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2003. második felében látott napvilágot az a 
forrásgyűjtemény, amely az ELTE Állam- és Jogtu-
dományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszéke és a 
Magyar Országos Levéltár együttműködésében 
készült el. A kiadvány több szempontból is hiány-
pótlónak tekinthető. Elsősorban a jogtörténészek 
és a levéltárosok ilyen jellegű közös munkálkodá-
sa érdemel figyelmet. Mivel a jogfejlődés kutatása 
nem alapulhat csak az egykori jogszabályok vizs-
gálatán, a mindennapi gyakorlat feltárása - a le-
véltárakban található iratok tanulmányozása -
mutatja meg, hogy mit tekintettek egykor hatályos 
normának, amelyből következik, hogy a joghistó-
ria művelése nem történhet meg a levéltárakban 
fellelhető iratok feldolgozása és a levéltárban dol-
gozó szakértő munkatársak kutatásai nélkül. 

Az utóbbi években születtek olyan dokumen-
tumgyűjtemények, amelyek tartalmazzák az ar-
chívumok mélyén fekvő, jogtörténeti szempontból 
fontos forrásokat, azonban vagy az időbeli korlát 
(Levéltárak - kincstárak. Források Magyarország 
levéltáraiból (1000-1686). Közreadja: Blazovich 
László - Érszegi Géza - Turbuly Éva. Bp. - Szeged, 
1998) vagy az oktatás speciális igényei (A magyar 
jogtörténet forrásai. Szemelvénygyűjtemény. 
Szerk.: Mezey Barna. Bp., 2002) miatt nem lehettek 
ennyire átfogóak, mint a Magyarország századai 
című kiadvány. 

Főként a középfokú oktatásban tudják majd 
hasznosítani ezt a forrásgyűjteményt, de fontos is-
mereteket szolgáltat a történelem és a jogfejlődés 
iránt érdeklődőknek is. Ugyanakkor mind a jo-
gász-, mind a történészképzés során is jól használ-
ható, mivel olyan dokumentumokat is tartalmaz, 
amelyek az adott történelmi és jogi szituációt több 
szempontból is megvilágítják (pl.: Deák Ferenc 
májusi levelei a Habsburgokkal való megegyezés 
körvonalairól, 1865). A gyűjtemény messzemenő-
en kielégíti a jogtörténet igényeit, mivel pontosan 
közli az egykori jogszabályok szövegét, eloszlatva 
az ismeretterjesztő irodalomban a tartalmi idézés-
ből fakadó esetleges félreértéseket. Sok olyan jog-
forrást és dokumentumot találhat meg benne az 
olvasó, amelynek visszakeresése a laikusok szá-
mára komoly nehézséget okozna, de itt együtt, 
minden érdeklődő számára rendelkezésre állnak. 
Nagyon lényeges, hogy a források válogatói nem-
csak a jogforrásokat tartották szem előtt, hanem a 
joghistória szempontjait is figyelembe vették, mert 
a tényleges gyakorlat dokumentumai t is közzétet-
ték. Ennek különösen a szokásjog időszakára vo-
natkozóan, a kodifikációs munkálatok előtt van je-
lentősége. A kiválasztott törvények, oklevelek, 
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összeírások, levelek, békeszerződések bemutatják 
azokat a modernizációs törekvéseket, valamint 
ezeknek a hatásait is, amelyek Magyarországon a 
XI-XX. század során megjelentek. 

A kötet szerkezeti szempontból három részre 
bontható, egy rövid „szótár" u tán közvetlenül az 
előszó következik, majd pedig a források időrend-
ben. Az idegen kifejezések szószedete döntően a 
középkori dokumentumok helyes értelmezéséhez 
nyújt segítséget. Ugyanakkor a mai magyar nyelv-
ben már nem használt, kevésbé gyakori szófordu-
latokat a közreadók a lábjegyzetekben magyaráz-
zák meg (pl.: Bethlen Gábor politikai végrendele-
te, 1629). 

Mezey Barna tömör bevezetője hangsúlyozza 
azt a tételt, mely szerint Magyarországnak a nyu-
gati régióhoz viszonyított állandó lemaradását a 
felülről jövő intézkedésekkel próbálták csökkente-
ni. A döntések általában jogszabály alakjában je-
lentek meg, tehát a magyar történelem fontosabb 
dokumentumai között feltétlenül szerepelnie kell 
ennek a forrástípusnak. A szerző szerint azonban 
nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a jog-
szabályok csak akkor érvényesülnek, ha a társada-
lom elismeri létjogosultságukat, és az emberek 
egymás közti viszonyaikban alkalmazzák ezeket. 
Ez a magyarázata annak, hogy a legkülönbözőbb 
iratok kerültek be a gyűjteménybe. 

A forrásokat az összeállítók három korszak sze-
rint rendezték, minden dokumentumot elláttak 
egy rövid tájékoztató jellegű ismertetővel. A né-
hány soros bevezetők egyes esetekben csak a törté-
nelmi helyzetről adnak általános képet (pl.: Szent 
István törvényei, 1000-1038), legtöbbször viszont 
a forrás keletkezési körülményeivel kapcsolatos 
információkat is tartalmazzák (pl.: Boldog Ilona le-
gendája, 1270 körül; I. Lipót király oklevele Erdély 
kiváltságairól, 1691; az ónodi országgyűlés határo-
zatai, 1707; az 1894. évi XXXIII. tc. az állami anya-
könyvezésről). A dokumentumokat alapos jegy-
zetapparátussal látták el, gyakran igen gondosan 
beazonosítva minden személyt, akit megemlít az 
oklevél (pl.: IV. Kun László megjutalmazza híveit, 
1273). 

Érszegi Géza a mohácsi csatáig terjedő időszak-
ból 187 oldal terjedelemben 87 dokumentumot vá-
lasztott ki. A korszakra jellemző szokásjog miatt 
ezek döntő része privilégiumlevél (pl.: a kehidai 
oklevél, 1232; armális Muronyi Weer Andrásnak, 
1509), egyházi intézmény alapítólevele (pl.: az al-
mádi monostor, 1121), hivatali utasítás (pl.: eljárási 
cselekmények módjáról, 1300 körül), nemzetközi 
szerződés (pl.: I. Károly fia László és Anna cseh 
hercegnő házassági szerződése, 1327), irodalmi al-
kotás (pl.: Boldog Ilona legendája, 1270 körül), pá-
pai intézkedés (pl.: Callixtus pápa elrendeli az esti 



harangszót, 1456), magánjogi szerzó'dés (pl.: Csáki 
Gábor zálogba adott birtokairól, 1511) vagy ma-
gánlevél (pl.: diákok levele szüleikhez az iskolai 
életről, 1451). Utóbbi forrás a korabeli zsebpénz-
viszonyokra tartalmaz egy kedves utalást: „Kü-
lönben tudjátok meg, hogy a tejet nagyon szeret-
jük, ezért küldjetek nekünk egy tehenet." 

A II. Lajos halálától a kiegyezésig terjedő idő-
szakból 122 oldalon 67 dokumentummal ismer-
kedhet meg az olvasó Dóka Klára munkája nyo-
mán. A források áttanulmányozása során észreve-
hető, hogy a különböző törvények (pl.: áprilisi tör-
vények, 1848) és rendeletek (pl.: türelmi rendelet, 
1781) nagyobb arányban fordulnak elő, mint az 
előző korszakban. Ennek egyik oka, hogy az ab-
szolutista kormányzat , majd az igen lassú kodi-
fikáció bizonyos területekről elkezdte kiszorítani a 
szokásjogot. Az élet egyre több olyan szeletét igye-
keztek szabályozni, amely korábban nem igényelt 
állami beavatkozást, ilyen például az oktatás 
(Ratio Educationis, 1777 és 1806). Ennek a terjesz-
kedési törekvésnek a jele az összeírások és nép-
számlálások megjelenése, amelyből többet is meg-
ismerhet az olvasó (pl.: manufaktúrák összeírása 
1780-1790). A közreadó a jogszabályokon belül 
úgy válogatott, hogy ne csak a „nagypolitika" 
szemszögéből fontos törvények kerüljenek be, ha-
nem a mindennapi életet megkönnyítő döntések is 
(pl.: 1836. évi 26. tc. a Pest és Buda közötti állandó 
híd létesítéséről). Az egyes uralkodói elképzelések 
gyakorlati megvalósítását nagyon jól bemutatja 
Dóka Klára azzal, hogy Mária Terézia úrbéri ren-
delete mellett Győr vármegye Bezi nevű községé-
ben felvett jegyzőkönyvet is közzé tette. Ezek mel-
lett természetesen helyet kaptak kiáltványok (pl.: 
Thököly Imre kiáltványa, 1684), békeszerződések 
(pl.: karlócai béke, 1699), visszaemlékezések (pl.: 
Henrik szász herceg leírása Buda visszavételéről, 
1686), politikai nyilatkozatok (pl.: Ellenzéki Nyi-
latkozat, 1847), híres levelek (pl.: Kossuth Cas-
sandra-levele, 1867), vallási kérdésekben tett állás-
foglalások (pl.: a reformátusok debreceni hitvallá-
sa, 1562) vagy politikai reformtervek (pl.: Kollo-
nich Lipót betelepítési terve, 1688). Ebben a feje-
zetben nem találkozhatunk olyan személyes hang-
vételű magánlevéllel, amely nem közismert politi-
kustól származik (pl.: Széchenyi István a Nemzeti 
Kaszinóról, 1827-28), hanem például vidéki kisne-
mestől, jobbágytól vagy városi polgártól. 

A kiegyezéstől az 1956-os forradalomig terjedő 
időszakból 207 oldal terjedelemben 53 forrást tett 
közzé Soós László. Ezek közül csak 16 olyan doku-
mentum van, amely kiáltvány, felhívás, nemzetkö-
zi szerződés vagy politikai szónoklat, tehát nem 
jogszabály. A törvények és rendeletek válogatása 
némi következetlenséget mutat, mivel nem szere-
pelnek a dual izmus időszakának modern polgári 
állami berendezkedést megteremtő törvénycikkei 
(pl.: 1869. évi IV. tc. a bírói hatalomról; 1885. évi 
VII. tc. a Főrendiház szervezetéről), valamint az 
egyes jogágak első kódexei (pl.: 1878. évi V. tc. a 
Büntető törvénykönyv; 1896. évi XXXIII. tc. Abűn-

vádi perrendtartásról; 1911. évi I. tc. a Polgári per-
rendtartás). Helyet kaptak viszont igen nagy terje-
delemben olyan törvények, amelyek sem a jogfej-
lődésre, sem a mindennapi életre nem gyakoroltak 
nagy befolyást (pl.: 1878. évi XXV. tc. az oszt-
rák-magyar bank létesítéséről). Az összeállító lát-
hatóan nagyobb hangsúlyt fektetett az I. világhá-
ború utáni történések jogforrásokon és kiáltványo-
kon keresztül történő bemutatására. Örvendetes, 
hogy közlésre került a jelenleg is hatályos Alkot-
mány (1949. évi XX. törvény) eredeti szövege, így 
a nem szakemberek számára is nyilvánvalóvá vál-
hat, hogy a mai normaszöveg semmit sem őrzött 
meg a korábbi megfogalmazásokból. Talán az 
egyetlen rendelkezés, amely tartalmában a legke-
vesebbet módosult a Szakasics Árpád köztársasá-
gi elnök által kihirdetett alaptörvény 69. §-a. A 
megváltozott körülményekhez igazodva ez most 
így szerepel: 74. § „A Magyar Köztársaság főváro-
sa Budapest." A nem jogszabály-szerű dokumen-
tumok pontosan követik a politikai eseményeket 
(pl.: Ferenc József kiáltványa, 1914; Horthy Miklós 
kiáltványa, 1944; Nagy Imre felhívása, 1956). Saj-
nálatos módon ebből a fejezetből nem tudunk meg 
sokat az emberek hétköznapi életéről. Nem került 
be a válogatásba egyetlen személyes jellegű doku-
mentum, levél vagy visszaemlékezés sem, amely a 
nem csak jogforrásokat tanulmányozni vágyók 
igényeit is kielégítené. A fejezet ettől száraz, élette-
len és nehezen olvasható lett. 

Összességében olyan forrásgyűjteményt vehet 
kézbe az olvasó, amelynek segítségével végigkö-
vetheti a magyar történelem legfontosabb forduló-
pontjait, eseményeit az államalapítástól a Ráko-
si-korszak végéig. Belepillanthat az érdeklődő a 
középkori emberek mindennapjaiba, értesülhet ar-
ról, hogy III. István 1162-ben szabaddá tette Far-
kast, aki Kapuvár ostromát megakadályozta. Át-
érezheti a XVI. század végi adószedők nehézsége-
it. Megtudhatja, hogy az 1828-as összeírásban Fej-
ér megye Batta nevű falujában egy tehén napi 
másfél icce tejet adott. Megismerheti, hogy az első 
műemlékvédelmi törvény (1881. évi XXXIX. tc.) 
50-500 forint közötti bírságot rendelt kiszabni a 
műemlék rongálójára, valamint honnan ered a 
„kék" és „zöld" ávós megkülönböztetés. A kötet 
bátran ajánlható mindenkinek, aki többet akar 
megtudni hazánk történelméről és jogfejlődéséről. 
(Bp. 2003.) 

Bató Szilvia 

GYÜRK1 LÁSZLÓ: 
Magyar zarándokok és magyar emlékek 
a Szentföldön 

Dr. Cyürki László palesztinológus, bibliatudós, 
a Szentföld kiváló ismerője és kutatója jelen köte-
tében jelentős képillusztráció mellett bemutatja a 
kereszténység felvételével egyidős magyar szent-
földi zarándoklatokat, néhány kiemelkedő ma-

97 



gyar zarándokot és a Szentföldön található ma-
gyar emlékeket. 

A XI. század első felében Rodulph Glaber clugni 
szerzetes írja krónikájában: „Ebben az időben 
mindazok, akik Franciaországból és Németor-
szágból az Úr sírjához kívántak zarándokolni, a 
szokásos út helyett, amely a tengeren vezetett, Ma-
gyarországon keresztül vették útjukat. Itt István 
király mindannyiukat testvérként, meleg szeretet-
tel fogadta, valamennyit gazdagon megajándé-
kozta és egyben gondoskodott út juk zavartalansá-
gáról. Mikor azután ennek híre futamodott , a ne-
meseknek és a köznépnek megszámlálhatatlan so-
kasága kezdett errefelé zarándokolni Jeruzsálem-
be." 

