
KÖNYVESPOLC 
Rákóczi és a kurucok nyomában' 

A Kassai Polgári Klub kiadásában, Csala Kornélia 
szerkesztésében két kiadvány jelent meg. Az egyik 62 
oldalas füzet, a másik keménykötésű, 125 oldalas 
könyv, mindkettő II. Rákóczi Ferenc és társai kassai 
újjátemetésének egy évszázados évfordulójára készült. 

A füzet voltaképpen egy fotódokumentációs kiállítás 
katalógusa, amely a Rákóczi-család és a Rákóczi-sza-
badságharc (1703-1711) felvidéki eseményeinek, és a 
Rákóczi-kultusznak napjainkig tartó kronológiáját tar-
talmazza, szlovák és magyar nyelven. Közli a II Rákó-
czi Ferenc kassai tartózkodásával kapcsolatos legneve-
zetesebb épületek jegyzékét is (kapitányok háza, feren-
ces és premontrei (eredetileg jezsuita) templom, pénz-
ügy igazgatóság épülete (gr Bercsényi Miklós lakhelye). 
A füzetet többnyire XIX. századi kiadványokból vett 
ábrázolások is gazdagítják (néhány arckép, várak-kasté-
lyok képei, II. Rákóczi Ferenc ábécés-könyvének lapjai 
stb ). A füzet címlapján láthatjuk II. Rákóczi Ferenc fe-
jedelmi pecsétjét, a hátoldalon pedig a Kassán fölépített 
rodostói házat II. Rákóczi Ferenc szobrával. 

A kötet először áttekintést ad a Rákóczi-szabadság-
harc felvidéki harcairól, miközben az 1906-os újrateme-
tés egykorú fényképeit közli. Ezt követi szlovák, ma-
gyar és angol nyelven azoknak a felvidéki építmények-
nek (általában váraknak, várkastélyoknak, kastélyok-
nak) a leírása, melyek a szabadságharchoz valamint II. 
Rákóczi Ferenc személyéhez kapcsolódnak A különbö-
ző épületekről új, általában színes fényképeket közöl-
nek. Sajnálatos, hogy a várak alaprajzát nem közlik, 
vagy ha igen, mint Kövesd esetében, akkor egy pontat-
lan, teljesen elavult rajzot, noha jó, újabb felmérés 
könnyen elérhető lett volna különböző szlovák és ma-
gyar kiadványokban. A bemutatás sorrendjeben nem 
tudtunk logikát fölfedezni, s mivel sem tartalomjegy-
zék, sem mutató nincs a kötetben, használata rendkívül 
nehézkes Az egyes leírásokban sok a hiba (pl. azt állít-
ja, hogy Szalánc vára a Nagy-Milic-hegyének északi 
lejtőjén épült!), a pontatlanság, az esetlegesség. A Telki-
bányát leíró szöveghez a kőkapui tó képe került! Tokaj-
ban a képen is közölt épület nem kastély, hanem sóház 
volt. Másrészt mint útikönyv, szintén hiányos, mert 
egész sor lényeges adat (elsősorban gyakorlati tudniva-
ló) hiányzik belőle. Kisvárda, Vaja és Tarpa került a kö-
tetbe az Alföldről (de egész sor hegyaljai település hi- -
ányzik, pl. Sátoraljaújhely, Tolcsva, Mád stb. Kárpátal-
járól megtaláljuk Husztot, Beregszászt, Munkácsot, 
Ungvárt, majd ezek után Homonna, Barkó, Bártfa, 
Zboró, Palocsa, Podolin, Lubló, Késmárk, Lőcse, 
Szepes vára, Eperjes, Sáros vára, Kapivár, Dobsina, 
Betlér, Rozsnyó, Pelsőc, Krasznahorka vára. Torna vá-
ra, Szepsi, Jászó, Felsővadász. Diósgyőr. Miskolc, 
Ónod zárja a sort. 

1 Rákóczi és a kuruc harcosok nyomában Kassai Polgári 
Klub. Szerk.: Csala Kornélia. Kassa, 2006., Rákóczi és a kuru-
cok nyomában. Kassai Polgári Klub - Heraldika Kiadó Szerk 
Csala Kornélia Kassa, 2006 

A felhasznált irodalom meglehetően esetleges és a 
címek leírása döbbenetesen pontatlan, pl. Borovszky 
Samu: Zemplén vármegye krónikája. A szlovák helytör-
téneti lexikon (Vlastivedny slovník obcí . . . ) nem hat-, 
hanem csak háromkötetes stb. A térképmelléklet telje-
sen alkalmatlan arra (kicsinysége és hiányossága miatt), 
hogy a turistákat segítse. 

Egészében a reprezentatívnak szánt kötet, amely na-
gyon is hiányzik a könyvpiacról, sajnos korántsem vált-
ja be a hozzá fűzött reményeket. Gyönge munka, hiány-
zott egy hozzáértő lektor, bár az sem sokat tehetett vol-
na. hacsak át nem szerkeszti és teljesen át nem írja a 
kéziratot. A nyomda kivitel „méltó" a tartalomhoz, azaz 
igencsak közepes, az 1960/70-esévek nyomdai „színvo-
nalát" idézi. 

Nagyon sajnálom, hogy a jó szándékú kezdeménye-
zésről ennyi hibát kellett leírnom, de az igazságot még-
sem tagadhattam el. Remélem, a hibákból tanulnak a 
szervezők és a kiadó, s máskor jobban odafigyelnek a 
szakmai követelményekre, s hozzáértőkre bízzák a ha-
sonló típusú kiadványok elkészítését. Sajnálatos, hogy a 
magyarországi Heraldika Kiadó a nevét adta egy ilyen 
színvonalú kiadványhoz. 

