
KÖNYVESPOLC 
Párhuzamok -
II. Rákóczi Ferenctől Esterházy Jánosig 

., Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre, 
amely meg tudja becsülni nagyjait és amelynek mindig 

szeme előtt lebeg azok példát adó munkássága!" 
Esterházy János 

A magyar történelem két jeles felvidéki személyisé-
gére emlékező kötet jelent meg a közelmúltban Király-
helmecen. „Méltó és nemes elgondolás, hogy a magyar 
nemzet két nagy fiának, II. Rákóczi Ferenc és Esterházy 
János emlékezetét őrizni hivatott emlékkonferencia és 
szoboravató ünnepség megrendezése után, a Király-
helmecen működő Lorántffy Zsuzsanna Társulás egy 
kötet megjelenésével koronázza meg eleddig is elisme-
résre méltó tevékenységét." - írja előszavában a kötet 
egyik szerkesztője Molnár Imre. 

II. Rákóczi Ferenc oly sok történelmi személyhez ha-
sonlóan a zempléni táj szülötte. Az egész magyarság, s a 
Kárpát-medence más nyelvű s különböző vallású népei 
is vezérlő fejedelmükként tisztelték. Követték az általa 
küldött zászlót, melyre ., Istennel a hazáért és a szabad-
ságért " íródott. Tudták, hogy a szabadságharcban meg-
fogalmazott célok mindannyiuk érdekét, jövőjét szolgál-
ják. II Rákóczi Ferenc személye beépült a magyar nép, s 
a Kárpát-medence minden népének hagyományába. 
Ugyanakkor a fejedelmet is különleges szálak kapcsol-
ták országához, népéhez. Cselekedeteit, tetteit áthatották 
a ma már magasztosait hangzó gondolatok: A hatalom 
felelősség, az uralkodás szolgálat. 

Esterházy János korát megelőző politikusa volt a XX. 
század első felének. Még nem volt húsz esztendős, mi-
dőn a trianoni béke szétszabdalta a magyarságot. Alig 
harmincévesen a csehszlovákiai magyarság meghatáro-
zó történelmi személyiségeink egyike, majd vezető poli-
tikusa lett. Az általa képviselt értékek és eszmék - em-
berijogok, kisebbségvédelem, tolerancia-csak a közel-
múltban váltak a politikai képviselet tudatosan vállalt 
eszközeivé. Esterházy János helyén maradt és a jogvédő 
szerepét vállalta az 1939 utáni Szlovákiában is. 1945 
után 12 esztendőt töltött büntetőtáborokban, börtönök-
ben. 

2007-ben II. Rákóczi Ferenc és Esterházy János 
szobrot kapott a Királyhelmecen. Mindkét szobor i f j . 
Szabó István benczúrfalvai szobrász alkotása. A szobor-
avatásokhoz történelmi konferenciák kapcsolódtak. A 
Párhuzamok a két tanácskozás anyagát dolgozza fel. A 
szobrok, konferenciák s a kötet kiadásának kezdemé-
nyezője Pásztor István a Lóránttfy Zsuzsanna Polgári 
Társulás elnöke, a Bodrogköz és Ung-vidék parlamenti 
képviselője. 

A Párhuzamok címmel megjelent kötet három jól el-
különíthető részre tagolódik. Az első egységben ..Tanul-
mányok" olvashatók. R. Várkonvi Ágnes akadémikus, 
Széchenyi-díjas történész ., Közép-Európa II. Rákóczi 
Ferenc politikájában " című írásában kiemelte, hogy a 
térségben lévő országokkal való konföderáció gondolata 
végigkísérte a magyar politikai gondolkodást. Czigány 
István a Hadtörténeti Intézet igazgatóhelyettese „A Rá-
kóczi-szabadságharc liadseregé"-l bemutató tanulmá-

nyában kiemelte, hogy a szabadságharc legfontosabb 
társadalmi és gazdasági bázisa mindvégig Felső-Ma-
gyarország illetve a Tiszántúl volt. Tamás Edit sárospa-
taki történész-főmuzeológus „II. Rákóczi Ferenc és Sá-
rospatak" című tanulmánya a család birtokközpontját, a 
szabadságharc egyik politikai központját mutatta bc. 
Balassa Zoltán kassai újságíró, történész „Kassa és a 
Rákócziak" című írásában a XVI-XVIII. századi törté-
netét tekintette át a városnak. Mészáros Kálmán a Had-
történeti Intézet és Múzeum történésze „Az Esterházyak 
a Rákóczi-szabadságharcban" című írása a család fel-
nőtt tagjainak szabadságharcban játszott szerepét foglal-
ta össze. 

A kötet második egységében ..Emlékbeszédek" idé-
zik fel a királvhelmeci Rákóczi és Esterházy ünnepségek 
hangulatát. Rákóczi üzenetei címmel olvashatjuk Duray 
Miklós parlamenti képviselő a Rákóczi szobor avatása 
alkalmából 2007. november 10-én mondott ünnepi be-
szédét. Martényi Árpád II. Rákóczi és Esterházy János 
című írása mindkettőjüket példaképként állítja a Szövet-
ség tagsága és a magyarság elé. Fontosnak érzi hangsú-
lyozni, hogy Rákóczi és Esterházy szellemi hagyatéké-
nak őrzése a Rákóczi Szövetség által tudatosan vállalt 
feladat. Ő az aki írásában valójában párhuzamot von, s 
Rákóczi és Esterházy életét eseményről eseményre kö-
vetve magyarságukat és kereszténységüket hangsúlyoz-
za. Rákóczi és a Rákóczi Szövetség című írásában Marté-
nyi Árpád a Szövetség titkáraként a határokon átívelő ci-
vil szervezet munkáját, programjait is bemutatja. Az 
Emlékbeszédek fejezet írásai sorába került be Duray 
Miklós az MTA Kisebbségkutató Intézete és a Rákóczi 
Szövetség által szervezett budapesti Esterházy-konfe-
rencián ..Ki volt Esterházy János? " címmel elhangzott 
előadása. A királyhelmeci Esterházy ünnepségen a mai 
politikusok az előttük álló feladatokat is felvázolták 
Duka Zólyomi Árpád európai parlamenti képviselő a 
fontos évfordulóra emlékeztetett, Esterházy János halá-
lának 50. évfordulójára címezte számvetését. Csáky Pál 
parlamenti képviselő határozott véleményét fejezte ki 
2007. december 2-án a szoboravatáskor: Esterházyt re-
habilitálni kell1 Az emlékbeszédek során a témát legin-
kább ismerő történész tanulmánya zárja. Molnár Imre 
Esterházy János életrajzának kutatójaként, több tanul-
mány, könyv szerzőjeként e kötetben egy sokatmondó 
címmel foglalta össze írását., £g}> magyar gróf a keresz-
ten ". 

Nagypéntek és a kereszt központi motívuma a kötet 
harmadik egységének is (Melléklet). Siposhegyi Péter az 
irodalom eszközével alkotott a lélekbemarkoló müvet 
Esterházy Jánosról. Ugyanakkor kiderül, hogy hihetet-
len mélységben ismeri a korszakot, a gondolkodó, tépe-
lődő keresztény embert, Esterházy életének mozzanata-
it A „Hantjával sem takar" című egyszemélyes dráma, 
mely alcímében János Passió, a húsvéti ünnepkörbe he-
lyezi Esterházy János életét. 1936 és 1957 között követi 
végig a töhöst. Minden stáció más évben, más történel-
mi szituációban játszódik. Folyamatosan változnak az 
Esterházyt körülvevő személyek, kiknek kiléte a szerző 
nagyszerű munkája nyomán egyértelműen azonosítható. 
Hozzájuk intézi gondolatait a folyamatosan beszélő, té-
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pelödő Esterházy. A melléklet utolsó részében Ester-
házy János keresztútja cím alatt részleteket olvashatunk 
Esterházy János börtönleveleiből, beszédeiből: My-
cielskiné Esterházy Mária naplóbejegyzéseiből, levelei-
ből; Zofia Mycielska emlékezéseiből és Frantisek 
Miklósko Arisztokraták című írásából. 