Az 1080 körül keletkezett Szent István Nagyobb 
Legendája már a Jeruzsálemi zarándokházról tudó-
sít, jóllehet alapításának pontos idejét nem ismer-
jük (1021-1036 között lehetett). Tény, hogy Jeru-
zsálemben a zarándokház megépítése serkentette 
a magyarság búcsújáró kedvét. Történelmi bizo-
nyosság azonban az, hogy Szent István alkotása az 
1099. évi véres ostrom alkalmával teljesen meg-
semmisült. Ezért kellett új zarándokházat építeni, 
ami Petronilla asszony nevéhez fűződött . A jeru-
zsálemi oklevelek tanúsága szerint - bár családi 
nevét nem ismerjük - a diploma egyszerűen úrnő-
nek nevezi, így minden kétséget kizáróan magyar 
származású volt a második házalapító. Petronilla 
asszony két telket vett, egyiken zarándokházat, 
másikon kórházat építetett, illetve rendezett be 
egészen a Szentsír-bazilika tőszomszédságában. 
Az okmányokon így szerepel a neve: Hospicium 
Ungarorum. 

Viszonylag pontos oklevelek számolnak be ar-
ról, hogy III. Béla - mivel Jeruzsálemben szabad 
telket már nem talált - Emmauszban vett házat és 
birtokot a magyar hercegi párnak, a várat átadta a 
János-lovagoknak azzal a kikötéssel, hogyha a ki-
rály vagy családja közül bárki a Szentföldön tar-
tózkodik, az álljon a rendelkezésükre. Szintén ere-
deti dokumentum tanúsítja azt is, hogy ugyanő fé-
nyes fogadtatásban részesítette Barbarossa Frigyes 
Magyarországon átvonuló keresztes seregét, majd 
miután ezen hadjáratok sikertelennek bizonyul-
tak, a szomorú hír hallatára III. Béla király is fel-
vette a keresztet és külön keresztes hadsereg meg-
szervezésén fáradozott. 1198. április 23-án bekö-
vetkezett halála azonban terveit meghiúsította. 
Halálos ágyán kisebbik fiát, Endrét kötelezte foga-
dalma beváltásához. Gyúrki egyetért Johannes 
Zuluardusnak, a szentsír lovagjának megállapítá-
sával, miszerint magyar királyok fogadalomkép-
pen zarándokoltak el a Tábor-hegyre, és hogy II. 
Endre királyunk lehetett az, aki a magyar alapítá-
sú pálos szerzeteseknek kolostort adományozott 
(A magyar pálos rend története. Bp., 1938.), a pálosok 
azonban ezt csak később vehették birtokba. A szer-
ző meggyőződése az, hogy a magyar pálosok 
1250-1263-ig lehettek itt, ellentétben Bozsóki Gero 
OFM. kutatásaival, aki 40 éves tartózkodásról be-
szél. 

A keresztes hadjáratok nem voltak sikeresek. 
1291. május 18-án Akkó elestével az utolsó talpalat-
nyi föld is elveszett, és ezzel a katolikus élet telje-
sen megszűnt a Szentföldön. Közismert, hogy a 
nehéz helyzetben - talán ügyes diplomáciai érzé-
küknek is köszönhetően - egyedül Szent Ferenc fi-
ai tudták tartani magukat . A ferencesek megsze-
rezték a Cenákulumot (az utolsó vacsora termét), 
később a születési barlangot Betlehemben, Szűz 
Mária sírját a Jozafát völgyében, igaz később a mo-
hamedánok fanatizmusa, valamint a felekezeti vi-
szálykodás ezeket megsemmisítette. Mivel ilyen 
körülmények között a szent helyek meglátogatása 
nem tartozott a veszélytelen feladatok közé, az 
avignoni pápák szigorúan megtiltották, illetve kü-
lön engedélyhez kötötték a zarándoklatokat. A szi-
gorú előírás ellenőrzői a ferencesek voltak, és egy-
ben ők gondoskodtak a zarándokok szabad moz-
gásáról is. 1355-ben megalapították Jeruzsálemben 
a Sión-hegyen lévő kolostorukat, a ferences egye-
temes káptalan pedig 1377-ben jóváhagyta a szent-
földi provincia különleges szabályzatát. 1348 feb-
ruárjában Nagy Lajos - amikor elfoglalta Nápolyt 
- a többi mellé a jeruzsálemi király címét is felvet-
te. Ennek is szerepe lehetett abban, hogy a hazai 
oklevél-regesztákban - és természetesen a pápai 
könyvekben is - megszaporodtak a magyar föld-
ről induló zarándokok adatai. 

Meg kell említeni, hogy a szentföldi utazás 
nem csak vallási célzattal történt, a jeruzsálemi za-
rándoklatok egyik fő célja a Szentsít-templomban 
történő lovaggá ütés, amely a szegényebb nemese-
ket és az alacsonyabb sorból feltörő nem nemese-
ket egyaránt vonzotta. A lovaggá avatást a pápai 
hatalmat képviselő ferencesek sión-hegyi kolosto-
rának gvárdiánja végezte. A sok akadály ellenére a 
vüág minden tája felől érkező zarándokiások szá-
ma évről-évre emelkedett, és ebből természetesen 
a magyarok sem maradtak ki. Különösen a feren-
cesek igyekeztek ezzel élni minden alkalommal, 
hogy hosszabb-rövidebb időt tölthessenek a szent 
helyeken. 

Az okiratok tanúsága szerint például 1353. feb-
ruár 19-én kelt VI. Ince Pál levele, mely megengedi 
Pécsi János ferences testvérnek és Vilmos társának, 
hogy a Szentföldet felkeresse. 1359-ben a királyné 
személyes interveniálásra kap engedélyt ugyan-
ezen pápától Péter nevű ferences páter. A szentföldi 
búcsújáró magyarok sorában országos méltóságok 
is voltak, így pl. csáktomyai Laczkfy István erdélyi 
vajda, a későbbi nádor. A XV. században tovább nőt 
a zarándokok száma, a nemes Haller család tagjai 
közül hárman is - Elek (+1451), Erchard (+1457) és 
Pál (+1474) - jártak a Szentföldön, akiket a custos a 
Szentsírnál a Szentsír lovagjaivá ütött, ugyanezt 
tudjuk Keczel Ulrichról is, aki 1462-ben vált a Szent-
sír lovagjává. 

A mohácsi tragédia előtti évtizedekben különö-
sen sok zarándok indult Magyarországról a Szent-
földre. Ezek közül kiemelnénk a kiváló humanista 
főpap, költő, lelkes művészetpártoló Lázói János er-
délyi főesperest, aki tanulmányait Itáliában végez-
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te, majd a római Szent Péter Székesegyház magyar 
gyóntatója lett. Műértésének nemcsak a ma is a 
gyulafehérvári székesegyház oldalán 1512-ben 
épült , címerével díszített „Lázói Kápolna" beszé-
des bizonyítéka, hanem szentföldi zarándoklatai-
val is maradandó emléket hagyott maga után. Első 
zarándok útjára 1483. június elején indult, Fáber 
Félix ulmi domonkos német barátjának a biztatásá-
ra. A domonkos atyának köszönhetjük e zarán-
dokút színes és részletes leírását, melyet ugyan 
latin nyelven készített, (Fratis Felicis Fabri, 
Evagatorium in Terrae Sanctae, Arabiae et Egypti 
peregrinationem), de érdekességképpen megjegyez-
zük, hogy megjelent német nyelven is, sőt utolsó 
kiadása 1964-ben Berlinben látott napvilágot. A 
könyv tudósít arról is, hogy a magyar egyházi za-
rándokoknak a szent helyek látásán kívül más, rej-
tett céljuk is volt: az idegenbe hurcolt és legtöbb-
ször a hittagadásra kényszerített magyar hadifog-
lyok felkeresése és megvigasztalása. Fáber így jel-
lemzi barátját, Lázói Jánost: „Rendkívül művelt 
férfi, aki társam maradt akkor is, amikor Szent Ka-
talin sírját felkerestem (...) tősgyökeres magyar 
ember volt, szót sem értett németül, de jól tudott 
magyaron kívül latinul, szlávul és olaszul. Nemes, 
erényes férfi volt, kiváló szónok és csillagász." A 
rendkívül élvezetes és lenyűgöző stílusú úti-
beszámoló szerint Lázói Jánosnak váratlan drámai 
élményben is volt része, amikor útjuk során elju-
tottam Hebronba, illetve Gázába. Néhány mame-
luk (az egyiptomi szultán vásárolt rabszolgáiból 
kiképzett testőrségének tagjai) azután érdeklődött 
nála, hogy vannak-e a zarándokok között magya-
rok, majd örömmel ismerkedtek meg az erdélyi 
főesperessel. Kairóban azonban Lázói nemcsak 
néhány távoli országba sodródott honfitársára ta-
lált, hanem az elhurcolt magyarok valóságos tö-
megére. Fáber szerint egyetlen keresztény nemzet 
fiaiból sincsen annyi a mamelukok között, mint a 
magyarokból, akik a Níluson túl levő piramisok-
nál is hűséges kísérőiknek és kalauzaiknak mutat-
koztak. Végezetül e szentföldi zarándokról meg 
kell említenünk, hogy élete utolsó éveit Rómában 
élte, ahol Vitéz Mihály - nagyemlékű Vitéz János 
unokaöccse - utódaként átvette a Szent Péter-
templom magyar gyóntatójának a tisztét, és e mi-
nőségében is vigasztalta a messze földről idevető-
dött honfitársaikat, gyógyítgatta lelkük sebeit, 
amíg a pestisjárvány el nem ragadta. Lázói János, 
mint lelkes magyar ember haló porában is magyar 
környezetben kívánt nyugodni . Ezért temetkező 
helyül a Coelius hegyén lévő pálos templomot, a 
San Stefano Rotondot választotta. A művészien fa-
ragott márvány sírlapon - féldomborműben - a 
halott életnagyságú alakja látható. Fejénél jobbra 
és balra címere: három összemarkolt nyílvessző. A 
sírlapon a latin nyelvű körfelírás magyarul így 
hangzik: „Lázói jános erdélyi főesperes, magyar apos-
toli gyóntató meghalt 2523. augusztus 17-én 75 éves 
korában", a halott lábánál elegáns - valószínűleg 
maga készítette - latin disztichonban megírt vers 
megkapja az olvasó lelkét: „Natum, quem 
gelidum vidis ad Istrum, / Romana tegeri viator 

urna, / Non mirabere, se exstimabis illud, / Quod Ro-
ma est patria omnium fuitque. / Ki a jeges Dunánál 
jött a világra, / Látod, utas: római sír takarja. / 
Nincs min csodálkozz, ha arra gondolsz: / Róma 
volt és marad mindnyájunk hazája. (Jászai Magda 
fordítása.) 

A török uralom előtt Magyarországon a feren-
ces rend obszervás ágának kb. 60 kolostorának 
csaknem 1700 szerzetes lakója volt. A hazai króni-
kás 1514-ben fontos rendi eseményként jegyzi fel a 
következőket: „Mindenszentek ünnepe táján a 
már említett Pécsváradi Gábor atya, a magyar rend-
tartomány korábbi elöljáró vikáriusa maga mellé 
vette társnak Pásztói János fölszentelt pap testvér-
ét, és a tisztelendő Generális Atya írásos engedel-
mével a provinciából eltávozván Jeruzsálembe 
ment." A két ferences útjának célja Jézus Krisztus 
földi életének és a Biblia, főképpen az evangéliu-
mok eseményeinek színhelye, a Szentföld és fővá-
rosa, Jeruzsálem volt. Szentföldi tartózkodásuk 33 
napig tartott. Pécsváradi Gábor 1518-ban újra ma-
gyar földön volt. Élményeit, a látott és hallott dol-
gokat latin nyelven megírta, könyve az egyik leg-
korábbi hazai nyomtatott útleírás, és a Szentföld-
nek első hazai ismertetője, mely Bécsben jelent 
meg, valószínűleg 1519-ben Johann Singriener 
nyomdájában. „Compendiosa quaedam, nec, minus 
lectu ioconda descriptio urbis Hierusalem" címmel. A 
kötet költségeit Bánffy János a későbbi nádor fe-
dezte, és érdekessége az, hogy ez az érdekfeszítő 
útleírás csak 1983-ban jelent meg magyarul, Holl 
Béla fordításában és bevezető tanulmányával, Je-
ruzsálemi utazás néven, a Szépirodalmi Könyvki-
adó gondozásában. Pécsváradi könyve vitán felül 
is az egyik legkorábbi hazai útleírásnak minősíthe-
tő, és egyben a Szentföld első hazai ismertetője. 
Szerzője a középkor alkonyán, a mohácsi vészt 
megelőző évtizedben állította össze ezt az irodal-
munk és művelődéstörténetünk vonatkozásában 
párját ritkító, gazdag írását. A négy részletben 
megírt, 63 fejezetre tagolt könyvét a szerzetes 
azoknak ajánlja, akik „fölötte nagy vágyakozás-
sal" szerették volna a Szentföldet meglátni, de kü-
lönféle okok miatt oda soha nem jutottak el, vagy 
akik a szent helyeket „testszerint soha sem tudták 
felkeresni". A szerző írása hitelességeként hangsú-
lyozza, hogy a leírt helyeket ő maga felkereste, 
megnézte, sőt meg is érintette. Leírta pontos nagy-
ságát, távolságát az ismert és használt magyar 
mértékek szerint. Égtájak szerint csoportosította a 
szenthelyeket, ahol a központ és kiindulás Jeru-
zsálem, ami a középkori keresztény felfogás sze-
rint a Föld közepe. Innen indult keleti, déli, nyuga-
ti és északi irányba, hogy felkeresse az üdvösség 
eseményeinek helyeit. Az első leghosszabb fejezet 
a szent várost írja le, a második rész Betlehemről 
szól, ezt kiegészíti Egyiptomról, a Sínai-hegyről, 
és Indiáról hallott és olvasott dolgokkal. A harma-
dik rész hét fejezete a júdeai-hegyek és a tenger 
irányába, a negyedik rész, nyolc fejezetben Názá-
retbe vezeti el az olvasót. Leírása annyira pontos, 
hogy a mai zarándok e könyvvel a kezében min-
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denre rátalálhat. Értékesebb megjegyzései az ün-
nepi szertartásokról, a virágvasárnapi körmenet-
ről, a nagypéntek éjjelének megünnepléséről, kü-
lönösen azért, mert Pécsváradi művészeti, esztéti-
kai jellegű megjegyzéseit is személyes tapasztalat 
alapján mondja el. Leírja Jézus keresztjének helyét, 
az üreget, amelyben a hagyomány szerint a ke-
resztfa állott, és ahová Jézus vére csurgott. Meg-
méri, hogy azokkal is láttassa, akik nem tudtak el-
jutni ide. Az üreg szélessége „a felszínnél egy arasz-
nál valamivel több, olyanformán, hogy az emberfeje be-
lefér. Magam áhítatosságból többször is bedugtam a fe-
jemet. Ó, én Istenem! Bárcsak akkor lehettem volna ott, 
amikor a kereszten függöttél és a fejemet ugyanott az elé 
az árok elé fektettem volna, és drágalátos véreddel meg-
öntözhettem volna!" 

