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Testis Temporis - Az idő tanúja 
Körmendi kiadványok a Batthyányiakról 

Az első felelős magyar miniszterelnök születésének 
bicentenáriuma nemcsak gróf Batthyány Lajos szemé-
lyére, de az egész, Árpád-korban gyökerező családra 
ráirányította a nemzet érdeklődését. Nem véletlen tehát, 
hogy a Batthyány birtokok nagy részének helyet adó 
történelmi Vas vármegyében is nagy figyelmet fordítot-
tak a megemlékezésekre, kiadványokkal tisztelegtek a 
magyar történelemben oly jelentős szerepet vállaló 
Batthyányak emléke előtt. 

/) Batthyányak nemzetsége Vas vármegyében című 
füzet1 tizenöt nemzedék jeles személyiségeivel foglalko-
zik és megállapítja, hogy „az igen terebélyes, ágas-bogas 
családfával büszkélkedő Batthyányak közül csupán 
30-35 jeles személyiség került ez ideig az érdeklődés 
homlokterébe." Hogy ez sok-e vagy kevés, azt más törté-
nelmi családokkal való összevetéssel lehetne eldönteni, 
de kétségtelen, hogy a Batthyányakról már 1651-ben, 
Zrínyi Szigeti veszedelmében is „országot támasztó" 
szerepben szólt az ének: 

Látom Bottyánit is, vállával országot 
Támasztja, s romlásra nem engedi aztot. 
Es noha ö nem vár senkitől jutalmot. 
Maga virtusábul nem vesz elegendő jot. 
A kiadvány ír a Batthyányak nemzetségének közép-

kori gyökereiről. Kővágóörs az első település, amihez 
kötődtek, nevüket pedig a XIV. sz. végén adományként 
szerzett Banyán településről kapták. Mátyás király idejé-
ben emelkedett fel a család, 1481-ben kapta címerét, 
amely elemeiben a mai napig változatlan. „Kék pajczs-
ban lenn természetes színű sziklaüregéből sörényes 
oroszlán fél testévelkiemelkedik, szájában egyenes kar-
dot tartva. A szikla tetején pedig fészkéből kiemelkedő, 
szétterjesztett szárnyú gödény (pelikán) látható, amint 
vérével táplálja három fiát. Siasakdísz: növekvő sárkány 
jobbjában kettős arany keresztet tart." A család 1628-ban 
kapott magyar bárói címet, majd 1630-ben grófi méltó-
ságot. Gróf Batthyány I. Ádám adott 1650-ben Körmend 
városának különleges jogokat nyújtó hajdúprivilégiu-
mot. Az őt követő nemzedékkel válik hercegi és grófi 
ágra a Batthyány nemzetség. Amint dr. Nagy Zoltán a 
bevezetőben megállapítja, „a Batthyányak minden nem-
zedékében akadt egy-egy olyan kimagasló személyiség, 
aki az osztályrészéül jutó nagy vagyonnal és hatalommal 
jól sáfárkodva, nem csak saját és családja érdekeit szol-
gálta, hanem a nemzet ügyéért is komoly áldozatokat ho-
zott." 

A kiadvány a jeles nemzetség két grófi és a hercegi 
ágának 37 kiváló személyiségét veszi számba és közöl 
róluk lexikon szócikk-szerű információkat. Van köztük 
várkapitány, föispán, dalmát-horvát-szlavón bán, tábor-
nagy, hercegprímás, megyéspüspök, feltaláló, miniszter, 
szemorvos, festőművész és - mint tudjuk - miniszterel-

1 Dr. Nagy Zoltán: A Batthyányak nemzetsége Vas várme-
gyében. Testis Temporis Az idő tanúja 19. Riadja Körmend Vá-
ros Önkormányzata. Körmend 2007. 48 old. 

nök. A család tagjai keveset kuruckodtak, de vitézül har-
coltak a török ellen, továbbá sokat építkeztek, alapítot-
tak, adományoztak. 

