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Köszöntjük a XXXIX. Honismereti Akadémiát 
Nagykőrös, 2011. július 3-8. 

Dr. Szűcs Lajos, a Pest megyei 
közgyűlés elnökének köszöntője 

Tisztelt Olvasónk! 
Különleges, egyben megtisztelő lehetőségnek tartom, hogy a Honismeret 

ilyen gazdag tartalommal mutatja be otthonunkat - Pest megyét. Ajándék 
számunkra minden ilyen alkalom, de még inkább az, ha egy olyan fórumon 
tehetjük, ahol a helytörténeti munka és a hagyományőrzés olyan elkötelezett 
cs módszeres szakmaisággal van jelen, mint ahogy az a Honismereti Szövetségben történik és amelyre 
a Honismeret jelenti az egyik legjobb példát. 

Márpedig szükségünk van minden segítségre. Olyan kihívásokkal kell megkiizdenünk nap, mint 
nap. amelyre aligha találnánk tökéletes válaszokat - egyedül. Bizonyosan nem mondok újat a szakmá-
nak, ha kiemelem - láthatóvá tenni a láthatatlant, megmutatni a felszín alatt húzódó rétegeit az élő, ér-
tékteremtő és fejlődésre kész kultúrának talán az egyik legfontosabb, egyben legnehezebb feladatunk. 
Különösen Pest megyében, ahol az ország más tájegységeihez mérten e feladat minden tekintetben kü-
lönleges. Arra a sokszínűségre gondolok, amely Pest megyét minden ízében áthatja. Arra a sokszínű-
ségre, amely sík- és hegyvidékei által geográfiáját, tucatnyi nemzetisége, hitvilága és vallási felekezete 
által néprajzát, iparos és kereskedő települései és mezővárosai által gazdaságát, falvait és városait jel-
lemzi; és amely az itt élő majd 1,3 millió embernek, a 187 településnek köszönhetően napról-napra te-
remtődik újra, összekapcsolva múltat és jövőt. Mi a kihívás mindebben? Megtalálni a választ a kérdés-
re, hogy mi is valójában Pest megye. 

Az évente megrendezett több mint ezer fesztivál: a ráckevei Summerfest, az eperfesztivál Tahitót-
falun, a fantasztikus történelmi játékok, a falvak-városok hagyományőrző eseményei és a lovas progra-
mok, melyek méltón őrzik a hírneves versenyló, a Tápiószentmártonon nevelkedett Kincsem öröksé-
gét? Netán Szentedre épített öröksége, a zsámbéki romtemplom, Visegrád fellegvára, vagy éppen a 900 
éves Premontrei kolostor Ócsán; s a hercegi Grassalkovich-kastély Gödöllőn, a köznemesi Blaskovich-
kúria Tápiószelén és a további több tucat kastély, vagy a képzőművészeti kiállítások és tárlatok sora, a 
kulturális és turisztikai központok különlegességei, például a remek zenei koncertek? Pusztavacs, ahol 
az ország közepe van, vagy az élö népművészet; szerb, horvát, szlovák, német és persze magyar anya-
nyelvű közösségeink? Mit jelent számunkra Pest megye? 

A Honismeret talán az egyik legjobb fórum arra, hogy e kérdéseket feltegyük. Pest megye sokszínű 
városai és népes falvai olyan sűrű hálózatot alkotnak, amely nem csak Magyarországon, de Európában 
is ritkaságszámba megy - azaz megkülönbözetö erejű - , ezért olyan fontos feltenni a kérdést. Kik va-
gyunk, honnan jöttünk és merre tartunk? Erre kell megtalálni a választ mindazokkal, akik szakmai elkö-
telezettségből, vagy lelkes amatőrként őrzik az örökséget, és akik pontosan tudják, hogy a hagyomány-
őrzés lényege nem a múlt, a befejezett dolgok megőrzése, hanem a kezdetét jelenti a jövőnek. 

Ma már nem vitatja senki, hogy a népességben és javakban egyre csak gyarapodó Pest megyei kö-
zösségek jelenthetik az egyedüli forrását a fejlődésnek. Márpedig az ő kitartásuk, elkötelezettségük 
mögött minden bizonnyal ott van az a fajta tudatosság, amely csak a történelmük és történeteik iránt ra-
gaszkodó emberek sajátja, és amely a svábokat, vagy éppen a rácokat megtartotta egy olyan világban, 
amely sokkal inkább és sokkal organikusabb módon multikulturális, mint bármely erről híres metropo-
lisz. Sokkal inkább az, mert az itt élő közösségek olyan szoros kapcsolatban - ökoszisztémában - élnek 
együtt, ahogy az ritka a nagyvilágban. 

Ez lenne Pest megye. Ez lenne a változás motorja, az összekötő kapocs a múlt és a jövő között. Ez 
lenne az alapja egy olyan fejlődésnek, amely megtartja és megerősíti a vidéki közösségeket és utat nyit 
a kreatív tevékenységeknek, mint az iparművészet, a kereskedelem, az építészet, a divattervezés, a 
mozgókép és fotóművészet, illetve a kulturális események megszervezésének? Lehetséges. Biztos csak 
abban vagyok, hogy a választ csak akkor kapjuk meg, ha minden egyes falu és minden egyes közösség 
előbb felteszi magának ugyanezeket a kérdéseket, és saját hagyományaiban, helytörténetében, népdal-
kincsében, néptáncaiban, a padláson megbúvó értékekben, az évszázados mozdulatokkal elkészített 
ételeiben találja meg előbb az értéket - s vele jövőjét. 
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Bevezető sorok dr. Czira Szabolcs, 
Nagykőrös város polgármesterétől 

„Házigazdaként" szeretettel hívunk és várunk a 2011. július 3-8. között 
Nagykőrösön megrendezésre kerülő Honismereti Akadémiára mindenkit, 
akinek szíve dobbanását a béke nyugalma és a hazánkért, a magyarságért va-
ló tenni akarás erejének kettőssége adja. 

Egy városvezető időről-időre szembekerül azokkal a kérésekkel, hogy 
mutassa be települését, mondja el mire a legbüszkébbek, miként ápolják ha-
gyományaikat és milyen új eredményeket tud felmutatni a helység az utóbbi 
évek munkájának eredményeként. Erre a kérésre, egy olyan városban, mint 
Nagykőrös, ahol pusztán az elmúlt néhány esztendő leforgása alatt több mint 
tízmilliárd forint értékű beruházás megvalósításához nyertünk pályázati tá-
mogatást, mely fejlesztésekből több már átadásra is került, hosszasan sorol-
hatnánk pusztán az eredményeket. Részletezhetnénk, hogy miért is fontos számunkra a megújult vasút-
állomás előtti tér, az új kerékpárutak, a csapadékvízelvezető-rendszer fejlesztése, a Déli-elkerülő út 
megépülése, a „Pusztai tölgyesek" néven folyó természetvédelmi program, a Postapalota újjáéledése, a 
készülő városközpont rekonstrukció, a szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító fejlesztése, vagy éppen 
az oktatási intézményeinken elvégzett és hamarosan folytatódó munkák adta eredmények, és még közel 
sem jutnánk annak a sornak a végéhez, amelyben az elmúlt évek eredményei követik egymást. 

Természetesen mi, NAGYKŐRÖSIEK, akik így vagy úgy, de ki-ki a tőle telhető módon, részt vál-
laltunk és részt vállalunk ebből a munkából, büszkék vagyunk ezekre az eredményekre is. Ahogy büsz-
kék vagyunk arra is, hogy eleink városunkba hívták Arany Jánost, aki közel egy évtizeden át élt és alko-
tott Nagykörösön, és itt írt költeményei fényes csillagként világítják meg a magyar irodalom egéről vá-
rosunk nevét. 