Pécsváradi Gábor munkája keresett olvasmány 
lett, hiszen a szentföldi zarándoklatok száma egy-
re inkább emelkedett, és ezért keresték a megbíz-
ható és igényes útikalauzokat. Egy élelmes bécsi 
kiadó elhatározta, hogy jó üzletet csinál belőle és 
1525 táján Farnádi Miklós ariánus ferences neve 
alatt újból kiadta, természetesen a szerző tudta és 
engedélye nélkül. A korábbi hazai irodalom ezt a 
kiadást tévesen 1490 körül Bécsben megjelent ős-
nyomtatványnak tekintette, míg ennek helyesbíté-
se Széchy Károly nevéhez fűződik, aki az álszerzőt 
a „hazai irodalom első híres és nevezetes nagy tol-
vajának" minősítette. 

A mohácsi tragédia u tán a zarándoklatokban 
gyökeres változás következett be, ugyanis azok 
erősen megcsappantak. Magyar szempontból em-
lítésre méltó azonban az, hogy a három világrészre 
kiterjedt török birodalom mindegyik tartománya 
jelentős számú magyar rabbal népesült be. Ebből 
az időből két szentföldi zarándok nevét kell meg-
említenünk, akik embertelen rabságuk során jutot-
tak el szent helyekre, s élményeikről írásos feljegy-
zést készítettek. A horvát eredetű, de magát ma-
gyarnak valló és magyar anyanyelvű Georgievics 
Bertalan Szálkái László esztergomi érsek udvari 
íródeákja volt (aki egyben gondoskodott kiváló 
neveltetéséről, latinos iskoláztatásáról). A mohácsi 
csatában az érsek halálát lelte, Georgivecset pedig 
minden javától megfosztva bilincsbe verték a törö-
kök és hét ízben adták el különböző rabszolgapi-
acokon. Tizenhárom évi raboskodás után 1540 tá-
ján sikerült a jeruzsálemi ferencesekhez menekül-
nie. Itt a Sión-hegyén lévő ferences kolostorban 
tartózkodott egy éven át, majd innen Spanyolor-
szágba szöktették, onnan pedig az özvegy Mária 
magyar királyné németalföldi udvarába Oláh 
Miklós humanistái közé került. Fogadalmához hí-
ven elzarándokolt még Szent Jakab sírjához Santi-
ago de Compostellába, sőt Rómába is. Végül haza-
érve Nádasdy Tamásnak, Sylvester János pártfo-
gójának birtokán nevelősködött. A saját és más ke-
resztény rabok viszontagságairól, szenvedéseiről 
írt beszámolója Antwerpenben 1544-ben - egy 
időben - több nyelven is megjelent (latin, francia, 
német, f lamand és lengyel nyelven csaknem fél-
száz füzetben tájékoztatta olvasóit a törökökről). 
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Georgievics Bertalan legérdekesebb munkája egy 
olasz nyelvű könyv, amelyben jeruzsálemi tapasz-
talatairól számolt be. Ez már mai értelemben vett 
útikalauz: A Szentföld leghíresebb helyeire tett za-
rándoklás tükre (Specchio della peregrinatione delli 
piu notabili luoghi del la Terra Santa). A könyv 
1554-ben Rómában jelent meg először, elején III. 
Gyula pápának szóló ajánlás olvasható. A zarán-
dokoknak akar hasznos tájékoztatást adni. Az első 
rész az utazás előkészületeiről, a második rész a je-
ruzsálemi templomok ünnepi, l i turgikus esemé-
nyeiről, a harmadik pedig Jeruzsálemben és annak 
környékén a nevezetes helyeket veszi sorra. Szól a 
gyakorlati tudnivalókról, a lelki felkészülésről, 
ajánlja, hogy elindulás előtt végrendeletet kell ké-
szíteni. Leírja a szárazföldi utakat, de ezeket ve-
szélyesnek tartotta, ezért a megfelelőbb hajóutat 
ajánlotta. Georgievics 1556-ban halt mag, latin 
nyelven írott művei azonban még több mint 120 
éven keresztül újabb és újabb nyelveken, illetve ki-
adásokban láttak napvilágot, szinte kivétel nélkül 
minden munkájában találunk utalást őszinte ma-
gyar érzésére. 

A mai értelemben vett útleírás a Szentföldről 
egy törzsökös horvát család egyik ágának egészen 
megmagyarosodott fiától, a Kőrös megyei Raszi-
nyai Huszti Györgytől maradt ránk. Huszti t 1532-
ben Kőszeg ostroma után hurcolták el a törökök, 
aki korábban a pécsi káptalani iskola növendéke 
volt. Virtuóz módon idézi fel egyiptomi és szent-
földi útleírásában az ókor csodáinak leírását, be-
számol a Sínai-hegyre történő utazásáról, ahol a 
Horeben a görögkeleti szerzetesek látták monosto-
rukban vendégül, majd Egyiptomba tér vissza, in-
nen Gázába megy, onnan Jeruzsálembe érkezik. 
Tüzetesen leírja a Jordán folyót, és megállapítja, 
hogy nem túlságosan széles, nem is túl mély, ha-
sonló a liptói Tátrának nevezett havasokból alázú-
duló Vág folyóhoz, mely Trencsén mellett rohan 
el. Huszti hosszú vándorlása szerencsés menekü-
léssel végződött: Rómán, Loretón, Anconán ke-
resztül, Fiumét útba ejtve érkezett vissza 1542-ben 
hazájába. Élete utolsó évtizedeit Pozsonyban élte le. 
Nyugalmas éveiben fogott hozzá kalandos életé-
nek írásba rögzítéséhez. Az első és rövidebb fel-
dolgozás a Sínai-hegy és a Szentföld leírását tartal-
mazza „Georgii Husz peregrinatio Hierosolimitana" 
címen. Ezt 1549. augusztus 19-én nyújtotta át I. 
Ferdinánd királynak. Kiadatlan kézirata megvan 
Bécsben. Tizenhét évvel később készült el második 
feldolgozása, amely a Szentföldön kívül Egyip-
tom, Arábia és India leírását is tartalmazza. Mun-
kája életében nem látott napvilágot, de nem ma-
radt hatás nélkül kortársaira: Istvánffy Miklós, Bod 
Péter emlékezik meg róla. De Bod Péter és az utána 
következő nemzedékek sem látták Huszt i György 
útinaplóját, amelynek csak a híre bukkant fel oly-
kor. A múlt században Nagy Iván a vatikáni 
könyvtárban eredetiben láthatta ezt a valóban 
méltatlanul elfeledett kitűnő művet, és rövidesen 
ismertette is a hazai sajtóban. 



A gyöngyösi ferences könyvtárban található az 
508 lapból álló negyedrét alakú bőrkötéses, szép 
kódexírással, négy különböző betűtípussal nem is 
annyira írt, mint inkább rajzolt kézirat. P. Kiss Ist-
ván 1766-1768-ban megtett szentföldi út jának le-
írását tartalmazza. A szép, ízléses magyarsággal 
megírt beszámoló a legszebb magyar nyelvű útle-
írások egyike. Annak ellenére, hogy a történész, az 
irodalomtörténész, a nyelvész, a vallástörténész, a 
néprajzkutató egyaránt fontos anyagot találhat a 
könyvben, kiadására meglehetősen hosszú időt 
kellett várni, hiszen csak 1958-ban jelent meg Kó-
mában, Jeruzsálemi utazás címmel az Anonymus 
kiadás gondozásában. P. Kissnek valósággal véré-
ben volt az utazás, az 1750-es jubileumi szentév-
ben, 16 éves korában már mezítláb végigjárta Ró-
mát gyalogszerrel. Tizenhat évvel később hosszas 
könyörgésre kapott engedélyt a szenthelyek felke-
resésére. Ezt a második útján örökíti meg a köny-
vében. A kecskeméti ferences kolostorból indult el, 
kevés útipoggyásszal - amely között volt „téntás 
kalamárisa" is - , pénz nélkül. Szegénysége miatt 
nem panaszkodott, egyedül a papír kevés voltát 
sajnálta. Munkájának frissességét bizonyítja az, 
hogy tapasztalatait, benyomásait azonnal felje-
gyezte, és útjáról egészen a Szentföld eléréséig 
napló formájában számolt be. Leírja a Sínai (itt 
Sión) hegyet, az utolsó vacsora termét, elvezet a 
templomtérre, a Jozafát völgyébe, a Getszemáni 
kertbe. Végigjárja a keresztutat és megjegyzi, hogy 
„847 lépések számláltatnak a Golgota, vagy Kálvá-
ria hegyéig, ahol az ártatlan megfeszíttetett". Ellá-
togatott Betániába is. Betlehem leírásánál lerajzolja 
a csillagot, amely azon a helyen van a barlangban, 
ahol Jézus Krisztus született. Betlehemből meglá-
togatja a „Hegyes tartományt", Keresztelő Szent 
János születési helyét, majd a Jordán vizéhez és a 
40 napos böjt hegyéhez zarándokol. Jerikóról meg-
jegyzi, hogy „rodhatt falu, de bezzeg szép határa (...) 
Jeruzsálemből a názáreti földön való út 24 magyar mér-
földet tesz ki" - úja. Megemlékezik a pálos szerzete-
sek kolostoráról is, mondván melyet a magyar 

királyok építettek eleink a Sz. Földet és a sz. földi szerze-
teseket". A könyv befejező része Magyarországra 
történő visszautazásának a leírása. 1868. szeptem-
ber 9-én indult vissza, Velencéből elzarándokolt 
Szent Ferenc városába Assisibe, majd 42 napi ró-
mai tartózkodás u tán Grácból még útba ejtette 
„nagy Mária Tzel"-t, és innen Bécsbe ment, ahon-
nan hajóval jöttek Vácig. P. Kiss István útinaplójá-
nak célja egyértelműen az volt, hogy növelje hon-
fitársaink tudását és ismeretét, s javítson az általa 
helytelennek tartott szokásain, ahogy fogalmaz: 
„amiket láttunk, hallottunk, tapasztaltunk, tanultunka 
sz. helyeknek, azokat a magyar hazánkban a mi édes 
nemzetünkkel közölhessük mind szóval, mind írással". 
A jámbor barát elérte célját, annak ellenére, hogy 
írása nyomtatásban csak két évszázaddal később 
került a nagyközönség elé, miszerint: „...legalább a 
csendesen balítélet nélkül olvasóknak, vagy a könyvet 
olvasni hallgatóknak lelki javakra s hasznokra lehessek 
és őket is e szent helyeknek távul-való tiszteletére feléb-
reszthessem." 

A kötet külön fejezetben számol be a ferencesek 
szentföldi működéséről, a szentföldi biztosokról, 
sőt megemlíti a hűvösvölgyi „Magyar Szentföld" 
mozgalmat is, sőt még arról is tudósít, beszámol 
arról, hogy Szentföld címmel havi folyóirat 48 000 
példányban jelent meg az 1940-es években, mely 
nagymértékben előmozdította a Jézus szülőföldjé-
nek megismerését és szeretetét. 

A könyv második része a Szentföld tárgyi ma-
gyar emlékeit gyűjti csoportba, ezek közül kiemel-
nénk a jeruzsálemi osztrák-magyar zarándokhá-
zat, melynek alapkövét 1858-ban tették le, de hiva-
talos működését csak 17 évvel később kezdhette 
meg. A II. világháború után Izrael állam a zarán-
dokházat az osztrák katolikusoknak adta vissza, 
így ma is a bécsi érsekség védnöksége alatt áll. Ré-
gi magyar-osztrák jellegét már csak a kápolna és a 
sekrestye színes faliképei igazolják. Sajnálatos, 
hogy ez ellen - mármint, hogy teljesen osztrák 
használatba ment át - az elmúlt években senki 
sem tiltakozott, sem állami, sem egyházi részről, 
így a magyar zarándokok számára csak a drágán 
megfizetett hotel maradt. 

Egy Szekszárdon született takácsmester, Mérő 
József, miután elveszítette három gyermekét és a 
feleségét, 1866 tavaszán kivágta a kertjében lévő 
diófáját, keresztet ácsolt belőle, tarisznyát akasz-
tott a nyakába, és gyalog elindult a Szentföldre. 
Nehéz keresztjével végigjárta a szent helyeket, 
majd azt a ferenceseknek ajándékozva a getsze-
máni barlangban hagyta. Mérő keresztje 1955-ig 
volt látható a barlang közepén lévő oszlopon, je-
lenleg a kereszt emlékét azonban csak egy kis táb-
la őrzi, a következő felirattal: „Bajai Mérő József ke-
resztje magyar honból 1868." 

Az Olajfák hegyén a karmelita templomban, il-
letve annak árkádos folyosóján hatvankét nyelven 
olvasható a Miatyánk. Jeles történetírónk, Fraknói 
Vilmos püspök kezdeményezésére a magyar nyel-
vű tábla a templom mellékoltárára került valami-
kor az 1930-as években, azóta turisták nem láthat-
ják, kicsinyített mása azonban - helyesírási hibái-
val együtt - a bejáramái olvasható. 

