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Emlékek a borsóst kényszermunkatáborból (1952-1953) 

A tanár létezési módja az osztogatás: katedrá-
ról, írásaival, közéleti munkásságával. Ezt tette év-
tizedeken át dr. Kováts Dániel is, amiért kiterjedt 
körben meg- és elismerték. A 200fS-os könyvhéten 
azonban olyan kötettel lepte meg olvasóit, amely-
nek egyszerre ő a dokumentumokkal dolgozó 
író-szerkesztője és a hortohágy-borsósi munkatá-
borba kényszerítettek egyik sorstársa is. Ebből 
adódóan a könyvben olyan emlékek közkinccsé té-
teléről van szó, amelyek nem csupán egy magán-
történet alkotóelemei, ezért nem is egyedül az át-
élőnek kell azokat őriznie. A szerkesztőnek ez az 
érzelmi és ihletett állapota, felkészültsége, vala-
mint - nem mellékesen - a sorstársak közreműkö-
dése, erkölcsi és anyagi támogatása kellett ahhoz, 
hogy e téma kötetben jelenhessen meg. 

A 'Hortobágy' fogalma a fiatal nemzedékben 
ma szinte kizárólagosan a hungarikum, a termé-
szetvédelmi terület, a puszta, a ménes, a szürke 
gulya, a hídi vásár, a gasztronómiai különlegessé-
gek (a gulyás, slambuc, öhöm, húsos palacsinta) 
képzetét kelti. Sőt el kell ismerni, hogy e tájat ko-
rábban is főleg a barátságos, egzotikus oldaláról, 
hívogató szépségeiről ismerték, erről írtak, dalol-
tak, vagy a végeláthatatlan nyílt térségéhez az em-
berek hihetetlen szabadságérzetét társították. 
Ugyanezt mondhatnánk el a tábor értelmezéséről 
is. Csak a diktatúra bűneivel terhelt 1950-es évek 
elejének politikai önkénye, az osztályharc beteges 
hajtásának következménye változtatta a romanti-
kus délibábos tájat történelmi helyszínné is, a tá-
bort pedig - múló kaland helyett - a szabadságuk-
tól megfosztott honfitársak zsúfolt kényszerlak-
helyévé, a természet viszontagságainak és a hatal-
mi erőszaknak egyaránt kitett életek alig elviselhe-
tő, szigorúan zárt keretévé. Múltunk zavaró örök-
sége ez, amelytől mindenképpen el kell határolód-
nunk. E szándékunk azonban csak akkor válhat 
valóra, ha feltárjuk, megismerjük e történelmi je-
lenség okait, tényeit és következményeit. Kováts 
Dániel könyve ebben mindenképpen segítségünk-
re lesz. 

A magyarországi deportálásokról, kitelepíté-
sekről és munka táborokról ma már egyre többet 
tudhatunk, miután immár évek óta tanulmányok, 
kötetek, konferenciák, filmek témája lett. A Horto-
bágy így és ezért került a színes tájismertetők mel-
lett a történelem reflektorfényébe. Ez a könyv tehát 
nem témakörének a rendkívüli volta miatt vonja 
magára a figyelmet, hanem a borsósi kényszer-
munkatábor mintegy két évig tartó történetének 
sajátos és részletes bemutatásával, ami egyszerre 
lehet tiszteletadás az egykori, minden veszélynek 
kitett táborlakók emlékének és hozzájárulás a Rá-

kosi-rendszer személyi diktatúrájának, emberi éle-
teket munkatáborokkal megkeserítő politikájának 
a megismeréséhez és elítéléséhez. A sajátos jelző 
pedig mindenekelőtt arra utal, hogy a kötet min-
den emlékezője-szerzője (37 fő) olyan hiteles, a 
hortobágv-borsósi munkatábor fogságát, megpró-
báltatását átélt kortanú, sorstárs, akik történeteik, 
érzelmeik, gondolataik leírásával valósághűen és 
szemléletileg megegyezően dokumentálják a tábo-
ri eseményeket, és teszik egésszé, egységessé az 
egymáshoz illesztett sorsélmények foglalatát. 