Büszkék vagyunk civil szervezeteinkre, akik meghatározó szerepet vállalnak a közösségi progra-
mok szervezésében, nem egy közülük jelentős részt ad hozzá Arany János emlékének ápolásához. 
Büszkék vagyunk az országosan védett és a több mint ötszáz helyileg védett épületünkre, s hogy ezek 
szépsége még sokáig megmaradhasson, minden évben egy, a költségvetésben elkülönített pályázati ke-
retből támogatjuk azon tulajdonosokat, akik a kiírásnak megfelelő felújításokat kívánnak végezni vé-
dett épületükön. 

Büszkék vagyunk a kora tavasztól késő őszig virágos ápolt parkjainkra. Büszkék vagyunk azon cé-
gekre, vállalkozásokra, akik munkát adnak a városban, akik jó minőségű termékeikkel tovább öregbítik 
a város hírnevét. Büszkék vagyunk rá, hogy a Dónáth-féle sonka sorra nyeri a versenyeket, s hogy váro-
sunkban 1930 óta, immár a harmadik generáció viszi tovább a Szabó pipagyár hagyományait. 

Büszkék vagyunk oktatási intézményeinkre, s arra, hogy huszonötezer fős városunkban az oktatás 
valamennyi szintje megtalálható a bölcsődétől a főiskoláig. 

Büszkék vagyunk arra is, hogy a , j ó gazda módjára" való gazdálkodásnak hála, az értékek megőrzé-
se és újabbak teremtése mellett stabil költségvetése van 
városunknak. Eredményeinknek, a városban folyó munká-
nak köszönhetően az elmúlt két évben megkaptuk a „Csa-
ládbarát Önkormányzat", az „Idősbarát Önkormányzat" és 
a „Kerékpárosbarát település" címeket. 

Ugyanakkor, ha azt kérdezik tőlem, Nagykőrös polgár-
mestereként mire vagyok a legbüszkébb, nyugodtan és ha-
tározottan jelenthetem ki: a „NAGYKÖRÖSI EMBER-
RE". A „NAGYKŐRÖSI EMBERRE", akit a szárnyaló 
szellemből, a kultúra iránti nyitottságból, az alkotás iránti 
vágyból, a jó gazda racionalitásából és munkás kezéből, 
valamint a természet iránti tiszteletből és felelősségtudat-
ból gyúrt össze a Jóisten. 

Kívánom, hogy érezzék magukat jól városunkban, s a 
Nagykörösön töltött idejükben fedezzék fel Önök is Arany 
János városának minél több értékét. 

4 



ÉVFORDULÓK 
\ I  

> 1 

J 

Emlékezés a 150 éve született Tisza Istvánra 
2011. április 22-én emlékeztünk gróf Tisza István po-

litikus, kétszeres miniszterelnök születésének 150. év-
fordulójára, amikor is a budapesti Jászai Mari téren el-
helyezték egy új, Tisza Istvánt ábrázoló szobor alapkö-
vét, mivel az 1918-ban meggyilkolt miniszterelnök Par-
lamenthez közeli szobra helyén évtizedek óta politikai 
ellenfelének. Károlyi Mihálynak a bronzszobra áll, Ti-
sza Istvánét pedig megsemmisítették. ígéret szerint még 
idén, október 31 -én sor kerül a szobor felavatására, így 
Debrecen után végre Budapesten is emlékeztetni fog 
egy köztéri alkotás a történelmi Magyarország egyik 
legnagyobb formátumú államférfijára, akinek a neve 
összefonódott a magyar törvényhozást hosszú évekre 
megbénító parlamenti ellenzéki pártok letörésével (a 
Károlyi-Tisza ellentét kiindulópontja) és a tragikusan 
végződő első világháborús magyar részvétellel (máig él 
a vád: Tisza a háború okozója), erőszakos halála pedig 
jelképe lett a történelmi Magyarország összeomlásának. 

Az alább közölt rövidített írás érdekessége, hogy a 
szerző neves pszichológusként, egyben Tisza István le-
származottjaként is keresi a választ arra a kérdésre - ami 
már Tisza kortársait is foglalkoztatta - , hogy miként vált 
Tisza István személye és politikája az 1910-es évek Ma-
gyarországának kezdetben félreértett, majd több irány-
ból is támadott célpontjává olyannyira, hogy a háború 
végén az ellene irányuló gyűlölet fizikai megsemmisíté-
séhez vezessen. Az egyszerű és miden kérdésre magya-
rázatot adó válasz azonban még sokáig várat magára. 

Perczel Tamás: Epilógus 

,Milyen kiismerhetetlen ember volt: lehel, hogy még örvendezett is annak, hogv meg kell halnia." 
Krúdy fejezi be ezzel a mondattal egyik karcolatát Tisza Istvánról (Tisza István utazása a halál felé). 
Sok ezer oldalt írtak róla életében, testes monográfiák sora taglalta életét és munkásságát, és mégis az 
idézett mondat szinte az egyetlen, amelyik azt jelzi, írója megkísérelt áthatolni azon a falon, amelyet a 
történelmi szerep emelt az ember elé, és amelyik mindenkit megakadályozott abban, hogy megértse a 
történelmi Magyarország utolsó, tragikus sorsú nagy államférfiját, és megértse azt az ellentmondásos 
hatást, amelyet kiváltott. 

Szembetűnő a különbség közéleti aktivitása különböző mozzanatainak árnyalt elemzése és a sze-
mélyre vonatkozó jellemzések elnagyoltsága, sematikussága között, csaknem minden vele foglalkozó 
műben, teljesen függetlenül attól, hogy történelmi szerepét pozitívan vagy negatívan ítélik meg. 

Az öt személyesen ismerő Krúdy hangjában is félelem vegyül: „ez a tekintet és szemnélküli ember, 
aki minilig oly titokteljesen tűnt föl előttem, mint azok a csuklyás, láthatatlan arcú emberek, akik a kö-
zépkorban szempillájuknak egyetlen rebbentésével kormányozták a világot [...] belépdelt az árnyék és 
ott állott előttem mellén összefont karokkal, jéghidegen, földi szenvedélyt szinte nem ismerve..." 

Egybecseng evvel Pethő Sándor „müfajidegen" jellemzése (Világostól Trianonig Bp., 1925.): 
mellett ama sajátságos természetekhez tartozott, amelyekre azt hinné az ember, hogy sohasem élvez-

Tisza István (Magyar Nemzeti Múzeum 
Történelmi Képcsarnok) 
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ték a tavasz gondatlan örömeit. Kétségtelenül kiütközött rajta egy a bihari adminisztrátortól ősétől, a 
kőszívű embertől örökölt vonás." Mások a Dégenfeldek kíméletlen germán erejét és a távoli skót ősök 
makacs igénytelenségét vélték felfedezni benne. 

Mindezek csak az acélember, vasember, egy tömbből faragott márványszobor jelzők magyarázatául 
szolgáltak. Úgy tűnik, csodálói és ellenségei nem tudtak mit kezdeni evvel a rendíthetetlen, komor mo-
nolitikusjelenséggel. Krúdy mellett Ady volt az, aki valamilyen ellentmondást vélt felismerni Tisza Ist-
vánban, valamilyen dühítő ellentmondást, ami lehetetlenné teszi, hogy Ady szeresse őt, jóllehet bővel-
kedik olyan tulajdonságokban, amelyek kivívják a költő csodálatát. 

