
KÖNYVESPOLC 
Veszprém Megyei Honismereti 
Tanulmányok XXI. 

A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület ál-
tal felkért szerkesztőbizottság úgy döntött, hogy 
folytatja a sikeres XX. kötettel megindított témát, 
így az ember és a háború összefüggéseinek az 
elemzését. Ebben a kötetben is elsősorban a hábo-
rúk korát idézzük fel a különböző írásokkal. „Nem 
hadvezérek, nem született katonák nyilatkoznak 
meg kötetünk lapjain, hanem olyan egyszerű em-
berek, akik a sors kényszeréből váltak a háborús 
idők hétköznapi hőseivé, hétköznapi áldozataivá" 
- írja Somfai Balázs, a Megyei Levéltár igazga-
tó-helyettese, szerkesztő előszavában. Egy szaba-
dabb és felelősséget szabadon vállaló világnak kel-
lett eljönnie ahhoz, hogy fél évszázados fájdal-
munkat kibeszélhessük. Nyíltan szólunk a hadi-
foglyok sorsáról, a Nyugatra kényszerített gyerek-
ember leventék különös kalandjairól, a bombázá-
sok, az ostromok, a frontok átélőinek rettenetéről 
vagy a felszabadult munkaszolgálatosok keleti 
fogságba hurcolásáról. Kötetünk idevonatkozó írá-
saival próbál hozzájárulni ember és háború viszo-
nyának humanista töltetű bemutatásához. 

A kötet első fejezetében dr. Hud i József levéltár 
vezetőnek: A falumonográfia múltja és jelene Ma-
gyarországon előadását adjuk közre, majd Már-
kusné Vörös Hajnalka levéltáros ismerteti a hely-
történeti monográfiákat Veszprém megyében 1990 
és 2002 között. A kutatók munkáját segíti a szerzők 
és a települések neve szerinti helytörténeti monog-
ráfiák ismertetése. 

Az Ember és háború fejezet bevezető írásában 
Mihók Imre eleveníti fel Dudar 1944-45-ös esemé-
nyeit. A I. világháborút idézik fel írásaikban H. 
Szabó Lajos és Rainer Pál, míg a 11. világháború és 
következményei fejezetet Reichert Henrik: A né-
met megszállástól az orosz „felszabadulásig" című 
írása vezeti be. Az utóbbi egy veszprémi piarista 
diák élményeit mondja el a háborús kor napjaiban. 
Regenye Emil utász őrvezető 1942/1943-ban író-
dott oroszországi leveleit ismerteti Rainer Pál, 
majd Somfainé Pados Mária írása következik 
Breuer Gyula pápai kereskedő élményeiről a zsi-
dóüldözés idejéből. 1944. október-november hóna-
pokban játszódó szentkirályszabadjai emléktöre-
dékeket vetett papírra Gát László. Szabó Géza Di-
áksors 1944-1945-ben, Wöller István pedig Leven-
teként idegen földön címet adta dolgozatának. Ha-
difogsága történetével ismerteti meg az olvasót 
Karika Kálmán. Vajda Mihályné Bakonytamási 
község 1944-45-ös életéről írt. Tatai Zoltán a bódéi 
Klein Jenő légiós éveiről ad hiteles képet. 

A Hírek, évfordulók, események fejezetben 
egyesületünk tagjai írtak a tavalyi Rákóczi-vetél-
kedőről, a Deák-emlékév megyei eseményeiről, a 
tapolcai Mayer Katalin sikeres Deák pályázatáról, 
a New-York-i Kossuth-zarándokútról, az alsóörsi 
ballada-sorsokról, a doni katasztrófa áldozatairól, 

az alsóörsi Iklódy-Szabó János életművéről, a 100 
éve született tapolcai dr. Lodner Nándorról , vala-
mint Abdi pasa budai emlékművének Veszprém 
megyei vonatkozásáról. 

A Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok 
XXI. kötetének megjelenését a Veszprém Megye 
Kultúrájáért Közalapítvány anyagi támogatása tet-
te lehetővé. 

Bándi László 

„A nyelv ma néktek végső menedéktek..." 
Reményik Sándornak, a nagy hatású kolozsvári 

költőnek az 1920-as évek elején írt „Az ige" című 
verséből emelték ki a szerkesztők annak a kötetnek 
a címét, amelyet verses és értekező szemelvények-
ből állítottak össze. „Küzdelem a magyar nyelvért 
a három régióban" - ez az alcím igazít el a 200 ol-
dalas kötet tartalmáról. Maróti István és Székely 
András Bertalan a nemzettudat és az anyanyelv 
ápolását szolgálja az Anyanyelvápolók Szövetsége 
által 2002-ben kiadott könyv összeállításával, 
melynek írásai gazdag mondandókkal ösztönzést 
adnak az azonosságtudat őrzéséhez. A három ré-
gió az anyaországra, a tőle elszakított Kárpát-me-
dencei területekre és a nyugati szétszórtságban 
élőkre vonatkozik; a szerzők Budapestről, Pécsről, 
Nagykállóból, Újvidékről, Lendváról, Kolozsvár-
ról, Szepsiszentgyörgyből, Szabófalváról, Klézsé-
ről, Kassáról, Pozsonyból, Révkomáromból, Bereg-
szászról, Mezőváriból; Kölnből, Bécsből, Amster-
damból, Bázelből küldik üzeneteiket. A kötet élére 
helyezett Reményik-vers voltaképpen olyan hang-
ütés, amely visszhangzik a többi szerző szavaiban, 
akik a nyelvkérdést a maga összetettségében fog-
ják fel. Amellett, hogy a nyelvnek a nemzetmegtar-
tó erejéről tesznek hitet, fölhangzanak belőle a fi-
gyelmeztetések is - „vigyázzatok ma jól, mikor be-
széltek!" - e kincs jellemzőinek, árnyalatainak 
megtartására. 

E könyv egyrészt a Szent László Akadémia 
Kárpát-medencei régió tanszékének kezdeménye-
zéseiből, másrészt az Anyanyelvápolók Szövetsé-
ge törekvéseiből született, s fő jellemzője, hogy a 
szív (a líra) és az ész (az esszé) eltérő és egymást ki-
egészítő megközelítései által kelt rezonanciát az ol-
vasóban. Farkas Árpád, Kányádi Sándor, Lászlóffy 
Aladár, Magyari Lajos, Lakatos Demeter, Ács Kár-
oly, Szügyi Zoltán, Kontra Ferenc, Bence Lajos, 
Báthori Csaba, Gál Sándor, Gyurcsó István, Vári 
Fábián László, Kibédi Varga Áron, Szabó Ferenc, 
Ratkó József és Szabó Lőrinc versei közvetítik a 
személyes vallomást és tanúságtételt; a nyelválla-
pot és nyelvhasználat helyzetének tudós elemzése 
pedig Péntek János, Ágoston Mihály, Faragó Fe-
renc, Szépfalusi István, Sidó Zoltán, Csernyicskó 
István, Kovács Andor írásaiban történik meg; az 
utóbbiakhoz csatakoznak a hazai nyelvvédelem 
feladatairól és a csángókról folytatott két kerekasz-
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tal-beszélgetés résztvevői: Balázs Géza, Grétsy 
László, Kurucz Gyula és Pozsgay Imre, illetve Fo-
dor Katalin, Petrás Mária, Duma András és Halász 
Péter. A legfőbb, a leghangsúlyosabban említett 
közös mondandó így foglalható össze: nyelvünk a 
nemzeti önismeret és önmegőrzés legfontosabb 
eszköze, s ha ennek használatában meggyengü-
lünk, akkor nemzeti létünkben sérülünk meg. 

Vajon vészharangot kongatnak a költők, ami-
kor végső menedékről beszélnek? Kétségtelen, 
hogy a fenyegetettség az egyik megszólalásra ser-
kentő élményük. Hiszen vízözön közeledtét érzik, 
amely elől menekülve a bárkában össze kell gyűj-
tenünk szavainkat; ott a veszély, hogy „morzsoló-
dunk mint a homokkő keményebb kövekhez ütőd-
ve"; fájó élmény, hogy „az unokák a nagyszülőket 
sem értik"; ijeszt a rémkép, hogy „várakozás vagy 
szétszóródás sorsa e népnek". Felhangzik azonban 
a biztatás is, a munkára, cselekvésre serkentés: 
„Csak csend ne legyen". S ott a hitvallás, hogy a 
költők lelke az anyanyelvnek az iskolája; ott a 
meggyőződés, hogy törött kardként is felmagaslik 
ez a törékeny kincs. Kitűnő ötletük tehát a szer-
kesztőknek, hogy az értekező szövegek közé költe-
ményeket helyeztek ezek ugyanis a helyzetkép 
drámaiságát fokozzák, egyben azonban bizonyít-
ják a költői szó teremtő erejét, sugallják a megma-
radás esélyét. A „végső menedék"-ből, Noé bárká-
jából bújhat elő a jövő. 

És mit mondanak a tudósok, a magyar nyelv 
helyzetének elemzői? Először is rámutatnak a 
nyelv számos dimenziójára, a társadalmi, a földraj-
zi, a történeti, a pszichikai vonatkozásokra. Figye-
lembe veszik a tényt, hogy a századokon át kiala-
kult nyelvhelyzet a XX. században erőteljesen vál-
tozni kezdett. Trianon után az anyaországtól elsza-
kadt területeken a nyelvek viszonyának és státusá-
nak módosulása hozta ezt magával, ott ugyanis a 
magyar nyelv alárendeltté, kiszolgáltatottá és véd-
telenné vált; megjelent a nyelvcsere, a kevertnyel-
vűség. Kedvezőtlenül változott az anyanyelvhez 
való kapcsolat. Új tendenciák ott is jelentkeztek 
azonban, ahol nem kisebbségi nyelvként beszélik a 
magyart, hiszen tapasztaljuk - ahogyan egyik 
nyelvészünk mondja - , hogy a politika „devalválta 
a szavak jelentését, és feketepiaci áru lett a beszéd 
és az írás hitele". A nyelv használata magatartás is, 
s ha az erkölcs és az ízlés silányul, a beszéd és az 
írás is szegényedik; a nemzeti elsorvadással együtt 
jár az anyanyelvi leépülés. 

A kötet árnyalt és elmélyedt vizsgálódás alap-
ján mutatja be a magyar nyelv helyzetét Erdély-
ben, a Vajdaságban, Horvátországban, Szlovéniá-
ban, Ausztriában, Szlovákiában, a Kárpátalján, a 
nyugat-európai szórványban. Érdemes ezeket az 
elemzéseket elolvasni, elgondolkodni rajtuk! Hoz-
zájuk képest valamivel halványabb a hazai nyelv-
védelem helyzetének és lehetőségeinek bemutatá-
sa (erről ugyanis nem tanulmányban, hanem kö-
tetlen beszélgetésben adnak számot), igaz azon-
ban, hogy e kérdéskör felől gazdag irodalomban 
tájékozódhatunk. Ha a teendőt keressük, az így fo-
galmazódik meg - az egyik jeles előadót követve s 
egyszerűen szólva - : „a határainkon belül elsősor-
ban a nemzeti nyelv fontosságának felismertetése 
napjainkban a legfontosabb feladat", a határokon 

túl pedig az anyanyelv elismertetése, hogy haszná-
lata ne szoruljon csupán a családi élet keretei közé. 

A kötetben közzétett előadások, esszék, versek 
tágítják látókörünket, megmozgatják gondolatain-
kat, felismerésekhez vezetnek el, s megmutatják a 
cselekvés irányait. Hasznos lenne, ha ez a könyv 
széles körben elterjedve oszlatná a közömbössé-
get, ösztönözné a felelősségérzetet és a szolidari-
tást. 

Koviíls Dániel 

M Á N D I C S MIHÁLY: 
Egy élet emlékei 

„Megtettem, amit megtehettem." E gondolat a 
mottója Mándics Mihály - MiDo Mandié: nemrégi-
ben megjelent kötetének. Amint a cím is sejteti, a 
könyv visszatekintő számadás akar lenni, amely-
ben évek, évtizedek termékeny munkásságának 
termését kívánja összegezni. A kötet kimondatla-
nul is köszöntője a 77 éves szerzőnek, amit ő maga 
életírásnak nevez. A könyv csak azoknak az írásai-
nak tömörített változatait tartalmazza, amelyek 
ma már másutt nem, vagy nehezen érhetők el. Ez a 
gazdag kiadvány azonban csak kicsiny tükre 
Mándics Mihály teljes kutatói, teremtő és publiká-
ló tevékenységének, amit a 78 oldalas nyomdai 
bibliográfiája is bizonyít. 

Mándics Mihály, azaz MiSo Mandiő ... Két nyel-
ven! Magyarul és horvátul is. Ugyanis a Bács-Kis-
kun megyei Csávolyon bunyevác-horvát család-
ban született, ahol a két nyelv, a két nép kultúrája 
természetes módon találkozott otthon a családban 
és szülőfaluja mindennapi életében. Kutatásai, írá-
sai is többnyire két nyelven készülnek és jelennek 
meg. Sőt! Mivel születése, sorsa őt nemcsak a két 
nép kultúrájának mezsgyéjére állította, hanem a 
2200 lakosú Csávolyon - mint megannyi más bács-
kai településen - harmadikként német lakosság is 
él, úgy érzi, hogy kötelessége e három etnikai cso-
port kutatásának terhét is magára vállalnia. 

Az elemi iskola alsó osztályait szülőfalujában, a 
polgári iskola négy osztályát Baján végezte. Taní-
tóképző intézeti tanulmányait Kalocsán kezdte 
meg, majd a háború után Bajai Tanítóképző Inté-
zetben folytatta, és ott szerzett tanítói oklevelet 
1948-ban. Tanítói pályafutása rövid ideig a Csá-
volyhoz közeli Józsefháza majorban kezdődött, 
1949-ben a csávolyi önálló „délszláv", azaz bunye-
vác-horvát iskolának tanítója lett. Hat év után már 
a központi iskola igazgatóhelyettese, majd igazga-
tója. Időközben levelező úton szaktanítói, majd 
1970-ben a (Szegedi Egyetem Bölcsész Karán taná-
ri diplomát szerzett. Felkészültségének bizonyíté-
kaként 1987-ben a történelemtudományok egyete-
mi doktori címet is elnyerte. 

Mint közéleti ember - az iskolaigazgatói felada-
tai mellett - 1963-1981 között a bajai járás ország-
gyűlési képviselője. Az 1970-es években előbb alel-
nöke, majd 1973-1981 között főtitkára a Magyaror-
szági Délszlávok Demokratikus Szövetségének. Orszá-
gos teendői ekkor Budapestre szólítják. Megbíza-
tása lejártával 1982-ben családjával együtt vissza-
költözött falujába, ahol a szívéhez legközelebb álló 
foglalkozáshoz, a pedagógiai pályához tért vissza: 
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újból iskolaigazgató lett Csávolyon. Számos kitün-
tetése között is a tanító-tanári munkásságáért ka-
pott „Apáczai Csere János Díjra" a legbüszkébb. 

Széleskörű érdeklődése és munkálkodása nem-
csak az oktatás, közművelődés, társadalom- és 
nemzetiségpolitika területére terjedt ki, hanem a 
honismeret és a néprajz világa is vonzotta. így tör-
tént, hogy kezdettől résztvevője volt az országos 
honismereti mozgalom kibontakozásának. Annak 
- ma már mint Honismereti Szövetségnek - napja-
inkig tevékeny munkatársa és tiszteletbeli, örökös 
tagja. Amint mondja: „...ott voltam a honismereti 
mozgalom bölcsőjénél..., sok tudós emberrel volt alkal-
mam megismerkedni. Nem tudom elfeledni kisugárzá-
sukat. Sokat tanultam tőlük. Közülük is néhány olyan 
kiemelkedő' egyéniséggel dolgozhattam együtt, mint: 
Ortutay Gyula, Erdei Ferenc, Székely György, Benda 
Kálmán, Enyedi György akadémikusok, Pozsgay Imre, 
Romány Pál, Ábrahám Kálmán, Gosztonyi ]ános mi-
niszterek, miniszterhelyettesek (...) s mások." Beszélge-
téseink során Mándics Mihály szívesen emlékezett 
azokra a barátaira is, akik a szocializmus évtizedei-
ben kiemelkedő megyei vezetőként európai di-
menziókban tudtak gondolkodni, s az utókor szá-
mára maradandó értéket alkottak. Köztük 
Bács-Kiskun megyében Gajdócsi István, Vas megye 
elnökére Gonda Györgyre, Baranyában Takács Gyulá-
ra, Tolna megyében Kolta Lászlóra, Csongrádban Ju-
hász Antalra s sok más, kiemelkedő múzeumalapí-
tó, város- és műemlékmentő kortársára. 

Közművelődési tevékenységének köszönhető-
en Csávolyon olyan nevezetes személyiségek, írók, 
művészek is megfordultak, mint Szabó Pál, Hegedűs 
Géza, Csoóri Sándor, Váczy Mihály írók. Kulin György 
a tudós és sokan mások. 

Mándics Mihály életében a helytörténeti-honis-
mereti munka nem különült e l a néprajztól. Nála a 
feltárás, az újraalkotás, publikáció komplexen je-
lentkezik. Egyformán érdekli őt a régebbi és újkori 
irodalmunk, helytörténetünk, az emberi sors, falu-
jának múltja és jelene. Levéltárak, könyvtárak rej-
tett dokumentumai éppúgy, mint egy frontról ha-
zaküldött levél, termelőszövetkezeti jegyzőkönyv, 
egy régi bunyevác öltözék, vagy koromtól patinás 
egyszerű cserépfazék. Az 1960-as évek végén álta-
la alapított fa lumúzeum ma már több mint 4000 
tárgyat őriz. Az akkori időkben e területen úttörő-
nek számított, más helytörténeti múzeum számára 
is például szolgált. 

ő indította el a Csávolyi Helytörténeti Füzeteket, 
amely sorozatban eddig 16 munkája jelent meg. 
Főbb önálló tanulmánykötetei: 1. Csávoly község 
800 éves krónikájából. Debrecen, 1984.; 2. A ma-
gyarországi bunyevác-horvátok története. (Povi-
jest bunjevaékih Hrvata u Madjarskoj) Kecskemét, 
1996., 192. old.; 3. Milassin Miklós - a csávolyi szü-
letésű püspök - életútja. Baja, 1996., 122. old.; 4. 
Petres János - a csávolyi esperes plébános - író és 
költő életútja. Baja, 1997., 312. old. 5. A csávolyi bu-
nyevácok. (Íz baätine iavoljskih Hrvata Bunjevaca) 
Baja, 1998., 312. old.; 6. Csávolyi emlékhelyek. Ba-
ja, 2000., 330. old.; 7. Csávoly az évezredben. Baja, 
2000., 220. old.; 8. Csávolyi parasztok. Baja, 2000., 
394. old.; 9. Vjerski 2ivot katolika u Éavolju. (A 
csávolyi katolikusok története) Baja, 2002., 263. 

old.; 10. Az emberélet fordulói. (Prekretnice u 
Covjekovom 2ivotu) Baja, 2002., 340. old. 

Mándics Mihály 1990 óta tagja a Magyar Nép-
rajzi Társaságnak. Jelentősebb néprajzi tanulmá-
nyai részben a Néprajzi Társaság által 1975 óta ki-
adott Etnografija Juinih Slavena u Madarskoj (A ma-
gyarországi délszlávok néprajza), illetve 1993-tól az 
Etnografija Hrvata u Madarskoj (A magyarországi hor-
vátok néprajza) című tanulmánykötetekben jelen-
nek meg. (A csávolyi bunyevácok lakodalmi szokásai, 
1975; Aratás és aratóünnep Csávolyon, 1996; Egy csá-
volyi pásztordinasztia, 1999; Női munkák Csávolyon, 
2002; A téli ünnepkör babonái és szokásai a csávolyi bu-
nyevácoknál; Rokonsági terminológia Csávolyon; Asz-
szonysors stb.) Bibliográfiáját lapozgatva kitűnik, 
hogy a fentieken kívül még több száz az olyan rö-
videbb-hosszabb írásainak a száma, amelyeket kü-
lönböző folyóiratokban, újságokban, kalendáriu-
mokban jelentetett meg magyar, horvát, szerb, né-
met nyelven, köztük számos néprajzi írást is. 

Falujában ma már legendaként emlegetik, hogy 
az 1950-es nehéz években ő mentette meg a község 
két neves műemlékét. Ugyanis az 1937-ben épült 
központi iskola bejárati falára id. Éber Sándor ne-
ves bajai freskófestő által készített két művészi 
szgraffitó került: Az egyik, Szent István a Boldog-
ságos Szűz Máriának ajánlja fel a magyar koronát; 
a másik. Engedjétek hozzám a kisdedeket. A meg-
szorítások idején az ő érdeme, hogy a leveretés he-
lyett csupán szocialista jellegű, fém dombormű le-
mezekkel fedték el. így az értékes műalkotások a 
társadalmi változások után sértetlenül kerülhettek 
ismét elő. 

Bár az örökké szervező, tevékeny Mándics Mi-
hály egészsége sem a régi, ennek ellenére reméljük, 
hogy az Egy élet emlékei című kötetét nem szánta 
végső összegzésnek, hanem csak mérföldkő és 
újabb erőgyűjtés, ösztönző impulzus a további al-
kotásokhoz. Ehhez kívánunk a számára jó egészsé-
get és további eredményes esztendőket. 

Eperjessy Ernő 

Budapest i t emetők , sírok, e m b e r e k 

A nemzet kegyeletére érdemes személyek és te-
metési helyeik digitalizált nyilvántartása érdeké-
ben hat évvel ezelőtt kormányrendelet született a 
Nemzeti Kegyeleti Bizottság létrehozásáról. A bi-
zottság céljáról, tevékenységéről és munkájuk 
eredményeiről a Honismeret 2003/3. számában dr. 
Gedai István adott jó áttekintést. Említésre érdemes-
nek tartotta, hogy ez a bizottság 2002-ben és 
2003-ban egy-egy fotóalbumot is kiadva hívta fel a 
figyelmet a főváros nagy köztemetőiben, a Fiumei 
úti és a Farkasréti temetőben nyugvó, a virtuális 
Nemzeti Sírkertbe tartozó személyek sírjaira. Ke-
vesek számára ismert azonban, hogy a Budapest 
Főváros Levéltára kiadásában megjelenő Budapes-
ti Negyed folyóirat már a bizottság létrehozását 
megelőzően felismerte a fővárosi temetők fontos-
ságát és 1999. évi nyári és őszi számaiban köz-
kinccsé tette a Kerepesi úti temetőről egy fiatal ku-
tató, a Miskolci Egyetem kulturális és vizuális ant-
ropológia - történelem szakos hallgatója, Tóth Vil-
mos monográfiáját. 
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Nemzeti Pantheon Pesten 
Nem szabad azonban a folyóirat kategóriát itt 

és most szigorúan értelmeznünk. A Kerepesi úti te-
metőt bemutató kettős számban (A Kerepesi úti te-
mető- /-//.) Tóth Vilmosnak csaknem hétszáz oldal 
állt rendelkezésére és köteteinek felépítése, tartal-
ma alapján alkotására nyugodtan a monográfia 
szót használhatjuk. Első kötete bevezető tanulmá-
nyában a Kerepesi úti temető másfél évszázados 
történetét vázolja fel, amelyet egy válogatott bibli-
ográfia, majd jelentős íróinknak (Heltai Jenő, Mik-
száth Kálmán, Szomory Dezső, Krúdy Gyula, 
Illyés Gyula, Karinthy Frigyes, Déry Tibor) a Kere-
pesi úti temetőhöz kapcsolódó írásai követnek. A 
Budapesti Negyed őszi számában folytatódott mo-
nográfiája. Itt jelent meg a temető megközelítően 
teljes adattára, parcellánként illetve területi egysé-
genként. Az adattár használatát a második „kötet" 
végén elhelyezett névmutató teszi segíti, amit az 
adattárban szereplő síremlékek alkotóinak muta-
tója is kiegészít. 

A Kerepesi úti temető Magyarország és egyben 
Budapest legrangosabb sírkertje. Már 1885-ben 
dísztemetővé, 1956-ban Nemzeti Pantheorvná nyil-
vánították. Másfél évszázada működik, Budapes-
ten a ma is használatos keresztény temetők közül a 
legrégebbi. Jól tükrözi a mindenkori reprezentatív 
politikai elit összetételét, mivel megnyitása óta 
mindegyik rendszer neves elhunytjai és mártírjai 
kultuszhelyévé igyekezett tenni. A temető sírem-
lék-együttese a sokszor „félbemaradt", kultikussá 
tett területek egymás mellett sorakozása miatt he-
terogén. Azonban nem csupán a politikai vezetők 
dísztemetőjeként funkcionált a Kerepesi úti sírkert, 
de ide temetkezett az ország és Budapest gazdasá-
gi, tudományos és művészeti elitje is. 

Pest városa vezetése 1847-ben hozott határoza-
tot a Kerepesi úti temető (Kerepesser Friedhof) lét-
rehozásáról. Hivatalos elnevezése ma: Fiumei úti 
temető. Az új köztemető megnyitását a Ferencvá-
rosi és Józsefvárosi temetők zsúfoltsága és a Váci 
úti (Terézvárosi) temető bezárása tette szükséges-
sé. lerületét már 1847-től használták - elsősorban 
görögkeleti vallásúak - temetkezési célokra. Hiva-
talosan 1849. április l-jén adták át, amibe városban 
ekkor dúló kolerajárvány is besegített. Az első - és 
hosszú ideig egyetlen - dísztemetésre 1849. április 
24-e után került sor, amikor az isaszegi csatában 
megsebesült és a Kókus-kórházban elhunyt tizen-
egy honvédnek adták meg ünnepélyes keretek 
közt a végtisztességet. A temetőt a város vezetése 
később fallal vette körül, lérülete (230 hold) napja-
ink temetőjénél jóval nagyobb volt, keleti határa a 
mai Asztalos útnál húzódott. Az 1850-es évektől 
elkezdődött a temetőfalak belső oldalán a kripta-
sor kiépítése, amely ma is a temető legrégebbi ré-
sze - olvashatjuk Tóth Vilmos bevezetőjében. 

Tanulmányában részletesen tárgyalja a felszá-
molt - korábban említett - kisebb pesti temetők 
rangosabb elhunytjainak a Kerepesi úti temetőben 
való elhelyezését (pl. Kisfaludy Károly hamvait 
1859-ben hozták át a Váci úti temetőből). Itt kapott 
végső nyugalmat 1855-ben Vörösmarty Mihály, itt 
került sor 1860-ban a mártír joghallgató, Forinyák 
Géza búcsúztatására, amely a legjelentősebb ab-
szolutizmus kori politikai temetés volt. A Kerepesi 

úti sírkert első nagyobb sírépítménye gróf Batthyá-
ny Lajosé, az első magyar kormányfőé lett, amit 
1874-ben avattak föl. Deák Ferenc temetése és a te-
mető centrális helyévé vált mauzóleuma meghatá-
rozó lett a temető pantheonizálása folyamatában. 
Deák sírjának környékére 1903-tól már csak kima-
gaslóan jelentős személyiségek temetését engedé-
lyezték. Amikor 1885-ben a fővárosi közgyűlés 
dísztemetővé nyilvánította, akkor egy régóta zajló 
folyamatra tette föl a koronát - a kiegyezés előtti és 
utáni korszak jeles személyiségei már ide temet-
keztek. Kossuth Lajos mauzóleumának építése 
1909-ben fejeződött be, újabb centrumot alkotva a 
Kerepesi úti temetőben. Mauzóleuma napjainkban 
is Magyarország legnagyobb ilyen jellegű kult ikus 
építménye. 

A régi sírhelyek módszeres felszámolásának el-
kezdése is a századforduló időpontjához kötődik. 
Az 1872-ig eltemetettek közül tíz, a XIX. század 
hetvenes éveinek végéig ide helyezettek közül 35 
személyt tartottak arra érdemesnek, hogy a fővá-
ros költségén díszsírhelyet kapjanak. A többiek föl-
di maradványai közös sírba kerültek. Régi parcel-
láinak több lépcsőben zajló kiürítése után 1921-ben 
a főváros határozatot hozott a temető díszsírkertté 
alakításáról. Ekkor már csak a politikai élet, a tudo-
mány, az irodalom és a művészet jeles halottait, a 
főváros vezető tisztségviselőit, iskolai főigazgató-
kat, a fővárosi gyárak vezetőit temethették ide. A 
XX. század harmincas éveire az itt kialakított dísz-
sírhelyek a Kerepesi úti temetőt az ország legjelen-
tősebb sírkertjévé tették. Az ország legnagyobb te-
metője is volt egyben, ha arra gondolunk, hogy 
megnyitása óta több mint háromszázezer temetés 
zajlott le. 

A temető mai képét a főváros ostroma alatti 
pusztítások és a megmaradt síremlékek 1960-as 
években történt felszámolása alakította ki. A bom-
bázások, majd a temetőben folyó harcok is jelentős 
pusztítást okoztak, ennél azonban jóval nagyobb 
kárt eredményeztek az ostrom után itt állomásozó 
szovjet csapatok sírrablásai, a sírok feldúlása és 
azok céltáblaként használása. Még ma is, szinte 
minden parcellában vannak olyan sírok, amely lö-
vésnyomokat hordoznak magukon. Városrendezé-
si okokra hivatkozva 1952-ben 23 budai és 52 pesti 
temető végleges bezárását rendelték el. Szeptem-
ber 30-án a Kerepesi úti temető bezárásáról és fel-
számolásáról is megszületett a határozat, ami sze-
rencsére csak részlegesen valósult meg. A bezárt 
temetőben sírrablók kezdtek el fosztogatni. A Fő-
városi lánács azonban 1956 májusában - az előz-
mények ismeretében meglepő módon - a temetőt 
zárt sírkertté és Nemzeti Pantheonná nyilvánítot-
ta. 1957-ben betiltották itt az egyházi szertartáso-
kat, amit később a védett területté minősítés köve-
tett. Kajk László és társai októberi újratemetésén 
háromszázezer ember vett részt, a diktatúra elleni 
csendes tüntetést megvalósítva. 

Az 1956-os forradalom utcai harcaiban elesett 
527 embert - forradalmárokat és a rezsimért harco-
lókat egyaránt - a 21-es parcellában temették el. A 
Kádár-rendszer saját halottjait később exhumálta 
és díszesebb helyekre újratemette, a 21-es parcellát 
pedig fel akarta számolni. A tiltakozások miatt ez 
nem valósult meg, így az itteni sírfelirat-együttes 
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volt a rendszerváltás előtt a forradalom egyetlen 
közterületen létező emlékhelye. Az elhanyagolt 
parcellát 1989-ben hozták rendbe, ekkor állították 
fel a kopjafát és egy év múltán nemzeti kegyhellyé 
is nyilvánították. Ezután minden év november 
4-én állami koszorúzással emlékeznek meg itt a 
forradalomért a legdrágábbat, az életüket áldozók-
ról. 

Az 1960-as évektől kezdve a cél egy vallások fe-
letti, azoktól független állami dísztemető kialakítá-
sa volt. Csak a Fővárosi lanács engedélyével lehe-
tett ide temetkezni, a temető zárt és ateista kegye-
leti hellyé vált. Megszüntették a temető kizáróla-
gosan katolikus jellegét is és több száz zsidó szár-
mazású család és személy került itt végső nyuga-
lomra. A Németvölgyi, a lábáni , a Vízivárosi kato-
nai és polgári temetőből felszámolásuk után szá-
mos síremléket ide hoztak át: létrejött a Budai 
Pantheon, a Hősök Ligete. Megszületett (részben 
újratemetésekkel) a „művészparcella". Fölépült 
1959-re Rákosi Mátyás egyik álma, a munkásmoz-
galmi pantheon központi épülete - 365 urnájából 
mintegy hetven került felhasználásra, a többi üre-
sen áll. 

A védett, vagy kiemelt jelentőségű sírok, terüle-
tek kivételével fölszámolták a Kerepesi úti temető 
sírjait - igaz, csak a síremlékeket vitték el, a halot-
takat jeltelenül a földben hagyták. A Fővárosi 
Műemlékfelügyelőség műemléki védettség alá he-
lyezte a Kossuth-, a Deák-, a Batthyány-, a Ganz- és 
a Malosik-mauzóleumot, valamint egyes sírokat: 
pld. Jókai síremlékét, a Krecsányi-család sírját, a 
falsírboltokat és a két árkádsort. A temetkezések 
megszűntével a korszak „kispantheonjává" a Far-
kasréti temető lett, a Kerepesi úti temető a hatalom 
irányított törekvései miatt népszerűtlenné vált. 
Szimbolikus értékű tett volt, hogy amíg Kádár Já-
nost a munkásmozgalmi parcellában temették el, 
addig Nagy lmréék máshol nyertek végső nyugal-
mat - a Rákoskeresztúri temető 301-es parcellája 
elfogadott kultuszhellyé vált. 

A „vörös temetővé" változtatni tervezett Kere-
pesi úti temető a demokratikus Magyarország első 
miniszterelnöke, Antall József 1993. évi decemberi 
temetésével vált újra a nemzet Pantheonjává. A 
máig tartó folyamat második lépése 1994 júniusá-
ban történt meg, gróf Bethlen István hamvainak 
jelképes újratemetésével, akit 1946-ban jeltelen sír-
ba temettek el a moszkvai Donszkoj kolostor teme-
tőjében. Maradványait nem is találták meg, ezért 
urnájába a moszkvai temető földje került csupán. 
A másfél évszázadosnál is idősebb Kerepesi úti te-
mető - ahol Batthyány, Kossuth, Deák, Jókai és 
Ady sírja is van - „nagyobb részének jelenlegi álla-
pota meglehetősen elszomorító, de a közeljövőben 
megteremtődhetnek a feltételei annak, hogy a te-
mető visszanyerje egykori rangját és méltóságát, és 
valóban a nemzet legfontosabb sírkertjévé vál-
jon..." - olvashatjuk l óth Vilmos tanulmányának 
befejező gondolataként. 

Kispantheon Budán 
Szintén Budapest Főváros Levéltára Budapesti 

Negyedének 2003. évi nyári, őszi és téli számaiban 
jelent meg 704 oldal terjedelemben Tóth Vilmos és 
Zsigmond jános újabb temető-monográfiája, "A Far-

kasréti temető - I-II-III." című, három kötetből álló 
sorozat. A Kerepesi úti temetőt és ott nyugvó jeles 
elődeinket bemutató kettős számhoz hasonló mi-
nőségben, szerkezettel és tartalommal került ez a 
monográfia elkészítésre. A sorozat első kötetében 
a temető történetét bemutató tanulmányokat, a bu-
dai temetők válogatott bibliográfiáját, a farkasréti 
temető korábban már felszámolt síremlékeinek vá-
logatott jegyzékét és - az előző monográfiához ha-
sonlóan - neves íróinknak (Kosztolányi Dezső, Fo-
dor László, Krúdy Gyula, Kortsák Jenő, Schöpflin 
Aladár, Galsai Pongrác) a budai temetőkhöz kap-
csolódó írásaival találkozhatunk. A monográfia 
második és harmadik kötete a kiemelt jelentőségű 
és országosan fontos személyek sírhelyeit tartal-
mazza, 2002-ig teljes körűen. 

A Farkasréti temető történetét bemutató tanul-
mányában l ó t h Vilmos a temető rangjának meg-
változását a Kádár rezsimnek a Kerepesi úti teme-
tőt saját legitimáló céljaira való felhasználásának 
tulajdonítja. A kommunista hatalomátvételig a Ke-
repesi úti temető volt az ország és a főváros politi-
kai, gazdasági tudományos és művészeti elitjének 
rangos temetkezőhelye. Lezárása után a Farkasréti 
temető vette át szerepét, és korábbi „budai temető" 
jellegén túlnőve a fővárosi temetők hierarchiájában 
vezető szerephez jutott. Ezt jelentős mértékben 
megkönnyítette, hogy a mai napig is köztemető-
ként van jegyezve. 1952-től a Farkasréti temető 
adott helyet szinte mindenkinek, aki az 1948 előtti 
egyházi, gazdasági, katonai és művészeti elit tagja 
volt. Furcsa fintoraként a sorsnak, Rákosi Mátyás 
sem került be az általa megálmodott munkásmoz-
galmi pantheonba, hanem az akkor jelentéktelen-
nek minősített Farkasréti temetőbe került. 

A tanulmány szerzője összefoglalta a Farkasréti 
temető elődjeinek, a Vízivárosi, a lábáni és a Né-
metvölgyi temetők történetét, amelyben orszá-
gunk és szűkebb pátriánk, Budapest és elődvárosai 
sorsára jelentős hatást gyakorló személyek nyu-
godtak. Ez indokolt is, mivel a jelentősebb síremlé-
kek az említett temetők felszámolása után részben 
a Farkasréti temetőben kerültek többé-kevésbé 
végleges elhelyezésre. A Vízivárosi és a l ábán i te-
mető felszámolásra került, a tabáni honvédsírok és 
a Honvéd Emlékmű 1939-ben a budai dísztemető-
be, az értékesebb sírleletek a Hadtörténeti Múze-
umba kerültek. Az egykori honvédek új helyükön 
sem sokáig maradhattak - a Németvölgyi sírkert 
helyén 1963-as felszámolása után konferenciaköz-
pont és szálloda épült - végül a Kerepesi úti teme-
tő adott nyugvóhelyet számukra. A Farkasréti 
temető nevét a területéről, a Széchenyi-hegy dél-
keleti lejtőjéről (Wolfswiese) kapta. Megnyitása 
1894-ben nagy vitát váltott ki, egyesek a forrásvi-
zeket féltették, mások a város fejlődését gátló aka-
dálynak tekintették. 

Kiemelten olvashatunk az egyes sírkövek, sír-
emlékek művészi értékeiről, az uralkodó ízlés vál-
tozásairól, az ide áthozott és innen elkerült elhuny-
takról. 

Az első kötet második tanulmánya Zsigmond 
János műve, aki „A farkasréti régi katonatemető" 
címmel az ide egy tömbben áthelyezett, békében 
meghalt vagy háborúban elesett katonák sírjaival 
és azok sorsával foglalkozik. A két tanulmányt a 
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budai temetők válogatott bibliográfiája zárja. 
Mindezeket a Farkasréti temető felszámolt sírem-
lékeinek válogatott jegyzéke követi. A temetők tör-
ténetében jól ismert kényszerűség, a megváltatlan 
síremlékek lebontása, az elhunytak exhumálása, 
áttemetése a Farkasréti temetőt sem kerülte el. 
Mégis elgondolkoztató olvasmány a már meg-
szűnt sírhelyek tulajdonosainak névsora - talán 
nem lenne szükséges minden gondozó nélkül ma-
radt sírt fölszámolni. 

Mindkét monográfia adattára a temetőben 
nyugvókat a parcellákat azonosító helyrajzi szá-
mok sorrendjében veszi sorra. Lexikális jelleggel 
adnak tájékoztatást a névváltozásokról, életútjuk-
ról, születési és halálozási évükről, családi kapcso-
lataikról és a nevezetesebb sírok feliratairól. Jelen-
tős értéke mindkét monográfiának a nevezetes te-
metésekről közölt archív felvételek, a jelentősebb 
elhunytak sírjairól készült fotók. Az adattárak ele-
jén közölt temetői térképek és az adattárak után el-
helyezett névmutatók pedig a könnyebb tájékozó-
dást és a kötetek szakmai felhasználását segítik. 

Elárvult temetők Pest peremkerületében 
A XVI. kerület önkormányzata Kertvárosi 

Helytörténeti Füzetek című sorozatának 2001-ben 
megjelent második száma - szerkesztője Benedek 
Agnes - „Temetők és bűnügyek" címmel a kerület be-
zárt, csipkerózsika álmát alvó temetőiről is átfogó 
tájékoztatást ad. A füzet szerkesztői előszavából 
kiderült szándékuk is. „A válogatás készítése so-
rán kettős cél vezérelte: egyrészt felhívni a figyel-
met arra, hogy valamilyen védettséget érdemelné-
nek a régi nyughelyek; másrészt kigyűjtötték az 
ebben a témában megjelent cikkeket, hogy egy 
esetleges kutatómunka vagy felmérés során meg-
könnyítsék a vizsgálódók dolgát." 

A „Hol sírjaink domborulnak. . ." című beveze-
tőben Andriska Pál a szentmihályi öregtemető és a 
cinkotai temető elárvult sírhantjait, ledőlt márvány 
síremlékeit, korhadó kopjafáit teszi szóvá és rövid 
ismertetést olvashatunk a kőkorszak, a vándor né-
pek, a középkor halottkultuszáról, a keresztény te-
metkezési szokások változásairól. Az árpádföldi 
Timur-Fertály-Katymár utca által határolt terüle-
ten 1999-ben minden valószínűség szerint Pest leg-
nagyobb Árpád-kori temetőjét tárták fel. Öt réteg-
ben feküdtek itt egykori elődeink. Sírjaik felett ké-
sőközépkori épületmaradványok rejtőztek. Szin-
tén feledés lett a sorsa a Nagy-Budapest létrehozá-
sa (1950) után megszűnt települések temetőinek, 
amelyek fél évszázada bezártan, használaton kívül 
vannak. 

Szentmihály egykori sírkertjében a település 
létrehozói, első lakói, egykori hivatalnokai és el-
hunyt más neves személyiségek sírjai már az enyé-
szeté lettek. Töredezett kőkeresztek, lefejezett 
szobrok bújnak meg az elvadult bozótban. Gondo-
zásnak nyoma sincs, a sírboltok egy részét kirabol-
ták, van ahol csövesek vertek tanyát. 

A cinkotai régi temető az Árpád-kori alapokra 
emelt evangélikus templom mellett fekszik. Van-
nak itt latin, magyar és szlovák sírfeliratok, a legré-
gebbi 1825-ből származik. Már belesimult a földbe 
a sírok többsége és csak néhány gondozott sírhant 
jelzi, hogy az elődöknek élnek még itt utódai. A sír-

kert távolról kiserdőnek látszik, a természet 
visszahódította birodalmát. 

Egy másik idézett írásban a temető szerkezeté-
ről is olvashatunk: „A temető főutcájától balra eső 
parcellában ismert, régi, katolikus cinkotai csalá-
dok tagjai és első világháborús honvédek sírjai ta-
lálhatók. A sírokat veretes, hol egyszerűbb, hol dí-
szesebb, kovácsoltvasból készült keresztek jelzik, 
de szép számmal állnak kő- és fakeresztek is. A fő-
utcától jobbra eső rész az evangélikusok temetke-
zési helye volt. Itt néhány síremléken a származás-
ra utaló szlovák nyelvű sírfelirat mindmáig teljes 
épségben olvasható. Ezekre, a főleg kőből épült sír-
emlékekre gyakran az elhunytak fényképét is elhe-
lyezték... A főutca végén, a temető hátsó részében 
reformátusok nyugszanak, ahol áll egy különös, 
párját ritkító kopjafa. Ezt a kopjafát az elhunyt em-
lékére egy élő fa törzséből a helyszínen... faragták 
ki.. .". Ebben a kis kötetben olvashatunk a cinkotai 
zsidó közösségről, a rákosszentmihályi Jószív l é -
metkező Egyesületről, a cinkotai temetkezési egye-
sület történetéről, és a jelenleg is működő Cin-
kota-llonatelepi köztemetőről. Ä Kertvárosi Hely-
történeti Füzetekben közölt cikkeket a jelenlegi ál-
lapotokat bemutató fotókkal illusztrálták. 

Hit - Remény - Szeretet 
Budapest másik végén, a Savoyai Jenő Asztal-

társaság kiadásában 2004-ben jelent meg - a Lapok 
Promontor és Tétény történetéből című sorozat 
második köteteként - Bartos Mihály Hit - Remény -
Szeretet Szimbólumok a budafok-felsővárosi temetőben 
alcímű könyve. Szerzője többéves kutatómunkájá-
ra támaszkodva a budafok-felsővárosi temető 
szimbolikáját dolgozta fel. Budafok „öreg" temető-
jében az első temetésre 1887-ben került sor és a te-
rületen mai is köztemető működik. 

A régi szimbólumok használatát kutató Bartos 
Mihály munkája során gazdag anyagot tárt fel. Ku-
tatásának célját így fogalmazta meg: „Mikor az 
öregparcellák sírjelein fellelhető szimbólumok 
gyűjteményét átadom, talán sikerül meggyőznöm 
sokakat arról, hogy nincs jogunk ezeket az értéke-
ket eltékozolni, elpusztítani, veszni hagyni. Talán 
ez a kis munka is hozzájárul ahhoz, hogy amikor 
egy-egy sírbolt, vagy síremlék, sírjel felújításra ke-
rül, akkor a család nem az egyszerűbbnek tűnő 
utat választva enged a talmi csillogásnak, hanem -
megbecsülve és megtisztelve az örökül kapott 
múltat - a síremlék elbontása helyett, annak erede-
ti állapotra való felújítása mellett fog dönteni, la-
lán azt is sikerül elérnem, hogy egyre több újonnan 
létesülő síremlékre követelik meg a megrendelők, 
hogy felkerüljenek ezek az ősi jelek is..." 

Abudafoki temető un. öregparcelláit a XIX. szá-
zad utolsó és a XX. század első harmadában hasz-
nálták fel. Az itteni, családi síremlékeken megjele-
nő jelképek rejtett üzenetet közvetítenek a Budafo-
kon élő, többségében katolikus vallású sváb lako-
sok számára. Hitben gazdag lelki világról, Istenhez 
fűződő kapcsolatról vallanak. Az isteni erények 
adják a könyv címét is: a hit, a remény és a szeretet. 
Ezeknek az erényeknek a jelképei (a kereszt, a hor-
gony és a lángoló szív) vissza-visszatérő motívu-
mai a régi budafoki síroknak. 
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Külön-külön fejezetekben ismerkedhetünk 
meg a különböző jelképek használatával, ábrázolá-
suk változataival és jelentésükkel. Konkrét példá-
kon tanulmányozhatjuk megjelenési formáikat. 
Egyenként vehetjük sorra a kriptákon, fejfákon lé-
vő feliratokat, emlékszövegeket és képi ábrázolá-
sokat, melyeket magyarázó szövegek kísérnek. így 
közvetíti felénk a két egymásba fonódó kéz, a gyű-
rűn átfűzött lepel, az egyenlőszárú háromszögben 
ábrázolt szem, az 1HS felirat, a fűzfa, a lefelé fordu-
ló koszorú, a hétágú fa, a három szál virág, a ga-
lambok, a kígyó, az oroszlánok szimbolikus üzene-
tét, melyek egy része a szerző szerint a keresztény 
kultúrkörnél is régebbi eredetre vezethető vissza. 

Kötetét több temetőtérkép, a szimbólumokat 
rejtő sírhelyek azonosítását segítő táblázatok, a 
könyvben szereplő kripták és sírhelyek elhelyez-
kedését rögzítő (parcella és az építési időpont) 
összefoglaló teszi teljessé. Rajzok, színes és feke-
te-fehér fotók szemléltetik, támasztják alá kutatá-
sának megállapításait. 

Az ismertetett, Budapest temetőit tárgyaló ki-
adványok - ha eltérő színvonalon és terjedelem-
ben is - mindegyike a nemzeti emlékezet hordozó-
ja, a szó legnemesebb értelmében a hazaszeretet 
ápolója. A sírokat rövidebb-hosszabb idő után fel-
számolhatják, ezek a kötetek azonban megőrzik 
nekünk elődeink emlékét. Erre szükségünk is van, 
hisz a történelem már sokszor bizonyította, hogy 
aki megtagadja múltját, annak jövője sem lesz. 

Gábriel Tibor 

DR. P A P P G É Z Á N É 
Pest déli környéke a török korban 
- A pesti mező 

A helytörténeti kutatásban ismert szerző a terü-
let középkori történetének összefoglalása -
Dél-Pest és környéke a középkorban, második javí-
tott kiadás, 2004 - után újabb nehéz feladatra vál-
lalkozott. A rendelkezésre álló források, szakiro-
dalmi és levéltári adatok, korabeli térképek és áb-
rázolások segítségével a pesti mezőre azaz Pest tá-
gabb déli környékére vonatkozó XVI-XVU. száza-
di eseménytörténetet foglalta össze, és ennek hatá-
sait vizsgálta a korabeli népesség életére vonatko-
zóan. Tájegységben gondolkodva, az országos po-
litikai és gazdasági változások fonalán halad végig 
a hódoltság Pest-környéki történetén, három feje-
zetben tárgyalva azt: Hadi krónika, Török világ, 
Magyar élet. 

A térség középkori lakott településeit -
Szenterzsébetfalvát (más néven Szentfalvát), Gu-
bacsot, Soroksárt, Szentdienest, Kerekegyházát, 
Szentlőrincet - a törökök elpusztították, lakossá-
gukat megölték, elűzték vagy fogságba vetették. 
Az írásos forrásokat a körzetben végzett régészeti 
feltárások is igazolták; az ásatások során elhagyott, 
feldúlt és leégett házmaradványok és templomro-
mok kerültek a felszínre. 

A felsorolt helységek a török közigazgatás be-
osztása szerint a budai szandzsák pesti kerületébe 

(nahije) tartoztak. A muszlim birtokosok (katonák, 
hivatalnokok) csak haszonélvezetben bírták a szul-
tán tulajdonát, amelyet az adófizető parasztok (rá-
ják) próbálták eleinte megművelni főleg a Duna 
mentén zajló véres harcok (pl. 1542,1603, a tizenöt-
éves háború), a szakadatlan katonai mozgás, a ta-
tár táborozások rövidebb-hosszabb szüneteiben. A 
szerző alapos vizsgálat alá vette a török számadás-
könyveket (defterek), amelyekből az adókiveté-
sekre, a megfogyott népesség elmenekülésére, 
szétszóródására, a földművelés elmaradása miatt 
pedig az elpusztásodásra következtetett. A XVI. 
század második felétől az elhagyott „pesti mezőt" 
a szomszédos falvak (Haraszti, Alsónémedi), ame-
lyek kiestek a hódítók közvetlen érdeklődési köré-
ből, legelőként hasznosították a békésebb időszak-
okban. A magyar dikajegyzékekből sikerült meg-
állapítani, hogy Gubacs pusztulása után egyedül 
Szentlőrincen voltak magyar porták 1553-1588 és 
1639-1684 között. Érdekes adatok összefüggései-
ből bontotta ki a kutató, hogy Szentlőrincnél lehe-
tett a központja annak a derviskolostornak, amely-
nek rendfőnöke, Hüsszejn Baba (vagy Dede) több 
környékbeli szántó, rét és egy közeli malom mel-
lett Kartal szigetét (a mai Moínár-szigetet) is birto-
kolta. 

A törökök által emelt épületekről alig van tudo-
másunk: megemlíthető egy sokszögű erőd a 
Kuvin- (Csepel-) sziget északi csúcsán (1517), talán 
az lllés-kút az Orczy-kertben és egy török őrház 
(csárdák) a szegedi és belgrádi nagyutak elágazá-
sánál Soroksáron. A török és magyar történetírók a 
pesti városfalakon kívül sáncokról, esetleg réttüal-
mazó földhányásokról emlékeztek meg. A harci 
cselekmények, katonai portyázások, táborozások, 
majd a felszabadításért vívott harcok, a mezőgaz-
dasági művelés megszűnése nemcsak a teljes el-
néptelenedést eredményezték, hanem megváltoz-
tatták a táj természeti és földrajzi jellegét is. 

A pusztasággá vált térség Pest melletti fekvésé-
nek, útjai ezzel összefüggő forgalmának, mozgal-
mas történetének köszönhetően szerencsére meg-
őrizte a török kori halott falvak ősi nevét. A levéltá-
ri kutatások nyomán fény derült a terület XVII. 
századi lassú visszakapcsolódására a magyar élet-
be - különösen Budai Bornemisza Bolgár Pálnak és 
örököseinek, a Vattay család tagjainak megjelenése 
és tevékenysége révén. E)él-Pest környékének újjá-
éledése a XV111. században a betelepítésekkel erő-
södött meg. 

Igen hasznos lenne, ha a szerző a további kor-
szakokra vonatkozóan is folytatná kutatásait. Ezál-
tal a középkoron és a török időkön átvezetve újabb 
fontos útravalóval szolgálhatna a helytörténet 
iránt érdeklődők és az iskolai oktatás számára. Er-
re jó példát mutat gazdag történeti adatokat tartal-
mazó, világos, gördülékeny stílusban megírt leg-
utóbbi munkája, amely felhívja a figyelmet Pest 
déli környéke múltjának alig ismert, feltárásra ér-
demes török kori dokumentumaira. 

(Soroksári könyvek. Budapest Főváros XXIII. 
ker. Soroksári Önkormányzat. 2004.) 

Dr. Pető Mária 
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HELTAI N Á N D O R : 
„Ma a kis Magyarországnak ez a város 
a s z e m e f é n y e " 
Móricz Zsigmond és a hírős város 

2004-ben ünnepeltük Móricz Zsigmond szüle-
tésének 125. évfordulóját. E jeles alkalomra is írta 
és szerkesztette meg a „Porta könyvek" legújabb 
darabjaként Heltai Nándor közíró/hírlapíró, kivá-
ló helytörténész már a címével is a kecskemétiek 
önérzetére és büszkeségére ható, érdeklődésükre 
számottartó sötétlila borítójú könyvecskéjét. Jól 
tette Heltai Nándor, hogy kibővítette, átdolgozta 
jóval korábbi Móricz Zsigmond és Kecskemét kap-
csolatát vizsgáló (Kiskunság, 1967.) tanulmányát. 

A kötet legtöbb dokumentumot tartalmazó ré-
sze a hírlapíró/tudósító Móriczot mutatja be az 
1920-as évek közepétől 1940-ig (cikkek, tanulmá-
nyok, levelek), de fontos előzményekről, később a 
személyes kapcsolatok sokféleségéről, s a Móricz 
művek kecskeméti színpadi életéről/utóéletéről, a 
Móricz családtagok városunkhoz kötődéséről is ol-
vashatunk. Jól megválogatott képanyag és egy 
hasznos, sajátos kis szöveggyűjtemény: Móricz 
Zsigmond kecskeméti vonatkozású cikkei, előadá-
sai zárják a kötetet. Ez a csaknem 30 oldalas cikk-
válogatás gazdag tárháza az önérzetes kecskeméti-
ségre, lokálpatriotizmusra, városszeretetre neve-
lésnek/nevelődésnek, de az egészséges önkritiká-
nak, önvizsgálódásnak is. 

Az idősebbeknek a küzdelmes múlt megidézé-
sére, elődeik tiszteletére, a fiatalabbaknak a büsz-
keségre és a követendő feladatok megtalálására, 
kigondolására! A kötet egészéből, de a szöveggyűj-
teményi részből különösen sokat meríthetnek azok 
a tanárok, tanítók is, akik eddig is fontosnak tartot-
ták a helyi irodalmi, történelmi értékek és emlékek 
tanítását, a szűkebb haza, a szülőföld/szülőváros 
megismertetését, a hazaszeretetre, honismeretre 
való nevelést. 

Heltai Nándor könyvének már a címei, de az 
ajánlása is segíti ezeket a törekvéseket: „Ajánlom 
ezt a könyvet a homokot kertté szelídítő elődeink-
nek: a kadafalvi, hetényegyházi telepeseknek sző-
lő- és gyümölcsnemesítő értelmiségieknek." A kö-
tet címlapján Móricz Zsigmond látható „Dékány 
bácsival" /Bugac, 1933./, a hátlapon pedig a jól is-
mert „könyöklős" portré alatt egy 1934-beli rádió-
beszéd részletét olvashatjuk: „Kecskemétnek hálás 
lehet az egész magyarság, hogy megtanítja arra, 
hogy lehet a semmiből valamit teremteni, hogyan 
lehet a legterméketlenebb pusztán is paradicsomot 
és eldorádót elővarázsolni. Melegen ajánlom min-
denkinek, aki megteheti, menjen el Kecskemétre és 
nézze meg mi történik ott." 

Azt, hogy mikor járt Móricz először Kecskemé-
ten, nem tudható, de azt - és még sok más fontos és 
érdekes részletet Móricz látogatásaiból, kapcsoló-
dásaiból - Heltai Nándor bizonyítja, hogy már 
1909-ben írt az itteni emberekről, egyik elbeszélé-
sében, a „Napsütéses réten, holdvilágos éjszakán" 
című háborús történetében pedig kecskeméti cim-
borájáról, a hősi halált halt dr. Nádai Pistáról tudó-
sított. 

1910-ben tűnik fel kecskeméti kiadványban 
Ady Endre és Móricz Zsigmond neve, ám az 1924. 
év eseménye: Móricz „Búzakalász" című színmű-
vének itteni bemutatója nem valósulhatott meg, hi-
szen az előadást betiltották. 

1926-ban a 47 éves Móricz, a hírlapíró jön el vá-
rosunkba először, „A magyar gyümölcs napjá"-ra 
hívták meg. Az első látogatást az évek során szá-
mos követte, utolsó alkalommal 1940. május 9-én, 
Miklós testvére kíséretében járt a nagy író a váro-
sunkban. Ezen alkalmak okairól, szereplőiről, han-
gulatáról, színhelyeiről és az átélt élményekről, 
Móricz írásokban is megvalósult lenyomatairól bő-
séges adatokat (levelek, műrészletek, visszaemlé-
kezések, képek és helyi lapok cikkei, híradásai) 
szolgáltat a könyv szerkesztője, a fáradhatatlan 
kutató, Heltai Nándor. 

Az 1926 és 1940 közé eső években megvalósuló 
Móricz látogatások élményvilága és írói hozadéka 
színes, emberi és sokféle. Móricz Zsigmond felfe-
dezi az „arany homok" népét és küzdelmeit, e küz-
delmes munka eredményét és példaerejét, a fejlő-
dés és lehetőségek útjait és képviselőit. Szerencsiére 
kiváló kalauzai, „felvilágosítói" voltak Kecskemé-
ten és a környékbeli helyeken: Tóth László, 
Nyúl-Tóth Pál, Kiss Endre, Sántha György és má-
sok. Különösen Tóth László a „cvikkeres, magas 
újságíró", a Kecskeméti Lapok akkori munkatársa 
került elmélyült és szeretetteljes kapcsolatba Mó-
riczcal. Jól érzékeltetik ezt leveleik megszólításai 
és tartalmai is: a „Mélyen tisztelt Szerkesztő Úr!" 
és a „Kedves Bátyám!" formától a viszontválasz 
„Kedves Barátom!" és a „Kedves Lacim!" változa-
táig. A Katona József Kör tagjai és a kecskeméti ér-
telmiségiek is nem egyszer tudhatták körükben 
Móriczot. Egy ilyen élmény hangulatát adja vissza 
Sántha György egyik versében: 

Nézd a bugaci homokvízen 
Száz szekér száll, Móriczot viszem. 
Halad a szentlélekkaraván. 
Féja cseng ostorom sudarán. 
Móricz maga vall már írásainak címével is kecs-

keméti útjainak, látogatásainak, élményeinek érté-
keiről, amikor ezt írja: „Kecskeméttel tehát jól jár-
tam"; „Megfogott a kecskeméti föld lelke"; „Innen 
sugárzik szét az egész ország területére a gyü-
mölcskultúra"; „Idejövök pihenni"; „meghatva ál-
lok fel önök előtt", s folytathatnánk az idézeteket a 
Heltai Nándor által oly jól megválasztott, tagoló 
fejezetcímekből válogatva akár. 

A kecskemétiek számára külön is érdekes és ér-
tékes lehet a Móricz és Kecskemét kapcsolatát tár-
gyaló Heltai-kötet két részlete: a Katona Józsefet 
említő részek és a kecskeméti embereket, jellemzé-
süket adó, a „kecskemétiséget" megfogalmazó so-
rok. Móricz Zsigmond 1930 őszén alföldi előadói 
körútra indul, s ekkor írja: „legelőször Katona Jó-
zsef városába szeretnék elmenni." Az ebben az év-
ben rendezett, áprilisi, Katona halálának centenári-
umát ünneplő városnak, a Katona József Körnek 
üzeni Kárpáti Aurél által: „...ilyen modern géni-
usznak a kecskeméti porból kellett kijönnie (...) 
Különben egy Petur város." A Kecskeméti Köz-
löny ünnepi számába pedig így ír: „Egy huszonkét 
éves gyermekifjú volt az, aki a magyarság sok szá-
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zados szenvedéseit örökéletű szavakban tudta 
megírni. (...) örök dicsőséget szerzett szülővárosá-
nak és az egész magyarságnak." Megható olvasni 
Móricz szavait: „A Bánk bán-t, amit hatodikos ko-
rom óta imádtam, (...) szintén ebben a korban éve-
ken át írtam s újraírtam, kiküszöbölve a szerkezeti 
zavarokat, s megmentve a nyelv felséges áradását. 
(...) „Katona igazi drámaíró volt, aki a színpadon 
és a színpad számára született. Bánk bánja a ma-
gyar színpad legdicsőbb terméke ...". 

Móricz Kecskemét-rajongása folytatódik a vá-
ros és szép épületei, nagy polgármesterei iránt, fel-
vetve a továbblépés, a haladás lehetséges irányait, 
a nehézségeket, az összefogás szükségességét. 

A mai kor emberének is tanulságos és erőt adó 
forrás lehet néhány szép és vallomásos jellemzése 
a kecskeméti emberekről, mentalitásukról. Ilyene-
ket ír Móricz: „A kecskeméti nép képes bámulato-
san tűrni. (...) A kecskeméti nép szelleme racioná-
lis (...) A kecskeméti ember földimádó és elsősor-
ban gazdalelkű, önállóságra van benne nagy haj-
lam (...) Rendkívül érzékeny minden gazdasági 
újítás iránt. (...) Érdemes megállni a piacon és néz-
ni, hogy árui a kecskeméti gazda. (...) A kecskemé-
ti ember nem gőgös és nem hetykélkedő. Nyelve is 
szerény és óvatos. Valaki úgy jellemezte, hogy a 
kecskeméti ember szava tartózkodásba takart nagy 
okosság." 

Az is megható, hogy Móricz Zsigmond beavat-
ja hallgatóságát az élmény/anyaggyűjtés, tapasz-
talásának) folyamatába, hogy művekké, elvekké, 
tanulságokká szövődjenek cikkekben, elbeszélé-
sekben és drámákban, azaz a móriczi életműben. A 
Kecskeméti Lapok 1934. március 7-ei számában 
megjelent „Bemutatkozó, bevezető szavai"-ból 
idézhetünk: „Mélyen tisztelt közönség, meghatva 
állok itt fel önök előtt először Kecskeméten, hogy 
élő szóval emeljem fel a fáklyát (...) Az író fáklya-
hordozó: a szellem sötétjében hurcolja a világossá-
got. Örömmel és tisztelettel jelentem ki Kecskemé-
ten, hogy már régen járok ide, nem azért, hogy ta-
nítsak, hanem, hogy tanuljak, nem azért, hogy 
messziről hozott fényeket mutassak, hanem azért, 
hogy olajat gyűjtsek mécsesembe . . ." 

Heltai Nándor alapos kutatómunkát végzett, s 
jól szerkesztett kötetével újabb színnel gazdagítot-
ta kiváló realista írónk, Móricz Zsigmond emberi 
és írói portréját. A 2004-es Móricz-emlékévben im-
már nemcsak utcanév, emléktábla, emlékfa és szo-
bor őrzi Móricz emlékét a Kecskemét közeli 
I letényegyházán, hanem ez a fontos és hasznos 
Heltai-kötet is, remélve, hogy az olvasottak hatásá-
ra az „érzékeny" és „okos" kecskemétiek közül 
mind többen veszik majd kezükbe Móricz gazdag 
szépírói munkásságának egyikét-másikát. 

A Petőfi Sándor, Jókai Mór, Ács Károly, Szilády 
Károly, Kossuth Lajos, Németh László, Kodály 
Zoltán, Tóth László és Kecskemét kapcsolatát fel-
dolgozó és bemutató korábbi Heltai-kötetek mellé 
jól társul ez az ünnepinek is nevezhető Móricz és a 
hírős város kötődéseit összegző munka. Méltó 
helyre került az idei Katona József-díj, a kiváló hír-
lapíró/közíró, a városát és megyéjét szerető, óvó, 
féltő, kutató, bíráló és segítő, gazdagító elkötele-

zett lokálpatrióta, megszállott helytörténész: Hel-
tai Nándor kezébe! 

Gratulálunk a szerzőnek a díjhoz és eme leg-
utóbbi munkájához is! 

(Kecskeméti Lapok Kft., Porta Könyvek. 2004.) 
Bajtai Mária 

BÁNDI LÁSZLÓ (főszerk.) : 
Balatonfüred emlékjelei 

Balatonfiired emlékjelei: szobrok, emlékművek, em-
léktáblák, emlékfák, síremlékek címmel jelent meg a 
Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai 
helyismereti könyvsorozatának 13. kötete 2004 vé-
gén. 

A kötet feldolgozza és közzéteszi a nevezetes 
Balaton-parti város emlékjeleit, melyek megőrzik a 
régmúlt és a közelmúlt füredi történéseinek sze-
replőinek emlékét és magukat az eseményeket is. 
Ugyanakkor bemutatja az egyéb, művészi értékük 
miatt számottevő köztéri alkotásokat is. Balatonfü-
redről hasonló kiadvány még nem jelent meg. Az 
1996-ban kiadott Emlékhelyek Veszprém megyében cí-
mű kötet - melynek ugyancsak Bándi László a fő-
szerkesztője - a füredi emlékhelyeket is közreadja, 
de nem foglalkozik az eseményekhez és szemé-
lyekhez nem kötődő művészi alkotásokkal és ter-
mészetszerűen nem tartalmazza az azóta létreho-
zott „emlékjeleket". 

A könyv írói az alcímnek megfelelően csoporto-
sítják az alkotásokat, külön-külön ismertetve a 
szobrokat, emlékműveket, emléktáblákat, emlék-
fákat és a síremlékeket. A bemutatott alkotások 
döntő többsége a XX. század második felében ké-
szült és csak néhány - jórészt síremlék - felállítása 
történt korábban. Az emlékjelek ismertetésénél 
közlik annak jó minőségű fekete-fehér, illetve több 
esetben színes fényképét, megadják a lelőhelyet, a 
feliratot, az avatás időpontját az avató személy 
vagy személyek nevével együtt. Közlik az alkotó 
nevét és azt, hogy milyen anyagból készült az em-
lékjel. A tömör, de szabatos fogalmazású szócikkek 
elsősorban a balatonfüredi kötődést emelik ki, de 
az általános információt is megadják az adott sze-
mélyről vagy eseményről, illetve az alkotásról. 
Csak néhány olyan leírás van a kötetben, ahol a 
rendelkezésre álló kevés információ miatt viszony-
lag szerény a közölt ismeretanyag. 

A fürdőváros első közterületi szobrát Kisfaludy 
Sándor költő tiszteletére állították fel 1860-ban. A 
következő füredi szobor felállítására, gróf Széche-
nyi István születésének 150. évfordulója alkalmá-
ból több mint 80 esztendőt kellett várni. Ma 32 szo-
bor díszíti Balatonfüred közterületeit. Nagyobb-
részt az utolsó harminc esztendőben készültek. 

Az emlékművek közül a legrégebbi sem túl ré-
gi, hiszen az első világháborúban elesett arácsi ka-
tonák emlékét 1923 májusában állíttatta fel köz-
adakozásból a Polgári Dalegylet. (Balatonarács a 
várost alkotó települések egyike.) A legújabbat, a 
Deák Ferenc emlékművet 2004. november 5-én 
Mádl Ferenc köztársasági elnök avatta fel. A süttői 
mészkőből készült alkotás Melocco Miklós szob-

122 



rászművész munkája. Az emlékművet Balatonfü-
red Város Önkormányzata állíttatta. 

Balatonfüreden számos emléktábla örökíti meg 
az odalátogató hazai és külföldi személyiségek 
emlékét. A csaknem száz emléktábla nagyobb ré-
sze a SZOT Szanatórium árkádsorán a Füredi Pan-
teonban található. Az egykori kőszínház emlékét 
megörökítő első emléktáblát 1956-ban, a város ne-
ves polgára, Zákonyi Ferenc javaslatára helyezték 
el itt. Sok magyar híresség kapott itt emléktáblát, 
többek között Lóczy Lajos, Czuczor Gergely, Szabó 
Lőrinc, Gárdonyi Géza, Lipták Gábor stb. Dr. 
Zákonyi Ferenc 1992-ben felavatott emléktábláján 
egész munkásságát jellemzően a következő mon-
dat szerepel: „A Balaton világának föltárására, jó híré-
nek terjesztésére szentelte egész munkás életét." kz 
újak közül való emléktábla Illyés Gyula emlékét 
őrzi, halálának 20. évfordulóján, 2003-ban avatták. 

Érdekes és szép színfoltja Balatonfürednek a 
Tagore sétány. Sok fáját ültették az itt pihenő, 
gyógyuló neves költők, írók, politikusok, vagy a 
hálás utókor örökítette meg ily módon az emlékü-
ket. Az első emlékfát 1926-ban ültette a Nobel-díjas 
indiai költő Rabindranath Tagore. Számos No-
bel-díjas fizikus is ültetett fát a parti sétányon. 
Nemcsak emlékfák őrzik Balatonfüreden az ott járt 
vagy tevékenykedett hírességek nevét, de szőlőtő-
kék is. A Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző 
Iskola 2000-ben parkot alakított ki az iskola terüle-
tén, melyben emlékszőlő ültetésével és táblával ál-
lít emléket a füredi kötődésű szőlészeti és borásza-
ti szakembereknek. Jelenleg dr. Csizmazia Darab 
József, dr. Kaiser Géza és dr. Bakonyi Károly em-
léktáblái és emlékszőlői láthatók az iskola parkjá-
ban. 

A Balatonfüred emlékjelei kötet feldolgozza a 
város temetőiben lévő síremlékeket is. Terjedelmi 
okok miatt azonban nem lehetett a teljességre töre-
kedni, ezért csak a nevesebb személyek síremlékei 
kerültek be az adattárba. így is több mint harminc 
síremléket közöl a kötet a nyolc füredi temetőből. 
Ezek döntő többsége itt nyugvó helyi nagyság 
vagy itt elhalálozott híresebb fürdővendég. Több 
katonasírt is említ a gyűjtemény. 

A könnyebb keresést szolgálják a különböző 
mutatók. Keresni lehet az emlékjel fajtája, de az 
emlékjelhez bármilyen módon kötődő személy (al-
kotó, közreműködő, avató, szervező stb.) neve sze-
rint is. Külön mutatót kaptak az emlékjelek alko-
tói, de a felállítás illetve az avatás időpontja alap-
ján is lehet keresni. Természetesen megtalálható a 
rövidítések feloldása és a felhasznált irodalom is. 
A szerzők-szerkesztők biográfiái mellett a kötet ki-
adását támogatók rövid nacionáléja is olvasható, 
csakúgy, mint a Balatonfüred Városért Közalapít-
ványra és kiadványsorozatára vonatkozó informá-
ciók. A kötet nyomdai kivitelezése mintaszerű. 

Az anyaggyűjtés 2004. november 5-én zárult és 
így még belekerülhetett az aznap felavatott Deák 
Ferenc emlékmű. Dicsérendő a rövid nyomdai át-
futás, hiszen december 3-án már be is mutatták a 
könyvet a város Közösségi Házában, ahol a házi-
gazda Gubicza Ferenc és dr. Bóka István polgár-
mester jelenlétében a köszöntőt Radnainé Fogarasi 
Katalin a Nemzeti Kegyeleti Bizottság titkára 

mondta. Mindenképpen meg kell említeni, hogy a 
kötet könyvtáros, helytörténet-kutató szerzői 
(Bándi László, Csima György, Elek Miklós, Karika 
Erzsébet, Németh Ákosné és Tóth Györgyi) a nagy 
munkát, az anyaggyűjtéstől a szócikkek megírásá-
ig és a könyv szerkesztéséig mindent ellenszolgál-
tatás nélkül végeztek. 

A kötet eredményesen teljesíti a maga elé tűzött 
célt, melyet jól fejez ki a kötet elején mottóul közölt 
Keresztury Dezső idézet: „őrizd nemzeti múltunk 
emlékeit úgy, hogy bennük újulj magad is, újrateremtve 
hazánk". Remélhetően a kiadónak, a Balatonfüred 
Városért Közalapítványnak gondja lesz arra, hogy 
a most megjelentetett kitűnő helyismereti-helytör-
téneti kiadvány rendszeres időnkénti frissítése 
megtörténjen akár nyomtatott, akár elektronikus 
formában. 

Csiszár Miklós 

B. KOVÁCS ISTVÁN: 
Gömörország 
Egy tájhaza arcvonásai tényekben, képekben 
és gondolatokban 

Dr. B. Kovács István a felvidéki magyar tudo-
mányos élet jeles képviselője. Végzettségét tekint-
ve régész és néprajzkutató. Számos szakmai publi-
káció szerzője, több önálló kötet írója, szerkesztője. 
Volt a rimaszombati Gömöri Múzeum régésze, egy 
ideig igazgatója, a Rimaszécsi Helytörténeti Gyűj-
temény felelőse. Jelenleg a gömörországi közgyűj-
teményi hálózat legújabb intézményét, a Szlováki-
ai Református Keresztyén Egyház Tudományos 
Gyűjteményeit vezeti, amelynek a létesítéséről a 
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata 
három évvel ezelőtt határozott. 

Gömörország című könyve először 1997-ben je-
lent meg. A kötet kézirata életének talán legnehe-
zebb szakaszában íródott, amikor a szakmaiságot 
teljesen figyelmen kívül hagyva eltávotították őt a 
rimaszombati Gömöri Múzeum éléről, s egyik 
napról a másikra úgymond munkanélkülivé lett. 
Más talán összeroppant volna a hirtelen ráneheze-
dő nagy súlytól, a fölöslegesség érzésétől, a kiszol-
gáltatottságtól, a ránehezedő felelősségtől, amit 
családja iránti szeretete és egy közösséghez tarto-
zás érzése jelentett. Ám ő nem ezt az utat választat-
ta. Nem tört meg, nem alázkodott meg, hanem 
visszavonulva az otthon melegébe, a biztos családi 
háttér tudatában - amit felesége és két gyermeke 
jelentett számára - alkotni kezdett. Nem a holnapi 
betevővel foglalkozott (bár nyilván akkor ez sem 
volt érdektelen), hanem a távolabbi jövőbe tekin-
tett, s bízott az isteni gondviselésben. 

Véget is ért a meghurcoltatások kora, ezt töb-
bek között kitüntetések, elismerések is jelzik. Ezek 
között az egyik a dr. Ujváry Zoltán által adomá-
nyozott Pro Gömör-Gömörért díj, amit röviddel 
igazgatói felmentése után, 1995-ben kapott, s talán 
a legjelentősebb a sorban a Széchényi Ferenc Díj, 
melyet a közgyűjteményi területen végzett több 
évtizedes színvonalas szakmai tevékenységéért 
2001. augusztus 20-án, állami ünnepünk alkalmá-
ból dr. Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság Elnöke 
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megbízásából Rockenbauer Zoltán, a Nemzeti 
Kulturális Örökség minisztere adományozott neki. 

Nos, a fent vázolt körülmények között született 
meg a Gömörország című könyv kézirata, s jelent 
meg a könyv első kiadása, ami nagyon gyorsan el-
fogyott. A szerző többek bíztatására szükségesnek 
érezte egy második kiadás megjelentetését. Ám 
úgy gondolta, az alapkoncepció megtartása mellett 
néhány dologban változtat az első kiadáshoz ké-
pest. 

A Gömörország második kiadása igazi színes 
képeskönyv. A bevezető és a záró sorokat nem szá-
molva nyolc fejezetre tagolódik. Minden fejezet 
egy-egy tetszetős képpel indul, majd ezt követi a 
néhány oldalas szöveges összefoglaló, majd a rész-
letes eseménytörténet, melyben időrendi sorrend-
ben követik egymást a fontos történeti események. 

A magyar államalapítás előtt című fejezetben azo-
kat az ismeretek foglalja össze, melyekről a régé-
szeti leletek tanúskodnak. Ehhez a fejezethez ért-
hető módon nem tartozik eseménytár, hiszen ezek-
ből a korokból nem maradtak fenn írásos doku-
mentumok, melyek utalnának a pontos esemény-
történetre. 

A Megx/e születik című fejezetben hangsúlyozza, 
hogy ő maga is azoknak a véleményét osztja, akik 
azt állítják, hogy vármegyénk nem tartozik a leg-
korábbi alapítású megyék közé. A későbbi Gömör 
területén eredetileg két, a mainál jóval nagyobb, 
tartományi kiterjedésű vármegye, Hont és Borsod 
osztozott. 

A gótika ragyogása című fejezetben kifejti, hogy a 
X1V-XV. század közötti két évszázad a térség fény-
korának tekinthető. A gazdasági, társadalmi, mű-
vészeti fejlődésnek töretlen ívét semmi nem tudta 
megtörni. 

A török úr árnyékában című rész a szenvedések 
két évszázadáról szól, s a korszak legfőbb hozadé-
káról, a protestantizmus elterjedéséről. 

A polgárosodás felé című fejezet a XV1I1-X1X. szá-
zad fordulójának csaknem egy évszázadát öleli fel, 
a megye második fénykorát, mely jelentőségében 
és értékeiben csak a XÍV-XV. századi ragyogáshoz 
mérhető. 

A szabadságharctól az egységes megye megszűnésé-
ig című fejezet a megye iétének utolsó hetvenöt 
évét öleli fel. Ezek az esztendők az előző korszak-
hoz hasonlóan eseménydúsak. 

Az előző kiadás körülbelül itt véget is ért. Ám a 
szerző késztetést érzett az eseménysor folytatásá-
ra. Ilyen megfontolásból került a könyvbe az Egy 
haza - két ország fejezet, melyben az 1919-1938 kö-
zötti évek, valamint Az utolsó fellobbanás című feje-
zet, melyben az 1939-1945 közötti időszak történé-
sei kaptak helyet. 

A kötet szerzője ízig-vérig magyar ember, mun-
kájában mégis arra törekedett, hogy e soknemzeti-
ségű megyét a maga valójában mutassa be. léhát 
megtalálhatók a könyvben a magyarok mellett itt 
élő nemzetiségek - így a németek és leginkább a 
szlovákok - fontos eseményei is. 

A szöveges információkat sok-sok színes fotó 
egészíti ki. A könyv gyakorlati használhatóságát 
segítik a kötet végén található jegyzékek, mint az 

egykori megye településeinek jegyzéke járások 
szerinti bontásban, az egy-egy eseménnyel részle-
tesebben is foglalkozni kívánók részére az ajánlott 
irodalomjegyzék, s a terjedelmes név- és tárgymu-
tató. A tetszetős könyvet a Gömör-Kishonti Múze-
um Egyesület adta ki, a nyomdai munkálatokat a 
túrócszentmártoni ProArtDesign végezte. 

Ajánlom ezt a könyvet mindenkinek, különö-
sen a gömörieknek. Minden gömöri iskolás táská-
jában, polcán ott lenne a helye, minden gömöri ta-
nárnak, különösen aki honismeretet, történelmet, 
irodalmat, művészeti tárgyakat tanít, kézikönyv-
ként kellene használnia. Ismerje meg mindenki ezt 
a csodálatos gazdagságú régiót, Gömörországot! 

(Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület. Rima-
szombat, 2004.) 

Bodnár Mónika 

K O V Á C S LÁSZLÓ-NAGY ZOLTÁN: 
Magyarok Moldvában 

Keményborítású, A/5-ös formátumú szép fé-
nyes papírra nyomott albumot tartok kezemben. 
Készüléséről többektől hallottam - fiatal szerzők 
járják Moldvát - és már itt is van a mű, forgatha-
tom kíváncsian munkájukat. A kérést, hogy ismer-
tetőt kellene írni róla, elháríthatnám; jobb elegán-
san kibújni a feladat elől: érzem a huncut kíváncsi-
ságot: miként vélekedik négy fotókönyv készítője 
egy újról, egy ötödikről, mely a moldvai magya-
rokról szól? Hárítanám, de nem lehet, írnom kell. 
A Tölgyfa könyvek második útialbumát nézege-
tem újra - az első Kárpátaljáról szólt, az elszakított 
tájról. 

A keletre csángált magyarok történelmével is-
mertet meg először az új könyv, és képes lapjain tu-
ristaútra hív. A moldvai magyar évszázadok pe-
regnek elénk; Várhely a Pruttól keletre, Kisjenő-
Kisinyov, az elhagyott Csöbörcsök, Herló, Husz, 
Jászvásárhely, Kotnár, Moldvabánya, Németi, Ka-
rácsonykő, Bákó és Román templomai-romjai ta-
núskodnak az egykori magyar jelenlétről. Becsüle-
tes, jó képeket láthatunk, tömör szövegmagyaráza-
tokat. A könyv legértékesebb része ez! Nem gyű-
rött-szakadozott régi könyvek foszló lapjain talál-
hatjuk ezeket sárgállón, szétszórva, hanem színes 
szép csokorrá összegyűjtve. 

A könyv második része a „Magyarok Moldvá-
ban" címet viseli: üres faluképek a néma tavaszban 
- zsendülő nyárban, majd Pusztinán már emberek 
is feltünedeznek az utcákon, templombelsőben és 
mise végén Külsőrekecsinben, Lujzi Kalugarban és 
Lábnyikon is láthatjuk őket. Csöndes távolságtar-
tás jellemzi a fényképezőt, sehol egy közeli kép, át-
szellemült áhítat. Hűvös templombelsők, magá-
nyos keresztek a moldvai katolikusság helyszínei 
és emlékei. A húsvéti készülődés képsorai már la-
kásbelsőt mutatnak; négy képet láthatunk diós ka-
lácsokról, kettőt a megírt tojásokról. Az érdeklődő 
turista szeme ez, a látható világra való könnyed rá-
csodálkozásé, ám hiába keressük a legizgalmasabb 
fotótémát: az éjjeli kikerülést: a mély, gomolygó sö-
tétből vöröslő gyertyáikkal előködlő hívők vonuló 
tömegét. 
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Szobabelsőket látunk azután - lakóik nélkül -
és a vaku kemény, éles fénye megvilágít mindent 
ugyanúgy: szőttest, inget, hímzett bőrmellényt, és 
a gorzafalvi Aszalós Viktor árva fazekasműhelyé-
be is bepillanthatunk - a mester Szentgyörgyre 
utazhatott unokájához épp! Rengeteg kép omlik 
elénk, már a 99. oldalon járunk, és még mindig 
üres a táj, néma, gazdátlan a vidék, de a somoskai 
esküvő riportképein feltűnnek ismét a moldvai 
magyarok újra. Később gyermekarcokra feledke-
zik az utazó kamera, a háználtanulás képeit láthat-
juk, a szöveg pontos tájékoztatást ad. Felismerem 
több hajdani tanítványomat, majd a gyimesi Szent 
Erzsébet gimnázium színes ballagási felvonulásá-
val és a Csíksorrüyói Búcsú viseletes látványképei-
vel zárul a könyv. 

A szerzők derűs-vidám, kedvcsináló albumot 
akartak készíteni Moldváról, nem törekedtek tel-
jességre; kimaradt az ősz-téli világ bemutatása. A 
nagy folyamok mellett fürödni is lehet gond-
feledten, ám az átúszásra vállalkozó megismerheti 
a víz sodró erejét! A képek tanúsága szerint ta-
vasszal és koranyáron készültek a felvételek - 203 
darab, a könyv hátoldalán moldvai magyar veze-
tők buzdítják odautazásra az érdeklődőket és rek-
lámozzák a könyvet. 

Szép, látványos album született, kevés élmény-
anyagból. Derűsek ezek a képek, gondtalanok -
szeretni fogják az ottaniak - mások, mint amilye-
neket én csinálok: nincs jelen a szegénység, a mély 
árnyék, a lopakodó végzet, mely percenként mor-
zsolja fel életüket. 

Biztatnám a szerzőket, következő munkáikban 
mélyebben ismerjék meg bemutatandó világukat, 
akarjanak pokolra szállni hittel, konok akarattal, 
mert hát végül is mikor váltsa meg a vüágot nagy 
Miivel az ember, ha nem fiatalon? 

Egy jó könyv elkészítése szép, és felelősségtel-
jes feladat. 

Sok sikert kívánok további munkájukhoz! 
Csorna Gergely 

H Á L A JÓZSEF - KECSKEMÉTI TIBOR -
VOIGT VILMOS: 
Kó'pénzek 
Mondák, költemények és énekek gyűjteménye 

Csupán rövidebben, „távirati stílusban" írni és 
mégis érdemi tájékoztatást-eligazítást adni egy 
kétszáz oldalnyi „adattárral" és tanulmánnyal bő-
velkedő kiadványról, nem éppen szokványos is-
mertetési feladat. De a 336 oldalas, kívül-belül igé-
nyes munkával készült, kemény fedelű s egy 
bérhidai Szent László-freskó képét a bordó borító-
lapját hordó munka sem nevezhető szokványos-
nak. 

Nem is lehet szokványos, hisz mikor találunk, 
hol lelhetünk olyan művet, mely a legfiatalabb, 
könyvet inkább még csak meseként hallgató nemze-
déknek is ad: mondákat, verseket; élvezetes-hasz-
nos ismereteket nyújt a nagyobb olvasóknak is; a 
Kárpát-medence történetét-folklórját kutatóknak 
pedig újabb, témájukba vágó adatokat tálal, bőven, 
gazdagon; s ugyanakkor az alacsonyabb rendű, 

szilárd vázú ősmaradványok egy sajátos, igen jel-
legzetes csoportjának is részletes ismertetését kí-
nálja. 

Jó érzékkel nyúlt - még évekkel ezelőtt - Háta 
]ózsef, a geológia és az etnográfia területén is ottho-
nosan mozgó egyetemi szakember, a levéltárak, 
könyvtárak, archívumok, adattárak anyagához, 
hogy két - a szakmában megbecsült és éppen jubi-
láns - kollégának ajánlhassa gyűjtőmunkája ered-
ményeit. Szerencsére tanulmányíró segítőtársai is 
lettek e Dudich Endrét és Hámor Gézát köszöntő kö-
tet létrehozásában, Kecskeméti Tibor tudós paleon-
tológus és Voigt Vilmos folklorista, egyetemi tanár 
személyében, kik (a kötetnek utolsó harmadát ki-
töltő) értékelő tanulmányukkal szakterületük ol-
daláról vizsgálva mutatják be a hol megkövesült 
pénznek „tekintett", hol (épp ebből eredő latin ne-
vükön) nummuliteszként emlegetett lapos, kerek 
köveket. 

Maga a gyűjtő száznál jóval több olyan ré-
ges-régi mondát, krónikarészietet, mesét vagy ép-
pen verset hordott össze kézbeillő szép könyvébe, 
melyek ezekhez, az ember figyelmét régtől lekötő 
kerek ősmaradványokhoz kapcsolhatóak, s me-
lyek regéihez azután múzeumi kollégája, Kazár 
Emese készített - ettől a híresen gazdag mondavi-
lágtól megihletett - hat linómetszetei. 

A részletek, a pontos szövegidézetek sorában 
találunk természetesen (hiszen népköltészetről 
van szó!) névtelen alkotóktól máig fennmaradt 
műveket, de itt olvasható jó néhány ismert törté-
netírónak, tudósnak, kutatónak, költőnek, regény-
írónak szövege is. Ki ne ismerné például Garay Já-
nos, Jókai Mór, Tompa Mihály, Orbán Balázs, Ganl Mó-
zes, Benedek Elek vagy épp Wnss Albert nevét? A 
Honismeret olvasóinak pedig nyílván ismerős le-
het még Bod Péter, Bél Mátyás, vagy a középkori Te-
mesvári Pelbárt neve, hogy a Karthauzi Névtelent ne 
is citáljam most ide... De sorolni lehetne természe-
tesen azokat a geológiában híres tudósokat is 
(Franzenau Ágoston, s a XX. századból pl. a Kolozs-
várt végzett Tulogdy János), akik szintén foglalkoz-
tak ezekkel a negyven-ötven millió éve létezett, 
meleg vizű tengerekben elterjedt egysejtűekkel, 
maradványaiknak kutatásával-ismertetésével. 

Ezzel érkezhetünk el már az első kísérő szakta-
nulmányhoz is, hiszen a XIX-XX. század mikro-
fosszília-kutatóinak munkáját folytatja, tekinti át e 
könyv számára a Természettudományi Múzeum 
címzetes főigazgató-helyettese, Kecskeméti Tibor. A 
kutatástörténettel kezdve ismertetését bőségesen 
sorakoztatja fel az európai párhuzamokat, leíráso-
kat, idetartozó ábrákat is újraközölve értékes 
összefoglalásában. Rövid belső szakaszokban átte-
kinthetően veszi sorra az ősmaradvány-anyagot, a 
bezáró kőzetek keletkezését - s az előfordulások 
legújabb vizsgálati eredményei alapján adja e cso-
port jellemzését. A leírásban helyet kap a részletes 
elemzések alapján valószínűsíthető tengeri kör-
nyezetek leírása s annak alapján azután - eseten-
ként - a nyersanyagkutatásban valóban pénzre is 
váltható információ szerepe. Az idetartozó ötol-
dalnyi irodalom természetesen nem néprajzi, ha-
nem „csak" paleontológiái olvasnivalót kínál - a 
néprajzi-szépirodalmi bibliográfia csak a kötet leg-
végén, de ott majd húszoldalnyi terjedelemben 
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lesz fellapozható, a zárófejezet, Voigt Vilmos nép-
rajzprofesszor tanulmánya mögött. 

Weöres Sándornak a XX. század második felében 
legendássá lett verssora (azt a bizonyos lassan me-
nő kőbékát emlegetve) indítja - mottóként - ezt a 
hatvanoldalnyi, képekben és idézetekben érthető-
en gazdag művelődéstörténeti szakaszt. A csoda-
tételekre is képes nagy személyiség (a már a kö-
zépkorban szentté avatott László király) alakját és a 
pénzérmék kővé válásának vándormotívumát tár-
ja elénk európai léptékű áttekintésében. Ebben a 
részben tehát egészen ki is tágul az elemzés terepe, 
ahogy az a kapcsolódó néphagyományok révén 
teljesen természetes is. Ilymódon a gyógyvíznek, a 
különleges természeti helynek a sajátosságai, a jó-
tétemény s annak gyümölcsei éppúgy helyet kap-
nak a kötetben olvasható mondákhoz kapcsolódó 
elemzésben, mint a balatoni kecskekörmök motívum-
törlénele. 

E szóban forgó könyv összeállítójáról, szerkesz-
tőjéről, Hála Józsefről jó el nem felejtenünk, hogy 
azok a bizonyos kecskekörmök is „ott vannak" az 
ő hamarosan megírandó témái között... Várjuk te-
hát az újabb geológus i-etnográfusi munkát! 

(Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2004.) 
Papp Péter 

N É M E T I GÁBOR: 
A hatvani zsidóság krónikája 

Németi Gábornak, a szenvedélyes szorgalom-
mal kutató és publikáló hatvani helytörténésznek 
rendkívül értékes könyvét vehettük kézbe a közel-
múltban, mely a hatvani zsidóság múltját tárja 
elénk a kezdetektől az elmúlásukig. A kiadvány 
szerzője e művével is a lakóhelye és annak lakossá-
ga iránti szeretetéről, elkötelezettségéről tett bi-
zonyságot. 

A 175 oldalas kötet „hosszmetszetben" mutatja 
be a város zsidó lakosságának múltját. A könyv „A 
hatvani zsidó lakosság kialakulása és fejlődése 
1939-ig" című fejezettel indul, és a „Hatvani zsidó-
ság a második világháború éveiben" című fejezet-
tel zárul. A fejezetek foglalkoznak a helyi zsidó 
szervezetekkel, intézményekkel és a hitközséggel, 
valamint a zsidók szerepével a település gazdasá-
gi-társadalmi életében. Az első fejezet bemutatja a 
hatvani zsidó származású értelmiségieket és a je-
lentős gazdasági szerepet játszó személyeket. Szó 
esik benne az első világháborús hatvani zsidó ka-
tonákról is. A második fejezet az antiszemitizmus, 
a zsidók magyarosodása és a cionizmus helyi je-
lenségeit mutatja be. A harmadik fejezet a hatvani 
zsidó munkaszolgálatosokról, a negyedik fejezet 
pedig a haláltáborokba kerültek kálváriájáról szól. 
A szerző külön foglalkozik a hatvani gimnázium 
zsidó származású tanulói, valamint a Hatvany-
család vészkorszakbeli sorsával. Az utószó a hat-
vani zsidóság tragédiáját írja le. A függelékek pe-
dig a hatvani első világháborús zsidó hadviseltek, 
és a náci népirtás hatvani zsidó áldozatainak név-
sorait, valamint Radnóti Miklós hatvani munka-
szolgálata idején írt verseit tartalmazzák. 

A kötetből kiderül, hogy a hatvani zsidóság éle-
te, a nehézségeken, olykor tragikus helyzeteken is 
átívelő sikerei alapvetően hozzájárultak a település 
városias jellegének fejlesztéséhez, a 11. világháború 
előtti ipari, kereskedelmi, közlekedési és kulturális 
központtá válásához. A hiánypótló kötet a hatvani 
zsidóság múltjának bemutatása mellett számos ku-
riózummal gazdagítja a hazai történettudományt 
is. Levéltári, könyvtári, anyakönyvi kutatásokra és 
visszaemlékezésekre támaszkodik. A borítóján és a 
belül elhelyezett illusztrációk, a jegyzetek, a törté-
neti források, valamint a függelékekben foglaltak 
emelik a kötet értékeit. 

A helyi iskolai oktatásban is kiválóan haszno-
sítható művet az érdeklődők megtalálhatják a vá-
ros könyvesboltjaiban, könyvtáraiban és közintéz-
ményeiben. A kötet szerzője, szerkesztői, a kiadó 
(Hit-60 Alapítvány), a mecénások és nyomdászok 
mind kiváló munkát végeztek. 

Demény-Dittel Lajos 

KOLESZÁR KRISZTIÁN - É. K O V Á C S 
JUDIT - LAKI-LUKÁCS LÁSZLÓ: 
Népi díszító'művészet dél-Gömörben 
és dél-Tornában 

A miskolci Ökológiai Intézet 1992 óta működte-
ti Gömörszőlősön a Fenntartható Falu programot. 
A fenntartható fejlődés egy olyan világnézet, 
amely az emberi társadalom gazdasági, szociális 
kérdéseit közös rendszerben kezeli a környezeti 
kérdésekkel. Mindezekkel szorosan összefügg a 
térség hagyományos kultúrája, ennek megismeré-
se, továbbfejlesztése. A kulturális értékek megőr-
zése és fejlesztése vonzerő a turizmus számára, tu-
dás a jövő generációinak, munkalehetőség a ma 
helyben élőknek. 1992 óta már sok minden történt 
a fentiek jegyében. A program legújabb állomása, 
kézzelfogható eredménye ez a kiadvány. 

Egyet értünk azzal, amit a szerzők a könyv elő-
szavában írnak a népművészetről: „...a szépre való 
törekvés, amely évszázadok folyamán az emberiség sajá-
tos kultúrájává alakult, művészetté vált. az emberekben 
ösztönös szépérzék alakult ki, de ez a törekvés nem lett 
minden ember sajátja, magas szintű tárgyi kultúra (...) 
olyan szerencsés esetben jön létre, amikor a szépérzék tö-
kéletes anyag- és technikai ismeretekkel párosul, ha az 
esztétikum és praktikum együtt jelenik meg." 

A hagyományos paraszti világban mindig is a 
funkció az elsődleges, az esztétikum nem mehet a 
tárgy rendeltetésszerű használatának a rovására. 
Az is igaz, hogy a hétköznapok tárgyai sokszor 
dísztelenek, gazdag díszítésekkel inkább csak a je-
les napokat megszépítő tárgyak, valamint jeles al-
kalmakra készült, ajándékozott tárgyak rendelkez-
nek. 

A díszítő motívumok a ma embere számára 
már leginkább csak esztétikai szempontból jelentő-
sek, pedig kutatók hada állítja, hogy valamikor 
ezek a jelképek ékes nyelven szóltak sok minden 
egyébről. A hímes tojások karcolt vagy írott díszei, 
az ácsolt ládák geometrikus motívumai, a festett 
fakazettás mennyezetek ornamentikája, a textilfé-
lék díszítményei egy teljes világképet tárnak elénk. 
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illetve azok elé, akik értik a nyelvet, olvasni tudják 
a jeleket. De ha valaki nem akar elmélyedni ennek 
megfejtésében, akkor is életre szóló élményt nyújt-
hat számára a népi díszítőművészet motívumkin-
cseiben való elmélkedés, elmélyedés. Többek kö-
zött ezt a célt szolgálja ez a mintagyűjtemény. Va-
lamint azt a törekvést, hogy segítsen átadni a jelen-
nek, átmenteni a jövőnek mindazt, ami évszázad-
okon keresztül kikristályosodott. A szerzők éppen 
ezért elsősorban gyakorlati alkalmazhatóságuk 
alapján válogattak a motívumok között. „Csak 
tiszta forrásból" - hirdette Bartók és Kodály a ze-
nei életben. Jelen kötet szerzői is bíznak abban, 
hogy munkájukkal elősegítik a tiszta forrásból va-
ló merítés lehetőségét, és ösztönzést adnak mások-
nak is a gyűjtőmunka folytatásához. 

A mintagyűjtemény nem törekszik teljességre 
sem a címben jelzett térséget, sem a tematikát ille-
tően. A magyarországi Gömör tíz falujából, vala-
mint a magyarországi tornai részek településeiről 
gyűjtött gazdag példatár két fő téma, az építészet 
és a textildíszítés köré csoportosítható. A vakolat-
díszes homlokzatok, fűrészelt deszkaoromzatok, 
tornácdíszek, kapuk, kerítések, bútorok, szakrális 
emlékek (keresztfák, fejfák, kápolnák, festett faka-
zetták) mellett bemutatja a régi stílusú hímzéseket, 
csipkéket, szőttes motívumokat és keresztszemes 
vászonhímzéseket. Ezeken túl röviden megemlé-
kezik a fafaragásról, a pásztorművészetről, a ko-
vács- és a lakatosmunkákról, valamint a hímes to-
jásokról. A gazdag mintagyűjtemény részben az 
eddig megjelent publikációk válogatása, részben 
az e céllal szervezett népművészeti gyűjtőtáborok 
eredményeképpen összegyűjtött anyag megjelení-
tése. A munka torzó, mivel nem nyúlt a határon 
túlra. Pedig az ottani falvakban található minta-
kincs szerves kiegészítője a most publikált anyag-
nak. De remélhetőleg lesz a munkának folytatása, s 
akkor a hiányzó részekről is bemutatásra kerülnek 
a legjellegzetesebb népművészeti motívumok. 

Bodnár Mónika 

Borka lendár ium 

A múlt évben jelent meg Csorna Zsigmond nép-
szerűsítő jellegű történeti borkalendáriuma a Me-
zőgazda Kiadó gondozásában a Hagyomány és vi-
dék sorozat keretében. A kötet bővített, javított vál-
tozata az 1999-ben kiadott Szent Vincétől Szent Já-
nosig című műnek. Igen találó a kötet címe: Borka-
lendárium - Örök időkre, ami azt sugallja, hogy 
olyan általános érvényű megállapításokat tartal-
maz a könyv, amelyek megváltoztathatatlanok. 
Olyan témákat dolgoz fel, azt a tudás- és ismeret-
halmazt örökíti meg, amelyek az elmúlt évszázad-
ok alatt halmozódtak fel. Magában foglalja egy-
részt a népi természetismeretet, másrészt a kutatók 
által összegyűjtött és feldolgozott történeti, népraj-
zi adatok halmazát. 

Az egykori népi kalendáriumok mintájára szer-
kesztett könyv fő tartalmi részét a naptár jelenti, 
mellette számtalan „érdekes" olvasmány és tudo-
mányos-népszerűsítő írás található. A naptár rész 
havonkénti bontásban sorolja fel a jelesebb egyházi 
és világi ünnepeket, névnapokat, elsősorban azo-

kat, amelyekhez időjárásjóslások kapcsolódtak. Az 
időjárási előrejelzések elengedhetetlenek voltak a 
szőlőművelők és a mezőgazdák számára. Az időjá-
rási regulák számbavételénél nemcsak azokat so-
rolja fel a szerző, amelyek szorosan a szőlőműve-
léshez kapcsolódtak, hanem azokat is, amelyek a 
határbeli és kerti munkák végzéséhez kötődtek. 
Melyik növényt és virágot mikor jó vetni, kapálni, 
szedni, aratni, szüretelni, a sok vagy kevés csapa-
dék, esetleg szárazság hogyan befolyásolhatta a 
várható termést. Ezek az időjárási előrejelzések, 
névnapokhoz kötődő szólások évszázados megfi-
gyelések, tapasztalatok summázatai, melyek egy-
kor szájhagyomány útján terjedtek, lejegyzésre ke-
rültek és nyomtatásban megjelentek. Az is elkép-
zelhető, hogy valamelyik könyvkiadó írta bele ka-
lendáriumába, amit aztán a későbbiekben is folya-
matosan közöltek, mint népi megfigyelést. Az át-
adás-átvétel kérdésével a szerző is foglalkozik. Né-
mely esetben jól nyomon követhető, hogy egyes 
szentek névnapjához kötődő időjárási előrejelzé-
sek a középkori csíziókban bukkannak fel először, 
amelyeket a későbbi kalendáriumok évről évre kö-
zöltek. 

A szerző maga is ennek megfelelően ajánlja 
mindazok figyelmébe művét, akik a kalendáriumi 
és az agrárnépszokások iránt érdeklődnek, csokor-
ba szedve a szőlő és bortermelés éves, ismétlődő 
szokásait, reguláit. Az év ünnepeinek felsorolásá-
nál a kötet összeállítója igyekezett minél nagyobb 
földrajzi területet felölelni és így a példák sokasá-
gát nemcsak hazai tájakról hozta, hanem határain-
kon túlról is, így pl. Erdélyből, Szerbiából, Szlavó-
niából, Burgenlandból. Az időjárási megfigyelése-
ken túl megismerkedhetünk a jeles napok szokása-
ival, az ilyenkor kötelezően fogyasztott vagy tiltott 
ételekkel is. 

A bevezető részben a szerző ír a kalendáriumok 
történeti alakulásáról, a művelődésben betöltött 
szerepéről, a tudományos vagy ál tudományos is-
meretek átadásáról. A kalendáriumok kiadásának 
fénykora a XIX. század közepére tehető. Jelentősé-
gük a század végén már csökkent, a gomba módra 
szaporodó napilapok megjelenése miatt. 

Az év napjaihoz kötött időjóslás című fejezet-
ben olvashatunk a harang viharűző erejéről, a kü-
lönböző szentelmények, mint pl. a barka, a tűz, 
vastárgyak felhasználásáról, amelyek az ítéletidő, 
a jégeső elhárítására voltak hivatottak. 

A szőlővédőszentek tisztelete és történeti réte-
gei Magyarországon című fejezetben olvashatunk 
arról, hogy a patrónusok erejébe vetett hit eredete 
két irányra mutat; az egyik a kora középkori nyu-
gat-európai egyházi tanításokra, a másik része az 
ókori görög-római istenek tiszteletére vezethető 
vissza. A kalendáriumi részben az egyes védő-
szentek neve napjánál részletes ismertetés olvas-
ható a szent élettörténetéről, ami magyarázatul is 
szolgál arra, hogy miért őt választották egykoron a 
szőlő és bor patrónusának. Időjárás-és termésjóslá-
sok is kapcsolódtak ehhez a naphoz, néhol társas 
összejöveteleket is tartottak ilyenkor. A szerző 
megállapítása szerint a „szőlővédőszentek kultu-
sza a néphagyományok és az egyházi liturgia 
folklorizálódott emlékei, valamint az időjárási 
megfigyelések keveréke." 
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A történeti részben bepillantást nyerhetünk a 
középkori Magyarországon a szőlő- és bortermelés 
kettős arculatának kialakulásába és annak okaiba. 
A honfoglaló magyarság a Dunántúlon az egykori 
Pannónia területén az ókori római hagyományok 
továbbélésével találkozott, ahol az alacsony tőke-
művelés terjedt el, míg a Dunától keletre eső része-
ken a vándorlásaik során megismert gyakorlatot 
követték a letelepülők. Ezen a részen a ligetes, lu-
gasos szőlőművelés több évszázadon keresztül 
fennmaradt. A magyarság a megtelepedés előtt is 
ismerte már a szőlőművelést és a borkészítést, 
amelyet bolgár-török jövevényszavaink is bizonyí-
tanak. 

A letelepült lakosság a feudális gazdálkodásra 
és társadalmi berendezkedésre áttérve ú j szőlőmű-
velési formákat alakított ki, szőlőhegyek jöttek lét-
re, amelyek nagyban befolyásolták a táj képét, köl-
csönhatást alakítva ki az ember és környezete kö-
zött. 

A kalendáris szokásoknál a szerző nemcsak 
azokat sorolja fel, amelyek szigorúan a szőlőműve-
léssel kapcsolatosak, hanem azokat is, amelyek a 
legfontosabb mezőgazdasági munkákhoz vagy a 
jószágtartáshoz kötődtek. Megemlíthető p l . a 
Márk napi búzaszentelés, az augusztus 20-i ke-
nyérünnep vagy az állatok első kihajtásához ka-
csolódó mágikus szokások. 

A jeles napok sorában, a húsvéti ünnepkör ré-
szeként a szerző részletesen bemutatja a bólyi né-

metek emmauszi ünnepségét. Ezt megelőzően 
pontos képet kapunk a bólyiak társadalmi tagozó-
dásáról, zárt hierarchikus rendszerükről, a nagy-
hét egyes napjainak szokásairól. Magát az ünnep-
séget húsvét hétfőn tartották kint a szőlőhegyen, 
szigorúan elkülönülve egymástól a különböző tár-
sadalmi rétegek. A szerző részletes leírását adja az 
ekkor elfogyasztott ételeknek, az evéssel, ivással, 
játékkal egybekötött szórakozásnak, amely jó alka-
lom volt a rokoni, szomszédsági kapcsolatok ápo-
lására és lehetőséget biztosított a fiatalok ismerke-
désére. 

A bólyi németek húsvéti szokása után dél-du-
nántúli, bácskai, bánáti katolikusok nagyhéthez 
kötődő hagyományival ismerkedhet meg az olva-
só. Időjárásjóslások, egészségmegőrző és tiltó cse-
lekmények egész sora kapcsolódott húsvét heté-
hez, amelyek az elkövetkezendő időszak esemé-
nyeire is hatással lehettek. 

A kalendáriumi szokásokhoz szorosan nem 
kapcsolódik, de mint érdekesség olvashatunk az 
aszúborkészítés elterjedéséről hazánkban vagy a 
kádármesterség ezeréves hagyományairól, a faki-
vágásról és a fafajokról. 

A kötetet egy hosszabb terjedelmű német 
összefoglaló és gazdag irodalomjegyzék zárja. 

Mindazok figyelmébe ajánlom ezt az igen ol-
vasmányos művet, akik a néphagyományok és 
szokások iránt érdeklődnek. 

Korkes Zsuzsa 
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ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS 

Tisztelt Olvasóink! 
Az Ethnographia szerkesztősége a 2005. évre lehetővé teszi, hogy folyóiratunkat előfizethessék. 2005-
ben is 4 szám megjelenését tervezzük. 
Az előfizetési díj egy évre: 2500 Ft + 500 Ft postaköltség, amelyet egy összegben kérünk csekken 
befizetni, illetve átutalni. 
A megrendeléssel és a postázással kapcsolatos ügyeket a Magyar Néprajzi Társaság titkársága (1055 
Budapest, Kossuth tér 12., Tel./Fax: 06-1-269-1272, e-mail: mnt@neprajz.hu) végzi, ahol a folyóirat 
előzetes időpont egyeztetéssel személyesen is átvehető. 
Kérjük, hogy az Ethnographiát az alábbi címen szíveskedjenek megrendelni legkésőbb 
2005. március 31-ig: 

Magyar Néprajzi Társaság 
1055 Budapest 

Kossuth tér 12. 
Az átutalási számlaszám: Esztergomi Takarékszövetkezet, 63100150-12000320 
Aki csekken kívánja befizetni az előfizetési dijat, kérjük, hogy a megrendelőn szíveskedjen jelezni 
igényét. 
A megrendelések beérkezése után a 2500 Ft előfizetési díjról és a postaköltségről számlát küldünk a 
megrendelőnek. 
A Szerkesztőség nevében köszönettel fogadjuk előfizetésüket: 
Magyar Néprajzi Társaság 

MEGRENDELŐ 

Alulírott megrendelem az E T H N O G R A P H I A 2 0 0 5 . évi 1-4. számai t az alábbi 
in tézmény/magánszemély részére: 
Megrendelő neve: 
Címe: 
Postázási címe: 
Telefonszáma: 
E-mail címe: 

Megrendelem továbbá az Ethnographia évi számát példányban. 

Befizetési csekket kérek/ nem kérek (Kérjük, a megfelelőt szíveskedjen aláhúzni!) 

Elismerem, hogy a megrendelő lap visszaküldése után, a számla megérkezését követően a 2500 Ft 
előfizetési díjat és a postaköltséget a Magyar Néprajzi Társaság Esztergomi Takarékszövetkezetnél 
vezetett 63100150-12000320 számú számlaszámára illetve a megküldött csekkre befizetem. 
Kelt: 

Intézmény vagy magánszemély neve: 

Címe: 
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A M A G Y A R NÉPRAJZI TÁRSASÁG KIADVÁNYAI 

A kiadvány címe Szerkesztő F.ladási ár Tagsági ár Megren-
delem/pl. 

Beiträge zur Volkskunde 10. 1993. Manherz Károly elfogyott elfogyott 
Beiträge zur Volkskunde 11. 1994. Manherz Károly 1000 800 
Beiträge zur Volkskunde 12 1995. Manherz Károly 1000 800 
Beiträge zur Volkskunde 13. 1996. Manherz Károly 1000 800 
Beiträge zur Volkskunde 14. 1997. Manherz Károly 1000 800 
Beitrage zur Volkskunde 15 1998. Manherz Károly 1000 800 
Beiträge zur Volkskunde 16. 1999. Manherz Károly 1500 1200 
Beiträge zur Volkskunde 17. 2000. Manherz Károly 1500 1200 
Beiträge zur Volkskunde 18. 2001. Manherz Károly 1500 1200 
Beiträge zur Volkskunde 19. 2002. Manherz Károly 1500 1200 
Beiträge zur Volkskunde 20. 2003. Manherz Károly 1500 1200 
Cigány néprajzi tanulmányok 1. 1993. Bódi Zsuzsanna elfogyott elfogyott 
Cigány néprajzi tanulmányok 2. 1994. Bódi Zsuzsanna 1000 800 
Cigány néprajzi tanulmányok 3. 1995. Balázs Gusztáv 1000 800 
Cigány néprajzi tanulmányok 4-5. 1996. Zsúpos Zoltán 1000 800 
Cigány néprajzi tanulmányok 6. 1997. Bódi Zsuzsanna 1000 800 
Cigány néprajzi tanulmányok 7. 1998. Bódi Zsuzsanna 1000 800 
Cigány néprajzi tanulmányok 8. 1999. Bódi Zsuzsanna 1000 800 
Cigány néprajzi tanulmányok 9. 2000. Bódi Zsuzsanna 1500 1200 
Cigány néprajzi tanulmányok 10. 2001. Bódi Zsuzsanna 1500 1200 
Cigány néprajzi tanulmányok 11. 2002. Bódi Zsuzsanna 1500 1200 
Cigány néprajzi tanulmányok 12. 2003. Bódi Zsuzsanna 1500 1200 
Din tradi|iile románilor din Ungaria 8. 1993. Hocopán S. 1000 800 
Din tradi|iile románilor din Ungaria 9. 1995. Hocopán S. 1000 800 
Din tradi(iile románilor din Ungaria 10 1996. Hocopán S. 1000 800 
Din tradi(iile románilor din Ungaria 111997. Hocopán S. 1000 800 
Din tradifiile románilor din Ungaria 12 1999. Nagyné Martin Emília 1000 800 
Din tradi(iile románilor din Ungaria 13. 2000 Nagyné Martin Emília 1500 1200 
Din tradi|iile románilor din Ungaria 14. 2003. Nagyné Martin Emília 1500 1200 
Etnografija ju inih Slavena 1993 Frankovics György 1000 800 
Etnografija Hrvata 1. 1994. Frankovics György 1000 800 
Etnografija Hrvata 2. 1995. Frankovics György 1000 800 
Etnografija Hrvata 3. 1996. Frankovics György 1000 800 
Etnografija Hrvata 4. 1997. Frankovics György 1000 800 
Etnografija Hrvata 5. 1998. Frankovics György 1000 800 
Etnografija Hrvata 6 1999. Frankovics György 1000 800 
Etnografija Hrvata 7. 2000. Frankovics György 1500 1200 
Etnografija Hrvata 8 2001. Frankovics György 1500 1200 
Etnografija Hrvata 9. 2002 Frankovics György 1500 1200 
Etnografija Hrvata 10. 2003 Frankovics György 1500 1200 
Etnografija Srba 1. 1997. Rusz Boriszláv 1000 800 
Etnografija Srba 2 1999. Rusz Boriszláv 1000 800 
Etnografija Srba 3 2001. Rusz Boriszláv 1500 1200 
Etnografija Srba 4. 2003. Rusz Boriszláv 1500 1200 
Etnologija Slovencev na Madiarskem 1 1997. M. Kozár Mária 1000 800 
Etnologija Slovencev na Madiarskem 2. 1999. M. Kozár Mária 1000 800 
Etnologija Slovencev na Madiarskem 3. 2001. M. Kozár Mária 1500 1200 
Etnologija Slovencev na Madiarskem 4. 2003. M. Kozár Mária 1500 1200 



Kérjük, megrendelését a megfelelő osz lopban jelezze a pé ldányszám feltüntetésével! 

A kiadvány cime Szerkesztő Kiadási 
i r 

Tagsági 
ár 

Megren-
delem/pl. 

Národopis Slovákov v Mad'arsku 9. 1993. Gyivicsán Anna 1000 800 
Národopis Slovákov v Mad'arsku 10. 1994. Gyiviesán A. - Krupa A.. 1000 800 
Národopis Slovákov v Mad'arsku 11. 1995. Gyivicsán A. - Krupa A. 1000 800 
Národopis Slovákov v Mad'arsku 12. 1996. Gyivicsán A - Krupa A. 1000 800 
Národopis Slovákov v Mad'arsku 13. 1997. Gyivicsán A. - Andó Gy. 1000 800 
Národopis Slovákov v Mad'arsku 14. 1998 Andó György 1000 800 
Národopis Slovákov v Mad'arsku 15. 1999. Andó György 1000 800 
Národopis Slovákov v Mad'arsku 16. 2000. Andó György 1500 1200 
Národopis Slovákov v Mad'arsku 17. 2001 Andó György 1500 1200 
Národopis Slovákov v Mad'arsku 18. 2002. Andó György 1500 1200 
Národopis Slovákov v Mad'arsku 19. 2003. Gyivicsán A. - Andó Gy. 1500 1200 
Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, 
lengyel, örmény, ruszin I 1996. 

Eperjessy Ernő 1000 800 

Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, 
lengyel, örmény, ruszin 2. 1998. 

Eperjessy Ernő 1000 800 

Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, 
lengyel, örmény, ruszin 3. 2000. 

Eperjessy Ernő 1500 1200 

Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, 
lengyel, örmény, ruszin 4. 2002 

Eperjessy Ernő 1500 1200 

Válogatás a magyarországi nemzetisegek 
néprajzi köteteiből 1. 1996. 

Kiss Mária 1000 800 

Válogatás a magyarországi nemzetiségek 
néprajzi köteteiből 2 1998. 

Jung Horti Judit 1000 800 

Válogatás a magyarországi nemzetiségek 
néprajzi köteteiből 3. 2000. 

Jung Horti Judit 1500 1200 

Válogatás a magyarországi nemzetiségek 
néprajzi köteteiből 4. 2002. 

Jung Horti Judit 1500 1200 

Kultúrák találkozása - Kultúrák konfliktusai 
Békéscsabai Nemzetközi Konferencia 1995 

Eperjessy Emő 
Krupa András 

1500 1200 

Az együttélés évezrede a Kárpát-medencében 
Békéscsabai Nemzetközi Konferencia 1998 

Eperjessy Emő 
Grin Igor 

1500 1200 

A nemzetiségi kultúrák az ezredfordulón 
(esélyek, lehetőségek, kihívások) 2001 

Eperjessy Ernő 
Andó György 

2500 2000 

Arator Balázs Géza 500 400 
1848 a népi díszítőművészetben Vajkai Aurél 500 400 
A Magyar Néprajzi Társaság története Kósa László 400 320 
Bán Aladár emlékezete Kodolányi J. - Voigt V. 100 80 
Egy futóbetyár históriája Szűcs Sándor 200 160 
Emlékezés Fél Editre Fülemile A. - Stefány J. 800 640 
Ethnic Communities Kodolányi János 1000 800 
Hagyományos női szerepek Küllős Imola 1560 1250 
Hősök és vértanúk Dömötör Akos 500 400 
Magyar régiségek nyomozása Kállay Ferenc 200 160 
Magyar történeti mondák Landgraf Ildikó 1000 800 
Magyarország nagy vitézsége Tari Lujza 500 400 
MNGy 15. Kodály Zoltán nagyszalontai 
gyűjtése 

Szalay O. - Rudasné 
Bajcsay 

2600 2080 

MNGy 18. Szatmári gyűjtés 1-2. Móricz Zs. 1800 1440 
MNGy 19. Néphit szövegek Verebélyi Kincső 1600 1280 
MNGy 20. Adatok téli nephagyományaink ... Makkai Endre - Nagy 

Ödön 
1200 960 



A kiadvány címe Szerkesztő Eladási 
á r 

Tagsági 
á r 

Megren-
delem/pl. 

Néprajzi Bibliográfia 1995-1996 Terbócs Attila 600 480 
Néprajzi Bibliográfia 1997-1998 Terbócs Attila 600 480 
Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón Cseri M. - Kósa L. - T. 

Bereczki I. 
2000 1600 

A puszta utolsó krónikása Szűcs Sándor 1500 1200 
Schwartz Elemér emlékére Mollay Károly 100 80 
Szentemberek Barna Gábor 1000 800 
Történelem és emlékezet Kriza Ildikó 800 640 
Útmutató néprajzi lárgyak gyűjtéséhez Bellosics B. 200 160 
Vallásos népélet Barna Gábor 300 240 

FOLYÓIRATOK 

Ethnographiák 2000 előttről egységesen 1000 800 
Ethnographia 2000. 1-2. Szilágyi Miklós 1000 800 
Ethnographia200l . 1-2. Bartha Elek 1500 1200 
Ethnographia 2001. Bartha Elek 1500 1200 
Ethnographia 2002. 1-2. Bartha Elek 1500 1200 
Ethnographia 2002. 3-4. Bartha Elek 1500 1200 
1990 előtti Néprajzi Hírek egységesen 
évfolyamonként 

Hála József 800 A 
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Néprajz Hírek 1990. 1-2. Hála József 400 
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Néprajz Hírek 1990.3-4. Hála József 400 
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Néprajz Hírek 1991. 1. Hála József 400 
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Néprajz Hírek 1991.2-3. Hála József 400 
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Néprajz Hírek 1991.4. Hála József 400 
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Néprajz Hirek 1992. 1-4. Hála József 800 
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Néprajz Hirek 1993. 1-2. Hála József 400 
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Néprajz Hirek 1993.3-4. Hála József 400 
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Néprajz Hirek 1994. 1-2. Hála József 400 
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Néprajz Hírek 1994. 3^1. Hála József 400 
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Néprajz Hirek 1995. 1-4, Hála József 800 
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Néprajz Hirek 1996. 1-4. Hála József 800 
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Néprajz Hírek 1997. 1-4 Hála József 800 
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Néprajz Hirek 1998. 1-4. Hála József 800 
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Néprajz Hirek 1999. 1-4 Hála József 800 
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Néprajz Hírek 2000. 1-2. Hála József 400 
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Néprajz Hírek 2000. 3-4 Hála József 400 
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Néprajz Hirek 2001. 1-4 Hála József 800 
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Néprajz Hirek 2002. 1-4 Hála József 800 
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Néprajz Hírek 2003. 1-2. Hála József 400 
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Néprajz Hírek 2003. 3^» Hála József 400 
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Néprajz Hírek 2004. 1-2. Hála József 400 
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Néprajz Hirek 2004. 3-4. Hála József 400 
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A gyulai városháza díszterme 
(Merényi-Metzger Gábor írásához) 

A gyulai vármegyeháza díszterme 1937-ben 

A gyulai városháza díszterme napjainkban 



300 Ft 

C s í k s o m l y ó , p ü n k ö s d i b ú c s ú 
Romhány i András felvételei 

1999. m á j u s 22. 

2000. j ún ius 10. 