A kötet a Szlovák Kulturális Minisztérium a Kisebb-
ségi kultúra 2008 program keretében nyújtott támoga-
tásból jelent meg 2008 végén. 

Dr. Tamás Edit 

EPERJESSY ERNŐ: 
Őrtilosi hiedelmek és mondák 

Az MTA Néprajzi Kutatóintézete kiadásában megje-
lenő, küllemében megújult Folklór Archívum 21. kötete 
Eperjessy Ernő dél-dunántúli gyűjtéseit adja közre. E 
nagy múltú, három és fél évtizedes múltra visszatekintő 
könyvsorozat mára a magyar szövegfolklorisztika egyik 
„zászlóshajójává" vált, hiszen a 2001 -ben indult Magyar 
Népköltészet Tára mellett manapság ez az egyetlen 
olyan néprajzi kiadványsorozat, amely profiljából adó-
dóan recens gyűjtéseket, folklórszövegeket gyűjtemény 
formában megjelentet. Eperjessy Ernő kötete a kultúrák 
találkozásának, a magyar-délszláv interetnikus kapcso-
latoknak beszédes és egyszersmind különleges példája. 
Somogy megye délnyugati csücskében, a Dráva és a 
Mura találkozásánál, a Dráva magyarországi oldalán 
fekvő Őrtilos a XX. század elején még többségben hor-
vátok lakta település volt, és közvetlen környezetében is 
zömmel horvát községekkel érintkezett. A fél évszázad-
dal később végzett folklórgyűjtés már a gyorsuló ütemű 
nyelvvesztés folyamatát rögzítette - igazán azonban at-
tól válik vérbeli kuriózummá e munka, hogy a nyelvi 
asszimilációt és a délszláv kulturális elemek visszaszo-
rulása szinte egyáltalán nem követte. 

A 441 folklórszöveget felölelő gyűjtemény másfél 
évtizedes kutatómunka eredménye. Eperjessy Ernő 
1948-1964 között élt és dolgozott tanyai tanítóként 
Örtiloson, illetve az ahhoz tartozó külterületi szórvá-
nyokban, Asszonyváron és Szentmihályhegyen. Gyűjté-
sei is akkortájt a határ menti helyzetnek betudhatóan 
rendkívül zárt település(ek)ről, többségében Szent-
mihályhegyről származnak. Az 1960-as évek elején már 
komoly tapasztalatokkal a háta mögött, professzionális, 
magnetofonos gyűjtést végző fiatal kutató mondhatni 
korát messze megelőzve az antropológiai irodalomban 
oly sokszor leírt állomásozó terepmunkái valósította 
meg, jóllehet ez a résztvevő megfigyelés csak a gyűjtés 
utolsó éveiben vált tudatos kutatássá. A lokális miliőbe 
való belehelyezkedést nagyban megkönnyítette a kutató 
jártassága a horvát nyelvben, még akkor is, ha a második 
világháborút követő évekre Őrtilos, a településközpont 
már magyarrá vált, ám a külterületek lakossága még 
használta a horvát nyelvet, s az 1950-1960-as években 
az ott lakók jellemzően kétnyelvűek voltak. 

Eperjessyt mint kutatót azonban e nyelvi és etnikai 
sokszínűségen túlmenően elsősorban a helyi népi kultú-
ra sokszínűsége érdekelte, az a gazdag és heterogén 
folklóranyag, amelyben a horvát, a dél-dunántúli ma-
gyar, a cigány keveredett, sőt nyomaiban még erdélyi 
folklórelemek is beleszüremlettek Eperjessy gyűjtemé-
nyének fő erénye a közölt anyag leletmentésén kívül an-
nak sok tekintetben egyedülálló interetnikus jellemzői-

ben rejlik. Az utóbbi évtizedek folklórgyüjtései között 
mindössze Fehér Zoltán ugyancsak magyar-horvát relá-
ciójú bátyai gyűjtései kínálkoznak párhuzamként, ám e 
dél-somogyi korpusz a bácskainál már csak földrajzi 
fekvéséből adódóan is jóval sokrétűbb hagyományanya-
got mutat be. Eperjessy találó megfigyelése, hogy míg a 
Dél-Dunántúlon a magyar népzene gyakorolt uralkodó 
hatást a környékbeli horvátok zenéjére, a néphit-elemek 
tekintetében a vegyesen lakott községekben fordított fo-
lyamat zajlott le: a horvát nép hiedelemvilága hagyott 
jellegzetes nyomot a helyi magyarok népi képzeletében 
(sok esetben még némely hiedelemalakok és hiedelem-
lények eredeti szláv megnevezését is átvéve). Az őrtilosi 
gyűjtés további meghatározó tapasztalata, hogy a horvá-
tok hiedelemvilága sokkal gazdagab, mint a magyar, az-
zal a sajátos, interetnikus szempontból szinte egyedülál-
ló vonással, hogy a két nép néphit-elemei nem szorítot-
ták ki egymást, hanem egymás mellett, egymással köl-
csönösen integrálódva éltek - lényegében ez az egyik 
eredője a már említett tematikai változatosságnak és kul-
turális sokszínűségnek. 

Az Ortilosi hiedelmek és mondák címmel közreadott 
441 folklórszöveg műfajilag túlnyomórészt hiedelem-
mondákat ölel fel, s egyaránt részét alkotják a mondafej-
lődés esztétikai fokozatait képviselő narratívumok: fa-
bulátok, memorátok és diték, azaz (a von Sydow-i termi-
nológiát magyar olvasatban kifejezve): esztétikailag ki-
kristályosodott vándomiondák, költői jegyeket is tartal-
mazó élményelbeszélések és folklórelemeket is hordozó 
közlések. Legnagyobb arányban a középső csoportot 
képviselő szövegek Továbbá mintegy függelékként a 
helyi jelesnapi szokások és hiedelmek szövege, valamint 
mintegy tucatnyi, a környékbeli településekre vonatko-
zó falucsúfoló történet. 

Eperjessy könyvének első egysége a helyi történeti 
mondákból közöl egy csokorra valót. E fejezet a gyűjte-
mény egészéhez mérten valamelyest szegényesnek hat, s 
nem zárható ki annak a lehetősége, hogy a más témacso-
portokhoz képest kevésbé szisztematikus adatrögzítés 
miatt alakult így. Összességében azonban, ha jelzéssze-
rűen is, felölelik c mondai alműfaj legjellegzetesebb 
csoportjait (alapítási mondák, hősök, háborúk, legendák, 
bűn és bűnhődés stb.), sőt néhány helyi különlegességet 
is rejtenek. Ilyen mindenek előtt a helyi Zrínyi-monda-
kör, amelyben a szigetvári hős és a költő-hadvezér alak-
ja kontaminálódott (lásd az Őrtiloshoz földrajzilag köze-
li, a törökök által lerombolt Új-Zrínyivár szerepét). No-
ha a vidék XVII. századi elnéptelenedése miatt ez eset-
ben csak közvetett folklorizációról beszélhetünk, mégis-
csak feltűnő a Szent László-hagyománykörrel is rokon-
ságot mutató Zrínyi-kút több változatban is élő mondája, 
továbbá a vallásos tárgyú elbeszélések sorában a kör-
nyék Árpád-kori búcsújáró helyével, Segesddel kapcso-
latos kiterjedt legendahagyomány. Az őrtilosi történeti 
mondák harmadik fő témacsoportját az elődök által már 
ténylegesen is megélt történelmi közelmúlt eseményei 
jelentik, mint az „illérek" 1848-as átvonulásának és ön-
kényeskedéseinek helyi emlékei, amelyek igazán figye-
lemre méltó módon a helyi horvátok körében is negatív 
konnotációban maradtak fenn. 

A kötet a honi hiedelemkutatás fontos műve, jelzi ezt 
az is, hogy a Kárpát-medence területéről alig két-három 
olyan település ismert, ahonnét az itt közölt 360 hiede-
lemszövegnél több szöveg jegyeztetett fel. E mélyfúrás 
pedig nem csupán mennyiségi értelemben imponáló, ha-
nem legfőképpen azért, mert kifejezetten sokszínű és az 
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1950-es években még javarészt funkcionalitásában élő 
helyi hiedelemvilágot tárt fel, s benne megannyi folklo-
risztikai különlegességet, helyi ritkaságot, archaikus 
folklórelemet. A továbbiakban - a teljeség igénye nélkül 
- néhány ilyen folklórjelenségre kívánom ráirányítani a 
figyelmet. 

Bevezető tanulmányában Eperjessy Ernő is kifejti, 
hogy az őrtilosi köznyelvben számos horvát néphit-elem 
eredeti horvát megnevezésével van jelen, több esetben a 
délszláv elnevezés - noha létezne magyar megfelelője is 
- kizárólagossá lett, és esetenként e szöveghagyomány 
kapcsán a kétnyelvű megnevezés használata is megfi-
gyelhető (mint a sárkány és a garabonciás helyi horvát 
megnevezései). Ez utóbbi kifejezések közé tartoznak az 
égnyílásról, a megnyíló égről (olpreteno nebo) szóló 
mirákulumszerű szövegek, melyek ugyan nem ismeret-
lenek más tájak magyar folklórjában sem. ám a folklór-
gyűjtésekben rendkívül ritkán szerepelnek. Ugyanez 
mondható el a különféle mitikus füvekről szóló népi 
szövegekről - e témacsoport a délszláv folklórban a ma-
gyar anyagnál jóval kiterjedtebb, s a magyar nyelvterü-
leten markáns módon csak a pásztorság hiedelemvilágá-
nak a részeként maradt fenn. 

Körner Tamás kutatásai világítottak rá arra, hogy a 
magyar néphit legtöbb sajátossága, hogy abban a külön-
féle helyi szellemek, természeti démonok és más szel-
lemlények helyett a természetfeletti képességű-erejü 
személyekről szóló történetek vannak többségben. Nem 
úgy az őrtilosiak hiedelemvilágában, ami megint csak e 
horvát-magyar szimbiózis konkrét néprajzi jele. így ki-
fejezetten gazdag az őrtilosiak néphite a különféle kísér-
tetszerü démonikus lényekben, ártó szellemekben. 
Ezeknek az ijesztő lényeknek (lásd még: strasilók) meg-
jelenési formája szinte megszámlálhatatlan az őrtilosi 
néphitben. E természetfeletti lények nagyszámú alakvál-
tozásán kívül azonban kivált az figyelemre méltó elem -
és ez megint csak horvát hatás - . hogy a Dráva menti tá-
jakon e hiedelemlények funkcionalitásukban is sokszí-
nűek. Miként a gyűjtések idején még közkeletű horvát 
szólást idézi a szerző: „Minden órának megvan a maga 
ereje". 

A kísértet képzetkörébe tartozik az az európai néphit-
ben általánosan elterjedt hiedelemlény is, amit a magyar 
folklór gyertyás, lámpás, lidércfény, tüzes ember néven 
tart számon, ám a tárgyalt faluban a magyar adatközlők 
is a horvát jövevényszóval, a szvecsár, szfecsár elneve-
zéssel illették. Más kísértetformákkal ellentétben a 
szvecsár nem kimondottan ártó szellem, s több hiede-
lemszöveg szerint is a földet hamisan mérő mérnökök 
lelkei jelennek meg éjjeli gyertyafény formájában. Az 
1960-as évek elején még gazdag őrtilosi kincsmonda-re-
pertoár internacionális eleme a földbe ásott arany ki-
gyulladásáról szóló hiedelem, Ortiloson azonban ez a 
képzet is sajátos, délszláv árnyalatú megfogalmazást 
nyert, amit leginkább e természetfelettinek tartott jelen-
ség megnevezése (pénzvirágzás, virágzó pénz) jelez, tü-
körfordításaként a magyarok körében is a megfelelő hor-
vát megnevezésnek. 

A táji/őrtilosi sajátosságok sorában külön is figye-
lemre méltó a zákányi rossz papok bünhődéséről, illetve 
a beleznai szentember túlvilágjárásáról szóló mondacso-
port. valamint az a papi stóla mágikus erejébe vetett hit, 
mely e mondákban még egyértelműen a középkori népi 
vallásosságban gyökerezik. Hasonlóképpen a legenda-
hagyomány határterületein foglalnak helyet mindazon 

népi elbeszélések, melyek az egyházi ünnepek meg-
szentsegtelenítésének tabuját hangsúlyozzák. E folklór-
szövegek egyik típussá érett változata a karácsonyi va-
dászat tilalmáról szól, benne a vadászt megfenyegető 
nyúl bizarr motívumával. E narratívtípus ismereteink 
szerint a magyar folklórban mindössze a Dél-Dunántúl 
egyes tájegységein ismert, s lehetséges, bár nem bizo-
nyított, hogy e képzetkör is délszláv hatásra terjedt el. 

Egyértelmű ellenben a kulturális elemek áramlási irá-
nya, az átadás-átvétel kérdése számos további folklórje-
lenség esetében. A szlota mint állatpusztító démon 
Ortilos szűkebb környékén kívül nem ismert a magyar 
néphitben. Viszonylag szórványos az előfordulásuk a 
magyarság hiedelemvilágában a különféle vízi lények-
nek is - nem úgy a horvátoknál. Eperjessy gyűjtéséből 
kiviláglik, hogy a Dráva és a Mura közelségének betud-
hatóan e lényeknek számos előfordulási formájuk is-
mert, melyeknek a sellö/vízitündér mindössze az egyike, 
s nem is a legjellegzetesebbike. Még egyértelműbben a 
Balkán, sőt a több ezer éves antik műveltség öröksége a 
görög kentaur alakjával azonos, félig ember, félig ló ala-
kú erdei nyilas (horvátul strelac) esetében, aki az 
őrtilosiak szerint a vadállatok védelmezője/védőszelle-
me: az erdőben él, és hosszan tartó álomba merül az a 
vadász, akit a nyilával eltalál, megsebez. Az ógörög 
moirák és római párkák megfelelői azok a sorsasszo-
nyok (sudjenicák, azaz ítélők) is. akik a Balkánon széles-
körűen elterjedt néphit szerint az ember születésekor an-
nak leendő sorsa felől döntenek S noha hasonló sors-
mondák - klasszikus szépségű fabulátokként - a magyar 
nyelvterület archaikusabb vidékeiről is szórványosan is-
mertek (Gömör, Gyimes, Moldva), a sorsasszonyok mo-
tívuma Örtiloson kívül a magyar lolklórszövegekben 
nincs jelen. Nem úgy a beás cigányok folklórjában, 
akiktől Eperjessy több, meseszerűvé színezett sors-
asszony-mondát is feljegyzett, továbbá beszédes adato-
kat az őrtilosi cigányoknak az esküvel és átokkal össze-
függő képzetkörére. 

Eperjessy Ernő gyűjteményének bár nem szerves ré-
sze, sajátos színfoltját alkotja az a fejezet, amely külön-
féle erdélyi néphit-szövegeket ad közre. E narrativumok 
adatközlője ugyanaz a személy, a gyűjtő egy tizennégy 
esztendős tanítványa, aki a segesdi szociális otthonban 
hallotta azokat öregségükre oda került erdélyiektől. No-
ha ennél többet nem tudhatunk meg a hiedelemszövegek 
forrásáról, az erdélyi néphit ismeretében az eredeti adat-
közlők székelyek, valószínűleg csíki székelyek lehettek. 
Amiért e kicsiny hiedelem-blokk igazán figyelemre 
méltó, az ez esetben is a szövegekben felfedezhető ar-
chaikus elemek és folklór kuriózumok sora. így a már 
említett, kentaurszerű erdei nyilas, az ógörög Pegazust 
idéző háromlábú szárnyas táltos kabala, a vízi lények er-
délyi megjelenési formáit tovább bővítő viziszulák és 
vizimámor, avagy az erdélyi néphitben a XIX. században 
még nagyobb szerepet kapó természeti démonok közül 
folklór reliktumként felvillanó, a vadászokat segítő er-
dei szörnyeteg, valamint a hegyomlásokat, lavinákat 
előidéző hegyi szellem, a zombor tűnik fel e folklórszö-
vegekben. S hogy a gyűjtemény évezredeket átfogó íve 
teljes legyen, a kötet végén Eperjessy egy kortárs monda 
keletkezésének a körülményeit is közreadja, frappánsan 
igazolva azt a tételt, hogy még a tömegtársadalmak és a 
tömegkultúra korában is születnek hiedelmek, hiszen a 
folklór, mint olyan, nem múlik el. mindössze folyamato-
san változik, aktualizálódik, újjászületik egy másik for-
mában, szerepkörben. 
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Eperjessy Ernő nagyszerű kötete, az Őrtilosi hiedel-
mek és mondák noha látszatra csupán egyike az utóbbi 
évtizedekben napvilágot látott hiedelemköteteknek és 
népköltészeti gyűjteményeknek, a feltárt folklóranyag 
milyensége és minősége folytán megkülönböztetett fi-
gyelmet érdemel. És noha mindössze egyetlen dél-so-
mogyi település folklóranyagát reprezentálja, gyűjtemé-
nye átível korokat, tájakat, népeket, országhatárokat, 
olyan kulturális örökséget tárva fel, amely harmonikussá 
olvadt ötvözetben egyszerre két európai nemzetnek is 
sajátja. 

(Bp. 2009.) 
Magyar Zoltán 

Szántód monográf iája 
Szerk. Maurer Teodóra 

Az 1997-ben önálló közigazgatású községgé avatott 
Szántód múltja igen jelentős, hiszen az 1055. évi Tiha-
nyi Alapítólevélben is szerepel. A honismeret barátai 
számára pedig az egyik legismertebb település, hiszen a 
Kanyar József által szerkesztett Szántódi Füzetek soro-
zatban 1980 és 1988 között 14 tanulmány jelent meg ne-
ves szerzők tollából. Balatonszántódon. a 119/ajelű vas-
úti őrházban született Tüskés Tibor író. Tőle az említett 
sorozat 1981-ben Szántód az irodalomban címen közölt 
értekezést, ebben a monográfiában pedig ő jegyzi a leg-
fontosabb tanulmányokat: sokoldalúságát bizonyítva a 
helytörténettől a szépirodalomig és a művészetekig ter-
jed a skála. 

A községmonográfiák rendszerint a természeti föld-
rajzi leírással kezdődnek, a szántódi monográfiában a 
Természeti környezet című fejezet Tüskés Tibor munká-
ja. A táj földtörténeti múltjáról, éghajlatáról, vízrajzáról, 
növényzetéről, a Balaton halászóhelyeiről írva kitűnően 
ötvözi a tudományos kutatásokból merített adatokat sa-
ját tapasztalataival. A tudományos ismeretterjesztő stílu-
sú írás mindenki szániára érthető, szemléletes és olvas-
mányos, ahogy ezt már más műveiben is (Zalamentc, 
Somogyország, A nyugati kapu stb.) tapasztaltuk. 

A hely múltja című fejezet (Tüskés Tibor tanulmá-
nya) az őskortól az államalapításig sorra veszi a régésze-
ti emlékeket, majd a középkor századait és a török idő-
ket mutatja be. Részletesebben szól a Tihanyi Alapítóle-
vélből kiolvasható szántódi múltról. A Változások a 
pusztán című részben igen értékesek a saját élmények-
ből származó adatok. A puszta idegenforgalmi központ-
tá vált: ..a régi majorsági gazdálkodás, a régi dunántúli 
puszták élete, a magyar cselédség sorsa, mindaz, amiről 
Illyés Gyula a Puszták népében megrendítő írói erővel 
beszél, a maga tárgyi világában és kézzelfogható valósá-
gában Magyarországon ma már csak itt, Szántódpusztán 
megtalálható, tapasztalható és tanulmányozható" - írja. 

A szántódi monográfia következő fejezetei Tüskés 
Tibor munkájaként (A rév. Szántód a festők ecsetén, az 
író tollán) igen gazdagok adatokban, színes leírásokban, 
melyeket jól megválogatott illusztrációk szemléletesen 
egészítenek ki. Az írásos emlékek szerint a XV11I. és a 
XIX. században az utasoknak három típusuk volt: írók, 
betyárok és katonák. A balatoni átkelést a puszta egykori 
bérlője, Pálóczi Horváth Ádám és a vendégségbe hozzá 
érkező Kazinczy Ferenc is megörökítette. Erre járt Cso-
konai is, Vas Gereben pedig A régi jó idők című regé-
nyében külön fejezetet szentelt a szántódi révnek. Ismer-

tebb már Eötvös Károly Utazás a Balaton körül című 
könyve és Jókai Mór több írása. A néphagyományban 
Sobri Jóska bakonyi és Balaton környéki betyárkodását 
regélik, aki természetesen a szántódi révnél jött át So-
mogyba. A XIX. századi magyar tájképfestészetnek a 
legkedveltebb témája a Balaton volt. Mészöly Gézának 
több szántódi ihletettségü képe van (Szántódi halászta-
nya, Szántódi rév). „Hát ... hogyne késztetné a rév, a 
part, a víz, az átkelőhely a költőt megállásra és elmélke-
désre, látomásai és indulatai, érzései és gondolatai kife-
jezésére, eredeti és újszerű megfogalmazásra!" - írja 
Tüskés Tibor. Ilyen számvetés és önvizsgálat Jankovich 
Ferenc 1938-ban írt Szántód partjainál címmel megje-
lent híres verse. Sok író, művész már nyaralóként fordult 
meg Szántódon, róluk, az itt született műveikről is ol-
vashatunk (Raics István. Képes Géza, Puszta Sándor, 
Gyurkó László, Ungváry Zsolt stb.), mások műveikben 
említik a szántódi partot (Illyés Gyula, Takáts Gyula, 
Szapudi András, Sükösd Mihály stb.). Tüskés Tibor így 
vall szántódi kötődéséről: „Nekem Szántód bölcsőhe-
lyem és a Balaton szülőföldem. Abból, amit Szántód 
adott, A déli part címmel írt esszémben próbáltam vala-
mit törleszteni. Zalamente, Somogyország című köny-
vemben pedig a Balatontól a Dráváig elterülő táj rajzá-
ban idéztem föl életem első állomását, az út kezdetét. De 
alighanem más munkám is elárulja, hogy aki írta őket. 
az emberi élet számára legfontosabb éveit a Balaton 
mellett töltötte: ismeri a téli rianás dörgését, a nyári nád 
susogását, a hullámok játékát, a parti homok melegét". 

Dr. Vértes László orvos, a Somogyi Honismeret is-
mert szerzője Szántód és a szépliteratúra című írásában 
az irodalmi helynev eket tárgyaló lexikon adatai alapján 
a községgel kapcsolatban lévő írókat sorolja fel, részle-
tesen idézi Kazinczy Horváth Ádámhoz írt versét. Egy 
másik munkájában Szántód egyháztörténetéből közöl 
adalékokat. Ugyanő a Gyógyulás, pihenés, üdülés Szán-
tódon címmel a helyi üdültetés történetével és a Balaton 
gyógyító tényezőivel foglalkozik. 

Főleg a szántódiak és az itt nyaralók számára érdekes 
olvasmány, a nyaralásokat felidéző kedves élmény 
Ungváry Zsolt író Szántódi nyaralásaink című emléke-
zése. 

A községmonográfia második részében bőséges ada-
tot, gazdag illusztrációs anyagot (fotók, térképek) felvo-
nultató helytörténeti tanulmányok sorakoznak. Bor Fe-
renc alpolgármester A gyönyörűséges platánsor címmel 
a helyiek kedvelt sétaútját, az Utak című tanulmányban 
pedig a helyi úthálózat történetét és jelenlegi állapotát 
mutatja be. A szántódi rév történetét a balatoni hajózás-
sal összefüggésben tárgyalja, számos érdekes adatot kö-
zöl. A Benedek-rendiek szigorú utasítással igyekeztek a 
révészlegényeket kordában tartani, ebből idézünk két 
passzust: „5. Borravalót vagy más akárminemü ado-
mányt, semmiféle embertől nem szabad kérni, hanem ha 
maga grátiájából ád valaki, azt köszönettel elveheti. 7. 
Lopás, káromkodás részegeskedés, verekedés átaljában 
meg nem engedtetik." Ugyancsak Bor Ferenc írt tanul-
mányt a Déli Vasútról. Szántód vasútállomásáról és pos-
tájáról. Ebben a részben is külön dicsérhetjük a cikkeket 
szemléletesen kiegészítő dokumentumok közlését. 

Szántód üdülőhelyi jellegéhez kapcsolódnak a Gyer-
meküdültetés Szántódon (Varga Béláné) és a Vendéglá-
tás Szántódon (Maurer Teodóra) című írások. A legtöbb 
községmonográfia szűken helytörténeti tematikájú, pe-
dig egy ilyen összegzésben nélkülözhetetlen a hagyomá-
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nyos népélet, a népszokások leírása. Ürömmel üdvözöl-
jük ebben a kötetben Várszegi Balázs néptáncpedagógus 
tanulmányát, melynek címe: Jeles napok és az emberi 
élel fordulói Szántódon és környékén. Régen híres volt a 
Jakab- és a Kristóf-napi búcsú, amelyen kitüntetett sze-
repe volt a ""letyetár kendőnek". Ezt a búcsú alkalmából 
rendezeu bálon annak a legénynek adták, akinek a kö-
vetkező búcsúig meg kellett nősülnie. "Már 1871 előtt 
létezett egy Letyetár bizottság, melynek az volt a felada-
ta, hogy elkészíttesse és kihímeztesse a letyetár ken-
dőt. . . " A szokás általában az "úri osztály", a falusi intel-
ligencia körében élt, az 1930-as években fölújították, a 
kendő adományozása szoros baráti kapcsolatot létesített 
a megajándékozottak és családjaik között. 

Maurer Teodóra és dr. I értés László Szántód egyház-
történelmét tárgyalja, ebből egy országos jelentőségű 
dokumentumot emelnénk ki: ez a Szent Kristóf-szobor 
felállításának története. Az Iskolatörténettel foglalkozó 
fejezetben Maurer Teodóra a szántódi gyerekek iskolá-
zását mutatja be. Az itteni gyerekek Zamárdiba jártak, a 
pusztán csak 1948-ban alakítottak ki iskolát egy gazda-
sági épületből, aztán 1952-ben a pusztáról a vasútállo-
más mellett lévő vendéglőbe költözött a tagiskola, ahol 
1959-ig tanítottak. Majd fölépült az új iskola és 1979-ig 
működött A szerző közli a szántódiak körében közsze-
retetnek örvendő Ezer tanítóházaspár tevékenységének 
dokumentumait. A községi könyvtár fontos szerepet tölt 
be a település közművelődésében, számos rangos isme-
retterjesztő előadást és író-olvasó találkozót tartottak a 
falai között, és a könyvtáros, Maurer Teodóra kitűnő 
szervező munkáját tanúsítja a most ismertetett monográ-
fia megírása, kiadatása is. 

A Szántód községtörténet a tanulmányokon kívül 
fontos dokumentumgyűjtemény is. Megtaláljuk benne a 
képviselő-testületre, az önkormányzatra, az itt működő 
szervezetekre vonatkozó adatokat, és szívesen lapozzuk 
a nevezetes helyi épületekről készített színes fotókat is. 
Csak ismételni tudjuk Dolgos János polgármester elő-
szavának záró sorait: „Köszönet illeti mindazokat, akik 
a könyv létrejöttében munkájukkal, önzetlen segítségük-
kel és anyagi támogatásukkal közreműködtek". 

Király Lajos 

M. MESTER KATALIN (szerk.): 

Hal imba története mozaikokban 

A kitüntetett helytörténeti kutató M. Mester Katalin 
ismét nagy feladatra vállalkozott: az ősi Halimba (az 
1329-es oklevélben Helymba) 680 éves évfordulójára ír-
ta, gyűjtötte és szerkesztette több szerző bevonásával a 
csaknem 450 oldalas, szép kivitelű könyvet. 

A szerző szülőhelye történelmének feltárásával a 
mindjobban éledő lokálpatriotizmushoz akart segédletet 
adni. A felelős kiadó, Tóbel János polgármester is a fa-
luközösség megtartó erejének erősítését várja a könyvtől 
bevezetőjében. Már a falu évfordulója meghatározásá-
nál merültek fel kételyek, mivel a dr. Török Gyula ré-
gész professzor 1952-től 1955-ig, majd az 1960-as évek 
elején Halimbán folytatott temetői ásatásaiban az avar 
kortól kezdődően, a honfoglaláson át egészen a XII. szá-
zad végéig talált Európában is páratlan tárgyi emléke-
ket. így lehet, hogy a mostani évforduló talán 1500 
éves?! 

A könyv első fejezete ismerteti Halimba fekvését és 
természetföldrajzát dr. Kocsis Zsolt tollából, külön ki-
emelve a bauxitkincs jelentőségét a falu fejlődésében. 
Halimba hely- és dűlőneveit Boros Edit gyűjtötte össze, 
míg Halimba régészeti topográfiáját a szerző ismerteti. 
A következő nagy fejezetben részletesen és képekkel il-
lusztrálva írják le a dr. Török Gyula által végzett régé-
szeti feltárások eredményeit. Különösen a fiatalok szá-
mára lehet példamutató az a lelkesedés, ahogyan Téczeli 
Béla bányaigazgató és a halimbai bányászok támogatták 
a régészeti munkát, aminek emléke ma már kicsit elhal-
ványult. Ki kell emelni a több mint 900 feltárt sírban ta-
lált számtalan, a nemzetközi régészet történetében is pá-
ratlanul értékes kincs közül a 625. sírban felfedezett 
Corpus Nummorum Hungáriáé nevű ezüst dénárt, mely 
Szent István (1001-1038) korából való. Dr. Török Gyön-
gyinek., Török professzor lányának köszönhetően német 
nyelven is elhelyezték a szakanyagot, mivel az Akadé-
mia Kiadó 1962-ben és 1998-ban csak németül jelentette 
meg a halimbai ásatások értékelését. Érdekes olvasmány 
dr. Török Gyula (1911-1997) régész életrajzának és 
szakirodalmi munkásságának leírása. (A könyv is ösztö-
nözheti a híres halimbai ásatások helyének látványosabb 
bemutatását.) 

M. Mester Katalin dolgozta fel a halimbai História 
Domus-t 1848-tól napjainkig. Ebben a fejezetben ismer-
tet püspöki körleveleket, ír a plébániáról, a plébánosok-
ról és káplánokról, a katolikus templomról és harangjai-
ról, az állami és közügyekről, a háborúkról, az iskoláról, 
a bauxitbányászatról és a rendkívüli időjárásról. Dr. 
Szalai Miklós halimbai gyógyfüves esperes tevékenysé-
gét főleg újságok cikkei és emlékezések alapján ismerte-
ti a szerkesztő. Dr. Tolnai Pál nyirádi körzeti szakorvos 
I<391 -es visszaemlékezésében így ír: „Áldás kísérte dr. 
Szalai Miklós gyógyfüves munkásságát, áldás kísérje 
emlékét. Alkotó tevékenységét őrizze meg a Halimbai 
füveskönyv és a Halimbárium gyógyteacsalád."" 

A község közigazgatásának történetét Kisné Borbély 
Adrienne tekintette át, míg a község anyaszentegyházá-
ról 1945 elöttig Pölczmann Lilla írt. Különösen érdekes 
része a könyvnek a közeli Somló környék részvételének 
a méltatása az 1848/49-es szabadságharcban és a Kos-
suth-emlékek leírása Veszprém megyében (H. Szabó La-
jos). Halimba és a Kossuth-család kapcsolata (Kocsisné 
Vajai Anna), valamint Berzsenyi Dániel Halimbán töl-
tött napjainak bemutatása (Kerekes Árpád). Fekete Ist-
ván Rózsakunyhó című kötetéből kerültek be részletek a 
könyvbe a halimbai farkaskutyák veszedelméről. Mol-
nár Zoltánné dolgozta fel az óvoda. Pálosiné Nagy Ka-
talin az iskola, dr. Dávid Éva és Schneiderné Fekete Er-
zsébet pedig az egészségügy történetét. Vajamé Szíjártó 
Margit kutatta fel a XX. század sorsfordulóit Halimba 
életében és a tűzoltóság tevékenységét. Halimba ipari te-
vékenység előtti életéről Neuperger Ferenc írt. míg i f j . 
Kis István okleveles bányamérnök a halimbai bauxitbá-
nyászat történetéről készített dolgozatot 

A szerkesztő tollából ismerhetjük meg a Sulyok csa-
lád történetét, valamint a község megjelenését a korabeli 
sajtóban. Jánosi Istvánné avatja be az olvasót a Nyugdí-
jas Klub munkájába, míg Csipszer András irt az EJHA 
Egyesületről. 14 Halimbáról elszármazott sikeres ember 
vallott emlékeiről M. Mester Katalinnak. A könyv érde-
kes fotóarchívummal fejeződik be. 

M. Mester Katalin sikeresen vállalta dr. Kocsis Zsolt 
lektor segítségével az írások és kigyűjtések mellett a leg-
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nehezebbet: ezt a könyvet önzetlen támogatással a 
halimbaiak írták Halimbáról a halimbaiaknak. A külön-
böző szakfejezetek stílusa és szerkezete más volt, így a 
dokumentumok határidőre való egységes egésszé 
..összefésülése" nagy szerkesztői feladatot jelentett. A 
könyv valóban mozaikok gyűjteménye, de aki elolvassa, 
megérti, hogy Halimbán, a Kisalföld sík vidéke és a Ba-
kony hegyei találkozásánál kialakult sajátos flórában, 
miért szerettek már oly régóta élni az emberek. 

Bándi László 

KISZELI LAJOS: 

Lébény könyve 
A nagyközség történetének időrendi áttekintése 
a kezdetektől 2006-ig 

kiszeli Lajos nyugalmazott lébényi iskolaigazgató 
800 oldalas, keménytáblás könyve, borítóján a román 
kori lébényi templom faragott terméskő falának részle-
tével és az erre montírozott, egy oroszlán szájába helye-
zett réz kopogtatóval már első pillantásra is időtálló, im-
pozáns mű benyomását kelti. A kötetet fellapozva a lát-
vány keltette pozitív várakozás nem bizonyul hiábavaló-
nak: régen találkoztam ennyire igényes helytörténeti 
munkával. 

A szerző, nem lévén történész, nem pályázik történet-
írói babérokra, ugyanakkor a részletekre érzékeny peda-
gógusként igyekezett összegyűjteni minden lehetséges-
s tegyük hozzá: Lébénvből elérhető - információt a tele-
pülés múltjára vonatkozóan. Már a címválasztás is sze-
rény és pontos; 800 oldalon nem egybefüggő történetet 
ad - ezért a cím nem „Lébény története" - . hanem idő-
rendben szerkesztett településtörténetet, ami több a 
puszta kronológiánál. A kezdetektől halad a jelen felé, s 
időrendben haladva ismerteti a településen történt ese-
ményeket. S miként egy film is nézhető képkockánként, 
úgy e kötet különböző szakaszai is megállnak a lábukon, 
egybeolvasva pedig kibontakozik egy közösség történe-
te. Kiszeli müve egyszerre regeszta, forrásközlés, krono-
lógia, archontológia és krónika. A szerző nagymérték-
ben támaszkodott az egykori Moson vármegyének mo-
sonmagyaróvári levéltárában őrzött iratanyagára. Átte-
kintett minden, a település múltja szempontjából szóba 
jöhető állományt, az úrbéri iratoktól a megyei admi-
nisztráció különböző szintjeinek anyagiig, amit önma-
gában is igen nagy teljesítményként kell értékelnünk. S 
ami külön értéket ad művének, hogy levéltári forrásait 
majd' minden esetben hivatkozza, így azok mint forrás-
feltárások nemcsak a jövőbeni kutatást könnyítik meg, 
hanem eredményeit, adatait a tudományos munka szá-
mára is felhasználhatóvá teszik. Az is szimpatikus meg-
oldás, hogy a szerző a szélesebb olvasóközönség számá-
ra ismeretien, a forrásokban szereplő fogalmakat, mér-
tékegységeket még a szövegegységeken belül feloldja, 
így azok bárki számára értelmezhetők. 

Kiszeli faluja népének történetét közli. Megközelíté-
se követésre buzdít: nem a „dicső múlt" igazolhatatlan 
legendáit kívánja történetírássá nemesíteni, hanem a fel-
lelhető források alapján bemutatja mindazt, ami tudható 
és igazolható. Olyan kötetet állított össze, amibe szerke-
zeténél fogva „bele lehet" olvasni, a terjedelem nem ri-
asztja az olvasót, ellenben hozzásegít, hogy ki-ki érdem-
ben tájékozódhasson, szórakozhasson. 1 Iogy ebből azu-

tán ki mit tart fontosnak, a település és a saját identitása 
szempontjából lényegesnek, azt már az olvasóra bízza. 
A kötet legtöbb erénye talán éppen ebben, az identitáste-
remtés lehetőségében rejlik. 

(Lébény Nagyközség Önkormánvzata. h.n. [Lébénv], 
é n. [2008], 

Horváth Gergely Krisztián 

A mi Petőfink 
Emlékek, dokumentumok a költő pozsonyi 
szobráról. Összeállította: Miklósi Péter. 

Vannak városok, amelyeknek a neve egyben fogalom 
is, mert múltjuk egy-egy történelmi pillanatában vagy 
hosszabb időszakában a nemzet fontos törekvéseinek, 
kort jellemző küzdelmeinek vagy épp sorsa beteljesedé-
sének helyszíne volt. Sopron a hűség városa, Balassa-
gyarmat a bátor helytállásé, Debrecen a szabadságharc 
fővárosa, egyben a ..kálvinista Róma" - Pozsony a koro-
názó város. Históriája 1919 januárjáig egy volt a magyar 
történelemmel, kivált, hogy 1541 és 1848 között főváro-
sunk volt. Ez a város mindenkor- 1919 után is - a Felvi-
dék egyik közigazgatási és (kisebbségi) kulturális köz-
pontja volt. Mindezek okán múltjának valamennyi moz-
zanata a magyar helyismeret elengedhetetlenül fontos 
része. 

Petőfi „a" magyar költő, a szabadság világirodalmi 
rangú poétája, akiről köztudott, hogy a történelmi hazá-
ban szinte megszámlálhatatlan emlékhelye van: Kiskö-
röstől Sopronig, Aszódtól Segesvárig, Szabadszállástól 
a budapesti Múzeum-kertig. Természetesen Pozsonyban 
is járt, nem is egyszer: 1840-ben, 1841-ben, 1843-ban és 
1848-ban, volt. hogy egy esztendőben több alkalommal 
is. A koronázó városba mindig nagy reményekkel érke-
zett, első ízben mint soproni baka kereste föl pozsonyi 
barátait, később az országgyűlések kapcsán fordult meg 
a városban, utoljára hivatalos delegáció tagjaként, a pes-
ti ifjúság küldötteként érkezett a diétára. Ilyenformán a 
Petőfi-kultusz kutatásának igen fontos helyszíne a Duna 
bal partján fekvő nagyváros. 

Petőfi és Pozsony kapcsolatának tudatossá válása, a 
pozsonyi Petőfi-kultusz ápolása még a költő életében 
megkezdődött, a szabadságharc idején az ő verseivel bá-
torították magukat a pozsonyi diákok. A pozsonyi Pető-
fi-kultusz 1904-ben ért forrpontra. ekkor írták ki a város-
ban fölállítandó szobor tervpályázatát. A közadakozás-
ból elkészült müvet - a Fadrusz-tanítvány Radnai Béla 
(1873-1923) fehér márvány kompozícióját - 1911. 
szeptember 8-án avatták föl Pozsony belvárosában, a vá-
rosi színházzal szemben, ott, ahol most Országh Pál, az-
az Hviezdoslav - Petőfi első szlovák fordítójának -
szobra áll. A tekintélyes küllemű, hősien romantikus 
kompozíció rövid ideig állhatott a helyén, az államfor-
dulat után elbontották. Mivel a bevonuló cseh légionári-
usok barbár módon lerombolták Fadrusz monumentális 
Mária Terézia emlékművét, Pozsony polgármestere - je-
gyezzük meg a nevét, Dusek Viktor - a lebontás mellett 
érvelt, illetve hozott határozatot, ilyenformán a darabjai-
ra bontott szobor megmenekült a megsemmisüléstől. A 
szétszedett szobor egy városszéli deszkapajtában hevert 
1956 őszéig, amikor sebtében, észrevétlen csöndben föl-
állították a város szélén, a ligetfalusi parkban Közel fél 
évszázadig állt e félreeső helyen, kiszolgáltatva a vandá-
lok pusztító dühének Az ezredforduló táján Radnai Béla 
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alkotása már megcsonkítva, meggyalázva a város szé-
gyeneként szomorkodott Pozsony túlparti külvárosában. 
Mígnem 1998 tavaszán Csütörtöki Sándor restaurátor, 
Duka Zólyomi Árpád parlamenti képviselő, Miklósi Pé-
ter újságíró, Staudt Mihály restaurátor és Szabó Rezső 
jogász megalakította a Petőfi Sándor Emlékmű Bizottsá-
got. amely ötesztendei áldozatos munka árán - nem ke-
vés lakossági támogatással és anyaországi segítséggel -
elérte, hogy 2003. március 15-én a gyönyörűen restau-
rált szobrot Pozsony belső részén, az egyetemi negyed-
ben. az ún. Medikus-kertben újraavathassák. 

A hányatott sorsú Petőfi szobor mintegy száz eszten-
dei krónikájának hiteles dokumentumkötete A mi Pető-
fink című album, amely a szoborállítás első, 1899-ben 
fölmerült tervétől a 2003. tavaszi újraavatásig követi 
nyomon eredeti szövegek és pazar illusztrációk segítsé-
gével Radnai Béla alkotásának - ne szégyelljük kimon-
dani - megható történetét. 

Az album formátumú és igényességü kötet öt fejezet-
ből áll. Az első rész a pozsonyi Petőfi-kultusz tcljcsscg-
igényü története: Szalatnai Rezső 1954-ben megjelent 
Petőfi Pozsonyban cimü tanulmánya. Ez a sok-sok egy-
korú metszettel, rajzzal, fotográfiával, dokumentummá-
solattal kísért értekezés részletesen fölidézi Petőfi po-
zsonyi tartózkodásainak, itteni kapcsolatainak történe-
tet, helyszíneit. Szalatnai - a két világháború közötti 
szlovákiai magyar kulturális élet egyik meghatározó 
személyisége, író, tanár, publicista, közéleti ember - tü-
zetesen, minden apró momentumra kiterjedően idézi föl 
a költő és a város kapcsolatát, e kapcsolat nyomait és 
szellemi hagyatékát. Különösképp érdekes az album ar-
chív képanyaga, ennek révén a kötet lapozgatója részc-
sévé válik a XIX. századi pozsonyi történéseknek: ott 
állhat a Mihálykapu utcában, az országgyűlés épülete 
előtt, végigmehet a Sétatéren vagy a Duna-part korzó-
ján, megnézheti a Hal teret, a koronázási dómot, a belvá-
ros zegzugos utcáit. 

A második rész - Adatok és tények 1904-1921 cím-
mel - a hajdani szoborállítás krónikája. A XX. század 
elején a helyi magyar és német nyelvű sajtó már kitűnő-
en dokumentálta a város eseményeit, a pozsonyiak tö-
rekvéseit, igy számos cikk, riport, nyilatkozat, rajz, fotó, 
kisnyomtatvány őrzi a boldog békeidők szoborállító 
buzgalmát, amely végül is kiadja a pozsonyi Petőfi-kul-
tusz csúcspontjának számító szoboravatás tablókcpét. 

A harmadik, beszédes című fejezet. Az eltüntetés idő-
köze a mai költő, Keszeli Ferenc versének címét idézve 
„a bedeszkázott Petőfi" 1921-1956 közötti szomorú 
korszakát idézi föl, éspedig Turczel Lajosnak, a szlová-
kiai magyar irodalom- és művelődéstörténet iskolate-
remtő professzora tanulmányrészleteinek segítségével. 

A következő rész - Visszatérés, (át)költöztetés, enyé-
szet címmel - a/ 1956 és 1998 közötti igen ellentmondá-
sos korszakot dokumentálja, részint interjúk, részint 
egykorú iratok, emlékezések, ünnepi beszédek részletei-
vel, hírlapi beszámolók idézésével érzékíti meg a szobor 
ligetfalusi „száműzetésének" évtizedeit. Ellentmondá-
sos korszak volt ez. hiszen egyfelől minden év március 
15-én ünnepélyesen megkoszorúzták a szobrot a pozso-
nyi magyarok és a velük szolidáris szlovák értelmiségi-
ek (mint Emil Boleslav Lukac vagy Lubomir Feldek), 
másfelől a szobor célpontja volt a vandál rongálóknak, 
akik olykor sovén indulatból, olykor csak céltalan rom-
boló dühvel rontottak Radnai Béla alkotására. A hajdan 
csodálatos fehér márványaikotás az ezredfordulóra mél-

tatlanul megcsonkított, töredezett torzóvá vált. amely 
nem emlékműve, inkább szégyene volt a városnak. 

A felújítás című, immár színes felvételek sokaságával 
dokumentált fejezet a szobor restaurálásának és a Medi-
kus-kertben való újraállításának szép krónikája. Az 
1998 tavaszán megfogalmazott első tervektől a 2003 
március 15-i avatóünnepségig terjedő képes beszámoló 
azzal biztatja a remek album lapozgatóját. hogy a sza-
badságharc költőjének nagyszerű emlékműve végre va-
lahára végleges és méltó elhelyezést kapott a koronázó 
városban. Olyan helyen, ahol Petőfi kultusza zavartala-
nul megnyilvánulhat, és amely zarándokhelye lehet min-
den Pozsonyba látogató magyarnak. 

A nagy alakú, díszes kivitelű, ugyanakkor forrás hite-
lességű és tudományos igényű, egyben pompásan il-
lusztrált kiadvány korántsem csak szemet gyönyörköd-
tető lapozgatnivaló, nem csupán a ..könyvespolc dísze", 
de eminens dokumentumok, szöveges és képes források 
gyűjteménye. Ahogyan a Petőfi Sándor Emlékműbizott-
ság egyik alapító tagja, Miklósi Péter irta: ..A XXI. szá-
zad első évtizedében ez a mi Petőfink üzenete ". 

A kötetet a szoborállító bizottság ingyen eljuttatta a 
szlovákiai magyar, illetve jelentős magyar állománnyal 
rendelkező közkönyvtáraknak Jó lenne, ha a nagyobb 
hazai helyismereti, képzőművészeti és irodalomtörténeti 
gyűjteményekben is hozzáférnének az érdeklődők. 
(Petőfi Sándor Emlékmű Bizottság. Pozsony 2004.) 

Klezey László Miklós 

A Balassagyarmati Honismereti Híradó 

A Sevillai Világkiállítás magyar pavilonjának egyik 
szenzációja egy százéves tölgyfa volt, amelyet aprólé-
kos munkával kiemeltek a földből és a gyökeréről le-
mosták a földet így láthatóvá vált az. egész növény. A lá-
togatók átlátszó plexilapon sétálva letekinthettek az ad-
dig ismeretlen földalatti részekre, és megláthatták, hogy 
a gyökérzet ugyanolyan nagy és dús, mint a lombozat. 

Hasonlók vagyunk mi emberek is! Nekünk is vannak 
gyökereink, ha figyelünk rájuk, minduntalan érezzük 
biztos támaszt adó jelenlétüket, mások csak sejtik léte-
zésüket. Az egyik ember átvészel minden csapást, ellen-
áll a szirénhangoknak, a kísértéseknek, a másik pedig túl 
könnyen feladja önmagát. A lélektan régóta kutatja az 
embernek ezt a rejtélyét, furcsa kifejezéseket emleget, 
mint személyes és kollektív tudatalatti, de ez a rejtély va-
lójában nem a kifejezéseken múlik. 

Az emlékezetnek ereje van, ahogyan a gondolatnak 
és a kimondott szónak is. Ezért csodálatos a Balassa-
gyarmati Honismereti Híradó, mert ebben is érzem ezt 
az erőt. Az emlékezet, a kitartás, az összefogás, a kultúra 
erejét. A 30. évfolyam 48. számának egyik példányát 
tartom a kezemben. A harminc év alatt 1442 publikáció 
jelent meg. Roppant teljesítményt mutatnak a számok. 
Nem tudok ebben pontos összehasonlítást tenni, de úgy 
gondolom, hogy a Balassagyarmatnál többszörösen na-
gyobb lélekszámú városok sem dicsekedhetnek hasonló 
teljesítménnyel. 

De nem csak az oldalszám és a cikkek hosszú listája 
számit. Az is, hogy ezeket kik, és milyen szándékkal ír-
ták. Kik irták, kik munkálkodtak a híradó számainak az 
összeállításán? Bámulatosan hosszú a lista Az első Hír-
adó szerkesztője a feledhetetlen Kovalcsik András volt. 
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aztán hamarosan feltűnik a szerkesztői listán 
Oroszlánná Mészáros Ágnes, majd 1988-tól napjainkig 
Vas Agnes neve. Imponáló a különösen termékeny szer-
zők sora is: Csáky Károly, Csemniczky Zoltán, Csíkász 
István. Farkas András. HauseI Sándor. Kerényi Ferenc. 
Praznovszky Mihály, Reiter László. Réti Zoltán. Neveket 
sorolni veszélyes, mert valaki mindig kimarad, akit fel-
tétlen meg kellene említeni. Esetünkben pedig nagyon 
sok szerző, szerkesztő érdemelné meg, hogy felemlít-
sük. Bocsássanak meg szeszélyes válogatásomért! 

Milyen szándékkal írták? - kérdeztem az imént. Bi-
zonyára van, ami sugalmazásra készült, de a többség bi-
zonyosan szívből. Látom, az elsők között volt munkásőr 
különszám, és felszabadulási emlékszám, de készült dr. 
Kiss Árpád emlékszám is. Az előbbieken sem kell szé-
gyenkezzünk, az értelmiségi ember gyakran szorul arra, 
hogy a kedvesért a terhet is vállalja. Aztán manapság is 
kapunk olyan feladatokat, adjuk a nevünket olyan szán-
dékokhoz, amik áthullnak az idő rostáján, pedig talán 
még hiszünk is bennük. 

E visszatekintő tévelygés után térjünk rá mai felada-
tunkra, a Balassagyarmati Honismereti Híradó 2008. évi 
kötetére. Ami engem azonnal megfogott, az a tartalmi és 
műfaji gazdagság. Bátran kijelenthetjük, hogy ami eb-
ben a kötetben nem jelent meg, az nem is volt fontos a 
város kulturális életében. 

Ez a kötet hü krónikája Balassagyarmat egy évének. 
Egy olyan városénak, amelynek kulturális kisugárzása, a 
magyar kultúrához való hozzájárulása messze nagyobb, 
mint a lélekszám, vagy a gazdasági potenciál feltételez-
né. A Híradó pontosan számba veszi a város kulturális 
eseményeit, tiszteleg a kitüntetettek előtt. A művelődés-
nek ezek a kisebb-nagyobb ünnepei látszólag mellékes 
dolgok a közösség egészéhez viszonyítva, sőt talán 
egyik-másik név hallatán valaki irigyen elhúzza a száját. 
Nincs igazuk a kétkedőknek! IIa mi nem becsüljük szű-
kebb közösségünk tagjait, miért várjuk el másoktól, 
hogy becsüljenek minket? 

Azzal sem kell törődnünk, hogy talán az összlakos-
sághoz képest csak kevesen vannak azok, akik fogéko-
nyak ezekre a kulturális teljesítményekre. Minden kö-
zösséget - legyen az akár egy tucatnyi ember, vagy egy 
nemzet, egy birodalom - népességének 10-15 százaléka 
viszi előre. Ők fogalmazzák meg a stratégiai célokat, 
képviselik az ambíciót, adják a minőséget. A többiek kö-
vetik őket, végzik munkájukat, de mindig vannak olya-
nok is, akik a közösség nyakán élnek. 

Az értelmiségnek ilyen szempontból fontos szerepe 
van, és ez létének legfőbb csapdája is. Ha végzi a dolgát, 
igényt kelt, szemléletet formál, az emberek jobbik énjét 
erősíti fel, akkor a kultúra iránt fogékony polgár a szó 
igaz értelmében értelmiségnek nevezhető. Ha ezt a sze-
repét nem tölti be, kaphat bármilyen kitüntetéseket, bár-

milyen publicitást adhat neki a média, nem lesz több, 
mint a közösség javain élősködő parazita. Olyan korban 
élünk, amikor a valós teljesítmény mérése, számonkéré-
se - különösen a kultúra területén - az alkotói szabadság 
megsértésének tűnik. Pedig ez hazug felfogás, éppen az 
értelmiségi jelzőre méltatlanok mentsvára. Ezért jutott 
jelenlegi állapotába hazánk, nemzetünk, ezért éltük át 
keserűen a rendszerváltástól eltelt két évtizedet, mert ép-
pen a gyökereinket, kulturális értékeinket adtuk fel. 

Mikor a Honismereti Híradó oldalait fellapozom, 
olyan érzés fog el, mintha egy tiszta forráshoz érnék. Ide 
kell visszatérnünk, innen kell megtisztítani a szennyes 
folyót. Fenn már menthetetlen minden. Túl sok a komp-
romisszum, a feladás, az árulás, a részérdekek rombolá-
sa. A fundamentumig kell visszabontani mindent, az 
örök értékekből kell felépíteni a társadalom pilléreit. Az 
újrakezdésben a legfontosabb a kultúra, amely meghatá-
rozza az erkölcsiséget, a gazdaságot, a politikai-állami 
berendezkedést. 

„Gyújtsd meg emléked és lásd magad e mécsnél!" -
írta Dante. Ezt az emlékgyújtást végzi a Híradó csapata, 
és úgy gondolom, hogy kiválóan végzi. Munkatársaim-
mal most készítjük a Balassagyarmatot bemutató fil-
münket. Az anyaggyűjtés, forgatókönyv írás során sokat 
olvastam Szabó Lőrinc tündérvárosáról, a legtöbb és 
legértékesebb információt éppen a Honismereti Hír-
adókból merítettem. 

Felszínes korban élünk, hajlamosak vagyunk a vilá-
got, vagy annak egy-egy területét egységesnek, homo-
génnek tekinteni. Amint azonban kezdjük megismerni, 
új és új síkok, dimenziók tűnnek fel. a kép egyre árnyal-
tabb, kifinomultabb lesz. Rájövünk, hogy a kezdeti, fe-
lületes tudással mondott ítéletünk túl sommás, gyakran 
hamis. A Múltidéző, az Irodalom-történet írásainak ol-
vasása közben magam is éreztem ennek hatását. Eddig 
hajlamos voltam Mollináry Gizellát egy kártékony ideo-
lógia középszerű írójának tekinteni. Bár ma sem tudok 
róla eleget, de Cseri Nikolett írása elgondolkodtatott. 
Balassagyarmat történetéről korábban olyan kép élt ben-
nem, hogy a főúri családok közül a Balassák és a 
Zichyek határozták meg fejlődését. Most megismertem 
a Koháryak tevékenységét is. Tudtam, hogy fontos sze-
repet töltöttek be a város életében a pénzemberek, a vá-
rosi és megyei tisztviselők, az orvosok, gyógyszerészek, 
ügyvédek, mesteremberek, de Hausel Sándor és Reiter 
László írásai a bankárokról és az első helyben született 
gyógyszerészről jelentősen árnyalták a bennem kialakult 
képet. 

Gratulálok a szerzőknek a 30. évfolyamhoz, és min-
denkinek, aki érdeklődésével évtizedeken át éltette, és a 
jövőben is fenntartja a Balassagyarmati Honismereti 
I líradót. 

Pékár István 
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