„Univerzális tehetség, a jövő embere, ha nem is szeretjük Tiszát, nem tudunk rágondolni sem magyar 
vérünk megmelegedése nélkül." Ugyanakkor „Gróf Tisza István nagytudású, tiszta szemű ember, igazi 
européer. Határozott egyéniség. Am, mintha nem volna semmi forróbb vágya, min hogy lehűtsön, elta-
szítson mindenkit. Hidegség, gőg vagy modortalanság ez? Vagy mindhárom? Gróf Tisza István familiá-
ris tradíciónak fogja föl s maga is ekként gyakorolja..." 

„ ... Vigyázzon Tisza István gróf, mert elér oda, hogy nem lehet már népszerűtlenebb. Be kár annyi 
erőért névben, tudásban, függetlenségben és akaratban! Milyen népszerű lesz Tisza István, mihelyst 
akarja s mihelyst nem provokál és mindig. Am úgy látszik, hogy mindezt ő nem akarja..." 

Talán ebben rejlik a magyarázata annak, hogy Ady Endre a „bihari Istentől" eljut a „vad geszti bo-
londig", a népmesei hangulatú „Gróf Tisza István csárdása"-tól a nyílt harcbahívásig: „mégse hagyjuk, 
hogy a bomlott szemű / S a bomlott fejű kaján játszva győzzön." 

Magyarázatot reméltem Horánszky Lajos művétől. Magyarázatot egész sor kérdésre Tisza Istvánnal 
kapcsolatban, amelyek negyven éve foglalkoztattak, és amelyek egyetlen végső kérdésben összegezhe-
tők. Mivel váltotta ki azt a még a magyar politikai életben is szokatlanul intenzív és tartós gyűlöletet a 
társadalom szinte minden rétegéből és a fenntartás nélküli csodálatot másokból? 

Negyven évvel ezelőtt mutatott meg édesanyám egy azóta is őrzött elefántcsont papírvágó kést,1 av-
val, hogy ez volt István bácsi kezében, amikor meggyilkolták. Akkor tudtam meg, hogy ükapám Tisza 
Kálmán, dédnagybátyám Tisza István volt. A miniszterelnök ősök persze roppant imponáltak, annál ne-
hezebb volt elviselni (szülői intelemre szó nélkül) mindazt, amit a Tiszákról azidő szerint hallani lehe-
tett és tanulni kellett. Az igazi dilemmát Ady Endre okozta, mindkettőt szeretni, tisztelni lehetetlennek 
látszott. 

A Tisza-jelenséggel kapcsolatos alapkérdés később megfogalmazódott másokkal kapcsolatban is. 
Évtizedeken át vitatkoztam sokakkal, így apámmal is Görgey Artúrról, akit - teljes mértékben osztva 
Kosáry Domokos és Féja Géza nézetét - nagy hadvezérnek, kivételes, hibátlan jellemnek tartottam, s 
neki adtam igazat Perczel Mórral szemben. A gyűlölet itt is érthetetlen volt, és talán ez segített a hason-
lóságok felismerésében Görgey Artúr és Tisza István személyisége között. Negyed évszázad pszicholó-
gusi munka sem vitt közelebb a jelenség megértéséhez. Az elmúlt négy évben éppen olyan döbbent ér-
tetlenséggel szemléltem és éppen olyan fájdalommal éltem át a gyűlölet sűrűsödését, az irracionális el-
lenérzés elementáris erejűvé válását egy nagy formátumú államférfi, Antall József iránt, és ugyanúgy 
nem tudtam megérteni, hogy hogyan válthat ki immunreakció szintű elutasítást valaki, akinek én szinte 
csak pozitív tulajdonságait látom. Természetes, hogy ennek következtében egyre több rokonvonást, ha-
sonlóságot véltem fölfedezni közöttük. (. . .) 

A Horánszky-mü vitathatatlan erényei a részletesség, a precizitás, a többoldalú megközelítés azon-
ban arra sarkallt, hogy ismét kipróbáljam a pszichológia tolvajkulcsait, mint ahogy megtettem ezt 
Szekfű, Hegedűs, Pethő, Gratz, Pölöskei és Vermes müvei esetében. A kulcsok most is rendre beletör-
tek a zárba. A Görgey, Tisza, Antall fenomén számomra továbbra sem megragadható. Az egyetlen ha-
szon talán, hogy biztosabb ismereteket szereztem a tolvajkulcsok rossz minőségéről, a pszichológiai el-
méletek korlátozott alkalmazhatóságáról kivételes személyiségek megismerésében, megértésében. (...) 

Tisza István 1886-ban jelenik meg először a parlamentben, huszonöt évesen, felnőtt, érett férfiként. 
Beszédének érettségét Mikszáth jóindulattal hasonlítja egy közpályán megöregedett politikushoz, öt 
évvel később az ellenzéki Csatáry Zsigmond tettetett rémülettel kiált Tisza beszédét megszakítva „Mi 
lesz belőle, ha ez megöregszik?" A kérdés másképp is feltehető, mi történt Tisza Istvánnal addig, amig 
megjelent teljes fegyverzetben a politika színterén, mire ad magyarázatot ez az első huszonöt év, deter-
minálja-e további életsorsát az a program, amely feltehetően beépült minden elképzelésébe. Az első 
pszichológiai tolvajkulcs, amelyik beletört a zárba, a Tisza István gyermek- és iljúéveinek magyaráza-
tára hivatott neveléslélektan és fejlődéslélektan. Az életrajzírók vagy lelkesen, vagy a különösséget ki-

1 A papírvágó kés 2004 ősze óta a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonában van. 
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emelve emlékeznek meg arról, hogy Tisza István tizennégy éves korában érettségizik, tizennyolc éves 
korában befejezi egyetemi tanulmányait, húszéves korában doktorál. ( . . .) A komoly, kötelességtudó, 
mindenben élenjáró, nagy önfegyelmü, acélos izmú, gyors felfogású, borotvaeszű ifjú, aki érett fővel 
gondolkodik tizenöt évesen és lovagias jellemként cselekszik ugyanilyen korban, a kor nevelői eszmé-
nye lehetett. ( . . .) 

Milyen lehetett Tisza István személyisége harmincéves korában? Ha Eric Fromm gondolatmenetét 
követjük (ez a legrosszabb, amit Tisza István emlékével tehetünk), úgy könnyen felfedezhetjük a tekin-
télyelvű, autoriter személyiség lényegi jellemzőit. Tisza István életét áthatja az a meggyőződés, hogy az 
egyén sorsát érdekein és kívánságain kívülálló erők határozzák meg. Nem hamis az a megállapítás sem, 
hogy heroizmusa nem a sors megváltoztatásában rejlik, hanem abban, hogy zokszó nélkül aláveti magát 
a sorsnak. (. . .) Túlkompenzált kisebbrendűségi érzés? Miért ne? Tisza István nem volt elég gazdag, 
nem volt elég régi gróf, nem volt könnyed társasági ember, és talán hivatás-, küldetéscentrikussága a 
magánszféra örömtelenségének kompenzációja csupán. ( . . . ) 

Miért ment Tisza István azon az úton, amely számára kálvária lehetett, miért viselte el, hogy egy-
aránt támadja a szocialista gondolkodású radikális értelmiség, a liberális világ, a keresztény jobboldal, 
hogy hazaárulónak tartsák a függetlenségre törekvők éppen úgy, mint a bécsi udvar, ahol hol az utolsó 
kurucnak. hol szabadalmazott hazaárulónak nevezték (Ferenc Ferdinánd). Pethö szerint „küldetéses 
embernek tartotta magát, aki Cromwell bibliás kerekfejűinek merev komorságával ment célja felé. A 
maga csalhatatlanságánuk és árnyalattalan lelkiségének tartozott vele, hogy nem törődött eszközeinek 
erkölcsi tartalmával." Gratz úgy véli „részére lelki szükséglet volt megtenni Magyarországért mindazt, 
ami erejéből tellett" ... „ami pedig a népszerűséget illeti, azt Tisza egyenesen megvetette. Annyira nem 
törődött azzal, hogy az, amit ő azért tesz, mert azt helyesnek tartja, hogy az népszerű-e ragy sem, hogy 
gyakran az a látszat keletkezett, mintha egyenesen keresné a népszerűtlenséget." 

