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JUHÁSZ ANTAL: 
A szegedi táj vonzásában 

Örvendetes jelenség, hogy a szegedi Bába és 
Társa Kiadó tudatos választással tudományos igé-
nyű kiadványok megjelentetésére is módot talál. 
Különösen becsesek számunkra azok a kötetek, 
amelyek Szeged és Csongrád megye helytörténeté-
vel foglalkoznak. Cs. Sebestyén Károly, Kőszegfalvi 
Ferenc, Sándor János, Tóth Béla, Péter László és 
mások könyvei mellett így kerülhetett az érdeklő-
dők kezébe Juhász Antalnak, a Szegedi Tudomány-
egyetem néprajz-professzorának tanulmánygyűjte-
ménye. Talán a tudós közelgő hetvenedik születés-
napját kívánja a kiadó emlékezetessé tenni e 260 ol-
dalas kötettel, amelyhez Péter László professzor írt 
méltató előszót, s amely címével is jelzi egy sikeres 
kutatói életpálya fő irányát és tartalmát: A szegedi 
táj vonzásában. 

Találó a cím. A szerző nemcsak a most megjelent 
könyvben egybegyűjtött dolgozataival, hanem 
munkaköreinek egyéb lehetőségeivel élve is egy 
irányba tekint, s átgondolt , céltudatos szerepválla-
lással következetesen arra törekszik, hogy a szege-
di nagytáj etnográfiai jellemzőiből minél többet fel-
tárjon, értelmezzen, bemutasson. 34 éven át volt a 
Móra Ferenc Múzeum munkatársa, ahol tudo-
mányszervezői, szerkesztői feladatai mellett 1973-
tól kezdve maradandóan értékes eredményeket ért 
el munkatársaival az Ópusztaszeri Nemzet i Törté-
neti Emlékpark szabadtéri néprajzi gyűjteményé-
nek tervezőjeként és megvalósítójaként. E kötetben 
is olvashatunk többek között a szegedi tanya, a 
szentesi tanya, a Vásárhely határából behozott ol-
vasókör, a mátyáshalmi kovácsműhely, a kocsi-
gyűjtemény telepítéséről. Ahhoz, hogy e merész 
szakmai kihívásnak megfeleljen, alapos feltáró 
munkát kellett végeznie, ezzel is összefügg, hogy 
fő kutatási területe a dél-alföldi tanyák településraj-
za, a népi építészet, a kézművesség, a népi társada-
lom és életmód lett. S amikor 1991-ben az egyetem 
néprajzi tanszékének vezetését bízzák rá, ott is foly-
tatja kiterjedt vizsgálatait; kutatótáborokat szervez, 
megindítja és szerkeszti a tanszék Táj és kultúra cí-
m ű sorozatát, neveli az utánpótlást, fölkészíti az új 
tudós nemzedéket. Szerkesztőként vagy szerző-
ként közreműködött a szegedi nagytájba tartozó 
Mórahalom, Rószke, Kistelek, l ápé, Sándorfalva, 
Kiskundorozsma, Pusztaszer, Öttömös, Mindszent, 
Ásotthalom, Szatymaz monográfiájának létrehozá-
sában, a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület 
elnökeként pedig hosszú éveken át irányította az 
öntevékeny néprajzi gyűjtőmozgalmat, s kiterjedt, 
az országhatáron átnyúló szakmai kapcsolatrend-
szert épített ki. Eredményeit a néprajztudomány is 
nagyra értékeli: 1961-ben doktorált, 1986-ban kan-
didátusi, 2003-ban akadémiai doktori fokozatot 

szerzett, munkatársul kérték fel a Szeged története 
című monográfia, valamint a Magyar néprajz című 
akadémiai kézikönyv megalkotásához. 

Új könyve A szegedi táj tanyái (1989), valamint a 
Település és közösség (1993) című munkái után nem-
csak érdeklődésének irányait dokumentálja szem-
léletesen, hanem több évtized termésének értéké-
ről is meggyőzi az olvasót. E tudományos pálya 
szerves folytatása a szegedi hagyománynak, 
amint arról a Dogonics András szólásgyűjtemé-
nyével, az etnográfus Tömörkénnyel, a „szögedi 
nemzet"-et bemutató Bálint Sándorral foglalkozó 
tanulmányai igazolják. Ezek arról győznek meg 
bennünket , hogy szerzőjük - noha javarészt a tár-
gyi és a szociális kultúra kérdései foglalkoztatják -
fogékony a folklór és a népnyelv befogadása, érté-
kelése iránt. Hasznos is ez a számára, hiszen ami-
kor például a tanyai életmód hagyományos rend-
jével foglalkozik, elkerülhetetlenül ki kell térnie az 
ott élő emberek ünnepi szokásaira, szórakozási al-
kalmaira. Fogékonyságát Bálint Sándor is gyara-
píthatta, aki professzora, útmutató mestere volt, s 
akinek tanszékén örökébe lépett. 

Szép példája a mester hatásának az a körülte-
kintő alaposság, ahogyan Juhász Antal móva sza-
vunk jelentésének változatait vizsgálja e kötet 
egyik tanulmányában. A szótározók a kaláka egyik 
szinonimájának tekintik ezt a szerb eredetű szót, 
amely ismerősöknek együttes munkavégzését és 
az utána következő mulatságot jelöli. Történeti 
adalékokat sorakoztat fel a szerző a XIX. század 
közepétől, s ez alkalmat ad számára a társas mun-
kák többféle fajtájának jellemzésére, a jelenségek-
ben megnyilatkozó anyagi és szellemi műveltség-
elemek számbavételére. Ugyanígy komplex meg-
közelítéssel, a művészet és a mesterség együttese-
ként vizsgálja a napsugaras oromdíszítés jellem-
zőit. A tanyák világa a szerző számára egyrészt az 
ott élők tárgyi környezeteként jelenik meg, más-
részt azonban keresi a hétköznapok és az ünne-
pek, tehát az életmód tartalmi vonásait. Ebből fa-
kad tanulmányainak legfőbb értéke: összefüggé-
seiben mutatja be a településmódot és az annak 
keretei között folyó közösségi életet. 

A szegedi táj vonzása elsősorban a tanyák felé 
tereli a tudós figyelmét. Vannak ugyan szép ered-
ményei a szegedi városi életmód múltjának kuta-
tásában, sikerrel vizsgálta a falusi kisipar népraj-
zát, remek összefoglalást ad például a dorozsmai 
kocsigyártó mesterségről, mégis legtöbbet a ta-
nyák, majorok népéről tud és rögzít. Érthető is ez 
a témaválasztás, ha az alföldi településszerkezet 
sajátosságára gondolunk. A nagybirtokrendszer 
nyomta rá bélyegét a tanyák népére. Mint e 
könyvből megtudjuk, a XX. század elején a több 
mint hatvanezer holdon terpeszkedő Pallavicini 
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uradalom tizenegy majorjában 300-350 cseléd robo-
tolt az alá- és fölérendeltség szigorú rendjében lá-
tástól vakulásig. Ezekben egy-egy intéző irányítot-
ta a gazdálkodást, az öregbéres vette át tőle a más-
napra kijelölt feladatot; a csősz, a gépész, a kovács, 
a faragóbéres, a parádés kocsis alkotta a rangosabb 
- mert önálló konyhával rendelkező - réteget, s a 
lovakkal szekerező kocsisok meg az ökröket hajtó 
béresek álltak a majori társadalom alján. Ök a cse-
lédházban négyen használtak egy közös konyhát; a 
faluba, bálokba nem jártak, legfeljebb a vásárba ju-
tottak el néha. A majorok mellett olyan tanyák is ki-
épültek az uradalom területén, melyen a nagybir-
tok munkaigényes növénykultúráival, elsősorban 
dohánnyal foglalkozó kertészek telepedtek le. 
Amikor ezeket a kertésztelepeket a 19. század kö-
zepétől kezdve felszámolták, és az uradalmi ins-
pektor könyörtelen kegyetlenséggel, a házak tető-
zetének lerombolásával távozásra kényszerítette az 
ott élőket, tanyasorokra települtek, s haszonbérlő-
ként próbáltak megélni. 