Jeruzsálem egyik legszebb templomában a 
Dormitio Bazilikában az oltárkép alatt bevésve jól 
olvasható Boldogasszony Anyánk című himnuszunk 
első versszaka. Az 1929. évi nemzeti zarándoklat 
alkalmával született meg a Dormitio magyar oltá-
ra elkészítésének gondolata is. A magyar kápolna 
minden része Budapesten készült, a negyed gömb 
alakú kupolamozaikját, Muzsinszky Nagy Endre 
festőművész kartonjai után Zsellér Imre mozaik-
mester műterme rakta ki. A márványoltárt Král 
Gyula budai kőfaragó mester készítette ugyancsak 
Muzsinszky festőművész tervei szerint. Az oltár 
triptichon képeinek készítéséhez 14 kg ezüstöt 
használtak fel. A kép alakjainak arca ezüstbe fog-
lalt rekeszes zománc. A kápolna ünnepélyes ma-
gyar felszentelése 1931. május 2-án volt, amikor is 
az oltárba az Árpád-házi szentek és Szent Gellért 
ereklyéit helyezték el. A Szent Imre életéből vett 
négy zománcképpel, valamint zománcba rakott 
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magyar címerrel ékesített kehellyel a Szent Imre 
év emlékét akarták megörökíteni a jeruzsálemi el-
ső magyar szentélyben. A 2000. évi jubileumi ma-
gyar zarándoklat során pedig a Magyar Köztársa-
ság Kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Kar 
az alábbi magyar-angol nyelvű jubileumi emlék-
táblát helyezte el: „SZENT ISTVÁN KIRÁLY EM-
LÉKÉRE, AKI SZORGALMAZTA A MAGVA-
ROK SZENTFÖLDI ZARÁNDOKLATÁT, KORO-
NÁZÁSÁNAK EZREDIK ÉVFORDULÓJÁN. 

1935-ben készült az Agónia bazilika apszisának 
magyar mozaikja, amely szintén Muzsinszky Nagy 
Endre. Nagybányán tanult festőművész alkotása. 
A művész úgy ábrázolta a vérrel verítékező Jézust, 
mint aki az oltár előtt térdel, és kész magát felál-
dozni a mennyei Atyának. Az alatta lévő magyar 
címer hirdeti a magyar hívek Szentföld iránti áldo-
zatkészségét. (A magas kort megért művész a Sió-
fok melletti Nagyberényben halt meg 1975-ben.) 

A Szentsír templomban 29 lépcső vezet le a 
Szent Ilona kápolnához, amit szent kereszt feltalálása 
kápolnájának neveznek. A kápolna márvány oltá-
rán Szent Ilona bronz szobra áll, a szobrot Miksa 
főherceg, a későbbiekben szerencsétlen mexikói 
császár, I. Ferenc József apostoli király öccse állí-
tatta ide a falon látható címerrel együtt, ami Ferenc 
József után szintén magyar emléknek minősíthető. 

A Jeruzsálem mellett lévő Ain Karem-ben Ke-
resztelő Szent János emléktemplomában, illetve a 
templom előtti téren Zakariás hálaénekét a 
Benedictus-t olvashatjuk. A magyarok jubileumi 
zarándoklata óta ez a h imnusz megtalálható ma-
gyar nyelven is, melyet részben közadakozásból, 
részben a Makrovilág Utazási Iroda kasszájából 
Madari Gyula kezdeményezésére állítottak fel, és 
a tábla alján „HÁLÁBÓL EZERÉVES ÁLLAMISÁ-
GUNKÉRT ÁLLÍTOTTÁK A MAKROVILÁG ZA-
RÁNDOKOK" felirat szerepel. A másik magyar 
emléket a Szent János templomától elindulva a 
dombon épült Látogatás templom udvarán találhat-
juk. Negyvenegy nyelven olvasható a Boldogsá-
gos Szűz hálaéneke a Magnificat „Magasztalja lel-
kem az Urat..." Az 1939-től felállított magyar tábla 
újabb bizonyítéka a magyarok Szentföld iránti sze-
retetének. 

Végül a názáreti az Angyali Üdvözlet baziliká-
ban lévő Magyarok Nagyasszonya mozaikra hívja 
fel a kötet szerzője a figyelmet, mely 1969-ben Mi-
lánóban készült, Moldován István (1911-2000) 
munkájaként. A szentföldi ferencesek így méltat-
ták az alkotást: „Magyarország sokat szenvedett föld-
je, a Szent István király és igen sok szent hazája »Ma-
gyarország Királynéja és Védasszonya« címen értékes 
mozaik-képet ajándékozott a názáreti bazilika felső 
templomának. Moldován István festőművész a vonalak 
és fogalmak tisztaságával oly finoman és választékosan 
szép művet alkotott az ff könnyed és gördülékeny stílu-
sában, amely ismeri az imát és a sírást. ..így a názáreti 
bazilika is hirdeti a világnak a magyarok ősi Mária-tisz-
teletét. A m ű pontos címe: Szent István felajánlja a 
magyar szent koronát Máriának. A szintén nagy-
bányai iskola növendékeként nyilvántartott 
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Moldován István festőművésznek a felső temp-
lomban is található egy csíksomlyói Mária-temp-
lom képe, amely az erdélyi magyarok Mária-tisz-
teletét hirdeti. 

Meg kell állapítanunk: sajnálatos az a tény, 
hogy a könyv magánkiadásban jelent meg. Ma-
gyar művelődéstörténetünk vesztesége az, hogy -
nyilvánvalóan pénzügyi okokra visszavezethető-
en - , a színes felvételek gyengébb minőségűek, a 
képmellékletek és illusztrációk helyenként bizony 
a kiadótól magasabb műszaki színvonalat igényel-
tek volna. Mindezek a kritikai észrevételek nem 
csökkentik a munka rendkívül nagy művelődés-
történeti értékeit, hiszen valójában hézagpótló 
munkát tart kezében az olvasó. 

Hátrányos a magánkiadás a nyilvánvaló kis 
példányszámban történő megjelenés miatt is, hi-
szen pontosan a könyvtárakhoz és egyéb közin-
tézményekhez nem jut el; ezért nagyon kívánatos 
lenne, hogy valamelyik kiadó e kultúrtörténeti, 
magyarságtudományi értékeket összefoglaló 
könyvet ismételten publikálná. Az új kiadásban 
talán még több versillusztrációt lehetne felhasz-
nálni. (A szerző kiadása. Körmend, 2000.) 

Udvarhelyi Olivér 

Agrárvilág Magyarországon 1848-2000 

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum épületé-
ben jelentős számú érdeklődő tisztelte meg a cím-
ben említett kiadvány öt szerzőjét, hogy tanúja le-
gyen a kötet bemutatásának. Megjelent csaknem 
az összes élő agrárminiszter, köztük jelenlegi veze-
tője is, aki ajánlást írt a magyar mezőgazdaság 
utóbbi másfél évszázadát bemutató reprezentatív 
műhöz. 

Egy századforduló, még inkább, hogy egyben 
ezredforduló is, mindennél inkább arra ösztönöz, 
hogy olyan kiadványok jelenjenek meg, amelyek 
áttekintik egy-egy témakör helyzetét (múltját, kö-
zelmúltját). Áz utóbbi évtizedben az Agrártörténe-
ti életrajzok, majd egy szokatlanul nagy formátu-
mú és vaskos kötet a magyar mezőgazdaság törté-
netéről sok kérdést megvilágított, ám jelen kiad-
vány más (és részben több) az eddigi összegzések-
nél. 

Az 1848-1919 közötti időszakot Estók János és 
Fehér György, az 1919-1945 közötti per iódust Gunst 
Péter, az 1945-től napjainkig ívelő évtizedeket Var-
ga Zsuzsanna tekintette át. 

Évezredes államunk gazdasági életét mindez-
idáig a mezőgazdaság túlsúlya jellemezte. Az Eu-
rópai Unióban viszont már a közeljövőben (hosz-
szabb távon még inkább) a magyar mezőgazdaság 
helyzete a mostanihoz képest jelentősen megválto-
zik. Éppen ezért különösen fontos számukra egy 
olyan áttekintés, amelyből megismerhetjük, hol 
tart jelenleg a mezőgazdaságunk, és hogyan jutott 
idáig. 



Aligha szükséges hosszabb indoklás ahhoz, 
hogy miért tekintette az áttekintés kezdő évének 
1848-at. 1848 hozta meg a jobbágyfelszabadítást, 
ami nélkül elképzelhetetlen volt a mezőgazdasági 
korszerűsítés, másrészt sikerült a társadalmi fe-
szültségek enyhítése érdekében is jelentős lépést 
tenni. Az önkényuralom már nem tehette semmis-
sé ezt a vívmányt, ámde erősen megnyirbálta. 

Az ezt követő fél évszázadban jelentős változá-
sok következtek be a magyar mezőgazdaságban, s 
ennek tudható be, hogy a könyvbemutatóhoz kap-
csolódó előadás során a kötetet bemutató akadé-
mikus az 1867-1914 közötti korszakot a magyar 
agrárium egyik virágkoraként jellemezte (köszön-
hetően a Monarchia nyújtotta piaci előnyöknek). A 
korszerű technika először a piacra termelő nagy 
uradalmakban jelent meg. A korszerű gépek alkal-
mazását azonban visszafogta a mezőgazdasági 
munkaerő-fölösleg. Érdemes idézni az ország 
egyes régióit jellemző rövid összegzést: „A belter-
jesebb gazdálkodásra való áttérésben a Kisalföld 
és a Dunántúl járt az élen, az ország nyugati régió-
ját leszakadva követte a Duna-Tisza köze. Az Al-
föld - a Duna-Tisza közi szőlő-, zöldség- és gyü-
mölcstermelő körzeteket leszámítva - jobbára ki-
tartott a búza-kukorica-forgó mellett, és hagyomá-
nyos módon gazdálkodtak az ország északi, 
északkeleti peremvidékén. Felvidék és Erdély 
utaktól, vasutaktól távol eső, zárt hegyvidéki fal-
vaiban szinte megállt az idő." A XIX. század máso-
dik felében egyre rohamosabban előrehaladt a ha-
gyományos életmód fölbomlása. 

A két világháború között a magyar mezőgaz-
daság helyzete alapvetően megváltozott. Föl kel-
lett vennie a versenyt a tengerentúli mezőgazdasá-
gi termékekkel, s a megszűnt Monarchia helyett a 
Magyarországot körülvevő új államok gazdaság-
politikája nem kedvezett a magyar mezőgazdasá-
gi exportnak. 

A Nagyatádi-féle földreform során ugyan 1 
millió kat. hold földet fölosztottak, azonban to-
vábbra is megmarad a nagybirtok túlsúlya. A me-
zőgazdasági népesség aránya még mindig a lakos-
ság mintegy felét tette ki, s közülük csaknem milli-
ós tömeg élt a nyomor szintjén. A nyugati (dán és 
holland) példák ugyan hangzatos reformelképze-
lések voltak, azonban a magyar viszonyok között 
nem ezek jelenthették a járható utat. 

A második világháború iszonyú pusztításokat 
okozott a mezőgazdaságban. A lóállomány 60%-a, 
a sertésállománynak csaknem a fele, a juhállo-
mány 63% pusztult el. Nem maradt kellő mennyi-
ségű és minőségű vetőmag. 

Áttekintést kapunk a földreformról, majd a 
kommunista hatalomátvételt követő erőszakos 
szövetkezet szervezési hullámról, a koncepciós 
perekről. A magánparaszti gazdálkodás az 1950-es 
évek elejére katasztrofálisan visszaesett. A szövet-
kezetek ezt a termelési kiesést képtelenek voltak 
pótolni. A falusi lakosság menekült a földektől, 
egymillió katasztrális hold maradt megműveletle-
nül. A drámai helyzetben fordulatot hozott a gaz-

daságpolitikai irányváltás 1953-ban (Nagy Imre), 
a szövetkezetek nagyrészt felbomlottak. 

1956 után, az 1950/60-as évek fordulóján újra 
kezdődött az erőltetett tsz-esítés. Eleinte a kollek-
tivizálás annyiban volt sikeres, hogy a parasztság 
bekényszerült a közösbe, de azt már nem tudták 
elérni, hogy ott szorgalmasan, lelkiismeretesen 
dolgozzanak is. A tsz-ből származó minimális jö-
vedelmet a tagság a háztájiból származó bevétellel 
egészítette ki. 

Az 1960-as évek közepén indult gazdasági re-
form a legnagyobb és legtartósabb eredményeket 
éppen a mezőgazdaság területén hozta. Ez volt a 
magyar mezőgazdaság második nagy „aranyko-
ra". A történeti áttekintés végül az 1980-as évek 
végén induló tulajdon- és szerkezetváltás rövid 
bemutatásával zárul. Ez napjainkban is meg-meg-
újuló viták forrása. 

A kötet fontos része a Miniszteri pályaképek fe-
jezete. Az arcképekkel illusztrált rövid életrajzok 
hasznos adattárnak számítanak. Hiányérzetünk 
csupán annyi, hogy Ambrus Mihály és Takács Jó-
zsef esetében hiányoznak az arcképek. A korabeli 
sajtó és egyéb fényképarchívumok tüzetes átnézé-
se során egészen bizonyos, hogy ez a hiány is or-
vosolható lenne. A kötet szerkesztőinek mentségé-
re legyen mondva: a keresésbe belefektetett mun-
ka valószínűleg nem lenne arányos az ered-
ménnyel. 

Az agráriumot érintő fontosabb törvények és 
rendeletek listája is hasznos eligazító lehet. Az Iro-
dalmi ajánló azonban szűkösre sikeredett. Sűrűbb 
szedéssel, kisebb betűkkel 31 címnek akár a két-
szerese is elfért volna az egyetlen oldalon, amit er-
re szántak. A kötetet névmutató zárja, ami jelentő-
sen megkönnyíti a keresést. Tegyük hozzá: tárgy-
mutató közlése még fontosabb lett volna. Napja-
inkban, a számítógépes szövegszerkesztés korá-
ban egy tárgymutató elkészítése már korántsem 
jelent akkora munkát , mint régen. 