Mindkét jellemzés csak leírja, de nem magyarázza a jelenséget. Úgy vélem azért nem található ma-
gyarázat ezekben a művekben, mert nincs egyszerű magyarázat, Tisza István fokozatosan vált azzá, 
amit az utókornak jelent, és ezt a történelmi személyiséggé válási folyamatot a fokozatos elköteleződés, 
a növekvő szerepidentifikáció és az erősödő sorsdeterminizmus kulcsszavaival helyes jellemezni. ( . . .) 

Prototípusa volt a megküzdő magatartással jellemezhető embernek és ez a harci készenlét párosult a 
honféltés korán beleoltott erős érzésével, amelyet csak azért nem nevezhetünk rögeszmének, mert a fé-
lelem teljesen reális és megalapozott volt. Tisza István féltette a történelmi Magyarországot a nemzeti-



ségektől, féltette a dualizmust a birodalom bővülésétől vagy a bécsi szándékok változásától, féltette a 
hierarchizált társadalmi rendet a bomlástól és féltette az egész magyar fajtát, nemzetet a dekadenciától, 
az elnemzetietlenedéstől. Egy olyan országban, ahol a magyarság kisebbségben van, ahol a nemzetisé-
gek mögött fiatal, expanzív államok jelennek meg, ahol a politikai hatalom kevesek kezében összponto-
sul és ezek is széthúznak, ahol maga az alapszerkezet bomlik láthatóan, ezek a félelmek magalapozot-
tak. Evvel magyarázható talán az a komorság és pesszimizmus, ami oly gyakran megjelenik Tisza Ist-
ván szavaiban, magatartásában. Karakterének lényege, hogy a veszélyeztetettségre keménységgel, a tá-
madásra harciassággal, a nehézségekre makacssággal reagál. így ír: Reserves húsz esztendőn keresztül 
gyötört a gondolat, hogy a Monarchia és benne a magyar nemzet pusztulásra van kárhoztatva, mert az 
Úristen el akarja veszteni azt, akinek elveszi az eszét.''1 Hogyan reagálhat az az ember, akiben erős a har-
ci kedv, aki mélységesen meg van győződve saját igazáról és telve van aggodalommal, ugyanakkor a 
protestáns predesztináció fatalizmusával félelem nélkül él, arra, hogy a lakosság viszonylag csekély há-
nyadát képviselő, gondosan szelektált, választójogú lakosság által kijelölt, túlnyomórészt a középosz-
tályhoz és az arisztokráciához tartozó képviselők technikai obstrukcióval, a parlament bútorzatának 
összetörésével és macskazenével akarják - szerinte minden bizonnyal érdektelenül kicsinyes szem-
pontok miatt - meggátolni őt küldetésének teljesítésében, honmentő munkájában. Ismert a reakció. 
Erőszak és keménység. (...) 

Politikai pályafutása mély csalódások sorozata és ezek a csalódások keményitik meg és teszik 
ugyanakkor rezignáltabbá. Tisza István elveszíti a hitét a nemzetben - értve ez alatt a választópolgáro-
kat - , amikor 1905-ben vereséget szenved a választásokon. (...) Evekig tartott, mire felépült ebből a 
megrázkódatásból és visszatért megváltozva, de nem az irányban, ami általában ilyen esetekben várha-
tó. Nem taktikusabb, a népszerűséget jobban kereső, a közvéleményre, az ellenzékre inkább tekintettel 
lévő reálpolitikus tért vissza, hanem a harcos, élesebb karddal, nehezebb páncélban, jobban szervezett 
sereggel. Adynak igaza volt, valóban a mester jött a kontárok után, a parlament és a nemzet illúziójával 
leszámolt irányító. 

Második nagy csalódása az igazságszolgáltatásba vetett hit megrendülése, amikor az esküdtszék fel-
menti Kovács Gyulát, a Tisza István elleni merénylet elkövetőjét. 

A harmadik talán nem csalódás, de katartikus élmény; az első világháború kitörése. Bizonyított, 
hogy Tisza István ellenezte a háborút, kiolvasható beszédeiből, tetteiből, hogy csaknem úgy félt a győ-
zelemtől, mint a vereségtől, hiszen mindkettő végveszélybe sodorhatta a dualista szerkezetet. Lényével 
ellenkezett volna, ha a döntés után félreáll, ha lemondással fejezi ki ellenvéleményét. (....) Aháború, a 
háborúban helytálló ország irányítása volt Tisza István igazi küzdőtere és bár nem ő akarta a háborút, ő 
maga lett a háború külföld és belföld, szövetséges és ellenfél szemében egyaránt. (.. .) Tisza István tra-
gédiája, hogy a magyar erőfölény csak a Monarchia agóniájából jöhetett létre. Ezért különösen erős tra-
uma számára az osztrák miniszterelnök meggyilkolása és Ferenc József halála. ( . . .) Ami ez után jött, az 
már valóban az utolsó felvonás, a félreállítás, a halál keresése a harctéren, majd a drámai pillanat, 
amelyben Tisza István kimondja saját halálos ítéletét: az 1918. október 17-i parlamenti beszéd, amely-
ben bejelenti, hogy a háborút elvesztettük. Nem túlzás a halálos ítélet kifejezés. Tisza István nem a há-
ború megindításával, nem a Monarchia háború alatti irányításával, hanem a háború elvesztésével és az 
elvesztés deklarálásával hívta ki maga ellen a gyilkos indulatot. (.. .) Személye annyira összeolvadt a 
harcoló központi hatalmakkal, hogy a vereség beismerése lehetetlenné tette a rendezett visszavonulást, 
az előnyt kicsikaró szívós ellenállást és tárgyalást. Tisza István itt veszítette el harcoló énjét. Nem volt 
ereje megtartani vezető szerepét az utolsó felvonásban, nem volt meg benne az az erő, ami meg volt 
Görgey Artúrban, hogy véghezvigye a fegyverletételt. ( . . .) Az utolsó napok krónikája meggyőzött ar-
ról, hogy Tisza István bevárta a halált, nem akart élni, nem akarta túlélni a Monarchiát, nem akart élni, 
ha már nem tudta teljesíteni küldetését. (.. .) Alig vitatható, hogy Tisza István bűnbakká vált és tudatta-
lanul, de önként vállalta a bűnbak szerepet. (.. .) 