Juhász Antal könyvének két igen érdekes tanul-
mánya az Ópusztaszer község határában kialakult 
Kutyanyak nevű, illetve a jugoszláviai Rábé falu 
mellett létesült Sasülés nevű tanyasor életét mutat-
ja be. Az írott források, térképek, statisztikák mel-
lett - már csak azért is, mert a Pallavicini uradalom 
levéltárából sajnálatosan kevés dokumentum ma-
radt fenn - a szóbeli emlékezések szolgáltatják a re-
konstrukcióhoz a tényanyagot. Az adatközlők által 
sikerült föleleveníteni az első világháborút megelő-
ző évektől máig terjedően a megtelepülés, a név-
adás folyamatát, a közösségi életnek a képét, vala-
mint az elnéptelenedés, illetve az átalakulás mene-
tét. Egy letűnt világ tanúit szólaltatta meg a szerző 
„ lánya i társadalom a XX. század első felében" cí-
m ű fontos dolgozatában is, amelyben a szegedi Al-
sóvároshoz kötődő Alsóközpont tanyavilágát mu-
tatja be két nemzedék tanúvallomásai - és termé-
szetesen a vonatkozó szakirodalom - alapján. 1900 
táján a Szeged vidéki agrárnépesség háromnegye-
de lakott tanyákon, ez is meggyőzően bizonyítja a 
tanyakérdéssel való foglalkozás indokoltságát. S 
Juhász Antal avatott kalauzolása mellett hitelesen 
tárul fel előttünk a mai Mórahalom elődtelepülése-
in élők egykori élete, sorsa. 

A szerző egyik legjobb ismerője Szeged környé-
ke településnéprajzának, a dél-alföldi tanyák múlt-
jának, népi építészetének. A most megjelent kötetbe 
gyűjtött tanulmányaival teljesebbé teszi a korábban 
megismert képet, s megajándékozza olvasóit egy 
mára eltűnt világ hiteles ábrázolásával. Tudomá-
nyos felkészültsége, sokoldalú tárgyismerete mel-
lett a magyar néprajzi irodalom legjobbjaira jellem-
ző színes előadásmód, eleven stílus segíti, hogy kö-
vetni tudjuk őt felfedező útjain. Biztosak lehetünk 
benne, hogy következik a folytatás, hogy Juhász 
Antal néprajzi-történeti búvárlatai újabb szintézi-
sekhez vezetnek el. 

(Bába Kiadó, Szeged, 2004.) 

Kovcíts Dániel 

CSÁKY KÁROLY: 
A Dunától a Szitnyáig 
Barangolás egy nem létező vármegyében 

Honismereti túrára, szellemi barangolásra in-
vitál Csáky Károly Településtörténeti barangoló 
alcímmel megjelent könyvében, mely a Felvidék 
Művelődéstörténeti Enciklopédiája 2. köteteként 
látott napvilágot. A Honismeretet rendszeresen 
olvasók előtt jól ismert szerző a mű utószavában 
közreadott vallomásával választott címünknek is 
magyarázatát adja: „Nekem szülőföldem Hont 
megye, bár születésemkor a történelmi megye-
rendszer régen szétesett, s másodszor csonkult az 
az ország, melynek első szent királya sok minden-
nel együtt a megyéket is kialakította. Ezek közt 
pedig ott volt Hont, hisz névadója, a svábföldi lo-
vag megérdemelten kapta azt a földet, melyen fel-
épült az első várispánsági központ , s melynek kö-
zelében szülőfalum gyepűvédői is letelepedtek 
egykor." 

Továbbá tudnunk kell azt is, hogy Hont azon 
egykori a trianoni, illetve a párizsi béke által ketté-
szelt vármegyék közé tartozott, melyek nevét ma 
már sem Szlovákiában, sem Magyarországon nem 
őrzi megye, járás vagy kerület, csupán település-
nevekben maradt fenn a határ mindkét oldalán. 

Az 1910. évi népszámlálás szerint a 2545 km2 

területű, 117 256 - 57,1 %-ban magyar, 36,8 %-ban 
szlovák, 5,1 %-ban német anyanyelvű - lakost 
számláló megye közigazgatásüag a báti, ipoly-
nyéki, ipolysági, korponai, szobi és vámosmikolai 
járásra tagolódott. Külön említést érdemel Sel-
mecbánya egykori szabad királyi város, egyik leg-
ősibb bányavárosunk. A trianoni döntés következ-
tében a honti területből 2086 km2 (82%) került 
Cseh-Szlovákiához, 459 km2 (18 %) maradt Ma-
gyarországon. A határvonal a két ország honti 
szakaszán jórészt az Ipoly folyása, de gazdasági 
érdekből a Párkány-Csata-lpolyság közti vasút-
vonal teljes Ipoly bal parti szakasza is az új cseh-
szlovák államhoz került. Ennek következtében a 
szobi, vámosmikolai, ipolysági és egy települést 
érintően az ipolynyéki járás területét is megosztot-
ta a monarchia széthullását sajátos módon legiti-
máló nagyhatalmi döntés. 

Szerzőnk az egykori megye legdélibb csücské-
től a Szobi járással kezdi a comitatus bemutatását. 
Tizenhárom települést: Szob és Nagymaros várost 
valamint 11 községet - köztük a régmúltban me-
zővárosi ranggal bíró Ipolyszalkát - ismertet. A 
Vámosmikolai járáshoz valamikor húsz - ma zö-
mében Szlovákiában található - falu tartozott, 
köztük az egykori mezővárosi, még régebben ta-
lán bányavárosi címmel büszkélkedő Nagybör-
zsöny. A Báti járás a vármegye nyugati szélén 30 
településsel ma teljes egészében Szlovákiához tar-
tozik. Rangos települése, Bakabánya Károly Ró-
berttől kapott bányavárosi jogot. A központi fek-
vésű Ipolysági járás 40 lakott hellyel szerepel a 
műben. Itt található a vármegye első - a várispán-
sági központ Hont - és utolsó székhelye, Ipolyság 
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városa. Mintegy fél évszázadon át az ugyancsak e 
vidéken található Kemencén tanácskoztak a tekin-
tetes rendek, még korábban Ipolyhidvégen tartot-
ták a gyűléseiket. A megye keleti szegletében az 
Ipolynyéki járás 32 faluval és egy pusztával húzó-
dott meg. A falvak közül Ipolybalog Árpád-kori 
templomának csúcsát a magyar királyi korona má-
sa díszíti. Az északkeleti elhelyezkedésű Korponai 
járás a legszámosabb, 44 településsel bírt egykoron. 
A névadó város a vármegye, sőt a történelmi Ma-
gyarország egyik legrégibb városa. Végül a megye 
legészakibb részén települt Selmecbánya és Béla-
bánya egykor szabad királyi város a közeli Hegy-
bánya és Hodrusbánya bányásztelepülésekkel. 