Csorba Csaba 

HÁLA JÓZSEF: 

Kalotaszeg vázolata - régi írások és képek 
Kalotaszegről 

Kalotaszegről - erről az országosan ismert tájegysé-
günkről - sokat és sokan írtak. A XIX. század negyenes 
éveitől napjainkig becslésünk szerint több mint kétezer 
cikk. közlemény, tanulmány, könyv jelent meg e vidék-
ről. A kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaság Kalota-
szeg bibliográfiája (Kolozsvár 2001). mely elsősorban 
az etnográfiai jellegű anyagot gyűjtötte össze 1230 cí-
met közöl. 

E nagy mennyiségű forrásanyag áttekintése - az első 
évtizedek ritkaságszámba menő írásainak felkutatása, a 
természetszerűleg szétszórt cikkek, közlések, írások 
egybegyűjtése - igen nehéz feladat elé állítja a kutatót. 
Hála József nagy szolgálatot tett a Kalotaszeg-kutatás-
nak, e vidék szellemi és tárgyi értékei, múlt ja iránt ér-
deklődő olvasóknak, amikor összegyűjtötte, válogatta 
és kiadta az 1842 és 1901 között megjelent fontosabb 
írásokat, érdekesebb illusztrációkat, összesen 184 köz-
lést. 

A kötet Téglási Eresei József: Kalotaszeg vázolata: 
című írásával kezdődik, ami 1842-ben a Hon és Kül-
földben jelent meg, és amelyre Méreí Gracza György a 
helybeli tájékozottságával válaszol, kiigazít illetve ki-
egészít. Erre az írásra Téglási Eresei József viszontvá-
laszt közölt, és a kibontakozó sajtóvita Kalotaszeg első 
tudományos ismertetését eredményezte. Erre a vitára 
felfigyelt a korszak legjelentősebb erdélyi magyar törté-
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nésze, Kővári László, aki A kalotaszegi magyar nép Er-
délyben című írásában a vidék népének családi életével 
foglalkozott. Orvostörténeti kuriózumnak tekinthető -
tudományos értékén túl - Máthé János bánffyhunyadi 
járási tisztiorvos jelentése 1859-ből a vidék 56 községe 
lakosságának egészségi állapotáról, a korszak két népbe-
tegségéről a gümőkórról és a golyvásságról. 

Ez az időszak a nagy gazdasagi, politikai, társadalmi 
változások ideje ajobbágyfelszabaditás, az unió, a vasút-
építés stb. gyökeresen átformálják a kalotaszegi nép éle-
tét, Kalotaszeg világát. 

A kötetben sajnos nem találunk írást a vasúti közle-
kedés 1870-es években történő beindulásáról.' Pedig ez 
az esemény meghatározta a vidék lakosságának életét: a 
vasút közelebb hozta egyrészt Kalotaszeget az ország 
nagyvárosaihoz, másrészt megfosztotta lakosságát leg-
fontosabb pénzszerzési lehetőségétől a fuvarozástól, sze-
keres szállítástól. A fuvarozásból eredő mellékkereset 
megszűnése jelentette Kalotaszeg számára azt a kihívást, 
amelyre a nép a fafaragó és varrottas háziipar megterem-
tésével válaszolt. A korabeli sajtó többször is foglalko-
zott a vaspálya kalotaszegi szakaszának vonalvezetésé-
vel: többen közlekedéspolitikai, gazdasági és műszaki 
szempontból kifogásolták, hogy a pálya nagyobbrészt la-
katlan, erdős területen haladt, ahelyett hogy délebben ve-
zetve Kalotaszeg falvait, Gyalu és Szászfenes települé-
seit kapcsolta volna be a közlekedésbe. A vasút kérdése a 
Gyarmathy-családnak is szívügye volt: 1898-ban Gyar-
mathy Zsigmond előmunkálati engedélyt kapott a 
Bánffyhunyad-Almás-Zsombor-Hída lmás-Tihó-Zs ibó 
állomásig építendő szokványos nyomtávú helyiérdekű 
pálya elkészí tésére2 (Ez a vaspálya a kalotaszegiek nagy 
bánatára sajnos nem épült meg!) 

A vasúti közlekedés beindulása lehetővé tette a ma-
gyarországi nyári idénymunka elkezdését - amint az a 
későbbi írásokban olvasható - , de a részesaratásra nem-
csak nyugaton, hanem a szűkebb értelemben vett Erdély 
fő gabonatermő övezetében a Mezőségen is lehetőség 
nyílott.3 

A kötet legtöbb írásának szerzői azok, akik korsza-
kunkban Kalotaszeg művelődési, szellemi és gazdasági 
életének szervezői, meghatározó egyéniségei voltak. El-
sősorban a Gyarmathy-házaspár: Gyarmathy Zsigáné 
Hóry Etelka neves írónő, a kalotaszegi népi élet, kultúra, 
népművészet ország-világ előtt való megismertetője és 
férje, Gyarmathy Zsigmond mindezekben méltó társa. 

Az első lépés Gyarmathy Zsigmond nevéhez fűződik: 
1879-ben az ő támogatásával létesül Bánffyhunyadon a 
„gyermekjáték-készítő tanműhely", a fafaragó szakisko-
la. Ez az intézmény indította el a kalotaszegi fafaragók 
első nemzedékét, tette lehetővé a fafaragó háziipar meg-
teremtését, ekkor kapcsolódtak be az országos háziipari 
mozgalomba.4 

1 A vasút Kalotaszegen történő építéséről lásd: dr. Horváth 
Ferenc dr. Kubinszky Mihály: Magyar vasúti építkezések Er-
délyben Budapest 1998. 48-53. old 

2 Bánffyhunyad és Vidéke, 1900. február 8. 

' Egyed Ákos: Falu, város, civilizáció. Bukarest 1981. 238. 
old. 