A Testis Temporis sorozat másik kötete2 az Első Fe-
lelős Magyar Minisztérium mártírsorsú elnökével foglal-
kozik. A grófi ágból származó gyermek már öt éves ko-
rában elvesztette édesapját, s horvát származású édes-
anyja nevelte. Bécsben nevelkedett, csak egyetlen évig 
tanult a győri bencés gimnáziumban. Jogot Zágrábban 
tanult, a katonaságot Itáliában és Stájerországban szol-
gálta. Nagykorúságát elérve rendbe tette apjától örökölt 
birtokait, s korszerű gazdálkodásba fogott. Az 1830-as 
évektől tudatosan készült a közéleti pályára, külföldi 
utakon pallérozta műveltségét és gyarapította gazdasági 
ismereteit. Társadalmilag kötelező fényűző életformáját 
feleségével egyetértésben igyekezett megtölteni szellemi 
és politikai tartalommal. 1839-től ö lett az országgyűlés 
főrendi ellenzékének vezéralakja, később középhelyet 
foglalt el és egyensúlyt igyekezett tartani Széchenyi és 
Kossuth eszméi között, bár az utóbbival nem mindig volt 
felhőtlen a kapcsolata. Eszméinek progresszivitását mu-
tatja, hogy 1847-ben felvetette a Habsburg Birodalom 
egészének alkotmányos átalakítását, 1848 februárjában 
pedig javasolta, hogy Horvátország belső ügyeiben hasz-
nálhassa a horvát nyelvet. 

Magyarország első független felelős kormányának 
1848 február 19-től elnöke ..született vezéregyéniség 
volt - írja róla Molnár András - , ám kevésbé a szavak, 
mint inkább a tettek embere, elsősorban gyakorlati poli-
tikus. kiváló szervező és irányító. Kortársai rendkívül 
büszke, öntudatos és magabiztos személyiségnek ismer-
ték Batthyányt (...), aki miniszterelnökként határozott, 
erős akaratú, nagyvonalú és nagy formátumú államférfi-
nak bizonyult." 

Jelentős szerepe volt a JellaCic elleni honvédelem 
megszervezésében, de mindvégig a békés politikai meg-
oldás híve volt, ezért október 2-án beadta lemondását. 
Az 1848 decemberében Magyarország ellen megindult 
osztrák támadás idején békeküldöttséget javasolt, ám 
Windisch-Grätz nem fogadta, majd 1849. január 8-án le-
tartóztatta „a diplomáciai mentességet már nem élvező, 
ám menekülni mégsem kívánó, tetteiért minden felelős-
séget vállaló grófot." Batthyány Lajos fölött illetéktele-
nül és törvénytelenül, koncepciós politikai perben ítélke-
zett az osztrák katonai bíróság Öngyilkossági kísérleté-
vel sikerült meghiúsítania, hogy ellenségei felakasszák, 
így golyó által végezték ki Magyarország első felelős 
miniszterelnökét. 

Molnár András gróf Batthyány Lajosról írt füzetét 
gazdag és kevéssé ismert képanyag egészíti ki. 

A harmadik, ugyancsak Körmenden megjelent kiad-
vány a Batthyányakról szóló kiállítás vezetője.3 Bemu-

2 Molnár András: Batthyány Lajos gróf. Testis 'temporis Az 
it/ölanú/ii n. Kiadja Körmend Város Önkormányzata. Körmend 
2007. 28 old. 

3 A Batthyányak nemzetsége, gróf Batthyány I ajns Vas me-
gyei emlékezete. Szerk.: Móricz Péter. Kiadja a Megyei Múze-
um Körmend 2007. 40 old. 
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tatja a Batthyány nemzetség különböző családfáit, majd 
foglalkozik a XVI. és XVII. századi Batthyány ősökkel, 
elsősorban a törökverő Batthyány I. Ádámmal, a család 
korai történelmének legkiemelkedőbb személyiségével. 
A Batthyány család az 1760-as években érkezett el hatal-
ma csúcspontjára: "Batthyány Lajos Emő nádor befolyá-
sa kiterjedt a magyar közigazgatásra, igazságszolgálta-
tásra és törvényhozásra; öccse Károly tábornagy révén a 
császári hadvezetésre és a későbbi királyok neveltetésé-
re; fia, József érsek révén pedig a katolikus egyházra." A 
Lajos és Károly testvérpár aztán példaképpé vált a száz 
később élt miniszterelnök előtt. 

