
KÖNYVESPOLC 
SELMECZI KOVÁCS ATTILA: 
Elfeledett magyar mesterségek és népélet 

Mit csinált, hogyan élt a pákász? Mi volt a „kettős 
szárnyék"? És a „terhes komra"? Kik voltak a cellérek? 
És a himpellérek? Vagy az olejkárok? Vákáncsosok? 
Mik voltak a „szalajkák"? Mire használták a darutollat? 
Hogyan halásztak „öreghálóval", miként vadásztak a 
pásztorok „hajítófával"? Hogyan készül a „slambuc" 
(öreglebbencs)? Hogyan „nyomtatták" a gabonát lovak-
kal? Miért főzték a sziksót? Milyen volt a tökszárba ön-
tött gyertya? Vagy a „fustöskonyha"? Fa volt-e a „sze-
gény ember fája"? Ezekre és sok-sok más kérdésre is vá-
laszt kaphat az olvasó, ha kézbe veszi Selmeczi Kovács 
Attila legújabb, impozáns könyvét. 

A szerző, a kiváló etnográfus-muzeológus, a néprajz-
tudomány doktora, aki a gazdaságnéprajz, a népművé-
szet és a tudománytörténet témaköreiben négy évtizedes 
munkássága során mintegy húsz önálló kötetet és több, 
mint négyszáz tanulmányt, cikket publikált, azon kuta-
tók közé tartozik, akik tudományos munkájuk mellett az 
ismeretterjesztést és a tudománynépszerűsítést is fontos 
feladatuknak tekintik. Ennek jegyében születtek kisebb 
cikkei, rádióelőadásai, gyermekeknek szóló témafeldol-
gozásai, amelyek egységesítve és összeszerkesztve e kö-
tet szöveges anyagának a túlnyomó részét adják (a fő-
szöveget sok helyen keretes szócikkek, rövid fogalom-
magyarázatok, „kis színesek" egészítik ki). A könyv 
szerkezete a néprajztudomány által alkalmazott hagyo-
mányos tematikai sorrendet követi (főbb fejezetei a Be-
vezetés után: Pákászok, halászok, vadászok; Szilaj pász-
torok; Jámbor földművelők; Régi idők mesterségei; 
Mindennapi életképek; Társasélet a régmúltban). A szer-
ző művét nem monográfiának szánta, hanem „sajátos 
szemelvénysort, néprajzi mozaikot" készített és kínál az 
érdeklődő olvasóknak, ahogy munkájáról a Bevezetés-
ben írta: „ . . . a teljesség igénye nélkül próbál betekintést 
adni a mára szinte teljesen feledésbe merült egykori élet-
formába.. .". Ugyanott még az alábbiakat olvashatjuk: 
„Egy rég letűnt sajátos világba kalauzolja el könyvünk 
az Olvasót, ahol a nép évszázadokkal korábban kialakult 
szemlélet szerint élte jellegzetes életét. [ . . . ] Könyvünk 
nem idealizálni szeretné a régmúltat, csupán némi ízelí-
tőt adni az emberek egykori küzdelmes, de a maguk szá-
mára fontos és megbecsült munkájáról, nehéz és küzdel-
mes életéről." 

Mint az Elfeledett magyar mesterségek és népélet 
előképének tekinthető (bár jóval rövidebb és ebben is 
forrásként felhasznált) könyvben (Prónay Gábor: Vázla-
tok Magyarhon népéletiből. Pest 1855. 33 old.) a „fősze-
repet" Selmeczi Kovács művében is a képek játsszák. A 
csaknem négyszáz fekete-fehér és színes ábrázolást fő-
leg a Néprajzi Múzeum Fotótárából, valamint Nyomat-
és Rajzgyűjteményéből vette át a szerző, de több más fő-
városi és vidéki intézmény gyűjteményében őrzött alko-
tást is fölhasznált, ugyanúgy, mint a klasszikus néprajzi 
munkákban szereplő ábrázolásokat is. 

A kötet tipikusan olyan mű, amelyet nem kell okvet-
lenül a Bevezetéstől kezdve, lapról lapra folyamatosan 
olvasni. Tetszés szerinti irányból lapozgathatjuk, vagy 

bárhol fölcsaphatjuk és élvezettel gyönyörködhetünk 
például Cserna Károly, Koszkol Jenő, Nécsey István, 
Schnöller Lajos, Vezényi Elemér és Viski János festmé-
nyeiben; Benyovszky István, Csete Balázs, Csikós Tóth 
András, id. Jankó János, Kimnach László, Thain János 
és Nóvák József rajzaiban; Feszty Árpád, Jantyik Má-
tyás és Mészöly Géza metszeteiben; Sterio Károly litog-
ráfiáiban; Gönyey (Ébner) Sándor, Györffy István, K, 
Kovács László, Madarassy László, Pápai Károly, Plohn 
József, Vajkai Aurél és a szerző fotográfiáiban, valamint 
mások alkotásaiban - a régi népélet hiteles és gyakran 
művészi dokumentumaiban. 

A részletek iránt érdeklődőket a további tájékozódás-
ban a kötet végére illesztett, tematikusan válogatott iro-
dalomjegyzék segíti és itt található az egyes alkotások 
minden fontos adatát megadó képjegyzék is. 

A kötet elsősorban Selmeczi Kovács Attila több évti-
zeden át felhalmozott ismeretein és tapasztalatain alapu-
ló szaktudását dicséri, de a maga területén kiválót alko-
tott a szerkesztő, Gulázsi Aurélia, valamint a könyvter-
vező és tördelő, Németh János. A hasznos, tanulságos és 
élvezetes mű létrehozásáért elismerés illeti a Cser Ki-
adót, valamint az Arrabona Print és Partner Zrt.-t is. 
Messzemenően egyetértünk a Népszabadság recenzen-
sének, Rozslay Mártonnak a megállapításával (2009. 
jan. 10. 12. old.), amely szerint a mű „vitathatatlanul az 
ismeretterjesztés példamunkája" - szakszerűen és olvas-
mányosan megírt, gazdagon illusztrált, gyönyörű könyv 
egy letűnt világról. 

(Cser Kiadó, Bp. 2009.) 

Hála József 

DR. SZILÁGYI ANDRÁS: 

A Kárpát-medence Árpád-kori rotundái 
és centrális templomai 

A könyv szerzője orvos, pontosabban elmeorvos. 
Mint kirándulást kedvelő ember egyszer véletlenül elve-
tődött Karcsára, ebbe a tündéri bodrogközi faluba, és a 
kicsiny templom, annak legrégibb, centrális része, a 
rotunda látványa rabul ejtette. Aztán valóságos szenve-
déllyé vált számára a rotundák kutatása. Nemcsak a Kár-
pát-medence, hanem Európa és a Közel-Kelet emlékei is 
egyformán érdekelték. E kötetével arra vállalkozott, 
hogy bemutassa a Kárpát-medence összes ismertté vált 
rotundáját. Persze jól tudjuk, hogy nem e kötet szerzője e 
témakör fölfedezője. Az azonban elgondolkodtató, hogy 
az 1972-ben megjelent összefoglaló szakmunka után 
csaknem négy évtizedet kellett várni az új összefoglalás-
ra, s ennek a szerzője nem a szakmából, a művészettörté-
nészek, történészek, régészek, építészek közül kerül ki. 
Ez a tény is jelzi (mint annyi más), hogy a magyar tudo-
mányszervezés legalább annyira katasztrofális helyzet-
ben van, mint a társadalom, a kultúra és a gazdaság annyi 
más ágazta. És ez elsősorban nem pénzkérdés! Csak mi-
nél több olyan emberre lenne szükség, aki nem csupán a 
maga szakmai karrierjét barkácsolná, hanem azt a mon-
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dást vallaná, mint Domokos Pál Péterrel vallja dr. Szil-
ágyi András is: "Édes hazámnak akartam, szolgálni". 

Mindenekelőtt jó kézbe venni a könyvet, végigsimo-
gatni a borítót, s a címlapon látható idilli környezetben 
álló templom máris fölkelti a figyelmünket. Aztán az 
ember belelapoz a könyvbe. Rajzok és színes fotók sor-
jáznak a lapokon. Sok-sok kép, csaknem ezernyi. Szépek 
és érdekesek. S ezzel már eleve megnyeri a szerző az ol-
vasó tetszését (ez persze a tőrdelőszerkesztő érdeme is!), 
hiszen a tetszetős borító után a lapozgatás az, ami kedv-
csináló lehet. Ha mindezek után még a szöveg is érdekes, 
akkor a szerzőnek már nyert ügye van. A mai hely zetben 
a kötet ára sem számít magasnak. Mindezek együtt igazi 
biztosítékai lehetnek a sikernek. 

A szöveget tanulmányozva szembetűnő a gondos 
szerkesztés, a jó tagoltság. A kötet három nagy észre ta-
golódik. Az I. rész: A keresztény templom kialakulása. 
Az ókortól a középkorig tekinti át a templomépítészetet, 
különös tekintettel a centrális építményekre. AII. rész: A 
közép-kelet-európai népek kereszténysége és az államok 
kialakulása. Tucatny i állam rövid históriáját vázolja, be-
mutatva centrális templomaikat. A Kárpát-medence és a 
magyar királyság Árpád-kori története a következő rész. 
Végül a III. részben a Kárpát-medence Árpád-kori rotun-
dáit és centrális templomait mutatja be képekkel, alap-
rajzokkal, rövid leírásokkal. Nemcsak a templom leírá-
sát, építéstörténetét ismerhetjük meg, hanem a hozzá tar-
tozó település rövid történetét is. Imponáló a kötet iroda-
lomjegyzéke is. Monográfiák csakúgy szerepelnek ben-
ne, mint kisebb-nagyobb cikkek, tanulmányok, s mindez 
sok nyelven. Az emiékek bejárása legalább akkora fárad-
ságot jelenthetett, mint a szakirodalom végigolvasása. S 
a sok, nehezen érthető és értelmezhető szakmunkából 
egy szakmailag magas szintű, ugyanakkor könnyen ol-
vasható, szép könyv született. No igen, egy pszichológi-
ával, az emberi lélekkel foglalkozó szakembertől talán el 
is várható, hogy tudja, mivel lehet az ember érdeklődését 
fölkelteni, s ezt az érdeklődést mindvégig fenntartani. Ez 
a könyv letehetetlen. Újra és újra kézbe kell vennünk, s 
máris tervezhetjük, legközelebb egy-egy kiránduláson 
melyik rotundát keressük föl. S most már nem pusztán az 
építmény szépségében gyönyörködünk, hanem a könyv 
segítségével láthatjuk a történeti, művészeti, vallási hát-
teret is. Az embert elfogja az áhítat, talán még azokat is, 
akik addig a vallás iránt közömbösek voltak. 

(Semmelweis Kiadó. Bp. 2009. Második, javított ki-
adás.) 

Csorba Csaba 

CSÁKY KÁROLY: 

Pribéltől Garamsallóig 
Alsószemeréd, Drégelypalánk, Garamsalló, Inám, 
Ipolyszakállos, Ipolyszalka, Lukanénye, 
Nagycsalomja, Pribél, Szalatnya, Zsély 
Nemesbori sorsfordulói 
Őrhely a történelem sodrában 

Csáky Károly új könyveit olvasva sokat gondolkod-
tam azon, hogy külön - külön vagy együtt ismertessem-e 
őket. A döntés azért is volt nehéz, mert a két írás tartal-
mában, mondanivalójában annyira összefügg, hogy akár 
egy sorozat részeként is értelmezhető, noha a valóságban 
önálló, különálló müvekről van szó. Mindkettő a Felvi-

déket, Hont megyét, az ott található kisebb-nagyobb te-
lepülések múltját, jelenét mutatja be. Olyan területet, 
mely hosszú évszázadok óta egy és elválaszthatatlan a 
magyarság történelmétől, mely már az Árpád korban is 
Hont-Pázmány birtok volt. (Hunt és Pázmány a svábföl-
di testvérpár, - valószínűleg - fejedelmi származású lo-
vagok, 983-ban, Gejza vezérsége idején jöttek Magyar-
országra és hamarosan Hont és Pozsony megyék grófjai 
lettek. Wasserburgi Vencelin társvezéreiként legyőzték 
Koppányt és a lázadó magyarokat, majd Esztergom mel-
lett, a Garam torkolatánál frank módra vitézzé ütötték 
(Szent) István királyt. Törzsatyjai az Árpád-házi kirá-
lyokkal és szentekkel is rokonságba jutott Hunt-Páz-
mány genusnak, ahonnan több országos méltósággal di-
csekvő főúri és ősnemesi család ered.) 

A két részből álló térséget már az 1300-as évektől 
Kis-Hontnak és Nagy-Hontnak nevezték. Később Má-
tyás király kedvelt vadászterülete lett. A török időkben 
fontos védvonallá vált, azonban 1552 nyarán Ali pasa el-
foglalta Drégely várát, majd elestek Nógrád megye erő-
dítményei is. 1606-ban a zsitvatoroki béke eredménye-
képpen az Ipoly-menti várak visszakerültek Magyaror-
szághoz. Hont vármegye, mint közigazgatási egység 
1919-ig létezett. Sorsát a trianoni béke pecsételte meg, 
melynek során Magyarország elvesztette területének 
71%-át. A megcsonkított Hont vármegye és az ország 
határát, az Ipoly folyó jelentette és jelenti a mai napig. 
Csáky Károly írásaival egyfajta hiányt pótol - hiszen a 
határon kívül maradt települések életéről sokáig nem „il-
lett" őszintén beszélni - , amikor a helytörténeti kutató 
érdeklődésével mutatja be az itt élő emberek mindennap-
jait, múltját, jelenét. Az írások szinte azonos szerkezeti 
felépítése a jó áttekinthetőség záloga. A településrajzok 
a földrajzi fekvés, és a táj bemutatásával kezdődnek, 
majd a helységnevek magyarázatával folytatódnak. Ez-
után tér át a szerző a szinte kivétel nélkül középkori ere-
detre visszavezethető települések aprólékos bemutatásá-
ra. Szól a lakosság nemzeti és felekezeti összetételének 
változásairól, gazdálkodásról, népszokásokról, hagyo-
mányokról, híres helyiekről, építészeti jellegzetességek-
ről, érdekességekről és - nem utolsósorban - a jövőre 
vonatkozó lehetőségekről. 

A „ Pribéltől Garamsallóig " című könyvében 11 köz-
ség életébe pillanthatunk be. Tömör, néhány oldalas fa-
lurajzokat láthatunk, melyek két jól elkülöníthető rész-
ből állnak. A beszámolóban a szerző ismertet mindent, 
amit az adott helységről fontosnak tart, majd hozzáértő 
alapossággal összeválogatott fényképekkel illusztrálja a 
leírtakat. Csáky Károly szívén viseli a régió sorsát, ami 
nemcsak a sorokon átsejlő aggodalomból szűrhető le, 
hanem a könyv megírásának módjából is észrevehető. 
Különlegessége, hogy nemcsak könyvtárakban kutatott, 
nemcsak régi helyi vagy levéltári feljegyzéseket használt 
fel, hanem a falvakban lakó idősebb nemzedék szemé-
lyes beszámolóira is támaszkodott, így hozva az olvasó 
közvetlen közelébe a település történetét. A könyvnek 
többes szerepet szánt, hiszen egy-egy község életének 
bemutatása mellett a figyelemfelkeltés, esetenként a se-
gélykérés is a célja. Hangsúlyozza, hogy a nehéz és vi-
szontagságos múlt ellenére, a nemzeti és felekezeti ho-
vatartozástól függetlenül együtt kell(ene) keresni a tele-
pülések fejlesztésének módjait. A régió napjainkban 
sincs könnyű helyzetben. Gazdasági kiszolgáltatottság, 
elöregedés, elvándorlás egyaránt jellemzi. Egy Garam-
sallón elhangzott mondat szerint, „Aki kitanól egyszer, 
az egy se gyün vissza." Pedig minél több szakemberre 
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lenne szükség, mert sok helyen még nincs gázvezeték, 
csatorna-, ivóvízhálózat. Másfelől a hagyományőrző te-
lepülésekjelentős szakrális és néprajzi emlékekkel, népi 
kultúrával rendelkeznek, amit fontos volna átörökíteni 
az utókornak. A kedvező földrajzi fekvés, a gyönyörű táj 
a falusi turizmus fejlesztésére kínál lehetőséget. 

A második - „Nemesbori sorsfordulói - Őrhely a tör-
ténelem sodrában" című - könyv témájában szorosan 
kapcsolódik az elsőhöz, azonban jellegében kicsit más. 
Erre a különbségre a szerző - már az előszóban - a kö-
vetkezőképpen hívja fel a figyelmet: „Sokan talán egy 
szokásos falumonográfiára vagy az érintett település va-
lamelyik korszakát (középkor, két világháború, kitelepí-
tések) megörökítő helytörténeti könyvre gondolnak, ám 
nem csupán erről van szó. Mert Bori esete is rendkívüli: 
történelme sajátos, bonyolult, és sokszínű. Mégis felfe-
dezhető benne hasonlóság: az egyetemes történelem 
megannyi szála fonódott, gubancolódott össze eme kis 
őrhelyen a múlt áramlatainak sodrában. " 

A címoldalon Bori (régi) 1907-ből való pecsétje lát-
ható. A kötetet, Fusch Gábor Bevezetése után, Csáky 
Károly előszava és a község nevezetességeit bemutató 
fényképek foglalják keretbe. Ez utóbbiak azon túl, hogy 
alátámasztják a már leírtakat és ismertetik Bori látniva-
lóit, érdeklődésfelkeltő hatásúak is. A fotók között meg-
lepődve fedeztem fel a székesfehérvári „Bori vár"-at és 
nagyon kíváncsivá tett az a kérdés, hogy vajon mi lehet a 
közös pont a felvidéki település és a dunántúli város kö-
zött (ahol felnőttem). 

Az összefoglaló mű mindenre kiterjedően mutatja be 
a helység múltját és jelenét. A könyvet idézetek, vissza-
emlékezések színesítik, beszélgetések tarkítják. A szerző 
empátiával, de ugyanakkor elfogulatlanul ismerteti a ré-
gi levéltári adatokat, feljegyzéseket, érdekességeket - jót 
és rosszat egyaránt. Történelmi korokon vezeti át az ol-
vasót, felidézve az itt élők életét egy-egy időszakban. 
Külön figyelmet szentel - a népesség összetételének és 
változásainak vizsgálata mellett - az ősi családok, csa-
ládnevek, illetve a község és egyes részei nevének szár-
mazására, és egyben magyarázatára. Egy olyan falut is-
merhetünk meg, mely eredetét egészen a XII. századig 
vezeti vissza, és a történelmi, gazdasági nehézségek elle-
nére megőrizte emlékeit, ápolja hagyományait. Egy kö-
zösséget, mely a magyarságát minden körülmények kö-
zött büszkén vállalta, a határok földrajzi változásait mél-
tósággal élte meg. Az itt élők szívében eltörölhetetlenül 
él a múlt, de a közös, új célok már a jövőbe mutatnak. A 
jövő azonban csak akkor lehet reményteli, ha békében, -
tolerálva a nemzeti hovatartozásból eredő különbsége-
ket, kölcsönösen elfogadva és tisztelve egymást - élnek, 
dolgoznak együtt az emberek. Ahogy Berzsenyi írta egy-
koron: „Nem sokaság, hanem Lélek és szabad nép tesz 
csuda dolgokat." 

Dr. Csáky Károly új könyveit mindenkinek szeretet-
tel ajánlom. 

M. Pázmány Kata 

MAKLÁRI JENŐNÉ: 
Újpest hőskora képekben (1830-1950) 

Makiári Jenőné nyugalmazott pedagógus 1997-ben, 
akkor még az első káposztásmegyeri iskola aktív tanára-
ként keresett meg először az Újpesti Helytörténeti Gyűj-
teményben. Diákjai helyismereti oktatásához keresett se-

gédanyagot. Gyűjteményünk képanyagát válogatva 
mondta: „Jó lenne a gyerekeinkkel is minél részleteseb-
ben megismertetni Újpest létrejöttének speciális fejlődé-
sét." Elsősorban a szántóföldön létrehozott, nagyon fia-
tal városrész gyökértelen lakóira gondolt.. . 

Az ötlet megvalósult, összeállításában már minden 
gyermekhez, pedagógushoz és szülőhöz, egyszóval 
mindannyiunkhoz kíván szólni. Csaknem tízéves gyűjtő-
munkája során teljességre törekedett. Ügybuzgalma és a 
feltárt ismeretek újabb és újabb felkutatni valót igényel-
tek. Újpest történetének 80 évét legapróbb részleteiig kí-
vánta feltárni, és közérthető módon tárgyalni azt. A szer-
zőt támogató Karinthy Frigyes Általános Művelődési 
Központ keretében működő Homoktövis Környezetvé-
delmi Oktatóközpont nevében íródott előszóban olvas-
hatjuk a kiadvány létrejöttének indokait és mondanivaló-
jának szándékát: „Tájékozódjunk a város születésének 
körülményeiről. Legyünk tanúi a növekedése során je-
lentkező gyermekbetegségeinek, és az azok gyógyításá-
ért vívott küzdelemnek. Lássuk meg a város felnőtt férfi-
úvá való érésének folyamatát az első százhúsz esztendő 
tükrében. Kívánjuk, hogy a tisztelt olvasó kultúrájába 
épüljön be mindaz, ami valódi érték. Okuljunk az emberi 
gyarlóságokból és erősödjön meg bennünk az elkötele-
zett, másokat tiszteletben tartó lokálpatriotizmus igé-
nye." Az általános történet minden szegmensét érintő fe-
jezetek a helyismeret széles skáláját tárják fel. Az alapító 
Károlyi István gróf családjának története mellett a kötet 
áttekinti a káposztásmegyeri majorság életét, a terület 
természeti adottságait. Újpest első szőlőművelőitől az 
iparváros kialakulásáig, a közigazgatás, közbiztonság, 
infrastruktúra, kultúra, egészségügy, szociálpolitika, hit-
élet fejlődése szerepelnek a kötet fő fejezeteiben. A helyi 
társadalmi élet irányitói mellett sok „pillanatfelvétel", 
zsánerkép idézi meg a századelő kisvárosi életét. 

Az 1910-es években Újpest Magyarország negyedik 
iparvárosa volt. Az asztalosipar fellegváraként is ismert 
település számos jelentős gyárával, nemcsak a közis-
mert, de napjainkra megszűnt, bőr- és pamutiparral vagy 
a sejtjeiben még létező Chinoin és Tungsram vállalatok-
kal találkozunk a könyv lapjain. Fotókat látunk a város 
vegyipari üzemeiről, vasgyárairól, a híres Borwn Boveri 
elektromos gépgyárról, mely Európában először gyártott 
elektromos hűtőszekrényt 1934-ben. E nagy cégek szá-
mos személyisége mellett a kisiparosok érdekvédőit, az 
Újpesti Ipartestület képviselőit is bemutatja. 

A „nagy" politika sem hiányzik a kötetből. Feltárt do-
kumentumai közlésével az országot érintő politikai ese-
mények helyi hatásait szintén közelünkbe hozza. Megrá-
zó fotókon szemléltetve az első és második világháború 
ember- és környezetpusztító eseményeit is. 

Nem maradhat el természetesen egy város életének 
szerves részét jelentő kultúratörténet és sportmúlt feldol-
gozása sem. Láthatjuk Erzsébet királyné vadászkasté-
lyát, a Pestvidéki Versenyegylet pályáját és a fotókról 
alig ismert Újpesti Nyári Színház épületét is. A három-
száz oldalas kiadvány magyarázó szövegei korabeli sze-
mélyes iratokból, kortárs sajtóból és Újpesttel foglalko-
zó tanulmányokból idézve hitelességre és közérthetőség-
re törekedve ábrázolnak egy-egy témakört. 

A kiadvány képanyaga valószínűleg az eddigi legtel-
jesebb gyűjtés. Számos nem közismert felvételt közöl a 
szerző a köz- és egyházi gyűjtemények anyagából, ma-
gántulajdonból. Az egy-egy témakört részletesebben fel-
dolgozni kívánó kutatók számára külön csemege, hogy a 
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közölt dokumentumok, relikviák fellelhetőségét precí-
zen közli. A szép kivitelű, feket-fehér kiadvány az Alföl-
di Nyomda Zrt. munkáját dicséri. A helytörténet-oktatás 
jelentős kiegészítő, szemléltető anyaga született Makiári 
Jenöné munkássága nyomán. Felhasználását Újpest Ön-
kormányzata a helyi általános és középiskolák könyvtá-
rai valamint a Szabó Ervin Könyvtár Király Könyvtára 
számára biztosítja. Kutatók számára hozzáférhető még 
az Újpesti Helytörténeti Gyűjteményben is. 

Szöllősy Marianne 

KECSKEMÉTI KÁROLY: 
Tök község parasztsága az Urbáriumtól 
az úrbéri per végéig 1770-1879. 

A figyelmet érdemlő honismereti publikációk sorát 
gyarapítja Kemény Attila, a töki Petőfi Emlékkönyvtár 
és Művelődési Ház igazgatója által megindított helytör-
téneti füzetsorozat, melynek első száma a közelmúltban 
látott napvilágot. A szerkesztő keresve sem találhatott 
volna alkalmasabb munkát a tudományos kiadványsoro-
zat elindításához, mint Kecskeméti Károly jeles levéltá-
ros-történész 1956-ban készített szakdolgozatát, amely 
Tök község agrármúltjába enged betekintést, a szerző ál-
tal még egyetemi hallgatóként feltárt levéltári anyag 
alapján. Noha Kecskeméti Károly 1956-ban elhagyta az 
országot, Franciaországban telepedett le és jelentős 
szakmai karriert ért el; jelenlegi szaktudományos elfog-
laltsága mellett mégis vállalkozott diákkori dolgozatá-
nak szöveggondozására, és hozzájárult annak kiadásá-
hoz. Amint a szerkesztői előszóban olvashatjuk, „ennek 
a nemes gesztusnak köszönhetően a falu végre megis-
merheti múltjának mindeddig homályban rejlő mintegy 
száz évét. Nyomon követheti, hogy miként válik az Óbu-
dai Koronauradalomnak alávetett jobbágyságból öntuda-
tos, a saját földjén gazdálkodó parasztság, amely annak 
is megtalálja a módját, hogy védje és érvényesítse érde-
keit, amikor szükség van rá - szemléletesen példázza ezt 
a négy évtizedig húzódó hűbéri per." 

A közreadott munka két nagyobb részből áll, az első 
részben a szerző a község 1848 előtti általános helyzetét 
vizsgálja, mindenek előtt a jobbágyság terheit, a község 
viszonyát az uradalomhoz, a település határát, a gazdál-
kodás változását, a társadalmi szerkezet alakulását. Ezen 
vizsgálat alapjául a község aránylag épségben megma-
radt jelentős levéltári anyaga szolgált. A második részt 
maga az úrbéri per több mint négy évtizedes (1837-
1879) terjedelmes dokumentációs anyagának feldolgo-
zása és a peranyag tanulságainak levonása teszi ki. A fel-
dolgozás a polgári korszak gazdasági életének mind ha-
tározottabban jelentkező változásait is nyomon kíséri a 
gazdálkodás, a birtokmegoszlás és a paraszti társadalom 
átrétegződése terén. 

A témakör vizsgálatának kiindulásául a szomszédos 
településeket is felölelő tájegység gazdaságföldrajzi 
helyzetének áttekintése szolgált. Majd a község paraszt-
ságára háruló uradalmi, állami és megyei terhek részle-
tes számbavételére kerül sor, a levéltári források alapján 
konkrét példák révén kimutatható birtokmegoszlás sze-
rinti tagolódás ismertetésével. Noha a XVIII. század vé-
gétől nyomon követett uradalmi szolgáltatások csak az 
Urbárium behozatala után, az 1820-as évektől súlyos-
bodtak, az egyéb állami és megyei terhek (hadiadó, házi 
adó, közmunka, porció, egyházközségi adó, stb.), folya-
matosan és mind nagyobb mértékben járultak hozzá a 

jobbágyság helyzetének romlásához. A hagyományos 
gazdálkodás idején a határt a rendkívüli elaprózottság 
jellemezte, a háromnyomásos földművelésben a búza és 
a kétszeres jelentette a fő terményt. A XVIII. század kö-
zepén már jelentkezett a kukorica, amit kezdetben külön 
földeken, majd később a tavaszi nyomásba vetettek, ha-
sonlóképpen az 1808-tól megjelenő burgonyát is. A köz-
ség nem nélkülözte a szőlőterületeket, melyeken a szom-
szédos zsámbékiakkal osztoztak. Az állattenyésztés terü-
letén igen korán, a XVII. század második félében végbe-
ment az ökörnek, mint igaerőnek a lóval való felváltása. 
A ló igásállatként való mind nagyobb méretű alkalmazá-
sa a gazdasági fejlődésről bizonykodik. A mobilabb élet-
formához a vásározás és fuvarozás révén a nagyszámú 
igáslóállomány jelentősen hozzájárult. A továbbiakban a 
szerző gazdag forrásanyag révén foglalkozik az egykori 
jobbágyfalu árutermelésének és pénzforgalmának külön-
böző formáival, valamint a helyi társadalmi mozgások-
kal, a népességszaporodás irányzatával, a társadalmi ré-
tegződés alakulásával. A leírtakat szemléletesen egészíti 
ki a függelékként közölt 1772-es úrbéri összeírás, vala-
mint több statisztikai adatsor. 

Az 1837-ben kezdődő és több mint négy évtizedig 
tartó úrbéri per fordulatainak végigkövetése és részletei-
nek megvilágítása izgalmas oknyomozó adatfeltárás, 
mely számos tanulsággal jár. A község az uradalom által 
korábban elvett legelője visszaperlésének bonyolult és 
rendkívül elhúzódó folyamatát a szerző a per alakulásá-
nak megfelelő időszakaszokra bontva tárgyalja, melyből 
egyetlen rövid időszak, 1848^49 hozott egyértelműen 
előnyös változást, azonban a későbbi évtizedek az urada-
lomnak kedveztek. Végül is az időközben rendkívül ki-
terebélyesedő és bonyolulttá váló kölcsönös pereskedés 
a község számára kedvezően zárult le, és megnyitotta az 
utat a gazdasági modernizáció felé. Ennek a rendkívül 
tanulságos folyamatnak a konklúzióját a szerző a követe-
zőképpen vonta le: „Polgári forradalom végrehajtotta a 
jobbágyság felszabadítását, ezzel azonban nem oldotta 
meg az úr és paraszt közötti feudális jellegű viszony 
mindenoldalú felszámolását. Nagyszerű, sokat ígérő 
kezdet után fájdalmas, parasztnyomorító évtizedek jöt-
tek. A történelem így is előrehaladt, de nem 48 útján. A 
polgári forradalmat értőn és éretten fogadó parasztság 48 
szellemében kívánt volna továbbhaladni. A bukás azon-
ban defenzívába kényszerítette, célul csak azt tűzhette 
ki, hogy peres úton, legalábbis részben megtartsa a 
48-ban de facto elért eredményeket. Ezek a perek alakí-
tották ki a forradalmat követő évtizedekben a XX. szá-
zad első felének magyar agrártársadalmát. A helytörté-
neti kutatás feladata, hogy tisztázza az újkori magyar ag-
rártörténelemnek ezt az egyik legfontosabb kérdését." 

A következőkben a XIX. század második felének he-
lyi gazdálkodásában végbemenő számottevő változások-
kal ismerkedhet meg az olvasó, mint pl. a művelési ágak 
átalakulásával, az intenzív növénytermesztés arányának 
növekedésével, az agrotechnika modernizációjával, a 
vaseszközök terjedésével, az állattartásban a piaci érté-
kesítéshez igazodó fajtaváltással. A változás felmérése 
kiterjed a társadalmi viszonyokra, a birtokmegoszlás ala-
kulására, a paraszti polgárosodás viszontagságos folya-
matára, a társadalmi polarizáció mind jelentősebbé válá-
sára. A kötetet szójegyzék és a korabeli iratanyagból kö-
zölt változatos dokumentációs anyag zárja. 

(Töki helytörténeti füzetek 1. Szerk. Kemény Attila. 
Tök 2009.) 

Seimeczi Kovács Attila 
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írások Nagymágocs múltjából 
Örvendetes módon Csongrád megyében nagy hagyo-

mánya van a helytörténeti kutatásnak és írásnak. Az el-
múlt évtizedekben a megye városai és községei számos 
monográfiát, tanulmánykötetet, helytörténeti füzetet je-
lentettek meg, amelyek legfőbb célja a hagyományőrzés, 
a múlt értékeinek ápolása és felmutatása. 

Mágocson is régen vallják, hogy a patriotizmus érzé-
sének kialakulásához a szűkebb szülőföld, vidék, lakó-
hely szeretetén keresztül vezet az út. Bizonyítja ezt az a 
helytörténeti füzetsorozat, amelyet 1989-ben indítottak 
útjára Fejezetek a község történetéből címmel. Húsz év 
elteltével továbbléptek ennél, amennyiben tetszetős kül-
lemű, nagyobb formátumú, színvonalas dolgozatokat 
tartalmazó tanulmánykötettel rukkoltak elő. Az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium támogatásával megjelent íz-
léses könyv 200 oldal terjedelmű; címe írások Nagy-
mágocs múltjából. A gazdagon illusztrált, csaknem száz 
korabeli képet, térképet, tervrajzot tartalmazó kiadvány 
szerkesztője Mód László és Tóthné Rostás Agnes. 

A nyitó tanulmány szerzője dr. Vörös Gabriella ré-
gész, a szentesi, majd a szegedi múzeumok ny. igazgató-
ja, a népvándorlás-kori leletek nemzetközi hírű kutatója. 
A nagy előd és példakép, Móra Ferenc könnyed, olvas-
mányos stílusában írt munkájának címe Másfélezer éves 
falu a Mágocs-ér partján. Elöljáróban utal a helybeliek 
által jól ismert Felícián atya gyűjtőmunkájára, amely bi-
zonyítja, hogy Nagymágocs környékén kb. hétezer évvel 
ezelőtt már a Körös-csoport embere is megtelepült. 
Részletesebben azonban az I. század közepén megtele-
pült szarmatákról ír, érzékletesen bemutatva mágocs 
környéki lakhelyüket, szerszámaikat, életmódjukat, vi-
seletüket. 

Bede Ádám fiatal helytörténész jegyzi a kötet máso-
dik tanulmányát, aki ifjú kora ellenére máris az alföldi 
halmok egyik legkiválóbb szakértőjének számít. Halmok 
Nagymágocs és Arpádhalom határában című tanulmá-
nyából megtudhatjuk, hogy a kunhalmokként emlegetett 
földművek minden esetben mesterséges magaslatok. 
Sokféle célt szolgálhattak: lovas-nomád népek sírhal-
mai, ősi kultikus áldozóhelyek, bronzkori falvak lakó-
halmai, háborúk vagy járványok tömegsírjai, régi épít-
mények, templomok megmagasított alapjai. A szerző el-
sőként vette számba és írta le egyenként a térség halmait, 
szám szerint 28-at. A térképen is ábrázolt halmok közül 
tíz a szűken vett mágocsi határban található. 

A kötet szerkesztője, Mód László jeles néprajzkutató 
önálló tanulmánnyal is szerepel, amelynek címe Uradal-
mi gazdálkodás és Nagymágocs betelepülése a XIX. szá-
zad második felében. Felvillantja a település törökkori 
előzményeit, majd bemutatja, hogyan és mikor került a 
hatalmas elhagyott puszta a gróf Károlyi nemzetség bir-
tokába. Gazdagon dokumentálva nyomon követi a ma-
jorsági gazdálkodás és a tanyarendszer kialakulását, egé-
szen Mágocs eszmei község 1870-es évek elején történt 
megalakulásáig. Külön fejezetben aprólékos nyomozás-

sal kimutatja, kik népesítették be a mesterségesen létre-
hozott falut. A lakosok származási helyéből kitűnik, 
hogy a legtöbben Szentesről és Szegvárról jöttek, de so-
kan származtak Hódmezővásárhelyről, Kenderesről, 
Mindszentről, Derekegyházról, Orosházáról, Surányból, 
Fehérvárról, Endrődről, Sámsonról, Kunszentmártonból, 
Gyuláról, Csongrádról, Csanyról, de jöttek Komárom, 
Csanád, Győr, Sopron, Pozsony, Nógrád és más várme-
gyékből. Rendkívül izgalmas rész a társadalmi tagoló-
dásról szóló fejezet is. 

Dóczi Jusztina: Szülößldem cselédvilága c. tanulmá-
nya elüt az eddig ismertetett munkáktól. Ő foglalkozásá-
ra nézve újságíró, de még inkább remek elbeszélő, mesé-
lő, aki együtt él, érez, cselekszik hőseivel, és ezáltal hite-
lesek történetei. Mesél a Károlyi grófok mintagazdasá-
gáról, a cselédsorsról, a cselédség lakásviszonyairól, ün-
nepeiről, vallási szokásairól, kenyérharcairól, a népi böl-
csességekről, a családi életről, az asszonyok helytállásá-
ról; mindezt gazdagon megtűzdelve a tárgyhoz illő versi-
kékkel, mondókákkal, dalokkal. 

Az ötödik tanulmány Verrasztó Gábor helytörténész 
munkája, címe Adatok a volt Károlyi-uradalom nagy-
mágocsi magtárának, templomának és kastélyának tör-
ténetéhez. A szorgalmas kutatáson és aprólékos adatfel-
táráson alapuló kitűnő munka egy korábbi változata már 
olvasható volt az imént említett Fejezetek a község törté-
netéből c. helytörténeti sorozatban, de ismételt közzété-
telét üdvözölni lehet, hisz így könnyebben elérhetővé 
válik e remek dolgozat. Az olvasók megcsodálhatják Ybl 
Miklós 1848-1856 között Mágocson emelt épületeit: a 
ma is álló számtartói lakot, az uradalmi irodaházat és a 
párját ritkító ötszintes magtárat. Ugyancsak megismer-
hetővé válik az 1883-ban felszentelt római katolikus 
templom, valamint az 1896/97-ben épült gyönyörű, neo-
barokk stílusjegyeket hordozó Károlyi-kastély. 

A kötet befejező tanulmányát Bede András helytörté-
nész készítette, aki középiskolás korától kutatta a Csong-
rád megye területén épült gazdasági kisvasutak történe-
tét. Nagymágocs kisvasútja című munkájából kitűnik, 
hogy a községen két vasútvonal is áthaladt. Az elsőt gróf 
Károlyi Imre építette 1899-ben. Ez a vonal 13,1 km 
hosszú volt, 600 mm nyomtávú, s a gőzmozdony legna-
gyobb sebessége 10 km/óra. A második vonalat a szom-
szédos árpádhalmi birtokos, gróf Berchtold Lipótné szü-
letett gróf Károlyi Ferdinanda készíttette 1907-ben. Ez 
760 mm nyomtávú lóvasút volt, mintegy 15 km hosszú-
ságban. A szerző részletesen foglalkozik a kisvasutak 
későbbi sorsával, forgalmával, személyzetével j á rműve -
ivel, végül megszüntetésükkel. A tanulmányt számos ar-
chív felvétel teszi szemléletessé. 

Úgy értesültem róla, hogy a nagymágocsi lokálpatrió-
ták újabb helytörténeti tanulmányokon dolgoznak, to-
vább szaporítva településük múltjának feltárt lapjait. Ab-
ban a reményben, hogy akadnak majd önzetlen támoga-
tók, segítők; új vállalkozásukhoz sok sikert kívánok! 

Labádi Lajos 
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