A tábori élet két évét feldolgozó kötet szerkeze-
tileg - a műfaj szabályai szerint - világosan tagolt 
és jól áttekinthető. Rövid előszó és epilógus kerete-
zi a témát bemutató három fejezetet. A részek egy-
mást kiegészítve szerves egységet alkotnak. Kö-
zöttük az arányosságot - elfogadható szerkesztői 
elv szerint - nem az oldalszámok azonos terjedel-
me, hanem a tartalmi, belső összhang, a kor, a hely-
szín és az események harmóniája adja. 

Az első fejezet Kováts Dániel és W. Balassa Zsu-
zsa tanulmányaival a korra és a táborra vonatkozó 
legfontosabb tudnivalókat tartalmazza. Az előbbi 
az 1950-es évek elejének sajátos politikai atmoszfé-
ráját és ideológiáját mutatja be, mintegy mozgósít-
va azokat az olvasói ismereteket, amelyek szüksé-
gesek a kötet jobb megértéséhez, az. események ér-
telmezéséhez. W. Balassa Zsuzsa pedig - ugyan-
csak kiváló szakmai érzékkel - a hortohágy-
borsósi tábor képét, környezetét és életét jeleníti 
meg írásban, térvázlatokkal, képekkel úgy, hogy 
szinte „bejárhatóvá" teszi az egykori kényszer-
lakhelyet. 

A második fejezet (Sors és emlékezet) 45 prózai 
és verses emlékezésével a kötet legterjedelmesebb 
egysége. Az egymást is kiegészítő és igazoló vallo-
másokkal a sorsélmény részesei saját történeteiket 
beszélik el, ami igazán egyedivé, személyessé teszi 
a megrázó, de hiteles írásokat a sokáig ismeretlen 
lágervilágról, ahová nem bűnelkövetőkként, ha-
nem szándékos politikai tisztogatás áldozataiként 
kerültek az emberek, családok korra, nemre, szár-
mazásra, politikai hovatartozásra való tekintet nél-
kül. Az emlékfüzér képei, sorai világossá teszik, 
hogy szerzői nem menedékhelyen, hanem rabtar-
tók felügyelte elzártságban éltek, ahol az ember hi-
vatalosan is csak osztályidegen, ellenség, nem pe-
dig legfőbb érték, ahol a kényszer, a kiszolgálta-
tottság és a testi-lelki megalázás határozta meg az 
életet, félelem dörömbölt, hiányzott a szép és a jó, 
az emberi méltóság tisztelete. Szinte minden idejü-
ket kitöltötte az embert próbáló, idegeket romboló 
körülmények között végzett munka. De még eb-
ben a helyzetben is kerestek apró örömöket, ami-
kor ünnepet, névnapot tarthattak, énekelhettek, 
zenét hallgathattak, lud tak nevetni egy viccen, 
boldoggá tette őket egy levél, egy kívülről jött hír 
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vagy az együttlét, az egymás iránti figyelmesség, a 
szolidaritás érzése. Sőt humorérzékük megőrzése 
is szerepet kapott abban, hogy le ne gyűrje őket a 
rájuk mért sors. így például a íegnagyobb hajszolt-
ságnak kitéve is fanyar mosollyal énekelték az ak-
kor általánosan ismert magyar nóta sorát, a „Sem-
mi, babám, semmi"-t vagy menetdalként a korabe-
li mozgalmi indulóból a „Kényszer volt egykor a 
munka, ma hősi tett"-et. Aztán nem minden szelle-
messég nélkül nevezték - a kacsanevelés szókin-
cséből merített -TAS-TAS-nak a „belső hírszolgá-
latukat". Igaz ugyan, hogy kevés hasonló vidám-
ságról adnak számot a vallomások, de az ilyen de-
rűs perceknek bizonyára fontos szerepük volt a 
tompult belenyugvás elutasításában, a vágyott túl-
élés reményének a táplálásában. 

A kötetet a harmadik fejezet (Tanúk és tanúje-
lek) dokumentumai teszik teljessé a táborlakókról 
- Bánhidy Attila szorgos kutatómunkája alapján -
készült kimutatásokkal (a név, lakhely, életkor, fog-
lalkozás és a kitelepítés idejének a megjelölésévei), 
valamint emlékkönyvi részletekkel és fényképek-
kel, továbbá az emlékek ápolását, a kapcsolatokat 
tanúsító híradásokkal. 