Jelentős gazdasági és kulturális szerepet játszottak a 
nemzet életében XIX. századi kortárs Batthyányak is. 
Tódor a hajózás és a kereskedelem iránt érdeklődött, ne-
vét elsősorban egyik találmánya, a „víz ellenében úszó 
hajó" őrizte meg; Gusztáv a lóversenysport fejlesztésé-
ben jeleskedett; Kázmér a reformkorban és a szabadság-
harcban játszott jelentős szerepet. 

A kiállítás súlypontja természetesen gróf Batthyány 
Lajos miniszterelnökre került. Képzőművészeti alkotá-
sokon való megjelenése sokoldalúan mutatja be a jeles 
államférfit, mindennapjainak tárgyait, életének egy-egy 
mozzanatát. 

A kiállításvezető szerint „Batthyány Lajos miniszter-
elnökhöz mérhető, kiemelkedő személyiség volt dr. 
Batthyány-Strattmann László herceg" (1870-1931) 
szemsebész orvos, a „szegények doktora", aki köpcsényi 
és körmendi magánkórházában ingyen gyógyította a rá-
szoruló betegeket, s akit II. János Pál 2003-ban boldoggá 
avatott. 

íme, egy nagy múltú, nagytekintélyű, sokágú magyar 
arisztokrata család nemzete és hazája iránti szolgálatá-
nak néhány vetülete. Bízunk benne, hogy a Batthyány-
-emlékév elmúltával sem szűnik Körmenden és Vas me-
gyében e valódi nemességet hordozó család kultuszának 
ápolása. 

Hálás: Péter 

TÓTH DEZSŐ: 

Dákai emlékképek 

Dáka 648 lélekszámú dunántúli község. Pápától 
mintegy 6 km-re. Különös nevezetessége, hogy gazdag 
helytörténeti irodalma van dr. Tóth Dezső könyvtáros. 
Bél Mátyás-díjas helytörténeti kutató munkásága ered-
ményeként. Ugyanis ő irta és szerkesztette szülőfalujáról 
azt a tíz kiadványt, a Dákai füzeteket, amelyeket a Hon-
ismeret is ismertetett.' Ezekben alapos könyvtári és le-
véltári kutatások alapján feltárta szülőfaluja történetének 
egy-egy szeletét: a Batthyány-család Dákán, az iskola 
története, a leventemozgalom stb A közelmúltban meg-
jelent kötetével a falu életének képi megjelenítésére vál-
lalkozott. 

Ingmar Bergman Laterna magica című müvében sze-
replő fényképek nézegetéséből kiindulva csodálatos 
portrét rajzol a szüleiről. Azt gondolnánk, a fotók egy-
egy pillanatot örökítenek meg. De később sok-sok gon-
dolatot szülnek, gazdag érzelem- és gondolatfolyamatot 

1 Tóth Dezső: Dákai füzetek 1-10. ism. Kolozs Bamabásné. 
Honismeret. 2005. 4 sz. 126-128. old. 

képesek elindítani. A múlt megidézésével az emlékezés 
különös adományaként olyan élménnyel ajándékoznak 
meg bennünket, amit az írásos dokumentumok nem min-
dig adhatnak meg. Tóth Dezső szándéka nem lélektani 
portré. O szociográfiai hűségre törekszik szülőfaluja és 
az itteni emberi közösség bemutatásakor. 