4 Sebestyén Kálmán: A kalotaszegi fafaragás története. Ko-
runk Évkönyv, 1979. 227-235. old. 

Kalotaszeg számára az igazi nagy lehetőséget az 
1885-ös esztendő jelentette: Gyarmathy Zsigáné a bu-
dapesti Országos Kiállításon ekkor mutatta be a kalota-
szegi szobát, ami a millennium közeledtének hangula-
tában óriási sikert aratott. Az országos sajtó beszámolt 
az eseményről, ezek közül a legjobb írások a kötetben 
is olvashatóak. Gyarmathy Zsigáné kitűnő gyakorlati 
érzékkel rövidesen jövedelmező háziiparrá fejlesztette 
a varrottaskészítést. 

Kalotaszeg országos híre a kővetkező években to-
vább erősödik: 1890-től Gyarmathy Zsigáné és Herr-
mann Antal hívására neves tudósok, művészek sora lá-
togat a vidékre. A látogatás eredményeként a kötetben 
is közölt cikkek, közlések, tanulmányok születnek, 
szerzőik: Balassa József. Bátky Zsigmond. Jankó Já-
nos. Herrmann Antal, WUslocki Henrik és mások. 

A kalotaszegi népi élet tudományos feltárásából, 
népszerűsítéséből Bánffyhunyad és vidéke tanítói, ta-
nárai is kivették részüket. Hála József külön kiemeli a 
helybeli pedagógusok jelentőségét és közli Czucza Já-
nos. Binder Laura. Pentsy József, Soós Antal, Szent-
györg\>i Lajos, Vincze Ferenc stb írásait. A tanítók közül 
a legjelentősebb személyiség a kalotaszentkirályi-
bánffyhunyadi Czucza János volt, akit nem csak Jankó 
János társaként tart számon a tudománytörténet, hanem 
önálló kutatásai révén is. Ő az, aki felveti a kalotaszegi 
magyarság eredetének kérdését a Székelyek-e. tatárok-e 
vagy magyarok? című 1890-ben közölt írásában. (Erre 
a kérdésre a tudományos kutatás mind a mai napig nem 
adott megnyugtató választ!) A Meddig terjed Kalota-
szeg? című cikkében Balassa József nyelvésszel vitat-
kozva közli álláspontját: „Én tehát egyforma súlyt fek-
tetek mindenre, ami kalotaszegi - légyen az szokás, 
nyelvjárás, foglalkozás, vallás vagy viselet" - hangsú-
lyozta. 

A kötetben gazdag néprajzi anyag: kalotaszegi ba-
bonák, népdalok, népszokások, tájszók, versek stb. is 
olvashatók, köztük Czucza János tollából a Csáki bíró 
leánya ballada, mely később Szentimrei Jenő feldolgo-
zásában a magyar színpadokon országos sikert ért el. 

A kötet számos rangos írásai közül két fontos tanul-
mányt hiányolunk: az egyik A Kolozs-Kalotai Egyház-
meg)>e rövid ismertetése 1871-ből. mely az Erdélyi Ev. 
Ref. Anyaszentegyház Névkönyvében jelent meg, a 
másik Mihálcz Elek: Egyháztörténeti adalékok (Kalo-
taszeg), amelyet a Protestáns Közlöny 1896/25-36-os 
számai közöltek. Mindkét tanulmány az egyháztörténe-
ti adatokon kívül fontos művelődéstörténeti, demográ-
fiai, iskolai stb. adatot közöl. Véleményünk szerint né-
hány részlet közreadása a kötet terjedelmét nem növelte 
volna meg számottevően. 

A kötetben hellyel-közzel megjelennek a névtelen 
kalotaszegiek mellett a nevesített varróasszonyok, fafa-
ragók, nótafák, akik jelentős szerepet vállaltak Kalota-
szeg népszerűsítésében. Közülük bizonyára a leghíre-
sebb Tamás Kata volt, Vikár Béla nótafája, aki a buda-
pesti Uránia tudományos színház közönsége előtt, mint 
„kalotaszegi primadonna" hatalmas sikert aratott. 

Hála József kötetében csaknem 60 képet, illusztrá-
ciót közöl, ezek többnyire a. kalotaszegi népviseletet, 
varrottas motívumot, templomozást, lakodalmas mene-
tet, szobabelsőt ábrázolnak. Művészettörténeti érdekes-

5 S. Hartha Éva: Kalotaszeg nagyasszonya. Korunk, 
1973/11. 1735-1737. old. 
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ség az. angol Walter Crane, a preraffaeliták vezérének 
hét rajza, amiket Bánffyhunyadon tett látogatásakor, 
1900 októberében készített. 

