap-
ró, helyi értékű, jobbára hírszerű közlemény mel-
lett. 

Az Edelényhez közeli, leginkább csak a szak-
emberek által ismert kistáj (tájegység) a Galyaság. 
Legjobb, ha meghatározásához a Filep-Kósa-féle 
A magyar nép táji-történeti tagolódásá-1 (1975) idéz-
zük. Eszerint a „Galyaság az egykori Torna és 
Gömör megye Borsoddal határos részének tája a 
Bódvától nyugatra, Aggtelek-Rudabánya között. 
Eredetileg zárt erdővidék volt. Egyes részei karsz-
tosodtak. A filoxéravészig (1880-as évek) jelenté-
keny paraszti szőlőművelése volt. Népi kultúrája 
számos archaikus vonást őrzött meg. Területéről a 
XIX. század második felétől sokan kivándoroltak 
Észak-Amerikába." A Galyasági Füzeteket Bogsán 
Gyula „mozgatja" és a Galyasági Településszövet-
ség adja ki, Perkupán. A Galyasági Füzetekből ed-
dig hat szám jelent meg. Áz első számot Bogsán 
Gyula írta: (galyasági) tájjellegű ételekről. A máso-
dik szám is tőle származik és táplálkozással, étel-
készítéssel, konzerválással foglalkozik: Gombatar-
tósítás házilag címmel. A harmadik szám kimon-
dottan néprajzi jellegű: Horváth Imre: A varbóci re-
formátus temető sírjelei. Nagy értéke a füzetecské-
nek, hogy a kis tanulmányt az egyébként festőmű-
vész főiskolai tanár-szerző, számos, igen szép és 
pontos rajza kíséri. A sorozat negyedik számát Ba-
lázs Dénes írta Küzdelem a kövek ellen címmel a 
galyasági földművesek kövekkel folytatott örök 
harcát írja le. Az ötödik szám igazi szakmunka. 
Détshy Mihály: Egy ismeretlen vár - Szádvár címmel 
ismerteti ennek a nemcsak a Galyaság életében 
nagy szerepet játszó, hanem a hozzáfűződő mon-
dák, regék és egyéb folklórelemek révén szélesebb 
körben is jelentősnek mutatkozó műemlék várnak 
az építéstörténetét. A hatodik számban Hajdú Imre: 
Riportok a Galyaságból címen tizenkét novelliszti-
kus leírásban ismerteti Szögliget, Szín-Színpetri, 
Tornakápolna, Teresztenye galyasági falvak és 
közvetlen környezetük földrajzi, történeti, népraj-
zi, népéletbeli érdekességeit. 

Kicsit kirí a sorból a most megjelent Tiszafüredi 
Füzetek 1. száma, Füvessy Anikó szerkesztésében és 
a Tariczky Alapítvány kiadásában. A csinos, színes 
fedőlappal, sok szövegközi rajzzal megjelent első 
szám egyetlen tanulmányt közöl, Füvessy Anikó: A 
tiszafüredi nyereg című munkáját, tizenhat oldalon. 
Bár a folytatásra nézve semmiféle felvilágosítást 
sem lehet találni a könyvecskében, bizton tudhat-
juk, hogy a sorozat következő számai is egy-egy 
tanulmányt fognak közölni. Sőt azt is megkockáz-
tathatjuk, hogy ezek a tanulmányok főleg néprajzi 
munkák lesznek és szorosan kapcsolódnak a tisza-
füredi Kiss Pál Múzeumhoz. Forgatva a füzetecskét 
nem kívánhatunk mást, minthogy mielőbb jelenje-
nek meg a sorozat újabb és újabb számai. 

Dankó Imre 
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