A kötet szerkezete tematikus elrendezésű, dc a törté-
neti alapok áttekintését sem mellőzi. Ez ugyan nem túl 
gazdag anyag, éppen ezért ennek a fejezetnek a címe : 
„Morzsák a történelemből a XX. századig". Itt egyrészt a 
község területén előkerült régészeti leletekről (ezeket 
Pápán, a Gróf Esterházy Károly Kastély és Tájmúzeum-
ban őrzik) láthatunk képeket. Másrészt azokat az emlé-
keket ismerhetjük meg, amelyek azt bizonyítják, hogy a 
Dalkai Hathalmi család, Szapolyai István. Botka Ferenc, 
a Nádasdy-család, gr. Festetics Leó, majd özv. gróf Bat-
thyány Lajosné Zichy Antónia voltak a község és az itt 
található kastély birtokosai. 

A kastélyban írta az özvegy grófnő visszaemlékezé-
seit férjére és annak méltatlan kivégzésére. 1888-ban. a 
grófnő halála után, fia. Elemér örökölte a kastélyt, de el-
adta Ilona nővérének, aki Cinkotán lévő birtokáról gyak-
ran járt le Dákára. Kuriózumként tekinthetjük meg azo-
kat a fényképeket, amelyek Batthyány Lajos kései le-
származottjait (ükunokáját), a jelenleg Spanyolország-
ban élő Szécsényi Tamást és családját örökítik meg. Ok 
1990-ben meglátogatták a községet és őseik egykori kas-
télyát. 

A második fejezet faluképei azt mutatják be, milyen 
is volt ez az egyutcás falu a XX. század első felében. A 
„nevezetes" épületek : templom, művelődési ház, kocs-
ma, a „törvényház", a kovácsműhely mellett zsupptetős 
házak és pajták, amelyek az 1960-as évekig maradtak 
fenn Az épített környezet mellett fontos szerepet töltött 
be a falu életében a természeti környezet, a két tó, a kas-
tély parkja. Ugyancsak elmúlt időket idéznek a paraszti 
munkáról fennmaradt képek is: a lófogatos szántás, a ké-
zi aratás, a kender tilolása, a tehénfogatos szénahordás, a 
gőzgépes cséplés. Egykor mind nehéz, embert próbáló 
munkák voltak. 

A XX. század első felében csaknem ezer fős falu la-
kosait, az ország más településéhez hasonlóan, a nagy 
történelmi események tragikusan érintettek. Szinte re-
ménytelen vállalkozásnak tekinthetnénk hosszú évtize-
dek után, hogy a kivándorlásról, a világháborúkról, a le-
ventemozgalomról dokumentumokat találjon az ember 
az érintett családoknál. Tóth Dezső számára ez nem volt 
lehetetlen. Mivel szülei, nagyszülei is a faluban éltek, 
mély gyökerek, szerteágazó rokoni, baráti szálak, kap-
csolatok révén a falu „mindentudójaként" sikerült nem-
csak fotókat, de Amerikában kiállított születési anya-
könyvi kivonatot, világháborús levelezőlapot, vitézzé 
avatási emléklapot felkutatni és közzétenni. Az első és a 
második világháborúban részt vett dákaiakról a képeken 
kívül a legfontosabb adatokat is felderítette : születési és 
halálozási dátumokat, melyik hadszintéren harcolt, meg-
sebesült-e, mikor tért haza vagy mikor esett el. 

A kötet utolsó fejezeteibe rendezett képek - iskolai, 
kulturális és sportrendezvények, családi események - az 
előzőekhez viszonyítva derűsebbek, a dákai családok vi-
dámabb eseményeit mutatják be. Talán ezeket lehetett a 
legkönnyebb összegyűjteni. Hiszen az osztályokról, 
konfirmációkról, pedagógusnapokról, a futballmérkőzé-
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sekről, színjátszó csoportokról mindenki szívesen meg-
őrizte a fényképeket. A színjátszásnak évtizedes hagyo-
mányai voltak Dákán. A képek 1927, 1930, 1946 dátum-
mal szerepelnek. Többnyire népszínmüvek előadására 
került sor: Betyár Bandi, A gyűrűs zsidó, A falu rossza, 
A csizmadia, mint kísértet. Szinte úgy érezzük, Justh 
Zsigmond XIX. század végi pusztaszenttornyai paraszt-
színháza elevenedik meg előttünk. A színi előadásokat, a 
mulatságokat a Batthyány-kastély utolsó tulajdonosa, 
gróf Batthyány Ilona is nagyon szerette, és ha tehette, 
részt vett ezeken. Egy 1927-es felvételen öt magát is le-
fényképezték a csoport tagjaival Az 1940-es évék végén 
kulturális csoport már Tóth Dezső irányításával műkö-
dött, hiszen ebben az időben ő voll a helyi kultúrház 
igazgatója. 