A szerző kötetében Kalotaszegi népviselet Erdélyben 
címmel két egész oldalas (színesben és fekete-fehérben) 
képet közölt. A kalotaszegi magyar népviselet első ábrá-
zolásaként számon tartott kép Kővári l.ászló neves törté-
nész A kalotaszegi magyar nép Erdélyben (1853) című 
írásának illusztrációjaként jelent meg és a felvidéki szü-
letésű és kötődésű Klimkovics Ferenc (1825-1890) festő 
rajzolta. Kővári kalotaszegi viselet leírása és Klimkovics 
kalotaszegi viseletet ábrázoló képe a kérdéssel foglalko-
zó kutatókban bizonyos kétségeket ébresztett. Szabó T. 
Attila az előbbiekről a következőket írta: „A kalotaszegi 
öltözetnek van egy... 1854 tájáról való... kevésbé meg-
bízható leírása Köváry László tollából. Az ott közölt női 
és férfi viseletkép nagyon gyarlón és itt-ott megváltoz-
tatva mutatja be a kalotaszegi viseletet" 6 

Nehezen érthető, de tény, hogy a neves történész a 
kalotaszegi viselet dolgában bizony tévedett. Vélemé-
nyünk szerint ez Klimkovics illusztrációjára is elmond-
ható. Klimkovics ugyanis sosem járt Kalotaszegen, tehát 
ott nem festett. Ötvenéves művészi jubileuma alkalmá-
val a Vasárnapi Újság közli a festő részletes életrajzát, 
majd kronologikus sorrendben ismerteti azokat a városo-
kat. tájakat, vidékeket, ahol Klimkovics élete során meg-
fordult, alkotott, de a felsorolásban Erdélyről, erdélyi vá-
rosokról, Kalotaszegről nem történik említés.7 Klim-
kovics tehát nem ismerte Kalotaszeget, hiszen a képen 
látható kalotaszegi magyar népviseletbe öltözött férfi és 
nő mögé egy görögkeleti román templomot rajzolt. I la a 
festő járt volna Kalotaszegen a református emberpár mö-
gé - figyelembe véve azt, hogy a vidék magyar népe 
szinte teljesen református - bizonyára egy négyfia-
tornyos református templomot rajzol. Klimkovics felte-
hetően találkozott valahol kalotaszegiekkel, és rajzát 
vázlata vagy emlékezet alapján készítette. Erre a téve-
désre az olvasó figyelmét fel lehetett volna hívni 

Hála József a kötetet rendkívül gazdag jegyzetanyag-
gal látta el, ami az olvasó további tájékozódását segíthe-
ti, az írások szerzőiről összeállított szócikkek pedig egy 
jövőbeni kalotaszegi lexikon magját is jelenthetik. A 
jegyzetanyag azt is bizonyítja, hogy a kötet írásai a kor-
szak legjelentősebb sajtótermékeiben jelentek meg a 
Hon és Külföldtől, a Hölgyfutáron át, a Vasárnapi Újsá-
gig, Magyar Nvelvörig, Magyar Bazárig, Kalotaszegig, 
Erdélyig, Elhnográphiáig, Uj Időkig. A névsorból sajnos 
hiányzik Kalotaszeg fővárosában 1899-1900 között 
megjelenő .. Bánffyhunyadés Vidéke " napilap, mely a vi-
dékről sok fontos írást közölt.8 

I Iála József kötetét az első kalotaszegi olvasókönyv-
nek tekinthetjük, mely az olvasó elé tárja Kalotaszeg 
XIX. századi arcát. Ezt a könyvet reményeink szerint kö-
vetik majd - kronológikus vagy tematikus sorrendben -
a többiek, de az első kötetnek ott a helye minden Kalota-
szeget kedvelő és szerető olvasó könyvespolcán. 

(Marosvásárhely 2007.) 
Sebestyén Kálmán 

6 Szabó T. Amla: A kalotaszegi női öltözet leírása 1864-ből. 
In: Szahó T. Attila: Nép és nyelv Bukarest 1980 229-300 old. 

7 Vasárnapi Újság 1889/17. szám 
* Az említett hetilap - ttánflyhunyad és lIdéke társadalmi, 

szépirodalmi s közgazdasági hetilap 1899-1900. Felelős szer-
kesztő Dr. Dávidovics Sándor Megjelenik minden csütörtökön. 

A Borsodi Tájház közleményei, 19-20. 
Nagyszerű dolog az, ha valakinek egy három-négy 

tájház létrehozása, a gyűjtés, gyarapítás, a fönnmaradás 
lehetőségeinek megteremtése, tárlatvezetések stb. felül 
marad még energiája az írott feldolgozás, a jó értelem-
ben vett propaganda számára is. Nagyszerű dolog az is. 
hogy Hadobás Pálnak nem kell sokunkkal elmondania: 
„kevesen vagyok". Öröm olvasni a nevek sorát, akik 
csapatába tartoznak. így lehet, így jó. Ha sereggel va-
gyunk. Nem tudom, mi a titka. Személyes elkötelezett-
ség, nagy-nagy munkabírás, emberek ..begyűjtésének" 
külön tehetsége, és még bizonnyal sok egyéb adomány, 
amit kapott, s amivel okosan és jól sáfárkodik. Kíván-
juk, tegye még nagyon sokáig! Egy biztos: áldás van 
két keze (és szürkeállománya) munkáján 

A „Közlemények" első három cikke méltó főhajtás 
nemzetünk 1956-os forradalma és szabadságharca 
előtt. A helyi események krónikája, az utódok évfordu-
lós tiszteletadása és a megtorlások leírása mind törlesz-
tés adósságunkból, amivel gyermekeinknek, unokáink-
nak tartozunk. Jó olvasni egyre több helytörténeti kiad-
ványban az e témáról írott cikkeket. 

A vidék meghatározó, csodálatos kincse, az Aggte-
leki Cseppkőbarlang a témája a következő cikknek, 
pontosabban az 1961-től 2001-ig megjelent Karszt és 
Barlang című újság repertóriuma. Meglepetés volt szá-
momra, hogy egy „címjegyzék" ilyen érdekfeszítő le-
het Mint tükörképben, lejátszódik bennük a barlangnak 
és kutatásának teljes története. Nagyszerű emberek 
munkája, eredményei, elismeréseik, kitüntetéseik... Az-
tán a búcsú sokuktól. Sok ismert név, akik más téren is 
nagyot alkottak. 