A kötet jól szerkesztett, lényegre törő, emellett 
olvasmányos, közérthető. A képanyaga különösen 
igényesen válogatott. A magyar gazdaságtörté-
net-írásnak alighanem egyik csúcsteljesítménye az 
ezredfordulón. Tipográfiailag is igényesen meg-
formált. A szélesebb fő szövegtükörbe helyezték el 
a nagyobb képeket, táblázatokat. Színnyomással 
elkülönítve egy-egy érdekesebb témakört külön 
kis esszében is megvilágítanak, illetve a hosszabb 
idézeteket is itt közlik. Az oldalak szélén, a keske-
nyebb szövegtükörbe kerültek a kisebb képek, to-
vábbá a kitűnő kronológia. 

Az ízléses (stílszerű) vászonkötés, a jól megter-
vezett díszborító (az előlapon légi felvételen egy 
tanyaépület látszik a környező szántóföldekkel, a 
hátoldalon pedig 60 kis mozaikkép a mezőgazda-
ság történetéből), a viszonylag szolid ár (4900 Ft) 
révén is alighanem sikerre számíthat a kötet. (Ar-
gumentum Kiadó/Magyar Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum). 

Csorba Csaba 
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LANGÓ PÉTER-TÜRK ATTILA: 
Honfoglalás-kori női sír Szentes 
derekegyházi oldal határrészéből 

Jelentős új művel gyarapodott a Csongrád me-
gyei Szentes város helyismereti irodalma. A mun-
ka nem elsősorban méreteivel és terjedelmével 
hívja fel magára a figyelmet, hiszen akkor járunk 
el korrekt módon, ha a füzet szóval illetjük. Min-
denek előtt a szép nyomdai kiállítás az, ami azon-
nal szembeötlik, de ha belelapozunk, mindjár t lát-
hatjuk, hogy a tartalom is több szempontból párját 
ritkítja. 

Az egyik ilyen szempont egy külső körülmény. 
A mai Magyarországon a régészeti feltárások szin-
te minden mást kizáró feladata és éppen ezért 
anyagi forrása is az új ipari, kereskedelmi beruhá-
zásoknak a kiszolgálása megelőző feltárásokkal. 
Legfeljebb a tapasztaltabb korosztály emlékszik 
még arra, hogy valaha léteztek kifejezetten egy-
egy tudományos kérdéskör megválaszolását cél-
zó, ún . tervásatások. 2002-ben viszont a MTA Ré-
gészeti Intézete és az MTA Szegedi Biológiai Köz-
pontjának Genetikai Intézete sikeresen pályázott a 
Nemzeti Kutatási-Fejlesztési Programon belül, cél-
ként megjelölve honifoglaló eleink genetikai kuta-
tását. Ennek keretében végzett hitelesítő ásatást 
Langó Péter és Türk Attila ifjú régész, a szóban 
forgó m ű szerzőpárosa Szentes külterületén a De-
rekegyházi oldal nevű határrészen, mégpedig igen 
nagy sikerrel. Innen származik egy újabb sajátsá-
gos szempont. 

A lelőhelyen levő honfoglalás kori temető a 
szentesi múzeumot alapító Csallány Gábor 1940-
es ásatása révén vált ismertté, de teljes feltárásra 
akkor nem került sor. így fordulhatott elő, hogy a 
fiatal kutatók olyan bolygatatlan sírra bukkantak, 
amely igen sok nemesfém leletet tartalmazott: ara-
nyozott ezüst kaftánvereteket, nagyméretű hajfo-
natkorongpárt és egyéb ruhadíszeket, valamint 
láncékszert. A tárgyak jegyzékét a bronz fülbevaló 
pár, a bronz karperec és a vas ár megemlítésével 
tehetjük teljessé. A színes nyomású kiadványt bő-
séges ásatási felvételek, tárgyfotók gazdagítják. Az 
illusztrációs anyagot mintegy koronázza a hátsó 
borítón elhelyezett rajz, amely az itt eltemetett nő 
viseletének rekonstrukciós kísérlete. Kiválóan 
szemlélteti, milyen szerepük volt a fent felsorolt 
tárgyaknak. 

Különösen fontos szempontra utal a kiadvány 
utolsó mondata, mely szerint a leletek megtekint-
hetők a szentesi Koszta József Múzeum kiállításán. 
Ez a leletegyüttes ugyanis szinte kapóra jött ahhoz 
az éppen készülő tárlathoz, amely az egykor itt élt, 
keleti eredetű népek szkíták, szarmaták, avarok 
hagyatékát hivatott bemutatni . Dicséret illeti az 
ásatókat, hogy új felfedezésüket igen rövid idő 
alatt a nagyközönség elé tárták. Füzetünk tehát el-
sősorban a múzeumlátogató közönség igényeit hi-
vatott kielégíteni. Ugyanakkor szem előtt tartja a 
tudományosság követelményeit is bőséges ajánló 
irodalommal és rövid angol nyelvű összefoglaló-
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val. Amíg a szerzők szakfolyóiratban közzé nem 
teszik tapasztalataikat, a honfoglalás korát kuta-
tóknak is hivatkozási alapul szolgálhat ez a mun-
ka. (Szentes, 2003) 

Szabó János József 

Felvidéki Árpád-kori templomok lexikona I. 
A Nyitrai Kerület 

A szlovákiai Révkomáromban élő mérnök, 
helytörténész, könyvkiadó Szénássy Árpád a helyi 
KT Nyomda és Kiadó Kft. tulajdonosa régi elköte-
lezettje és kitüntetettje a honismereti mozgalom-
nak. Már az 1990-es évek közepe óta jelenteti meg 
Honismereti Kiskönytár sorozatcímmel az azóta 
200 darabot közelítő kis füzeteket. (Ismertette Tóth 
József Honismeret 2003/4. sz.122-123. old.) Eze-
ken - a felvidéki helységek történelmi és művésze-
ti értékeit bemutató magyar és szlovák nyelvű -
munkákon kívül több, a történeti Komárom vár-
megyéhez kötődő személyiség életrajzát is megír-
ta. Doktori disszertációjában az említett terület 
élelmiszeriparának múltjával foglalkozott. A komá-
romi sajtó kétszáz éve címmel a helyi hírlapírás törté-
netérői készített összegző kézikönyvben, kutatási 
segédletben teljességre törekvőén mutatta be a Ko-
máromhoz kötődő folyóiratokat, újságokat. 

Hosszú kutatómunka, kézikönyv írás-szer-
kesztés, mérnöki pontosságra törekvés előzmé-
nyeként és jellemzőjeként emlí tendő meg a Felvi-
déki Árpád-kori templomok lexikona I. A Nyitrai Kerü-
let Szlovákia című munka. Talán nem véletlen, hogy 
ezzel csaknem egyidőben jelent meg a Nap Kiadó-
nál Dunaszerdahelyen a Középkori templomok a 
Csallóközben címmel Kovács László és Görföl Jenő 
könyve. Nincs átfedés a két m ű között, de azonos 
tőről fakadnak. Együtt jelzik azt a törekvést, hogy 
egy szűkebb-tágabb terület, haza művészettörté-
neti értékeit is számba kell venni. A szélesebb érte-
lemben vett történelmi ismereteket bővítendő a ró-
luk szóló ismeretanyagot rendszerezni és bemu-
tatni elengedhetetlenül szükséges. Ezen ismeret-
terjesztő munkával is a történelmi tudat mélyíté-
sét, a szülőföldhöz való kötődés erősítését lehet és 
kell szolgálni. Ezt persze sok szempontból eltérő 
módon teszi e két kötet. Koncepciójuk, felépítésük 
és szerkezetük eltérő volta ellenére szellemi indít-
tatásuk, összetartozásuk éppoly nyilvánvaló, mint 
e két sikeres kiadó szlovákiai magyar szellemisé-
get ápoló, hagyományőrző tevékenysége. 

A Felvidéki Árpád-kori templomok lexikona I. kötet 
egy hét kötetre tervezett templomlexikon - sorozat 
első darabjának készült. A mai szlovákiai Nyitrai 
Kerület, az egykori Komárom, Esztergom, Nyitra, 
Bars és Hont vármegyék területéről csaknem száz 
korai egyházi építészeti emléket, a szerző saját-, 
nem régészeti és nem művészettörténeti, inkább 
szakirodalmi kutatásai alapján ismerteti lexikális 
tömörséggel, egységes szerkezetben. A település 
neve, a templom titulusa, a falu első okleveles em-
lítése, a falunév változatok, a történeti források év-



száma szerint követik egymást a lexikonban. Az 
alapadatok között lajstromozza a település földraj-
zi elhelyezkedését, az épületek műszaki adatait. 
Az építés, átépítések, restaurálások dátuma után 
fotókkal, alaprajzokkal egészíti ki e tömör doku-
mentációt, mely adatok részben már az említett 
Honismereti Kiskönyvtár sorozat készítésekor is 
rendelkezésre álltak. 

A kora Árpád-korban a templomépítkezések 
legfőbb kezdeményezője és támogatója a kötet ele-
jén idézett Szent István-i törvénynek megfelelően 
a királyi hatalom volt. A hitélet terjesztésére és 
megszilárdítására behívott szerzetesrendek az eu-
rópai építészeti gyakorlat terjesztői voltak hazánk-
ban. A rendi regula szerinti hasonlóságok, azonos 
stílusjegyek figyelhetők meg a tőlünk nyugatabb-
ra épült templomokkal. Ezzel összefüggésben ér-
demes kiemelni az Árpádok alatt a nyitrai dukátus 
részét alkotó, a XI. századtól a Hont-Pázmány 
nemzetség birtokközpontjaként számontartott 
Bény község négy ismert egyházi épülete közül a 
premontreiek által Kisbényben emelt, Magyaror-
szágon ritka kereszthajós elrendezésű templomot. 
Mivel a rend a ciszterekről vált le, kevésbé szigorú 
szervezeti keretek között működött , ezért a temp-
lom térkapcsolatai sem kötöttek. Ez a középkori 
magyar szerzetesi építészet egyik jellegzetessége. 

A XI-XII. század során a királyi és egyházi 
megrendelők mellett világi építtetők is megjelen-
tek, akik hata lmuk kifejezésére, megtestesítésére 
nemzetségi monostorokat emeltettek. 1217 előtt 
épült az Amadé nemzetség Szűz Mária kolos-
tor-temploma, illetve az ugyancsak Bényhez tarto-
zó Apátiban feltárt földesúri templom, ami a kör-
nyék egyik legrégebbi építménye. E korszakból 
bőségesen maradtak fenn falusi templomok is, 
melyek elemi liturgiái funkciót töltöttek be. Külö-
nös, de nem ritka a kör alaprajzú tér (hajó), a 
rotunda templomok típusa. 

Az ugyancsak bényi, a XII. században épült, ki-
váló akusztikájú kerektemplom, temetőkápolna 
henger alakú falát 12 félköríves ülőfülke díszíti. Ez 
nyilvánvaló utalás a 12 apostolra. Az alaprajz a ró-
mai Panteonra vezethető vissza. 

A román kori művészeti irányzatnak főként a 
templom és várépítészetben megnyilvánuló stílus-
jegyei a szűkebb magyarországi-, zsámbéki, jáki, 
lébényi és vértesszentkereszti alkotások mellett ér-
tékes felvidéki építményeken is megfigyelhetők. A 
Felvidéki Árpád kori templomok lexikona első kö-
tetének legfőbb értéke, hogy e párhuzamokra fel-
hívja a figyelmet. Mint az előszóban olvasható, 
ugyanakkor „az építészettörténet egy fehér foltjá-
nak megszüntetését sugallja...Egy olyan kor feltá-
rását, megismerését tűztük ki célul, mely végered-
ményben meghatározta az ezeréves egyházi építé-
szetet és kiindulópontja volt az építészetkultúrá-
nak." 

Fedezzük fel együtt közös kincseinket, melyek-
kel gazdagít juk Európát. 

(KT Könyv-és Lapkiadó Révkomárom, 2002) 
Dr. Horváth Géza 

F. DOBOSY LÁSZLÓ: 
Ózd és térsége 
Magyarország kisrégiói 4/2 . 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

A régióknak, mint nagy- és kisvárosi vonzás-
körzeteknek történeti vizsgálata több szempontú 
megközelítést tett lehetővé. Ezek a területek 
földrajzi, gazdasági és közigazgatási egységként 
egyaránt értelmezhetők, s ezért többfunkciós és 
többtényezős fogalomként kell kezelnünk őket. 
Társadalomföldrajzi szintfelosztásuk tekintetében 
a kistérségek, ezen belüli települések, továbbá 
egyes lakókörzetek szerkezeti elemzése és történe-
ti kutatása különösen fontos jelentőséggel bírhat 
az Európai Unióhoz való csatlakozást követő-
en. Összegzések, társadalomrajzok készítésével 
ugyanis pontos képet nyerhetünk a kistérségek 
rendszerváltás (1989) utáni változásairól, alakulá-
sáról és a jelen állapotokról, melyek feltárása elen-
gedhetetlen az EU vidékfejlesztési alapjaihoz való 
sikeres pályázatok tekintetében. Az ózd-putnoki 
kistérség pillanatnyi helyzetének szempontjából 
mindez korántsem mellékes kérdés. 

Több mint egy évvel azt követően, hogy F. 
Dobosy László írói és szerkesztői munkájával 
2001-ben napvilágot látott a Ceba Kiadó település-
monográfia sorozatában az almanachszerű „Ózd -
a XXI. század küszöbén" című kiadvány. A szer-
zőt bízták meg a város környékét bemuta tó kötet 
elkészítésével is, mely része a kiadó „Kistérségek 
az Európai Unióban" című - kistájbemutató - ki-
adványsorozatának. F. Dobosy László, mint az Óz-
di Városi Múzeum igazgatója korábban édesapja, 
az 1995-ben elhunyt ózdi tanár, iskolaigazgató és 
néprajzkutató Dobosy László mellett már - fotós-
ként részt vett régészeti és helytörténeti gyűjtések-
ben és apja halála után is folytatta a munkát . Ezért 
2003 nyarán Ózd város elismerő díjában részesült. 
Legújabb könyvének külön érdeme, hogy az ön-
kormányzati archívumokban találhatókon kívül, 
saját maga készített felvételekkel is illusztrálta a 
fejezeteket. 

A kötet szerkezete logikusan felépített: a pol-
gármesteri ajánlást az ózdi kistérség általános 
földrajzi, történeti bemutatása követi, külön kitér-
ve a természeti adottságokon túl a környék látvá-
nyosságaira, nevezetességeire. Utóbbiakat a mű 
végén egy rövid idegenforgalmi kalauz egészíti ki, 
felsorolva a helyszínek legkönnyebb megközelíté-
si útvonalait. A második rész a településeket veszi 
számba, mindenekelőtt rövid ismertetőt tartva a 
2004-ben várossá nyilvánításának 55. évfordulóját 
ünneplő Ózdról. A történelmi múlt legfontosabb 
állomásainak számvétele kitér a városrészekre is: 
így az 1940-ben Ózd nagyközségbe olvadt Bolyok-
ra és Sajóvárkonyra, valamint az 1979-ben immár 
városi településhez csatolt Centerre, Hódoscsé-
pányra, Susása, Szentsimonra és Urajra is. A szer-
ző külön részben foglalkozik a gazdasági élet ala-
kulásával, mely az 1989 után tradicionális ágazat-
nak számító vaskohászat megszűnését követő vi-
szonyokat tárgyalja az elmúlt évtized beruházása-
inak, struktúraváltásainak tükrében. Ezen idő-
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szakról összefoglalót olvashatunk a helyi önkor-
mányzat működéséről, a létrejött civil szervezetek, 
körök, klubok és különböző egyesületek munkájá-
ról az oktatás, kultúra és sport területéről. Más tér-
ségekhez hasonlóan az Ózd környéki önkormány-
zatok képviselő-testületei is az összehangolt fej-
lesztések, közös területfejlesztési programok érde-
kében társulást hoztak létre. Az Ózd Térségi Ön-
kormányzatok Egyesületének legfontosabb fel-
adatai között természetesen a területfejlesztés és 
az EU csatlakozással kapcsolatos feladattervek ki-
dolgozása szerepel. 

Gazdasági- és társadalomtörténeti szempont-
ból is lényeges a gyártörténeti összegző, hiszen a 
XIX. század második felétől domináns módon ha-
tározta meg a táj arculatát, az itt élők helyzetét. A 
Rimamurány - Salgótarjáni Vasmű Részvénytár-
sasághoz tartozó ózdi vasgyár ipari létesítményei-
nek 1846-1847-ben, vállalati telepeinek (a munkás-
kolóniáknak) pedig az 1860-as években kezdődött 
meg az építése. A környékről Sajóvárkony (és Bán-
szállás), Járdánháza, majd Somsálybánya és Far-
kaslyuk bányamezői biztosították a szenet az erő-
teljesen növekvő igényű nyersvas gyártásához. A 
Rimamurányi Rt. tagolt vállalati struktúrájának 
megfelelően 1864-ben lemezgyárat építtetett Bor-
sodnádasdon, amely f inomvas előállításával csak-
nem másfél évszázadig teremtett megélhetési le-
hetőséget az ipari munkásoknak. Center és Királd 
szénbányáit a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. 
vette meg, így voltaképpen a XIX-XX. század for-
dulóján a két nagyvállalat kezében volt az összes 
hasznosítható terület. A termelés a szocialista idő-
szakban esett vissza, súlyos helyzetet teremtve a 
rendszerváltás éveire. A kötet külön részben is-
merteti az ózdi kohászattal csaknem párhuzamo-
san fejlődő Putnok („Gömör kapuja") és kistérsé-
gének (pl.: Sajómercse, Serényfalva) ipartörténeti 
vonatkozásait, ezredfordulós helyzetképét. 

A fenti települések mellett az Ózdi Kohászati 
Üzemek (OKU) döntően befolyásolták a város 
40-50 km-es vonzáskörzete lakosságának sorsát, 
bár a társadalmi átrétegződés (földműves paraszt-
ból gyári munkás) eltérő időpontokban ment vég-
be. Az ábécésorrendben bemutatott térségi falva-
kat közvetlenül vagy közvetve érintette a gazdasá-
gi szerkezetváltás, kitörési stratégiáik számbavéte-
lénél ezért nem véletlenül várnak pozitív változást 
az Európai Uniótól. E kiadvány - olykor páratlan-
nak mondható - természeti adottságaik leírása 
mellett közli a legfontosabb és egyben legújabb 
statisztikai adataikat (területnagyság, népesség-
szám, címjegyzékek és lehetőségeik) is. A világhá-
lón szintén információkat kaphatunk már nem egy 
településről, ami a más régiókban régóta szorgal-
mazott falusi turizmus megszervezését itt nagy-
ban elősegítette. 

Tájegységi csoportosításban a műben szereplő 
Ózd környéki falvak közül a városhoz tartozó 
Hódoscsépány és Somsály, valamint Arló, Járdán-
háza, Borsodszentgyörgy és Borsodnádasd a 
Borsodnádasdi-völgyhöz, az ugyancsak Ózd ré-
szét jelentő Uraj, Susa, Bolyok és Szentsimon, to-
vábbá Hangony, Kissikátor és Domaháza a 
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Hangony-völgyhöz, Farkaslyuk, Csernely, Csok-
vaomány, Lénárddaróc, Bükkmogyorósd, Ne-
kézseny, Sáta, Királd, Borsodbóta és Sajómercse a 
Hegyháthoz, míg Sajónémeti, Sajópüspöki, Bánré-
ve, Hét Putnok, Kelemér, Gömörszólős, Dubi-
csány és Sajóvelezd a Sajó folyó dombvidékéhez 
tartozik. Területi közelségük, azonos társadalmi 
helyzetük mellett a múltjuk, sokszor már az Ár-
pád-kortól nyomon követhető történelmük köti 
össze őket igazán. 

Más kiadványoktól eltér, hogy a kötet a tájé-
koztató bibliográfiát követően közszolgálati adat-
tárral és cégismertetővel zárul. Az önkormányzat-
ok, állami szervek, egészségügyi, művelődési, ok-
tatási és sportintézményeken túl a térség jelenkori 
vállalkozásairól kaphatunk itt tájékoztatást. A cé-
geket öt nagyobb szektorban (ipar, mezőgazdaság, 
kereskedelem, szolgáltatás és idegenforgalom) el-
különítve találjuk, legfontosabb gazdasági adatai-
kat feltüntetve. Egyetlen hiányosságként az angol 
és német nyelvű összefoglaló említhető, már csak 
azért is, mivel a borítón - a 2001-es könyvhöz ha-
sonlóan - a brit és német zászló utalásszerűén jelzi 
ezt. A tárgyalt települések szöveges ismertetőit és 
képanyagát végül regionális és lokális szintű tér-
képvázlat egészíti ki az országon és a megyén be-
lüli elhelyezkedést szemléltetve. 

Az ezredfordulóra tehát Ózd városismertető 
kiadvánnyal (2001) és kistérségi kézikönyvvel 
(2003) gazdagodott. Ezek azonban nem pótolhat-
ják egy részletes, az eddigi kutatások történetét 
(historiográfiáját) és eredményeit feldolgozó, eze-
ket korszerű módon és formában közlő tanul-
mánykötet vagy városmonográfia elkészítését. En-
nek felvetése nem véletlen és mindenképpen idő-
szerű, hiszen több város jelentetett meg hasonló -
többkötetes - munkákat az ú j évezredbe lépve. 
Helytörténeti múltunkat figyelembe véve Ózd 
sem maradhat ki ebből a sorból. Részben a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye honismereti mozgal-
mában mai napig „zászlóshajódként emlegetett 
Lajos Árpád Honismereti Kör több mint 40 éves te-
vékenységének, gyűjtött anyagának összegzése és 
rendezése, részben a rendelkezésre álló, illetve 
még feltárásra váró források feldolgozása állít 
újabb feladatokat a közművelődési tevékenység 
szerves részeként számontartott honismereti mun-
kában résztvevők számára. (Ceba Kiadó, Bp. 
2003.) 

Alabán Péter 

LÜKŐ GÁBOR: 
Zenei anyanyelvünk 
Válogatott zenei tanulmányok I. 

A jelentős életműtervezet összkiadásának har-
madik kötetét vehetjük most a kezünkbe, ami a 
népzene világába kalauzol bennünket. A 2003-ban 
megjelent tanulmánykötet mindenkit érdekelhet, 
aki a zene és a költészet rejtelmei iránt nyitott, 
mert a zene mindenki lelkében ott él, és a zene ön-
magában is költészet. Lükő révén a rég tudott , 



vagy tudottnak vélt állításokkal ellentétben most 
újabb összefüggéseket ismerhet meg az olvasó. 

Lükő Gábor 70 év következetes, lelkiismeretes 
kutatómunka után, már 2001-ben eltávozott közü-
lünk és kiadatlan cikkekben hátrahagyta annak a 
hatalmas tudáskincsnek egy részét, amit a magyar 
népköltészet, a zenei anyanyelv, a szimbólumok 
összetett világából feltárt. A reá való emlékezés-
nek alkalma az életműsorozat jelen tagja, amely-
hez még ő írt egy előszót, bízva abban, hogy a ki-
adást megéri. 

Jelen kötetének címe Zenei anyanyelvünk, 
amelyben a szókapcsolat második része jellegzete-
sen lükői gondolat. Bartók Béla nyomán sokan, 
sokszor használták már a zenei anyanyelv kifeje-
zést, de Lükő Gábor külön is figyelmeztet arra, 
hogy a „mi" zenekincsünkről, a magyar hagyo-
mányról van szó, ez a miénk minden összefüggés-
ben. Több, mint száz éve tudjuk, hogy a zenénk 
egyet jelent az anyanyelvvel, ráadásul nálunk a ki-
fejezések sokasága bizonyítja, hogy az élő beszéd, 
a szó, a zene eszköze és a kettő elválaszthatatlan 
egymástól. 

„Az ürögi faluvégen szól a muzsika" ... idézi a 
népdalt , mert a zene szól, a harang szól, a síp szól. 
így mondjuk magától értetődő természetességgel, 
és tudjuk, hogy kürtszóra indul a katonaság, míg 
dobszóra vonulnak a gyerekek, és énekszó jelzi örö-
münket , bánatunkat . Tovább is sorolhatnám a pél-
dákat, de hadd hangsúlyozzam, mindeddig senki 
sem szedte össze olyan logikus rendbe a zenei 
anyanyelv szókincsét, ahogyan Lükő Gábor tette 
táblázatba sűrítve. A hangszereken más népek ját-
szanak vagy énekelnek, mint ahogyan az angol, a 
francia, a német, az orosz teszi, de a magyar nyelv 
szerint: dobol, furulyái, hegedül, sípol, orgonál, 
aki a hangszeren szól hozzánk. Ez a mi zenei anya-
nyelvünk, nem idegen tőlünk, nem valami sze-
mélytelen harmadik, hanem a kifejezési lehetősé-
günk egyik változata. Nálunk megszó/a/nak a 
hangszerek, mintha emberi nyelven szólnának. 

Lükő Gábor zenei szimbólumokról szóló írása 
a régi magyar nyelvhasználatot tudatosítja. A XIX. 
századtól kezdve egyre jobban terjed a német min-
tájú zeneoktatás nyomán, hogy a hangokat magas 
és mély hangokként ismerjük meg, pedig a magyar 
nyelv szerint vastag, öblös hangú harangok szól-
nak, és vékony, csengő hangon énekelnek a gyer-
mekek. Elsőként Lükő Gábor szedte rendbe a köl-
tészetben - Arany Jánosnál, Vörösmartynál - , 
vagy a népköltészetben fellelhető kifejezéseket, és 
tudatosította, hogy napjainkra sikerült kitörölni a 
szakmai közéletből azokat a kifejezéseket, ame-
lyek a zenei anyanyelvünk sajátjai voltak. Az eur-
ázsiai összehasonlító kutatások során Lükő Gábor 
55 nép zenei műszavait tekintette át, és arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy 54 népnél megtalálható 
a vékony hang kifejezése, és 41 esetben a vastag 
hangé. Tehát ez nem csupán magyar sajátság, de a 
most általánosan elfogadott német eredetű termi-
nus technicus helyett a zenei anyanyelvünkben a 
vastag és a vékony hang szerepel a nagy, illetve 

kis frekvenciájú hangokra vonatkozóan. Elvétve 
mondjuk, hogy a kisgyermek vékony, csengő han-
gon énekel, a vastag fa és a vékony ág reccsenése 
vastag és vékony hangot ad. A zenei tér elemzése-
kor hasonlóképpen arra a következtetésre jut, 
hogy a vízszintes helyzetben tartott hangszerek 
felső részén helyezkednek el a nagyobb frekvenci-
ájú hangok, míg alul az alacsony frekvenciájúak, 
vagyis éppen ellenkezően, mint ahogyan a német 
eredetű szóhasználat szerint a magas és az ala-
csony hangok kifejezése indukálja. 

A népdalszövegek régi stílusa kapcsán írt gon-
dolatai részben ismertek lehetnek, de a most meg-
jelent tanulmány teljes egészében itt és most olvas-
ható először. 

A zenei anyanyelv minden lényeges kérdését 
végiggondolta Lükő Gábor. E tekintetben a penta-
tónián túl a népdalszövegek régi stílusáról írt, pá-
ratlan, mindeddig figyelmen kívül hagyott írása a 
legjelentősebb. Kodály Zoltán tiszteletére 1970-
ben elkészült cikk alapvető megállapításokat kö-
zöl a népdalszövegekről. Közhelyként szokták 
mondani, hogy a dallam a szövegtől elválik, a ket-
tőnek nincs köze egymástól. A pentaton dallamvi-
lág alapos ismeretében állítja Lükő, hogy a régi stí-
lusú népdalszövegek ugyanolyan összefüggésben 
tárgyalhatók, mint ahogyan tette a zenei összefüg-
gések keresésekor. A szerteágazó verstani, jelen-
téstani, szövegszerkesztési elvek és gyakorlatok 
ismeretében rámutat arra, hogy a magyar népköl-
tészetben jelentős szerepet játszó régi stílusú nép-
daloknak hat fő jellemzője van: a négysoros stró-
fikus szerkezet; izometrikus, zömmel 6 vagy 8 szó-
tagos sorokból áll; az ismétlések refrén nélkül tár-
sulnak a dallamhoz; egy dallamsor - egy szöveg-
sort alkot; a rímek a 2. és 4. sorban visszatérnek; a 
kezdő kép fizikai világot idéz, erre hangolódik a 
második, lelki-társadalmi kép. 

Az elméleti megállapításokat nagyszámú szö-
veg elemzése után mondta ki Lükő Gábor. Az egy-
szerű szövegszerkesztést a régi stílus, alapvető sa-
játosságának tartja, és azt állítja: „A magyar nyelv 
nem szereti az érzelmeket elmesélni, elkántálni, 
kiénekelni. Egy mozdulattal, szemek és száj átvil-
lanó néma beszédével fejezi ki azt, ami benne 
öröm vagy bánat, szeretet vagy harag, vagy más 
mozdulása a világból lökött léleknek. Ez a lelki sa-
játság aztán a népköltészetünk és műirodalmunk 
egy sajátos művelési irányát magyarázza meg. 
Bármilyen tartalmú líra soha sem az érzelmek köz-
vetlen elmondásában, eléneklésében, hanem ké-
pekben, víziókban és legtöbbször mozdulatokban, 
cselekvésekben fejeződik ki." Megannyi magyar 
nyelvű változat mellett baskír, csuvas, mongol- tö-
rök és más ázsiai népektől vett párhuzammal bizo-
nyítja a rokonságot, az esztétikai és stiláris kapcso-
latot. Az elemzéssel a népköltészet belső világát 
tárja fel, olyan összefüggéseket, amelyek az egy-
szerű, csupasz szókapcsolatokon túl sűrűsödnek a 
szövegben, dallamban egyaránt. Ezek az elemzé-
sek példa értékűek Lükő tanulmányában, A ma-
gyar lélek formái című könyvében. 
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A pentatónia fontos, zenei műveltség alapvető 
kérdéseiről Lükő Gábor több jelentős tanulmányt 
írt, amelyek itthon ismeretlenek, visszhangtala-
nok, magyarul most először olvashatók. Megálla-
pításai minden valószínűség szerint új lendületet 
adnak a zenekutatáshoz. 

A rendhagyó tudósnak véleménye volt az őt 
körülvevő világról, így időszerű megjegyzéseket 
tett a kutatási eredményekről. Ezek ismeretében 
ma már megértjük magányosságát, mellőzöttsé-
gét, meg nem értett helyzetét. Éppen ezért bízunk 
abban, hogy az idő múltával, az indulatok elcsen-
desedésével a kötetben lévő tanulmányok eljutnak 
a szakemberekhez, hasznosítják az új, eddig író-
asztal fiókban lappangó írások értékeit, továbbfej-
lesztve zenei anyanyelvünkről szóló ismereteket. 
(Táton Kiadó, Bp. 2002.) 

Dr. Kriza Ildikó 

HORVÁTH ISTVÁN: 
A rovásírás ábécéje 

Megjelent a rovásírás ábécéje! Miért újdonság 
ez? Miért tekintik ezt a szakemberek szenzáció-
nak? Hiszen majd minden lexikon közli a jeleket, 
és a rovásírás hozzá tartozik a régi műveltségünk-
höz. Sokan megfejtették már az évezredes rovás-
írásokat, és rendezték a jeleket, azok variánsait a 
XX. századi tudományos elvárások szerint. Ko-
runkban egyre szélesebb körben érdeklődnek a ré-
gi magyar írásjelek iránt, és éppen ezért jelentős az 
új módszer segítségével, könnyen, gyorsan megta-
nulható módszer bemutatása. 

Horváth István a rovásírást a jól ismert pedagó-
giai módszerrel hozta emberközelbe, amikor 
mindegyik jelhez társított egy tárgyat vagy fogal-
mat, hogy annak kezdőhangja segítse a memorizá-
lást. A most megjelent kiadványban harminckét 
jel, harminckét szó, harminckét kép áll előttünk a 
latin írásbeliség sorrendjében. A rovásjelek között 
járatlanok számára ez a módszer kézenfekvő tá-
masz a jelek tanulásakor, könnyíti a memorizálást. 
De azoknak, akik régóta ismerik és használják a 
rovásírást, szintén újdonság a jelek között megta-
lálható rendszer bemutatása. Sejthető volt a G. L. P. 
hang jele közötti rokonság éppen úgy, mint az O és 
Ö közötti, de az összefüggésekről eddig senki sem 
szólt. 

Az ábécé tanításának módszere évszázadok so-
rán alakult ki. A kisgyermekek még az iskolába ke-
rülés előtt megbarátkoznak a latin betűk formájá-
val, és az írás tanulása hét éves korban tulajdon-
képpen be is fejeződik. Az átlagos felnőtt ember 
alig emlékszik arra, hogyan is tanult meg írni-ol-
vasni. A második világháborúig sokszor alkalmaz-
ták a fonomimikai módszert, vagyis a betűket egy 
kép, életkép, tárgy vagy fogalom jelentésével kap-
csolták össze. A betűk olvasását kézjelek kísérték, 
ezzel segítve az összeolvasást. E módszer ismerete 

késztette a szerzőt a rovásjelek megismerhetőségé-
re. 

A rovásírást évszázadok óta nem tanítják, és 
csoda, hogy egyáltalán fennmaradt. Számos lexi-
kon gondosan közli ugyan a rovásjeleket, de az 
összefüggések jelentőségéről, társadalmi szerepé-
ről, művelődéstörténeti értékéről nem szól. A népi 
emlékezet őrizte meg a rovást, a szó fogalmát, és a 
régi tárgyak bizonyítják az egykori írásmódot. A 
mai idősek még emlékezhetnek arra, hogy a fal-
vakban ősszel jártak a pásztorok róni. Ez azt jelen-
tette, hogy jöttek összeírni a legelőre haj tandó álla-
tokat, vagyis felrótták, hogy melyik gazda milyen 
állatot és hányat fog a legelőre hajtani a következő 
tavasszal. 

A rovásjelek formáját nehéz lett volna megje-
gyezni, ha nem kötik a mindennapos használatból 
ismert tárgyakhoz, fogalmakhoz, mégis egyik-má-
sik jel az írásgyakorlattól függetlenül megmaradt . 
A rovás P betűjét a hitelbe fogyasztott pálinka jelö-
lésére rótta a kocsmáros a kármentőre, míg a B jele 
a borivók fogyasztását jelölte. A rovásjelek amo-
lyan titkos írásnak számítottak a hitelben fogyasz-
tó vendégek előtt. Közülük a legöregebbek emlé-
kezhetnek más rovásra is, de a teljes rovás ábécét 
sem ők, sem a kocsmárosok nem használták. 

A rovás ábécé gyakorlását nem segítette a sajtó 
vagy más írás, így a közműveltségből mind jobban 
kiszorult. Ebből a tetszhalott állapotból kell 
visszahozni és a mai gyerekek elé vinni a régi kul-
túránk bizonyságát. A rovásírást nem iskolában 
tanulták, éppen ezért valami olyan módszerrel 
kellett emlékezetükbe vésni a jeleket, amelyet a 
környezetük kínált. A szókezdő hang asszociáció-
ját, a régi memorizáló módszert hívta segítségül a 
szerző a rovás ábécé megismertetéséhez. És lássa-
tok csodát, minden jel alakját sikerült olyan foga-
lommal társítani, ami akár ezer esztendővel koráb-
ban ott lehetett az emberek, gyerekek környezeté-
ben. Viszont esetenként szembesülni kellett azzal 
a ténnyel, hogy a szavaknak egy része már elavult, 
eltűnt. Ki ismeri ma a törekrostát, vagy cserényt? 
Az üyen fogalmakat a régi életmód ismeretében 
magyarázza a szerző. 

A rovásjelek valójában pálcikarajzok, ilyet 
könnyen és szívesen készít minden gyerek. így 
egyszerűbb megrajzolni a környezetünk tárgyait, 
nemcsak most, de régen is. Még a legügyetlenebb 
rajzoló is el tudja készíteni a ló, a sátor vagy a dön-
gölő pálcika rajzát. Ezzel aztán már tudta is írni az 
L, S, D jelét. Nem csoda, ha szinte minden magára 
adó ember ismerte a betűvetés tudományát , va-
gyis tudott írni, olvasni. A mai értelembe ők nem 
voltak tudósok, valójában inkább csak kibetűzték 
a szöveget, de az is nagy segítség volt a tények 
rögzítésében. Az igazán jól író, olvasó emberek ha-
mar kiemelkedtek környezetükből, szóban és írás-
ban koruk krónikásai voltak. Úgy tudjuk, hogy 
egykori adománylevelek elődei a jogarszerű botok 
voltak, arra rótták a szöveget mindaddig, amíg 
bűnnek nem minősült a régi tudás alkalmazása, 
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mivel a rovás a „pogányságot" a latin betűs írás 
pedig a kereszténység kultúráját képviselte. 

Ma már természetesen megbecsüljük az egyko-
ri írástudó ó'seink kultúrájának bizonyságát, érté-
keljük a régi tudást, és nekünk késői utódoknak 
nem csak kötelességünk az örökség továbbadása, 
de a büszkeségünk alapja is. írástudó ősök utódai 
vagyunk, akiknek kultúrája a latin írásbeliséget 
megelőző műveltségben gyökerezik. 

A rovásírást Horváth István magyarázatai te-
szik egyértelművé, amelyhez szervesen kapcso-
lódnak Tombor Balázs szemléletes képei. Horváth 
Antal fülbemászó versei nemcsak a memorizálást 
segítik, hanem esetenként találós kérdésként bőví-
tik tudásunkat . A jól szerkesztett kiadvány min-
den lapon alkalmat kínál a jelek gyakorlásához, az 
ismeretek elmélyítéséhez, és így szinte segéd-
könyv a rovásírás versenyre készülőknek. A témá-
val foglalkozó gazdag szakirodalom ismeretében 
úgy látjuk, valóban hiányt pótló kiadványként üd-
vözölhetjük Horváth István összeállítását. (Debre-
cen, 2003.) 

Dr. Kriza Ildikó 

GAZDÁNÉ OLOSZ ELLA: 

A tű csodája 
Moldvai csángó-magyar inghímek, 
erdélyi öltéstechnikák 

A kötet a korán eltávozott textilművész, Gaz-
dáné Olosz Ella (1937-1993) moldvai (1960), széki 
(1958), Törcsvár környéki (1958) gyűjtőútjai során 
megismert és elsajátított öltésfajtákat mutatja be. 

Mivel az anyag - mint a Bevezetőben olvashat-
juk - „csak részben készült kiadásra", a szöveg 
egységesítését, a szerző korai halála miatt, két kö-
zeli hozzátartozója, Szőcsné Gazda Enikő és Gazda 
Klára néprajzkutatók végezték el, s a kéziratot ők 
készítették elő kiadásra. A szöveg stiláris egysége-
sítése mellett a néprajzi szakirodalomban haszná-
latos módon, az egyszerűbb, funkcionális öltések-
től a bonyolultabbak fele haladva csoportosították 
az öltéstípusokat, s a Moldvai csángó varrottasok 
című fejezet népi terminológia repertoárját kiegé-
szítették Szentimrei Judit, Gazda Enikő, Gazda 
Klára gyűjtéseiből származó adatokkal. 

A Gazdáné Olosz Ellától származó törzsanya-
got a kötetben megelőzi Szőcsné Gazda Enikőnek 
a szerzőről és a szövegközlésről, a moldvai csángó 
viseletről írt Bevezetője, illetve Gazda Klára A hím-
zéskultúra legrégibb rétegeiről szóló tanulmánya, 
amelyben a moldvai csángó öltések technikai sajá-
tosságainak, jellegzetes terminológiájának vizsgá-
lata. Az öltések önállósulási folyamatának nyo-
mon követése mellett arra is keresi a választ, hogy 
mivel magyarázható a régies állapot konzerváló-
dása a vizsgált területek - s különösen a moldvai 
csángók - hímzéskultúrájában. 

A Moldvai csángó varrottasok címet viselő első 
rész 70 hímzéstechnika és női inghím bemutatásá-
ban megtalálhatjuk azok falvankénti megnevezé-
sét, technikai leírását, alkalmazási területét, előfor-
dulási helyét, a hímzőfonal fajtáját, a jellemző mo-
tívumkombinációkat, a jellegzetes színpárosításo-
kat. A leírás az adatközlő nevének, korának, a 
gyűjtés időpontjának rögzítésével zárul. Minden 
hímnél egyetlen adatközlő szerepel, a mintaismét-
lődéseknél csupán a helységenként eltérő megne-
vezés van külön jelölve. A leírásokat pontos, öltés-
lépésekre bontott, szemléletes rajzok, rajz-sorok 
egészítik ki, amelyek mellett megtalálhatjuk min-
den egyes öltés, motívum hímzett mustráját is. 

A kötet második része, A széki öltésmódok című 
fejezet a szerző 1958-as gyűjtésének eredményeit 
összegezi. A hat alfejezetbe (Alapöltés, szegés, kö-
tés; Ráncolások; Lapos öltések; Átcsavarásos és 
szálvonásos öltések; Az írásos utáni varrottasok 
öltései; Kelmehímzések) rendezett 21 öltésmód 
technikai leírása mellett a szerző itt is kitér az öl-
tésmódok alkalmazási területére (ezek köre jóval 
tágabb, mint az előző rész esetében: női és férfiin-
gek, gatyák, kötények, lepedők, zsákok, párna-
csúpok, abroszok széleinek összeillesztése), színe-
zésére is. A fejezet élére a kézirat rendezői a szerző 
1980-ban megjelent, azonos című tanulmányának 
rövidített változatát helyezték. A széki népművé-
szet korabeli épségének csodáját a szerző a széki 
asszonyoknak a hagyományokhoz való erős ra-
gaszkodásával magyarázza. Az egyszerű, sokszor 
alig észrevehető hímek esztétikai értékét ésszerű-
ségük, célszerűségük, anyagszerűségük harmóni-
ájában látja. 

A kötet harmadik része Törcsvár vidéki román öl-
tések román és magyar megnevezését, technikai le-
írását, felhasználási területét, alapanyagát, a gyűj-
tés helyét és idejét, alkalmanként adatközlőjét és 
annak korát, minden öltésfajtához szemléletes raj-
zot, hímzett mustrát tartalmaz. 

A kötetet szó- és irodalomjegyzék zárja. 
Amint Szőcsné Gazda Enikő a kötet bevezető-

jében hangsúlyozza, Gazdáné Olosz Ella nem tar-
totta magát néprajzosnak, a népi hímzéseket első-
sorban a textilművész szemével vizsgálta: csodálta 
tiszta szerkezetüket, bátor színkomponálásukat, 
formai, technikai gazdagságukat. De épp a textil-
művész érzékenysége volt képes a formák, techni-
kák pontos megragadására, művészi szintű megje-
lenítésére. S mint ilyen, nagy szolgálatot tett a nép-
rajztudománynak is: a nagy, átfogó jellegű népraj-
zi tanulmánykötetek mellett Gazdáné Olosz Ella 
pontos, részletes, mindenre figyelő leírásai, egyér-
telmű, szemléletes rajzai teszik lehetővé a mold-
vai, a széki vagy akár a Törcsvár környéki hímzé-
sek általa bemutatott részének pontos rekonstruál-
hatóságát, a hímek, a terminológia későbbi össze-
hasonlító jellegű kutatásokban való felhasználá-
sát. 

Néhány pillantást vethettem - még a könyv 
megjelenése előtt - az eredeti kéziratra is, s elbű-
völt mívessége, finomsága, a pontos, tussal húzott 
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rajzokból, a kézirat lapjaira egyenként ráerősített 
hímzett mustrákból áradó szeretet, odaadás cso-
dája. 

Találó hát a cím: a tű csodája! Mert hát csoda az, 
mit emberi lelemény, szépérzék és kézügyesség 
egy ilyen egyszerű kis munkaeszközzel létrehoz-
hat. Mint ahogyan csodának számít az alkotás 
mindent feledtető, megnemesítő békéje is. Gaz-
dáné Olosz Ella könyve ehhez is lehetőséget kínál. 

(Pro- Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2001.) 
Tötszegi Tekla 

HARANGOZÓ IMRE: 
Sokat gondolkodtam a régi atyákról 

Alcíme szerint a magyar nép ősi hitvilágáról és vi-
lágképéről, vagyis a magyarság hagyományvilágá-
nak hajszálgyökérzetéről, őseink gondolkodásá-
nak, világszemléletének mitikus háttereiről szól az 
újkígyósi Ipolyi Arnold Népfőiskola vezetőjének 
új könyve. Azokról a kevéssé ismert, mert elfele-
dett, vagy szándékosan elfeledtetett erőkről, von-
zásokról és kapcsolatokról, amelyekből nemzeti 
identitásunk, azonosságtudatunk épül, épülnie 
kell. Amiket a láncaitól többé-kevésbé megszaba-
dult magyarságtudomány egyre eredményeseb-
ben hoz felszínre a gyöngyhalászokhoz hasonló 
elszántsággal és veszedelmek közepette. 

Persze fölmerül a kérdés: szükségünk van-e 
egyáltalában a XXI. század, vagyis a III. évezred 
elején, Európa közepén, az Uniónak nevezett in-
tézménybe való betuszkoltatásunk küszöbén arra, 
hogy a hagyományainkkal foglalkozzunk? A vá-
lasz egyértelmű: igen! Soha nem volt rá nagyobb 
szükségünk, mint éppen most. Amiként Kodály 
Zoltán írta: ,Antikor egy ledöntött nemzet újjá akarja 
magát építeni, szüksége van, inkább, mint valaha, a ha-
gyomány minden porszemecskéjére". 

A másik kérdés: lehet-e újat mondani ebben e 
témában, és főként: tud-e újat mondani egy olyan 
ember, aki végzettségét tekintve nem néprajztu-
dós, n e m folklorista, nem őstörténész? Tud-e újat 
mondani ebben a bonyolult kérdéskörben az, aki 
nem valamely egyetem tanszékén, vagy akadémi-
ai kutatóhelyén kapja a fizetését? Hozzányúlhat-e 
nemzeti gyökereinkhez, vizsgálhatja-e identitá-
sunk építőanyagait, aki nem a tudomány kijelölt, 
kitaposott, maghatározott útjait járja, aki időben és 
térben való kalandozásokra, saját ösztöneire ala-
pozott gondolkodásra vállalkozik? Aki csak három 
diplomával rendelkező hitoktató, aki csak olvas-
mányaiból, saját és mások gyűjtéseiből ismeri és 
műveli a témát, csak a saját fejével gondolkozik a 
címben szereplő régi atyákról. 

És egyáltalában! Ki ez a Harangozó Imre? 
Leginkább egy fához tudnám hasonlítani. 

Mélyre nyúlnak a gyökerei: újkígyósi földész őseit a 
XIX. század elejéig követi vissza, s nem hiszem, 
hogy különösebb fáradságába kerülne, ha az elő-
dök Szegedről való betelepülése előtti korban is fel 
akarná gombolyítani családja fonalát. Vaskos a tör-
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zse (próbálja meg valaki átfogni), m é g képletesen 
is: talán húsz esztendeje ismerem, s lenyűgöző az a 
tudásmennyiség, amit olvasmányaiból, gyűjtései-
ből összeszedett, fölhalmozott és - hogy a fáról 
szóló képnél maradjunk - lombozatként kibontott, 
termésként megérlelt. Harmincnyolc évesen, ke-
nyérkereső és családfenntartó munkája mellett hét 
könyve jelent meg, valamennyi hagyományvilá-
gunk hajszálgyökérzetéről szól. Ez a nyolcadik, 
amit a kezemben tartok. 

Lássuk először is tartalmának szerkezetét! 
Bosnyák Sándornak az a levele vezeti be a 

könyvet, amit a szerzőnek írt a kézirat első olvasá-
sa után. Szemmel láthatóan nem előszónak készült 
ez az írás, több annál: a fegyvertárs baráti kézszo-
rítása. Ezt követi a könyv törzsanyaga, ami 13 ki-
sebb-nagyobb írásból áll. Műfajilag talán tudo-
mánytörténeti esszéknek lehetne nevezni őket, fő 
erősségük a szuggesztivitás, az ismeretek világos 
-horribile dictu - érthető, magyar nyelven történő 
megfogalmazása. 

Miről szólnak ezek az írások? 
Arról, hogy eleink világnézetétől, értékrendjé-

től mennyire nem volt idegen a keresztény gon-
dolkodásmód, az „egy Isten"-ben való hit. Arról, 
hogy a számoknak mágikus szerepük és jelentősé-
gük van mind a magyar népi vallásosságban, 
mind pedig a keresztény tanításban, s ezek igen 
gyakran rímelnek egymással. Arról, hogy a bo-
szorkányperek és a boszorkányokkal kapcsolatos 
hiedelemanyag a mágikus gondolkodás tovább-
élésének bizonyítéka. A szerző azon tűnődik: mi-
ért, hogy a magyar táltos, ha betér valahová, tejet 
kér a háziaktól, néphagyományunk boszorkánya 
pedig praktikájával éppen a tehenek tejét veszi el. 
A tej tehát mindkét hiedelemlénynél jelképes je-
lentőségű. 

Arról is hírt adnak ezek az írások, hogy mit 
kell, mit érdemes tudni az életfáról, a világfáról, 
népmeséink tetejetlen fájáról s mindennek mi köze 
az édenbeli tudás fájához, vagy Krisztus keresztfá-
jához. Táltosokról, veszettorvosokról, halottlátók-
ról, szentemberekről is szólnak ezek az esszék, 
ezek a mitikus miniatúrák, s Harangozó megkoc-
káztatja azt a feltevést, hogy „a szentember nem más, 
mint a keresztény táltos". Mintha csak táltos köl-
tőnk, Ady Endre „Egy párizsi hajnalon" című ver-
sének érzésvilágát idézné: „Én pap vagyok, de po-
gány pap, pogány." 

Olvashatunk a továbbiakban a kígyó és az em-
ber mágikus, megszentelt kapcsolatáról, mert a kí-
gyó lehet a baj okozója, de lehet életet mentő állat 
is. Népmeséink kicsi kígyója, kicsi kígyó királyfia 
mindig segítségére siet a hősnek, semmi köze ah-
hoz a nagy fene sárkányhoz, amit a kiskondások, a 
legkisebb gyermekek - vagy éppen maga Szent 
György - szoktak volt nehéz küzdelemben legyőz-
ni. Harangozó remek, a humort sem nélkülöző 
szellemi teljesítménye hiedelemvilágunk sárká-
nyainak „rendszertani" számbavétele és besorolá-
sa. 

Üzennek ezek az írások a kapuról, mint az em-
beri élet különböző kultikus és hétköznapi terei-



nek határolójáról; aztán a régi magyarok Boldog-
asszonyának Szűz Máriában, a gyimesiek Babba 
Máriájában való újjászületésének formáiról, a rein-
karnáció tanulságairól; továbbá egynéhány, a ha-
gyományban máig élő, talán pogány-kori kisisten-
ről, mint az erdei leány, a vízi ember, a rekegő, a 
lüdérc, a muma, a szőrös mukuj, vagy a bankos. 

Harangozó Imre legtöbbször csak felvet egy-
egy témát, összefüggést, jelenséget. Sokszor csak 
úgy érinti, mint fecske a vizet, amikor felkap belő-
le egy-egy kortyot. Valóban vázlatról van szó, 
amint a könyv alcímében maga is jelzi; útkeresés, 
amint Bosnyák Sándor a bevezető levélben megfo-
galmazta. Csak remélhetjük, hogy ezt a sok pom-
pás ötletet, eszmevillanást a szerző nem hagyja 
vázlatban, kidolgozza majd és megérleli kultúrá-
kon, vallásokon, világokon átívelő fölismeréseit. 

Bármennyire is szerteágazó Harangozó Imre 
érdeklődése, bármennyire is sokrétű könyvének 
anyaga, minden fejezetében, fejezetecskéjében, de 
még a tördeléskor üresen maradt helyek felhasz-
nálására való ima-, ráolvasás-, szentének közlé-
sekben is egyetlen nagy, vezérlő, transzcendens 
szándék érvényesül: a magyar műveltség univerzu-
mában a hagyományos népi hitvilág és a keresztény ta-
nítás, a táltosok világképében élő, az íjfeszítő népek és a 
kereszténység világnézetének, értékrendjének egybeil-
lesztése, kontinuitásának, folyamatosságának bizonyí-
tása. 

Lehetetlenre vállalkozott volna Harangozó? 
Olyannyira nem, hogy néha úgy tűnik, kézen-

fekvő dolgokat bizonygat, noha nagyon jól tudjuk, 
hogy bármennyire evidens is például Archimé-
desz törvénye, előbb föl kellett azt fedezni. Vagy 
éppen az összefüggések logikus levezetése, szem-
léletes bemutatása, példákkal való alátámasztása 
révén érezzük tételeit maguktól értetődőknek? Pe-
dig csupán - bizonyítottak. De ha maradt is volna 
bennem, a - korántsem szakember, inkább csak 
„tájékozottan laikus" -olvasóban kétség Harango-
zó Imre eszmefuttatásainak megalapozottsága 
iránt, az is szertefoszlott, amikor könyvét elvégez-
ve, nem sok idő múlva kinyitottam a Vigília 2003. 
augusztusi számát. Ott ugyanis Dávid Katalin 

művészettörténész „A kereszt mint jel és ereklye" cí-
mű tanulmányában a következőket olvasom: „nem 
tudom, van-e még egy olyan nép, amely úgy lett keresz-
ténnyé, hogy értékeit nem tagadta meg, hanem átemelte 
a kereszténységbe. Úgy szeretem fogalmazni, hogy érté-
keit megkeresztelte." Bizony, olyan ez, mint mikor 
két, mesterien összehangolt harang egymás szavá-
ra felelve hirdeti Isten dicsőségét. 

Van Harangozó Imre gondolkodó könyvének 
egy Függeléke is. Sokat gondolkoztam - mint ő a 
régi atyákról - azon, hogy miért kerültek függe-
lékbe, appendixbe, ezek az írások. Szerintem 
ugyanis semmivel sem csekélyebb értékűek, még 
csak nem is képviselnek más értéket, mint a „törzs 
anyagnak" nevezett részben szereplők. Egyáltalá-
ban nem függelék ez a rész, hanem a lombját és vi-
rágját bontó fa gyökérzete. Itt kaptak helyet a szer-
ző olyan írásai, amelyek nem a valóság égi mását 
keresik, hanem evilágiak, hogy úgy mondjam: 
röghözkötöttek. 

Olvashatunk itt a magyar fóldészember -
mennyivel szebb és kifejezőbb ez, mint a rosszízű-
vé vált paraszt szavunk - és a föld természetessé-
gében is mitikus kapcsolatáról, egy udvarhely-
széki székely szentemberről, valamint hét alföldi 
búcsújáróhely kialakulásáról és kultuszáról. Ezek 
az írások is vázlatosak, alaposabb kidolgozást ígé-
rők, de így is rendkívül gazdag ismeretanyagot 
nyújtanak. 

Milyen szerepük van ezeknek a röghözkötött 
munkáknak a régi atyákhoz szálló gondolatok-
hoz? Harangozó Imre Anteus-i ember. Ahhoz a 
görög mitológiai hőshöz hasonló, aki a szárnyalás-
hoz szükséges erőt a föld ismételt megérintésétől 
nyerte. Könyvének anyaga ettől az egyharmadnyi, 
„Függelék"-nek nevezett résztől lett kiegyensú-
lyozott. Az ebben elhelyezett, pontosan, sokszor 
aprólékosan leírt anyag jelenti a régi atyákról való 
gondolkodás szellemi teljesítményének aranyfe-
dezetét. 

(A Magyar őstörténeti Kutató és Kiadó Köz-
pont Kft. „Túrán Könyvek" sorozata. Bp. 2003.) 

Halász Péter 

Csuba Ferenc békési táltos „fene nagy kan" sárkánnyal (Szűcs Sándor közlése nyomán) 
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