A jelentős mennyiségű képanyagot témájuk szerint 
tizenkét egységbe rendezte a szerkesztő. Legnagyobb 
számmal a családi életképek szerepelnek 1920-tól kez-
dődően. A családi képek, ünnepségek, lakodalmak, bá-
lok, búcsúk, portrék, legnagyobb része amatőr felvétel, 
ám akad közöttük jó néhány, amelyek egy-egy emberi 
élet teljességét tárják elénk. 

A családi képek között természetesen szerepelnek 
műtermi fotók is, ezek beállítottságuk ellenére, ma már 
különlegességként hatnak. A két utolsó fejezet már szin-
te napjaink eseményeit mutat ja be: a dákai Szülőföld Ba-
ráti Kör rendezvényeit és a volt Batthyány-kastélyban je-
lenleg is működő szociális otthont. 

Nagy időegységet, a falu egész életét bemutató, je-
lentős képanyagot rendezett, rendszerezett ebbe a szép 
kiállítású kötetbe a szerkesztő. Tóth Dezső kincseket 
gyűjtött össze, amelyekből hajdani varázsokat ízlelhe-
tünk. 

Elénk tárja őket - ez az én szülőföldem. 
(Dákai füzetek, II. Szülőföld Baráti Kör. Veszprém 

2007. 228 old.) 
Kolozs Barnabásné 

A Visegrádi Országok ipari műemlékei 

Technical monuments of the Visegrád Countries. I. 
kötet. Szerk.: Hana SAMKOVÁ. (L'eskou komoru auto-
rizovanych inienyrú a technikú éinnych ve vystavbé. 
Praha, 2000. 184 old., II. kötet. Szerk.: HOLLO Csaba. 
Magyar Mérnöki Kamara. Budapest, 2004. 239 old. 

I. (Anjou) Károly magyar király 1335-ben hívta 
össze a visegrádi királytalálkozót, ahol a lengyel, a cseh 
és a magyar király Közép-Kelet-Európa kereskedelmi 
útvonalairól tárgyalt. Diplomáciai és trónutódlási kérdé-
sekben is egyetértésre jutottak, amivel fél évszázadra 
meghatározták Kelet-Közép-Európa helyzetét. A ki-
emelkedő jelentőségű tanácskozás a középkori magyar 
állam egyik központjában, a Duna fölött emelkedő vi-
segrádi királyi várban zajlott. A mai Visegrádi Négyek 
országcsoport elnevezése erre a királytalálkozóra utal 
Célja a kelet-közép-európai régió jelentőségének növe-
lése együttes diplomáciai és kereskedelmi döntésekkel. 
Az új visegrádi együttműködés Göncz Árpád magyar ál-
lamfő és Antall József magyar kormányfő kezdeménye-
zésére 1991-ben jött létre. Akkor a térség három rend-
szerváltó államát fogta át (Csehszlovákia, Lengyelor-
szág, Magyarország). Csehszlovákia felbomlásával 

(1993) a résztvevők száma négyre bővült (Cseh Köztár-
saság, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia). 2000-
ben állították fel a pozsonyi székhelyű nemzetközi vi-
segrádi alapot. Ez a V4 együttműködés egyetlen létező 
intézménye. Az együttműködést rotációs alapon a tagor-
szágok soros elnöksége koordinálja. Nagy nekilendülé-
sek és visszaesések jellemzik, elsősorban a politikai 
szférában mozog. Kétségkívül megkönnyíti azonban a 
határok menti együttműködést. Ebben a keretben építet-
ték újjá a második világháború óta romos Mária Valéria 
hidat a Dunán, Esztergomnál. Magyarország és Szlová-
kia között. 