„Egy igaz ember az embertelen korban..." Ezt a cí-
met adnám Kovács István postamester visszaemlékezé-
seinek. Sokan és sokféleképp emlékeznek manapság, 
nosztalgiáznak, mosakodnak és ferdítenek különböző 
irányokból „a múlt mindent megszépít" alapján. De 
van, amit nem szabad hagynunk megszépíteni, álrózsa-
színürc festeni. Azt sem, hogy igen, voltak embertelen 
kiskirályok a 45 előtti időkben (is). És hogy voltak, 
akik joggal vártak-reméltek jobb életet a „felszabadu-
lástól". Es voltak, akik igaz szívvel álltak az új rendszer 
mellé, akik hitték, hogy mód és lehetőség lesz sok szen-
vedés, nyomor és igazságtalanság felszámolására Nem 
ők tehettek róla, hogy a valóságban nem ez történt. De 
előttük tisztelettel kell fejet hajtanunk. S azok előtt is, 
akik, mint Laki Lukács László, ezeket a történelem-
morzsákat is összegyűjtik, és elénk tárják. 

Természetesen nekem, a tájházvezetőnek - talán 
megbocsáthatóan - a Borsodi Tájházról (Tájházak-
ról...) szóló írás áll a szívemhez legközelebb. 

Nem pótolhatja semmi e téren sem egy-egy telepü-
lés lakóinak és vezetőinek áldozatkészségét. A Tájház-
ról szóló, szívet melengető beszámoló nyomán - úgy 
érzem - Edelény városa méltó partnere Hadobás Pál-
nak. Az ő elhivatottsága, szakértelme, felmérhetetlen 
munkája mellé odaállt a város. Szép lenne és igen-igen 
hasznos lenne, ha édes hazánk sok településén lenne a 
jó és nagy szellemeknek ilyen nagyszerű találkozása. 

2004-ben, a Tájházszövetség Országos Találkozó-
ján munkatársaimmal magunk is jártunk az Edelényi 
Tájházakban A mindenre bőséggel jutó hely, a szak-
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szerűség, a mindenben szem előtt tartott (és sajnos sok 
más helyen nem kellőképpen hangsúlyos) néprajzi hite-
lességre való törekvés lenyűgöző. 

Néhány megszívlelendő téma a kiadványból: 

Az évenként visszatérő rovat: „A tájház gyűjtemé-
nyét gazdagították..." (Egyik falunapunkon, hasonló té-
májú szavaim után mondta egy idős falubéli asszony: 
„Máshová is adtam sok mindent, de ott nem szokták 
megköszönni." 

- Évfordulónaptáruk gyöngéd figyelmeztetés, kiket 
köszöntsünk, kiket ünnepeljünk abban az évben. 

- A kézimunkázásról: szándékosan félreállított, tan-
anyagból kivont, igényesen alig visszatéríthető, komoly 
nevelő hatású téma. (Például az országosan is kurió-
zumszámba menő drávaszögi hímzést évtizedek alatt 
sem tudtuk csipkerózsika-álmából fbiébreszteni.) 

- Az egyházak története, jeles eseményei. 
- Ipar- és agrártörténeti témák; és még sok egyéb. 
Egy hajdanvolt rektor, Losonczi András „Könyör-

gés"-éről is beszámol a kis könyv, amit a Sárospataki 
Református Kollégium tett közkinccsé. Archaikus nyel-
vezetében és Istenbe vetett erős hitében egyaránt meg-
rendítő olvasmány. 

Hírt kapunk az Edelény-Fintai Református Gyüleke-
zet örömünnepéről: fiatal lelkészházaspárjának beikta-
tásáról is. 

Európai jelentőségű későbronzkori leletegyüttes ke-
rült elő az Aggtelek melletti Szádvárnál. A szakemberek 
által rendkívüli jelentőségűnek ítélt eseményről Török 
Tünde számol be a lap hasábjain. 

Beszámol a periodika a környezetvédelmi és vízügyi 
miniszter rendeletéről, mellyel a 3,1 hektár kiterjedésű. 
Edelény határában lévő magyar nőszirmos területet fo-
kozott védelem alá helyezte. A vidék minden témájú 
kincse közös öröm a Tájházban is. 

A Tomori Pál szobrának avatásáról szóló cikkben 
Szilvái Attila polgármester emelkedett szavaival csak 
egyetértenünk lehet. Mert abban a korban is, a mohácsi 
vész előtt, a mostanihoz hasonlóan a csak önérdeket né-
zők, más szóval a nemzetárulók voltak többségben, a 
kevés igaz között is fénylő csillag volt az életét is felál-
dozó Tomori Pál. Emlékének ápolása, szobrának felállí-
tása olyan tett, amivel Tomor község a nemzet adóssá-
gából törlesztett. 

Utoljára pedig köszönti a kötet Puskás Balázst, az el-
ső kötetes ifjú költőt örömmel és reménységgel. „Belő-
led még minden lehet" - írhatnánk az írás mottójául. 

A 2006-ban Edelényben és környékén megjelent 
honismereti témájú könyvek jegyzéke zárja a cikkek so-
rát: 11 - azaz tizenegy - darab, egyetlen év alatt. 

Végezetül pedig álljon itt tanulságul: minden 
TÁJ-háznak - amelyik egy TÁJ-at mutat be, tehát egy 
TÁJ-ért felelős - ilyen vagy hasonló, de mindenképp 
rendszeresen megjelenő hírlevelet kellene útjára bocsá-
tania. Egy biztos: a jó példán felbuzdulva, ha huszon-
négy órás szolgálatunkból a huszonötödiket is kell erre 
fordítanunk: a Nagytótfalui Tájházban, Drávaszög 
gyöngyszemében mi meg fogjuk valósítani. Csak erőt 
adjon hozzá nékünk az Úristen. 