A tragikus vég nem megfejtendő rejtély. Valóban így kellett történnie. A megoldandó rejtély, a meg-
oldhatatlannak tünő rejtély az előzményekben van. Miért nem hatott egymásra csillapítóan Tisza István 
és környezete, miért a pozitív visszacsatolás elve érvényesült, miért vált egyre keményebbé, ridegebbé, 
életelutasítóbbá a küldetéses férfi és miért nem tudta soha, semmikor feloldani az őt körülvevők egy ré-
szének ellenérzését, gyűlöletét. ( . . .) Tisza István képtelen volt önmaga elfogadtatására, a kompro-
misszumok keresése, a másik másságának legalább felületes, ideiglenes elfogadása révén. (. . .) Elutasí-
totta a népszerűséget, elutasította a hízelgést, elutasította a melegséget és elutasította az elnézést. Lát-
szólagos flegmatikussága, természetes fölénye és az emberekhez való értékelő viszonyulása, kategori-
zálási hajlandósága a gőg, a lenézés, az önimádat érzetét kelthette. ( . . .) Távoli rokonság fedezhető fel e 
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tekintetben is közte és Görgey Artúr között, és bármilyen eröszakoknak tűnik és talán kegyeletsértönek, 
... valami halvány analógia felfedezhető Antall Józseffel is. ( . . .) 

Ha van jó megközelítése a rejtélynek, az időben, térben, szituációban egyaránt távol. Sörén 
Kirkcgaardnál található meg. Ő beszél a rezignációról, a rezignáció végtelen mozdulatáról, amelyet 
nem megtenni gyávaság, puhányság, a lelkesültség hiánya, mert csak a rezignáltsággal jut el az ember 
arra a magasztos méltóságra, hogy önmaga cenzora legyen. De van valami túl a rezignáción, mert ez az 
utolsó stádium, amely megelőzi a hitet. Aki meg tudja tenni a hit mozdulatát, az eljut az egyetlen köte-
lesség, Isten akaratának teljesítéséhez és a mindenről lemondással szemben, mindent megkap. Úgy 
gondolom, Tisza István nem a rezignáció, hanem az Ezen Túli, a hit lovagja volt és az a távolság, ami 
így közte és az őt körülvevő emberek között óhatatlanul kialakult, szükségszerűen váltotta ki vagy a 
csodálatot, vagy az ellenérzést. 

(Forrás: Horánszky Lajos: Tisza István és kora II. kötet. Tellér. Bp., 1994.) 
A szöveget gondozta: Batahó Zoltán 

125 éve született Papp Simon, 
„a kőolaj kutatás atyja" 

,ylz /. világháborúban a megtépázott Magyarországról Angliába hívnak egv ma-
gyar geológust, akiről azt tartják, hogy elég csak a térképre böknie, és ott nyomban 
olajat találnak."' 

Nem volt a magyar tudománynak két olyan tragikus sorsot 
megélt embere, akiknek a tudományos munkájuk miatt az éle-
tük forgott veszélyben. A sorsuk azonossága mellett életük is 
sok párhuzamosságot mutat. Mindketten Erdély szülöttei. Az 
idősebb dr. Papp Simon, aki 1886. február 14-én született 
Kapnikbányán. A fiatalabb dr. Pávai-Vajna Ferenc két héttel 
később 1886. március 6-án született Csongván. A középiskola 
befejezése után mindketten a természettudomány müvelését 
választották. Papp Simon Kolozsvárott dr. Szádeczky Kardos 
Gyula geológus professzor, Pávai-Vajna Ferenc Budapesten 
dr. Kocli Antal geológus professzor hatására választotta élet-
hivatásul a geológusi pályát. Mindketten doktoráltak geológi-
ából. A sors az egyetemi évek után 1911 -ben hozta őket össze 
Selmecbányán a Bányászati és Erdészeti Főiskolán, ahova a 
fiatal szakembereket dr. Böch Hugó geológus professzor csá-
bított el tanársegédjeinek. O indította el őket - a kor kihívásá-
nak megfelelően - a szénhidrogén kutatás terén. Eletük 
1920-ig összefonódott. 1917-1919 közötti években együtt 
mutatták ki a horvátországi un. száva-redök dél-dunántúli 
folytatását és a budafapusztai boltozatot, amelyet Papp Simon 

Papp Simon arcképe, 1962 f ú r t m e 8 l 9 3 7 - t c b n j á r 9-én. Ez volt Magyarországon az első 
jelentős kőolaj és földgáz előfordulása. „Hazánk azon nagyjai 

közé tartozik, aki mint úttörő, valami újat és jelentőset, országos érdekűt alkotott, ami keveseknek jutott 
osztályrészül. Eredményekben gazdag, de küzdelmekkel is terhelt életpálya korszakokat, világrészeket 
íve! át. sikerek és megpróbáltatások egyaránt kísérik hosszú életútját.'"2 mondta róla a szintén erdélyi 
származású dr. Csiky Gábor, születésének 100. évfordulóján. 

Tudnunk kell. hogy a trianoni területi veszteségek utáni időkben, amikor kiderült, hogy a megcson-
kított és leszegényedett országban kőolaj- és földgázkutatás saját erőből nem folytatható, a hazai kuta-
tók szétszóródtak. Böch Hugó Teheránba távozott. Papp Simon a horvátországi Bitumen vállalathoz ke-

1 Osgyán Edina: Dr. Papp Simon a magyar olajmágus. Hamu és Gyémánt Magazin. Bp.. 2006. 126. 
" Dr. Csiky Gábor. Papp Simon a magyar kőolajbányászat megteremtője. Földtani tudománytörténeti évkönyv 

l l . s z . (1983-84) Bp.. 1988. 121. 
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riilt főgeológusnak. Az élete akkor változott meg, amikor Londonba hívták az Anglo-Persian Oil 
Co.-hoz, ahol a cég megbízta, hogy Albániában és Törökországban keressen kőolajat. Az albán kutatá-
sai során legendák születtek. Elterjedt, hogy „elég csak a térképre böknie, és ott nyomban olajat talál-
nak" Még soha nem fordult elő azon a területen, hogy valaki kitűzzön egy fúrást (1920. július 18-án) és 
már két hét múlva (augusztus 3-án) kátrányos olaj törjön fel 277 méter mélységből. 

A siker újabb feladatok végrehajtására ösztönözte Papp Simont. Némi zavart okozott, hogy zajlik a 
háború, és nem akarták meghosszabbítani útlevelét. De nem is akarták elengedni az országból! Némi 
furfang és az arany megtette a magáét, kiadták az utazáshoz nélkülözhetetlen útlevelét. A sikeres expe-
díció után visszahívták Angliába, és a cége újabb hároméves szerződést kötött vele havi száz font fize-
tésért. A világ másik végére küldték, Új-Guineába, hogy a szigeten végezzen kőolajkutatásokat. A 
Huon-öböl környékén még aranytartalmú ércet is talált. 1930-32 között ismét az anyaországban kutat, 
félévente hosszabbítják meg a szerződését, de szabadságot nem engedélyeznek neki. így jutott el Kana-
dába, az Egyesült Államokba, végül Európába, ahol Németország területén kapott újabb feladatokat. 
Végül megunta az állandó utazgatásokat, a világjárást és elhatározta, hogy hazatér. 