A visegrádi országok mérnöki kamarái most olyan 
témával jelentkeztek, amellyel korábban a Duna Menti 
Tartományok és Megyék Kulturális és Tudományos 
Munkabizottsága is foglalkozott, az ipari műemlékekről 
indítottak könyvsorozatot. Első kötetéi 2000-ben a 
Cseh-, a másodikat 2004-ben a Magyar Mérnöki Kamara 
gondozta, jelentette meg. Az első kötet bevezetőjében 
Václav Mach, a Cseh Mérnöki Kamara elnöke utalt a 
tiszteletre méltó vállalkozás céljára: „Létezik egy sor 
igazán érdekes építmény, amely a saját idejében gyakran 
a technikai fejlődés csúcspontját jelentette. A publikáci-
óban a legérdekesebb építmények közül is csak néhány 
szerepel. Közös kiadványunk első lépés az építészettör-
ténet technikai színvonaláról való megemlékezés útján 
Ugyanakkor példa azon problémák közös megoldására, 
amelyek a közös történelem miatt gyakran nagyon ha-
sonlóak." 

A két kötet szerkezete azonos: országonként 6-6 ipari 
műemléket mutatnak be, írnak le valamennyi tagország 
nyelvén, a második kötetben angolul is. Gazdag a köte-
tek illusztrációs anyaga: a műemlékek korábbi és mai ál-
lapotát szemléltető tervrajzok, metszetek, fényképek te-
szik szemléletessé a bemutatást, térképek segítik a hely-
színeken történő jobb eligazodást. 

Ércbányákról, pénzverdékről, hidakról, vásárcsar-
nokokról, sóbányákról, lóvasútról, keskeny nyomtávú 
erdei vasutakról, Budapest millenniumi földalatti vasút-
járói, Szeged víztornyáról, Sopron pékmúzcumáról. Pá-
pa kékfestő műhelyéről és múzeumáról kapunk hírt az 
első kötetből. Olvashatunk még csehországi szélmalom-
ról, kovácsmühelyről, papírgyárról, Lengyelországból a 
wieliczkai sóbányáról. Szlovákiából Selmecbánya ipari 
műemlékeiről, látnivalóiról. 

A második kötet a visegrádi együttműködés jelkép-
ének is tekinthető esztergom-párkányi Mária Valéria híd 
bemutatásával indul. Több mint 56 évvel háborús pusz-
tulása után. 2001-től ismét közúti híd köti össze a Duna 
jobb partján fekvő magyarországi Esztergomot a Duna 
bal partján elhelyezkedő szlovákiai Párkánnyal. Ebben a 
kötetben összehasonlíthatjuk a komáromi erődrendszert, 
a przemyéli erőddel, amelyekről apáink, nagyapáink vi-
lágháborús elbeszéléseiből hallottunk, vagy a csehorszá-
gi Doboroäov erőddel, amely a Wehrmacht 1938-as be-
vonulásáig el sem készülhetett teljesen. Ugyanígy alkal-
munk adódik a morvaországi adamovi őskohó, Szlováki-
ából a mecenzéfi hámorok, Magyarországról a Diósgyőr 
környéki, ómassai, újmassai őskohók összehasonlításá-
ra. Az első kötetből a t e ské Budejovice ? Linz lóvasút-
ról, a másodikból a 

Pozsony-Nagyszombat között 1837-1846 között 
épült lóvasúti vonalról kapunk tájékoztatást. Szlovákia 
ipari műemlékeinek sorából az Eperjes-sóvári sófözde. 
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az ógyallai csillagvizsgáló, a körmöcbányai pénzverde is 
bemutatásra került. 