A szakmunkák stílusát általában nem a szépiro-
dalmi alkotásokhoz mérjük. A hortobágyi emléke-
zők könyvében sem a bravúros formakincset ke-
ressük, hanem a tartalom kifejtésére és befogadá-
sára alkalmas nyelvi forma megtalálását. Ezt el is 
érik a szerzők, sőt a közérthető szövegezés mellett 
az őszinte, igaz. mondanivaló írásban is szépnek, 
élőnek hat, egy-egy emlékezés része (verse) pedig 
úgy mozgósítja ízlésünket, mintha az a puszta vi-
rága lenne. 

Összegzésként elmondható, hogy a Kováts Dá-
niel által szerkesztett 408 oldalas könyv minden te-
kintetben olyan figyelmet érdemlő alkotás, amely-
ben ő is benne van, de az nem csak neki és a kiadó-
jának fontos. Nem divatkönyv, hanem hasznos: 
történelmi forráskötetként, „tábori olvasókönyv-
ként" szolgálhat múltunk egy drámai epizódjának 
a megismeréséhez, átadható tudást hordozó, 
szemléletet formáló, erkölcsépítő, tehát a jelennek 
és a jövőnek is üzenő funkcióval. A kötet így mi-
közben alapvető ismeretekkel gazdagít, egyúttal 
sebeket gyógyító tisztelgés is az egykori kitelepí-
tettek előtt, és jóvátétel az elmaradt erkölcsi, anya-
gi kárpótlásuk helyett. A szépen illusztrált, Piroska 
János eredeti hortobágyi grafikáit bemutató, for-
mailag mutatós kivitelezés, a figyelmes szöveg-
gondozás a nyíregyházi Feliciter Kiadó munkáját 
dicséri. 

Dr. Sallai józsef 

K e s z t h e l y vá ros e m l é k t á b l á i 
és k ö z t é r i a lko tá sa i 

Színvonalas, értékes kiadványt jelentetett meg 
a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár Könyv-
tárpártoló Alapítványa. F,gy nagymúltú, kulturális 
hagyományokban gazdag város anyagba öntött 

kollektív emlékezete vall a múltról, az elődökről, 
az egyszer volt emberekről, akik szűkebb és tá-
gabb környezetük, sőt az ország művelődésének 
voltak szerény, de fáradhatatlan megtestesítői. Tu-
dósok, papok, írók, művészek, kutatók, gazdasági 
szakemberek, politikusok, orvosok, mérnökök és a 
kulturális élet kisebb-nagyobb képviselőinek nevei 
találhatók az emléktáblákon és köztéri szobrokon. 

Az igényesen választékos kiadványt Pappné 
Beke Judit szerkesztette aprólékos gonddal és hoz-
záértéssel. A fotókat Pelcz István készítette szak-
mai pontossággal és a vizuális tájékoztatás igényé-
vel. 

Keszthely város a tehetségek kiáramlásának és 
itteni megtartásának mindig jó fészke volt. Somo-
gyi József nagy pszichológus és filozófus, a két há-
ború között több könyvében foglalkozott a tehet-
ség kérdésével. Főként a tehetség megállapításá-
val, valamint annak átöröklési kérdéseivel. Szer-
kesztett egy úgynevezett tehetségtérképet, mely-
ben a Révai Nagy Lexikon alapján felmérte a tehet-
ségek születésének térbeli szóródását a történelmi 
Magyarország területére kivetítve. A kapott anyag 
alapján elemezte a tehetségek születésének térbeli 
elhelyezkedését. Értékelésének van egy keszthelyi-
ek számára kedvező kitétele. Igazi nagy tehetség 
tízezres nagyságrendből átlagosan mintegy négy, 
ez Keszthelyre vonatkoztatva háromszoros, azaz 
tizenkettő, természetesen tudnunk kell, hogy en-
nek nem csupán genetikai, hanem társadalom-kör-
nyezeti háttere is van. 

íróink közül is sokan vallottak Keszthelyről. 
Fejér György történetíró, szerkesztő, könyvtár-
igazgató, egyetemi tanár és kanonok így írt szülő-
városáról: 

„Engem is e kies hely szült, táplált gyenge ko-
romban, 

Általam is viszont vajha! Nevelje becsét." 
Berzsenyi Dániel „magyar Weimar"-nak hívta, 

hol „...a keszthelyi zöld parton emelkedik /A 
csendes Helikon." Jókai Mór szerint: „Keszthely 
maga is drága emlék az eszmélő magyar előtt". 
Németh László megállapítja: „Keszthely: víz, nö-
vényzet, ég. Laza szövetű építkezés, hűvösebb Ri-
viéra." 

így látták Keszthelyt azok, akik írói vénával él-
tek falai között, vagy azok akikel munkájuk, sor-
suk átmenetileg vagy huzamos ideig e városhoz 
kötött. 

Ha végigolvassuk e kiadványt, akkor kitárul 
előttünk a város művelődéstörténete. Szoborba 
öntve vagy kőbe vésve találkozunk azokkal a tu-
dós papokkal, írókkal, politikusokkal, művészek-
kel és közéleti emberekkel, akik letették kézjegyü-
ket, beépítették életüket és munkásságukat a 
keszthelyi kultúra létező és virtuális panteonjába. 

Az illusztris névsor akár egy városlexikon cím-
szavait is alkothatná, hisz e városból országosan 
ismert és elismert nevek sorjáztak. F. neveknek 
valamennyi magyar általános- és szaklexikonban 
helye van. Gondoljunk a teljesség igénye nélkül 
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Fejér György, Festetics György, Asbóth Sándor, 
Nagy Ignác, Goldmark Károly, Nagyváthy János, 
Schwarz Dávid és Csík Ferenc nevére. 

Az emléktáblák őrzik a nem keszthelyi, de élet-
pályájuk és munkahelyük révén - átmenetileg 
vagy tartósan - városhoz kapcsolódóak neveit is. 
Ilyenek: Bartók Béla, Csokonai Vitéz Mihály, 
Kacsóh Pongrác, Csány László, Egry József, Deák 
Ferenc, Batsányi János, Mikus Gyula, Lovassy Sán-
dor, Csák Árpád, Reischl Vencel. 

A szobrok és emléktáblák az emlékezés doku-
mentumai. Egy város emlékezik szellemi elődeire. 
A múlt kellő ismerete segít eligazodni a jelenben és 
útmutatást adhat a jövő számára. Amint a köny-
veknek, az emléktábláknak is van sorsuk. Történe-
ti sorsfordulók olvashatók ki a hátterükből: az 
1749-es Szent János szobortól az 1956-ot idéző Fe-
hér Emberig. Megtalálható ezeken az emléktáblá-
kon a reformkor, a szabadságharc, az első és máso-
dik világháború emléke és hangulata. Elég, ha Szé-
chenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Egry 
József nevére gondolunk. Emléktábláik mögül fel-
sejlik a történelem. 

A pszichológia ismeri manapság az EQ, azaz az 
emocionális kvóciens fogalmát. Ez az érzelmi intel-
ligencia. Ennek első, karakterisztikus jegye a hű-
ség. E hűség jegyében született meg e kiadvány. 
Hűség a város szellemi múltjához. Az előttünk 
élők szellemének felidézésével nem nekik teszünk 
szívességet, mi leszünk gazdagabbak általa. 

Kiknek szól e kiadvány? A város lelkes lokál-
patriótáinak, érdeklődő polgárainak, a város iránt 
érdeklődő turistáknak, pedagógusoknak és diá-
koknak, mindazoknak, kiknek nem „térkép e táj", 
hanem az elődök kitartó munkájával átszellemített 
haza. 

A kötet előszavát Mohácsi József polgármester 
írta, az igényes bevezető dr. Müller Róbert nyugal-
mazott múzeumigazgató munkája. 

Az egykori kódexmásoló, ha tetszett a szöveg, a 
margóra írta: „Olvassátok, mert igen szép!". Mit 
ajánlhatnánk mást, mint az egykori kódexmásoló? 
„Olvassátok, mert igen szép!" 

(Keszthely. Fejér György Városi Könyvtár 
Könyvtárpártoló Alapítványa, 2006.) 

László józsef 

H O R N O K E R N Ő : 
Vere spa t ak 

Évek óta aggasztó hírek érkeznek a tervezett 
verespataki új aranybánya nyitásáról. Egy kana-
dai-román cég Európa legnagyobb aranybányáját 
szeretné megnyitni a térségben. A terv szerint 
nemcsak az aranytartalmú hegyeket, hanem ma-
gát az. ősi bánya városkát és két környékbeli falut is 
eltüntetnek egy gigantikus tározó megépítése cél-
jából. Túl a környezetvédelmi problémákon, lehet-
séges ciánszennyezésen, elpusztulnának a római 
kori bányamaradványok, régészeti emlékek, mű-

emlék épületek, házak, templomok, temetők, min-
den, ami az ősi bányászatot idézi. Verespatak há-
zaínak felvásárlása, a lakosság kiköltözése meg-
kezdődött, annak ellenére, hogy a cég még nem 
kapta meg a bányanyitási engedélyeket, s az erősö-
dő hazai és nemzetközi tiltakozások nyomán a ha-
tóságok is mind gyakrabban tanúsítanak elutasító 
magatartást. Verespatak már most végveszélybe 
került, egy haldokló település lett, épületei pusz-
tulnak, sokszor romba dőlnek, mert a bizonytalan 
jövő miatt már senki sem akarja azokat helyreállí-
tani. Talán a huszonnegyedik órában jelent meg 
Hornok Ernő képes albuma, mely érdekes kirán-
dulásra hívja az olvasót, bemutatja Verespatakot, 
az erdélyi érchegységi aranybányászat történetét, 
a régi bányászéletet, valamint a jelenkori bánya-
nyitási elképzeléseket és azok veszélyeit. 

Az Erdélyi-érchegység Európa egyik leggazda-
gabb arany-ezüst lelőhelye, a nemesércek az ügy-
nevezett „aranynégyszög" területén találhatók. Az 
aranynégyszög határait négy bányavidék adja: 
Aranyosbánya - Zalatna - Nagyág - Brád, de ezen 
belül további híres bányavárosok találhatók, így 
Abrudbánya, Ruda, Verespatak. Az aranybányá-
szat története több ezer éves múltra tekint vissza. 

A rómaiak elsősorban bányakincseik miatt fog-
lalták el Dáciát, és a korábban is meglévő bányate-
lepüléseket továbbfejlesztették. A korabeli törté-
netírók szerint a rómaiak hetenként két mázsa ara-
nyat bányásztak ki a dáciai aranybányákból. 
Verespatak (Alburnus Maior) már akkor a biroda-
lom egyik legnagyobb aranybányája volt. A római 
kori bányajáratok, tárnák egyedülállóak a világon. 
A szerteágazó szabályosan kivésett folyosók a kő-
zetben a szeszélyesen kanyargó aranytelért köve-
tik. A falakat simára vésték, helyenként kis mélye-
déseket vágtak a falba, ahová a mécseseket akasz-
tották. 1786-ban, majd 1854-1856-ban szenzációs 
leletek, összesen 25 viasztábla került elő ezekből a 
járatokból. A zsineggel vagy kapcsokkal egymás-
hoz erősített, viasszal bevont táblák jogi szerződé-
seket tartalmaztak, s Kr. u. 131-167 közt íródtak. 
Ehhez hasonló táblák csak Pompeiben és Her-
culáneumban kerültek elő. A rómaiak emlékét őr-
zik a bányász szerszámok, vízvezetékcső-darabok 
és egy 24 lapátos, fa vízemelőkerék maradványai. 
A Jókai Mór által is leírt híres „Római Vár" (Cetate 
romane), hatalmas üregeivel, teraszaival 1970-ig 
állt, akkor a külszíni bánya nyitása során megsem-
misült. A római kori tárnák nagy része viszont 
mind a mai napig megvan, s ezeket nem lehet áthe-
lyezni, máshol megmutatni. A terület komolyabb 
régészeti vizsgálata 2000-ben kezdődött, de a feltá-
rásokra szánt időt igen rövidre szabták, emiatt 
részletesebb kutatásokra nem jutott elég idő. Illír 
templomot, oltárokat, sziklába vájt temetőket, fes-
tett falú épületeket tártak fel, de további ásatásokra 
lenne szükség. 2002-ben francia régészek a Kirnik-
hegyen hét kilométeres római kori tárna rend szert 
fedeztek fel, egy sziklába faragott 120 lépcsős tár-
nával. A falubeliek szerint csaknem minden kert-
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ásásnál előkerül valami történelmi tárgy. Mind-
ezekről részletesen olvashatunk a könyvben. 

A középkori Magyar Királyság bányászatában 
is fontos szerepet kapott Verespatak. 1271-ben em-
lítik először, mint a gyulafehérvári káptalan birto-
kát. 1453-ban kapott bányavárosi jogot. A korabeli 
Magyarország nemesfém nagyhatalom volt, bá-
nyáiból került ki az Európában bányászott arany 
több mint háromnegyed része, mintegy 2000-2500 
kg évente. A XV111.. század második felétől újabb 
fellendülés következett Verespatak életében. 
1786-ban Verespatakon és a közeli Abrudbányán 
mintegy 4700 fő lakott és 250 bánya működött . Bá-
nyái voltak itt a kincstárnak, a földbirtokosoknak, 
és a polgároknak. 

A Horea, Clojca és Crijan féle román paraszt-
felkelés során, 1784-ben a várost felgyújtották, a 
nemeseket meggyilkolták. 1849-ben Avram lancu 
román felkelői gyújtották fel Verespatakot, és az itt 
élő magyarokat felkoncolták. A szabadságharc 
után román, magyar, székely és szász családok te-
lepedtek le a városban, akik folytatták a bányásza-
tot. A kiegyezés előtti években Verespatakon 300 
bányatársulat működött . Ezek nagy része néhány 
fős családi vállalkozás volt, akik maguk művelték 
vájataikat, s hordták le az ércet a völgyben lévő 
zúzdákba, löbb mint 400 stomp, vagyis aranyzúzó 
malom működött Verespatakon. A kibányászott és 
mosott aranyat időszakonként Abrudbányára 
vagy Gyulafehérvárra vitték beváltani. Hunfalvy 
János szerint: „Verespatak környékét méltán Erdély El-
dorádójának nevezhetjük." 

Az aranybányászat azonban nem volt könnyű 
mesterség, rengeteg fáradsággal, és kevés haszon-
nal járt. „Akik itt törik az aranyéri a követ, rongydaróc-
ban járnak, málékenyeret esznek, fakunyhókban laknak, 
korán elhalnak; a világ legszegényebb emberei azok."-
írta Jókai Mór Az aranyember című regényében. 
Kőváry László 1853-ban megjelent Erdély földe és 
ritkaságai című munkájában leírta a bányászok ün-
nepeit is: „ A verespataki bányászélethez semmi sem 
hasonlít Erdélyben. (...) Héten által izzad, vasárnap fel-
veszi ünnepi öltönyéi s lakomához fog. Azonban, hogy e 
népet pár vonással jellemezzem, láncvigalmában muta-
tom fel. Van Verespatak egyik hegyoldalában egy kis 
fenyves, s efenyvesben egy pázsitos tisztás, melynek kö-
re amphiteálrumszerűleg emelkedik. Ünnepei délután-
jánfelharsan a faluban a zene, ,s a fiatalság kulacsokkal 
fegyverkezve, a zene kíséretében az említett fenyves felé 
indul. A zene gyönyörű visszhangja felveri a falut... S 
néhány percre ifjú és öreg talpon van, ételt és italt lógat-
va kezében, vonul fel a fenyvesbe. Egy óra múlva már be 
van népesedve a kör, közepén ott vannak a hangászok, s 
körülöttük 40-50 táncospár. Itt láthatni a bányásznép 
gazdagságát." 

A szerző részletesen ismerteti napjaink bánya-
nyitási terveit, mely során 15-17 év alatt mintegy 
300 tonna aranyat és 1600 tonna ezüstöt kívánnak 
kitermelni. Mindehhez 225 millió tonna kőzetet 
kell megmozgatni, apróra zúzni, majd rendkívül 
mérgező ciánvegyületek segítségével nyerik ki be-
lőle a nemesfémeket. A szükséges vízmennyiséget 

az Aranyos folyóból veszik, amely az Erdélyi-érc-
hegység legfontosabb vízforrása, és melynek vize 
a Maroson keresztül a Tiszába ömlik. Egy esetleges 
környezeti katasztrófa beláthatatlan kárt okozna, 
sokkal súlyosabbat, mint a 2000-es nagybányai 
aranybánya okozta tiszai ciánszennyezés. Az Ara-
nyos jelenleg is az Érchegység legszennyezettebb 
folyója, melyet az album megdöbbentő fotói bizo-
nyítanak. 

A Komán Akadémia határozottan ellenzi a terv 
megvalósulását. A könyv közli a Román Akadé-
mia és a kanadai-román bányavállalkozó cég, a 
Gold Corporation közti vitát, a két fél érveit. Az el-
lenérvek közül talán a legfontosabb, hogy a több 
mint kétezer éves verespataki közösség szétrom-
bolása, a lakosság egy részének elköltöztetése, 
épületek, köztük műemlékként nyilvántartott 
templomok lerombolása, temetők elköltöztetése 
elfogadhatatlan. Az 1980-as évek falurombolási 
tendenciája itt gazdasági álarcban jelentkezik. 
Verespataktól néhány kilométerre már épül az ú j 
város, modern, komfortos házakkal. 

Az albumban megcsodálhatok a több száz éves, 
egyedülállóan ritka verespataki bányászházak, kö-
zülük sok már lehangoló állapotban van, tetőzete 
beszakadt, mert tulajdonosai elköltöztek. Az egy-
kor gazdag bányászváros korabeli bája még mai, 
romos állapotban is felfedezhető. Külön utcájuk 
volt a bányapolgároknak, a bányatiszteknek, ke-
reskedőknek. A felekezeti és etnikai sokszínűséget 
mutatják a jó állapotú római katolikus, református, 
unitárius, görög katolikus és ortodox templomok. 
A településen mintegy 15 százaléknyi magyarság 
él. A temetőkben ennél több a magyar feliratú sír-
kő, melyek őrzik a múlt emlékét. A könyv értéke, 
hogy a természeti és műemléki képek mellett ar-
chív fotókat is tartalmaz, aranyat mosó emberek-
ről, régi bányákról, aranyzúzó malmokról. 

A környezetvédő szervezetek határozottan 
összefogtak a bányanyitás ellen. A tiltakozások 
2002 júliusa és 2005 novembere közötti krónikáját 
is ismerteti a szerző. Kár, hogy nem megy vissza 
2000-ig, amikor megalakult Verespatakon az 
Alburnus Maior Egyesület, a romániai tiltakozó 
mozgalmak fő szervezője. Ez az egyesület 2005 áp-
rilisában megkapta a környezetvédők legnagyobb 
szakmai elismerését, a Goldman díjat. 

Némi reményt kelthet, hogy 2005-ben a veres-
pataki Kirnik-hegyet újból régészeti védettség alá 
helyezték, az Európai Unió szakértői fogják fel-
ügyelni a környezetvédelmi hatástanulmány érté-
kelésének egész folyamatát, és az Európa Parla-
ment is kiállt a szigorú környezetvédelmi előírá-
sok betartása érdekében. 

Verespatak jövője kérdéses, a lakosság megosz-
tott, vannak elszántak, akik ragaszkodnak szülő-
földjükhöz, és nem lehet őket elköltözésre bírni, 
mások örülnek, hogy új házat kapnak. A táj szépsé-
ge, a környék természeti látnivalói, az egyedülálló 
régészeti lelőhelyekből egy archeológiai park, és 
egy szabadtéri múzeum létesítése bizonyára hoz-
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zájárulna a turizmus fejlesztéséhez, és munkalehe-
tőséget jelentene az itt élőknek. 

Befejezésül idézzük Wass Albert mondatait, 
melyek a könyv vezérgondolatának tekinthetők: 
„Urak, akik a világ dolgait igazgat játok: adjátok vissza a 
hegyeimet! (...) Mert bármit is mondjanak a tudósok, a 
fiskálisok és a katonák: azok a hegyek az enyimek. Mint 
ahogy én is hozzájok tartozom attól a perctől kezdve, 
hogy megszülettem a lábok alatt, abban a kis házban, s 
ők benéztek hozzám az ablakon. Nem a telekkönyv sze-
rint voltak az enyimek, az igaz. De enyimek voltak Isten 
rendelése szerint, azáltal, hogy ott születtem és ott lel-
tem emberré. Adjátok vissza a hegyeimet!" 

Udvarhelyi Nándor 

M Á R K U S N É V Ö R Ö S H A J N A L K A : 
A b a r n a g i ká lvá r i a - D e r K r e u z w e g v o n 
B a r n a g 

Magyar és német nyelven jelentette meg a köz-
ség kálváriáját bemutató karcsú kötetet, Márkusné 
Vörös Hajnalka levéltáros munkáját, a barnagi Né-
met Kisebbségi Önkormányzat. A szép kiállítású 
igényes munka szerkesztője Szilágyi Ildikó, aki egy-
ben a német nyelvű fordítást is készítette. A kálvá-
ria stációiról Czaun Józse/és Szilágyi Anikó fénykép-
felvételei láthatók a kötetben. 

Veszprém megyében, a tapolcai útról letérve, 
lótvázsony után található Barnag. Az alig 130 la-
kosú csendes kis község területe már a XI. század-
tól kezdve benépesült, a királyi szakácsok éltek ott. 
Később a Vázsony nemzetség, majd Kinizsi Pál bir-
tokolta. A török hódoltság ideje alatt a lakosság 
száma annyira megfogyatkozott, hogy a Zichyek, 
akik egy rövid időszakot leszámítva a XVII. szá-
zadtól egészen az államosításokig hűbérurai vol-
tak a környéknek, több hullámban német nyelvű 
telepeseket hoztak a faluba. Egészen a XIX. század 
elejéig jelentősen nőtt a népesség, majd fokozato-
san csökkent. 

A faluról készült történeti áttekintés után köz-
zétett tanulmány szerzője a kálvária fogalmáról, 
keletkezéséről és európai elterjedéséről ad ismere-
teket az olvasónak. Majd leírja a barnagi kálvária 

ikonográfiáját, bemutatva a szokásosabb, a 14 stá-
cióból álló szenvedéstörténettől eltérő hét stációs 
kálvária részeit, valamint a kápolna kialakítását és 
annak berendezését is. Külön fejezet tartalmazza a 
helyi kálváriához fűződő, és részben ma is élő nép-
szokásokat. 

Márkusné Vörös Hajnalka részletesen adatolva 
adja közre a barnagi kálvária építéstörténetét. Az 
első építésre a XV111. század végén került sor, ami-
kor is Herrn János helyi lakos hét stáció és egy ká-
polna építésére kért engedélyt a veszprémi püs-
pöktől. 1798-ra már el is készültek a kőből épített, 
csaknem életnagyságú szobrokkal berendezett stá-
ciók és a kálváriadomb tetején álló egyhajós kálvá-
riakápolna. A keresztút állomásainak felépítését és 
bővítését barnagi családok vállalták magukra, kö-
telezve egyúttal magukat azok gondozására, kar-
bantartására. Az 1839. évi májusi tűzvészben azon-
ban leégett a falu temploma és több lakóház, így a 
kálvária gondozása anyagiak hiányában elmaradt, 
amit az 1846-os egyházlátogatása során Zichy Do-
monkos veszprémi püspök szóvá is tesz. Mind-
össze a kápolna felújítására került sor száz eszten-
dő' múlva, 1941-ben. 1960-ra olyan állapotba kerül-
tek a stációk, hogy az egyházközség a lebontásuk 
engedélyezését kérte, amihez akkor (szerencsére) a 
Műemlékvédelmi Hivatal nem járult hozzá. Végül 
a barnagi kálvária teljes felújítása 2003-ban kezdő-
dött meg. A feladatot a barnagi Német Kisebbségi 
Önkormányzat vállalta magára. Tagjai végezték a 
szervezés munkáját, írták a sikeresen megnyert pá-
lyázatokat és a teljes kisebbségi önkormányzati 
költségvetést is erre a célra áldozták. 

A számos jegyzetet tartalmazó tanulmányt ar-
chív és friss fotóanyag illusztrálja, összehasonlít-
hatóvá téve a helyreállításra váró romokat és az 
igényesen felújított, gyakorlatüag újraépített stáci-
ókat 

A barnagi kálvária egyike Veszprém megye leg-
korábban épült és ma is meglévő szabadtéri szak-
rális emlékeinek, amit egy kirándulás keretében ér-
demes megtekinteni. 

(Veszprém 2005) 
Dr. Csiszár Miklós 
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