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Államalapításunk ezredik évfordulóját nem le-
hetett volna méltóbban megünnepelni, mint száz, 
kiválasztott magyar falu „egyéni" történetének 
megírásával, s e kötetek megjelentetésével. E soro-
zat igen értékes kötete az, amelyet G. Jáger Márta 
Mesztegnyőről állított össze. Ez a kötet valóban 
megfelel mindazoknak a kívánalmaknak, amelye-
ket a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, 
Kosáry Domokos úgy fogalmazott meg minden 
kötet elején, hogy azok a falvak kerüljenek ebbe a 
sorozatba, amelyek „valami módon fontos esemé-
nyekkel vagy neves szereplők életútjával kapcso-
lódtak össze, s róluk eddig még nem született 
olyan igényes helytörténeti összefoglalás, ami-
lyennek megírására, lehetőleg azonos felépítésben 
most megvannak a kellő források és szakembe-
rek". 

Ahogyan a faluköteteket átlapoztam, átolvas-
tam, szemmel láthatóvá vált, hogy ezeknek a „ki-
választott falvaknak" „egyéni történetük" volt, s 
íróik valóban „emberközelbe" hozták e települé-
sek régmúltját, sőt - rendszerint - a befejezetlen 
múlt folyamatát és jelenét is elénk varázsolták. 

Az alább következő könyvismertetésnek az a 
célja, hogy a Mesztegnyőről készült leírást, köny-
vet közelebb hozza az olvasóhoz. 

A sorozat „azonos felépítése" jegyében e falvak 
természeti környezetének bemutatása foglalja el e 
kötetek első fejezetét vagy fejezeteit. A szerző 
Mesztegnyő bemutatására tizennyolc fejezetet 
szánt, s ebből kettő foglalkozik a természeti kör-
nyezettel. Közülük az első A Marcal-hát keleti lanká-
in címmel a falu földrajzi környezetét írja le, jól si-
került fotókat is közölve a tájról, a festői tavakról 
stb. E fejezetben emlékezik meg a település 
1692-1790 között használatos első ismert pecsétjé-
ről, amely ekevasat és csoroszlyát ábrázolt. Alatta 
pedig bemutatja a falu önkormányzata által 
1990-ben megrendelt első címer képét, amelynek 
közepén egy kígyót tartó gólya áll, náddal, halak-
kal. Ezek elsősorban a település természeti kör-
nyezetére utalnak. Még ebben a fejezetben ismer-
teti a közlekedéshálózatot, a falu nevével kapcso-
latos véleményeket (Mesztegnyő-Meszteknye 
stb.), s két ábrán is bemutatja Mesztegnyő 1859. 
évi kataszteri térképének remek fotóját a megne-
vesített földdarabokkal. 

A második fejezet (Híd a Boronkán) tulajdonkép-
pen egy egyesületnek a neve, amely Mesztegnyő 
székhellyel 1994-ben jött létre a Boronka régió ter-
mészeti és kulturális örökségének védelmére, fej-
lesztésére. Ebben a fejezetben a környező Tájvé-
delmi Körzet sajátosságait vázolja fel, ami ennek, 
az Európa legjobb levegőjű települései közé tarto-

zó falunak igen fontos, jövőbeli helyzetét is meg-
határozó jellemzője. 

A következő három fejezet: Az újkökortól a hon-
foglalásig, Hűtelen Zerechenek, Gordovai Fanchok és 
Két hatalom mezsgyéjén a település régészeti leletei-
nek tükrében a régmúltról, illetve a kiadott okleve-
lek segítségével a középkori földesúri küzdelmek-
ről mutat be egy-egy történeti korszakot, végül a 
török uralom alatti település teljes pusztulását vá-
zolja fel az adóösszeírások sorozatos adatainak se-
gítségével. 

A török kiűzésétől a polgári forradalomig című feje-
zet a XVIII. század folyamán kiépülő és benépesü-
lő Hunyady uradalom egyik fontos településeként 
tárgyalja Mesztegnyő történetét, majd az Ember-
dézsmát nem adunk című fejezetben az 1840. évi 
Mesztegnyőn lezajlott véres parasztfelkelés törté-
netét írja le több történeti forrásra támaszkodva, 
mély átéléssel. 

A reformkor és a szabadságharc időszakát a 
Koller József vitézsége címet viselő fejezetben foglal-
ta össze. Ebben Mesztegnyő plébánosának életút-
ján át mutatja be e falu közvetlen kapcsolatát a tör-
ténelem eseményeivel. Koller volt annak a nyolc 
képviselőnek egyike, akit Somogy megyéből 
1848-ban az első népképviseleti országgyűlésbe 
delegáltak. A szabadságharc bukása után börtön-
be került, onnan 1850-ben szabadult. Ettől kezdve 
1860-ig e falu plébánosa volt. 

Száz év harc a békében című fejezet magába fog-
lalja a két világháború időszakát is. A szerző jó ér-
zékkel emeli ki Krokovics Lajos alakját a feledés-
ből, aki világhírű szőlőtermelő szakember volt és 
1922-ben bekövetkezett haláláig élete nagy részét 
szülőfalujában, Mesztegnyőn töltötte, ahol a sír-
emléke is áll. Ennek a temetőben készült fotóját is 
megtaláljuk a könyvben. 

Ez a fejezet foglalja magába az 1855. évi kolera-
járvány nagyszámú halottainak emlékét máig őr-
ző „Szenvedő Jézus" szobrának bemutatását, fotó-
ját. 

E falu előrehaladásának jeleként bemutatja a 
jegyzői lakot - a falu közigazgatási státusának 
megerősödése jelét - , a vasútállomás épületét, az 
1872-ben a Hunyady család által betelepített 
vincés nővérek zárdájának, parkjának képeit. Átte-
kinti a falu akkori kulturális életének lényegét, is-
merteti a megyei címtárak e községre vonatkozó 
kulturális és egyéb adatait, közli a ránk maradt ké-
peket a falu akkori szellemi életének vezetőiről. 

Az apokalipszis hónapja című fejezet Mesztegnyő 
második világháború alatti elpusztulásáról szá-
mol be. A település a Margit-vonalba, az álló front 
legveszedelmesebb zónájába esett. A függelékben 
közölt konkrét kimutatások szerint Mesztegnyőn 
hatvannyolc katona, egy háromtagú zsidó család 
és hatvankilenc aknára lépett lakos vált a háború 
áldozatává. Ez utóbbiak között gyerekek is voltak. 
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Az öf nehéz évtized című fejezet a falu újraépíté-
sének folyamatát tekinti át. A földosztás, az isko-
lák, a halastavak és a malmok államosítása meg-
változtatta a falu egész arculatát. 

A Mesztegnyő és a Hunyadyak című fejezet a falu 
kapcsolatát tekintette át - nagyrészt az emlékezet-
re támaszkodva - a földesúri családdal. A Hu-
nyady család egyik utolsó tagja Olaszországból az 
1990-es években hazatelepült, s Mesztegnyő hatá-
rában váltotta vissza birtokai töredékét. Egy haj-
dani puszta felújított udvarházában él. 

A falu kultúrájának a vallást érintő részét két fe-
jezetben tárgyalja Szent Ferenc fiai, Szent Vince lá-
nyai címmel az 1744-ben német földről Magyaror-
szágra telepített ferences rendiek mesztegnyó'i 
működéséről ír, amelynek egyik legszebb eredmé-
nye Mesztegnyő barokk stílusban felépített temp-
loma. E rend II. József idején történt feloszlatása 
után közel száz évvel telepedett meg a Szent Vin-
céről elnevezett apáca rend oktató gárdája, akik 
óvodai és elemi iskolai oktatás feladatait látták el 
Mesztegnyőn egészen az államosításig, 1948-ig. 

A másik, idetartozó fejezet Az egyházmegye leg-
szebb temploma címmel ismerteti a második világ-
háború harcaiban megsérült templom művészeti 
értékeit, szép fotókkal, leírásokkal. Megemlékezik 
a 2000-ben, a kriptában történt újratemetéssel kap-
csolatosan Mesztegnyőn megrendezett ferences 
ünnepségről. 

A következő fejezet (Kezdetben vala egy düledék 
iskola) a faluban levő közoktatás helyzetét tekinti 
át a XVIII. századtól napjainkig. 

A könyv utolsó három fejezete elsősorban nép-
rajzi érdekességekről szól. A hagyomány lámpásai 
címmel a XVIII. században német földről érkezett 
ferencesek kultúrateremtő tevékenységét tekinti át 
(iskola, könyvtár, patika, zene stb ). Foglalkozik a 
XIX. század második felére kibontakozó egyesüle-
ti élettel, a századokon átnyúló műkedvelő elő-
adásokkal. Fotón is láthatjuk a Faluházat és képet 
kapunk arról a honismereti mozgalomról, amely-
nek csúcspontját jelentette az 1996-ban Mesz-
tegnyőn megrendezett Kárpát-medencei honisme-
reti találkozó. Megemlíti az idegenforgalmi szem-
pontból jelentős „fesztiválokat" (Gólya- és Rétes-
fesztivál). 

A népi hajlékok, ősi játékok című fejezetben a népi 
építkezések, a népi játékok, a máig élő hagyomá-
nyok ismertetése következik, majd A vízvirágtól a 
karácsonyi almáig című utolsó fejezetben a „jeles né-
pi szokások és hiedelmek"-ből ad - mint írja -
„egy kis ízelítőt". 

A könyvet nagyon pontos forrásjegyzék zárja le. 
A függelékben Mesztegnyő helynevei, földrajzi 

nevei, egy 1771-ben készült ház- és lakóösszeírás 
szerepel. A IV. függelék öt dokumentuma a 
mesztegnyó'i „zendülés" aktáinak egy részét közli, 
az V. az 1848-1849. somogyi eseményire tartalmaz 
fontos iratokat, míg a többiben találunk iparos ki-
mutatást, a Hunyady-kripta lakóinak jegyzékét, a 
két háború hőseinek és áldozatainak neveit. 

Ebből a viszonylag részletes ismertetésből is ki-
világlik, hogy Mesztegnyő kötetének „jó gazdája" 

volt. A szerző, mint a megye levéltárosa, mindig 
tudta, hogy milyen anyaghoz kell nyúlnia, hogy a 
múlt megszólaljon. De nemcsak a múlt emlékeit is-
merte, hanem - mint a Somogy Megyei Honisme-
reti Egyesület elnöke - maga is részt vett és ma is 
közreműködik hagyományőrző, a múlt értékeire 
vigyázó munkában. A személyes kötődése sem ke-
vés. Szokatlan és szinte megrázó az a személyes 
vallomása, amikor arról ír, hogy az apai szépapja: 
Jáger Ferenc, mint a mesztegnyői zendülés egyik 
vádlottja 7 esztendőt töltött a megyeháza alatti 
börtönben, s ő most az ugyanazon a területen álló 
Megyei Levéltár egyik szobájában veti papírra a 
róla szóló sorokat. Igaza van Kosáry Domokosnak, 
a sorozatot millenniumi emlékként megteremtő 
Akadémiánk elnökének, ez a falvaink „személyes 
életét" bemutató könyvsorozat ilyen szívvel és ér-
zelemmel megírt munkák segítségével állít méltó 
emléket az ezer éves magyar államiságnak! (Száz 
Magyar Falu Könyvesháza, Bp., 2002.) 

T. Mérey Klára 

RÉMIÁS TIBOR (szerk.): 
Torna vármegye és társadalma 
XVIII-XIX. századi források tükrében 

A kötet borítójáról Rohboch 1860. évi metszetén 
egy apró vármegye aprócska vára és apró székhe-
lye int felénk. Fényes Elek azt írta 1837-ben Torna 
vármegye „legkisebb minden magyarországi vár-
megyék közt". Az életképtelennek ítélt megyét 
1881-ben immár harmadszorra és véglegesen 
Abaúj-Torna néven egyesítették, Torna megye hét 
Gömörhöz csatolt település híjával, az új megye 
egyik járása lett. Északi felét 1920-ban a győzők 
mohósága csaknem tiszta magyar lakossága elle-
nére egy mesterséges államalakulathoz csatolta. 

A kötet a kutató és érdeklődő laikus számára 
egyaránt hiánypótló, mivel Torna vármegyéről ed-
dig önálló munka nem jelent meg. Csak az 1890-es 
Borovszky, valamint az 1939-es Csíkvári sorozatok 
Abaúj-Tornáról készült köteteiben kaphatunk né-
mi képet róla, mint a kettős vármegye hatodik já-
rásáról. A szerkesztő és munkatársai az egykori 
törvényhatóságok kutatói számára példaértékű 
forrásgyűjteményt állítottak össze. Számbavették 
az írott forrásokban rejtező megyeleírásokat, a 
helytörténeti kutatások kiindulásaként is használ-
ható országos és úrbéri összeírásokat. Figyelemre 
méltó az adózó jobbágynépesség mellett a zsidó-
ság, a cigányok és a nemesség teljességre törekvő 
bemutatása. Nélkülözhetetlen és megkerülhetet-
len forrása lesz ez a könyv az egykori Torna vár-
megye kutatóinak, köszönet a Herman Ottó Mú-
zeumnak a kötet kiadásáért. 

A tárgyalt időszak legismertebb tankönyve a 
Hármas Kistükör, mintegy háromnegyedszáz ki-
adásban forgott a diákok kezében. Versikéivel nél-
külözhetetlen eszköze lett megyéjük megismeré-
sének. A korai kiadások a gömöri Tornallyát még 
idetévesztik. Az időrendbe szedett megyebemuta-
tások élén Bombardini 1718. évi szűkszavú ismer-
tetését látjuk. Ezt követően az Országos Levéltár 
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két legforgatottabb, 1715. és 1720. évi összeírásá-
nak Torna megyei adataival ismerkedhetünk. 

Bél Mátyás mintegy évtizeddel későbbi leírásá-
ban - Tóth Péter fordításával - gyönyörködhe-
tünk. 

Mária Terézia úrbéri rendezése országosan egy-
séges szempontok alapján készült. A kilenc kérdő-
pontra minden település köteles volt válaszolni. 
Ennek alapján készült az 1771. évi Torna várme-
gyei összeírás is. Feltüntették a falvak határának 
osztálybasorolását, az adózó lakosság rétegződése 
szerint, a családok vagyoni állapotát. 

II. József 1785. és 1787. évi népszámlálásának 
csak a falvankénti összesítő táblázatai maradtak 
ránk. A mindenkire kiterjedő névszerinti adatsoro-
kat az uralkodó halála után, mivel a nemesség ki-
váltságainak megsértését látták benne, a törvény-
hatóságok megsemmisítették. Azonban még így is 
izgalmas betekintést nyerhetünk a települések 17 
éven felüli férfi lakosságának jogi állapotát rögzítő 
számadatokba. 

Kellemes színfoltot jelent az ezt követő négy rö-
vid megyeismertetés. Márkus András: „Torna Vár-
megye leírása" 1824-ben jelent meg. 1839-ből va-
lók a következők: Szalay Mihály: „Torna Várme-
gyének rövid leírása". Édes János: „Utazás a Ma-
gyarhon szebb vidékein", és a vele replikázó 
Ruehietl Miklós: Egykét észrevétel Édes Jánosnak 
„Utazás a magyarhon szebb vidékein" című cikke-
lyére című írása. 

Pesty Frigyes 1864. évi helynévtárának a Szé-
chényi Könyvtár Kézirattárából való kiszabadítá-
sát feltétlenül üdvözölhetjük, hiszen a honismereti 
kutatók kezébe már alig ismert forráskiadványt 
ad. 

Az adattárat két tanulmány és egy bibliográfia 
követi. Koleszár Kálmán Torna vármegye természe-
ti képe a XVIII-XIX. században című munkája tel-
jes mértékben kielégíti a kötet cím és hátoldalán lé-
vő képek által felkeltett érdeklődésünket. Rémiás 
Tibor pedig egy hatvanéves kézirat alapján ad iz-
galmas elemzést Torna vármegye XVIII. századi 
társadalmáról. Reményteli várakozással nézünk 
elébe a feltehetően újabb eredményekkel is kiegé-
szített, hihetőleg Karsai Zsigmond tollából szüle-
tett kézirat majdani megjelenésének. A dolgozat 
nyeresége a zsidók a XVIII. század utolsó harma-
dából való összeírásai. 

Nyilván a folyamatosság miatt találjuk itt a 66. 
oldaltól már látott nemesi névsor ismétlését, s ta-
lán azért is, hogy néhány pótlásra lehetőségem le-
gyen a Torna vármegyében kihirdetett nemes csa-
ládokat illetően. 1632. február 24-én II. Ferdinánd 
címeres nemeslevelet adományozott Szabó And-
rás, István, János, Mihály, Bene György, István, Pé-
ter, Pál és Miskolczi Benedek számára, amit 1633. 
november 16-án hirdetett ki Torna vármegye köz-
gyűlése. A másik armalis 1633. december 3-án 
szintén II. Ferdinánd adománya Marton István és 
felesége Sára, valamint István, János, Lukács, An-
na, Dorottya gyermekeik, továbbá István György 
testvérének a fia, András számára. Kihirdette Tor-
na vármegye 1636. április 9-én. Az egykori tornai 
Bene és Marton família ma Földesen él. 

Fontosnak érzem a dolgozatban az érintett idő-
szak megyei tisztikarának bemutatását . Részletes 
képet kapunk a megyei jobbágyságról. Fontos és 
izgalmas a megyei cigányság 1768. és 1773. évi 
összeírása, a cigányok letelepedését szabályozó 
1777. évi rendelet. Rémiás Tibornak ez a hatvan 
éves kéziratot bemutató dolgozata rádöbbent ben-
nünket, mennyi lappangó érték várja még napvi-
lágra kerülését. 

Teljessé és egyben keresetté teszi a kötetet 
Koleszár Krisztián és Laki Lukács László nagy 
gonddal összeállított Torna vármegyei történeti-
néprajzi bibliográfiája. Tudatában lévén, egy ilyen 
jellegű bibliográfia mindig csak „teljességre törek-
vő" lehet, talán nem lehet érdektelen felemlíteni 
Benkő Loránd és Lőrincze Lajos szerkesztette Ma-
gyar nyelvjárási bibliográfiát, még ha szerepelnek 
is a címszavai a tornai bibliográfiában. 

Jegyzékkel ellátott illusztrációkkal, a tanulmá-
nyok forrásjegyzékével és helységnévmutatóval 
zárul ez az országos figyelmet érdemlő, minden 
egykori Torna vármegyei település könyvtárában 
nélkülözhetetlen munka. (Herman Ottó Múzeum 
Miskolc, 2002.) 

Karacs Zsigmond 

SÓS JUDIT-FARKAS ZOLTÁN: 
Erdély út ikönyv 

Erdély, Ardeal, Siebenbürgen, Transsylvania: az 
erdőn, Bihar erdején túli tartomány, a történelmi 
Magyarország legszebb régiója. Természeti szép-
ségekben, művészeti, történelmi emlékekben gaz-
dag e Kárpátok hegygerince övezte táj Kelet-Euró-
pa Svájca is lehetne. Századok óta a különböző né-
pek, vallások, kultúrák találkozási területe, elvá-
laszthatatlan része a magyar, a román, a szász nép 
történelmének. Domokos Pál Péter szerint az Er-
délybe utazót elfogja egyfajta meghatottság. „Ha 
Erdélyben születtél, akkor a szülőföld ragadja meg 
szíved. Ha nem Erdélyben születtél, akkor elömlik 
benned a melegség, amelyet Erdély iránt érzünk 
mindnyájan magyarok." 

Aki szeretné bejárni, felfedezni Erdélyt, Sós Ju-
dit és Farkas Zoltán közelmúltban megjelent nagy-
szerű, gyakorlati információkban gazdag útiköny-
ve segítségével bátran útnak indulhat. A szerzők 
csaknem fél éven keresztül járták Erdély útjait, 
hogy a könyvben szereplő adatok minél frisseb-
bek, naprakészebbek legyenek. 

Az útikönyv három fő részből áll: egy rövid 
gyakorlati útmutató után az Erdély történelme és 
kultúrája című fejezet következik, majd a tényleges 
útikalauz. Ebben Erdély területét hat nagy régióra 
osztották (Partium, Erdélyi-medence, Székelyföld, 
Szászföld, Dél-Erdély és a Bánság, Máramaros), 
hogy mindenki könnyen megtalálhassa az őt ér-
deklő látnivalókat, üti célt. 

A gyakorlati tudnivalók között a szokásos in-
formációk mellett olyanokra bukkanunk, mint az 
erdélyi fesztiválok, rendezvények időrendi felso-
rolása, a tánctáborok helyei és időpontjai, fürdőhe-
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lyek és síközpontok felsorolása, de ide sorolhatók 
az úgynevezett „keretes írások" egy része is. Ezek 
közt találunk útiterv javaslatokat, három napra, 
egy hétre, két hétre, Erdély és külön a Székelyföld 
legérdekesebb, legfontosabb látnivalóinak felsoro-
lását, vagy a romániai történeti múzeumok sema-
tikusságát, történelemszemléletét ismertető írást 
is. 

Erdély történetéről egy átlagos útikönyv mére-
teit meghaladó mértékben kapunk remek össze-
foglalót. Ebben kitérnek Erdély fogalmi változásá-
ra is. A trianoni békediktátum óta a köztudat Er-
délyhez sorolja az Alföld keleti szélét, a Partiumot, 
Máramarost és a Bánság egy részét is. Ily módon 
az egykor 56 ezer km2-es történelmi Erdély helyett 
ma a 103 ezer km^-es Romániához csatolt magyar 
terület egészét tekintjük Erdélynek. 

Bővebben foglalkoznak a dáko-román kontinui-
tás elméletével, mely szinte dogmává merevedett 
a román történetírásban, de sajnos a nemzetközi 
köztudatban is általánosan elterjedt. Erdély német 
neve hét várat jelent. Ezzel feltehetően a XII. szá-
zadban emelt hét szász várra utalnak, melyek: Ko-
lozsvár, Szászsebes, Szeben, Medgyes, Segesvár, 
Brassó és Beszterce. Más vélekedés szerint a hét 
nemesi vármegye központjai, Désvár, Dobokavár, 
Fehérvár, Hunyadvár, Kolozsvár, Küküllővár és 
Tordavár jelképezik a hét várat, melyet Erdély cí-
merében is megtalálunk. Érdekesség, hogy a hetes 
szám többszörösen is felbukkan: hét királyi vár-
megye, hét székely, és hét szász szék alkotta Er-
délyt. 

A történeti összefoglalót követi egy Erdély né-
peiről és vallásairól szóló fejezet. Ismert, hogy Er-
dély egyik legfőbb jellegzetessége a vallási sokszí-
nűség. Itt a vallás többnyire nemzetiségi hovatar-
tozást is jelent. Kis leegyszerűsítéssel a magyarok 
római katolikus, református vagy unitárius, a ro-
mánok ortodox vagy görög katolikus, a szászok 
evangélikus, a svábok katolikus vallásúak. A gö-
rög katolikus egyházat 1990-ban törvényesítették 
újra, vagyonát azonban legnagyobbrészt a mai na-
pig nem kapta vissza. Emiatt sok a feszültség az ál-
lamvallássá vált ortodox egyházzal. Az ortodoxia 
a mai napig is tovább terjeszkedik, elsősorban a 
Székelyföldön épülnek az új monostorok. 

Az európai művészeti irányzatok mindegyike 
szép számú emléket hagyott Erdélyben. A művé-
szeti emlékekről is kapunk összegzést, kiemelve a 
gótikus erődtemplomokat, a gazdagon díszített 
szárnyas oltárokat, a reneszánsz kőfaragásokat, 
festett kazettás templombelsőket, a barokk kasté-
lyokat és városi palotákat vagy a szecessziós építé-
szeti emlékeket. A fokozatosan eltűnő, átalakuló 
hagyományos erdélyi népi kultúra jellegzetessé-
geiről, a főbb néprajzi tájegységekről, a viseletről, 
a fafaragásról, bútorfestésről, fazekasságról is ta-
lálható rövid ismertető. 

Ennyi előzetes történelmi, művészeti, néprajzi 
ismerettel felvértezve indulhatunk neki a tényle-
ges erdélyi utazásnak, tájegységenként. Az útika-
lauz elsősorban a nagyobb városokra koncentrál, 
majd onnan csillagtúra-szerűen ismerteti a kör-
nyék látnivalóit. A könyv 18 erdélyi városról tér-

képes útikalauzzal szolgál. A várostérképeken a 
műemléki látnivalókon kívül megtaláljuk a szállá-
sokat, étkezési, vásárlási lehetőségeket, szórako-
zóhelyeket, bankokat, közintézményeket, egyszó-
val minden olyan információt, amire egy turistá-
nak szüksége lehet. A nagyvárosok esetében meg-
adják a lakosság számát és nemzetiségi összetétel-
ét (ezt a kisebb településeknél is érdemes lenne), 
majd egy rövid történelmi bevezető után a látniva-
lókat ismertetik. A leírások mindvégig élvezetes 
stílusúak, nem törekszenek száraz évszámok fel-
sorolására, helyette tartalmas, olvasmányos, érde-
kes, érzékletes leírásokat kapunk. 

A látnivalók bemutatása után az adott hely ren-
dezvényeit, eseményeit ismerhetjük meg, majd 
következnek a gyakorlati információk, a szállásle-
hetőségek, benne a kempingek, diák- és egyházi 
szállások, olcsóbb és drágább szállodák felsorolá-
sa. Az étkezési fejezetekben naprakész informáci-
ókat kapunk arról, hol milyen az ételkínálat, hol 
lehet olcsón és jól étkezni, vagy hová nem szabad 
bemenni. Ugyanez érvényes a szórakozási lehető-
ségekről, színházakról, mozikról, diszkókról, sö-
rözőkről, bárokról. Nagyon hasznos, hogy min-
denhol megadják a könyvesboltok, antikváriu-
mok, régiségboltok helyét is. 

Míg a nagyvárosokról részletes ismertetések ta-
lálhatók, Erdély kisebb települései közül elsősor-
ban csak a jelentősebb látnivalók kerültek be az 
útikönyvbe. S itt sokszor lehet már hiányérzetünk 
is, nem szerepel benne például Tasnád, Élesd, 
Abrudbánya, Felsőbánya, Szilágycseh, Dicső-
szentmárton, Erzsébetváros. 

Legrészletesebben Székelyföldet mutatják be, 
hiszen itt egységes tömbben él mintegy 700 ezer 
székely, s a legtöbb magyar erre látogat el. Mint ír-
ják: "A legtöbb magyarországi turista számára kü-
lönleges élmény, amikor a magyar határtól 300 ki-
lométerre egyszer csak olyan érzése támad, mint-
ha ismét Magyarországon, vagy legalábbis egy 
másik Magyarországon járna. Mindenki magyarul 
beszél, az utcáknak magyar nevei vannak, az em-
berek a magyarországi tévét nézik, a kocsmákban 
pedig magyar slágerek szólnak a rádióból." Ebben 
a fejezetben bővebben olvashatunk a hun szárma-
zástudatról, a rovásírásról, a két Bolyairól vagy a 
vulkáni u tóműködés termékeiről, a motettákról. 

Minden nagy tájegység látnivalóiról egy-egy 
összefoglaló térkép került az útikönyvbe. Ezt a 
Székelyföld esetében már kevésnek találhatjuk, itt 
érdemesebb lett volna több, részletesebb térképet 
készíteni. A hiánylistát itt is ki-ki felsorolhatná. A 
későbbi kiadásokba talán bekerülhetne például 
Bibarcfalva, melynek templomában a Szent László 
legenda falképei láthatók. Torja, Réty, Uzon, Ár-
kos, Csíkszentkirály, a Kászoni-medence műemlé-
kei, természeti látnivalói. Természetesen terjedel-
mi okok gátat szabnak a teljességnek, mivel itt egy 
kézbeillő, könnyen forgatható, praktikus taná-
csokkal ellátó útikönyv készült. 

Nagy előnye a könyvnek, hogy olyan fontos in-
formációkat nyújt, amellyel sok utánajárástól vagy 
fölösleges bosszúságtól mentesíti a látogatót. Leír-
ja, mikor látogatható egy-egy műemlék, hol és ki-
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tői lehet a templomokba a kulcsot elkérni, mennyi 
idő alatt lehet elérni a kiszemelt túracélhoz, kikhez 
kell fordulni falusi vendégfogadás, túravezetés 
ügyében, kik készítik még a hagyományos szőtte-
seket, faragásokat, kerámiákat, kinél lehet jelent-
kezni a tánctáborokba. 

A szerzők a hagyományos magyar néprajzi táj-
egységek (Kalotaszeg, Mezőség, Székelyföld, 
Csángóföld) mellett nem feledkeznek el az erdélyi 
szászok és románok lakta területek (Szászföld, 
Máramaros, Mócföld) részletes ismertetéséről 
sem. Ezek a tájak szinte teljesen ismeretlenek a 
magyar turisták számára, nem úgy a francia, bel-
ga, német és más nyugat-európai utazók előtt. A 
szerzőknek talán sikerül eloszlatni a magyar uta-
zókban ébredő félelmet vagy ellenérzéseket, hogy 
a Bihari-hegyvidék párat lan természeti látnivalóit, 
Máramaros román népi építészeti emlékeit vagy a 
mai napig élő, színes népviseletét megcsodálhas-
sák. A szászföldi falvakban a nagyarányú tömeges 
kitelepülés miatt már alig-alig laknak németek, a 
maradék szász közösségek azonban kitartóan őr-
zik hagyományaikat, erődtemplomaikat szívesen 
mutatják meg az odautazóknak. A nyugati turis-
ták már felfedezték ezt az érdekes világot, köszön-
hetően az angol trónörökösnek, Károly hercegnek, 
aki rendszeresen látogat ide. Talán a nyári idény-
ben mind nagyobb számban hazalátogató néme-
teknek sikerül felvirágoztatni az infrastrukturáli-
san elmaradott erdélyi vidéket. 

Az útikönyv két alkalommal lépi túl Erdély ha-
tárait. Az utazókat bíztatja, hogy látogassanak el a 
moldvai csángó magyar falvakba. Csángóföldet 
nem műemlékei miatt érdemes felkeresni, hanem 
az itt élő emberekkel való találkozásért. A tudatos 
beolvasztási politika eredményeként a csángók 
nagy részének gondolkodásában már nem él a ma-
gyar nemzethez való tartozás tudata, s katolikus 
vallásuk különbözteti meg őket a románságtól. 
Mivel sem az iskolákban, sem a templomban nem 
használhatják anyanyelvüket, a moldvai magyar 
eredetű katolikusoknak már csak mintegy harma-
da beszél magyarul. A könyvben Pusztina, Klézse 
és Lujzikalagor csángó falvakról esik szó. 

Brassótól délre, Erdély határain túl található 
Sinaia, ahol egész Európa egyik legszebb királyi 
rezidenciája található. Az első román király, I. Kár-
oly által építtetett Peles-, és a kisebb Pelisor-
kastély azon kevés kastélyok közé tartozik az or-
szágban, melyek eredeti állapotukban megmarad-
tak, és gondoskodnak is állapotuk megőrzésükről. 

A gyakorlati segítséget nyúj tó útikönyvet össze-
sen 30 részletes várostérkép és régiótérkép, egy rö-
vid magyar-román kifejezés szótár, valamint 78 
színes fénykép teszi teljessé. A könyv nemcsak 
azoknak nyújt sok hasznos információt, akik ed-
dig nem jártak Erdélyben, hanem azoknak is, akik 
már sokszor jártak itt, de szeretnék még jobban 
vagy más oldaláról is megismerni ezt a sokat pró-
bált vidéket. Vágjunk bátran neki az erdélyi uta-
zásnak! 

(Budapest 2002. JEL-KÉP Bt) 
Udvarhelyi Nándor 

A KT Kiadó Honismereti Kiskönyvtára 

Északi szomszédunk viszonylag kis területén 
nagyszámú olyan természeti, történelmi, kulturá-
lis érték található, amelyek nemzetközileg is elis-
mert turista célterületek, szerepelnek a Világörök-
ség listáján is. Ezért is nevezik Szlovákiát turista 
nagyhatalomnak. 

Ilyenek a nálunk is ismert festői városok, a ked-
veit sípályák, az égbetörő hegycsúcsok, az épen 
maradt várak stb. Elsősorban ezek felé szágulda-
nak a magyar turisták is. Közülük kevesen vetőd-
nek el azokra a dél-szlovákiai településekre, apró 
falvakba, ahol megannyi magyar építészeti emlék, 
templom, kastély, történelmi és ipari műemlék ta-
lálható. Ennek a kulturális kincsnek a megóvása, 
helyreállítása és értelmes „üzemeltetése" - az álla-
mi támogatás mellett - jórészt a helyi patrióták ál-
dozatkészségének köszönhető. 

Ezek bemutatására vál la lkozót a Komáromi 
Nyomda és Kiadó Kft. dr. Szénássy Árpád által veze-
tett lelkes gárdája, amikor 1995-ben elindította a 
Honismereti Kiskönyvtár sorozatát. Azóta már több 
mint kétszáz füzetük jelent meg, amelyek a mi 
TKM-kiskönyvtárunkhoz hasonló méretűek és 
szerkezetűek. 

A 16 oldalas „zsebfüzetek" borítólapján a tele-
pülés magyar és szlovák neve mellett a bemuta-
tandó objektum(ok) fotója látható. A borítólap bel-
ső oldalain színes térképek igazítják el az olvasót. 
Ezek azért fontosak, mert mi, akik magyar nevü-
kön ismerjük a településeket, a szlovák autótérké-
pen hiába keresnénk azokat. (Az újabb magyar 
térképeken már kétnyelvű feliratozás van.) A fü-
zetben lévő térképen piros aláhúzással jelölik az 
adott települést. Ugyanitt láthatók a falvak régi-új 
címerei is. 

Igen szemléletesek a szövegközi fekete-fehér fo-
tók, rajzok, régi képeslap részletek, amelyek tovább 
bővítik az ismereteinket. 

A füzetek végén található irodalomjegyzékek azt 
bizonyítják, hogy a szerzők alaposan tanulmá-
nyozták a témához kapcsolódó szakirodalmat. 
Ezek a jegyzékek azoknak is hasznosak lehetnek, 
akik további részletekre kíváncsiak 

A kiskönyvtár-sorozat eddig jórészt ismeretlen 
volt a magyar turisták előtt, pedig Révkomá-
romban (Komárno) és Budapesten egyaránt besze-
rezhető: 

- KT Kiadó Komamo Duna rakpart P. O. Boksz 
109. T: 0819/2052, darabonként 20 SK (szlovák ko-
rona). 

- Kismagiszter Könyvesbolt 1053 Budapest, 
Magyar utca 40. Tel.: 327-7796 darabonként 298 Ft. 

Egyébként mindkét helyen igen sokféle honis-
mereti kiadvány kapható. 

A füzeteket jól felhasználhatják mindazok, akik 
szeretik felfedezni az „istenhátamegetti" ismeret-
len gyöngyszemeket, akik errefelé terveznek ki-
rándulást, de azok is, akik „csak" alaposabban 
szeretnék megismerni a felvidéki magyarság kul-
turális értékeit. 
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Érdemes megszívlelnünk a tardoskeddi füzet-
ben olvasható kedves invitálást, amely vonatkoz-
tatható a többi településre is: Állj meg vándor eb-
ben a gazdagmúltú és jelenű faluban, amelyben 
kedves, vendégszerető emberekre találsz! 

Dr. Tóth József 

JÁMBORNÉ BALOG TÜNDE: 
Az én kalendáriumom 

Ezek az írások 1998/99-ben, a Napi Magyaror-
szágban láttak napvilágot. Jó, hogy akkor megje-
lenhettek, mert azóta ez a nemzeti értékeket válla-
ló lap is megszűnt , de így Jámborné Balog Tünde 
kötetbe gyűjthette az esztendő forgó kerekére font 
szép és tanulságos írásait. 

Nem könnyű faladatra vállalkozott a makói ille-
tőségű szerző, amikor Bálint Sándor nyomába sze-
gődve, a boldog emlékű néprajztudós „Ünnepi ka-
lendárium"-ának anyagából merítve, végigfuttatta 
ujjait hagyományos ünnepeink gazdag skáláján. 
De ha csak annyit tett volna, hogy közvetíti a naptá-
ri év főként katolikus valláshoz kapcsolódó ünne-
peinek tudományos monográfiája ismeretanyagát 
a kevésbé tudós olvasók számára, akkor sem vég-
zett volna hiábavaló munkát. Ő azonban feldúsí-
totta, „makóiasította" és „balogtündésítette" a 
néprajzi anyagot, majd újjá is teremtette, mint aho-
gyan a méhek összegyűjtik a nektárt, a virágport -
a virágok illatát, színét, a mezők varázsát hogy 
aztán, magukból is hozzáadva, aranylóan csorgó 
mézzé elegyítsék. 

A kalendáriumi szokások különben is tünéke-
nyek, s a hozzájuk fűződő szépséges emlékek is il-
lékonyak. Különösen az olyan korszakban, mint a 
csak imént mögöttünk hagyott, amely „nem éssze-
rűségből, hanem természetéből fakadóan csúfított el 
minden szépséget". így aztán Boldogasszony havá-
ban csak találgathatjuk, hogy vajon „elássák-e még 
takaráskor a dávodi szőlőművesek a boros flaskát, s ki-
mennek-e megkeresni Vince napján, hogy aztán ott, a 
behavazott szőlőhegyen igyák meg belőle az áldomást az 
alacsonyan csüngőhófelhők alatt?" 

Akárcsak Bálint Sándor három kötetébe, Balog 
Tünde kalendáriumába is beleférnek az egész Kár-
pát-medence magyarságának ünnepei, ünnepi 
eseményei - Lőcsétől Szabófalváig, Szent Már-
ton-hegyétől Szépkenyerűszentmártonig. De a 
szerző szívének nagyítólencséje legtöbbször mégis 
Makó fölött kering, akárcsak a fogyó és növekvő 
Hold. Belefér ebbe a „honismereti kalendárium-
ba" a makai református templom dicsérete, a 
makaí disznóölések jeles torospaprikásának ma-
gasztalása; a korán elhalt testvérek, a nagymama 
és Sanyi öccse, a nagyapa és Sándor fivére, meg a 
többi hol-van-már rokon emléke. Balog Tünde ma-
ga teremtette, batikokból, festményekből, csere-
pekből, betűkből és még ki tudja mi mindenből ál-
ló világából néha csak egy-egy fuvallat az, ami 
megérint bennünket; mint amikor egyhetes korá-
ban meghalt Ádám bátyjára emlékezve megfogal-
mazza a gyermeküket vesztett, de a túlvilági élet-

ben föltétlenül bízó anyák örök bánatát: „olyan ki-
csike még, mi lesz vele nélkülem?" 

Forog az esztendő kereke! Meglebben Szent 
Margit fátyola, felragyognak Nepomuki Szent Já-
nos csillagai, hallhatjuk Szent László lovának pat-
kócsattogását, Szent Márton lúdjainak gágogását. 
Felköszönti a magyar múlt legjelesebb Zsu-
zsánnáit: a Balassi Bálintot is megejtő bécsi 
Zsuzsánától és a Mikes Kelemen szívét sebző 
Kőszeghy Zsuzsikától a nagyságos Lorántffy 
Zsuzsánna fejedelemasszonyig és a tudós Erdélyi 
Zsuzsannáig. Más fejezetben pedig az „örök" An-
náknak állít emléket. 

Forog az esztendő kereke! Boldogasszony havá-
ban a régi nagy hidegekre emlékezünk. „Szirbik 
Miklós prédikátor XIX. századi várostörténetéből tu-
dunk az 1770-es gyertyaszentelői ferget égről és egy 
Pál-napi hózivatarról 1816-ben, melly kiállhatatlan 
tsípős széllel jővén, a kinn talált embereket, barmokat 
megfagylalta, ...néhány nemes katonák hazafelé jővén, 
Sámsonnál, a vízzel félig lévő száraz érbe buktak, és tsak 
kevesen szabadulhatván ki mások segítsége által, a töb-
biek lovastól oda fagytak." Az ilyen infernális képek 
továbbálmodásában, továbbszenvedésében is 
gyökerezik Jámborné Balog Tünde kötődése a 
makai tájhoz, sorshoz, emberekhez. 

Forog az esztendő kereke! Szent György havá-
ban Prágában járunk a szerzővel, s megcsodáljuk 
a kolozsvári Márton és György testvérek sár-
kánnyal viaskodó Szent György szobrát. „Szaba-
don álló, körüljárható lovast mintáztak, amikor a fran-
cia, német, itáliai szobrok még szorosan a székesegyhá-
zakfalához, pilléreihez tapadtak, behúzódtak a falfülkék-
be és kapubélletekbe. A prágai Szent György vitézt 
nyolcvan évvel Donatello padovai, száztízzel 
Verrocchio velencei lovas szobra előtt mintázták meg a 
testvérek, 1373-at írtak, amikor elkészültek vele." S be-
lénk nyilallik a felismerés: ezt a szobrot akkor egész 
Európát megelőzően és felülmúlóan alkották. 
Most pedig, 630 esztendő múltán, töröktől, oszt-
ráktól, orosztól megszaggatva, tönkretéve, lógó 
nyelvvel loholunk „Európa" után. 

Mégis, Szent Jakab havában tisztelgünk Európa 
patrónusa, Szent Benedek előtt, „akinek - ha közvet-
ve is - fontos szerep jutott a magyar állam egykori létre-
jöttében és fennmaradásában". Kevesen ismerik 
Nyitra városának két védőszentjét, Szent Szórádot 
és Szent Benedeket, pedig a Vág völgyi remetéket 
820 esztendeje István királyunkkal, Imre herceggel 
és Gellért püspökkel egyszerre avatták szentté. 
Mára már szinte elfeledett életük „példázza, hogy 
rejtekben megélt élet is lehet igazi mártíromság, tanú-
ságtevés". 

Jámborné Balog Tünde nemcsak könyve tudás-
anyagát merítette „az utolsó szögedi embör" öröksé-
gének gazdag tárházából, hanem a szellemi elkö-
telezettséget, a világunkban való, nem mindig 
könnyű eligazodás csízióját is. Jövőre lesz éppen 
száz esztendeje, hogy Bálint Sándor „letette testének 
romló sátorát", s mennyei dolgozószobájában, ahol 
„a Jóisten színe előtt pártfogolja az alsóvárosi népet", 
bizonyára elégedetten forgatja Balog Tünde Ka-
lendáriumát. A szerzővel együtt szinte mi is hall-
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juk a szögedi ö-zést „irodalmivá nemesítő" hangját: 
„ezt elég jól mögírta édös leiköm". 

(Széphalom Könyvműhely, Bp. 2002.) 
Halász Péter 

KIRÁLY LAJOS: 
„Híres betyár vagyok..." 
A betyár alakja a somogyi népköltészetben 

„Híres betyár vagyok, Patkó az én nevem. Hét 
vármegye régen kerestet engemet: Tiszát átúsz-
tatom, Dunát átugratom, zsandárok kezébe soha 
nem gyuthatok.. ." így dicsekszik a betyárdalban 
Somogy egyik leghíresebb betyárja. Az igazság 
azonban az, hogy mindkét Patkót (igazi nevükön 
Tóth Jánost és Tóth Istvánt) elérte a végzet, az ül-
döző zsandárok golyói. Betyárokról írni mindig 
hálás feladat. Hálás elsősorban azért, mert ez a té-
ma mindig megragadja az olvasó fantáziáját. Dr. 
Király Lajos, az ismert kaposvári néprajzkutató és 
nyelvész hézagpótló munkára vállalkozott, ami-
kor 2002-ben, a Somogy Megyei Honismereti 
Egyesület kiadásában megjelentette egyik leg-
újabb könyvét. 

Hézagpótló ez a könyv elsősorban azért, mert 
Gönczi Ferenc híres műve, „A somogyi betyárvi-
lág" 1944-ben jelent meg és ma már könyvritka-
ság. Ezért üdvözölhetjük külön is Király Lajos 
munkáját , amely évtizedek eltelte után újra foglal-
kozik a somogyi betyárokkal. Gönczi Ferenc és Ki-
rály Lajos műve között azonban van egy lényeges 
különbség. Gönczi Ferenc műve elsősorban szoci-
ográfia, míg Király Lajoséban a néprajzi jelleg ér-
vényesül. Ebben is van természetesen szociográfia 
és történelem bőségesen, de a szerző elsősorban 
azt térképezte föl, hogyan élt (él) a betyár alakja a 
somogyi népköltészetben. 

A betyárvilág kialakulásának okairól Király La-
jos többek között a következőket írja: „A híres so-
mogyi betyárvilág létrejöttét a következő feltételek 
tették lehetővé: a nagybirtokok, az itt élő sok száz 
pásztor, a hatalmas összefüggő erdőségek (melyek 
jó búvóhelyet adtak), a rossz közigazgatás, az el-
maradot t közlekedési és hírközlési viszonyok. A 
túlzó robot ellen lázadó jobbágynak, a 12 éves ka-
tonai szolgálat elől, a katonaságtól szökött legény-
nek nem volt más választása, mint a betyárélet." 
Mindez természetesen nemcsak a Dunántúlra és 
ezen belül Somogyra volt jellemző, hanem leg-
alább ennyire az Alföldre is. A mű egyik legna-
gyobb értéke, hogy azt is feldolgozza, hogyan él-
tek (élnek) más megyék híres betyárjainak tettei a 
somogyi nép ajkán. így kapnak helyet - a betyár-
folklór jellemzőjeként - Rózsa Sándor mellett Bo-
gár Imre, Fábián Pista, Fehér László, Angyal Bandi 
és mások. 

Sobri Jóska (eredeti nevén Pap József) a XIX. 
század elején a Dunántúl leghíresebb betyárja volt. 
Ahogy a szerző írja: „ő volt a híres bakonyi betyár 
eszményképe". (A volt ismert kisbárapáti népdal-
énekes, Tóth Imre 1974-ben így énekelt róla: „Er-
dők, mezők, sok ligetek, sokat bujdostam benne-

tek. Ittam, ettem a vadakkal, sírtam a kismadarak-
kal...") 

A nép saját hősét, személyes vágyainak megtes-
tesítőjét látta a betyárokban, ezért a róluk szóló 
költészet erősen társadalmi irányzatú. Mindezt 
legjobban a kötet leggazdagabb, legrészletesebb 
fejeztében, az „Adattár"-ban figyelhetjük meg. 
Külön fejezet foglalkozik itt a betyárballadákkal, 
betyárdalokkal, a rabénekekkel, az űj balladákkal, 
végül a ponyva-krimiballadákkal. Az „Adattár" 
nagy értéke a „Jegyzetek" apparátus, amely szür-
ke címe ellenére igazi csemege minden kutató szá-
mára. Nemcsak a közölt szöveget elemzi a megfe-
lelő tanulságokkal. Röviden, de rendkívül érzékle-
tesen villantja az adott betyár arcképét is. Itt olvas-
hatjuk a sajátosan somogyi betyárokról szóló bal-
ladákat és dalokat is, elsősorban a Patkó testvérek-
ről és Juhász Andrásról. 

Sok érdekességet közöl a „Somogyi betyármon-
dák" című fejezet is, többek között Simonfa, Bá-
bony, Nikla, Csurgó, Büssü, Lengyeltóti környéké-
ről. Megismerkedhetünk itt egy másik híres be-
tyárral, Savanyó Jóskával is. Érdekes adalék töb-
bek között az is, hogy Tóth Mihály felsősegesdi ju-
hász, később híres fafaragó Patkó Bandi unokájá-
nak vallotta magát. Sok betyártörténetet mesélt el 
egykoron a leghíresebb faragóművész, a Kossuth-
díjas id. Kapoli Antal, a Népművészet Mestere. 

A könyvben természetesen a nyelvész is meg-
szólal. Király Lajos külön fejezetben teszi közzé a 
betyárvilág Somogy megye földrajzi neveiben 
megjelent emlékeit. Nemcsak a betyárok gyako-
ribb tartózkodási helyét jelölő földrajzi neveket is-
merhetjük itt meg, de tragikus történetükről is so-
kat elárulnak a kivégzésük helyét megmutató 
földrajzi nevek. 

A kötet kivitele méltó tartalmához. A gazdag 
forrásértékű anyagot kottagyűjtemény, számos 
arckép és néprajzi motívum teszi színesebbé. A 
gyűjtött anyagot Király Lajos öntötte végső formá-
ba, de a gyűjtésbe a Kaposvári Egyetem Pedagógi-
ai Főiskolai Karának hallgatói is besegítettek. 
Munkájukkal újabb értékes kötettel gyarapodott a 
somogyi honismereti irodalom. Eleven, lüktető 
életté vált egy régen elfelejtett múlt. 

Dr. Sipos Csaba 

TAKÁCS GYÖRGY: 
Aranykertbe' aranyfa 

Nem csekély fáradtsággal és egyben igen célra-
vezető módón látott a kutató a hárompatakiak né-
pi kultúrájának megismeréséhez. Megállapítja, 
hogy az archaikus népi imáknak, ráolvasóknak, az 
ősvallásban gyökerező forrásai, valamint olyan 
irodalmi előképei vannak, mint a magyar kódexek 
imái, az Ómagyar Mária-siralom. 

Takács György figyelme jó részét viszonylag kis 
területre összpontosította, ahol huzamosabb ideig 
maradva, majdnem állandó lakosként tárult fel 
számára az ottaniak hitéletének, mítoszainak, kép-
zelőerejének birodalma. A hárompataki hitvilág 
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mélységeibe tekinthetett bele. Nem győzi csodálni 
ezt a számára fantasztikus világot. Rózsákkal tün-
döklő kert vagy víztükör, amit itt talált - mondom 
leegyszerűsítve a szerzőt. Az ottani szóhasználat 
nyomán elsőnek írja Csügést, Gyepecét és Kós-
teleket Hárompataknak 

Némi büszkeséget ébreszt bennem, és számom-
ra elégtételt jelent, amikor könyvében ilyen gon-
dolatokra bukkanok: rengeteget tanult írni-olvasni 
alig tudó, vagy teljesen iskolázatlan emberektől, 
akik a velük született intelligenciájukkal és igaz-
ságra vezérlő hajlamukkal tájékozódnak és iga-
zodnak el, éspedig helyesen, a világ dolgaiban. Ta-
kács György nem felejtheti el a helyes útra irányító 
tanításukat, azt a sok jóindulatot, amelyet irányá-
ban mutattak. Etették, itatták, hónapokon át szál-
lást adtak neki és kutató társának. 

El kell ismerni, hogy ritka kitartással igencsak 
figyelmet érdemlő anyagot halmozott fel és tett 
közzé Csügés, Gyepece és Kóstelek alapításáról, 
lakói eredetéről, népi szellemiségéről, hitvilágáról, 
régi imáiról. Kideríti, hogy a vizsgált helységek 
csángó lakói a saját hárompataki elnevezéssel kü-
lönböztetik meg magukat mind a gyimesloki, 
mind a moldvai csángóktól, mind pedig a csíki 
székelységtől, de a környező moldvai románoktól, 
az ün. kozsányoktól is. 

A három település régi helyneveit nagyobbrészt 
a borzsovai, a szépvízi és a szentmiklósi, továbbá 
Negyedfélmegye falvainak székely lakói adták, jó-
val a telepek létesítése előtt. 

1786-ban jegyezték le: „Galambhalma nevezetnek 
ajjában lévő teleket nemrégiben Sós-teleknek kezdték ne-
vezni, mely Galambhalma lábjainak vicinussa (szom-
szédja) Napkeletről Gyep-Asza-Pataka, vagyis 
Kis-Koton nevű helység (határolja), délről Borda nevű 
havas, vagyis a Czucza (Szulca) vize, északról a Kós 
Teleki strázsánál lévő Vágás." (CsLt. 27/40/72.) 
Annyit még a Gyepece nevéről, hogy mai alakja 
viszonylag kései keletűnek tűnik. A Gyepaszó 
névből származhatik. Kósteleket úgy írom, aho-
gyan a csíkiak, de a gyimesiek is ejtik. Meglehet, 
hogy e tekintetben végül mégiscsak Takács 
Györgynek lesz igaza, aki a kos (berbécs) közszó-
ból eredezteti a helynevet. Én a Kós személynév-
ből származtat tam. 

Az 1840-es tanúkihallgatás is azt erősíti meg, 
hogy ezeket a havasokat az említett községek rég-
óta bírják: „Apahavast, Fejérbükköt, Vojkát, Csügést és 
Kerekbükköt Borzsova, Szentmiklós és Szépvíz bírja 
emberemlékezetet meghaladó időtől." 

Hárompatak benépesítésének a kezdete nem 
köthető egyértelműen a madéfalvi veszedelemhez 
(1764.1. 7.). Talán a határőrség szervezésének első 
menekültjei húzódhattak meg Oláhcsügésben 
(1762-1764), de a moldvai részen. 

Amit a hárompatakiak őseik tolvajlásairól állí-
tanak, az csak részben lehet igaz. Amiről tudunk 
az leginkább a moldvaiakkal folytatott illegális ke-
reskedelem. Ide tartozott a só-, a marha- és kisebb 
mértékben a törökbúza-csempészet. A vám befi-
zetése növelte volna az áru költségeit. Ezért is fo-
lyamodtak a vámhivatal megkerüléséhez mind az 
eladók, mind a vevők. Az is igaz viszont, hogy 

nem egyszer lopott állatokat is áthajtottak a „ka-
kukkvámon". 

A moldvai sóval folytatott kereskedés a XVIII. 
század elejétől Erdélyben teljesen tilos volt. De a 
lakosság többsége szívesen megvásárolta a mold-
vai sót, ugyanis ez kevesebbe került az erdélyinél. 
Az itteni só kincstári monopólium volt, és többe 
került, mint az álösvényeken behozott moldvai 
áru. Kevés konkrét adatom van, de nem hinném, 
hogy a hárompatakiak teljesen kimaradtak volna 
ebből az illegális kereskedelemből. A csíki széke-
lyek közül a menaságiak és a tapolcaiak voltak kü-
lönösen érdekeltek a moldvai só illegális erdélyi 
forgalmazásában. 

Elsősorban Kósteleket illetően állíthatjuk, hogy 
legelső lakói moldvai román és csángó eredetűek 
lehettek. A Bezsán (Besan-Bejan-Bäjan) név szláv 
eredetű. Menekültet, szökevényt jelent románul is. 
A románok mellett, moldvai csángók viseltek, vi-
selnek hasonló nevet. 

A Vrencsán név beszélő név, legalább férfiágon 
utal a tartományra, ahonnan származtak. Két 
Vrencsán férfival, Ursuly-lyal és Iuonnal az 1786-
os urbárium (a jobbágyok és zsellérek, valamint 
földesúri kötelezettségeik összeírása) listáján talál-
koztam. Ugyanott egy Besan Tódor is szerepel. A 
nevek a felsőlokiak társaságában találhatóak. Ha a 
Vrencsánok eredetileg Felsőlokon laktak, akkor ott 
csángó asszonyaik révén csángósodhattak, ma-
gyarosodhattak el. De ez a folyamat lejátszódha-
tott Kóstelekben is. 

A szájhagyománynak is megvan a maga jelentő-
sége, legalább a részigazsága. De a teljes igazság 
lehet, hogy összetettebb, vagy éppen egyszerűbb. 
A Csilip nevű emberek Csíkban, tudomásom sze-
rint - legelőször 1750-ben Csíkszentmihályon, 
pontosabban annak Lóvész nevezetű, románok 
lakta falucskájában jelentkeztek, amikor Csilip 
Konsztandit és Csilip Tódort, mint adófizetőt, re-
gisztrálták. Az, hogy nevük a Filip névből szár-
mazna, az egyelőre kétséges. A lóvészi románok 
nagyobbrészt moldvai eredetűek. lorgu Iordan ro-
mán nyelvész a román Cilibiut, Celibiut görög 
származéknak tartja. A szó szerinte eredetileg szé-
pet, bölcset jelent görögül, vagy talán törökül, 
tesszük hozzá mi. 

Takács György is megfigyelte, hogy a nemzedé-
keken át háttérbe maradó asszonyoknak, anyák-
nak, akiktől gyermekeik elsajátították az anya-
nyelvet, a népi kultúrát, az etnikum meghatározá-
sában, esetleg az eldöntésében is fontos szerep ju-
tott, juthatott. Azt gondoljuk, hogy azok a szárma-
zásemlékek, amelyeket a hárompatakiak a hagyo-
mányaikban megőriztek és, amelyeket a szerző 
összegyűjtött, igen jelentős, bizonyító anyag. Eh-
hez fűzünk pár kiegészítést, megjegyzést. 

A Váták, a Gergelyek régi csíki székely csalá-
dok. A Gyimesbükkből Kóstelekre szállt Albert 
Ágoston elődei Moldvából jött csángók. Tudjuk, 
hogy pusztinaiak voltak, őseik valószínű mene-
kült székelyek. Bár eredeti helyüket hol Karcfalvá-
ra, hol pedig Nyárád mentére teszi a családi ha-
gyomány. A Tankok moldvai csángómagyarok. 
Nincs tudomásunk arról, hogy Csíkszentimréről, 
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Oláhfaluból vagy máshonnan jöttek volna Tankó 
nevű emberek Gyimeslokra. A Karácsony nevűek 
több irányból érkeztek Gyimesvölgyébe, és innen 
Kóstelekbe, akárcsak a Tankók. 

A gyimesi Bodor família, a jelek szerint, ugyan-
csak moldvai csángó magyar eredetre megy 
vissza. A Szőcs nevűek úgyszintén több helyről 
kerültek Gyimeslokra: Csomortánból, Madéfal-
váról. Dánfalvárói, Udvarhelyszékről, de jöhettek 
máshonnan is. Szó esik a könyvben a szépvízi ne-
mes Szőcs famíliáról, amely férfiágon 1800 körül 
kihalt. A XVII. század második felében telepedett 
meg Szépvízen. Moldvai eredetű. Az írott forrás 
nem szögezi le a család eredeti etnikumát. Az em-
lített családok mindegyikének, sőt még másoknak 
is, egy-egy képviselője legalább átkerült a három 
patakvölgy egyikébe: Csügésbe, Gyepecére vagy 
Kóstelekbe. Ez okon tűntek fel a kutató érdeklődé-
si körében. Ez után nagyobb kitérő u tán vessünk 
egy pillantást a szerző, Takács György könyvének 
legfőbb fejezetére: a régi magyar imákat és ráolva-
sókat tartalmazó részére. 

A hárompatakiak, mint ez a kötetből kitűnik, lé-
lekemelő imáik megtisztító világában éltek, és él-
nek. Az ima, legalább az idősebbek felfogásában, 
hatalmas kincs, minden evilági gazdagságnál töb-
bet ér: „Lehet az embernek akármennyi aranya, ezüstje, 
a hitet nem éri fel semmi", állítják Hárompatak lakói. 
Az imádság számukra lelki egyensúly forrása. 

Az isteni kinyilatkoztatásnak tartott ómagyar 
imáik, amelyeket Csíkból és Gyimleslokról örökí-
tettek át, a tudomány számára is nagy értékű szö-
vegkincset jelentenek, szögezi le a könyv írója. 
Ezeket az archaikus textusokat variálták, egyéní-
tették, végeredményben gazdagították Három-
patakon. 

Az imaszövegek jó hányada Krisztus keresztha-
lálához, az áldozatvállaláshoz, és egyben az embe-
ri gonoszsághoz kötődik. Drámai, költői szöve-
gek, képek születtek: 

Keresztfára feszítették, 
Vaskestyűvel megkestyűzték, 
Vasostorval ostorozták, 
Tövisvei megkoronázták. 

Sose láttam szebb termőfát, 
Mind a jézus keresztfáját. 

Aranykertbe aranyfa, 
Aranybőcsű alatta. 
A családi összetartozást, az összetartás erősíté-

sének a szándékát olvasom ki Tímár Jenőné Csilip 
Ágnes visszaemlékezéséből: „Imádkoztunk, mi-
kor vége lett, megcsókoltuk a kézit nagytatának, 
nagymamának, apukának, anyukának." Elszige-
teltségükben a külső világ szülte bajok között ezek 
az ősi imák fogódzót jelentettek, lelki vigaszként 
szolgáltak a jobbra vágyó hárompatakiaknak. 
Gyögyicze Andrásné Korbuly Katalin magukra 
utaltságukat fejezhette ki, amikor így vallott: 
„erőst kell ragaszkodni a Babba Máriához, mert 
nincsen aki segéljen. Csak ő segít." Takács György 
munkája gesztus, tett, úgy vélem, az elszigeteltség 
lebontására. 
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Az Aranykertbe' aranyfa című könyv, reméljük, 
szerte e világon, de legalább magyarok között 
Hárompatak csángó lakóit teszi ismertté. Róluk 
szóló híradás. Járjon érte tisztelet, becsület! 

Szocs János 

NÓVÁK LÁSZLÓ FERENC: 
A zsidóság Nagykőrösön 
(XVII-XX. század) 

Ha valaki nem tudta volna: „Jól izlik a farsangi 
fánk, ha Lőwytől van szenünk és fánk" És ha vala-
ki félt a fogászati beavatkozásoktól, ettől a hirde-
téstől bizonyára örömmel és sietve ment műfog-
ászához: „Van szerencsém a n.é. közönség becses 
tudomására hozni, hogy folyó hó 8-án Nagy-Kö-
rösre megérkeztem s a fogművességbe vágó mun-
kák készítését, úgymint: egész s részletes fogsoro-
kat, egyes fogakat, szájpadi anyaghiányokat 
(obturator) fogrendezéseket és fogtisztításokat el-
fogadok. Egész fogsorok valamint egyes fogak 
légnyomattal lesznek fixírozva. Tisztelettel: Frisch 
Leo, műfogász Budapestről" 

Ilyen és ehhez hasonlóan érdekes, kedves és ko-
rukban bizonyára hatásos hirdetések tucatjait is 
megtaláljuk Nóvák László Ferenc a nagykőrösi 
zsidók életéről írt munkájában. Bár a kötet az 
Arany János Múzeum kismonográfia sorozatának 
tizenharmadik darabja, ez a munka cseppet sem 
„kis" monográfia, hanem egy négy évszázadot át-
ölelő, nagyon alapos és élvezetes stílusú könyv. A 
zsidóságról általánosságban már nagyon sok min-
dent leírtak, de ezeknek a feldolgozásoknak gya-
korta megvan az a hibájuk, hogy vagy csupa átvé-
tel, más munkákra való sorozatos hivatkozás, 
vagy pedig új, hiteles, alátámasztó adatok nélküli 
gondolatfolyam, ami sokkal inkább egy-egy kuta-
tó, író saját, témához való hozzáállását, kötődését 
mondja el, mintsem a történetről, a történelemről 
szólna. Nóvák László Ferenc vette a fárdtságot, és 
utána járt mindannak, amiből meg lehet festeni 
egy város és egy ott élő, elkülönülő vagy éppen 
beolvadó csoport képét. 

A nagy múltú mezővároshoz köthető, már otta-
ni, zsidó származású lakosról, adófizetőről első 
adat a XVII-XVIII. század fordulójáról, a török ki-
űzését követő időszakból való. A XVIII. század be-
települési és betelepítési hullámai idején jelenik 
meg nagyobb számban - nem csak itt, szerte az or-
szágban - a zsidó lakosság, akik a Habsburg-biro-
dalom német, cseh, morva, sziléziai és galíciai te-
rületeiről érkeznek. Nagyon érdekes, ahogyan 
egyszerre olvashatunk arról, hogyan védte a város 
a zsidók földszerzésétől és letelepedésétől magát, 
ugyanakkor hogyan hozott pozitív változást II. Jó-
zsef több rendelete a szabad lakhatástól a vallás 
szabad gyakorlásáig. Már elfogadott és házas-
helyet kapott zsidó gyermeke azonban nem lett 
automatikusan a város lakosa, azt külön kérvé-
nyezni kellett, és a pozitív döntés a Tanács kegyes-
ségén és nem utolsó sorban a befizetett összegen 
múlott. A közölt összeírás 1808-ból azt is mutatja. 



hogy a zsidó lakosok jelentős része m á r magyar vi-
déken született és tú lnyomó többségük kereskedő. 

Miközben megi smerkedünk a város politikájá-
val, követhet jük a helyi izraelita hi tközösség törté-
netét is. A kiegyezésig tartó első részben továbbá 
kü lön fejezet foglakozik a bir tokügyekkel , a foglal-
kozással, az egyházzal és intézményeivel , a társa-
da lmi élettel, szokásokkal . 

A második rész az első vi lágháborúig terjedő 
időszak krónikája. A tárgyalt témák itt is hasonlóak 
az első részben szereplőkhöz, kibővítve az asszimi-
láció és az ant iszemit izmus elemzésével. Az 
1867-ben bekövetkező végleges emancipáció és a 
zsidóság ezt követő térhódítása természetesen 
Nagykőrösön is felerősítette az ant iszemita hango-
kat. A bir tokokról és a gazdaságról írt lényegretörő 
és rendszerezett adatokkal végigkísért fejezet meg 
is világosítja, miért tartották a zsidóellenes fóru-
m o k túlzottan nagy befolyást szerzett csoportnak a 
zs idó származású kereskedő- és iparosréteget. Erre 
a részre is, d e az egész könyvre is igaz, hogy reme-
kül összeválogatot tak és soka tmondók azok a mel-
lékletek, ábrák, újságkivágások, levelezőlapok, ka-
rikatúrák, amik egy-egy témát színesítenek. Rend-
kívül jó ötlet a má r idézett hirdetések szerepeieteté-
se, hiszen ennek a kornak köz- és társadalmi életé-
ről aligha m o n d h a t többet más, mint a korabeli rek-
lám, hirdetés. Különösen igaz ez a zsidók kapcsán, 
hiszen minden reklámozható szolgáltatásból jelen-
tősen kivették részüket. 

A háború súlyosan érintette a magya r gazdasá-
got, így a nagykőrös i kereskedők is elvesztik kül-
földi piacaikat, a kereslet helyben is drasztikusan 
visszaesik. A hadseregbe bevonuló nagykőrösi zsi-
dók közül h ú s z a n esnek el, az o t thonmaradot tak 
társadalmi élete ekkoriban a hi tközösség vagy a vá-
ros által szervezet t jótékonysági gyűj tésekben és az 
ezekhez kapcsolódó estekben merü l ki. 

A monarchia szétesését követő időszakban a há-
borúból hazaérkezik jó néhány magya r zsidó kato-
na. Munkába állásuk a normalizálódást segítené, 
ugyanakkor a megváltozott politikai felállásban a 
baloldali előretörés és a Tanácsköztársaság idősza-
ka újra zűrzavaros , s a zsidók megítélését és továb-
bi életét jelentősen befolyásoló helyzet alakul ki. A 
baloldali mozga lmakban való zs idó szerepvállalás 
megtorlásáról bár d o k u m e n t u m o k n e m maradtak 
fenn, de az újságcikkek alapján jól rekonstruálható 
több eset is. Megdöbbentő polit ikusi megnyilvánu-
lásokat o lvashatunk, miféle bűnökben , szervezke-
désekben találták vétkesnek a „gyanús orrú lénye-
ket". Az, ami néhány éve még tökéletesen minden-
napi volt, hogy egy már magát magyarnak valló, 
asszimilálódott , de zsidó származású , izraelita hí-
vőtől vásárol tak árút, a húszas évek elejétől gyanús 
akciónak számí t - mondani sem kell, nem a szom-
széd lakos, h a n e m - a politika, a rendszer t kitalálók 
és irányítók szemében. Az antiszemita megmozdu-
lások mellett 1933 után szélsőséges, fasiszta moz-
galmak is megjelennek. Mindezek ellenére, ahogy 
ennek a résznek a címe is elárulja, ez a „másodvi-
rágkor" a körösi zsidóság életében. A lakosság szá-
ma jelentősen megcsappan, a zsidóknál is 
tettenérhető az „egykézés" vagy gyakran az is. 

hogy egyáltalán nem vállalnak családot, ugyan-
akkor, különösen a gazdasági világválság előtt és 
az azt követő években elsősorban a kereskedelem 
normalizálódása révén, a nemzetközi kapcsola-
toknak köszönhetően meg indu l a vagyoni gyara-
podás . Agrártörténeti és néprajz i feldolgozások-
ból tudjuk, hogy hogyan vált az adottságok és a 
hagyományokra építve a körösi gyümölcs, zöld-
ség vagy állatállomány jó minőségénél fogva Eu-
rópa-szerte ismertté, sikeressé. Ebben a könyvben 
viszont azt is megtaláljuk, hogyan került el a tá-
voli területekre mindez a termék, hogyan tartot-
tak fenn több ezer kilométeres kereskedelmi kap-
csolatot a Rossenfeld Testvérek, hogyan lett az it-
teni uborka a legkeresettebb, majd hogyan vesz-
tette el piacát, hogyan került előtérbe a bécsi piac 
hatására a primőr, hogyan szállították t ízezrével 
a német , svájci területekre a baromfit . A gazdaság 
normalizálódásával pá rhuzamosan a művelődés , 
a társasági élet is új lendületet kapott. Újságírók, 
költők, írók munkái jelennek meg, épí tkezések 
folynak a hitközösség berkein belül, a vá ros köz-
terein, amelyeknek dokumen tuma i t itt vá logatva 
olvashatjuk. 

A vészkorszak, a zsidótörvények időszakát be-
muta tó rész már egy jogfosztott csoport története. 
A demográf iai fogyás mellett fogy a városon be-
lüli szerepvállalás lehetősége a zsidók számára . 
Gazdasági visszaszorításuk folyamatos, teljesít-
hetetlen rendeletekkel hozzák hátrányos helyzet-
be őket. Csúcspontját ez a folyamat a német meg-
szállás idejére éri el. Az emberi ellehetetlenítés a 
holokauszt időszakáról, az auschwitzi, b i rkenaui 
t ranszportokról szó esik itt is, tények leírásánál 
többre nem is vállalkozik, mert nem is vállalkoz-
hat a szerző. Ehhez hozzátenni nem lehet semmit , 
megtörtént , de ennek a könyvnek Nagykőrös éle-
téről kell szólnia, így a halálról szóló n é h á n y ol-
dal valamiféle jegyzetnek tűnik, és ez szerencsés 
szerkesztési megoldás, mert egyszerre tisztelet-
adás, mert nem üres sajnálkozás, és egyszerre 
muta t abba az irányba, ami a ma is m ű k ö d ő hit-
közösség számára a legfontosabb, hogy a fenn-
maradáson dolgozzon. 

A tudományos feldolgozást i rodalomjegyzék 
és adat tár követi. Az irodalomjegyzékbe talán a 
tájékoztatás jegyében még néhány fontosabb 
munká t be lehetett volna venni. Bár, a h o g y a n ar-
ról már szó volt, ezt a könyvet nem más, mint a 
szerző írta, ez egy új! munka , tehát akár é r the tő is, 
hogy csak olyankor nyú l t i rodalomhoz, ha saját 
gondolatát kellett megerősítenie. 

Nóvák László Ferenc könyve a magya r vidéki 
zsidóságról írt egyik legalaposabb, legjobb szem-
léletű munka . Jó mind külsőleg, mind belsőleg. 
Ajánlom mindenkinek, aki meg akarja érteni, mi 
is volt az a sokat emlegetet t polgárság, mikén t él-
te meg egy magyar zs idó közösség az e lmúl t szá-
zadokat . (Nagykőrös, Arany János M ú z e u m . 
2002.) 

Pusztai Zsolt 
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B. NAGY IVÁN: 
A csallóközi dudáshagyomány 

„A dudáról mint a magyar nép egyik legfonto-
sabb hangszeréről már nagyon sokat írtak. Éppen 
ezért egy ilyen könyv megírásának csak akkor van 
értelme, ha a rengeteg - sok esetben már régen is-
mert - adatot úgy tudjuk összerendezni és bemu-
tatni, hogy mintegy paradigmaváltásként a kép 
mégis valami eredetit mutasson." Ezt vallja, ezt 
vállalta és teljesítette is a Dunaszerdahelyen élő B. 
Nagy Iván," miként arról meggyőződhetünk a po-
zsonyi Kalligram Kiadónál a Csallóközi Kiskönyv-
tár sorozatban most megjelent kétszáz oldalas 
könyvét lapozva. 

„Bemard Garaj, szlovák népzenész és népzene-
kutató, egy dudás dinasztia leszármazottja tollá-
ból 1995-ben megjelent egy könyv Szlovákia du-
dás hagyományairól - írja a szerző bevezetőjében. 
Ebben aprólékosan feldolgozza Szlovákia dudás 
körzeteit, de a Dél-Szlovákiában található, általa is 
»rendkívül fontos«-nak nevezett dudás térségek-
ről csak egy jegyzetben tesz említést. Ebben az 
egyébként ki tűnő könyvben felhívja a figyelmet 
arra, hogy a különböző területeket bővebben tár-
gyaló és külön feldolgozó kiadványokra is szük-
ség van. Magam e könyv elolvasása után döntöt-
tem el, hogy feldolgozom a csallóközi régió dudás 
hagyományait." És ezt még megtoldja egy az 
okokról szóló, lírain szép vallomással, amelyet le-
hetetlen nem elhinnünk: „Talán madarak szavát 
értő, zsombékok, rekettyék között bóklászó mezei 
emberek, ősi titkokat tudó pásztorok, gyógyfüve-
ket kereső asszonyok, mézet pergető énekesek 
súgták nekem, hogy tollat fogjak a kezembe." 

Jól emlékszem, hogy együtt utaztunk egyszer és 
én a csuvas dudás hagyományról beszéltem (ott az 
ördög hangszere volt), ő pedig az itteni hasonló 
szokásokról szólt, amely szerint van olyan hely, 
ahol a boszorkánnyal kapcsolatban említik a du-
dát. Ez szerepel is a kötet egyik fejezetében, ahol 
sorra veszi az alkalmakat, részletesen ír az igény-
ről és a pásztorvilágról, a pásztorkultúráról, hi-
szen a Csallóközben a dudazene fenntartói a pász-
torok voltak. Természetesen itt is ismert volt a tu-
dós pásztor, akinek alakja a táltossal keveredett, 
ahogy arról a nemrég elhunyt Timaffy László is 
megemlékezett. 

„Munkám során nem dolgozhattam első kéz-
ből, hiszen az előkészítés idején már egyetlen du-
dás sem élt - írja a szerző könyvében. - Ezért tehát 
felhasználtam a nagyra becsült kutató elődök 
gyűjtéseit, munkáit, s ezeket a ma még gyűjthető 
anyaggal, saját munkámmal egészítettem ki. Az 
általam feldolgozott terület mindenekelőtt a voká-
lis dudáshagyomány, a vonószenészek dudanó-
ta-repertoárja, valamint előadásmódja és a népraj-
zi háttér felvázolása. 

* A megkülönböztető „B" a balonyi származás-
ra utal. Ezt azért használom és ajánlom átvé-
telre, mivel a Nagy Iván név már régen fog-
lalt, és általánosan ismert. A félreérthetőség 
elkerülése miatt okvetlen szükséges egy 
megkülönböztető előnév. 

A rendkívül érdekes előkészítés és anyaggyűj-
tés ideje alatt számtalan izgalmas kérdéssel talál-
tam magam szemben. Ez gyakran arra kény-
szerített, hogy olyan témákkal is behatóan foglal-
kozzam, amelyekben eddig nem mélyültem el. 
Ezek mindenekelőtt a néprajz különböző ágai és a 
dudazene történetének felvázolásakor fölmerülő 
különböző történelmi kérdések. A munka végére 
világossá vált, hogy ezzel a témával valóban fog-
lalkozni kell, hiszen az ismeretanyag bővülésével 
ma már egyértelmű, hogy a Csallóköz dudás ha-
gyománya egységes egész, ami nemcsak a klasszi-
kus értelemben vett dudazenét , dudanótákat je-
lenti, hanem ennek a hagyománynak a beépülését 
is a hiedelemvilágba, népmesékbe, népszokások-
ba, táncba és a többi zenei hagyományba is." 

Fájdalom, de szólni kell a képek kapcsán azok 
elképesztően rossz minőségéről, ami érthetetlen 
számomra, hisz egy magára valamit is adó kiadó 
ilyet nem engedhet meg magának. A sok pozití-
v u m mellett még azt is meg kell jegyeznem, hogy 
bár a bibliográfia és a jegyzetek alapján jól látszik, 
hogy mindennek utána nézett a szerző, de hogy az 
általa is becsült Juhász Zoltán monográfiáját miért 
mellőzte, azt szintén nem értem. Nem számonké-
rés, de ha átlapozta volna Zolnay Lászlónak a kö-
zépkori magyar zenéről szóló könyvét, akkor ab-
ban számos magyar vonatkozású adat mellett alig 
ismert dudaábrázolásokat is talált volna. 

De bármennyire is élvezhetetlenek (homályo-
sak) ezek a képek, van egy, amely megörvendezte-
tett. A duda (és a kettőssíp) eurázsiai története 
kapcsán szól Szardínia szigetéről, és bemutat egy 
mai fényképet a szárd kettőssípról. Ezzel a közeli 
hetek élményét hívta elő, amikor a sok ismeretlen 
TV csatornák egyikén véletlenül egy szárd adóra 
akadtam, ahol középkori táncokat adtak elő és 
nádsípon játszottak. Valósággal megbabonáztak. 
Mint a dudások? Igen. 

B. Nagy Iván könyvében röviden szól a duda és 
dudazene történetéről. Ebből megtudható, hogy 
„a csallóközi dudáshagyomány a Kárpát-meden-
cei, egyben az eurázsiai dudáshagyomány szerves 
része. A dudáról rengeteg történelmi adatot és ké-
pet találunk, az ókortól napjainkig. A duda fejlő-
désének útja azonban nem írható meg teljes bizo-
nyossággal, hiszen az adatok egymástól független 
kialakulást is megengednek. Az azonban biztos, 
hogy a dudán játszott zene ezer szállal kapcsoló-
dik a történelem előtti időkbe visszanyúló nádsíp-
ok, majd a kettőssípok zenéjéhez, hiszen játéktech-
nikájukban, megszólalásukban, stílusokban egy-
másból is eredeztethetjük őket. Úgy is mondhat-
nánk, hogy a duda egy tökéletesített nádsíp." 

A könyv legnagyobb érdeme, hogy a szakmabe-
liek és a laikusok számára is jó áttekintést nyújt, 
továbbá a könyv felét kivető, bőséges kottaanya-
got találunk. így tehát a Csallóközben gyűjtött du-
danóták pontos és fontos keresztmetszetét kapjuk. 
Ezért mindenképpen hálásnak kell lennünk a 
rendszerező fiatal népzenekutatónak és gyűjtő-
nek. 

A munkája értelméről és hasznáról összefogla-
lásként Krúdyt is idézve ezt írja B. Nagy Iván: 
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„Miként a föld mélye megőrizte számunkra a rég-
múlt idők tárgyi emlékeit, úgy az emberi emléke-
zet is megőrizte nekünk a régi dalokat, hiedelme-
ket, a régi emberek világról alkotott elképzeléseit, 
félelmeit és hitét... Vajon mi szükség van arra, 
hogy ilyen mélyre visszanézzünk az emlékezet 
szinte feneketlen kútjába? Talán azért, amiért 
Krúdy gondolta: hogy meglássuk még romtalan 
valónkat." (Pozsony, 2002.) 

Móser Zoltán 

Hepehupa 
Szilágysági művelődési folyóirat 

Az egy évtizede szabadabb légkörben, ám ne-
héz anyagi körülmények közé születő part iumi 
helyismereti folyóiratok közül úgy hiszem széle-
sebb érdeklődésre tarthat számot, az Ady vers ih-
lette szilágysági Hepehupa Wesselényi emlékszá-
ma. (I. évf. 3. sz. 2002. Zilah) 

Az árvízi hajós, ifjabb Wesselényi Miklós báró 
sok szállal kötődik Budapesthez. A belvárosi fe-
rencesek templomának Kossuth Lajos utcai olda-
lán lévő hatalmas dombormű naponta idézi az ar-
ra járók előtt, elemekkel küzdő alakját. A Hepehu-
pa színes zöld borítóján a Fadrusz János által meg-
örökített Wesselényit látjuk, amint felszabadított 
jobbágya vállára teszi biztatóan a kezét Zilah főte-
rén. Éppen száz éve avatta az ez alkalomra ódát 
író budapesti irodalomtörténész Beöthy Zsolt, a 
reformküzdelmekben gróf Széchenyi István társa-
ként, Kossuth Lajos példaképeként ismert báró 
szobrát. 

Fejér László Wesselényi velünk marad című be-
köszöntőjét követve Tolnai Miklós ad tájékoztatót 
Fadrusz alkotásairól. 1935-1942 között Wesselényi 
ércalakja hiányzott Zilah főteréről. Kolozsváron a 
Mátyás királyt ábrázoló szobornak csak a felirata 
változott. Kevésbé volt szerencsés Pozsonyban 
Mária Terézia gyönyörű márványszobra, melyet 
azok dühe tört össze, akikkel a királynő ellenünk-
re oly sokszor kivételezett. Milyen kár, hogy 
Fadrusz alkotásai közül Budapest csak a farkasok-
kal küzdő Toldi Miklós szoborcsoportját mondhat-
ja magáénak. Wesselényi Miklós küzdelmét az 
unióért és a jobbágyfelszabadításért 1848-ban, 
Egyed Ákos tollából ismerhetjük meg. Lakóné Hegyi 
Éva az idősb Wesselényi Miklósnak az erdélyi ma-
gyar színjátszás kezdeteiben betöltött szerepét 
méltatja. Kozma Dezső a két Wesselényinek a nem-
zet megújhodása érdekében kifejtett áldozatos és 
irodalmunk nagyjaival együtt végzett munkájáról 
szól. Mátyus Eva Vörösmartynak a megvakult 
Wesselényinél Zsibón tett látogatásáról számol be. 
E nagyszerű apa és fiú életének, családi körének 
legfontosabb színteréről, a zsibói kastély barokk 
kertjéről tájékoztatja az olvasót Péterfi Zsuzsanna. 

A Wesselényi ciklust követően két tanulmány 
Kossuthra emlékezik. Kovács Sándor elmondja mi-

lyen kapcsolata volt Kossuthnak az angol és az 
amerikai unitáriusokkal. Oláh Levente örökzöld té-
mát, Kossuth és Széchenyi vitáját eleveníti fel, Így 
volt, mert így rendeltett címmel. 

A gazdag tartalmú folyóiratban a Szilágyságról 
nyolc történeti tanulmányt találunk. Kovács Miklós 
jóvoltából bepillantást nyerünk a XVIII. századi 
református népoktatásba. Lóga Zsolt a korabeli saj-
tó tükrében szól a szilágysági helyiérdekű vasút-
ról. Kővári László a zilahi orgona történetéhez ad 
adatokat. Zsigmond Attila bemutatja a görcsöniek 
1747. évi pereskedését a kolozsvári Farkas utcai 
harangért. Fóris Mónika egy kis falu, Völcsök egy-
házi és nemzetiségi mindennapjairól szól, száza-
dokat áthidalva. Kun-Gazda Gergely a völcsöki re-
formátus egyház történetének településtörténeti, 
földrajzi és gazdasági viszonyairól nyújt szemléle-
tes képet. Bíró Lajos egy kis kalotaszegi falu 
Bábony művelődés- és népiségtörténetébe enged 
bepillantást. A ciklus utolsó darabja Fodor Sándor 
tollából: Az én szülőfalvaim - városaim, a ma Er-
délynek tartott terület városairól már inkább iro-
dalmi emlékezés. Az irodalmat Hajdú Attila és B. 
Simon György prózája, ez utóbbi és Kiss Lehel, vala-
mint Kincses Anna versei, továbbá László László mo-
nodrámája képviselik. Ő Kazinczy Lajos a tizenne-
gyedik aradi vértanú pokoljárását eleveníti meg, 
aki Zsibón tette le a fegyvert. A művet 2002. márci-
us 15-én Zilahon mutatták be. Bekő N. Ildikó a cé-
hekre, elődeink szaktudására emlékezik. Majd 
Viorel Tautan román költő két versét olvashatjuk, 
magyarul. Két délvidéki szerző következik Tari Ist-
ván egyik verse A romlás oszlopfőinél, az aracsi 
pusztatemplomnak állít emléket. F. Cirkl Zsuzsa ar-
ról ír, amit nyolcvanegy éve nem mertek kiejteni a 
szájukon: Trianonról. „Hordoztuk magunkban a 
fájdalmát, még mi, a sok évtizeddel később szület-
tek is." Most szabadon vezetheti végig az olvasót 
Zombor magyar emlékein, pedig sokáig „szólni 
sem volt szabad magyarul Bácsország utcáin". 
Kár, hogy olyan kevesekhez jut ez az írás. A nép-
rajzi rovatban Major Miklós ír a Szeged környéki-
vel rokonítható kárásztelki napsugárdíszes orom-
falakról. Fóris Mónika a désházai házassági hagyo-
mányokat mutatja be. Nagy Lóránd Zsigmond dol-
gozatának már a címe is magáról beszél: Varsolc, 
az élő hagyományok bölcsője. 

A könyveket, folyóiratokat bemutató szemléből 
ki kell emelnem Major Miklós Arany János család-
jának ősi fészkéről Szilágynagyfaluról és Muhi 
Sándor Szatmárnémetiről írt köteteit. Ismertetést 
látunk még Babits Mihály: Jónás könyve, Pilinszky 
János: Crater, Müller Dezső: Eleven áldozat című 
műveiről, továbbá a Korunk és a Székelyföld fo-
lyóiratokról. Végül, mint dokumentumot bemu-
tatnak két, XIX. századi Magyarországon kiadott 
tanítói oklevelet Balázsfalváról román és magyar 
nyelven, Szegedről magyarul. 

Karacs Zsigmond 
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