Csak néhány példát ragadtam ki a visegrádi orszá-
goknak a két kötetben bemutatott 48 ipari műemléke kö-
zül, de ebből is látszik a számos hasonlóság, az egymás-
sal párhuzamos, nagyjából azonos szintet elért műszaki 
fejlődés. Régiónkban összeköti, egymáshoz közel hozza 
ezeket a műemlékeket az is, hogy tervezőjük, építőjük, 
tulajdonosuk gyakran német volt. A német mérnökök, 
mesterek együtt dolgoztak a lengyel, cseh, szlovák és 
magyar munkásokkal, közösen jutottak el az ipari fejlő-
désnek arra a lépcsőfokára, amelyre a két kötet szerzői, 
kiadói méltán büszkék lehetnek. 

A sorozat következő két kötetét Lengyelország és 
Szlovákia fogja kiadni, hasonló beosztásban, így össze-
sen 96 jelentős ipari műemlék bemutatására kerülhet sor. 
Holló Csaba, a Magyar Mérnöki Kamara alelnöke, a má-
sodik kötet főszerkesztője írta a sorozatról: „Mind a 
négy ország érdekeit együttesen szolgálja azzal, hogy 
megismerteti a hasonló történelmi-gazdasági folyamato-
kat átélt szomszédos országok nevezetes műszaki emlé-
keit a saját országban megtalálhatókkal párhuzamosan. 
Az egymás szellemi és tárgyi kultúrájának minél alapo-
sabb megismerése pedig egymás kölcsönös megbecsülé-
séhez és baráti kapcsolatok kialakulásához vezet. Minél 
többet ismerünk meg a másik nép életéből, szellemi és 
technikai teljesítményéből, kultúrájából, annál kisebb a 
tájékozatlanságból táplálkozó előítélet, annál kevésbé 
nyerhet teret a politikai machinációk szította etnikai el-
lenszenv, ami remélhetőleg a közös Európában a szemét-
kosarakba kerül, könyvünk pedig reményeink szerint a 
mérnökség és a műszaki kultúra iránt érdeklődők köny-
vespolcának féltve őrzött kötetei közé." Ennél szebben 
magam sem tudnám ajánlani a visegrádi országok hatá-
rain belül és kívül élő érdeklődőknek ezt a friss száza-
dunk szellemében fogant könyvsorozatot. 

Lukács László 

Könyv a legkelet ibb Fehérvárról 

A régi magyar határtól alig néhány száz km-re, 
Odesszától délkeletre egy órányi autójárásra fekszik a 
több mint 2500 éves Akkerman városa. A táj földrajzi 
adottságainál fogva a legkülönbözőbb népek (ókori gö-
rögök és rómaiak, szkithák és szarmaták, kunok és ide-
vetődő genovaiak, tatárok és törökök) kedvelt időző 
vagy letelepedési helye lett. Ezért maradt fenn annyiféle 
neve (Tirasz, Belgorod, Mavrakasztro, Monkasztro, 
Cetatea Alba, Akkerman), ami mind fehérvárat jelent. A 
közeli Iassi-t Jászvásárnak elnevező eleink ennek a 
Dnyeszterfehérvár nevet adták. Ez volt tehát a legkele-
tibb Fehérvár, míg a legnyugatibb a Gyula-, a Nándor- és 
a Székes- után az Adria partján emelt Tengerfehérvár. 

A recenzált könyvnek a borítékra kivitt címe megle-
hetősen hosszú, mivel idézet az egyik benne közölt do-
kumentumból: „Ez az erőd olyan, hogy egyik felől sem 
lehet megközelíteni..." s még ezt követi a ténycím: 
„Belgorod-Dnyesztrovszkij és környéke a kortársak 
visszaemlékezéseiben". Ehhez képest a terjedelme rö-
vid, kereken 100 oldal. A szövegeket válogatta, szer-
kesztette, a bevezetőiket és a kommentárokat Fjodor 
Szamojlov, az Odesszai Nemzeti Egyetem történész do-
cense írta. 

Kilenc, félezer év alatt keletkezett szöveg áll itt egy-
be. Ezeknek, mint Szamojlov írja, a jellege, hitelessége 
és információgazdagsága fölöttébb különböző. 