Dr. Simor Ferencné Bokody Éva 

BAGU BALAZS: 

Életutak 
Beszélgetések meghurcolt magyarokkal, 
az áldozatok hozzátartozóival 
(Intermix Kiadó, Ungvár - Budapest) 

A XIX. század reménységei, erőfeszítései és építke-
zése után a szörnyű XX. század megpróbáltatások 
hosszú sorával gyötörte-apasztotta a kárpát-medencei 
magyarságot. Igazság szerint csöndes genocídiummal 
fenyegetett már a magyar nyelvterület első világháborút 
követő irracionális szétdarabolása is, az új fiatal nem-
zetállamok részéről megnyilvánuló telepítési politikával 
és asszimilációs nyomással, öt-hat eltérő nyelvi és kul-
turális közegbe „integrálva" egyazon magyar nyelv és 
nemzet gyermekeit. A szellem és a lélek megpróbáltatá-
sai azonban szinte eltörpülnek a második világháború 
végével bekövetkezett elmondhatatlan fizikai szenvedé-
sek, a rapid vagy lassú tömeggyilkosságok sora mellett, 
amelyek a Délvidéken. Erdélyben, és amint a kezünk-
ben lévő kötet dokumentálja, Kárpátalján sokkal rette-
netesebb tartalmat adnak a genocídium fogalmának. 

Könyvespolcainkon vannak már kötetek orosz és 
magyar túlélők tollából a szovjet GULAG-világról, a 
délvidéki szerb vérengzésekről vagy a Maniu-gárdisták 
rémtetteiről - bár a hiteles és teljes kép megalkotásához 
anyaguk korántsem elegendő. A szovjet birodalomba 
kebelezett Kárpátalja azonban sokáig mintha kimaradt 
volna nem csupán az ilyen-olyan őszinteséggel megírt 
történelemből, hanem az emlékeket idéző közbeszédből 
is. Oka ennek több is lehetett, de annyi bizonyos, hogy a 
trianoni határokon túlra került területek közül, amíg a 
szovjet birodalom magyarországi rezidensei hatalom-
ban voltak, Kárpátalja volt a cenzorok számára a legér-
zékenyebb téma, s a személyes rokoni, baráti találkozá-
sok - amelyek a többi utódállam tekintetében mégiscsak 
léteztek - itt jórészt hiányoztak, az odavezető út kiköve-
zése csaknem lehetetlen volt E sorok írója tanúsíthatja, 
hogy még az 1980-as évek derekán is az Ungvár-
Verecke útvonalra főiskolai hallgatókkal szervezett uta-
zás alkalmával a senki földjére engedett autóbuszt csak 
este léptették, be, hogy megállás nélkül siessünk Ung-
várig, Beregszász felé határozott föllépésünk ellenére 
sem térhettünk el, a sofőr és a busz iratait a szovjet „ide-
genvezető" magához vette. 

Bagu Balázs könyve alapvető ismeretforrás a kárpát-
aljai magyarok (és nemcsak a magyarok) története sú-
lyos fordulópontjához. Klinikai pontosságú, tárgyila-
gosságában letaglózó erejű képét kapjuk a testi és lelki 
szenvedésnek, a kíméletlen és barbár gépezet működé-
sének, az éhség, a járvány, a hideg pusztításának, a 
szolyvai gyűjtőtábor, a boriszovi, nevianszki lágerek 
poklának, amelyek - a szerző megrázó meghatározása 
szerint - magyar nemzeti temetők. Temetők, amelyek 
szomorú látványa csak a túlélők emlékeiben létezik, 
mert helyükre vasúti vágány, lakótelep, buszpályaudvar, 
került, mintegy dísztelen, közömbös, posztszovjet táji 
környezettel fedve el az apák, nagyapák csontjait, ösztö-
nözve, sürgetve a felejtést. Persze a közhatalom örökö-
seinek részéről többről van szó, mint szégyenlős hallga-
tásról. A kötet utolsó mondata rezignáltán jegyzi meg: 
„Sem az egykori szovjet, sem a jelenkori ukrán politika 
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nem hajlandó beismerni, hogy az 1944-es elhurcolás 
igenis bűntény volt". 

A munka műfaját tekintve is újat hoz azzal, hogy tel-
jes életutakat, nagyon céltudatosan irányított interjúkat 
közöl. Az áldozatok még oly elrettentően nagy számá-
nál is többet mondanak, maradandóbb hatást gyakorol-
nak az egyes emberi sorsok, amelyeket a gyermekkortól 
a családi és lakóhelyi környezettel együtt olyan élőn, 
olyan részletesen (s mégis lényegre törőn) mutat be, 
hogy az a néprajz iráni érdeklődök számára is izgalmas 
(például Nyeste Béla emlékezésében). Az anyag viszont 
- ha már ezt szóba hoztuk - a kutatas szamára is sokkal 
több lehetőséget kínál, mint a paraszti hagyományokról 
meglévő ismeretek kiegészítését. Az interjúalanyok, 
zsellérek, jómódú gazdák vagy az értelmiségi-közép-
osztályi származásúak (mint Almássy Gézáné Varga Ju-
lianna) más-más gyermek- és ifjúkori háttérrel ugyanazt 
kapták, a háromnapos munka primitív meséjét követő 
halálmencteket és elborzasztó lágerélményeket, vagy az 
otthon maradottak, az árva túlélők sorsát. Az életutak 
ilyen mindenre kiterjedő lineáris bemutatása a szocioló-
giai és életmódkutatás számára is új utakat jelöl ki: föl-
villantja a túlélők fönnmaradásáért folytatott küzdelmét, 
a deklasszálódást, beilleszkedésüket az így-úgy konszo-
lidálódó háború utáni szovjet világba. A letarolt régi dif-
ferenciált társadalom és életforma helyén új, redukált 
minőségű, de mégis elviselhető életforma alakult ki, 
amelyben, föltételezhetően az egész posztszovjet tér-
ségrejellemző közös jegyek is vannak. 

A gazdag anyagban számos olyan, a prímér forrás 
hitelességével bíró adalékot találunk, amelyek általáno-
sabb kérdéseket is tisztázni segítenek. A teljesség igé-
nye nélkül említjük például az elveiben polgári demok-
ratikus csehszlovák köztársaság nemzetiségi politikájá-
nak bírálatát, összevetve a néhány éves magyar impéri-
um mintaszerű intézkedéseivel, ami egyáltalán nem 
közismert. A szovjet éra álságos nemzetiségi politikájá-
ról - a z internacionalizmus jelszavával - szintén kapunk 
adatokat. Érdekes a magyar katonák és az ukrán vagy 
orosz lakosság jó kapcsolatáról tett említés. A standard 
történeti irodalom egyoldalúan a partizánokkal vívott 
kegyetlen gerillaháború képeit általánosítja - bár a ma-
gyar katonák és a lakosság jó kapcsolatáról még Szol-
zsenyicin is ír. A moszkovita magyar kommunisták 
ténykedéseiről sokat tudunk, mégis sokkoló, amint ma-
gától a tanútól halljuk, hogy a magyar hadifoglyokat a 
magyar kommunista - Rákosi Mátyás - azért kereste 
föl, hogy „piszkos gazembereknek" nevezze őket (Nagy 
József visszaemlékezése). 

A kötetben közölt legtöbb írástól elüt Nyeste Albert 
életútja (Magyarként szovjet egyenruhában) Más hely-
zet, más nemzedék, mégis teljesen logikusan kapcsoló-
dik a tragikus előzményekhez. A kényszerűen beillesz-
kedett, diplomát szerzett magyar immár a Szovjetunió 
polgáraként abba a helyzetbe kerül, hogy a birodalom 
tartalékos tisztjeként maga is az elnyomók oldalára sod-
ródik Rimaszombatban egy fiatalember nagy valószí-
nűséggel magyar tört oroszsággal kéri számon az orosz 
egyenruhába bujtatott magyartól a szovjet beavatkozást. 
1956-ban Budapesten is előfordult, hogy szovjet elhárí-
tó tisztek, ha erre valamiért szükség volt, kifogástalan 
magyarsággal szólaltak meg. Az igazság az, hogy akkor 

nem jutott eszünkbe, s talán jobb is, hogy kacskaringós 
életutat bejárt kárpátaljai magyarokról van szó, inkább 
azt hittük, orosz egyenruhába átöltözött moszkovita ál-
lamvédelmisekkel van dolgunk. 

E szórványos tallózás is, reméljük, megmutat vala-
mennyit Bagu Balázs kötetének eredetiségéből, az 
anyag sokszínűségéből és forrásértékéből. A szerző a 
forrásföltárás és a helytörténetírás mestere. Az interjú-
kat is avatott kézzel, célratörő kérdésekkel, a szükséges 
mértékben hánérben maradva irányítja. A szerkesztés 
olvasóbarát, a szerző a tájnyelvi vagy a lokális, a szovjet 
érát idéző kifejezéseket a szöveg közben föloldja. A kö-
tetnek rangos helye van (lenne?) a magyarországi köny-
vesboltok kirakatában. 

(Intermix Kiadó. Ungvár-Budapest.) 
Závodszky Géza 

Füzitői füzetek I-V. 
Ötödik darabbal, friss tartalommal gazdagodott a 

2002 óta évente megjelentetett Füzitői füzetek helytörté-
neti írásokat közlő sorozata. A településen 1994 óta mű-
ködő Harmonikus Életért Közalapítvány, az 1998-tól ki-
sebb megszakítással tevékenykedő, egyre bővülő fel-
adatrendszert vállaló Füzitő Baráti Kör, melynek törté-
nete a 2004. évi III füzetben olvasható, jelzik azt a szel-
lemi-anyagi hátteret, ami e kezdeményezést, helyi hon-
ismereti mozgalmat támogatja, élteti. 

Az 1997-ben végleg bezárt Timföldgyár mára már 
szépkorúvá lett egykori mérnökei, munkásai és más ten-
ni akaró polgárok összefogásával évről évre kiadott, te-
lepüléstörténeti forrásanyagot tartalmazó sorozat előz-
ményének tekinthető néhai Hörömpöly Mihály: Almás-
füzitő helytörténete (1998) című összefoglaló monográ-
fiája. A majd évtizedre visszanyúló gyökerek között em-
lítendő az első füzet bevezetőjének pár sora: „Ahogy te-
lik az idő, az emlékek elhalványodnak, a mindennapok 
emberei elfelejtődnek, ezért kell olyan lehetőség, hogy 
magunkat unokáinknak is meg tudjuk mutatni." 

E felismerés nyomán értékes kiegészítéseket közöl-
tek a sorozatban. Ezek a memoárok azonban alapvetően 
különböznek az összefoglaló falutörténettől, csak rész-
ben tekinthetők folytatásnak, kiegészítésnek. Más mű-
fajt képviselnek, még akkor is, ha az alaposabb megis-
merést szolgálják, s akkor is, ha jelentős és eddig keve-
sek által ismert anyaggal gazdagították tudásunkat. 

A szerkesztők tudatosan vállalt célja, koncepciója a 
világos és azonos szerkezet, amely mind az öt füzetben 
következetesen megtalálható. A legfontosabb rész -
szerkezeti egység írásai közül meg kell említeni a köz-
ség volt jegyzőjének a millenniumra (1996) készített 
visszaemlékezés gyűjteményét, amit volt gyári munká-
sok, az 1950-es évek „új honfoglalói" között gyűjtött. 
Tematikus összeállítások is szerepelnek itt a helyi keres-
kedelem, közoktatás, sport-, művészeti és kulturális élet 
múltjáról. Ezek az írások is segítik a jövőben összeállí-
tani Almásfüzitő történetének egy-egy fejezetét, amel-
lett, hogy az emlékezet által dokumentálható ismerete-
ket írásba foglalják. 

Érdekes mikrotörténclmi írás az Egy lakóház és la-
kóinak története Almásfüzitő-felsőn című. Elgondol-
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kodtató a Mit mutatnak a statisztikai adatok Almásfüzi-
tőn témájú összeállítás. 1980-as, 1990-es és 2000-es ada-
tokat hasonlít össze: demográfiai, lakás- és szociális 
helyzet, foglalkoztatottság, közellátás tekintetében. Ko-
moly életmódbeli változások olvashatók ki a számokból, 
amelyek még további elemzést igényelnek (2006). 

Ugyancsak e legutóbbi gyűjteményben szerepel a je-
lenlegi polgármester, Karánsebesy Lukács rövid írása a 
volt Timfbldgyár területének rehabilitációjáról. A múlt 
hagyatéka, a szocialista nagyüzem és a terület újrahasz-
nosításának eredménye majd a jövőben látszik tisztán. 

A Füzitői füzetek közül kettőben is szerepel dr Hor-
váth Friderika közleménye a falu római kori régészeti 
feltárásáról. (Odiavum Azaum - 2002,2005) Ezek a leg-
tudományosabb ismeretek, közérthető formában a füze-
tek közleményei között. Eme írásokban szerző összefog-
lalja a korábbi (1948-1951, 1955-1961, 1971-72) ásatá-
sok több megállapításait. Ezt követően a helyi önkor-
mányzat által finanszírozott és általa 1998 óta elért leg-
újabb régészeti eredményeket adja közre olvasmányos 
formában. .,A feltárás során előkerült leletek segítségé-
vel vizsgálni tudjuk, hogy egy légiós tábor közelsége es 
infrastruktúrája milyen jelentős befolyással bírt egy alig 
párszáz fös lovas hadsereggel bíró tábor melletti polgári 
település életminőségére. A már feldolgozott leletek gaz-
dagsága, forma és motívumkincse e szempont fontossá-
gát hangsúlyozza, és ezek bizonyságtételéből tudjuk, 
hogy az itteni lakosságot a brigetioi műhelyek látták el 
gyártmányaikkal." „A település rézkori lakóinak objek-
tumait a római építkezések során megbolygatták, ezért 
az őskori falu szerkezetére vonatkozóan kevés adatot 
nyerhettünk." 

A sorozat visszaemlékezései, írásai között minden al-
kalommal szerepel a Füzitői anekdoták füzitőiekről című 
rész. Ezek jobbára apró történetek, amelyek jól oldják a 

nehezebb fajsúlyú írások komolyságát. Az egykori üzem 
egykori dolgozóinak emberi, „magántörténelmi" forgá-
csait olvasva a volt szocialista nagyüzem közösségte-
remtő mindennapjaiba is bepillanthatunk, olykor korfes-
tő hangulatú apró történetek által. így szárazsággal sem 
vádolhatók a füzetek szerkesztői. Annál is kevésbé, mert 
a szerkezeti egységek között verseket is közölnek, ame-
lyek megteremtik az átmenetet. Gondként jegyezhető 
meg, hogy nincsenek képaláírások és tartalomjegyzékek 
sem lelhetők fel. Az előbbiek hiánya sajnos levon a füze-
tek értékéből, utóbbiak megléte a gyorsabb tájékozódást 
szolgálhatná. 

Nem függetlenül e füzetektől, külön kötetet is adtak 
ki: Az I956-os forradalom és megtorlás története Almás-

füzitőn címmel (2002). Az 50. évforduló tiszteletére ta-
lán kerül elő még némi anyag a forradalom helyi ered-
ményeiről. 2003-tól másik sorozatot is megjelentet a 
Füzitő Baráti Kör: Az Almásfüzitői Timföldgyár története 
életrajzokban címmel. Ebből látható, hogy a nagyobb és 
kerekebb anyagokat külön adják ki, de ez nem csökken-
ti-, inkább erősíti a Füzitői Füzetek fontosságát. A szer-
kesztők, köztük az energikus Kaptay György tisztában 
vannak vele: e munkák is jelentősen formálják és szol-
gálják a helyi közösség magáról alkotott képét, öntuda-
tát. 

Összefoglalóan elmondható, hogy a Füzitői füzetek 
sorozat j ó kezdeményezés, örülhetünk neki, hogy már az 
ötödik darabja is megjelent, gazdagítva megyénk hely-
történeti-honismereti irodalmát. Apróbb hibái ellenére is 
üdvözlendő vállalkozás, a fentiek ismertében jó és foly-
tatandó feladatvállalás és megoldás. Biztatjuk a szer-
kesztőket, várjuk a folytatást, a falu szellemi-kulturális 
örökségének gyarapítását. 

Dr Horváth Géza 
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