Mit tudha tunk meg az avatott helytörténész, ki-
váló etnográfus jóvoltából az egyes helységekről? 
Közli a települések első írásos említésének idejét, a 
helynév eredetét, magyarázatát; helyenként a rég-
múlt tárgyi emlékeit feltárt régészeti adatokat. 
Megismerteti az olvasót a hely látnivalóival: várak, 
templomok, kolostorok, szobrok, keresztek, emlék-
táblák, múzeumok, jellegzetes épületek, lakóházak 
kultúr- és gazdaságtörténeti jelentőségével; szól a 
település történelmi eseményeiről, hagyományai-
ról, szokásairól, néprajzi jellemzőiről. Hosszabb-rö-
videbb pályakép, életrajzi vázlat közlésével tájé-
koztat a megye országos hírnévre szert tett jeles 
szülötteinek életútjáról, munkásságáról. A szobi 
születésű történész-archeológus Erdy /Luczen-
bacher / Jánosról, a szálkái népszínműíró Csep-
reghy Ferencről, a Perőcsényből származó Együd 
Árpádról, Somogyország néprajzkutatójáról. Nem 
marad ismeretlen számunkra az etnográfia, folklo-
risztika közel- és régmúltjának művelői közül 
Manga János néprajztudós /Peresz lény/ , a palócok 
első néprajzi- és nyelvjáráskutatója, Szeder Fábián 
szerzetes tanár / C s á b / , a tudós püspök, művészet-
történész és a magyar mitológia kutatója, Ipolyi Ar-
nold /Disznóspusz ta / személye sem. A megyében 
működő tudósok többsége nyilvánvaló, hogy a Bá-
nyászati és Erdészeti Akadémiával rendelkező Sel-
mecbányához kötődött, így a tudományos térképe-
zést megalapító Mikovinyi Sámuel munkássága 
vagy a világhírű csillagász, Hell Miksa alakja. A 
magyar történelem kiemelkedő, a megyéhez egy-
kor kötődő történelmi személyeiről is találunk a 
műben portrévázlatot: Thuróczy János kiváló ma-
gyar történetíróról, krónikásról; Fegyverneki Fe-
rencről, a tudós sági premontrei prépostról; Szondi 
György drégelyi várparancsnokról, a hősi helytál-
lás nagy költőink által is megénekelt mártírjáról; 
Thury György törökverőről, egykori huszár-
főlegényről, később kanizsai kapitányról vagy 
Koháry István költőről, politikusról, kiváló hadve-
zérről. Megemlíti, és röviden méltatja szerzőnk a 
közelmúlt és a jelen honti tudósainak, pedagógusa-
inak, képzőművészeinek, íróinak, költőinek, köz-
életi személyeinek, politikusainak pályafutását. 
Közülük csak a Selmecbányái születésű Kosáry Do-
mokos történész, akadémikus nevét említem. 

Igen gazdag a mű megírásához felhasznált és a 
téma iránt fokozott érdeklődést tanúsítók számára 

ajánlott irodalom jegyzéke. A kiadványban tár-
gyalt településekről adott helynévtárban a szlová-
kiai helységek természetesen szlovák elnevezé-
sükkel is szerepelnek. A könyvet jól megválasztott 
képanyag teszi szemléletessé. Az archív felvételek 
mellett találunk régi és mai képeslapokat, de a fo-
tók számottevő része a szerző felvétele. 

A hon- és népismeretet, helytörténetet tanuló, 
művelő diákok, de tanáraik is hasznos ismeretek-
hez juthatnak a kötetből saját és környező telepü-
léseikről. Dr. Csáky Károly munkája a Borovszky 
Samu szerkesztésében napvilágot látott Hont vár-
megye és Selmeczbánya sz. kir. város 1906. évi 
megjelenése óta a maga nemében egyedülálló. 
Zalabai Zsigmond a műhöz írt előszóban azt írta, 
hogy szerzőnk „lerakta a hazai magyar hontológia 
alapjait, s joggal vívta ki szorgalmas munkálkodá-
sával a hontológus hírét, nevét és rangját." Ezen 
elismerő szavakat a honti Ipolypásztó híres szü-
lötte, az irodalomtörténész, szerkesztő, egyetemi 
oktató, tanszékvezető tudós vetette papírra, aki 
vidékünkön szülőfaluja helytörténeti-néprajzi 
monográfiájával alapozta meg hímevét , elismert-
ségét az 1980-as évek közepén. S a döbbenet szinte 
bénítóan hatott e sorok írójára, amikor az említett 
előszó elolvasása u tán kézbe vette a Honti Lapok 
2004. januári számát, melyben Zalabai Zsigmond 
tragikus haláláról értesült. Bizony, távozásával je-
lentős személyiséggel csökkent a honti tudatot, 
történelmi múltat, néprajzi hagyományokat ápo-
lók tábora. A teljesség igénye nélkül e táborból 
említésre méltó a Felvidékről Danis Ferenc, dr. 
Kiss László, Tipary László, Magyarországról 
Mándli Gyula, Puskás Péter, Korcsmáros László és 
Tóth Imre neve. 

Hont vármegye történelmének, néprajzának, 
kulturális értékeinek ápolói között meg kell emlí-
tenünk működő intézményeket is, mindenekelőtt 
az ipolysági Honti Múzeum és Simonyi Lajos Ga-
lériát valamint a szobi Börzsöny Múzeumot . 2005. 
április 8-án együttműködésük eredményeként 
nyílt meg Szobon Múltunk, jelenünk 11. Hont vár-
megye története című időszaki kiállítás. A honti 
tudat ma is él, a késői utódokból sem hunyt ki. 
Csáky Károly honti enciklopédiáját ezért jó szív-
vel ajánljuk a hunytyiakon kívül is minden érdek-
lődő szíves figyelmébe. 

(KT Könyv- és Lapkiadó Kft., Komárom; 2003.) 
Dr. Koczó József 

GULYÁSNÉ GÖMÖRI ANIKÓ -
BALOGH ANDRÁS - VADAS FERENC 
Az Óbudai Gázgyár története 

Az ipari méretű gáztermelés a XIX. század ele-
jétől terjedt el az európai nagyvárosokban, első-
sorban világítási, de energia-szolgáltatási célokból 
is. A gázt főképpen kőszénből állították elő. A 
technológia során a szenet levegőtől elzártan, re-
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tortákban 1100-1200 C°-ra hevítve szárazon desz-
tillálták. A keletkezett gázt - tisztítás után - veze-
tékhálózaton juttatták el a felhasználókhoz, az ut-
cai lámpákba és a háztartásokba. A szén hevítése 
közben cseppfolyósított illótermékek keletkeztek: 
kátrány, ammóniákos víz. A gázgyártás mellékter-
mékeként keletkezett kokszot ipari célokra és ener-
giahordozóként használták fel. 

Magyarországon kissé megkésve, 1856 legvé-
gén kezdte el a működését az első pesti gázgyár, 
biztosítva a légszeszt 838 közvilágítási lámpa részé-
re. A város rohamos fejlődése, a gyorsan növekvő 
gázigény újabb gyárak létesítéséhez vezetett, s a 
század végén már két pesti és egy budai gázgyár 
elégítette ki a növekvő igényeket. 

A korszerű gázvilágítási technológia rohamosan 
szorította ki az idejétmúlt petróleumvilágítást a 
csilaígói ütemben fejlődő fővárosban, s a robbanás-
szerű igények kielégítésére a városvezetés pályáza-
tot írt ki egy évi 100 millió köbméter kapacitású 
gázgyár tervezésére és létesítésére. Leendő szerve-
zeti keretei biztosítására, de nem utolsó sorban a 
tervezhetőség érdekében is a főváros 1910-re az ad-
dig társasági formában működött gázgyárakat 
megváltással saját kezelésébe vonta és megszervez-
te belőlük a Fővárosi Gázműveket. 

A szerzők nagyjából ettől a ponttól - kissé elna-
gyolva a kötet elején mindenképpen szükségesnek 
tartott történeti és gyártástechnológiai bevezetőt -
kísérik végig a gyár történetét. A több meg nem va-
lósult és az elfogadott terv, a tervezés részletes tag-
lalása mellett alapvető információkhoz juthatunk a 
gázgyártási technológiáról, a gyár lelkét jelentő 
gázfejlesztő berendezések, a gázgenerátorok, a se-
géd- és kiszolgáló berendezések kiválasztásáról, a 
hatalmas építkezésről. A maga korában a főváros 
legnagyobb szabású ipari beruházása zajlott ekkor 
az óbudai Homokos-dűlőben, kihasználva a hely 
kedvező adottságait (vasúti csatlakozás, vízi szállí-
tás, üzemi víz megléte, a nyert gáz előnyös elszállí-
tása), de vele egy időben pusztítva is az aquincumi 
rommező ide átnyúló részét. Fontosságát jelzi, s 
nem véletlen, hogy maga Bárczy István főpolgár-
mester lett a gázgyár építését felügyelő bizottság 
elnöke, s majd városházi utóda (Ripka Ferenc) kö-
vette ebben tisztében is. 

A gázgyártási technológia egész menetének 
részletes ismertetését követi a legfontosabb épüle-
tek leírása, szerkezeti és elrendezési rajzok, s a 
megvalósult építmények korabeli fényképeken kö-
szönnek vissza. Ezek közül is kiemelkednek és fi-
gyelemre méltóak az óbudai gázgyár - mindenki 
által ma is afféle emblémájának tekintett - tartály-
tornyai; a magasabbik víztorony és a három zömö-
kebb kátrány- és ammóniavíz-tartály. Az építkezé-
sen több mint száz cég és vállalkozás dolgozott, al-
kalmanként 1700-nál is több munkással . A főváros 
a magyar ipar támogatását nagy fontosságúnak tar-
totta, s a beruházáson előnyben részesítette a hazai 
cégeket, a külföldi megrendelések alig tizedét tet-
ték ki a végszámlának. Budapest ünnepe volt, ami-
kor Bárczy István 1914. június 15-én felavatta az ek-

kor már fél esztendeje m ű k ö d ő - napi 250 ezer 
köbméter teljesítőképességű - gyárat a belügy- és 
a kereskedelmi miniszterek, Bécs polgármester-
ének, valamint a bécsi gázgyár küldöttségének a 
jelenlétében. 

Annak ellenére, hogy az itteni korszerű beren-
dezések, az alkalmazott technológia megtekinté-
sére és megismerésére szerte a világból számos 
külföldi szakember járt itt, a gyár vezetése folya-
matosan dolgozott a fejlesztéseken. Erre nemcsak 
az első világháborús nyersanyag-hiány késztette a 
gázgyár vezetését, hanem a megújulás folyamatos 
kényszere is. Az új eljárások és gyártástechnológi-
ák alkalmazása a termelés növekedése mellett új 
gyártmányok (ammónia, vízgáz, benzol-termé-
kek) megjelenését is eredményezték. Az sem volt 
mellékes, hogy az itteni gáz ára a többi európai 
nagyvároshoz képest igen olcsónak számított. A 
gyár maga szervezte azokat a kereskedelmi akció-
kat is, melyekkel a gáz felhasználásának új terüle-
teit kívánták minél szélesebb - úgy lakossági, 
mint nagyfelhasználói - körben népszerűsíteni. 

A második világháború végén, a főváros ostro-
makor jelentős károk keletkeztek a gyárban, de a 
gyors helyreállításnak is köszönhetően már 1945 
szeptemberében a főváros egész gázcső-hálózatát 
nyomás alá lehetett helyezni. A helyreállítás befe-
jezése és a fejlesztések újbóli megkezdése szinte 
egybeesett a rendszer erőltetett iparpolitikájának 
kezdetével, majd az azt követő átgondolatlan vál-
lalati átszervezésekkel. A rohamosan növekvő 
energiaigény a gázgyárban komoly fejlesztéseket 
tett szükségessé, új üzemrészeket állítottak üzem-
be, szinte folyamatossá vált a rekonstrukciós tevé-
kenység. Ugyanakkor egyre több területen oko-
zott komoly gondokat, fennakadásokat a fejleszté-
sekből kimaradt egyes üzemrészek és technológi-
ai egységek állagának gyorsuló romlása már az 
1960-as években. 

A kötetben az indokoltnál jelentősen elnagyol-
tabban tárgyalt, új - ám rövid életű - gázgyártási 
technológiára állt át gázgyár 1963-ban, amikor is a 
szén- és kokszalapú gázgyártás visszaszorulásá-
val az akkor igencsak olcsó és gazdaságosnak tar-
tott földgáz nyert teret. A szénhidrogének világ-
méretű árrobbanása azonban megpecsételte a gáz-
gyár sorsát, ekkorra a régi technológia már szinte 
teljesen megszűnt, a földgáz-bontás pedig hirte-
lenjében nem lett gazdaságos, s 1987 áprilisában 
megszűnt Óbudán a gázgyártás. 

A számos korabeli technológia leírásával, ter-
vekkel, fényképfelvétellel színesített szép kiállítá-
sú kis kötetet élvezettel forgathatja az érdeklődő. 
Talán nem is az a baja, hogy az építés, a gyártás-
technológiák, a működés részletes taglalása mel-
lett a gyár története utolsó korszakát elnagyoltan 
tárgyalja, inkább az, hogy vállalattörténeti mun-
kaként szinte nem is szól alapvető gazdasági- és 
gazdaságossági kérdésekről, ami pedig a községi 
üzemek működtetésének egyik sarokköve volt. 
Alig tudunk meg valamit a termelés méreteiről, 
eredményéről, statisztikailag rögzíthető számada-
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tairól, p e d i g e nélkül egy cégmonográf ia nehezen 
képzelhető el. A monograf ikus m u n k a végéről hi-
ányzik a gázgyár ra vonatkozó - a lehető legtelje-
sebb - történeti bibliográfia, s a felhasznál t források 
sem alfabet ikus rendben, hanem - egy történeti 
munkáná l szokat lan módon - a megjelenés sor-
rendjében szerepelnek. 

(Fővárosi Gázművek Rt. Budapest , 2004) 
Bencze Géza 

Két könyv Sopronról1 

Sopron és környéke közismerten gazdag hely-
történeti i rodalma a lokálpatrióták szel lemi buzgól-
kodásának és anyagi áldozatvál lalásának köszön-
heti létét. Örvendetes , hogy ismét gyarapodot t 
azoknak a közgyűj teményeknek, műhelyeknek a 
száma, amelyek az értékek föltárásából kiveszik ré-
szüket. A soproni Széchenyi István Városi Könyv-
tár há rom figyelemre méltó k iadvánnya l ünnepel-
te, hogy Lackner Kristóf humanis ta író és jogtudós 
polgármester 1604-ben alapította m e g a Soproni 
Nemes Tudósok Társaságát. Természetesen nem 
előzmények nélküli a városi könyvtá r szerepválla-
lása, h iszen tuda tos gyűj teményépí tő munkája , 
rendezvényei , munkatársa inak közleményei már 
eddig is fontos bázisává tették a helyismeret i mun-
kának, mos t azonban kiadóként is színre lépett az 
intézmény. 

Kovács József László Lackner Kristófról szóló 
kandidátus i értekezésének rövidített változata 
1977-ben jelent meg, a mostani kiegészített, telje-
sebb vál tozat ped ig a tudós társaság alapításának 
400. évfordulójára összefogással születet t meg a vá-
rosi könyvtá r k iadásában. Napvi lágra jöttét a Nem-
zeti Kulturál is Örökség Minisz tér iumán kívül a 
soproni közgyűj temények, az önkormányza t és a 
Soproni Városszépí tő Egyesület támogatása tette 
lehetővé. 

A Sopron életében jelentős szerepet betöltő 
Lackner Kristóf külföldi tanulmányai u t á n egy há-
zassággal a lapozta meg anyagi helyzetét , majd a 
vagyont szünte lenül gyarapítva 1603-ban a város 
második emberévé, városbíróvá emelkedet t . Több-
ször választot ták első tanácsossá és polgármester-
ré, s a nehéz időkben olyan nagyszerű diplomáciai 
érzékkel vezet te a várost, hogy a királytól az 1622. 
évi soproni országgyűlés u tán palo tagróf i és asztal-
noki címet kapot t . Lackner életút jának ismertetése 
után a szerző részletesen foglalkozik Sopron szelle-
mi életével a XV1-XV11. század fordulóján, ezután 
az 1604-ben Lackner által alapított és he tven éven 
át m ű k ö d ő Soproni Nemes Tudósok Társasága tör-
ténetét do lgozza föl a fennmaradt , viszonylag te-
kintélyes emlékanyag alapján. Lackner társasága 

1 Kovács József Uszló: Lackner Kristóf és kora (1571— 
1631). Sopron, 2004.; Lapok Sopron történetéből. 2004.1., 2. 
szám. 

szervezője volt a hadak tó l és vallási harcoktól ál-
l andóan fenyegetett, mégis fej lődő város szel lemi 
életének, tagjai a korszerű európai művel t sége t 
terjesztették és segítették a település értelmiségé-
nek utánpótlását . Kovács könyvének további feje-
zeteiben feldolgozza Lackner Kristóf és az eu rópa i 
emblematika kapcsolatát , e lemzi a tudós po lgár -
mester iskoladrámáit , szól a korban betöltött sze-
repükről , végül a human i s t a író portréjának kiala-
kulásáról ír a halála u táni időktől egészen napja in-
kig. Kovács József László könyve azért is nagy 
nyeresége Sopron tör ténet í rásának, mert az e lőző 
kiadásnál bővebb szöveggel jelent meg, s tartal-
mazza az 1970-es évek óta eltelt időszak kutatás i 
eredményei t is. A szép kiállítású kötetet ezer pél-
d á n y b a n került forga lomba, ebből 50 pé ldány sor-
számozva a szerző aláírásával. 

Ugyancsak a 400 éves évfordulóhoz kapcsoló-
dik a városi könyvtár Lapok Sopron történetéből 
c ímű szép kiállítású, metszetekkel és színes fotók-
kal illusztrált két k iadványa , amelyek közü l a 
2004. évi első szám Payr Sándor Lackner Kristóf 
t u d ó s társasága. 1604. c ímű 1915-ben megjelent 
vázlatos tanulmányát tar ta lmazza, amely ma már 
nehezen hozzáférhető. A második füzet ugyan-
csak Payr tanulmányát teszi közzé a régi soproni 
városházáról , amely a XV. század végétől kerek 
négy évszázadig szolgálta Sopron városatyái t , 
t isztes szenátorait. Payr a korabeli források alap-
ján részletesen írt arról, hogyan nézett ki a város-
háza Lackner korában , s milyen latin és néme t 
nye lvű jelmondatokkal, képekkel díszíttette a hu-
manis ta polgármester a középülete t a soproni pol-
gárok épülésére. Szere tném hinni, hogy a Széche-
ny i István Városi Könyvtár 2005-ben is talál évfor-
du ló t vagy valami egyéb alkalmat, é rdemes m ű -
veket és támogatókat arra, hogy a hűséges város 
története iránt é rdeklődőket hasonló sz ínvonalas 
kiadványokkal örvendeztesse meg. 

Tuba László 

Tóth Dezső': Dákai füzetek 1-10. 

A Pápán megjelenő Acta Papensia 2003. 1-2. 
számában , majd a Veszprém megyei honismeret i 
t anulmányok 21. kötetében Márkusné Vörös Haj -
nalka egy gondos bibliográfiai összeállítást közöl t 
a Veszprém megyei településtörténeti monográ f i -
ákról . A gyűjtés az 1990-2002 közötti időszakra 
terjedt ki, és 75 Veszprém megyei település mo-
nográfiáját , illetve helytörténet i olvasókönyvét re-
gisztrálta. Ezek közöt t a települések között Dáka 
n e m szerepel, ped ig szerepelhetne, mert m á r tíz 
kötet látott napvilágot a község történetének kü-
lönböző szeleteiről a Dákai füzetek sorozatban. 

A kiadványsorozat előtörténetéhez tar tozik, 
h o g y 1989. április 2-án Dákán, ebben a 648 főt 
számláló lakosú Veszprém megyei községben lét-
rejött a Szülőföld Baráti Kör. Célja „a szülőföld 
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szeretetének ápolása, a község múltjának, hagyo-
mányainak feltárása, ezzel kapcsolatos dokumen-
tumok, emlékek, tárgyak gyűjtése." A kör elnöke 
Tóth Dezső lett, aki ezt a megtisztelő feladatot ti-
zenhat éve tölti be lelkesedéssel, fáradhatatlanul, 
nagy hozzáértéssel. 

A baráti kör tevékenységét három kiadványból 
is megismerhetjük: a Szülőföld Baráti Kör Dáka: -
A dákai Szülőföld Baráti Kör 5 esztendeje (1994), A 
dákai Szülőföld Baráti Kör öt éve, 1994-1998 (1999) 
és az Egy évszázad egyesületi mozgalmai Dákán 
(2004). A kiváló civil szervezet megtisztelő címet is 
elnyert baráti kör tevékenysége a másfél évtized 
alatt színes és sokrétű volt, a község (sőt az onnan 
elszármazottak) körét is átfogta. Leggyakoribbak a 
Dákán rendezett előadások, találkozók, ünnepsé-
gek - Batthyány emlékülés, koszorúzás, volt leven-
ték találkozója, találkozó a Dákáról elszármazot-
takkal, a kultúrház egykori építőinek találkozója, 
március 15-i, október 23-i ünnepségek, koszorúzá-
sok. De sok kirándulás, emlékfa-ültetés, kopjafa-ál-
lftás, emléktábla avatása is gazdagította a falu éle-
tét. Mindehhez társult a tökéletesen felépített szer-
vezeti élet, ennek teljes dokumentációjával. A bará-
ti kör tevékenységének fontos területe a kiadvány-
ok megjelentetése is, amelyeknek írója, szerkesztője 
szintén Tóth Dezső. 

A Batthyány-emlékeket feldolgozó kötetek kö-
zül első volt az 1989-ben megjelent A Batthyány-csa-
lád Dákán. Ebben a szerző még bizonytalanul említi 
az évszámot, hogy mikor került a kastély az igaz-
ságtalanul kivégzett néhai miniszterelnök, Batthyá-
ny Lajos özvegye és gyermekei tulajdonába. Annyi 
tény, hogy a svájci emigrációból 1855-ben, vagy 
1856-ban tértek haza, és 1860-ban már Dákán lak-
tak. 

1992-ben jelent meg a Batthyányakra emlékezünk 
kötet, amely a néhai miniszterelnök három gyerme-
kének születési-halálozási - Batthyány Ilona szüle-
tésének 150., Batthyány Emanuelle halálának 70., 
Batthyány Elemér halálának 60. - évfordulója alkal-
mából rendezett ünnepség előadásait tartalmazza, 
többek között Varsányi Péter István, Gudenus Já-
nos József, Tóth Dezső stb. tanulmányait. Ebben a 
kötetben már bizonyosan áll előttünk, hogy az öz-
vegy 1855-ben tért haza Magyarországra, és 1858 
elejétől lakott a család Dákán, 1888-ig, Batthyány 
Lajosné Zichy Antónia haláláig. Később Ilona gróf-
nő is szívesen tartózkodott itt. 

Mindkét kötet arról tanúskodik, hogy a Batthyá-
ny kultuszt a dákaiak és a grófi család kölcsönös 
szeretete, tisztelete alapozta meg. így a község 
helytörténetében központi szerepet kapott a kas-
tély, a Batthyány-család, és minden velük kapcsola-
tos emléket szeretettel ápolnak a mai napig. 

Harmadik kiadványról is szólni kell, amely nem 
a Dákai füzetek sorozatban, hanem a Tájak, korok, 
múzeumok kiskönyvtára 503. köteteként jelent 
meg: Dáka, Batthyány-kastély címmel. Szerzője 
ugyancsak Tóth Dezső. Ez a kis füzet, a kastély épí-
tését, változásait mutatja be elsősorban, de termé-

szetesen ebben is jelentős szerepet tölt be a család-
hoz kapcsolódó események felidézése. 

Mindhárom kötet élvezetes olvasmány, ugyan-
akkor alapos kutatómunkára épülő helytörténeti 
munka is. 

A másik jelentős történelmi esemény az I. és 11. 
világháború. Az ezekben az években bekövetke-
zett tragikus eseményekre szinte minden települé-
sen emlékeznek. Emléktáblák, síremlékek, szob-
rok, kopjafák bizonyítják, hogy az emberek n e m 
felejtenek. így őrzik és ápolják a hősök emlékét 
Dákán is, az 1990-es évektől kiadványokkal is. 
1990-ben adta ki a Szülőföld Baráti Kör az Emléke-
zünk: Adatok a két világháború dákai áldozatairól cí-
mű kiadványt. Az első világháborúban Szerbiá-
ban, Olaszországban, Oroszországban harcoltak a 
dákaiak. Közülük 17-en nem tértek haza. A máso-
dik világháborúban 20 dákai vesztette életét. A 
harminchét hősi halottról rövid életrajzot, halá-
luknak, eltűnésüknek felkutatható bizonyítékait 
közölte a szerző. „Értelmetlen" halálukra, „példa-
értékű" életükre és halálukra emlékoszlop állítá-
sával és a kis füzet megjelentetésével emlékeznek 
az utódok. 

Szintén a második világháborús témakörhöz 
kapcsolódik az Olasz menekülttábor Dákárt című kö-
tet (1993). 1943 szeptemberétől működött az olasz 
katonai internálótábor a községben, ahol több 
mint 300 fő olasz tartózkodott csaknem egy évig. 
A szerző bemutatja a tábor létrejöttének körülmé-
nyeit kitekintéssel a korabeli történelmi és politi-
kai eseményekre. Megismerhetjük a tábor életét, a 
pápai nuncius, Angelo Kotta és id. dr. Antall Jó-
zsef menekültügyi kormánybiztos dákai látogatá-
sának történetét. Az olasz tábor leírását a Hadtör-
ténelmi Levéltárban végzett kutatások során fel-
tárt ügyiratok hitelesítik. A kötet tartalmazza még 
idősebb Antall József és Angelo Kotta pápai nun-
cius életrajzát is. 

A világháborús kiadványok sorát az 1995-ben 
megjelent Leventesors a háború végén című kötet 
zárja. A leventék, a leventeegyesületek a ma élő 
emberek, de főleg a fiatalok számára kuriózum. 
Az 1932-ben született nemzedék volt az utolsó, 
akik még kötelezően részt vettek a leventemozga-
lomban. 1945 után pedig nemigen volt tanácsos 
beszélni róla, ha valaki tagja volt az egyesületnek. 
A 300 ezer magyar fiatal behívásáról különböző 
politikai elkötelezettségből különböző álláspontot 
alakítottak ki: egyesek szerint a németek elhurcol-
ták a fiatalokat, más vélemények szerint a néme-
tek nyugatra menekítették őket az orosz megszál-
lás, a bolsevizmus veszélye elől. 

A kötet a leventemozgalom rövid történetének, 
nevelési-oktatási céljának és módszereinek átte-
kintése után az egykori dákai leventék (köztük a 
szerző, Tóth Dezső is) emlékezéseiből idéz részle-
teket. A községből 30 leventét hívtak be. Közülük 
ketten haltak meg oroszországi hadifogságban. A 
többiek szerencsésen hazatértek, bár némelyikük 
a szibériai lágereket is megjárta. Az egykori leven-
tékből 1992-ben 12-en voltak jelen a dákai találko-
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zón. Az akkori vagy későbbi beszélgetésekből, 
múltidézésekből készült ez a tanulságos összeállí-
tás, amely sine ira et studio jeleníti meg az egykori 
magyar leventesorsot a most élők, a felnövekvő fia-
talok számára. 

A kiadványsorozat talán legnagyobb szeretettel 
megírt kötete az iskolatörténet. 2001-ben jelent meg. 
Ekkorára már elkészült a faluban a Millenniumi 
parkban a Tanítóink emlékfája, amelyet a baráti kör 
állíttatott tisztelettel emlékezve az egykori tanító-
mesterekre, a „lámpásokra". A kötethez Kálmán 
Attila pápai gimnáziumigazgató írt bevezetőt, 
amelyben nemcsak a könyv értékét, de „a szerző 
alapos helyismeretét, lokálpatriotizmusát, lelkiis-
meretes kutatómunkáját , jó íráskészségét" méltatja. 
Tóth Dezső valóban alapos könyvtári és levéltári 
kutatásokat végzett az iskolatörténeti tanulmánya 
megírása előtt, amint azt a bőséges jegyzetanyag is 
bizonyítja. A hozzáférhető fontosabb dokumentu-
mokat - a tanítók javadalmazása, tanítóválasztási, 
iskolalátogatási jegyzőkönyvek - másolatban is 
közli. 

A szerző 1732-től (a források ekkor regisztrálták 
az első tanítómester, Verbai György nevét) 1975-ig 
követi végig a település iskolatörténetét. Sorra ve-
szi a falu valamennyi tanítóját, bemutatja munkás-
ságukat, az iskola változó fejlődését az írott forrá-
sok alapján. Először csak a református iskola műkö-
dött, majd a XX. század elején megindult a tanítás a 
katolikus iskolában is. Legkönnyebb dolga termé-
szetesen a XX. századi események rekonstruálásá-
val volt, hiszen ebből az időből már inkább marad-
tak fenn írásos dokumentumok, főleg az iskolaláto-
gatási jegyzőkönyvek, amelyekből a gyermekek 
létszámát, a tanító iskolai (és iskolán kívüli - kánto-
ri, prédikátori, népművelői - ) munkáját , a tanulók 
előmenetelét, hiányzásaikat, az iskolaépület állapo-
tát, felszereltségét nyomon lehet követni. 

Nagy szeretettel írt a faluban három évtizedig 
működött Páhány János tanítóról (saját tapasztalata 
alapján is), akit az egy tantermes, 8 osztályos falusi 
tanító mintájaként jelenített meg. Végighaladva a 
hosszú évtizedek időfolyamán, nagy elismeréssel 
adózunk az egykori falusi tanítóknak, akik oktató-
munkájukon kívül igazi vezetői voltak egy-egy fa-
luközösségnek. Énekkart, zenekart, színjátszó-kört 
szerveztek, vezettek. Az iskolából „kinőtt" ifjúság, 
a felnőtt lakosság számára gazdatanfolyamokat 
szerveztek, sőt még a téli esték szórakozásairól is 
gondoskodtak. Volt olyan időszak - a XIX. század 
vége, a XX. század eleje - , amikor a lakosság 900 fő-
nél is több volt, az iskolába járó gyerekek száma pe-
dig a 100-at is meghaladta. 

Az 1970-es évekre a tanulók száma 20-27-re 
csökkent, és az iskolát 1975-ben bezárták. Azóta 
nincs iskola a faluban. így az egykori dákai peda-
gógiatörténeti emlékeket valóban már csak ez a 
könyv őrzi. A mellékletben a már említett korabeli 
dokumentumok másolatait és a tanítók életrajzát 
(legtöbbjükről fotót is) közölte a szerző. 

Az Egy évszázad egyesületi mozgalmai Dákán című 
tanulmány 2004-bcn látott napvilágot. Visszate-

kintve különösen egy évszázadnyi időre, talán az 
egyesületek életét legnehezebb feltárni. Rájuk vo-
natkozó írásos dokumentum alig-alig maradt 
fenn, gyakran csak a szóbeli közlésekre lehet ha-
gyatkozni. Esetlegesen szerveződtek, a minden-
kori helyi igényeknek megfelelően vagy egy-egy-
lelkes szervező munkájának eredményeként. A vi-
szonylag kis létszámú falusi közösségben a taní-
t ó d n a k mindig is kiemelkedő szerepük volt az 
iskolai oktatáson kívül is. így volt ez Dákán is. 
Szinte valamennyi oktató, nevelő, szórakoztató 
céllal létrejött egyesületben a tanítók jelentős fel-
adatot láttak el. 

Jó példája ennek a dákai Olvasókör is, melyet 
1906-ban Bolla Ferenc tanító hozott létre azzal a 
céllal, hogy „a földművelést okszerűen elsajátít-
tassa, tagjainak szívet-lelket nemesítő olvasmá-
nyokat nyújtson." A folyóiratokat a tagok rendel-
ték, a könyveket, mintegy 150 kötetet, a Földmű-
velésügyi Minisztériumtól kapták. Ezeket olvas-
gatták vagy felolvasták a téli időszakban hetente 
egyszer az Olvasókör helyiségében. 

A Leventeegyesület 1925-ben alakult meg Vér 
Pál katolikus tanító vezetésével. Az egyesület mű-
ködéséhez kulturális tevékenység is kapcsolódott, 
amelyben már Páhány János református tanító ját-
szott fontos szerepet. O 1919-ben került a faluba, 
és ettől kezdve rendkívül tevékenyen vett részt az 
itteni életben. Létrehozta a Hitelszövetkezetet, 
gazdasági tanfolyamokat szervezett. 1935-ben az 
ő vezetésével jött létre a Gazdakör. Az énekkar pe-
dig 1921-től szép sikereket ért el. Szintén 1921-től 
létezett a faluban a Nőegylet is. Megemlíthetjük 
még a Tűzoltó Egyesületet, amely ezekben az évti-
zedekben szükségszerű szerveződés volt a telepü-
léseken. Ezek az egyesületek Dákán is 1945-ig mű-
ködhettek. 

Több mint négy évtized múlva, 1989-ben meg-
alakult a Szülőföld Baráti Kör, amelynek létreho-
zója, fő ereje, szervezője és a most ismertetett kiad-
ványok szerzője és szerkesztője Tóth Dezső volt. 

A baráti kör tevékenységét nemcsak ebben a 
kötetben mutatja be részletesen a szerző, hanem a 
korábban, 1994-ben és 1999-ben - tehát ötéves pe-
riódusokban - a kör tevékenységéről beszámoló 
füzetekben is. A kör elnyerte a „2000. év kiváló ci-
vil szervezete" címet is. Az egyesületi mozgalma-
kat tárgyaló kötetben értékes bibliográfiát is talá-
lunk, amely a kör sajtóbeli megjelenését regisztrál-
ja. A több mint 100 tételes irodalomjegyzékben 
időrendi sorrendben, 1988-2003-ig megtalálható 
valamennyi cikk, tanulmány, híranyag, amely 
Dákáról és a baráti kör tevékenységéről szólt. 

Utoljára szólni kell még egy átfogó történeti 
munkáról, a Dáka község történeti kronológiájáról a 
kezdetektől 2000-ig. Ez a kötet az egész község 
történetét mutatja be a kronológiákra jellemző, dá-
tumokhoz kapcsolódó, rövid, tömör, néhány mon-
datos leírásokkal a község életéről, a legfontosabb 
eseményekről és a dákai emberek mindennapjai-
ról. Ebben éppúgy megtaláljuk a község nevének 
változásait a különböző korokban, mint az ABC 
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á r u h á z megnyi tásának dá tumá t , a születések, a ha-
lálozások, házasságkötések számát , a lakosság szá-
m á n a k alakulását, a tanítók, jegyzők, bírók, polgár-
mesterek névsorát . 

A szerző szerint egy, a településről szóló mono-
gráfia vázát rajzolta meg ezzel az időrendi összeál-
lítással. Ez valóban így van . A község szellemi éle-
tének története tu l a jdonképpen már el is készül t -
iskoláztatás, egyesületi élet, történelmi hagyomá-
nyok (nem is szólva a korábban készült olvasás- és 
művelődésszociológiai vizsgálatokról és ezek pub-
likálásáról, „960-1970-es években). A társadalmi , 
gazdaság i fejlődésrajz, a vallási élet és a demográf i -
ai m u t a t ó k elemzésével Dáka is azok közé a Veszp-
rém megye i települések közé sorakozna, amelyek-
nek elkészül t a monográf iá ja . 

Az edd ig megjelent tíz k iadvány - a sok-sok 
adat összegyűjtése és ezek feldolgozása, a bibliog-
ráfiai ada tok folyamatos regisztrációja, a fo tódoku-
mentác ió hosszú évek lelkes, kitartó ku ta tómunká-
ját bizonyítják.1 

Kolozs Barnabásné 

KOLESZÁR KRISZTIÁN - É. KOVÁCS 
JUDIT - LAKI-LUKÁCS LÁSZLÓ: 
Népi díszítőművészet dél-Gömörben 
és dél-Tornában 

A miskolci Ökológiai Intézet 1992 óta működ te t i 
Gömörsző lősön a Fenntar tható Falu programot . A 
fenntar tha tó fejlődés egy olyan világnézet, amely 
az ember i társadalom gazdasági , szociális kérdéseit 
közös rendszerben kezeli a környezeti kérdésekkel . 
Mindezekkel szorosan összefügg a térség hagyo-
m á n y o s kultúrája, ennek megismerése, továbbfej-
lesztése. A kulturális ér tékek megőrzése és fejlesz-
tése vonze rő a tu r i zmus számára , tudás a jövő ge-
nerációinak, munkalehe tőség a ma helyben élők-
nek. 1992 óta már sok minden történt a fentiek je-
gyében. A program legújabb állomása, kézzelfog-
ha tó e redménye ez a kiadvány. 

Egyet ér tünk azzal, amit a szerzők a könyv elő-
szavában írnak a népművésze t rő l : „... a szépre való 
törekvés, amely éi'századok folyamán az emberiség sajá-
tos kultúrájává alakult, művészetté vált. Az emberekben 
ösztönös szépérzék alakult ki, de ez a törekvés nem lett 

1 Tóth Dezső: A Batthyány-család Dákán, 1989.; Tóth De-
zső: Emlékezünk: Adatok a két világháború dákai áldoza-
tairól, 1990.; Kaycsándy Sándor: Fohász a melységből: 
Összegyűjtött versek, 1991.; Batthyánykra emlékezünk 
(szerk. Tóth Dezső), 1992.; Tóth Dezső: Olasz menekülttábo-
rok Dákán, 1993.; Tóth Dezső: Leventesors a háború vegén, 
1995.; Tóth Dezső: A dákai Szülőföld Baráti Kör öt éve: 
1994-1998.; Tóth Dezső: Dáka iskolatörténete, 2001.; Tóth 
Dezső: Dáka község történeti kronológiája, 2003.; Tóth De-
zső: Egy évszázad egyesületi mozgalmai Dákán, 2004. So-
rozaton kívül megjelent: Tóth Dezső: A dákai Szülőföld Ba-
ráti Kör 5 esztendeje, 1994.; Tóth Dezső: Dáka: Batthyány-
kastély, 1994. 

minden ember sajátja. Magas szintű tárgyi kultúra (...) 
olyan szerencsés esetben jön létre, amikor a szépérzék 
tökéletes anyag- és technikai ismeretekkel párosul, ha az 
esztétikum és praktikum együtt jelenik meg." 

A h a g y o m á n y o s paraszti v i lágban mindig is a 
funkció az elsődleges, az esz té t ikum nem mehet a 
tárgy rendel tetésszerű használa tának a rovására. 
Az is igaz, hogy a hé tköznapok tárgyai sokszor 
dísztelenek, gazdag díszítésekkel inkább csak a je-
les napokat megszépí tő tárgyak, valamint jeles al-
kalmakra készült , a jándékozot t tárgyak rendel-
keznek. 

A díszí tő mot ívumok a ma embere számára 
már leginkább csak esztétikai szempontból jelen-
tősek, ped ig kutatók hada állítja, hogy valamikor 
ezek a jelképek ékes nyelven szóltak sok minden 
egyébről. A h ímes tojások karcolt vagy írott díszei, 
az ácsolt ládák geometrikus mot ívumai , a festett 
fakazettás mennyezetek ornament iká ja , a textilfé-
lék díszí tményei egy teljes vi lágképet tárnak 
elénk, illetve azok elé, akik értik a nyelvet, olvasni 
tudják a jeleket. De ha valaki n e m akar elmélyedni 
ennek megfej tésében, akkor is életre szóló élményt 
nyújthat számára a népi d ísz í tőművészet motí-
vumkincseiben való elmélkedés, elmélyedés. Töb-
bek között ezt a célt szolgálja ez a mintagyűjte-
mény. Valamint azt a törekvést, hogy segítsen át-
adni a jelennek, átmenteni a jövőnek mindazt , ami 
évszázadokon keresztül kikristályosodott . A szer-
zők éppen ezért elsősorban gyakorlat i alkalmaz-
hatóságuk alapján válogattak a mot ívumok kö-
zött. „Csak tiszta forrásból" - hirdet te Bartók és 
Kodály a zenei életben. Jelen kötet szerzői is bíz-
nak abban, hogy munkájukka l elősegítik a tiszta 
forrásból való merítés lehetőségét, és ösztönzést 
adnak másoknak is a gyű j tőmunka folytatásához. 

A mintagyűj temény nem törekszik teljességre 
sem a c ímben jelzett térséget, sem a tematikát ille-
tően. A magyarországi G ö m ö r tíz falujából, vala-
mint a magyarországi tornai részek településeiről 
gyűjtött g a z d a g példatár két fő téma, az építészet 
és a textildíszítés köré csoportosí tható. A vakolat-
díszes homlokzatok , fűrészelt deszkaoromzatok , 
tornácdíszek, kapuk, kerítések, bútorok, szakrális 
emlékek (keresztfák, fejfák, kápolnák , festett faka-
zetták) mellett bemutat ja a régi stílusú hímzése-
ket, csipkéket, szőttes mot ívumoka t és keresztsze-
mes vászonhímzéseket . Ezeken túl röviden meg-
emlékezik a fafaragásról, a pász torművészet rő l , a 
kovács- és a lakatosmunkákról , valamint a h ímes 
tojásokról. A gazdag min tagyű j t emény részben az 
eddig megjelent publikációk válogatása, részben 
az e céllal szervezett népművésze t i gyűjtőtáborok 
e redményeképpen összegyűjtött anyag megjelení-
tése. A m u n k a torzó, mivel n e m nyúl t a határon 
túlra. Pedig az ottani fa lvakban található minta-
kincs szerves kiegészítője a mos t publikált anyag-
nak. De remélhetőleg lesz a m u n k á n a k folytatása, 
s akkor a h iányzó részekről is bemuta tás ra kerül-
nek a legjellegzetesebb népművésze t i mot ívumok. 

Bodnár Mónika 
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