Gilbert de Lannoix francia diplomata a XV. szd. ele-
jén jár erre. Figyelmét a városban élő különböző népek 
foglalkozásai és erkölcsei kötik le. 

A magyarországi utazásairól is jól ismert Evlia Cse-
lebi a XVII. szd. közepéről jegyez föl értékes történelmi, 
földrajzi, néprajzi és filológiai tényeket a városról. 

Jurij Dolgorukov herceg, tábornok már az 1787— 
1791. évi orosz-török háborúnak a városhoz kötődő ese-
ményeiről, köztük a város kapitulációjáról irhát. 

Ivan Liprandi, Puskin honfi- és kortársa a költő itteni 
látogatásáról és a helyi társaság életéről közöl értékes 
tudnivalókat. 

Nyikolaj Nagyezsgyin moszkvai író és szerkesztő, 
akiről tudjuk: a besszarábiai utazása kapcsán a csángók-
kal is találkozott, itt nem csupán a városról, hanem a kör-
nyező vidék természeti érdekességeiről, pl. a nevezetes 
morotváról, a limanról is ir. 

Oszip Csizsevics herszoni földbirtokos a korabeli ví-
zi vadászatról szóló ismereteinket gazdagítja. 

Sokrétű anyagot őrzött meg a város és a táj minden-
napi életéről, a különböző társadalmi rétegek erkölcsei-
ről és szokásairól az ismert néprajztudós, Alekszandr 
Afanaszjev-Csuzsbinszkij. 

A középiskoláit a városban végzett Alekszandr 
Kocsubinszkij odesszai történészprofesszor rövid ön-
életrajzi részlete a tanintézet belső életét festi. Őt, mint 
megtudjuk, a város díszpolgárává is választotta. Színes 
egyéniségéhez Ivan Linnyicsenko szlavista professzor 
ad új vonásokat emlékezéseiben. 

Mindebben természetesen az itt, sajnos, tételesen fel 
nem sorolhatott részletek az igazán érdekesek. Közülük 
legalább megemlíthetők a magyar vonatkozások. 

Az első tulajdonképpen negatív, ti. ott nem tartják 
nyilván a városnak a címünkben idézett magyar nevét 
(legalábbbis a könyvben nem szerepel). 

Cselebi felidézi, hogy Fogaras várában olvasott 
Akkermanról a magyar krónikákban. Liprandi az egykor 
az innen nem messzire lévő Tomiba száműzött Ovidius 
kapcsán ír arról, hogy ott volt egy helység, melyet a ma-
gyar történészek Tomis-varnak neveztek. Nagyezsgyin a 
Kárpát-medence őstörténetéhez említi Lysimachos had-
járatát a Tisza és a Dnyesztr között élő géták ellen. 
Ugyanő a város nevében lévő színjelölés kapcsán idézi 
az orosz őskrónika szavait a „fehér ugorokról". 

Három tucatnyi illusztráció (néhány metszet, zöm-
mel fénykép, köztük nem kevés a XIX. századból át-
mentve) segít vizuálisan is felidézni a szóban forgó hely-
színeket és embereket. A borító kitűnő minőségű mai 
fényképeken hozza közel a viharos történelmet látott 
erőd falait. 

Szamojlov könyvei a történelmi tegnapnak a tegnap-
előttről kialakított, s már-már elfeledett, személyes han-
gú ismereteit emelik át a mába, a holnap olvasói számára 
is. Jó lenne hasonló műfajú magyar könyveket is olvasni. 

(Asztroprint kiadó, Odessza, 2002.) 
Fenyvesi István 

* Először Liprandi utal a régi helyi legendára, mely szerint a 
római költő számkivetésének helye éppen Akkerman lehetett 
(hogy ti az Puskint is foglakoztatta). részletesen viszont 
Afanaszjev-Csuzsbinszkij cáfolja azt meg az Odessza és 
Akkerman között fekvő Ovidiopol(l) község kapcsán. 
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