Naplójában ezt olvashatjuk „... Nem fogom többé a világot járni, hanem itthon maradok, megkísér-
lem Magyarországon feltárni az olajat. Meg vagyok győződve arról, hogy nálunk is van kereskedelmi-
leg kinyerhető mennyiségben, dacára a korábbi angol kudarcnak."7. Hazatérése után igyekezett meg-
győzni az illetékeseket arról, hogy érdemes lenne itthon is a föld mélyére nézni. A magyar állam nem 
igazán hisz neki, mert a korábbi munkahelye geológusai sem találtak semmit. De Papp Simont nem 
olyan fából faragták, hogy könnyen feladja. Maga kezd pénzt, támogatásokat szerezni a magyar olaj-
ügyre. Minden összeköttetését latba veti, amikor egy londoni cég pénzt ugyan nem ad, de felkéri a bécsi 
Eurogasco-1, hogy fektessen be Magyarországon. A főgeológus a saját lakásáról intézi az ügyeket, mert 
az állam még helyiséget sem biztosít neki. Ténykedését sokan cinikusan, mások lemondóan kezelik, és 
bizony voltak, akik már a betegek sorába (maláriát kapott és lázálmai voltak stb.) sorolták. Elsősorban 
neki és Böhm Ferencnek, a Pénzügyminisztérium Bányászati osztályvezetőjének köszönhető, hogy a 
magyar állam az Eurogasco-val kőolaj- és földgázkutatásra koncessziót nyert a Dunántúlon. A földtani 
és geofizika előkutatások után 1935-ben megkezdték Mihályiban a fúrásos kutatást. Ezt követően 
javasolta a Pávaival közösen kimutatott Budafapuszta kijelölését, amelynek eredményéről már szót ej-
tettünk. Megalakult a MAORT (Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársaság), és az amerikai partne-
rek újabb feltáratlan területeket bíztak Papp Simonra, aki Ausztria és Csehország határán a régió leg-
gazdagabb olajmezőjét tárta fel. 

Kimeríthetetlen energiával dolgozott. Utazik, tárgyal, kutat, sikert-sikerre halmoz. Előfordult, hogy 
egy hét alatt négyszer is Bécsbe utazik. 1939-ben harmadszor is eljut Amerikába. A minisztérium ez-
után a MAORT vezetésére kéri fel. „F.: dr. Papp Simonnak elévülhetetlen és kétségbevonhatatlan érde-
me. Mint a hazai kincstári szénhidrogén-kutatások első, nagy nemzedékének legaktívabb és legeredmé-
nyesebb tagja lezárt egy korszakot, de egyben újat is nyitott, a korszerű magyar kőolaj bányászat kor-
szakát. Neki sikerült az, ami nem sikerült mesterének (Böch Hugónak), sem kor- és sorstársának 
(Pávai-Vajna Ferencnek), amely nem a bányász jó szerencséjének volt köszönhető, hanem inkább egy 
céltudatos, ten'szerü és kitartó munkának. Vállalkozása ipartörténelmünk egyik legnagyobb eredmé-
nye. "4 

A Magyarhoni Földtani Társulat is sokat köszönhet neki, amelynek igazi pártfogója, támogatója 
volt: elnöksége alatt (1941 - 4 4 között) kereken 22 ezer pengőt adományozott a társulatnak. Semsey An-
dor óta nem volt hozzá hasonló mecénása a Földtani Társulatnak. Alapító és egyetlen geológus tagja 
volt az 1945-ben Szentgyörgyi Albert által létrehozott Magyar Természettudományi Akadémiának. 

Mint ahogy az lenni szokott, a sikereket kudarcok váltják fel. De amin átment, az maga volt a pokol. 
Ne felejtsük el, hogy ekkor a II. világháború időszakában járunk. Gondoljunk csak arra, hogy amikor 
Magyarország belépett a háborúba, akkor a MAORT amerikai tulajdonosai ellenségeink lettek. El is tá-
voztak az országból. A háború végén a német hadvezetés krónikus üzemanyaghiánnyal küzdött és rab-
lógazdálkodásra kényszeríttették a vállalatot. Képzeljük el a helyzetet! Hitler szabotázzsal fenyegető-
zött. A németek fúróberendezéseket hoztak, hogy újabb mezőket tárjanak fel, mert a tankoknak szüksé-
gük volt a kőolajra. Papp Simonnak sikerült kapcsolatai révén ezt meggátolni. 

A háború után a MAORT átalakult és szovjet fennhatóság alá került, a cég neve MASZOLAJ lett 
(Magyar-Szovjet Olajipari Vállalat). Ezt követően rendszeresen feltűntek környezetében az orosz tisz-
tek és a termelésről érdeklődtek. Egy alkalommal éppen a zalai olajmezőkre tartott, amikor a keszthelyi 

3 Osgyán i. m. 126. 
4 Dr. Csiky i. m. 124-125. 
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csárdában megjelent a városparancsnok és letartóztatta, mert az autóján egy amerikai olajtársaság jelvé-
nye látható. 

Az atrocitások ellenére Papp Simon különféle kitüntetéseket is kapott. Kinevezték a MAORT Gáz 
Értékesítő Rt. igazgatójává, sőt a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjai közé választotta. Zü-
richbe utazott feleségével egy kongresszusra, onnan Londonba, majd New Yorkba, Denverbe, Okla-
homába, ahol a különböző olajvállalatok termelési módszereit tanulmányozta. New Yorkban a Standard 
Oil of New Yersey - amelynek még mindig tagja volt - nyugdíjazta és tetemes összeget helyezett el a 
bankszámlájára, amelyből feleségével együtt életük végéig kényelmesen élhettek volna. Többen mara-
dásra biztatták, de ö haza akart jönni. Hazatérve a házvezetőnője arról tájékoztatta, hogy az ÁVO embe-
rei keresték. Azonban még ez sem volt elegendő figyelmeztetés. Külföldről sokan telefonáltak, hogy 
addig hagyja el az országot, amíg lehet. A nyugati országok tárt karokkal várják. De ő a figyelmezteté-
sek ellenére is itthon maradt. 

1948-ban, a „fordulat évében" az irreális követelések játszották a főszerepet. Papp Simon ellen vá-
dat emeltek, hogy tudatosan rossz helyre tűzte ki a fúrások helyét és akadályozta (szabotálja!) a nagy 
volumenű termelés megvalósítását. 1948. augusztus 12-én letartóztatták és koholt vádak alapján 1948. 
december 9-én halálra ítélték. Már az őröktől hallotta, hogy mi lesz az ítélet, ezért feleségével egy kis-
üveg ciánt csempésztetett be, amelyet megpróbált meginni, de az őrök észrevették, kiütötték kezéből és 
orvost hívtak hozzá. Gyulai Zoltán (közeli munkatársa) búcsúztató szavait idézem: tudósnak, a kuta-
tónak meg kellett tagadnia életmüvét, önmagát! Galilei sors ez!"5. 

Közben rádöbbennek, hogy nélküle nem működik a zalai olajtelep, mert az oda vezényelt szakembe-
rek nem ismerték a telep szerkezetét és követelésre túltermelték a kutakat, amelyek bevizesedtek, a ki-
termelt kőolajat semmire sem lehetett használni. Ezért az ítéletet, 1949. január 20-án életfogytiglani 
börtönre változtatták és 1354-es számú fegyencként Recsken találja magát, a többi politikai fogollyal 
együtt. A börtönben is íróasztalhoz ültetik és olaj-, szén- és hidrotechnikai feladatokkal bízták meg. 
Munkáját nem fizetik meg, de legalább emberibben bánnak vele. Ekkor már sejti, hogy a MAORT per-
nek csak az lehetett a célja, hogy az amerikai tulajdonban levő céget államosítani tudják. Hét év után, 
1955 júniusában amnesztiával szabadult. Szabadulása után tudja meg. hogy felesége is meghalt, 
amelyről szándékosan nem tájékoztatták, mert féltek attól, hogy összeroppan, és elakad az olajtermelés. 
A szabadon bocsátott dr. Papp Simont az emberséges Bese Vilmos, az Országos Kőolaj és Gázipari 
Tröszt vezérigazgatója alkalmazza és megbízza a szénhidrogén-kutatások történetének a megírásával. 
Komoly és merésznek számító húzás volt ez a vezérigazgató részéről, mert ebben az időben még nagyon 
sokan Papp Simonban a nép ellenségét látták. A tudós geológus becsülettel eleget tett a felkérésnek és 
vaskos iratkötegben, fényképekkel illusztrálva letette az asztalra a megrendelt összefoglalást".6 

Az idős és nagyon sokat szenvedett tudós 1970-ben, 84 éves korában halt meg. Rehabilitálása már a 
rendszerváltozás előtt megkezdődött. 1990-ben visszaadták az elvett Magyar Tudományos Akadémiai 
rendes tagságát. Papp Simont és feleségét a Magyar Olajipari Múzeum szoborparkjában helyezték örök 
nyugalomra. Búcsúbeszédet tanítványa és későbbi utóda dr. Dank Viktor mondott. „Papp Simon élete 
maga egy regény, melyet a legnagyobb regényíró, maga az élet irt meg: a magyar fekete aranv regé-
nyét." 

Előttünk áll gazdag és példás életpályája, mely megjárta a magasságokat és mélységeket. Sikereit, 
eredményeit céltudatos, kitartó munkásságának, szaktudásának köszönhette. Nem az alkalom tette 
naggyá, mint a katonákat és politikusokat általában, hanem önerejéből vált azzá. Megpróbáltatásai, tra-
gikus sorsa Galgóczi Erzsébet Vidravas című, 1984-ben megjelent regényébe beépítve keltett érdeklő-
dést és visszhangot a mai magyar köztudatban.7 Elmondhatjuk, amíg Magyarországon kőolajról lesz 
szó, addig az ő neve és emlékezete fennmarad. 

Emberi magatartásával és helytállásával, hazaszeretetével példát mutatott mindnyájunknak. Helye 
ott van a legnagyobb magyar tudományos és műszaki alkotók között."s Papp Simon élete és munkássá-
ga mindnyájunk számára maradjon örök mementó! 

F. Tóth Géza 

5 Gyulai Zoltán: Dr. Papp Simon 1886-1970. Kőolaj és Földgáz 3. (103.) évf. 10. sz. Bp., 1970. 323. 
6 Dr. Dank Viktor: Több. mint öt évtized olajközeiben. In: Nem csak a szépre emlékezem. Szerk.: Horn János. 

Bányász Kultúráért Alapítvány. Bp., 2004. 169. 
7 Galgóczi Erzsébet'. Vidravas. Szépirodalmi Könyvkiadó. Bp., 1984. 
* Dr. Csikv i. m. 129. 
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Móra Ferenc: A honti igricek 
Nagy írónk novellájáról az ipolysági kanászhangverseny 
centenáriumán 

A Hontvármegyei Gazdasági Egyesület 1910. szeptember 24-e és október 2-a között Ipolyságon 
gazdasági kiállítást rendezett, amelynek néprajzi részlege is volt. Az e tárlaton bemutatott tárgyak egy 
részét Györffy István (1884-1939), a későbbi iskolateremtő tudós, akkor a Magyar Nemzeti Múzeum 
Néprajzi Tárának (a mai Néprajzi Múzeum elődjének) fiatal munkatársa gyűjtötte össze. Gyűjtőútjai 
során felfigyelt a Hont vármegyei pásztorok virtuóz tülök- és dudajátékára. A múzeum az ő híradása ré-
vén kérte fel Bartók Bélát (1881-1945), az akkor már nemzetközi hírű zongoraművészt, a Zeneakadé-
mia tanárát, az 1904-től (1906 óta fonográffal is) népdalokat és népzenét gyűjtő folkloristát az említett 
hangrögzítő eszközzel történő felvételek készítésére. Erre 1910. november I3-án (vasárnap) került sor 
Ipolyságon egy kanászhangverseny keretében. Ezt a vetélkedést a sikeres sportmúlttal rendelkező me-
gyei levéltáros, Szokolyi Alajos (1871-1932) szervezte meg, úgy, hogy saját pénzéből - a hangversenyt 
így valóságos versennyé téve - díjakat ajánlott fel a nyerteseknek és a helyezetteknek. A tülkösök ver-
senyében Semetke Mihály Hont falu kanásza, a dudásokéban pedig Csuvara Mihály ipolypásztói ka-
nász lett a győztes. 

A kanászhangverseny nevezetes esemény volt a nemzetközi és a magyar néprajz- és népzenekutatás 
történetében, Bartók a fonográfhengerekre rögzített dalok és dallamok közül többet is felhasznált tudo-
mányos munkáiban és zenemüveiben.1 

Az ipolysági kanászhangverseny régóta ismert a néprajz- és a népzenekutatók előtt. Az irodalom-
kedvelő és -olvasó nagyközönség elsősorban Móra Ferenc A honti igricek című novellája alapján alko-
tott és alkot képet az eseményről. Móra írása először 1926-ban - bő másfél évtizeddel a történtek után! 
- jelent meg a Világ című lapban,2 kötetbeli első közlése a Sokfélé ben történt 1927-ben.1 Azóta többször 
is napvilágot látott lapokban és kötetekben egyaránt,4 legutóbb 2005-ben, a Voigt Vilmos által szerkesz-
tett Magyar folklór szöveggyűjteményben.5 

A novella szerint Györffy István, a Néprajzi Tár Hontban kutatóúton járó munkatársa Marek Károly 
alispántól kért és kapott segítséget gyűjtéséhez. A hajdúk a megyei vezető parancsára állították elő a ka-
nászokat hangszereikkel együtt. A Györffy táviratára megérkezett Bartók Bélát 50 (!) kanász fogadta. 
Az alispán furfanggal rávette Guga Péter százdi kanászt, majd a többi pásztort is a zenélésre, és így lét-
rejött a nevezetes verseny, amelyet az egész város végignézett, majd a megyeháza udvarán estig zenél-
tették, daloltatták őket. Györffy Guga Pétert egy rövid időre kiengedte a városba egy korty italra, aki ré-
szegen jött vissza, s e rossz példán felbátorodva a többi kanász is elhagyta a helyszínt és egy városszéli 
kocsmában vad mulatozásba kezdett. Hajnalban Guga Péter, elfogyott dohányukat pótlandó, útnak in-
dult, s a postát bezárt trafiknak nézve, dühében felgyújtotta azt, amely reggelre teljesen leégett. 

Móra az írását „hiteles történet"-nek nevezte, Ujváry Zoltán szerint szinte helyszíni riportként, él-
ményszerű beszámolóként hat".6 „Ez is, mint Móra oly sok írása, sokféle, pontos információt ad" - írta 
Voigt Vilmos, de hozzátette: ,^4m azt, hogy a pogánylázadás utódainak (»Vatha népének«) 1910-es 

1 E nevezetes tudomány- és zenetörténeti eseményt részletesen leírtuk abban a könyvünkben (Hála József - G. 
Szabó Zoltán: „Dudásoknak, kanászoknak közzibül, közzibül..." Adudéról és dudásokról az ipolysági kanász-
hangverseny századik évfordulója alkalmából. Timp Kiadó. Bp.. 144 p.), amelyben a duda vázlatos kutatástör-
ténetét, a Kárpát-medencében használt legfontosabb típusait, Bartók ipolysági gyűjtését hasznosító tudomá-
nyos munkáit és zeneműveit, a duda és a dudadallamok gyűjtésében és felhasználásában az ö nyomdokain járó 
jelentősebb kutatókat, hangszerkészítőket és hangszeres játékosokat is bemutattuk. 

2 Móra Ferenc. A honti igricek. Világ XVII. 1926. 47. sz. 3-4 . 
3 Móra Ferenc. A honti igricek. In: Sokféle. Bp., 1927. 7-15. 
4 Például Móra Ferenc-. A honti igricek. In: Móra Ferenc Emlékbizottság: Móra Ferenc emlékezete 1879-1934. 

Bp., 1934. 65-72.; Uő. ua. Magyar Hírlap XLIV. 1934. 35. sz. 3.; Uő. ua. In: Sokféle. Egy cár, akit várnak. Mó-
ra Ferenc összegyűjtött müvei. Szerk.: Vajda László. Bp., 1958. 7-14., 372.; Uő. ua. Irodalmi Szemle XIX. 
1976. 8. sz. 714-717.: Uö. ua. In: Sokféle. Utazás a fold alatti Magyarországon. Móra Ferenc müvei. Bp.. 
1982. 7-13.; Demény János-. Bartók Béla művészi kibontakozásának évei. Találkozás a népzenével 
(1906-1914). In: Bartha Dénes-Szabolcsi Bence (szerk.): Zenetudományi tanulmányok III. Liszt Ferenc és 
Bartók Béla emlékére. Bp., 1955. (286-459.) 380-383. 

s Móra Ferenc: A honti igricek. In: Voigt Vilmos.' Magyar folklór szöveggyűjtemény I. Bp., 2005. 778-781. 
6 Ujváry Zoltán-. Néprajz Móra Ferenc müveiben. Bibliotheca Cumanica 5. Kiskunfélegyháza, 2004. 90. 
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A kanászhangversenyen részt vett dudások 

népzenei gyűjtése pontosan hogyan is zajlott, külön oknyomozással kellene kideríteni,"7 Ág Tibor is ha-
sonlóképpen fogalmazott: „Ma már nehéz lenne kideríteni, hogy az elbeszélés minden kis mozzanata 
úgy történt-e, ahogy azt abban olvashatjuk,"8 

Ha Móra novelláját Györffy hitelesnek tekinthető helyszíni beszámolóival9 összehasonlítjuk, meg-
állapíthatjuk, hogy A honti igriceknek csak a váza és a magva igaz és csak néhány adata valós. így pél-
dául Györffy István. Bartók Béla és Marek Károly1" neve; Györffy néprajzi gyűjtésének és a kanász-
hangversenynek a ténye, időpontja és helyszíne; néhány történeti utalás, például, hogy a középkorban a 
premontreiek voltak a sági földesurak; a pásztorok táncoltak is; a rendezvény egy része a városi érdek-
lődők előtt zajlott; este a szereplők a fonográffelvételek után mulatni mentek, egyébként - ahogy Csáky 
Károly megfogalmazta „Móra adatai nem minden esetben egyeznek a valósággal."11; „Móra novellá-

jának sztorija természetesen nem egészen fedi a valóságot."12 Zalabai Zsigmond szerint is Móra abban 
az írásában „a tényektől itt-ott elrugaszkodott", például: a kanászokat nem a vármegye alispánja rendel-
te be Ipolyságra, hanem a pályadíjakat is kitűző Szokolyi Alajos invitálására jelentek meg ott; túlzás az 
50 honti pásztor említése; feltehetően kitalált Guga Péter neve és nem fedi a valóságot az sem, hogy ő 
(vagy más pásztor) felgyújtotta a postaépületet." Tegyük hozzá: az írói fantázia terméke a kanászokat 
megszólaltató alispán furfangja és a Móra által említett Guge nevű középkori földesúr nevét a régi okle-
velekben14 hiába keressük. A Honti Lapok 1910. november 19-i számában közvetlenül Györffynek a 
kanászhangversenyről szóló beszámolója15 után olvasható híradás a helyi posta- és távíróhivatal no-
vember 14-én hajnali 2 órakor történt leégéséről."' Ez arra utal, hogy Móra a kanászhangverseny 
Györffy által leírt történetét és a posta leégését egy forrásból, a Honti Lapok említett számából merítet-
te. Az utóbbival .színesebbé tette történetét",17 vagy ahogy Kósa László megfogalmazta: „Különös, 
hogy a helyi lap a kanászhangversenyről és a tűzesetről közvetlenül egymás mellett adott részletes tu-

Voigt Vilmos: Móra Ferne írásai és a magyar folklór. In: Voigt i. m. 771-775. 
* Ág Tibor: Bartók Béla Ipolyságon. Cserkész II. 1991. 8. sz. 8. 
g Györffy István (Gy. .1. dr.): Kanász hangverseny. Honti Lapok XVI. 1910. 47. sz. 4.; eh: Györffy István. Kanász 

hangverseny Ipolyságon. Vasárnapi Újság LVII. 1910. 50. sz. 1034-1035. Az utóbbi újraközlése például: Bar-
tók breviárium.(Levelek iratok dokumentumok. Összeállította és az előszót írta: Újfalussy József. Szerk.: 
Lampert Vera. Bp.. 1974. 134-135. 

"' Berzeviczy Béla - Krupecz István - Kudora János i f f . Reiszig Ede: Hont vármegye története. In: Borovszky 
Samu (szerk.): Magyarország vármegyéi és városai. Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város. Bp., é.n. 
413. 

11 Csákv Károly: Bartók Béla tájainkon. In: Honti barangolások. Bratislava. 1985. 193. 
Csákv Károly: Adalékok Györffy István Ipoly menti kapcsolataihoz. In: Szülőföldi vallomások. Bratislava, 
1989" 15. 

1' Zalabai Zsigmond: Mindenekről számot adok. Bratislava, 1984. 234-235. 
14 Bakács István: Hont vármegye Mohács előtt. Bp., 1971. 225^138. 
15 Györffy i. m. (1910.) 

Leégett a posta és a távíró-hivatal. Honti Lapok XVI. 1910. 47. sz. 4-5 . 
17 Csáky i. m. (1985) 198. 
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A kanászhangversenyen részt veit tülkösök 

dósítást, de a két esemény közt nem talált kapcsolatot. Alighanem Móra fantáziája működött vagy talán 
Györffy István így mesélhette el neki egy alkalommal ezt a valóban anekdotikus történetet."I8 

Véleményünk szerint Móra novelláját helytelen hiteles krónikának tekinteni, annak kell tartani, ami: 
egy megtörtént esetet alapul vevő, írói fantáziával jócskán kiszínezett „kedves",19 „bájos"20 történetnek, 
olyannak, mint a már említett Sokféle című kötetben 1927-ben megjelent változat21 társait, amelyekről 
Földes Anna így vélekedett: ,ylkár a népzenekutatás, akár a csillagászat van a szőnyegen, mindenütt 
talál egy-egy kacagnivaló epizódot, gondolatébresztő bölcsességet, amely köré tárcát kanyaríthat. S 
mivel a tudós felkészültsége itt az író vénájával párosul, minden témakörben megleli azt az egyetlen 
(vagy több) kuriózumot, amely nem elsősorban az olvasó lexikális tudásának a bővítése, hanem érdek-
lődésénekfelkeltése szempontjából hasznos"22 

Ellenkező esetben - tehát, ha szó szerint és krónikának, tudósításnak és nem szépirodalmi alkotás-
nak vesszük Móra írását, - úgy járhatunk, mint a jeles néprajztudós, