
KONYVESPOLC 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
a fővárosi kiadványokban 

Budapest legújabb kori történetének meghatározó 
részét alkotja 1956. A forradalom leverése utáni megíté-
lése emiatt is választóvonalat húzott a Kádár-kormány-
zattal deklaráltan együttműködő kisebbség és a kor-
mányzatot jóváhagyólag elfogadó/eltűrő társadalmi 
többség között. A hírhedt/híres mondás - aki nincs elle-
nünk. az velünk van - ennek a helyzetnek a felismerésé-
ből eredt. Az emberek viszonyulását a túlélési ösztönök-
re gondolva szükséges értékelnünk, mivel a forradalom-
mal kapcsolatos vélemények - amennyiben azok nem 
estek egybe a hivatalos állásfoglalással - még a forrada-
lom után harminc évvel is államellenes bűntettnek, lazí-
tásnak stb. számítottak hazánkban. 

A Lajtán túli Európában élőkre, köztük az országot 
'56-han elhagyó magyarokra, mindez nem vonatkozott. 
1956-al kapcsolatos kutatásaik, publikációik egy tágabb 
megítélési struktúrában mozoghattak, a velük egyidejű-
leg 56-al itthon foglalkozókhoz mérten. Mindez azt is 
eredményezte, hogy az 1956-os forradalomról nyugaton 
megjeleni anyagok (könyvek, folyóiratok stb.) elkobzá-
sa a külföldről hazatérő magyaroktól már a magyar ha-
láron megkezdődött. Az 1956-os magyar forradalom és 
szabadságharc kutatása és a megjelent, fővárosi témák-
kal foglalkozó könyvek jól mutatják a rendszerváltásig, 
majd az után is a forradalom megítélésében lévő ellenié-
leket A mostani jubileum, a forradalom ötvenéves év-
fordulója lehetőségei adott arra, hogy a többségében 
szocialista szimpátiájú Budapesten részben vagy egész-
ben szakmai kutatásokra alapozva kiadásra kerülhesse-
nek a főváros és kerületei '56-os történéseit feltáró önál-
ló könyvek. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc fo színtere 
fővárosunk volt. Itt születtek meg a legfontosabb dönté-
sek és itt folytak a legtöbb áldozatot követelő harcok. 
Ötven éve a budapesti eseményekre felfigyelt a világ, A 
forradalom felszámolása csupán a szovjet hadsereg be-
vetésével sikerült, amely a kormányzat társadalmi elfo-
gadottságának alacsony szintjét mutatta. A forradalom 
bukását követően Ausztria felé 174 ezren, Jugoszlávia 
felé 19 ezren illegálisan átlépték a határt - közülük so-
kan budapesti lakosok voltak. A szov jet tankokkal ismét 
hatalomra juttatottak. a szovjet vezetéssel együttműkö-
dő Kádár-kormány ..legitimitását"' erőszakkal - fegy-
vertelen tüntetőkre leadott sortüzekkel, négy éven át fo-
lyamatosan tartott perekkel, gyakori kivégzésekkel, tí-
zezrek bebörtönzésével vagy internálásával, azaz dikta-
tórikus eszközökkel teremtették meg. Később, '56 kap-
csán Kádárék többször és látványosan támasztottak alá 
a sajnálatosan jól ismert mondást, amely szerint a törté-
nelmet a győztesek írják. 

Beszédes tanúk 
1956-ot a rendszerváltásig hazánkban a politikai/ál-

lami vezelés ellenforradalomnak minősítette. Mutatja is 

a hazai és nyugati értékelés közötti különbséget az '56 
huszadik évfordulójára megjelent két kötet: Londonban 
egy brit szociológus. Bili Lomax Hungary 1956 (kiadó-
ja: Allison Ex Busby), Budapesten Hollós Ervinnek 
(Hollóst '56-ot követően a politikai rendőrség vizsgálati 
osztályán alkalmazták, majd a belső reakció elhárítási 
osztályának, azaz csoportfőnökségének vezetője volt 
1962-ig) a Kik voltak, mit akartak (Kossuth Könyvki-
adó) harmadik javított kiadása. Mindkét könyv főként a 
fővárosi eseményekkel foglalkozott, a történések feltá-
rása, megközelítése és értékelése azonban - talán emlí-
teni sem kellene - gyökeresen eltérő volt. 

1986-ban. a forradalom harmincadik évfordulóján 
kiadták a hivatalos állásfoglalást tükröző Hollós Er-
vin-Lajtai Vera (Lajtai Vera Hollós Ervin felesége, egy-
ben a Pártélet főszerkesztője volt) Drámai napok. /956. 
október 23- november 4. címmel megjelent kötetét 
(Kossuth Kiadó). Ezzel szemben egy illegálisan szerve-
zett hazai konferencia (1986. december 5—6.) és szamiz-
datban megjelent anyaga, valamint a szamizdat Beszélő 
1987-es egyik számában Fényes Elek álnéven (amely 
Rainer M. János levéltárost, az 56-os Intézet mai igaz-
gatóját takarta) közzétett, addigi legteljesebb kivégzet-
tek névsora is emlékeztetett a történtekre 

A rendszerváltás után 

A rendszerváltást követően 1956 megítélése 180 fo-
kot fordult, a forradalom első napja nemzeti ünnepünk-
ké vált. 1989. június 17-én. Nagy Imre és mártírtársai 
újratemetése után egy nappal alakult meg az 1956-os 
Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és 
Kutató Intézete (1956-os Intézet), amely több évig ma-
gánalapítványként működött. 1993-ban a Boross-kor-
mány kezdeményezte közalapítvánnyá alakítását, be-
jegyzésükre a Fővárosi Bíróságnál 1995-ben került sor. 

1989-ben Bili Lomax könyvét (.Magyarország 1956) 
Krassó György fordításában az Auróra Kiadó, a több 
mint három évtizede emigrációban alkotó Gosztonyi 
Péter hadtörténész.nek a Föltámadott a tenger. 1956. A 
Magyar Október története... című kötete harmadik, át-
dolgozott kiadását a Népszava Kiadó jelentette meg. 

"56 első megünnepelhető kerek (negyvenéves) év-
fordulójára emlékezve az 1956-os Intézet 1996-ban 
nemzetközi tudományos konferenciát szervezett - Az 
1956-os forradalom a világpolitikában címmel - és 
több, szakmai szempontból jelentős, a forradalommal 
foglalkozó könyvet jelentetett meg önállóan vagy más 
kiadóval együtt: 1956 Kézikönyve l-tll., főszerkesztő: 
Hegedűs B. András; Rainer M. János Nagy Imre monog-
ráfiája első kötete; Standeisky Éva monográfiája (Az 
írók és a hatalom); az Oral History Archívum (1981 -ben 
Hegedűs B. András és Kozák Péter hozta létre, 1986-tól 
a Müvelődéskutató Intézet keretein belül működött, ma 
az 1956-os Intézet kezeli) kétnyelvű katalógusa közel 
nyolcszáz interjú jegyzékét és főbb adatait adta közre. 
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Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 
budapesti eseményeiről a rendszerváltást követően szá-
mos tanulmány, elemzés, visszaemlékezés, forrásközlés 
stb jelent meg szakmai folyóiratokban, szélesebb vagy 
szűkebb közönség által olvasott periodikákban A társa-
dalom egészére gyakorolt hatás tekintetében azonban 
sokkal fontosabbnak tekinthetők az. önálló kötetként 
megjelenő '56-os. a fővárossal (is) kapcsolatos kiad-
ványok. amelyek nem csupán egyes rétegek de széle-
sebb olvasóközönség kezébe is kerülhettek 

Az emigrációban élő magyar forradalmárok köny-
veinek hazai kiadása mellett elkezdődött a forradalom 
Írott anyagainak megjelentetése. 1956 sajtója 1956. ok-
tóber 23-november -I. címmel korábban és elsőként 
Nagy Ernő emigráns szerző tette közzé faximile kiadás-
ban a budapesti és vidéki sajtótermékeket - kötete négy 
francia kiadási ért meg, amíg itthon is megjelenhetett. A 
rendszerváltás után adta ki a Héttorony Kiadó Murányi 
Gábor (Napról napra, lapról lapra 1956 a Magyar 
Nemzetben) kötetét, majd a Kolonel Kft. Szalav Manna 
válogatását a budapesti napi és hetilapokból, a Kossuth 
Rádió adásaiból (Napról napra 1956 sajtója Október 
23-november -/.), és a Kossuth Kiadó Izsák Lajos-Sza-
bó József teljességre törekvő anyagát, a fővárosi újsá-
gokból és néhány budapesti üzemi lapból (1956 a sajtó 
tükrében) stb. 

Az egyetemek és egyes intézmények '56-os szerepé-
ről is hamar elkészültek az első könyvek Pogány Mária 
szerkesztésében a Műegyetem Alapítvány 1992-1996 
között négy kötetben jelentette meg Amiről kevés szó 
esett... Adalékok a Budapesti Műszaki Eg}'etem 1956 ok-
tóberi eseményeihez című sorozatát 1994-ben Pedroni 
Emma Anna szerkesztette kétkötetes forráskiadványát 
(A Budapesti Műszaki Eg\'etem és az Építőipari és Köz-
lekedési Műszaki Egyetem részvétele az 1956-os forra-
dalomban), 1996-ban Pőcz Erzsébet kronológiáját (Kro-
nológiai előtanulmány a Budapesti Műszaki Egyetem 
1956-os történetének feldolgozásához). Az E U E 
1994-ben adta ki Vadász Sándor szerkesztésében egy tu-
dományos konferencia előadásainak anyagát (A Böl-
csészkar az 1956-os forradalomban). 

Századvég és az 1956-os Intézet közös kiadásaként, 
Kozák Gyula szerkesztésében jelent meg a Szemle Válo-
gatás a brüsszeli Nagy Imre Intézet folyóiratából cím-
mel 1992-ben egy kötet, melyben Aczél Tamás a Móricz 
Zsigmond körtér ostromáról számolt be. 

A főváros fegyveres forradalmárairól és harcukról 
önálló kiadvány formátumban megjelenő tanulmányok 
főként Eörsi László történész, az 1956-os Intézet mun-
katársa nevéhez, fűződtek: 1993-ban A Tűzoltó utcai 
feg\'veres csoport a forradalomban (kiadó: Századvég 
1956-os Intézet), 1997-ben 1956 a XIII kerületben (ki-
adó: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ 
Helytörténeti Gyűjteményének Klubja), 2001-ben a 
Corvmisták, 1956. A VIII. kerület fegyveres csoportjai 
(kiadó: 1956-os Intézet). 2004-ben A Széna tériek. 1956 
(kiadó: 1956-os Intézet Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti l evéltára) című kötete jelent meg. A forrada-
lom történéseiből adódóan Horváth Miklósnak az Aka-
démia Kiadónál 2003-ban megjelent kötete (1956 hadi-
krónikája) is a fővárosra koncentrál, a vidéki és nemzet-
közi kitekintései mellett. Ez egyébként a szépszámmal 

megjelent összes olyan könyvről szintén elmondható, 
amely 1956 forradalmát országos szinten tárgyalja. 

A máig vitatott történésü Kossuth téri vérengzésről 
már 1992-ben megjelent Berki Mihály Sortűz a HM 
előtt. 1956. október 24. című (Zrínyi Kiadó), majd 
2001-ben Kő András-Nagy J. Lambert Kossuth tér. 
1956. elnevezésű kötete (Teleki László Alapítvány). 

Szintén budapesti vonzatú '56-os könyvek az egyko-
ri szemtanúk és résztvevők rendszerváltás után hazánk-
ban kiadott naplóinak, visszaemlékezéseinek jó része 
1989-ben például a Bethlen Gábor Kiadó gondozásában 

jelent meg Kis-Jugoszlávia ismert politikusa, az egykor 
íróként fővárosunkban járt Dobrica Cosié 7 nap Buda-
pesten címmel közreadott naplója, a szabadkai 1957-es 
kiadással azonosan. A Corvin közi felkelők parancsno-
kának, Pongrátz Gergelynek az elsőként 1982-ben, 
Chicagóban kiadott memoárja 5. átdolgozotl kiadását 
1992-ben adták ki Budapesten A Századvég és az 
1956-os Intézet közös kiadásában Pesti utca 1956. 
címmel 1994-ben jelent meg egy válogatás a fegyveres 
felkelők visszaemlékezéseiből. Bálás Piri László 1993-
ban kiadott kötete (Emberek fehérben) az Üllői úti sebé-
szeti klinika. Dubecz Sándor 1996-ban kiadott könyve 
(Sebészeti klinika a tűzvonalban) a Baross utcai sebé-
szeti klinika 1956-os mindennapjaiba (is) helekintést 
adott. 

Az ötvenéves jubileum 
1956-ról minden fővárosi családban őriznek emlé-

keket Az '56-ot átélt fővárosiak a forradalom napjait la-
kóhelyükön, saját tereiken, utcáikon, házukban és pin-
céikben élték meg. A megtorlás is közvetlen környeze-
tüket (családjukat, munkatársaikat, barátaikat stb ) súj-
totta. A lokális fővárosi történések feltárása, bemutatása 
azonban sajátos módon - az eltorzult beidegződés miatt 
- néhány kivételtől eltekintve a főváros és a kerületek 
szintjén a rendszerváltás után is inkább elkerülendő té-
mának számított. Különös állapot ez, amikor már októ-
ber 23-a hivatalosan is nemzeti ünnepünk lett! 

Az 1956-os jubileumi állami ünnepségsorozat fővá-
rosi eseményeit az '56-os forradalomhoz kapcsolódó lo-
kális rendezvények, kiadványok támogatását pártoló pá-
lyázatok szélesítették. Budapest és kerületei rászorul-
tabb vagy szemfülesebb közgyűjteményei, civil szerve-
zetei '56-os megemlékezései egy része ezek segítségé-
vel vagy anélkül önálló kiadvány formájában is megva-
lósult. 

Budapesti történeti fotográfiák albumjai 

A Budapesti Történeti Múzeum Erich Lessing fotói 
az 1956-os forradalomról című kiállításán mintegy 70 
kép közvetítette a neves fotóművész magyarországi 
munkásságát. A tárlaton szereplő fényképek készítője, 
Erich Lessing (Bécs, 1923) a háború alatt a Brit Hadse-
reg fotográfusa volt. 1947-től az ausztriai az AP hírügy-
nökségnek, majd 1951-től a párizsi székhelyű Magnum 
ügynökségnek dolgozott. 1956 nyarán már járt orszá-
gunkban, a forradalom hírére Budapestre utazott, majd 
decemberben ismét Magyarországra jött fotózni. Az 
1956-os Intézet a kiállítás megnyitásával párhuzamosan 
mutatta be az. Erich Lessing fotográfiáit tartalmazó 
könyvét (Budapest 1956 - a forradalom). E reprezenta-
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tiv albumban a fotóriporter 184 fekete-fehér felvétele a 
forradalom előtti, látszólag békés ország életét, forra-
dalmunk napjait és a bukás utáni, életét újrakezdő társa-
dalom világát tárja elénk. Képei kortörténeti dokumen-
tumaink. A fotók mellett brich Lessing, Fejtő Ferenc, 
Konrád György és Nicolas Bauquet kommentárjaival 
találkozhatunk a kötetben. I essing fotóalbuma egyide-
jűleg öt nyelven (magyarul, angolul, németül, olaszul és 
franciául) jelent meg. 

Korábbi előzmények nélküli, szintén reprezentatív 
fotóalbum kiadásával emlékezett meg Budapest Fővá-
ros Levéltára az 1956-os forradalom és szabadságharc 
50 éves jubileumáról. Az. '56 izzó ősze volt... Pillanatké-
pek a forradalom napjairól című, kétnyelvű - magyar 
és angol - kötet mintegy 200 történeti értékű felvételt 
tartalmaz. Többségük korabeli amatőr fotó, amely a 
vádlottaktól elkobzott anyagként a megtorlás harminc 
peranyagából került napvilágra. A fotóalbum amatör 
felvételeit a bírósági eljárás során felhasznált bizonyítá-
si anyagok képeivel, naplórészletekkel, versekkel, kiált-
ványokkal. viccekkel, plakátokkal, újságokkal, hitelesí-
tett vallomásokkal stb., valamint a tővárosi levéltárban 
letétként kezelt Krassó György hagyatékból származó 
'56-os felvételekkel egészítették ki - utóbbiakat még 
Frich Lessing készítette. 

A forradalom pillanatképeit hűen tolmácsoló felvé-
telek válogatása Csiffáry Gabriella érdeme, neki kö-
szönhetőek a biztos támpontot nyújtó képaláírások, a 
jegyzetek és a bevezető szöveg is. Ez a rendhagyó levél-
tári kiadvány kronológiai sorrendben vezet el képeivel a 
forradalom első budapesti napjaiba, harcaiba, villantja 
fel résztvevőinek emlékét. Számtalan egyedi, értékes és 
korábban nem publikált felvétellel találkozhatunk lapja-
in Még a szakma képviselői számára is sok újat tud 
mondani: pl a Móricz Zsigmond körtéri felvételeivel, 
pesterzsébeti, soroksári képeivel. 

Helyszínekre bontott fővárosi „ kronológia " 

Egy 1986-tól Magyarországon élő angol újságíró. 
Bob Dent az 1956-os forradalom fővárosi eseményeit a 
főbb helyszínenként és csak azon belüli kronológiát al-
kalmazva tárgyalja. Az Európa Kiadó gondozásában 
2006 májusában megjelent Budapest 1956 A dráma 
színterei című kötet az ötletet tekintve telitalálat. Szer-
zője többéves kutatómunkával dolgozta fel forrásait. Az 
eltérő véleményeket is egymás mellé állítja, de az olv a-
sóra bízta köztük sokszor a döntést, azaz nem történész-
ként, hanem újságírói szemlélettel közelített az esemé-
nyekhez. A közölt, egymásnak is ellentmondó vissza-
emlékezéseknél stb. lábjegyzeteket nem alkalmazott, 
impozáns irodalomjegyzékkel utalt a felhasznált forrá-
sokra. Kétnyelvűsége miatt otthonosan mozog az 
'56-ról angol nyelven megjelent szakirodalomban, így a 
kötet olvasója is sok helyen találkozhat a forradalom 
idején Budapestre küldött külföldi újságírók anyagaival. 

Bob Dent könyve a fővárosi helyszíneket budai és 
pesti csoportra bontva tárgyal ja. A budai oldalon a fo-
lyam mentén jut el a Műszaki Egyetemtől a Fő utcai 
börtönig, majd a belső helyeket ismertetve a Farkasréti 
temetőtől a várbeli diákszállóig. A pesti oldalon egy-egy 
fejezetben tárgyalja a Parlament környékét, a Belvárost, 

a Nagykörút valamint a Hősök tere és környékét, továb-
bá a központtól távolabbi eseményeket. 

Olvasmányos könyvében a főváros belső területeire 
koncentrál, ahová anno a külföldi újságírók is eljutottak 
A centrumtól távolabbi események az utolsó fejezetben, 
és csak érintőlegesen jelennek meg. Két külterületi 
helyszínt azonban mindenképpen hiányolhatunk. A 
pesterzsébeti jutadombi és az óbudai Schmidt-kastélyi 
harcokkal nem foglalkozik. Igaz, a magyar honvédség 
katonatisztjei és reguláris egységei itt többé-kevésbé 
szervezett formában vették fel a harcot a szov jet hadosz-
lopokkal. amit a rendszerváltásig mély hallgatás öve-
zett. 

A helyszíneket korabeli és mai felvételekkel hozzák 
emberközelbe, néha egymás mellé is kerültek. Kötete 
végén lévő forrásjegyzék a továbblépést, a névmutató az 
eligazodást segíti - használata jó kiindulópont egy-egy 
helyszín történéseihez Bob Dent könyve magyar és an-
gol nyelven egyidejűleg jelent meg. 

Kerületi forráskiadvány 

Újpest Önkormányzata (IV kerület) és a Kossuth 
Kiadó együttműködésének terméke a szakmai körökben 
ismert és jegyzett Károlyi-kötet (Buda Attila) és az Új-
pest Lexikon (szerkesztette Sipos Lajos) után megjelent 
forráskiadvány, ami Újpest 1956-os eseményeibe ad be-
tekintést. Az In memóriám Újpest 1956 anyagai és a kö-
zölt források v álogatása Kadlecovits Géza munkáját di-
csérik. Ezek a források nem az országos és fővárosi le-
véltárak polcairól lettek levéve, hanem a kerület lakosa-
inak, helytörténeti gyűjteményének, egyházközségének 
stb. tulajdonai. Mindez jól mutatja, hogy a helyi forrá-
sokra támaszkodó lokálpatrióta tevékenység nélkül la-
kóhelyünk, szűkebb hazánk múltja nem igazán ismerhe-
tő meg. 

A kötetben rövid összefoglaló és a tartalmas, napra 
lebontott kronológia után Újpest 1956-os dokumentu-
maival találkozhatunk A kor történéseihez értékes ada-
lék az újpesti Szent József plébánia História Do-
musában a forradalom eseményeit napról napra rögzítő 
krónika. Találkozhatunk könyvének lapjain a megtorlás 
jegyzőkönyveivel, bírósági határozatokkal, plakátokkal, 
szórólapokkal és természetesen archív fotókkal is. me-
lyek dr. Paulus Alajos felvételei. Mindezek jelentőségét 
emeli az iratanyagok faximile megjelenítése, és az, 
hogy első ízben kerültek publikálásra. A forráskiadvány 
szakmai lektorálását Szöltösy Marianne, az Újpesti 
Helytörténeti Gyűjtemény vezetője végezte el Meg-
jegyzésre érdemes, hogy a kötet elkészültével egyidejű-
leg képzőművészeti és dokumentum kiállítást nyitottak 
meg Újpesten. Ennek történeti dokumentumai részben 
azonosak az imént említett könyvben publikáltakkal 
(pld. Paulus Alajos filmrendező felvételei, az Újpesti 
Forradalmi Bizottság anyagai...). A kiállítás megnyitása 
után egy héttel '56 emlékére a kerületben helytörténeti 
konferenciát is szerveztek. 

Szakmai kutatásokra alapozva, fegyveres harcokról 

Három kerületben jelent meg ajubileum alkalmából 
a helyi, '56-os forradalmár csoportok tevékenységét fel-
táró, teljes egészében vagy részben szakmai kutatásokra 
támaszkodó könyv. Pesterzsébeten (XX. kerület), a Fe-
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rencvárosban (IX. kerület) és Angyalföldön (XIII. kerü-
let). Mindhárom kerület közgyűjteménye a jubileum al-
kalmából szervezett 1956-os kiállításán nagymértékben 
hasznosította az '56-os kerületi könyvükben közölteket. 

A Pesterzsébeti Múzeum '56-os kiállításának meg-
nyitóján vehettük elsőként kézbe Klarossy Endre had-
történész ..50 év - 50 kép Az I956-os forradalom és sza-
badságharc emlékei Pesterzsébeten " cimű könyvét. Az 
ízléses küllemű, színes fotókkal illusztrált, A/5-ös for-
mátumú, 112 oldalas kötet A Pesterzsébeti Múzeum 
Könyvei sorozat negyedik darab jaként jelent m e g - e so-
rozat szerkesztése ü. Ildvwy Ildikót, a Pesterzsébeti 
Múzeum igazgatóját dicséri Ez a kötet nem csupán lo-
kális érdeklődésre tarthat számon. Az '56-os forradalom 
budapesti eseményeinek egy korábban fel nem tárt ré-
szére hívja fel a figyelmet, a pesterzsébeti harcokra A 
forradalmárok ellenállását október 26-án a kiskunhalasi 
lövészezred sorkatonái törték meg, majd az. elfogott fel-
kelőket a statárium alapján bizonyítottan a helyszínen 
agyonlőtték 

De itt, a Jutadombon történt az is, hogy a magyar 
honvédek - az országban szinte egyedül, mivel nem 
kapták meg az ellenállási tiltó parancsot - zárt alakzat-
ban vették fel a harcot a szovjet tankoszlopokkal. Több 
harckocsit, sorozatvetőket és gépkocsikat semmisítettek 
meg november 4-én a légvédelmi tüzérek. Vétlen tiszt-
jeiket később a katonai bíróság halálra ítélte 

A kötet részletesen bemutatja az '56-os pesterzsébeti 
eseményeket, a megtorlást, a pesterzsébeti emigrációt. 
Ötven színes fotó dokumentálja a kötet végén az eleset-
tek emlékét - sírok, egykori harcszínterek, emléktáblák, 
emlékmüvek képei. A könyvet szakkifejezések magya-
rázata, személynévtár és szakirodalmi tájékoztató teszi 
teljessé. 

A 2005 áprilisában alapított Ferencvárosi Helytörté-
neti Egyesület egy tartalmas kiadvánnyal rukkolt ki 
kiadta az évente egyszer megjelentetni tervezett Ferenc-
városi Almanach első kötetét 1956 Ferencvárosban 
címmel. Az egyesület szorosan együttműködik a Fe-
rencvárosi Helytörténeti Gyűjteménnyel, székhelye is 
ott van Közös munkájuk eredménye a most megjelent 
könyvük (szerkesztője Lukács F.miha, az egyesület el-
nöke, az anyaggyűjtés irányitója és a kötet tartalmának 
válogatója pedig Gönczi Ambrus, a helytörténeti gyűjte-
mény vezetője volt), valamint a könyv bemutatásával 
egyidejűleg a helytörténeti gyűjteményben megnyitott 
Ferencváros 1956 című kiállítás, amely a közös kötet 
anyagára támaszkodott A mozgalmas borítójú, A/5-ös 
formátumú, 210 oldalas könyv első felét Eörsi László 
történész Ferencváros szabadságharcosai című tanulmá-
nya alkotja. Első ízben jelent meg együtt "56 IX. kerüle-
ti fegyveres csoportjainak bemutatása A Kilián lakta-
nya. a Tűzoltó utcai, a Berzenczey utcai Ferenc téri, a 
Tompa utcai Ráday utcai fegyveres forradalmi csopor-
tok történetét megalakulásuktól felszámolásukig ismer-
tetik a kötetben A tanulmányok végén Eörsi röv iden tá-
jékoztat a fegyveres csoportok tagjainak töhb adatairól, 
forradalom utáni sorsáról is. A téma iránt érdeklődök 
számára megadja levéltári forrásait és a felhasznált in-
terjúkat (Oral History Archívum). 1956-os vagy ahhoz 
kapcsolódó visszaemlékezésekkel szembesülünk a kötet 
második felében Az egyesület könyvének mindkét főbb 

egységét korabeli felvételek, plakátok, újságrészletek il-
lusztrálják. Elkészítőinek gondosságát jelzi a kötet vé-
gén közzétett, a ferencvárosi eseményekhez kapcsolódó 
'56-os újságcikkek bibliográfiája, a kerületi fegyveres 
forradalmár csoportok működési körzetét bemutató tér-
képrészletek, az illusztrációk és mellékletek jegyzéke, 
valamint egy jól hasznosítható névmutató - utóbbival 
sajnos kevés hasonlójellegű könyvben találkozhatunk. 

Az Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény fenntar-
tója, az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ 
kiadásában jelent meg Eörsi László Juhász Kata-
lin-Szabó Ivett (utóbbi két szerző a kerületi helytörténe-
ti gyűjtemény vezetője illetve munkatársa) közös szer-
zőként jelzett könyve Angyalföld, 1956 Emberek, sor-
sok. emlékek címmel Az '56-ban itt történtekről érde-
mes tudni, hogy a XIII kerületi pártbizottság a szovjet 
hadsereg második intervenciójáig Biszku Béla kerületi 
párttitkár (később a Politikai Bizottság tagja is lett) ve-
zetésével minden lehetséges eszközzel, harckocsik be-
vetésével sikeresen küzdött a forradalom ellen. A szov-
jet hadoszlopok november 4-i ismételt támadasakor 
azonban már itt is fegyveres forradalmi csoportok jöttek 
létre és vették fel velük a harcot. A forradalomban az 
utolsó napokig betöltött „párthű" szerepe ellenére tudo-
másom szerint viszont a XIII. kerület adott ki elsőként, 
1997-ben a kerületek közül '56 helyi eseményeit feldol-
gozó kiadványt, a korábban már említett Eörsi László 
tanulmányt- 1956aXIII. kerületben{kiadó: Angyalföl-
di József Attila Művelődési Központ Helytörténeti 
Gyűjteményének Klubja) Mostani könyvük bemutató-
ját egy hónappal az azonos nevű '56-os kiállításuk meg-
nyitása után tartották. Kötetük A/4-es szélességű, négy-
zetes alakú, vastag műnyomó papírt alkalmazó. 108 ol-
dalas kötet. Tipográfiája a jubileumra kiadott más ke-
rületek kiadványaival összevetve egyedinek és a leg-
színvonalasabbnak nevezhető. A kötetet szerkesztője. 
Juhász Katalin három fő fejezetre tagolta. Mintegy 10 
oldalon keresztül a Szabad Nép 1956-ban megjelent 
cikkeit közli kiegészítve kapcsolódó korabeli fotókkal. 
A forradalom történéseinek bemutatását a kerületi párt-
bizottság egyik tagjának a forradalom leverése után, fel-
tehetően önmaga tisztázásának céljából készített beszá-
molójával indítja, amit egy 1957 tavaszán született ke-
rületi MSZMP jegyzőkönyv részletei, és az Esztergom-
ból érkező magyar katonai alakulatok forradalom alatti 
tevékenységéről készített jelentéseiből vett részek kö-
vetnek. Utána Eörsi László tízoldalas tanulmányával -
„Fegyveres harcok és megtorlás a XIII. kerületben" -
találkozunk. A forradalom történéseit bemutató fejezet 
többi része a gyárak/munkástanácsok, a lakásfoglalók, 
az élelmiszerellátás, az iskolák stb történéseivel foglal-
kozik. Kötetük harmadik fejezetét a forradalmat 4-10 
éves gyermekként átélőkkel készített, közel tíz interjú 
alkotja. Mindhárom fejezetre jellemző, hogy az illuszt-
rációként közölt fotók, iratanyagok a könyv papírjának 
is köszönhetően kiváló minőségűek, többségük koráb-
ban publikálatlan volt. 

Részlegesen feltárt események 

Egy hatvan oldalas, elegáns kivitelű, négyzetes for-
májú füzettel emlékezett meg a Rákospalotai Múzeum 
"56 XV kerületi, azaz rákospalotai és pestújhelyi ese-
ményeiről, következményeiről. (Tudomásom szerint a 
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kerületi önkormányzat nem nyitott '56-os kiállítást.) Az 
500 példány ban megjelent, / 956 című kiadványt Mojzes 
Ildikó, a múzeum igazgatója szerkesztette - előszavából 
azt is megtudjuk, hogy a forradalom kerületi történései-
vel ,.eddig nem vagy csak nagyon érintőlegesen foglal-
koztak a történészek, helytörténészek" - így az. jórészt 
„fehér folt" a kerület történetében Az 50. évfordulóra 
megjelent kiadványukkal egy „kutató-feltáró munka" 
kezdeteként adják közre a már ismert tényeket, adato-
kat. A bevezető oldalak után helyi kronológiával talál-
kozunk: a kerületben október 26-án megalakították a 
Nemzeti Forradalmi Bizottságot és 207 fos Nemzetőrsé-
get. lefegyverezték a kerületi rendőrséget. Később itt is 
megalakultak a pártok, a gyári munkástanácsok, a forra-
dalmi tanácsok November 4-én és 6-7-én a kerületben a 
szovjet hadsereg elleni fegy veres harcokra került sor, 
amely során mindkét fél több embert vesztett. A kötet 
Megtorlások részében a kerületi vonatkozású vizsgála-
tok. perek iratait használva adnak tájékoztatást - két, bí-
rósági döntéssel börtönre ítélt forradalmár és több inter-
nált anyagának rövid ismertetésével. 

Egyedi kezdeményezés az '56-os forradalom csak-
nem 50 kerületi halottjának bemutatása (név, életkor, te-
vékenység és a halál oka) a Rákospalotai Köztemető Fő-
könyvét és egyházi nyilvántartást felhasználva. Végül 
egy kerületi lakos, Pető András visszaemlékezésével zá-
rul a kiadvány - a forradalom idején készült és a kötet-
ben közölt kerületi vonatkozású fotók többsége szintén 
neki köszönhető. A kötet végén a kerületi Nemzeti For-
radalmi Bizottság iratanyagából származó három irat, 
valamint egy rákospalotai munkástanács létrehozásáról 
szóló jegyzőkönyv másolatával is találkozunk. 

A: 56-os jubileum ..első kerületi fecskéje" 

Az egykori fővárosi ipari centrum. Csepel helytörté-
netének kutatója Bolla Dezső, a városrész helytörténeti 
gyűjteményének ny. vezetője, a Csepeli Helytörténeti és 
Városszépítő Egyesület elnöke Kiadatlan csepeli mo-
nográfiája különnyomataként 2003-ban Csepel 1956 
címmel, saját költségén jelentette meg A/4-es formátu-
mú kiadványát - jelezve, hogy ez egy nagyobb anyag 
része csupán. Tanulmánya hármas tagolású: az előzmé-
nyeket, az 1956-os forradalom esemény eit és bekövet-
kezett számonkérést, megtorlást külön-külön tárgyalja 
A Rákosi Mátyás nevét 1956. október elejéig viselő vas-
és fémművek (röviden csak RM-ként említve) 25 ezer 
dolgozójából 12 ezer volt a párttag - az egykor sokat 
emlegetett Vörös Csepel bázisa Október elejétől, a vál-
tozások jeleként, minisztertanácsi döntés alapján Csepel 
Vas- és Fémművekre módosult a gvár neve. Október 23 
- január 11 közötti időszak történéseit ismerteti füzete 
második fö egységeként. Január I l-én verték szét a pu-
fajkások a sztrájkoló munkások tüntetését (egy halott, 
több súlyosan sebesült) és fogták le a csepeli munkásta-
nács tagjait - olvashatjuk. A két időszak között a kerület 
legjelentősebb katonai eseménye a november 4-től 11 -ig 
tartó fegyveres ellenállás volt. A szovjet csapatok végül 
nagy páncélos erők bevetésével, egyidejűleg a városrész 
többnapos ágyúzásával érték el céljukat. Zsukov mar-
sall, a szovjet honvédelmi miniszter az SZKP Politikai 
Bizottságát november 10-én még a csepeli „makacs el-
lenállásról" tájékoztatta 

Itt tartott legtovább a fegyveres ellenállás, itt volt az 
utolsó kormányellenes tüntetés és a csepelieket sújtotta 
a legkeményebb megtorlás is - összegezi Bolla Dezső 
az eseményeket. Szemléletes korabeli fotókkal, doku-
mentumokkal, kronológiával, forrásjegyzékkel és a for-
radalom csepeli halottainak, kivégzetteinek névsorával 
zárult kiadványa, amely a rendszerváltás óta elsőként 
dolgozta fel Csepel 56-os történetét. Betekintést adott a 
kor szellemébe, a történések menetébe - a városrész lo-
kálpatriótái és a kerület helytörténeti iskolai oktatása 
számára egyaránt értékes adalékokat tartalmazva. 

Fgy éve, 2005-ben hasonló formátumban és terjede-
lemben kézbe vehettük ennek második, bővített kiadá-
sát, Tények és dokumentumok alcímmel. Ezúttal viszont 
Budapest-Csepel Önkormányzata '56-os Emlékbizott-
sága volt már kiadóként feltüntetve. Színes borító, bar-
nított fotók, jobb minőségű dokumentummásolatok is 
jelzik a v áltozást A füzet tagolása áttekinthetőbb, a kro-
nológiai sorrendhez jobban igazodó lett. Csak üdvözöl-
hető Csepel önkormányzatának ez a szép gesztusa, 
amellyel felröppentette az első ..kerületi fecskéi", meg-
nyitva az 50. évfordulóra kiadott kerületi kiadványok 
sorát. A csepeli megemlékezések, ünnepségek egy évre 
széthúzott programját külön füzetben adták ki. 2005 
novemberétől 2006. februárjáig öt nyilvános előadásban 
tárgyalták '56 eseményeit, a kerületi helytörténeti gyűj-
temény februárban megnyitotta '56-os emlékkiállítását, 
galériájuk októberben "56-os képzőművészeti kiállítását 
stb. 

Digitális 56-os fővárosi anyagok 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjte-
ménye (www.fszek.hu honlap Budapest Gyűjtemény 
menüpontjában) tette közzé az 1956-ból származó fel-
vételeit, fotógyűjteményének több mint 500 fényképét. 
A közölt fotókat a pesti és a budai oldal 1956-os főbb 
helyszínei, valamint témakörök szerint (harc a jelképek 
ellen, felvonulások, fegyveresek, elesettek stb.) csopor-
tosították, kísérő szöveggel, dátummal és azonosító 
számmal is ellátva Valószínűleg többekhez fognak ezek 
a felvételek így eljutni, mint a reprezentatív "56-os fővá-
rosi fotóalbumok. 

Az anyag szerkesztői a Budapest Gyűjtemény fotói-
nak összeállítását egy kisebb kisnyomtatvány tárral egé-
szítették ki - ebben a forradalom időszakából megőrzött 
röplapokkal találkozhatunk Ez a szerencsés kézzel vá-
logatott, az internetre kiváló minőségben feltett ötven 
röplap j ó áttekintést ad a főváros és a kerületek 56-os 
eseményeibe, a forradalom követeléseibe 

Az '56-os fővárosi megtorlás iránt érdeklődök kuta-
tásaihoz remek kiindulópont a Fővárosi Levéltár és az. 
Arcanum közös munkája eredményeként az ötvenéves 
jubileumra megjelent CD-ROM, amely Az 56-os meg-
torlás adatbázisa - személyek és fotók címet kapta. Ka-
zettája címlapján tartalmáról további eligazítást is ol-
vashatunk: Az 1956-os forradalmat követő megtorlás a 
budapesti jogszolgáltatási iratok tükrében. 

A források előtti bevezető tanulmányt Mikó Zsu-
zsanna készítette, az ítéletekről és a vádiratokról készült 
rekordokat Sarusi Kiss Béla és Tusnádi Csaba szerkesz-
tette. Az adatbázisban olvasható szövegek az eredeti íté-
letek és vádiratok alapján készültek. Az olvasók forrás-
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kritikát már itt alkalmazhatnak, hiszen ezeknek a szöve-
geknek a terminológiája, értelmezési keretei, morális 
következtetései és sugalmazásai a megtorlást foganato-
sí tójogi intézmények »műhelyeiből« valók...." - olvas-
hatjuk dr. A. Varga László, Budapest Főváros Levéltára 
főigazgatójának előszavában. A digitális adatrögzítés 
gyöngyszeme ez a levéltári CD Kereszthivatkozásai ré-
vén nem szükséges kutatni már a kapcsolódó ..eseteket", 
azt a gép rögtön jelzi. Kereső rendszere az egész adatba-
zisra kiterjedően megadja a hasonló fogalmak stb, he-
lyeit - sok kutatómunkától megszabadítva a témakör 
iránt érdeklődő kutatókat, lokálpatriótákat 

Társaságunk és a jubileum 
A Budapesti Honismereti Társaság az ötvenéves ju-

bileum alkalmából október 4-én .. Budapest - '56 A for-
radalom helyi szervezetei" témakörben, a fővárosi le-
véltár földszinti konferencia termében tartotta meg em-
lékülését. Ezen Eörsi László a corvinistákról, Karaes 
Zsigmond az óbudai Schmidt-kastély ellenállóiról, 
Szentpáli Gábor az Újpesti Forradalmi Bizottságról, 
Szendiné Kása Katalin, az "56-os Szövetség tagja, a ki-
végzett Kósa Pál leánya, '56-os emlékeiről tartott elő-
adást. Az emlékülésen elhangzottakai a Városunk - Bu-
dapesti Honismereti Híradó 2006. októberi száma jubi-
leumi mellékletében adla közre Társaságunk. Fz a kiad-
ványunk a jubileumi melléklet miatt dupla terjedelem-
ben, az évfordulóra való tekintettel pedig dupla pél-
dányszámban és néhány színes oldallal jelent meg. 
Internetes változata a Budapesti Helytörténeti Portálunk 
() Városunk menüpontjában olvasható. A főváros kö-
zépiskolásai számára a Budapesti Honismereti Társaság 
szervezte Budapest '56 című történeti vetélkedő döntő-
jét november 18-án tartottuk meg az V. kerületi Veres 
Pálné Gimnáziumban. A feladatfüzetek kitöltésével le-
bonyolított előzetes versenyből tíz, egyenként 3 fös csa-
pat jutott a döntőbe, ahol összemérték tudásukat a jól 
felkészült diákok. 

A jubileum előtt és a jubileum alkalmából kiadott, a 
forradalom budapesti lokális történéseit bemutató anya-
gok nem teljességre törekvő áttekintéséből is érzékelhe-
tő, hogy a főváros és egyes intézményei szintjén '56 tör-
ténései jól megismerhetöek. Főleg akkor, ha figyelembe 
vesszük, hogy a forradalmat országos szinten tárgyaló 
kiadványok is főként a budapesti eseményekre koncent-
rálnak 

Ezzel szemben az is megállapítható, hogy a főváros 
23 kerületének többségeben az 1956-os forradalom és 
szabadságharc és az azt követő megtorlás lokális vonza-
tai, a forradalom kerületi eseményei a mai napig nem 
kerültek feldolgozásra és önálló kötet formájában ki-
adásra. Budapest kerületeinek többségében élők számá-
ra így az '56-os forradalom az adott kerület történeti 
múltjának fehér foltja maradt, az ötvenéves jubileum el-
múltával is. 

Gábriel Tibor 

PÉTER LÁSZLÓ 
1956 előtt, alatt, után 

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskolai Karának történettudományi tanszékén 

szerkesztett Belvedere Meridionale folyóirat és a hozzá 
kapcsolódó könyvkiadó évek óta fölvállalja az 1956-os 
forradalom és szabadságharc, valamint a kommunista 
diktatúra gyászos éveinek szegedi történetét földolgozó 
tanulmányok, kismonográfiák, visszaemlékezések meg-
jelentetését. 

Ezt a hagyományt inost Péter László 1956 előtt, 
alatt, után című kötetével folytatta a kiadó A szegedi 
irodalomtörténész nyugalmazott egyetemi tanár sajátos 
műfajú könyvet állítolt össze. A gyűjtemény korabeli 
cikkeket, visszaemlékezéseket, politikai gondolatokat, 
szaktanulmányokat és - természetesen megfelelő ma-
gyarázó és értelmező jegyzetekkel ellátott - dokumen-
tumközléseket tartalmaz. Fz utóbbiak közül különösen 
érdekes a szegedi egyetem 1956-os eseményeiről szóló 
hivatalos följegyzésgyűjtemény, valamint a történeti in-
tézet és az irodalomtörténeti intézet ideológiai és politi-
kai helyzetéről szóló. 1957 májusából származó jelen-
tés. 

Az 1956 decemberére dátumozott - de nyomtatás-
ban csak 1989 júliusában megjelent - „politikai eszme-
töredékek" között jó néhányat találunk, amelyek az em-
berek által elfogadható és nemcsak nevében, de valóban 
szocialista politikai és társadalmi struktúra iránti igényt 
fogalmazza meg a szerző. ,.A magyar történelem kétszer 
adta a kommunisták kezébe a nemzet sorsát Először az 
idő rövidségére hivatkoztak: 90 nap alatt nem érhetett 
be munkájuk gyümölcse. Most beért! Az elmúlt 12 év, 
de loleg a nemzeti demokratikus forradalom hitszegő 
eltiprása megmutatta a sztálinizmus igazi arcát." 

Másutt így tette föl a kérdést Péter László: ..Van-e 
igazi szocializmus? Mert eddig még nem volt." Az utcai 
harcok, a szovjet intervenció és a kezdődő megtorlások 
áldozatainak vérében a magyarság világtörténelmi sze-
repét és hivatását látta meg az akkor harmincéves iroda-
lomtudós. ,.S azt hiszem - írta - ebben van a magyar 
véráldozat jelentősége Nem frázis, hogy Európa védő-
pajzsa voltunk. A kis magyarságon tört meg a tatár, a tö-
rök s most a szovjet imperializmus ereje is Nem csodá-
latos ez a nem keresett, ám mégis minduntalan, követke-
zetesen és kísértetiesen megismétlődő történelmi hiva-
tás?" 

Péter László 1957 májusa és novembere között bör-
tönben volt. Izgatás vádjával tartóztatták le s 1957. no-
vember 19-én a Szegcdi Megyei Bíróság bűnösnek 
mondta ki (az előzetes letartóztatásban töltött nyolc hó-
nappal azonban a büntetését letöltöttnek vették), majd a 
Legfelsőbb Bíróság 1958. augusztus 4-én fölmentette 
Péter László 1956 november 4-én a Szeged Népében -
a Délmagyarország akkor ezen a néven jelent meg - Hu-
manizmust, demokráciát! címmel jelentetett meg cikket. 

így irt a forradalom okairól és mechanizmusáról: „A 
rugó, minél mélyebbre szorítják le, annál magasabbra 
pattan vissza a nyomás megszűntével A fizika akció-re-
akció törvénye érvényes a társadalmi életre is. Szükség-
szerű, hogy a sztálinista-rákosista terror évei után az 
emberekben fölhalmozott keserűség is heves kirobbaná-
sokat idézett elő az elmúlt napokban. Elkerülhetetlen, 
hogy némelyek jogos haragja a közelmúlt szégyenteljes 
törvénysértései miatt ne forrósítsa meg napjaink köz-
életét." írásában fölhívta a figyelmet az 1945 utáni idő-
szak eredményeire, s óvta a forradalomban résztvevőket 
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a feudális-kapitalista jellegű elhajlásoktól, a személyes 
bosszú kicsinyes megnyilvánulásaitól és az egyszerű, 
ártalmatlan párttagok vagy vezetők üldözésétől. Cikkét 
a következő mondattal zárta. ..A sztálini reakció és a fa-
siszta reakció ellen egyaránt küzdenünk kell - a huma-
nista magyar demokráciáért!" 

A könyvet - amelyben szerepel egy a szerzővel, a 
nemreg elhunyt Táncsics-díjas újságíró Halász Miklós 
készítette interjú, valamint Péter László 1990-es önélet-
rajza és díszpolgári beszéde is - bátran tudom ajánlani 
minden Szeged, a szegedi egyetem és az 1956-os ma-
gyar forradalom és szabadságharc története iránt érdek-
lődőnek. 

(Belv edere Meridionale Alapítvány. Szeged 2006.) 

Miklós Péter 

VIRÁG ÁRPÁD: 
A Sió és a Balaton közös története 1055-2005. 

Talán nincs olyan vidéke hazánknak - a fővárost és 
környékét leszámítva - amely történelmi, helytörténeti, 
természetrajzi szempontból feldolgozottabb lenne, mint 
a Balaton és szűkebb régiója. De nem volt ez mindig 
így! A XIX. század végén (1891) még az indította a Ma-
gyar Földrajzi Társaság tudós tagjait a Balaton tudomá-
nyos tanulmányozásának megkezdésére, hogy a tó és 
környéke mennyire ismeretlen területe a „Magyar Biro-
dalom"-nak. Persze a kutatásoknak az addigra egyre 
népszerűbbé váló Balaton elhínárosodásától való féle-
lem is nagy lendületet adott. Lóczy Lajos elnök vezeté-
sével a kor legjelesebb természet- és társadalomkutatói 
{Cholnoky Jenő, Staub Móric. Borbás Vince. Eötvös Ló-
ránd, Jankó János. Treitz Péter. Ku:sins:ky Bálint. 
Bogdánfv Ödön és mások) vetlek részt a közel negyed-
százados tudományos munkában. 

Azóta se szeri, se száma a Balatonnal kapcsolatban 
megjelent könyveknek, hiszen az említett tudós csapat 
is - 1921 -ig bezárólag - 35 kötetben dolgozta fel kutatá-
sainak eredményét. Számos történeti elemzést először 
ők jelentettek meg, s mint megbízható forrásoktól, tőlük 
vettek át később mások számos megállapítást. Ahogy az 
már lenni szokott, a kezdeti kérdőjeles vélemények 
utóbb felkiáltójeles tényekkent rögzültek a tudományos 
köztudatban, s helyenként óhatatlanul is zavarták a tisz-
tánlátást. 

Az elmúlt években gyakorta riadalmat okozott a tó 
vízállásának drasztikus csökkenése. Többek között ez is 
indította el - a Balaton vízi környezetvédelmével évti-
zedek óta foglalkozó - dr. Virág Árpád vizsgálódásait. 
Az addigi kutatások többnyire a Balatonnal foglalkoz-
tak. Virág Árpád térben kiterjesztette tanulmányának 
tárgyát a Sió medencéjére is, hiszen a folyó az 1860-as 
évek óta meglehetős mértékben részt vesz a Balaton víz-
forgalmának alakulásában. A régebbi kutatók arról szá-
moltak be, hogy a Sió balatoni kitorkollása még a róma-
iak idejében mesterséges úton, egy zsilippel vezette le a 
tó magas vizeit. Virág Árpád minden lehetséges történe-
ti forrásmunkát, régészeti eredményt újra mérlegre téve 
cáfolta a római zsilip létét, bizonyítván, hogy a Sió az 
elmúlt évezredben, a siófoki zsilip megépítéséig csak 
természetes módon vett részt a balatoni vízforgalomban. 

A Balaton vízállás-változásai a történelem folyamán 
elég tág határok között mozogtak. A XVIII. század má-
sodik felében kezdődtek az első lépések a tó és környé-
kének mezőgazdasági, hajózási (víziszállítási) hasznosí-
tása érdekében. Mária Terézia uralkodása alatt Krieger 
Sámuel kamarai mérnök, akinek a Balaton első, igen 
pontos térképét köszönhetjük, - javasol ta a tó és mocsa-
rai részleges lecsapolását. Terve nem csupán a tavat 
érintette, hanem összefüggést teremtett a Sárvíz-, Sió-, 
Kapos-szabályozás munkálatai között. Virág Árpád 
gondos kutatómunkával számbavette a XVIII. század 
Balaton-térképeit, s térképtörténeti kutatásai eredmé-
nyeképpen rendet teremtett az eredeti mappák é> külön-
féle célú egykorú, vagy későbbi másolataik tekinteté-
ben. 

A magyar reformkorban már más elképzelések szü-
lettek a Balaton hasznosítására A mezőgazdaság exten-
zív fejlesztésével kapcsolatos földbirtokosi érdekek a 
Sárvíz, Kapós és legfőképp a Sió szabályozását eredmé-
nyezték Kimagasló szerepet játszott a sárvízi tervek 
megvalósításában Beszédes József, a Sárvízi Csatorna 
Társulat igazgató főmérnöke, aki az 1827. évi XXXIII 
tc. alapján vetett papírra elképzeléseket az érintett fo-
lyók és a Balaton vízviszonyainak rendezésére. A XIX. 
század közepétől ismét új. addig számításba sem vett 
előnyöket kínált a tó a partjait felkereső utazóknak és ki-
kapcsolódni vágyó helybéli társaiknak. Széchenyi - a 
Balaton víztükrére tekintve - már a „munkafáradt em-
ber új életkedvé"-t emlegette. Lassan megindult a tavon 
a gőzhajó forgalom, s a déli parton az 1860-as években 
megjelent a Déli Vasút sínpárja is. 

A két erős érdekérvényesítő csoportosulás, a vasút-
társaság és a birtokosok ekkor összefogtak: a Balaton 
vízállásának szabályozása számukra létkérdéssé vált. 

Az első siófoki zsilip megépültével állandósult a vita 
is. Mikor és mennyi vizet kell ereszteni, s vajon a zsilip 
(és ezzel összefüggésben a Sió-csatorna) méretei meg-
felelnek-e az igényeknek. A mezőgazdasági és közleke-
dési érdekek mellett az elmúlt évszázadban megjelentek 
az idegenforgalom igényei is. méghozzá súlyukban egy-
re növekvő mértékben. 

Ne higgyük tehát azt, hogy csak napjainkban kísérik 
csatározások a Sió-zsilip működtetését. Virág Árpád 
könyve részletesen bemutatja a mindenkori szakmai és 
társadalmi vitákat, amelyek főleg akkor lángoltak fel, 
amikor a tó vízjárása eltért a számunkra kívánatostól. 

Mint minden más hasonló esetben, itt is a tények, az 
évtizedeken át szorgalmasan gyűjtött adatok és az azok-
ra épülő pontos számítások azok, melyek segítenek el-
igazodni a történésekben A Sió-zsilip megépítése, s egy 
évszázad alatti többszörös bővítése mutatja az igények-
hez kapcsolódó érdekek v áltozását, amelyek közel száz 
esztendőn belül a Balaton hasznosítását meghatározták 
Nagyon tanulságos mellékszálat bont ki a szerző a zsilip 
és a Sió-csatorna 1944/45-ös háborús történetének fel-
dolgozásával is. 

Az elmúlt években - a tó aggasztóan alacsony vízál-
lását tekintve - gyakran felmerült a Balaton v ízpótlásá-
nak kérdése. Frthető volt az idegenforgalomból élők ag-
godalma, mi lesz, ha a Balaton visszafordíthatatlanul se-
kélyebbé válik? Szerencsére a tó vízforgalma nem az 
idegenforgalmi idények szerint változik, hanem a ter-
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meszel egyéb erőinek engedelmeskedik Mindé? persze 
nem jelenti azt. hogy ölbe tett kézzel kell ülnünk, s min-
dent az. anyatermészetre kell bíznunk. Ettől függetlenül 
2006 tavaszán már a tó árvizéről szóltak egyes híradás-
ok A balatoni régió mindennapos gondjainak csak 
egyik eleme a tó mindenkori vízállása. A többieknek 
feltárása már meghaladta a könyv kereteit. 

A gazdagon illusztrált v askos kötet német és angol 
nyelvű összefoglalóval, valamint a témában legfonto-
sabb három történelmi jelentőségű tanulmány függeléki 
közreadásával zárul lilsft alkalommal olvasható magya-
rul Krieger Sámuelnek a Balaton szabályozásáról 
1776-han irt latin nyelvű terve, amelyet Mórion József 
1857-ben keltezett Sió-szabályozási tervezete követ, s 
végül ugyancsak e könyvben jelenik meg először ma-
gyarul D M Meissnernek, a Déli Vasút Társaság fel-
ügyelő mérnökének 1867-es dolgozata a Balaton szabá-
lyozásáról 

(Bp. 2005.) 
Fejér László 

KISKUNHALAS TÖRTÉNETE 3. 
Tanulmányok Kiskunhalasról a 19. század 
közepétől a 20. század közepéig 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a 2005. évi Jó-
zsef Attila-emlékév egyik kitüntetett programjaként 
mutatta be az elmúlt év áprilisában a Kiskunhalas törté-
nete című sorozat immár 3. kötetét. Előzményként -
legalább utalásszerűén - feltétlenül meg kell említeni a 
kiskunhalasi múzeum korábbi igazgatója, Janó Ákos ál-
tal szerkesztett Kiskunhalas helytörténeti monográfiáját 
(1965), a I lalasi Téka eddig napvilágot látott kiadványa-
it, továbbá az 1998-ban az ..Év Múzeuma" címet is el-
nyerő Thortna János Múzeum eddigi tevékenységét és 
korábban megjelentetett munkáit. A legújabb városmo-
nográfia 2000-ben megjelent első kiadv ánya a város ko-
rai történelmét egészen a török kor végéig, a 2001. évi 
második kötet a XV1II-XIX. század eseményeit, mig a 
legutóbbi, harmadik rész a címben is jelzett XIX század 
második felét, illetve a Horthy-korszakot mutatja be a 
második világháborúval bezárólag. 

A függelékkel, mellékletekkel (térképek, 30 színes 
kép) ellátott, több mint 900 oldalas kötet három nagy té-
makört felölelő tanulmányokat tartalmaz. Más történé-
szek bevonásával a szerzők között - a korábbi részektől 
némileg eltérő módon - több nem halasi szerzőt is talá-
lunk, amely még nagyobb terjedelmű mű elkészülését 
tette lehetővé. A szerkesztést ezúttal k Szakái Aurél tör-
ténész. múzeumigazgató (Thorma János Múzeum. Kis-
kunhalas) és dr. Ö. Kovács József egyetemi docens 
(Miskolci Egyetem BTK) végezték; ők egyben a Kis-
kunhalas Történeti Kutatása Alapítvány Kuratóriumá-
nak vezetői is. 

A monográfia harmadik kötetében található 20 ta-
nulmányból 11 a ..Település, gazdaság és társadalom" 
témakörben íródott A város külső képének, bel- és kül-
területeinek történeti fejlődését felvázolva a gazdálko-
dás (földművelés, állattartás) helyi lehetőségeinek, ke-
reteinek, majd egy demográfiai részt követően az itt élő 
népesség életmódjának, társadalmi térhasználatának és 

társadalmának két korszakon átívelő bemutatására kerül 
sor. Az első fejezetben Szűcs Károlv művészettörténész 
taglalja a városkép alakulását 1X49 és 1945 között kitér-
ve az egyes épülettípusokra és a stílusirányzatok válto-
zásaira. A tanulmány alapjául szolgáltak a szerző koráb-
bi. a témában végzett kutatásai és publikált írásai: utób-
biak közül a legfontosabbnak a több mint 200 képpel il-
lusztrált „Kiskunhalas építészeti emlékek 1770-1945" 
című könyvet tarthatjuk (Szakái Auréllal közösen; Kis-
kunhalas, 2001) A második fejezetben Szalui Sándor 
helytörténész már a mezővárosi belterületek XVIII-
XX. századi vizsgálatára vállalkozott a fellelhető ada-
tok. felmérések és térképek forrásain agának felhaszná-
lásával A szerző külön érdeme az említett források-
alapján elkeszitett, s jelmagyarázattal ellátott térképek, 
amelyek 6 időpontban (a XVIII század közepén, az I. 
katonai felmérés - 1784-idején. 1800 körül. 1854-ben. 
1909-ben és 1932-ben ábrázolják Kiskunhalas egyre 
rendezettebb városképének alakulását. A harmadik feje-
zet szerzője Juhász Antal néprajzkutató, aki a tanyák te-
lepüléséről és népességéről írt több mint 60 oldalas feje-
zetet A munka szintén nem előzmények nélküli, hiszen 
a Szegedi Tudományegyetem tanára korábban már fel-
dolgozta a szegedi táj tanyavilágát (1989), a település-
formákról írt a kiskunhalasi monográfia második köte-
tében is. Ezen tanulmánya - több alfejezetben - a tanya-
si népesség gazdasági, foglalkozási, társadalmi viszo-
nyain túl foglalkozik a tagosításokkal és azok település-
történeti következményeivel, majd a - nem csak erre a 
vidékre jellemző - tanvásodás és a tanyai település ki-
teljesedésének folyamatát részletezi, olykor - utalássze-
rűén - összehasonlító vizsgálatot is alkalmazva 

A kötet negyedik, egyik legnagyobb terjedelmű 
munkája a hatalmas városhatár gazdálkodását ismerteti. 
Fodor Ferenc néprajzkutató teljes részletességgel közli 
a földtagosítá_sok alapelveit, fogadtatását és eredménye-
it, majd az egyes gazdasági folyamatokra kitérve a nö-
vénytermesztésen belül a gabona-, majd a kapás növé-
nyek termesztését és az állattenyésztést, ezzel együtt pe-
dig a helyi mezőgazdaság fejlődését ismerteti az 
1930-as évekig. Összegzésében a kisgazdaságokat el-
maradottnak véli a korszak gazdasági fejlettségéhez vi-
szonyítva E tanulmány kiegészítésének is nev ezhető az 
ötödik tanulmány: Simon András néprajzkutató a szőlő-
és gyümölcskultúráról írva főleg a szőlészeti adatokra 
támaszkodott (pl.: Gazdacímtárak), kitérve a helyi sző-
lősgazdákra és a tanyai szőlő és hor iránti megbecsülés-
re. A mű második része a szőlőművelés és bortermelés 
korabeli viszonyaiba avatja be az. olvasót, bemutatva a 
tárgyi néprajz által összegyűjtött és megőrzött emlékek 
egy-egy darabját is. Végül - találó módon nevezve - az 
„okszerű" gyümölcsgazdálkodás és kereskedelem fejlő-
désének ismertetését olvashatjuk, melynek örökségét jól 
mutatja, hogy a város 1987-ben megkapta a „Szőlő és 
Bor Városa " kitüntető címet. 

Habár előzőleg a demográfiai részek megírásánál 
Melegh Attilának volt jelentős szerepe (pl a XVII 
XVIII. század), ebbe a kötetbe ö nem irt dolgozatot. En-
nek ellenére a monográfia eddigi hagyományait követve 
itt sem maradt ki ez a rész: öri Péter, a Népességtudo-
mányi Intézet munkatársa az első tejes körű, 1869 évi 
népszámlálás halasi vonatkozásait elemzi munkájában 
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nemek, felekezetek, korcsoportok, családi állapot, fog-
lalkozási viszonyok vagy éppen háztartások és lakó-
féltípusok szerint. A népesség csoportosításához a hete-
dik fejezetben Csíki Tamás történész lát neki, elsőként a 
legnagyobb adófizetők kategorizálásával. A tanulmá-
nyozott virilislisták szerint különböző - egymástól vi-
szont nem mereven elkülönülő - csoportok állíthatók 
fel; így például az értelmiségieknél birtokosi, lelkészi és 
egyéb honorácior családok leszármazottjai. A munka 
egészen az. 1930-as évek közepéig nyújt áttekintést 
módszertani útmutatóval ellátva. A társadalomtörténeti 
részt némileg kiegészítve a nyolcadik dolgozatban 
Kosárkó László tanár-történész a társadalmi térhaszná-
lat és a kisvárosi életformák összefüggéseihez próbál 
adalékokat nyújtani. A szakirodalmi megközelítésen és 
az alapfogalmak tisztázásán túl korabeli források (pl.: 
naplók) alapján a szerző az epített környezet átalakulá-
sát, a térhasználat legkülönbözőbb formáit (pl : piac, vá-
sár), továbbá a nyilvános térben érvényesülő normatív 
rendet emeli ki és összegzésében mintegy össze is ha-
sonlítja egy előző. Miskolcot - hasonló szempontok 
szerint - elemző művével. 

A közéletiség fejlődését a kiskunhalasi egyesületek 
működésén keresztül T. Molnár Gizella történész ábrá-
zolja a kiegyezést (1867) követő és a két világháború 
közötti időszakban. Az adatokban rendkívül gazdag ki-
lencedik fejezet abc-sorrendhen közli a halasi egyesüle-
tek nevét, létrejöttének és megszűnésének idejét, cso-
portjait, tevékenységi körüket, céljukat, munkájukat. A 
következő (tizedik) rész ehhez szorosan kapcsolható, hi-
szen a sajtó, a könyvkiadás és a nyomdászat a város kul-
turális életének mindig is meghatározó részét jelentette. 
Történetiségük feltárásának jelentőségét már csak az a 
tény is növeli, hogy a történeti munkákhoz használt for-
rások egyik legfontosabb körét pontosan ezek termékei 
teszik ki. működésük, kiadói munkájuk leírása azonban 
korábban nem kapón kellő figyelmet. A tanulmányban a 
szerzők (Horváth Etelka könyvtáros és Módok Balázs 
helytörténész) ennek megfelelően külön kitérnek példá-
ul Práger János nyomdájának tevékenységére, amely 
nevét méltán kapcsolta az országos könyvkultúrához. E 
müvet követi az első nagy témakört lezáró utolsó, tizen-
egyedik fejezet, amelyben - saját tanulmányként - a vá-
ros társadalmának részletes bemutatására vállalkozom a 
dualizmus, illetve a Horthy-korszak időszakán belül. 

A kötet tanulmányainak második nagy csoportja az 
életmód, hagyomány és művelődés témakör köré össz-
pontosul. Juhász Antal három időpontban (1971-ben, 
1995-ben és 2003-ban) végzett települési és építészeti 
adatgyűjtése, helyszíni terepmunkái és előző publikáci-
ói szolgáltak alapul egy összefoglaló munkának a népi 
építészetre vonatkozóan a tizenkettedik fejezetben. A 
szerző az építkezés technikái, szerkezeti elemei, a Hala-
son leggyakoribb parasztházak tagolódása mellett kitér 
a tanyák ún. „mikrokörnyezetére" is, képekkel és raj-
zokkal illusztrálva így a melléképületek jelentőségét is. 
Az életmódhoz szorosan kapcsolódó öltözködést a kö-
vetkező. tizenharmadik fejezetben két muzeológus. 
Székely né Körösi Ilona és Gyarmati Andrea dolgozták 
fel a viseleti darabok történetiségét nemenként bemutat-
va, amely szintén a polgári társadalom felé való elmoz-
dulásra hívja fel a figyelmet. Nem véletlenül követi ezt a 

fejezetet a szellemi kultúra emlékein belül a helyi szo-
kások, az emberi élet fordulói tradícióinak ismertetése 
A szerző. Szőnyiné Vas Lívia néprajzkutató a fellelhető 
szakirodalmon túl helyi adatközlők visszaemlékezéseit 
is felhasználta az esetlegesen hiányosan rendelkezésre 
álló írásos anyagok pótlására. Szinte ennek a tanul-
mánynak a folytatása, illetve kiegészítése a naptári év 
eseményeihez kötődő szokások felvonultatása a tizen-
ötödik fejezetben. Bakó Terézia és Bakó Katalin könyv-
tárosok a város jeles napjainak és a munkaalkalmakhoz, 
kötődő társas eseményeket vették számba. Csoportosí-
tásukban a téli ünnepkörrel kezdik, melyen belül a kará-
csonyi ünnepköri szokások (advent, Luca-nap. disznó-
tor-Tamás napja, karácsony, aprószentek, szilveszter és 
újév, vízkereszt, farsang) kerülnek bemutatasra Jóval 
kisebb terjedelmű a tavaszi ünnepkör (húsvéti ünnepek: 
nagyböjt. Szent Györgv-napja. harmathúzás, nagyhét, 
húsvét vasárnapja és húsvét héttő, pünkösd) leírása, míg 
a nvár ünnepeire vonatkozóan a szerzők teljes forráshi-
ánnyal találkoztak. A dolgozatot az őszi ünnepek (szü-
ret. Szent Mihály napja. Dömötör, novemberi jeles na-
pok) rövid áttekintése zárja 

A tizenhatodik tanulmány Kiskunhalas oktatási in-
tézményinek egy évszázadát mutatja be 1848-tól 
1948-ig. Szerzője Gszelmann Ádám tanár-történész, aki 
az oktatás témakörén belül korábbi munkáiban gyakor-
latilag feldolgozta a város történetét, így ez a tanulmány 
főképp azokra épül. Szerkezeti bontásban nézve a szer-
ző az. elemi iskolák után a polgári intézményeket veszi 
sorra, majd ír a Szilády Áron Református Gimnázium-
ról, ahol ő maga is érettségizett, majd később dolgozott 
Írását a művelődéstörténet egy másik aspektusát megvi-
lágítva a kiskunhalasi képzőművészeti ágak történeti át-
tekintése követi, ismételten Szűcs Károly tollából, aki a 
kronológia mellett tárgyi emlékek és alkotóik felvonul-
tatásán keresztül külön-külön tér ki a különböző művé-
szeti ágazatokra. A tanulmány egyik fő részét a nemzet-
közi hírű halasi csipkének a formavilágban betöltött 
szerepe, ezzel együtt pedig a kreativitás fontossá válása 
és továbbélése, a XX. század egyes időbeli periódusain 
belüli történetének bemutatása jelenti. Kulturális örök-
ségét a Dékáni Árpád (1861-1931) első, szecessziós 
modernitású tervei óta eltelt több mint 100 év igazolja, 
amely időszak alatt a halasi csipke a város lakói törté-
nelmi emlékezetének szerves részévé vált. 

A harmadik nagy tanulmány blokk a politikatörténet 
témaköréből merít Gszelmann Adám bevezető dolgoza-
ta az országgyűlési képviselőválasztások helyi vonatko-
zású eseményeit és személyeit taglalja, közzétéve a vá-
lasztások adatait. Az egész kötet egyik legizgalmasabb 
írása a tizenkilencedik fejezet, melyben a már helytörté-
neti tankönyvet is készítő Végső István történész a város 
második világháborús eseményeit tárgyalja. Az előzmé-
nyek (katonaság, polgári védelem és légoltalom meg-
szervezése) felvázolását a tényleges hadműveletek ábrá-
zolása követei. A szerző különösen fontos szerepet tu-
lajdonít Kiskunhalasnak a Délvidék 1941. évi megszál-
lásnak idején például a magyar egységek irányítása te-
rén. A későbbiekben azután, de leginkább 1944-től a 
hadszíntér elérte a várost is, melyről hadijelentések és 
visszaemlékezések egyaránt tanúskodnak. A tanulmány 
a szovjet megszállás első éveinek történéseivel, vala-
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mint rövid összegzéssel zárul kiemelve az emberveszte-
ségek nagyságát és az egvéb következményeket A kötet 
záró, huszadik fejezete is ehhez kötődik: Dr. Kármán 
József (1905-1995) zsidó származású kiskunhalasi or-
vos személyes élményeken alapuló visszaemlékezése az 
1944-es deportálásokat felelevenítve először az 1970-es 
évek közepén látott napvilágot. Jelen tanulmánykötet-
ben műve gondozott formában újra közlésre kerül 
Simko Balázs és Végső István jegyzetkészítő és Gyar-
mati Andrea szöveggondozó munkája eredményekép-
pen. amely révén még pontosabb képet kaphatunk a kor-
szak magyarországi és kiskunhalasi eseményeiről. 

A Kiskunhalas története 3. kötete minden korábbinál 
nagyobb összegzést ad. bővebb terjedelme és illusztrá-
ciói révén méltó követője az előzőeknek. 

(Kiskunhalas, 2005) 
Alabán Péter 

CSORBA CSABA: 
Felvidéki várak históriája 
A honfoglalástól a mohác si vészig 

Csorba Csaba vártörténeti könyveinek megjelenése 
mindig jeles esemény a honismeret mindennapjaiban. 
Négy évtizedes lankadatlan munkával építette ki saját 
helyét a várkutatók körében, egyrészt a várak bibliográ-
fiájának és adattárának, másrészt a várak regéinek, mon-
dáinak gyűjtésével Mini régész és levéltáros, biztos 
kézzel mutatja be a várak történetét és látható maradvá-
nyait. Ahol a nép emlékezete megőrzött akár csak egy 
pár mondatnyi regét, mesét, azt Csorba Csaba élvezetes 
történetté formálva llizi a történeti adatokhoz. A várak 
történetének ez a bemutatása az ö védjegye. 1993-ban 
jelent meg a Regélő váraink cimű könyv1 , majd a Ma-
gyar Könyvklub kiadásában 1998-2001 között négy kö-
tete2. E munkák az adott időszakon átfogták a középkori 
magyar királyság egész területét, de a várak regényes le-
írására figyelemmel nem törekedtek a váradattár teljes 
körű bemutatására E könyvei közül két kötet is újabb 
kiadást kért meg.3 

Csorba Csaba legújabb könyve némiképp más, mint 
az előzőek. Most területileg zárt, de azon belül a lehető 
teljességre törekvő vártörténeti összefoglalást készített. 
Elsőként állította össze a Felvidék történeti-földrajzi ké-
pébe ágyazott adattárat, egyelőre a középkori várakról, 
majd történeti korszakonként halad várról várra. E mun-
ka előzményei is több, mini két évtizedre nyúlnak 
vissza: ekkor jelent meg a csehszlovákiai és romániai 
várak kalauza, ezen belül Csorba Csaba munkája a szlo-
vákiai és az erdélyi várak bemuta tása 4 

1 Csorba Csaba: Regélő váraink. Hatágú Síp Alapítvány. 
Bp. 1993. 

! U.ö: Regélő váraink. Magyar Könyvklub. Bp 1997 
II.ő: Legendás váraink Magyar Könyvklub, Bp. 1998 ti.ő: 
Rejtélyes váraink Magyar Könyvklub. Bp 2001. - (/.«: Regé-
nyes váraink. Magyar Könyvklub. Bp. 2001 

1 U.ö: Legendás váraink. Helikon, Bp. 2006 - tl.fi: Regélő 
váraink Helikon. Bp 2006 

('sorbaCsaba Marosi Undm I-iron András: Vártúrák ka-
lauza III Vártúrák Csehszlovákiában és Romániában Sport, 
Bp 198.1 

A több évtizedes munka meghozta gyümölcsét. Ki-
vételesen gazdag maga az adattár: 150 várat mutat be a 
szerző. Fz. az eddigi legteljesebb gyűjtés. (Ha egyáltalán 
a kerek szám az oka, hogy kimaradt a zempléni Vinna 
vára. szerencsésebb lelt volna egy. romjaiban kevésbé 
látható várat kihagyni.) 

A szerző történelmi korszakonként halad Alapos, 
átfogó bevezető után nyugatról keletre haladva mutatja 
be a korszakhoz sorolt várakai A történeti bevezetők 
természetesen a magyar történelem alakulását vázolják, 
és ebből a nézőpontból nagyítja ki a szerző a felvidéki 
sajátosságokat A szakirodalom vitáit, eltérő nézeteit a 
szerzők megjelölésével ismerteti, velük ütköztetve eset-
leg eltérő saját álláspontját Rendkívül lanulságosak a 
koraközépkori fejezetek: habár itt regényes históriákat 
hiába keresünk, de bőven kárpótol az oklevelekre, helv-
névelemzésre. régészeti terepbejárásra alapozott vártör-
ténet Kiemelkedő helyet kapnak a köztörténetből jól is-
mert határvárak és belső határv árak: Pozsony. Dévény. 
Trencsén, Bolondóc (Beckó). illetve a megyeközpontok 
közül Nyitra. Szepesvár, a kisebb jelentőségűek közül 
Sáros. Vörőskő. 

A következő nagy korszak, a mongol háború önálló 
fejezetet alkot, habár mindössze két felvidéki várat mu-
tat be. Ezt követően a szerző egy lendülettel vázolja lel 
az 1526-ig terjedő időszak három témára bontott 
(had-)történetét. könyvének gerincéi. A bemutatott vá-
rak túlnyomó hányada egy Icje/clet alkotva csatlakozik 
hozzá 

Néhány vár már a korábbi fejezetekben is szerepelt, 
most elolvashatjuk későbbi történetüket Ilyen például 
Pozsony, Dévény, Trencsén. Vöröskő Bőségesen olvas-
hatunk Budetin, Árva, a keleti végeken Dunajec, Ma-
kovica, a mai magyar határ mentén Krasznahorka, 
Somoskő, Torna várairól, és sok-sok. eddig lényegében 
ismeretlen várról, mint Abara, Céke, Jeszte, Kriván. 
Ozdin, Süvete, Visk. 

A dunaszerdahelyi Lilium Aurum Kiadó érdeme, 
hogy ez a könyv megjelent, és örömére szolgálhat mind-
azoknak, akiket érdekel a felvidéki várak históriája Ke-
vés hiányzott ahhoz, hogy a kiadó a tartalomhoz illő 
színvonalú könyvvel ajándékozzon meg. Csorba Csalid 
mindig igényes képanyagot választott könyvei mellé, 
ezúttal azonban nem az ö válogatása érvényesült A bel-
ső borítók reprezentatív légifelvételei sokat ígérnek, de 
a könyv belsejében hiába keresünk digitális képet, vagy 
legalább jó rajzot. Ha az anyagi feltételek korlátai ezt ta-
lán magyarázzák, azt azonban szóvá kell tenni, hogy kö-
zépkori várat nem lehet törökkori ostrommetszettel il-
lusztrálni (pl. Komárom, Léva) A középkori anyag vá-
logatása is eléggé ötletszerűnek tűnik fel Szokoly vára 
mellé a Képes Krónika rozgonvi csatát (tehát Kassát) il-
lusztráló miniatúrája került. Palojta elpusztult várához 
Palocsa romjainak átrajzolt fényképe járul, magához 
Palocsához. ugyanennek a romnak másik nézetből ké-
szült rajza Számos tévedés található a kötethez adott 
térképen, amit a szerző szintén csak a könyv megjelené-
se után láthatott. Például Bolondóc (Beckó) a Vág nyu-
gati partjára került a keleti helyett Még szembetűnőbb 
Csejte áthelyezése a Nyitra folyó keleti partjára a Vág 
nyugati partjáról. Torna váráé Krasznahorka szomszéd-
ságából gyakorlatilag Szalánc helyére. 
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lené az olv asót, ha a várak abc szerinti bibliog-
^ mellett feltüntették volna a könyvben szereplő 

fiszámot is. A tartalomjegyzék a korszakonkénti és 
földrajzi sor szerinti tárgyaláshoz igazodó lapszámmal 
körülményessé teszi a visszakeresést. 

Csorba Csaba nagyszabású könyve értékes hozzájá-
rulás váraink történetének megismeréséhez, nélkülözhe-
tetlen kötet honismereti könyvespolcunkon. 

(I.ilium Aurum, Dunaszerdahelv 2006.) 
Dr. Marossy Endre 

DR. GÁL JÓZSEF: 
Marcali 
Várostörténet diákoknak 

A somogyi kisváros múltjába kalauzolja el az olva-
sót most újra megjelent 62 oldalas könyvében a honis-
mereti mozgalomban közismert helytörténész, dr. Gál 
József. Ifjú olvasóknak szánja a településtörténet tizenöt 
fejezetbe rendezett áttekintését, amely a bevezető kelte-
zése szerint 1993 márciusában készült el, s most máso-
dik kiadásban kerül az érdeklődők kezébe. Három évti-
zed kutatómunkájának sűrítménye ez, s csak elismerés-
sel gondolhatunk arra a szorgos feltáró tevékenységre, 
amely az anyagot felszínre hozta. A marcaliak sokat kö-
szönhetnek a szerzőnek, aki meggyőződéssel vallja, 
hogy életünk „fix pontja" a szülőhely ismerete, s hogy a 
történelem alapiskolája a helytörténet Könyvével ah-
hoz kívánja hozzásegíteni a diákifjúságot, hogy megbíz-
ható ismeretek birtokában, hiteles történeti tudattal te-
kintsenek városukra. S bár nem lép fel egy valamennyi 
történelmi korszak elemzését tartalmazó monográfia 
igényével, a maga célkitűzését sikerrel szolgálja 

A bevezető, valamint a zárszó és az ajánlott iroda-
lomjegyzéke között sorakozó fejezetek Marcali hét év-
százados történetének egy-egy kérdését, jeles esemé-
nyét, jelentős személyiségét mutatják be, nyilvánvalóan 
olyanokat, amelyek és akik a szerző megítélése szerint 
nyomot hagytak a városfejlődésben. Nem tankönyv ké-
szült tehát 0 ahhoz hiányzik a tájföldrajzi bemutatás, a 
módszeres felépítettség, a lematikus teljesség és ará-
nyosság ?. hanem olyan olvasmányos történelmi elbe-
szélés, amely időrendben haladva a legérdekesebb hely-
ismereti csomópontokat fedi föl, ezek megvilágításával 
kíván érdeklődést kelleni az ifjú olvasóban a múlt iránt. 
Ilyen kérdésekre kínál választ: „Élt-e ősember e tájon?", 
„Laktak-e rómaiak vidékünkön?'", ..Miről vallanak a va-
tikáni adószedők adatai?", „Hogyan állt talpra a török 
utáni település?", „Hogyan nyerte el mai formáját temp-
lomunk?", „Kik voltak a város földesurai?" A fejezetek 
témaválasztása, természetesen, a lényegre figyel, így 
kap hangsúlyt 1848/49 időszaka, s benne Noszlopy Gás-
pár szerepvállalása, a vasút- és közútépítés problémakö-
re. a várossá fejlődés néhány momentuma: a kórház lé-
tesítése, az iskolák működése, a sajtó és a színház szere-
pe. a szociális helyzet alakulása, a közművek kiépítése. 

Marcali közlekedési hálózat szempontjából hátrá-
nyos helyzetű térségben fekszik ugyan ? a Balaton kö-
zelsége válhat legfeljebbjavára ?, földesurai, valamint a 
pusztító hadjáratok a modernizációt gyakran fékezték, 
mégis sikerrel haladt a városfejlődésben. A mai Széche-

nyi, Rákóczi és a Kossuth utca impozáns középületei, a 
Mayer-ház, a Korona Szálló, az egykori polgári iskola, a 
városháza, a most kórházként szolgáló neobarokk Szé-
chényi-kastély szép reprezentánsai a gyarapodásnak. 
Olyan neves szülöttei vannak a településnek, mint a fes-
tő Bernáth Aurél, a költő Kozma Andor, az. író Lengyel 
József, a történész Marczali Henrik. A könyv írója azon-
ban a nehéz küzdelmekre, a kudarcokra, a tévutakra és 
az áldozatokra is felhivja a figyelmet, így válik a múltról 
alkotott kép árnvalttá. s így tanít a történelem arra, hogy 
a jelen problémáinak megoldásában a régiek tapasztala-
tait felhasználjuk 

A szerző egyik szembetűnő törekvése, hogy az olva-
só figyelmét lekösse, sőt gondolkodásra késztesse, ezért 
intéz a szöveg közben személyes hangú kérdéseket a di-
ákolvasóhoz.; finoman feladatokat is kiszab, további ol-
vasmányokra, búvárkodásra serkent. Ezek alapján ala-
kul ki az a benyomásunk, hogy bár a szerző lemond a 
tankönyvszerűségről. mégis tudatosan pedagógiai célo-
kat szolgál. Nem egyszerűen történelmi ismeretterjesz-
tést kíván végezni, hanem a személy iség gazdagítására 
törekszik, amikor a helybeli ifjúságot megpróbálja hoz-
zásegíteni a marcaliak történeti útjának átéléséhez. így 
válik dr Gál József könyve vérbeli honismereti művé. 
Aki történettudományi megközelítésre vágyik, az kezé-
be veheti a városi Helytörténeti Füzetek sorozatát, a 
Marcali története című mű 1991-ben megjelent első ré-
szét, illetőleg a Mohács előtti dokumentumok 1995 és 
1998 között kiadott három kötetét, amelyek szemléletc-
sen példázzák a szerző és munkatársai három évtizedes 
kutatómunkájának eddigi impozáns eredményeit. 

Szívesen olvasgattuk a Marcali múltjába vezető szö-
veget, nézegettük a hasznos illusztrációkat, mégis saj-
nálkozással gondolunk arra, hogy a mű csak ilyen sze-
rény kivitelben s a tervezett képes- és olvasókönyv, va-
lamint munkafüzet nélkül jelenhetett meg. Egy lelkes és 
felkészült muzeológus-tanár „pályavégi számadása" 
(ahogy a szerző a befejező soraiban könyvét jellemzi) a 
közzétevőktől, a helyi közösségektől. Marcali városától 
nagyobb figyelmet, több támogatást érdemelne. 

(A Múzeum Alapítvány kiadása, 2006.) 
Kováts Dániel 

Tatabánya a II. világháborúban 
Tatabánya Megyei Jogú Város l evéltára 1992-ben 

nyílt meg. 1995-től e fiatal város legfiatalabb intézmé-
nyeként. a Megyei Levéltártól függetlenül, önállóan 
folytatja értékőrző, értékteremtő munkáját. 1994 óta Ta-
tabányai Levéltári Füzetek címmel folyamatosan jelen-
tet meg kiadvány sorozatot. Ennek 9. köteteként látott 
napvilágot a Tatabánya a második világháborúban Do-
kumentumok és tanulmányok című összeállítás 

Bevezetőjében dr. Ravasz Éva főlevéltáros-igazgató, 
a kötet szerkesztője vázolja a kor országos hálterét, az 
elődközségek sorsát. Ismerteti a hadi eseményekel. egy-
korú napló alapján ir az elődközségekben folyt háborús 
cselekményekről, községi összeírások, hivatalos jelen-
tések alapján foglalja össze az elszenvedett károkat 

Simonik Péter levéltáros nagy ívű áttekintésében ar-
ra keres választ, miként működött a bányatelep és a kör-
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nvezö községek éleiének minden területén meghatározó 
módon jelenlévő vállalat szociális politikája, ellátó 
rendszere, s ez hogyan hatott a munkav állalók élet- és 
munkakörülményeire. A helyi társadalmi szerkezet és 
foglalkoztatáspolitika átalakulásának leírása után rész-
letesen elemzi a bányamunkások életkörülményeinek 
változásait a bányanyitástól (1896) a II. világháború vé-
géig. Részletesen elemzi a vállalati élelemtárak, a lakás-
politika. a Bányatárspénztár és az egyéb jóléti intézmé-
nyek szerepét, jelentőségét. Bemutatja az egészségügyi 
ellátórendszer fejlődését, a lakosság egészségvédelmé-
nek javítására tett intézkedéseit. Összegző megallapíta-
sa szerint a második világháború időszakára jelentős át-
alakuláson ment át a jóléti intézményrendszer, ami a 
munkavállalók egy részének életkörülményeire is ked-
vező hatást gyakorolt. ..Ezt a pozitív irányú változást 
azonban nem szabad túlértékelnünk, hiszen láthattuk, 
hogy a vállalati jóléti politika egyszerre volt megosztó 
és egyenlősítő, mivel csaknem mindig a vállalat gazda-
sági érdekei mentén szerveződött." 

A következő négy írás négy személy sorsán, életén 
keresztül mutat ja be. mi mindent jelentett a második vi-
lágégés az egyes emberek számára. Jó ezek egymás utá-
ni szerkesztése: egy dokumentum, egy tanulmány, 
visszaemlékezés, majd újabb. Tatabányához kötődő 
egyénre vonatkozó történészi kutatómunka összegzése 
zárja e szerkezeti egységet. Az. első dokumentum Somo-
gyi János felsőgallai születésű honvéd, a komáromi 
22-es gyalogezred aknavetősének naplóját tartalmazza. 
Az. írást dr. Ravasz Éva látta el elő- és utószóval. Az 
1942 június 21 -szeptember 9. közötti eseményeket tar-
talmazó leírást ő egészítette ki, tette teljesebbé Szabó 
l'éler: A Don-kanyar című müve és a családnál megma-
radt más dokumentumok felhasználásával. A naplóból 
kiolvasható: a távol a hazától folvó céltalan és értelmet-
len háborút vívó emberek elkeseredettsége, honvágya, 
halálfélelme. „ A hadnagy úr elhurcolkodik hátra a vo-
nathoz. Hogy mi ennek az oka. azt nem tudom, talán az 
éjszakai bombázás, amit nem is csodál az ember, mert itt 
még nincs olyan ember, aki ne félt volna Bárcsak ne 
volna este soha. mert semmitől nem fél úgy az ember, 
mint a ratától."(Szovjet harci repülőgép.) Az. óriási 
veszteségek miatt egységük augusztusra gyakorlatilag 
megsemmisült. Somogyi honvéd, többhavi frontszolgá-
lat után rövid időre hazamehetett szabadságra. (így ke-
rüli a családhoz e napló.) A frontra visszaérkezését kö-
vetően, 1943 januárjában, az urivi áttörés után hadifog-
ságba esett, s eltűnt a Szovjetunióban. 

Dr. Fülöp Éva történész tanulmányában néhai töl-
dinkről. a szovjet hadifogságban fiatalon életét vesztett, 
a hadseregben műszaki beosztásban harcolt szintén 
felsőgallai Gesztesi Sándorról ír. Az ő „magán történei-
méi" családi dokumentumok alapján dolgozta fel és 
publikálta. A tényszerűség itl is megrázó, drámai erővel 
érzékelteti a nagy világégéshez képest kicsi, de sokak 
számára legnagyobb pusztulást. 

Az idén százesztendős Zsoldos Ferenc a Bánya-
lárspénztár egykori jogászának személy es hangú, doku-
mentum értékű visszaemlékezését életútjának azon sza-
kaszára, amely egybeesett történelmünk ..vészkorszaká-
val", dr Ravasz Eva szerkesztette és látta cl bevezetővel. 
A rövid életrajzi ismertető után olvasmányos, kalandos 

történet következik hátországi eseményekről, emberek-
ről. A memoárrá szerkesztett írásban a MÁK Rt. tatabá-
nyai üzemének „kasztrendszeréről". a megyében eltöl-
tölt munkaszolgálat mindennapjairól. Budapest ostroma 
közben átélt megpróbáltatásokról kapunk megrázó ké-
pet. Ez utóbbi azért is fontos, mert Tatabánya (1947-től 
város) előd községeinek és lakóinak sorsa szorosan kö-
tődött a főváros szovjetek általi hev ételéhez, később vi-
latott szóhasználattal felszabadításához. Szűkebb csa-
ládjából csak e visszaemlékező élte túl azokat az embert 
próbáló és tipró borzalmakat, amikre ma már csak na-
gyon kevesen emlékezhetnek. 

A MÁK Rt. vállalat vezetésében 44 évig részt veti 
lida Jenőről szintén a kötetet szerkesztő dr Ravasz Éva 
írt életrajzot Ez az. írás a kötetben közöli tisztviselői 
visszaemlékezés után a környék meghatározó ga/dasági 
vállalata elsőszámú vezetőjének életútjával ismertet 
meg. Levéltári dokumentumok (MAK Rt. iratok), a he-
lyi sajtó cikkei, összefoglaló korszak monográfiák segít-
ségével mutatja be a vészkorszakol és benne a latai 
szénmedence községei díszpolgárának tragédiába tor-
kolló pályafutását 

l'ida Jenő a sikeres gazdaságszervező, iparfejlesztő 
tevékenységének, életének legfontosabb tény ei röviden. 
A XIX. század végén indult és akkor még a helyét kere-
ső bányászati vállalatot felfejlesztette, Trianon után is 
versenyképessé tette, nemcsak az alaptevékenységet, a 
szénfcldolgozást preferálta, de új iparágakat is megho-
nosított Magyarországon. Az 1920-as évekre saját tudá-
sa és munkabírása, személyes képességei révén az or-
szág 50-60, zömmel zsidó származású nagy polgári réte-
gébe emelkedett, akik a magyar gazdasági élet minden 
ágában döntő befolyással bírtak Vida Jenő széles társa-
dalmi megbecsülésnek örvendett, sok egyéb elismerése 
mellett a tatai szénmedence községeinek díszpolgári cí-
mét is viselte Lojális volt a fennálló rendszerhez, de po-
litikai szerepel nem vállalt. Az erősödő jobboldali nyo-
más hatására 1941 augusztusában lemondott elnök ve-
zérigazgatói posztjáról, ami után egyenes út vezetett 
1944 március végi letartóztatásához és elhurcoltalásá-
hoz. Nem érhette meg az új korszak kezdetét. 

Forrásértékű összeállítás Szilaj Akos: „Tatabánya 
bányatelep, Bánhida. Alsógalla és Fclsőgalla II világ-
háborús halottai" című munkája, amely az. anyakönyvek 
alapján eddig legteljesebb formában teszi közzé 658 
ember nevét, adatait A hadi eseményekben, hadifogság-
ban elhunyt katonák, a háború következtében életüket 
vesztett polgári személyek, elhurcolt és elhunyt polgá-
rok. továbbá a Tatabányán meghalt férfiak, nők és gyer-
mekek nevét, lakóhelyét, halálának helyét és időpontját 
közli. Az áldozatok listáján nem szerepcinek az előd 
községekben a harcok során életüket vesztett német és 
szovjet katonák, őket szám szerint közli a korábban 
megjelent „Dokumentum-emlékkönyv a II világhábo-
rúban a történelmi Magyarország területén elesett, meg-
hall magyar katonákról és munkaszolgálalosokról" 
(2001 2. kötet 285-299 ). Ezzel együtt Szilaj Ákos köz-
leménye a leghitelesebb számvetés, amely a kegyelet és 
a végtisztesség helyi niementója. 

A kötet „Dokumentumok" című utolsó fejezetében 
döntően más levéltárból vett egykorú hivatalos iratok 
közlésével tették teljessé az évfordulóra emlékezést. A 
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borítón stílszerűen szerepel Nausch Géza helyi szob-
rászművész 1997-ben a bánhidai városrészben felállított 
emlékműve. A kötet méltó folytatása a levéltár kiadói 
tevékenységének. A tudományos alapelvek szerint író-
dott kötet ..nemcsak" a kegyeletet, de a „csinált város" 
önbecsülését is szolgálja. A szakszerű pártatlanság és 
szikár lényközlések új adalékokkal szolgálnak a változó 
történettudomány, kor- és hadtörténetírás számára is. 

Dr. Horváth Géza 

Betlér és Krasznahorka 
Az utóbbi másfél évtizedben egvre több képeskönyv 

jelenik meg a kastélyokról. Olyanok, amelyek mai fo-
tókkal illusztrálva mutatják be őket. más kötetek régi 
képeslapokból illetve múzeumi fotógyűjtemények da-
rabjaiból válogatnak. Az elandalító nosztalgikus emlé-
kezés közepette azonban ne feledkezzünk meg arról, 
hogy a Kárpát-medence kastélvai-kúriái jobban pusztul-
nak. mint valaha s nagyon úgy tűnik, ezt a folyamatot 
senki sem próbálja megállítani A kastélyok, kúriák 
többségét a háború időszakába, 1944/45-ben kirabolták. 
Kik voltak a tettesek'' Kideríthetetlen. Vagy ha tudjuk is. 
hogy németek, oroszok, s mellettük a környékbeliek 
számlájára írható a barbár pusztulás, ma már olyan 
mindegy, a lényeg az, hogy a régi állapot többnyire nem 
állítható vissza. Bár néha mégis, mini Gödöllő. Fertőd s 
még néhány kastély esetében. 

Krasznahorka vára és Betlér kastélya a szerencsések 
közé tartozott: épségben megmaradtak (pontosabban a 
vár legrégibb része romos volt. de az még egy 1817-ben 
történt villámcsapás „bűne"). 

Részben szlovák, részben magyar nyelven mind a 
várról, mind a kastélyról több kisebb-nagyobb kiadvány 
jelent meg Szlovákiában. Ezekhez képest azonban mi-
nőségileg minden tekintetben újat jelent Basics Beatrix 
impozáns kötete, a RUBICON-KÖNYVEK sorozatá-
ban, Rácz Árpád szerkesztésében. 

A székely származású. 1676-ban bárói, 1779-ben 
grófi rangra emelt Andrássv család történetéről Soós Ist-
ván közölt vázlatos áttekintést, amelyet pompás portrék 
(olajképek) illusztrálnak. Thököly Gábor foglalta összes 
Betlér és az Andrássyak kapcsolatát. Az ő állítása sze-
rint a XIII. század végén a mai kastély elődje, egy lápos 
területen már megépült erődített udvarház. Ennek az ál-
lításnak az igazolására azonban nem hivatkozik semmi-
re. Megtudjuk viszont, hogy az Andrássyak 1812-ben 
költöztek ki a krasznahorkai várból a környékbeli fal-
vakban lévő kúriáikba, kastélyaikba, s ezek közül az 
egyik éppen Betlér volt, amely a mai formájában az 
1880-as évek elején épült ki. Valóságos csodának szá-
mít, hogy 1944/45-ben csakúgy, mint az ezt követő 
években sikerült épségben megőrizni a kastélyt, amelyet 
1987-1994 között fölújítottak, amiért méltán kapott 
Europa Nostra-díjat. 

A kastély mai állapotának leírására Basics Beatrix 
vállalkozott, s ő mutatja be az épületet körülvevő parkot 
is. O már óvatosabban fogalmaz, a mai kastély helyén a 
XV-XVI században épített erődítményről tesz említést. 
Rendkívül gazdag képanyag segítségével ismerhetjük 

meg az épületet és pompás berendezését (a fényképeket 
Gott! Egon készítette). Az épület legimpozánsabb része 
a könyvár (amely sokáig nem volt látogatható). Sajnála-
tos. hogy leírására alig néhány sort szentelt a szerző A 
szobák és berendezésük bemutatása viszont nagyon ala-
pos, a szöveget jól kiegészítik a kitűnő fényképek. A 
műgyüjtemény mellett a családtagokat ábrázoló képek 
(ősgaléria) megmaradása különleges élményt nyújt, 
mert, a legtöbb hasonló gyűjtemény elpusztult vagy 
megcsonkult. A kert növényzetéről alig olvashatunk, vi-
szont a szobrokról, s egyéb díszekről, építményekről jó 
leírást kapunk (a megszokott kitűnő fényképekkel kísér-
ve). 

Krasznahorka várát is Basics Beatrix mutatja be az 
olvasóknak. Elsősorban a helyiségek berendezéseire 
fekteti a hangsúlyt, az építészeti és hadtörténeti vonat-
kozásokat csak röviden érinti. Részletes leírást közöl az. 
Andrássv-mauzóleum építéséről és berendezéséről, va-
lamint a képtárról is. 

Hermann Róbert és Pollmann Ferenc rajzolja meg 
gróf Andrássv Gyula, a politikus és ember portréját A 
Katus l.ászió által irt. Az Andrássy ak mint ipari vállal-
kozók című fejezetben a nagybirtokos arisztokrácia gaz-
dasági tevékenységének folyamatában mutatja be az 
Andrássy család nagyipari (vasműves) vállalkozó tagja-
inak. Györgynek és Manónak, és Manó apjának. Kár-
olynak a tevékenységét. Csak azt sajnáljuk, hogy egyet-
len kép sincs az ipari üzemekről ebben a részben, csu-
pán az Andrássyak portréi szerepelnek 

A kötetet két tanulmány zárja: Tökéczky László if-
jabb gróf Andrássy Gyuláról irt. Piiski Levente pedig az 
Andrássyak tevékenységéről a két világháború közötti 
időszakban. 

A pompás album kétségtelen hiányossága, hogy nem 
csatoltak hozzá bibliográfiát, így az olvasó csak talál-
gathat. milyen könyvészeti, múzeumi, levéltári anyagok 
felhasználása alapján születtek a tanulmányok. Az apró 
hiányosságok ellenére ez a kötet az utóbbi évtizedek kü-
lönleges értéke. Előállítása nem kis költséget igényelt, 
ezért sajnos aligha várható, hogv a kiadó a közeljövőben 
vállalkozik a sorozat folytatására, pedig nagyon hiány-
zik egy-két tucat hasonló mű, amely bemutatná történe-
lemformáló arisztokrata családjaink világát. (Rubicon-
Könyvek. Bp., 2005.) 

Csorba Csaba 

Nemzetiségi táj- és népismertetők 
a reformkorban 

a népismertetőnek keresnie kell a poros földte-
kén egy érdek- és jelentőségteljes helyei, például várost, 
mellynek valamellyik pompás épületéből, annak 
valamellyik égsarkra nyíló ablakából: falut, mellynek 
mohos szikla- vagy föllegterhelte ormáról. vag}' gyep-
pamlagozta aljáról: völgyet, mellynek andalító öléből: 
síkságot, mellynek krizolit [kristályokból álló drágakő] 
lapjáról: folyót, mellynek smaragd szegélyű partjáról -
magát tájékoztatni, továbbá utat. mellyen - tetszése sze-
rint gyalog vagy szekéren népéhez juthasson, mellyel 
helyes vagy balszokásaival együtt, emberszerető jószán-
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dékű társaival, tiszta jóakarattal s javítani törekvő szent 
szándokkal megismertetni kedve jő." íme a korabeli 
honismeret - lírai emelkedettségtől sem mentes pon-
tos módszertani útmutatója a XIX. század első feléből. 
Ez a - Bartók Gábor A máramarosi oláhok című dolgo-
zatából való - leírás jól jellemzi Paládi-Kovács Attila 
válogatását, amelynek nem titkolt célja nemzetiségi pol-
gártársaink önismeretének az elmélyítése 

A Kárpát-medencében a reformkor évtizedeiben 
szinte egyidejűleg kezdődött el az itt élő magyar s nem 
magyar népek néprajzi kutatása. A néprajz fogalma ez 
esetben a legtágabban értelmezendő, hiszen nem csupán 
a szellemi és tárgyi kultúra szaktudományos leírására 
kell gondolnunk, hanem más tudományok (földrajz, or-
vostudomány, demográfia, statisztika, orvostudomány, 
történeti topográfia stb.) irodalma, valamint a művelt 
nagyközönségnek szánt divatlapok írásai is egyaránt 
foglalkoztak kisebbségek lakta vidékeink s az ott élők 
viszony ainak a feltárásával. A német, délszláv és szlo-
vák népcsoportok néprajzi leírása ösztönzőleg hatott a 
magyar, román, ruszin és más egvilttélő népek körében a 
hasonló vizsgálatok fellendülésére. 

Mint a válogató bevezető tanulmányában megálla-
pítja, ..a Bél Mátyás nyomdokain haladó, országiéira' 
irodalom, a megyemonográfiák és a városismertető dol-
gozatok szerzői lettek sokat a köznép, s közte a nemzeti-
ségi népesség életviszonyainak megörökítése, leírása 
érdekéhen." A magyar és nemzetiségi tájleírók sorában 
elismerően szól Csaplovics Jánosról is, aki a hazai szer-
zők közül elsőként vezette be az ethnographia kifeje-
zést a tudományszak megnevezésére, továbbá felhívta 
tudóstársai figyelmét egy a „Magyar. Tót és Hor-
váthország' topográfiai-statisztikai Esmértetésének Tár-
háza" című könyv megírásának a szükségességére O 
volt az, aki pályázati felhívással is serkenteni kívánta a 
Magyarországon élő népek leírását. 

A kor egybeesik tájainkon a nemzetébredés idősza-
kával. amikor a polgári átalakulás felébresztette a nép. a 
nemzet, a nemzetiség addig nem egészen egyértelmű fo-
galmainak újraértelmezését. A nemzetiségileg vegyesen 
lakott vidékeken, településeken az interetnikus kölcsön-
hatások természetesen minden korban működtek, ame-
lyek a nemzeti jelleget, sajátosságokat természetszerű-
leg befolyásolták. A fiatalabb generációknak a többség-
hez való nyelvi, szokás- és öltözködésbei i közeledése 
akkor még inkább spontán, mint kényszer asszimilációt 
tükrözött, ugyanakkor a „cseregyerek" intézménye a 
mindennapokban is jól hasznosítható, szintén kölcsönös 
nyelv- és kultúraismeretet szolgálta. A kötet szövegei-
ből az elrománosodás, -németesedés, -szlovákosodás 
példái éppúgy előtűnnek, mint a magyarosodás esetei, 
amelyek főleg a szórvány ban váltak érzékelhetővé, nem 
egyszer a nemzetiségek egymás közötti viszonylatában 
is. 

Paládi-Kovács Attila a kötetbe a táj- és népismerte-
tök két generációjának müveiből válogatott A korábbi 
évjáratúak az 1770- 1780-as időkben születtek. így már 
a XVIII XIX. századforduló változásairól is tudósiihat-
tak. A másik nemzedéket az 1810-1824 között születet-
tek jelentik, akik az 1840-es évek reformtörekvéseit, a 
nemzeti-nemzetiségi megmaradás esélyeit, a polgári 
nemzetépítés lehetőségeit is elénk tárják A szerzők je-

lentős része magyar volt, de nemzetiségekhez tartozó 
vagy közülük származó is szép számmal akad. A saját 
anyanyelv, a kultúra, a nép, a nemzetiség hűséges szol-
gálatának nyílt felvállalása főként a lelkész szerzőket -
a szlovák Bartholomaeidest és Skolkát, a szlovén 
Kossitsot, a ruszin Duliskovicsot, a ráchorvát Berkityet 
- jellemzi, akik igaz értelmiségiként működtek koruk-
ban. l eírásaik mélységét és hitelességét - nagy művelt-
ségük és tartós ott élésük melleit -, az anyanyelv tökéle-
tes ismerete is elősegítette. 

A lelkipásztorokon kívül a szerzők zöme honorácior 
értelmiségi volt. aki vagy nemesi, vagy polgári, esetleg 
jobbágyi sorból érkezett a többnyire hivatalnoki réteg-
be A szövegek - néhány latin- vagy német nyelvű írás 
fordításának kivételével - eredeti, XIX századi textu-
sok. azok eredeti stílusjegyeivel együtt. A válogató, te-
matikai tekintetben, az átfogó, a népélet több területét 
felölelő írásokat részesítette előny ben. Bar a kiválasztott 
közleményeket népek szerint csoportosította, a cikkek 
többségében - a helyi többség mellett - , más etniku-
mokról is szó esik. A történeti országterülel népeinek 
arányos szerepeltetése - a forrásanyag különbözősége 
miatt - c s a k korlátozottan sikerülhetett. 

A kötet öt nagyobb egységből épül A délszlávok fe-
jezetcím alatt két szlovén és három horvát (emellett 
érintőlegesen szerb) témájú leírás található. Bitnicz La-
jos és Kossits József a Vas és Zala vármegyei vendekről 
tesz közzé - többször egymástól eltérő - megállapításo-
kat. A Csaplovics nyomdokán haladó Kossits stúdiumát 
egy évszázaddal később Tálast István az összes táji ta-
nulmányok között ..módszerileg legnagyobb értékűnek" 
minősítette A népélet aprólékosan részletező leírásából 
többek között megtudjuk, hogy „nincs az a munka, 
mellyel a vendus kezébe ne venne, éspedig oliv gyorsan, 
jóI s erősen, hogy semmi kifogást nem szenved", továb-
bá hogy „a hegybeli s Rába-metléki vendus paraszi na-
gyobb gondot visel beteges marhájára, mint embertárs-
ára, s látszatik jobban szivére venni, ha ökre vagi' más-
nemű marhája elesik, mintha valami cseléde hal meg. " 

Berkiti' György' a Pest és Fejér megyei rácokról első-
ként rajzolt átfogó képet. A Csepel-szigeten s a Duna 
jobb partján élő görögkeleti szerb illetve római katoli-
kus bunyevác népesség leírásából kiemelkedik az utób-
biak eljegyzési szertartásainak, a jegyváltás egyedülálló 
archaikus szokáselemeinek a megörökítése. Szárics Je-
nő a Szabadka környéki, bácskai bunyevácokal, mint 
atyjafiait belülről láttatja, szeretettel s mégsem kritika 
nélkül Rámutat például, hogy ..a bunyevác büszke, 
amiéri kaputus úrnak, ha nem ismeri'. egy edül ezen 
attributumjáért f tulajdonságáért/ nem süvegeI és semmi 
felsőbbséget sem ludván és akarván érezni, a cselédet 
sem látni urával szolgai félelemmel szólani (...) Egyszó-
val ő magát különös, mintegy más anyagból származolt-
nak, az egész világ népéi pedig jöttmentnek, Szabadka 
vidékét földi mennynek, a többi egész világol szomorú 
unalom-tanyának luszi. Pedig szegény bunyevác1 Vaj mi 
sokai tanulhattál a jöttmentektől, kik szülőföldedre tele-
pedvén. iparágidban útmutatók valónak, kik nélkül tes-
pedve gőgödhe enyésznél. " Szabó Károly, későbbi ko-
lozsvári egyetemi rektor, fiumei tengerészeti tanulmá-
nyainak a ..mellékterméke" a végvidéki horvát határ-
őrök, a szerezsánok népéletéröl publikált tudósítás. E 
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sajátos katonai szabadcsapatok tagjai régi horvát „nem-
zeti öltönyben", bizonyos tökig a székelyekére emlé-
keztető kiváltságokkal és feladatkörrel látták el a török 
határ őrizetét a bánáti és károlyvárosi körzetben. Patri-
archális családi életüket, szokásaikat élvezetesen és ta-
nulságosan tárja elénk a szerző. 

A szlovákok bemutatását a kötetbe válogatott hat 
dolgozat szolgálja. A közülük való Bartholomaeides 
I.ászló evangélikus lelkész tollából való Gömör várme-
gye történeti, földrajzi és statisztikai leírása - amit latin 
eredetiből fordítva vehetünk kézbe -, az ott élők ipari, 
mezőgazdasági és szellemi kultúrájáról, szokásairól tu-
dósít hitelesen, külön kitérvén az interetnikus vonatko-
zásokra. Ágoston János békésszentandrási plébánosként 
adta közre Csabának leírása című hely- és népismerteté-
sét. Hellebranl János szarvasi jegyző, utóbb Békés me-
gye táblabírája. Szarvas város fennállásának centenáriu-
mára írott értekezéséből olvashatunk. Az 1822-hen ke-
letkezett írásból megtudjuk, az itt élők „hogy a magyar 
nyelv iránt nagy szeretettel viseltetnek, abból is kitet-
szik. hogv saját anyai tói nyelvükbe is magyar szókat ke-
vernek. vag)' azokat magyar módon ejtik", továbbá 
hogy „általjá fogva [általáhanl mind vendégszeretők, 
és tehetségekhez s tapasztalásokhoz képest becsülettu-
dók is 

A szlovák-magyar vegyes házasságból született 
evangélikus lelkész és tanár. Skolka András Mező-
bcrény történeti-topográfiai leírásának részleteivel ke-
rült be a kötetbe. Értékeként említhetjük, hogy a helyi 
tót többség melletx a magyar, a német, kisebb részt a ro-
mán és cigány lakosság jellegzetességeire is kitér. A so-
kak által sajnálatosan és tévesen kétségbe vont sok év-
százados demokratikus hagyományaink bizonyítéka, 
hogy a településen meghatározó szlovák, német és ma-
gyar nemzet ,, közötti harmónia a faluban példás. Az 
egyházi és iskolai ügyekben minden nációnak van egy 
esküdi elöljárója, akit a presbitériumból választanak 
meg; egy ébként azonban van egy faluhíróság. amelyet 
mindhárom náció tagjaiból arányosan állítanak össze. 
A bírót minden új választás alkalmával váltakozva a 
másik nációból választják meg. úgy hogy három válasz-
tás után minden nációra sor kerül (...) A helyi jegyzőnek 
természetesen a 3 különböző náció nyelvén kívül a latin-
ban is jártasnak kell lennie. " Thomka Ferenc a Garam 
felső folyásáról közreadott táj- és népismertetése a Re-
gélő Pesti Divatlapban jeleni meg első közlésben, hite-
les és élvezetes képet rajzolva az ablakos tótok világá-
ról. Sávoly Lajos a Rima-völgy szlovák parasztjainak és 
kohászainak mindennapjait tárja elénk. 

Az öt, németekkel foglalkozó írás kitér úgy a városi, 
mint a falusi svábok életének megjelenítésére. A Háry 
halhatatlan figuráját megalkotó Garay Jánosnak „A 
leopoldmezei népvigalom Budán" című írása a német 
ajkú polgárság iránti érdeklődésének és rokonszenvének 
lenyomata. A kor biedermeier stílusa, érzelem- és gon-
dolatvilága elevenedik meg a Kisasszony-napi hagyo-
mányos rendezvény kapcsán Egyed Antall a válogató a 
reform-időszak legjelentősebb helytörténeti, táj- és nép-
élct-kutató szerzői közé sorolja, akinek többek között 
Tolna megye településeinek nemzetiségi összetételét, 
gazdasági és kulturális viszonyait felmérő, itt közölt 
kérdőívét is köszönhetjük. A kötetben Bonyhád mező-

város rövid leírása is olvasható, melyből kiviláglik az 
ott élő németek, magyarok és zsidók egymás iránti, 
nagyfokú nemzeti és vallási türelme. 

A német származású, magyar érzelmű orvos, 
Hölbling Miksa szintén kérdőíves felmérés alapján al-
kotta meg Baranya vármegyének orvosi helvirata című 
mü\ ét az 1840-es évtizedben. A németség népmozgalmi 
előretörésének, gazdasági terjeszkedésének rögzítésén 
túl, a sváb, magyar és rác népélet több aspektusát is 
megismerhetjük a könyvben közölt részletből l.auka 
Gusztáv állami, illetve megyei hivatalnok tollából az 
erdődi sváb menyegzőkről olvashatunk. Szép Ferenc 
plébános a netnesnádudvari sváb lakodalmat írja le, 
helyszíni megfigyelései alapján 

Ruszin és romcin témájú írásokból áll a kötet követ-
kező fejezete. Duliskovics Mihály görögkatolikus lel-
kész és a bevezetőben idézett Bartók Gábor tanár a 
máramarosi rutének (korabeli szóhasználattal: oroszok) 
meg oláhok ismertetésére vállalkozott A verhovinai 
nép anyagi és műveltségbeli visszamaradottságát, sze-
génységét ellenpontozza az izraelita kereskedők, kocs-
márosok nyerészkedése és uzsorán való meggazdagodá-
sa. valamint a románok jómódja és asszimilációs ereje. 
Mint Bartók utal rá. . . /Máramarosi Sziget népét nemze-
tei szerint magyar-, oláh-, zsidó-, orosz- s újmagyarnak 
mondhatni, mert a németet Hl a magyar zászló takarja, 
rang szerint fő-, közép-, mester- és pórrendünek nevez-
hetni. " Benczúr János, aki a közigazgatásban és az igaz-
ságszolgáltatásban tevékenykedett, a Bereg vármegyei 
ruszin népélet feltárására vállalkozott. Az itt lakó rusz-
nyákok „hazánk számos népe közül a legnyomorúbb. 
tegegyügyübb sarjadéknak szánakozásra méltó álla-
potjával" ismerteti meg az olvasót. Az igénytelen élet-
körülmények, az iskolázottságheli elmaradottság nem-
zedékről nemzedékre öröklődik, ugyanakkor „kebleik-
ben jó, de hideg, nyers szív rejtezik. " 

Oroszhegyi Józsa orvos az avasalji románokról kö-
zöl érdekes honismereti tudósítást. Kozma Pál. az egy-
kori Zaránd megye főszolgabírója, majd főispánja Fé-
nyes Elek „geographiája" ösztönzésére adta közre a vár-
megye földirati, statisztikai és történeti leírását. A kötet-
ben olvasható részlet a reformkori román népélet doku-
mentuma. de a velük egyilttélő cigányságról is releváns 
adatokat közöl. 

A néptöredékeket, diaszpórákat bemutató, záró egy-
ség örmény, bolgár, cigány és bácskai interetnikus tema-
tikájú írásokat tartalmaz. A szamosújvári örmény erede-
tű Rácz Józsa lokálpatrióta hevülettel festi le szülőváro-
sa fekvését, nevezetességeit, az örménység megtelepe-
désének körülményeit, népéletét, polgárosulását és ma-
gyarosodásának folyamatát. A szintén Szamosújvárról 
elszármazott, Temes megyei földbirtokos. Gorove Lász-
ló, a bánsági katolikus bolgárokró\ ad közre személyes 
tapasztalatokon alapuló dolgozatot. Ismeretlen szerző-
nek a cigányokról szóló írásából sok adalékkal gazda-
godhatunk az etnikum európai viselt dolgairól, a föld-
részre érkezésük: a XIV. század elejétől kezdődően. Az 
e néphez tartozók a tudósítás szerint „foly\'ást csatan-
golnak. közönséges mesterségeik, és e foglalatosságaik 
ezek: ti. szamár- és lócsiszárok. kovácsok, üstfoltozók, 
rézmívesek ollóköszörűsök, kosárfonók, bőröndösök és 
hangászok (...) Szeretik a vándoréletet és legszívesebben 
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tanyáznak seregenkent erdőkben (...) Erdély és Magyar 
honban sokan a cigányok közül állandó lakóhelyüek. és 
rendes kereskedést űznek." 

A könyv utolsóként beválogatott szövegének szerző-
jét szintén nem ismerjük, a Bács-Bodrog vármegyei né-
metekről, rácokról, bunyevúcokról. magyarokról és tó-
tokról ad közre olvasmányos, életmódbeli leírást. A kö-
tetet a forrásmunkák felsorolása és a tárgymutató zárja 

Mint a bevezetőben említettük. Paládi-Kovács Attila 
szóban forgó válogatásával mindenek előtt a nemzetisé-
gi lakosság (iskolák, hagyományőrző csoportok) törté-
neti-néprajzi tájékozódását kívánja szolgálni Az újbóli 
közlés ugyanakkor sok tanulságot hordoz a nemzetiségi 
művelődés históriájával, a velünk élő népek társadalmá-
val, nyelvjárásaival foglalkozó tudományszakok műve-
lői számára. Az. akadémikus szerző kinyilvánított célja 
tov ábbá a szomszédos országok kutatóinak eredetiben 
nehezen hozzáférhető forrásokkal való ellátása is. 

(A nemzetiségek néprajzi felfedezői Válogatta, 
szerkesztette, az életrajzokat és a bevezető tanulmányt 
írta Paládi-Kovács Attila Akadémiai kiadó. Bp. 2006.) 

Székely András Bertalan 

Jászok és kunok a magyarok között 
Ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet 
tiszteletére 

Meghatóan szép ünnepség színhelye volt május 
23-án a félegvházi Kiskun Múzeum. Ekkor köszöntöt-
ték a 60. születésnapját ünneplő Bánkiné dr Molnár Er-
zsébetet, múzeumigazgató!, az MTA doktorát. Több 
mint 60 ember volt jelen a felemelően szép, bensőséges 
hangulatú ünnepségen. Tudós pályatársak, muzeológu-
sok, levéltárosok, volt tanárok, önkormányzati tisztség-
viselők, barátok, családtagok köszöntötték; virágcsok-
rokkal, ajándékokkal halmozták el az ünnepeltet. Bánki-
né Molnár Erzsébet születésnapja tiszteletére is megje-
lent egy tanulmánykötet, a Jász Múzeumért Alapítv ány 
kiadásában A tanulmány szerkesztője Bathó Edit és 
Ujváry Zoltán A kötet megjelenését Jászberény Város 
Önkormányzata, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Múzeumi Szervezete (Kecskemét) és a Kiskun Múzeum 
Baráti Köre támogatta 

Az 500 oldal terjedelmű, esztétikus megjelenésű ta-
nulmánykötet köszöntőjéből nagyon gazdag, hiteles 
életutat ismerhetünk meg. amelyet Orosz. István akadé-
mikus, professzor emeritusz írt Bánkinéról. Felidézi a 
több mint három évtizeddel ezelőtti találkozási, amikor 
megismerte a lelkiismeretes, segítőkész fiatal levéltáros 
szakembert Vázlatosan bemutatja a népmüvelöt, a le-
véltárost. a múzeumigazgatót, a tehetséges tudóst, a 
nagyszerű embert Végigkíséri Bánkiné iskoláinak, ta-
nulmányainak állomásait: a Debreceni Tanítóképzőben 
szerzett népművelő-könyvtáros szakképesítéstől a leg-
magasabb végzettségig a Magyar Tudományos Akadé-
mia doktora cím elnyeréséig. Vázlatosan ismerteti 
Bánkiné Molnár Erzsébet tudományos tevékenységét, 
kutatói elhivatottságát, publikációinak sokszínűségét, 
gazdagságát. Orosz István hivatkozik a kötetben találha-
tó bibliográfiára, amely 12 önálló kötet, több száz tanul-

mány, szerkesztői és egyéb munkák summázatát adja. 
Hangsúlyozza, hogy Bánkiné munkássága felöleli a 
Jászkunság, a Jászkun kerület történetének eddig isme-
retlen területeit Igazi kutatási témája a jászok és a ku-
nok története. Ö a ..legkiválóbb ismerője e sajátos hazai 
népcsoport redempcio utáni múltjának" állapítja meg 
Orosz professzor. Az írás elemzi a jó kutató tanulmá-
nyainak, könyveinek ..adatgazdagságát", s kiemeli a 
..beleérző és megjelenítő képességen, amely a másik 
nagy kutatói és történetírói érdeme" Bánkinénak. A 
születésnapi köszöntőből megismerhetjük Bánkiné 
Molnár Erzsébet tudományszervező tevékenységét, 
konferenciák, kiállítások lelkes, szakavatott kezdemé-
nyezőjét, rendezőjét. Nevéhez fűződik a Kiskun Múze-
um Baráti Körének a Kiskun Múzeum Alapítványának 
megszervezése működtetése. Számtalan elfoglaltsága, 
kutatói és publikációs munkája, múzeumigazgatói fel-
adata mellett tevékeny részese különböző tudományos 
egyesületeknek, szakmai szervezeteknek (l evéltáros 
Egyesület, Hajnal István Kör. Pulszkv Társaság). A 
Szegedi Akadémiai Bizottság Történész Bizottságának 
is elnökségi tagia Kiemelkedően magas szintű tudomá-
nyos munkájának elismerésekent 2005 óla a Magyar 
Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságá-
nak tagjai között tisztelhetjük. 

A tanulmánykötetben 45 szerző tiszteleg Bánkiné, a 
tudós pályatárs előtt. Az írások az ünnepelt kutatási te-
rületéhez. a Jászkunsághoz kapcsolódó vagy azt valami-
lyen módon érintő témákat mutatnak be Olvashatóak a 
kötetben régészet, történelmi, néprajzi, irodalomtörté-
neti tanulmányok, eddig ismeretlen levéltári források 
Esztétikus és érdekes kiegészítője a kötetnek Morell 
Mihály festőművész, szobrász. Áradás című festménye 
és Eszik Alajos Szélben című grafikája. Ők ezzel a mun-
kájukkal tisztelegnek az ünnepelt előtt. 

A könyvet Bánkiné Molnár Erzsébet műveinek bib-
liográfiája és a szerzők, valamint az előfizetők névsora 
zárja. 

A kiadvány, amely a Jászsági Könyvtár 6. füzeteként 
jelent meg, gazdag forrása történeti irodalmunknak. 
Örömmel veheti kézbe mindenki, aki szeretné megis-
merni a tudós történész, múzeumigazgató Bánkiné Mol-
nár Erzsébet életútját, gazdag munkásságát, s ezen belül 
a Jászkunság történetének legújabb kutatásait Ajánlom 
az ünnepi kiadványt az. olvasók figyelmébe. 

Urbán Miklósné 

A Tardosi helytörténeti füzetek sorozatról 
Tardos község önkormányzata ötödik éve minden 

esztendőben megjelentet egy müvet a község történeté-
nek, kultúrájának valamely fontos szeletéről. A község 
kiadói tevékenysége igaz, még sorozatcím nélkül 
2000-ben, a millecentenárium évében indult Hkkor je-
lentették meg larga Rózsa szerkesztésében a l ardoson, 
a téren és a pázsiton: Tardosi szlovák balladák, dalok, 
imák című. függelékében a falu történetét is röviden is-
mertető kötetet (2000) Ehhez kapcsolható az időközben 
sorozatcímmel ellátott Tánccal és dallal a Gerecse tövé-
ben című kötet (2002), amely a Vörösmárvány tánc-
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együttes 30 évét mutatja be, bizonyítván, hogy a gazdag 
szlovák hagyományok őrzése, a nemzetiségi kultúra 
ápolása e kis gerecsei faluban központi kérdés. A soro-
zat számozottan első kötete Motil László Tardos sportja 
című írása (2001). A szerző amatőr helytörténész, maga 
is tevékeny részese volt a falu labdarúgó- és sportélet-
ének. Molil László a sorozat következő köteteinek elő-
készítéséből is tevékenyen kivette részét. A helyi Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület 90 évét bemutató Busa János 
jegyezte könyvhöz is gyűjtött anyagot. (Helytörténeti 
füzetek 3.). A tardosi (gerecsei) kőfejtés történeti emlé-
kei című könyv megszületése, amely a falu első okleve-
les említésének 800 évfordulójára íródott, szintén el-
képzelhetetlen lett volna az ő hosszú évek óta folyó és 
gyümölcsöző kutatatásai nélkül. (Tardos. Helytörténeti 
füzetek 4.) Szorgos kutatók, helytörténészek és a helyi 
önkormányzat összefogásának eredménye a most meg-
jelent 5. Fiizet. Körmendi Géza Mont László: Fejezetek 
Tardos község történetéből című munka. Különlegessé-
ge abban áll, hogy eddig nem ismert adatokat, tényeket 
sorjáz, a nagyközönség előtt ismeretlen levéltári forrá-
sok segítségével vázolja fel és egészíti ki többek között 
a Varga Rózsa által jegyzett kötet történeti fejezetét. A 
falu múltjának jelentősebb állomásaihoz szen esen kap-
csolódó plébánia- és iskolatörténeti fejezetek (III. és 
IV.) gazdagítják a képet. Az első rész a földrajzi fejezet, 
a történelem helyszínét, a gerecsei tájat írja le röviden. 
Ezt követi a településtörténet a régészeti leletektől a 
XIX. század elejéig. A korai keresztény kőfaragók törté-
netétől az avar kori sáncokon át a honfoglalás- és Ár-
pád-kor történeti kútfőkig szólnak röviden a falu históri-
ájáról, majd a török kori pusztulás dokumentumaival 
zárják le szerzők a középkori ismeretanyagot. A mü leg-
érdekesebb. legtöbb újat hozó része a II/4. és 5. fejezet, 
amelyek a XVIII. század fontos történéseit vetítik elénk. 
Az írók 1725-re teszik a falu újratelepítésének dátumát. 
Elemzik az egyéb adatok ellentmondásait, majd közlik a 
kérdésben perdöntő telepítési szerződést. A faluban ma 
is meglévő családnevek és az 1767. évi úrbéri szerződés 
egybevetésével megállapítják, hogy mely Nyitra várme-
gyei falvakból érkeztek a tardosiak ősei. Az 1767. évi 
úrbérrendezés körüli egyéb iratanyag segítségével nem-
csak a földtulajdonlás szabályozásáról, a szolgáltatások 
mennyiségéről, gazdasági vonatkozásokról írnak, ha-
nem az akkoriban ott élők társadalmáról (iparosok, kő-
fejtők stb.) is. Ezzel mintegy az uradalmak történetének 
megírására is felhívják a figyelmet. A mű több fejezeté-
ben van a források között utalás a plébánia történetének-
néhány vonatkozására. Ezen tematikai egységet a III. fe-
jezetben dolgozták fel. Itt további fontos források (egy-
házvizsgálati jegyzőkönyvek, plébániai iratok) segítsé-
gével mutatják be az előbb fiókegy házként, majd önálló 
egyházközségként működő római katolikus vallású 
Tardos lakói lelki gondozásának, egyházi életének kere-
teit, tényeit. Hasznos kiegészítője a IV. fejezet, amely a 
község életének egyik legfontosabb szeletéről, a helyi 
elemi oktatás múltjáról íródott. 

falán nem eléggé közismert tény, hogy a tardosi ál-
talános iskola 1994-ben vette fel a falu nagy szülötte, a 
turkológus akadémikus Fekete Lajos nevét. Érdeklődés-
sel várjuk a Komárom-Esztergom megyében is párját 
ritkító sorozat folytatását. 

Dr. Horváth Géza 

PEJIN ATTILA: 
A Dudás család krónikája 

A zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ és a 
Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre törté-
neti, művelődéstörténeti, honismereti és néprajzi kiad-
ványai ma már nem csak a régió kutatói számára meg-
kerülhetetlen müvek, de lassan részévé válnak a napja-
inkra újra kilombosodó hungarológiai tudományoknak 
is. A két könyvkiadással foglalkozó intézmény mellett 
harmadikként az Etna kiadó szépirodalmi müvek meg-
jelentetését tekinti feladatának 2006-ban volt a Tisza 
menti magyar központ ötszáz éves évfordulója, hogy II. 
Ulászló magyar király 1506-ban kiadott adományleve-
lével városi (civitas) szabadalmakkal és a pecséthaszná-
latjogával ruházta fel a települést. Erről a jeles évfordu-
lóról a zentai csata ünnepén, szeptember I l-én emléke-
zett meg a város, s a jubileumi év egyik kiadványa volt 
Pejin Attila A Dudás család krónikája című családtörté-
neti munkája. Zentán ugyanis a magyar történetírásban 
minden bizonnyal egyedülálló módon, ez az egyetlen 
család nem kevesebb, mint öt tagja járult hozzá szülővá-
rosa történetének alakításához, dokumentálásához és a 
múlt eseményeinek megírásához. Hogy mindezek elle-
nére a maga korában mégsem jelent meg a korszakos 
mü, voltaképpen ez adja a történet igazi, bácskai jelle-
gét. 

Az apa. Dudás Endre Szegeden született 1820. feb-
ruár 29-én. Iskoláit szülővárosában és Pécsett végezte, 
majd 1842-1847 között a Torontál vármegyei kis tele-
pülésen, Pusztakeresztúron jegvzősködött. Ez követően 
költözött Zentára, ahol a szabadságharc kitöréséig taní-
tóskodásból élt, és családot alapított Nevelői munkája 
mellett cikkeket írt, melyeket 1847-től kezdődően a fő-
városi lapok szerkesztőségihez, elsősorban a Pesn Nap-
lóhoz továbbított. „Joggal nevezhetjük őt az első zentai 
publicistának" - írta róla Pejin Attila. Honvédként részt 
vett a szabadságharcban, jelen volt a kishegyesi csatá-
ban is. A bukás után visszavonultan élt, s csak fokozato-
san tért vissza a közéletbe. 1868-ban Szegeden kiadta 
egyetlen történeti munkáját, A Tiszáninneni korona ke-
rületnek rövid múltja, jogviszonya és a korona, mint 
földesurávali dézsma pere című könyvét. Ez jelezte, a 
kiegyezés évében Zentán már létezett egy olyan - főleg 
hivatalnokokból álló - polgári réteg, mely meghatározó 
szerepet játszott a város társadalmi, közigazgatási és tu-
dományos életének alakításában is. A városban ekkorra 
létrejöttek azok az intézmények - hivatalok, nyomdák, 
szerkesztőségek (s lezajlottak a múzeum létrehozásának 
első kísérletei is) - , amelyek már a polgári igények sze-
rint szerveződtek meg. Ezek sorában is kiemelkedő sze-
repet játszott az 1861-ben újjászervezett Nemzeti Olva-
só Társaság, a Casino, megújítóinak sorában ott van Du-
dás Endre is. „A kaszinó tagsága közül kerültek ki első-
sorban azok, akik folyamatos érdeklődést tanúsítottak 
Zenta múltja iránt, s befolyásuknál fogva támogattak 
minden olyan kezdeményezést, amely annak feltárására 
irányult" - írja könyvében Pejin Attila Dudás Endre 
példáját a közjó szolgálatában négy fia követte. 

Közülük Dudás Ödön volt az első, aki a Délvidéken 
megteremtette a helytörténet-kutatás hagyományát. 
1852. november 18-án született Zentán, 1874-ben már 
Kishegyesen segédjegyzői állást kapott, innen ugyan-
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ilyen minőségben Pacsérra költözött. A hivatali munká-
nál minden bizonnyal jobban érdekelte a történeti kuta-
tás, mert 1878-ban elindítja a Bács-Bodrogh című, ne-
gyedévenként megjelenő helytörténeti folyóiratot - £v-
negyedes folyóirat a helytörténetem, népisme. statiszti-
ka és régészet köréből, hirdette az alcímében - melyet 
másfél évig a saját költségén jelentetett meg. A folyó-
iratnak 1878 és 1879 közölt hat száma jelent meg. s má-
ig nélkülözhetetlen forrása a délvidéki történeti kutatás-
nak Folyóirata főleg a helyi erőknek, a kor ismert bács-
kai helytörténeti íróinak adott publikálási lehetőséget 
Öt évvel később. 1883-ban egyik alapítója s haláláig vá-
lasztmányi tagja volt az 1918-ig működő Bács-Bodrog 
Vármegye Történelmi Társulatnak - melynek évkönyve 
sajátos módon önmagának, szerkesztői terveinek jelen-
tett konkurenciát. Ugyanakkor változatlan hévvel sür-
gette a megyei múzeum megalakítását. 

Közben Szabadka szabad királyi várossá nyilvánítá-
sának századik évfordulójához közeledett, s ebből az al-
kalomból a városi közgyűlés 1877 április 26-án elfo-
gadta a városmonográfia megírására tett javaslatot. 
1878 január 16-án a monográfia-bizottság közzétette az 
elvárásait, miszerint a benyújtandó pályaművek ..valódi 
belbeccsel bírjanak, és nem csak a város keletkezési tör-
ténetére és fekvésére, hanem a lakosság szokásaira és 
cultur tekintetbeni fokozatos emelkedésére is kiterjesz-
kedjenek, továbbá, (. . .) csak olyan mű lészen elfoga-
dandó, mely a fentebbi kellékek mellett e város múltjá-
ról és fennállásáról becses történelmi és statisztikai ada-
tokkal fog szolgálni". A pályázatra 1879. február 28-i 
keltezéssel egyetlen kézirat. Dudás Ödön pályaműve ér-
kezett, ezl azonban a bizottság nem fogadta el, s a város 
jeles történetíróját, Iványi István kérte fel a monográfia 
megírására. A Szabadka szabad királyi város történe-
tének első kötete 1886-ban, a második pedig 1892-ben 
jelent meg. a Bács-Bodrogb szerkesztőjének kézirata 
pedig - mivel azt szerzője a felszólítás ellenére sem vet-
te át - egy év századra elkallódott. Magyar László levél-
táros 1980 február 16-án a Magyar Szóban megjelente-
tett írásában először említette meg, hogy az utókor szá-
mára a korántsem érdektelen kézirat létezik, 1991-ben 
pedig. Szabadka első írásos említésének 600 évforduló-
ján, könyv alakban is közzétette. Dudás Ödön Szabadka 
város története című müve máig az egyetlen, kötetbe 
szerkesztett monográfiája a jeles történésznek. Dudás 
Ödön 1889. február 26-án - valószínűleg boldogtalanul 
- Zentán halt meg. 

Dudás Ödön egy életen át gyűjtötte az adatokat az. 
1848-as szabadságharc tisztikaráról Már 1867-ben ti-
zenöt évesen, az ugyancsak Bács-Bodrog című diáklap-
jában későbbi történeti-helytörténeti lapja elődjében -
felhívást tett közzé az 1848-1849-ből fennmaradt ..bár-
mi nemű" dokumentum, emlékezés, adat vagy napló be-
gyűjtésére 1870-től gyűjtőmunkája már igen szerteága-
zó, és rendszeresnek mondható, széleskörű hazai és kül-
földi levelezési folytatott. Kalapis Zoltán foglalkozott 
Dudás Ödön e művének történetével, Negyvennyolcas 
emlékeink című 1991-ben közzétett tanulmányában er-
ről így írt: „Több mint kél évtizedes gyűjtőmunkával el 
is készült a szabadságharc több ezer tisztjére kiterjedő 
adattárával, ez azonban nagyrészt elkallódott, esetleg 
lappang valahol A zentai levéltárban csak munkájának 

címoldalát őrzik: Az 1848-49. évi magyar függetlenségi 
harc hadférfiai - Életrajzi vázlatok és adatok a szabad-
ságharc történetéből. Irta Dudás Ödön " Az eddigi ku-
tatások tanúsága szerint Dudás Ödön megpróbálta gyűj-
teménye sajtó alá rendezett részének publikálásai 1885 
szeptember 24-én az akkor már Karavukován segéd-
jegyzősködő Dudás Ödön az idősebb Szinnyei József-
hez intézett egyik levelében reményteljesen így fogal-
mazott: „Az első kötet megielenése már csak hetek kér-
dése." Nyomdakész munkájának A magyar hadsereg 
tisztikara 1848-49-ben címcl adta. Máig ismeretlen 
okokból azonban ez a könyve sem jelent meg. a kézira-
tot öccse. Dudás Andor 191 l-ben 200 forintért az Or-
szágos Széchényi Könyvtárnak adta el 

Méltó követője volt bátyja történetírói munkásságá-
nak Dudás Gyula, a délvidéki történetírás - Szentklárav 
Jenő, Milleker Bódog, Iványi István és Érdujhelvi 
Menyhért mellett - egyik legnagyobbalakja. 1861. no-
vember 19-én született Zentán, 1889-ben a zomhori ke-
reskedelmi iskola tanárává választották, ugy anakkor ki-
nevezték a Bácska című megy ei lap szerkesztőjévé. A 
zentai csata • Monográfia-részlet Zenta város történeté-
ből 1885-ig című műv e Zentán jeleni meg. s összefog-
lalta a csatáról addig publikált ismereteket. 1891-ben 
Zomborban megválasztották a Bács-Bodrog Vármegye 
Történelmi Társulatának titkárává. A Társulattól kapott 
megbízatást a vármegye monográfiája megírásának a 
megszervezésére és a szerkesztői munkálatok elvégzé-
sére. A hivatkozások ma is .A /Wrf.í '-ként emlegetik e 
hatalmas müvet. A vármegye monográfiájának sikerén 
felbuzdulva Dudás Gyula tervbe vetle Zenta város mo-
nográfiájának az elkészítését is. amihez kiváló alkalmat 
adott a zentai csata közelgő 200 éves jubileuma. A kró-
nikák szerint a kéziratot a szerző 1896-ban Zentán be-
mutatta a képviselő-testületnek - s innentől minden a 
homályba vész; Zenta város monográfiája a millennium 
évére nem jelent meg. nem jelent meg később sem, s a 
kideríthetetlen titok egy évszázadig súlyosan rátelepe-
dett a városra. 1961. november 19-én, Dudás Gyula szü-
letésének 100.. valamint halálának 50. évfordulóján 37 
lelkes és emlékező zentai írástudó megalakította a Du-
dás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Körét azzal a 
nem titkolt szándékkal, hogy közösen pótolják a mu-
lasztást. és elkészítsék a város monográfiáját. Az évtize-
dek során a Monográfiái Füzetek hosszú sora látott nap-
világot. mígnem egy hasonló módon ünnepi pillanatban, 
a Szent István-i millenniumi esztendőben Dudás Gyula 
emlékének is szentelve, megjelent a történeti mű. Zenta 
monográfiája első kötete 

A kudarcnak minden bizonnyal nagy szerepe volta 
abban, hogy Dudás Gyula 1898-ban hátat fordított a tör-
ténetírásnak. Hosszú bolyongás után, immár a pedagó-
giának szentelve életét, szülővárosától távol, Homonnán 
halt meg 1911 január 9-én. „Gyakorlati ember volt, 
nemcsak szobatudós írta róla könyvében Pejin Attila 

l evéltárakban kutatott, kisebb régészeti ásatásokai 
folytatott", amelyekről rövid jelentéseket küldött az 
Archaeológiai Értesítőbe. Történetírói működésének 
fénykorában rendszeresen szerepelt a Századokban és a 
Bács-Bodrog Vármegye Történeti Társulat Évkönyvé-
ben Születésének centenáriumára szülővárosában, Zen-
tán a Népmúzeum, a Történelmi Levéltár, a Városi 
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Könyvtár közös kiadványaként jelent meg Katona Pál 
Dudás Gyula élete és munkássága című tanulmánya, 
melynek bibliográfia része először veszi számba a jeles 
történész teljes életmüvét. Történeti műveiben Kalapis 
Zoltán gyakran hivatkozik rá, alakját a legnagyobbak 
sorában emlegeti 

Ödön és Gyula után Dudás Andor folytatta a „zentai 
krónikások" sorát. 1869. november 13-án született, ő is 
érdeklődésének sokoldalúságával tűnik ki, „ám a hely-
történet mellett természettudományi kérdések is foglal-
koztatják nem csupán az érdeklődés szintjén, hanem a 
gyakorlatban is: szereti járni Zenta határát, megfigyelni 
annak élővilágát, de végez meteorológiai megfigyelése-
ket is." 1898-ban az Országos Régészeti és Embertani 
Társulatnak a tagjai sorába választotta, a megyei törté-
nelmi társulat évkönyvében, az Archaeologiai Értesítő-
ben és a zentai hírlapokban publikált. A kilencvenes 
évek elejétől az első világháború végéig tartó csaknem 
negyed évszázadra vonatkozó helytörténeti gyűjtése a 
legértékesebb a mai történészek számára. Többször pró-
bálkozott- sikertelenül - a zentai városi múzeum meg-
alapításával. Alakjában és szellemében teljesedett ki a 
Dudás család tragédiája: 1944 őszén, a magyar csapatok 
kivonulása után, a vörös hadsereg közeledtének hírére 
„egy kis batyuval a vállán elhagyta Zentát, mondván, 
hogy nem akar megérni még egy impériumváltást. Ek-
kor nyoma veszik, sorsának további alakulásáról nincs 
tudomásunk" - írja családtörténeti monográfiájában 
Pejin Attila. Úgy tűnt el a történelem színpadáról, mint 
Eötvös József Magyarország 1514 című regényének vé-
gén Lőrinc pap, amikor Temesvár határában utoljára tér-
depel le egy feszület tövéhez 

A történeti emlékezet a családból számon tartja még 
Dudás Lajost - aki 1850. augusztus 13-án született. 
1901. augusztus 5-én Zentán polgármesterré választot-
ták, de 1906-ban. miután újraválasztották, váratlanul be-
nyújtotta lemondását. 1912. február 5-én szülővárosá-
ban halt meg. A város első embereként sem tudta kiesz-
közölni bátyja. Dudás Gyula monográfiájának megje-
lentetését. Az 1857-ben született Dudás István előbb 
Zentán hivatalnokoskodott, majd újságírással és lap-
szerkesztéssel foglalkozott. Munkatársa volt a Zentai 
Közlönynek, de szívéhez igazán közel a függetlenségi 
beállítottságú Zentai Ellenőr állt, melynek egy ideig fe-
lelős szerkesztője, kiadója és laptulajdonos volt. Majd a 
Zentai Takarékpénztárban titkári teendőket lát el egy 
ideig, később ugyanitt a megüresedett vezérigazgatói 
posztra kerül, s ilyen minőségében működik két évtize-
den át. Elszegényedve, 1908 április 18-án halt meg. 

A jeles Dudás családnak nem kevesebb, mint öt tagja 
évszázadnyi időt átölelő történelmi korszakon át próbál-
ta hűséggel szolgálni Zenta és a Délvidék magyar és 
nem magyar közösségét Kulturális törekvések élére áll-
tak, lapot szerkesztettek, monográfiákat írtak, forrásku-
tatást, régészeti feltárást végeztek, archívumok és múze-
umok létrehozásán ügyködtek - mérhetetlenül elenyé-
sző sikerrel. Százötven év távlatából visszanézve ,.a Du-
dásék" hatalmas kincset gyűjtöttek egybe, számukra 
azonban kevés jutott a dicsőségből. „Ténykedésük kö-
zösségépítő jellegű volt - olvasható a családtörténeti 
műben - , s bármivel is foglalkoztak külön-külön, ez a 
család néhány tagjának a közös jellemvonása, lett lé-

gyen az polgármester, történész vagy önjelölt krónikás. 
A következmény kétsíkú: hatolt az itteni magyarságra, 
de a mindenkori zentai közösségre is. Amellett, hogy 
megerősítették az itt élő magyarság azonosságtudatát, 
tevékenységük, példamutató hétköznapjaik azt sugall-
ták, hogy magyarnak, szerbnek és zsidónak Zentán is 
egy homogén közösséget kell(ene) alkotniuk (. . .) Bát-
ran állíthatjuk, hogy ténykedésük nyomán kelt ki és szö-
kött szárba a zentaiság minden túlélő, szép eszméjének 
általuk elhintett magja." Emléküket néhányan a Délvi-
déken következetesen élesztgetik, ezt teszi legújabb 
könyvében Pejin Attila is. Mégis úgy tűnik, mindez ke-
vés. A délvidéki magyarság emlékezetében Dudás Ödön 
és Dudás Gyula alakja ma már nem él. mint ahogyan 
nem él Versec monográfusának. Milleker Bódognak, a 
Bánság krónikásainak. Bárány Ágostonnak és Szent-
kláray Jenőnek, Bács-Bodrog vármegye rendíthetetlen 
kutatójának és Szabadka történetírójának, h ányi István-
nak, és Újvidék tudósának. Érdujhelyi Menyhértnek az 
alakja sem. A délvidéki történetírás egyetlen nagy kor-
szakában a XIX. század második felében és a XX. szá-
zad első másfél évtizedében, az első világháború ka-
tasztrófájáig - zömében ők alkották meg azokat a törté-
neti müveket, amelyek ma is meghatározzák történelmi 
tudatunkat. Kalapis Zoltán csaknem három évtizedes 
helytörténetírói ténykedése során igyekezett rámutatni 
történészeink életművének jelentőségére és megkerül-
hetetlen jellegére. Az ő kutatásai tették nyilvánvalóvá: a 
„lentiségnek" akkor lesz újra hiteles történetírása, ha a 
nagy elődök müvei, kutatásaik eredményei végre be-
épülnek történeti gondolkodásunkba, ha hivatkoznak 
műveikre és idézik megállapításaikat. Akkor fogjuk 
visszahódítani elvitatott történelmünket, ha kepesek le-
szünk párbeszédet folytatni az elődeinkkel Bori Imre 
2004-ben úgy jelentette meg (második, bővített kiadás-
ban!) Ezredéve itt című Délvidéki otvasákönyx'éL hogy 
Újvidék monográfusán kívül egyetlen történetíró nevét 
sem említette meg, egyikük müvét sem idézte. Pedig 
ahogyan Fényes Elek és Pesty Frigyes történeti művei, 
Szinnyei József életrajzi és könyvészeti munkái rólunk 
is szólnak, úgy kellene a sajátunknak érezni a Délvidék 
történetíróit is. 

(Thurzó Lajos Közművelődési Központ Zenta 2006.) 
Mák Ferenc 

MIKITA ISTVÁN: 
Mit ér az ember, ha paraszt? 
Válasz Veres Péternek Odaátra. 
Békéscsaba-Biharugra, 2006. 

Mikita István könyve igazi meglepetés. Adatokkal, 
kiegészítésekkel, minősítésekkel szolgál a népi irodal-
mat szerető és a kor történelmét kutató embernek, az 
egykori barátok leszármazottainak. Tisztességes munka 
annak bizonyítására, mit tehetett a kor szorításában a 
Nemzeti Parasztpárt egyik becsületes, hűséges közkato-
nája. Az emlékirat tanulságosan rögzíti, a maga sajátos, 
szelektív módján - „én élményt írok, nem történelmet" 
- az egyén és közössége összefüggő sorsát, kezdve a 
gyermekkortól, a román megszállások a katonaság, a 
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„partizáncsapda" élményein át a Veres Péterrel való 
megismerkedésig, és tovább miként lehetett bekapcso-
lódni az országos ügyekhe 1945-től 1948-ig, a Nemzeti 
Parasztpárt országgyűlési képviselőjeként, s miként 
kényszerült emigrációba váltani ez az élet. s miként tért 
meg Kanada után 1961-ben haza. s végleg: Biharugrára 

Meglepően gazdagon peregnek az olvasó számára is 
a fontos kormegidézések Milyen érdekes mozzanat: 
Mikita István jonatánalmát telepít Veres Péternek, az 
Almáskert írójának békásmegyeri kertjébe! A kor tanúja 
ott van azon a „légyotton" a Rákosi-villában, amikor a 
házigazda vendégei kőzött Révai és Gerő Kovács Imrét 
támadják. Máskor meg ott van, ahol „a dolgok elrende-
ződnek" Például Vorosilov marsallnak amikor Nagy 
Ferenc azt kéri (utólag fájdalmasan kiderült: hiába), a 
szovjetek engedjék haza a magyar hadifoglyokat 

Mikita István emlékirata az 1945 és 1948 közötti 
időből egy-egy arcvonással érzékletesen gazdagítja a 
kortárs írókról, politikusokról kialakult képel Azt ol-
vassuk: Szabó Pál „általában óvatos volt": Sinka István 
igen rátarti: „csak akkor fogadott el valamit (...). ha ráe-
rőszakolták". Péter bácsi is „megfélemlített volt". Ko-
vács Imre „tudón érvelni (...), a magyar valóságot látta, 
képviselte haláláig". Dinnyés Lajos „felindult ". Erdei 
Ferenc. Dobi István nevét említve borsódzik a háta: „A 
szocdemeknél ilyen csatlósokat, ilyen szolgaparasztokat 
nem ismertem. " (Az emigrációból 1961-ben hazatérve 
Veres Péter tanácsára felkeresi Erdeit, hogy tisztázza 
magát, ám elmarasztaló véleménye tovább mélyült róla: 
„nem nézett az ember szemébe", „fejével szitált, mini 
Révai József ") 

Több helyen hűségesen vall a népi irodalom elemi 
hatásáról és a Kert-Magyarország megteremtésének cél-
járól. Veres Péterről mindig csak a legelismerőbben, 
Icgmegértőbben tud írni. szinte nevelőapjának tekinti. 
„Veres Péter az a magyar paraszt, aki szellemileg a leg-
nagyobb, a parasztság harcosakért pedig Dózsa után a 
legkiválóbb ember volt" - írja cgvhelyütt. Sommás 
megállapításai Veres Péterről. Szabó Pálról, Sinka Ist-
vánról ma is helytállóak: „Nem tudunk olyan csodálatos 
szépszavú, de mégis a valóságot ábrázoló elbeszélőről, 
mint Szabó Pál. Móricznál is realistább író A falut ábrá-
zoló irodalom legnagyobbja", „Sinka István (...) nem-
csak a valódi-valóságot írta meg a legszegényebb pa-
rasztságról, de megírta a néplélek misztikus, meseszerű 
álmait is." 

Figyelmet érdemel, ahogyan felfedi a pártból v aló 
eltávolítását, élete legnagyobb csapdáját, amelyet Frdei 
és Darvas készítettek elő. I ekilldík Csongrádba, tartsa 
össze a pártot, de ott az ö tudta nélkül Erdei ellen vádas-
kodó levél született - majd Erdei és Darvas határozottan 
állították: ahhoz neki köze van. Ezzel az „útitársat" le-
hagyó politikai taktikára világít rá. 

Fz az emlékirat a hazaszeretet, a származ.ástudat, az 
elkötelezettség jegyében íródott 1989-ben. A már jelen-
tős történelmi távlat szolgáltat itt igazságot, ahogy a he-
lyükre kerülnek a dolgok, l.egmegkapóbb az a rész, 
amikor 1948-as önmagára mint bújdosásra kényszerülő 
szegénylegényre emlékezik Vádló lelkiállapotát, elke-
seredését az indokolja, hogy a népből jött emberben egy 
világ látszik összeomlani Nagy igazságtalanság történt 
vele, és nagy-nagy árulás a parasztsága ellen: „elhatá-

roztam, hogy cihagyom az országot. Elhagyom Édes-
anyámat. aki a világra hozott: elhagyom azt a lóldct. 
ami felnevelt, itt hagyok egy olyan közösséget, mely 
emberré nevelt. Itt hagyom a Góz Jóskák világát, a Ve-
res Péter bácsi »Levelek egy parasztfiúhoz« világát, a 
Kert-Magvarországot. Elűznek hazámból azok az írók, 
akiket nagyra becsültem, akik harcostársaim voltak, 
akikről a háború zivatarában sem felejtkeztem el. " Álta-
lánosít és ítélkezik: „a mi pártunk, a »Nemzeti Paraszt-
párt« csatlóssága izgatott." 

A disszidálás előtti döntés pillanata valóban dramai: 
„1948 március 3-án éjjel indultam (...) nemcsak a sza-
badságom és az életem forgott kockán, hanem a becsü-
letem is. (...) Megszégvenitenek választóim előtt, az or-
szág parasztsága előtt. Azok, akik tiszta szívvel kiállhal-
nának mellettem, nem mernek ' 

Később, immár Szabó Pál hatására, történetfilozófi-
ailag igazolja a parasztság szerepét, a megmaradás logi-
káját: „Pedig mi. parasztok senkit nem szolgáltunk ki. 
Minden kizsákmányolás ellen a magunk módján, a lehe-
tőségeinkkel harcoltunk. »Ahogy lehet« írta Szabó Pál 
Osi ösztöneinkkel az emberiség megmaradását szolgál-
tuk "' 

Svájcban tovább gazdagodik benne Kovács Imre 
arcképe: „Ragyogó volt taktikai érzéke", „a szolgai 
ügyeskedések távol álltak tőle " Nagy Ferenc és Kovács 
Imre Nemzetközi Parasztuniót szerveznek az IJSA-ban 
1953-ban A résztvevő Mikita István tipikusan harma-
dik utasan gondolkozik akkor is: „Hogy a Hazám meg-
váltása Keletről vagy Nyugatról jön, egyik világnak sem 
gazsulálok A magyar népet a nép munkája, tisztessége, 
becsületének, hagyományának megőrzése menti át év-
ezredeken. Ha dologtalan, tisztességtelen, becsleien, a 
hagyományát, történelmét nem ápolja, illetve tagadja, 
meghamisítja, s ilyen áron egyik vagy másik égtáj hatal-
masai hónalja alá húzódik előbb-utóbb elveszett. Egyik 
se becsüli igazán, csak esetleg megtűri portája szélén " 
(Tanulságos-parainézis!) 1956-ban kétkezi munkásként 
New Yorkban találkozik Nagy Ferenccel, Varga Bélá-
val, Kovács Imrével Kovács Imre felkeresi a Szabad 
Európa Rádió székházát: „ne biztassák feleslegcsen a 
magyar népet, mert segítségei nyugatról úgysem kap-
nak." Hazajövetele után a hatalom szeretné, ha lejáratná 
Nagy Ferencet, Kovács Imrét De tiszta jellem marad 
Tamási Áron így jellemzi emberségét: „Mikita Pista az 
inggallérját se szennyezte be az, emigrációban." 

1962 május 23-án veszi feleségül Szabó Pál lányát, 
az elvált Erzsikét, írói nevén Bertalan Ágnest Az ő ta-
núja Veres Péter, Erzsikéé Sinka István. A régi barátok 
körében zajlik az. esküvő. 

Hiteles, egyáltalán nem hivalkodó hattyúdalában a 
76 éves Mikita István a népi írók nagy vonulatának ta-
nújaként szólal meg arról, mint írja - „inkább Sára lá-
nyom és családom kérésére" - , „amire az egész életemet 
felleltem" 

Olvassuk el a könyvet, és meglátjuk, igaza van az 
előszót író feleségnek: Mikila István „hű szellemi 
fegyverhordozója volt Szabó Pálnak." 

(Békéscsaba-Biharugra 2006) 
Rideg István 
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VAJDA MÁRIA: 
„komádiba, Tótiba, bocskorban jár a liba" 

Regen, amikor még a mindent elborító technika és 
az azt működtető pénz nem gyalult egyformára mindent 
és mindenkit, sajátos, csak az adott létezőre jel lemző ar-
culata volt mindennek a teremtett világban Nem volt 
még térkép a táj s a benne élők sem puszta „fogyasztók " 
voltak, hanem egyedi, a Teremtő képére és hasonlatos-
ságára formált közösségek és egyének. Sokan mondják 
azt is, hogy az embert tán a humor teszi emberré. Lehet, 
hogy így van. bár bizonyosan nem a mai, piaci áruvá si-
lányított kabarétréfák erőltetett poénjaira gondol az, aki 
így vélekedik! A humor, az egymás kisebb-nagyobb fo-
gyatékosságait, esetlenségeit pellengérre állító élcelő-
dés alapvetően fontos része volt a régi falusi közösségi 
kultúrának A közösségen belül egy-egy embert épp a 
gúny- vagy mellékneve alapján lehetett a legpontosab-
ban azonosítani. Nagyobb egységek esetében pedig, a 
falucsúfolók világa segíti a tájékozódást. Talán szellemi 
örökségünknek ez a szelete teszi egy-egy vidékünket 
annyira emberivé, annyira szerethetővé. 

Vajda Mária új könyve ezt a világot óvja a feledés-
től. A szerző, aki a debreceni Déri Múzeum néprajzos 
főmuzeológusa, nem kisebb feladatra vállalkozott, mint 
a falu- és helységcsúfolók összegyűjtésére, folkloriszti-
kai rendszerezésére, néprajzi szempontú elemzésére. 
Nem jár teljesen járatlan úton, mint az a kötet bevezető-
jében szereplő tényösszegzésből is kitűnik. A teljesség 
igénye nélkül elég itt Bereznai Zsuzsanna Eger környé-
ki falucsúfolókkal foglakozó publikációjára, vagy Duka 
János székelyföldi gyűjtésére gondolni. 

Vajda Mária gyűjtőterülete földrajzilag a Tiszántúl-
ra. azon belül is Debrecen tágan értelmezett vidékére. 
Szűcs Sándor és Karácsony Sándor szűkebb szülőföld-
jére korlátozódik. Időben pedig, javarészt a XVIII. szá-
zadtól napjainkig terjedő időszakaszra, hiszen csupán 
ekkor követhető hiteles adatokkal nyomon a falucsúfo-
lók élete. Mint írja: munkája során nem elégedhetett 
meg a vizsgált táj falucsúfolóinak néprajzi szempontú 
rendszerezésével, hanem arra is törekednie kellett, hogy 
a néprajzi, történeti és tájföldrajzi szempontok együttha-
tójaként fény derüljön a települések sajátos vonásaira, 
kapcsolatrendszerére is. 

A falucsúfolók egy-egy település lakóinak célszerűt-
len, a szokásostól eltérő viselkedését, foglalkozását, tu-
datlanságát, logikátlan gondolkodását, ostoba vagy os-
tobának tartott vagy éppen ravaszságból ostobának 
tettető - cselekedetét állítják pellengérre, figurázzák ki. 
Ezeket a folklór különböző műfajaihoz tartozó alkotá-
sokat - egyik település mondja a másikról, de eközben 
önmagát is jellemzi. Különösen jól kirajzolódnak a falu-
csúfolók kapcsán a gazdasági, vallási, vagyoni, tájföld-
rajzi, mentális különbségek, a kistáji munkamegosztás 
jellemző vonásai és a házassági kapcsolatok is. Vajda 
Mária saját, jelenkori gyűjtése mellett feltárta és bemu-
tatja az elszórt publikációkban, a levéltári, múzeumi 
raktárakban porosodó kéziratos munkákban rejtőző ada-
tokat is. A kötet értékét nagyban növeli az a tény, hogy a 
verses falucsúfoló versezetek kapcsán szóba kerülnek a 
- gyakran azok előképéül szolgáló - protestáns kollégi-
umi diákköltészet, néprajzosaink által keveset emlege-

tett, strófái is. Különösen figyelemre méltó tanulságok-
kal szolgálnak az egykor rendkívül fontos szerepet ját-
szó bihari kisnemesség sajátos szemléletét pellengérre 
állító falucsúfoló történetek is. Ugyanígy a vidék leg-
fontosabb városának, Debrecennek a sok tekintetben el-
lentmondásos helyzetét visszaigazoló helységcsúfolók 
Két felvilágosodás kori történetünk a csökmci sárkány 
tanulságosan naiv históriája, és a böjti szérdék története 
ma is elevenen foglalkoztatja a vidék népének képzele-
tét. A történetek itt közzétett v izsgálata nemcsak a köz-
költészet és népköltészet egymásra hatásának jellegze-
tes vonásait tárja fel, hanem a korabeli források levéltári 
adatok révén azok keletkezési körülményeikre is fény 
derül. 

A kötet kapcsán szólni kell még a szerző jelen könyv-
keretein túlmutató munkásságáról is. Szólni kell. hiszen 
bátran mondhatjuk, hogy példa nélkül való, hogy egy 
szaktudós tudományos munkájának színpadi adaptációit 
a budapesti Katona József Színház, a szolnoki Szigligeti 
Színház és a debreceni Vojtina Bábszínház is bemutas-
sa. Mindezek mellett Vajda Mária az ELTE Folklore 
Tanszékén meghívott előadóként speciálkollégiumot 
vezetett a Magyar parasztság szerelmi élete címmel. 
2003-ban a Debreceni Egyetem BTK néprajzi program-
jának keretében egyéni felkészülőként PhD-fokozatot 
szerzett A sokrétű belső muzeológiai feladatok mellett 
mintegy száz történeti, néprajzi népművészeti kiállítást 
rendezett nemcsak itthon, hanem Európa több városá-
ban és az Amerikai Egyesült Államokban is. Fő kutatási 
területe a falusi-mezővárosi közösségek életmódjának, 
szokás- és hiedelemvilágának, lakodalmi rítusrendjé-
nek, népi gyógyászatának, folklórhagyományának vizs-
gálata. Hangsúlyozni kell, hogy néprajzi gyűjtései mel-
lett vizsgált témái kutatása során nagy gondot fordít a 
történeti források feltárására, az interdiszciplináris 
szemlélet és módszer alkalmazására. Kötetekben, múze-
umi évkönyvekben, folyóiratokban megjelent tanulmá-
nyai mellett számos helytörténeti kötet társszerzője, 
Álmosd című munkája 2002-ben jelent meg a Száz Ma-
gyar Falu könyvesháza sorozatban. 

(Gondolat Könyvkiadó, Doktori Mestermunkák, 
2006.) 

Harangozó Imre 

LAKI-LUKÁCS LÁSZLÓ -
DR. VARGA GÁBOR: 
Maradjon örök emlékezetben 

l ak község Borsod magja, az Árpád-kori földv ár 
körül települt nemesi falvak egyike, amelynek lakosai -
akik ma lakják és azok is, akik elszármaztak onnan -
szívesen gondolnak (amint a név adás sejteti) a gyönyö-
rű csercháti tájban meghúzódó, csendes falucskára, őse-
ik szülőföldjére. Kis Lak áll... 

De nem csak nosztalgiáznak, cselekednek is érte, 
méghozzá összefogással! Ez talán a legnagyobb értéke 
a laki lokálpatrióták által megírt, Leskó Jánosné iskola-
igazgató által szerkesztett, 2004-ben megjelentetett 
újabb könyvnek, amely összefoglalja a régi és az új tör-
ténelmi, néprajzi, helytörténeti kutatások eredményeit 
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Maradjon örök emlékezetben - ez a címe, de szándéka 
is a szerzőknek, akik köziil elsősorban a laki születésű 
dr. Varga Gábor és I.aki I ukács László tanulmányai 
emelkednek ki. akik egész életüket feltették e táj szol-
gálatára. Varga Gábor ugyan elkerült (és a debreceni 
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskoláról 
ment nyugdíjba), de Lukács László mindig a közelben 
maradt, és meg a nevébe is felvette (a szülőföld iránti 
tiszteletből) a Laki előnevet. G y ű j t ő m u n k á j a - népraj-
zosként - Edelényhez, és a Bódva völgyéhez kapcsoló-
dik. főleg a helyi textilek, a népművészet terén, amiből 
a Borsodi Tájház rs megszületett. Nagy elődje, Lajos 
Árpád laki gyűjtései mellett ő irta e kötet néprajzi feje-
zeteit. Varga Gábor pedig a nyelvészeti, történeti és 
családi vonatkozásait 

Benne van a kötetben a lakiak régi fényképeitől 
kezdve az. ott végzettek névsorán át minden érdekesség, 
ami az ..örök emlékezetre" méltó, de ami szakmai adat 
is pl. a válogatott bibliográfia (Laki Lukács László ér-
demeként). Az archiv fotók mellett maiak, és Balázs 
Ferenc. Győri József. Kalász László versei színesítik 
irodalmilag a tartalmat - amihez, a vőfélyversektől a he-
lyi temető sírverseikig, sok minden hozzá kapcsolódik. 
Laki Lukács László temetőről szóló tanulmánya kisbe-
tűs részéből arra az érdekességre is fény derül, hogy a 
faluban mennyi verselő parasztember lakott (akiktől 4-5 
verses füzet is ismert, vagy még lappang), a falu sírver-
set is író. a népi kultúrát támogató református papjain 
kívül Megismerhetjük még egy huszár-káplár nótás-
könyvét és életének folyását is Artim Krisztina tollából 

Reméljük, hogy tovább folytatódhat a példaértékű 
helytörténeti munka Lakon, és egyre újabb adatokat 
emelnek elő a feledés homályából - számunkra is tanul-
ságul - a település hazajáró, lokálpatrióta fiai, lányai. 

(Lak 2004.) 

Makoldi Sádorné 

Erdővidéki Lapok1 

Öt esztendeje indult, A/4-cs formátumú, évente 
négyszer, általában 30-40 oldalon megjelenő lapról van 
szó, amely saját meghatározása szerint helytörténeti, 
helyrajzi és néprajzi folyóirat. Első borítóján mindig 
egy-egy kiemelt fénykép látható, ami árnykép formájá-
ban megismétlődik a borító belső oldalán is, nem min-
dig szcrcncséscn, mert megnehezíti az idenyomott tarta-
lomjegyzék, szerzőbemutató és kolofon olvasását. A 
hátsó borító külső részén dokumentumértékű archív ké-
pek, a belsőn pedig Erdővidék bejárásához segítséget 
nyújtó térképvázlatok kapnak helvét. Azcrt időztem ki-
csit hosszabban ezeknél a formális elemeknél, mert ér-
zékeltetik a szerkesztői koncepciót és annak következe-
tességét. 

Az első szám a magyar államalapítás millenniumá-
nak évében jelent meg. Demeter l.ászló főszerkesztő 
Beköszöntőjében vázolja a célokat: hozzá szeretnének 

járulni Erdővidék tájegység jobb megismeréséhez, ha-
gyományainak élethenntartásához. A főszerkesztő tehát 

1 Rlhang/ott 2006. december 4-en. Budapesten, a Pedagógi-
ai Könyvtár és Múzeum összejövetelén (Szerk.) 

• ismeretterjesztő jellegű lapot tervez, olyan infor-
mációkkal, amik ha nyomtatásban meg is jelentek, ne-
hezen hozzáférhetők; 

• a szakszerű tájékoztatás érdekében neves szakem-
berek megszólaltatását ígéri; 

• Erdővidék nagyjairól szóló írásokat is tervez, hi-
szen sok olyan személyiséget adott c táj, akik a magyar 
kultúra és szellemiség óriásaivá nőtték ki magukat; 

• tematikai sokszínűséget is ígért a főszerkesztő: írni 
fognak műemlékekről, kastélyokról, templomokról, te-
metőkről; foglalkoznak Erdővidék néprajzával, termé-
szeti kincseivel, történetével, régészetével. 

Sok mindent ígért tehát Demeter László az első lap-
szám Beköszöntőjében, s - ha hiszik, ha nem - vala-
mennyi ígéretét be is tartotta. Sőt, még olyasmit is meg-
valósított, amit meg sem ígért: 

• világos, szép stílust, a bikkfanyelv mellőzését: 

• a szülőföld- és a lakóhely iránti szeretet mélyítését; 
• a nemzeti identitás erősítését 

Mi kell ennél több egy regionális, markáns történe-
ti-etnika tájegységhez kötődő folyóirat számára, hogy 
sikeres legyen!? 

Lássuk, hogy an valósultak meg az. ígéretek'' Az ed-
dig megjelent 25 számból 18-at tudtam átnézni, ennek 
alapján értékelek. 

Neves szerzők szép számmal szerepelnek a folyó-
iratban. bár ez a kategória kissé bizonytalan, akinek ne-
ve az egyik embernek közismert, a másik soha sem hal-
lott róla. Sepsiszéki Nagy Balázs nevét például nem biz-
tos, hogy túl sokan ismerik Magyarországon, nekem vi-
szont kedves ismerősöm még budapesti egyetemi hall-
gató korából, f lauem Balassa Iván. Egyed Akos. Kós 
Károly, vagy Pozsony Ferenc valóban olyan tudósok, 
akiknek nevét az egész magyar nyelvterületen számon-
tartják. 

Az átnézett számok írásairól készítettem egy heve-
nyészett tematikai statisztikát, ami persze csak fő vona-
lakban jelzi az arányokat és a tendenciákat. Eszerint 
nagyjából a következőképpen oszlanak meg az. írások fő 
témájuk szerint: 

1. A folyóiratban megjelent cikkek ötöde jeles mű-
velődéstörténeti történelmi személyekkel foglalkozik 
Néhány név a teljesség igénye nélkül: Baróu Szabó Dá-
vid. Benedek Elek. Benkő József. Gábor Aron. László 
Gyula. Nagybacom Nagy Vilmos. 

2. Ezt követik a néprajzi írások, témáikat felsorolni 
is hosszú volna: erdőgazdálkodás és famegmunkálás, ál-
lattenyésztés és szénacsinálás, kendertermesztcs. faze-
kasság, temetői fejfák, betlehemezés, kecskejárás és 
mások. Legnagyobb részük Balassa Iván tollából való, 
aki a „kicsi magyar világ" idején a sepsiszentgyörgyi 
Székely Nemzeti Múzeumban dolgozott; valamint a 
baróti Boér Imre tanár úr írása, aki a táj népéletének ki-
váló ismerője. 

3 Kellemes meglepetés egy honismereti folyóirat-
ban - aminek különben teljesen természetesnek kellene 
lennie hogy rendszeresen közöl természetjáró túra-
ajánlásokat. Hazai honismereti periodikáinkban lámpás-
sal sem találunk ilyen rovatot, az Erdővidéki Lapokban 
pedig a 3. számtól mindegyikben megjelenik l.örincz 
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Sándor írása valamely „portyaút"-ról. Ezek a nem au-
tós, hanem bakancsos turistáknak szóló egy-két napos 
túrák, ahol nem a minél gyorsabban minél magasabbra 
mászás a lényeg, hanem a szépségekben való gyönyör-
ködés, a tájhoz, a várromokhoz, a barlangokhoz, forrá-
sokhoz kötődő művelődéstörténeti emlékek megismeré-
se Biztos vagyok benne, hogy Lőrincz Sándor tanár úr 
számtalanszor végigjárta az ajánlott utakat, s úgy érzem 
útmutatása alapján, jelzés nélkül is bárki végig tudna 
rajtuk menni 

4. A helytörténeti témájú írások sora következik, sta-
tisztikám szerint ebbe a kategóriába tartozik a cikkek 13 
%-a. Persze a ..helytörténet" műfaja relatív, ki mondja 
meg hol végződik a helytörténet, és hol kezdődik a köz-
történet. Hiszen nemcsak a Szent István-i országnak, de 
a magyar történelemnek is elszakított, mégis örökre a 
miénk maradó szeleteiről, Gábor Áronról, a 48-as há-
romszéki harcokról olvasunk. 

5. Talán nem véletlen hogy mennyiségét tekintve a 
következő, 10%-os csoport a háborúról és a fogságról 
szóló visszaemlékezésekből és az erdővidéki települé-
sek II. világháborús háborús veszteségeinek számbavé-
teléből áll. Fontosak ezek az írások és listák, hiszen 
csaknem 50 esztendőn át tiltott témáról van szó, a hábo-
rúban elesettek, a fogságba hurcoltak, a lemészároltak 
nem lehettek világháborús hősök, még mint áldozatok-
ról sem lehetett róluk beszélni, nemhogy megemlékez-
ni. 

6. A 10%-nál kevesebb csoportokat is érdemes 
számba venni. Templomokkal, egyházakkal, gyülekeze-
tekkel foglalkozó írások; a forrásközlések: levéltárak és 
hivatalok anyagai. Számomra különösen kedvesek az 
erdővidéki madarakról szóló leírások. Persze „erdővidé-
ki madár" nincs, inkább arról szólnak ezek a közlések, 
hogy miként élnek a fecskék, a gólyák, a kis őrgébicsek 
vagy a baglyok az Erdővidékem, milyen hagyományos 
ismeretanyag, miféle hiedelmek kötődnek hozzájuk. 
Látszólag kevés cikk foglalkozik az iskolatörténettel és 
az oktatással, valamint a települések helyneveivel, ami-
nek pedig rendkívül fontos a gyűjtése és közlése. Vége-
zetül említsük meg az ipartörténeti, a földtani témájú ta-
nulmányokat, valamint az erdővidéki civil szervezetről, 
a lapot kiadó Ciaál Mózes Közművelődési Egyesületről 
szóló közléseket 

Ám ezzel még koránt sincs vége az Erdővidéki La-
pok tematikai gazdagságnak Szót kell ejtenünk ugyanis 
a ..vezércikkekről", amik egy-egy jeles évforduló - Rá-
kóczi. Deák, Kossuth - , vagy más időszerű eszme ürü-
gyén elmélkednek olyasmiről, amiről minden, népben 
és nemzetben felelősen gondolkodó magyar embernek 
időnként el kell. legalábbis el kellene gondolkodnia. A 

kisebb évfordulók alkalmából közölt rövidebb, hogy 
úgy mondjam nyúlfarknyi írásokkal pedig ízig-vérig is-
meretterjesztő hivatást tölt he a lap. 

A gazdag tartalom mellett az Erdővidéki Lapok kivi-
telezése magán viseli a tisztes szegénység minden jelét. 
A szívünk vérzik, mikor látjuk, hogy egy-egy komoly 
dokumentumértékű fénykép a gyönge nyomdatechnika 
miatt szinte (felismerhetetlen. Nyilvánvalóan a kiadó 
szegénységéről van itt szó, s nem is megszólásként 
mondom, de szemmel látható, hogy ilyen körülmények 
között a vonalas rajzok mennyivel többet mondanak a 
legtöbb fényképnél. De ha már pénzről van szó: a meg-
kapott lapokat forgatva nem kerülte el a figyelmemet, 
hogy az első számban nem szerepel támogató, a 4 -ben 
már akad egy - a Communitas Alapítvány - az 5.-ben 
három, a 10.-ben négy, és a 24. számban öt támogató 
szerepel: Bárót Város Önkormányzata, a Communitas 
Alapítvány, az. Ex-For kft. az Illyés Közalapítvány és 
Kovászna Megye Tanácsa. Reméljük, az irányzat foly-
tatódik. 

Világos, hogy ezt a lapot jó gárda szerkeszti. Deme-
ter László személyében van egy mindenre elszánt fő-
szerkesztő. akinek munkáját a szerkesztőbizottság négy 
tagja segíti - legalábbis a kolofon szerint Mindenesetre 
a szerkesztőbizottság tagjai nem írják tele a lapot, ami 
tulajdonképpen jó. mert túlsúlyuk mindig hordozza -
bár nem föltétlenül - a beszűkülés, a belterjesség veszé-
lyét. Van azután egy pompás szerzőgárda több mint fél 
tucat törzstaggal, s legalább háromszor ennyi több-ke-
vesebb rendszerességgel publikálóval, s j ó néhány al-
kalmilag hadrafogható vitézzel Regionális honismereti 
lap számára ezek a körök eredményesen tudnak működ-
ni. 

Szerzőkben tehát - úgy tűnik - nincs hiány. De ki-
nek írják, kik olvassák az Erdővidéki Lapokat'1 Vagy te-
gyük fel úgy a kérdést: olvasnak-e még az Erdővidéken'' 
S ha igen, kik? Tudjuk, hogy az elmúlt, alig emberöltő-
nyi idő alatt rohamosan csökkent a rendszeresen olva-
sók száma, aránya, igényessége: az. olvasásra fordított 
idő és az olvasmányok színvonala. Magyarországon 
minden második ember évente egyetlen köny vet sem ol-
vas el! Azt is tudjuk, hogy az elszakított területeken élő 
magyarok körében valamivel jobb az olvasáskultúra, de 
ott is rohamosan pusztít a televízió, a bulvársajtó, a betű 
iránti igénytelenség. 

Vajon egy ilyen, róluk és nekik szóló, múltjukat, ér-
tékeiket bemutató, v onzóan szerkesztett, jól használható 
honismereti folyóirat, mint az Erdővidéki lapok, szá-
míthat-e az erdővidéki székelyek érdeklődésére? Be 
tudja-e tölteni az identitást, a szülőföld iránti kötődést 
erősítő, értékközvetítő szerepét? 

Halász Péter 


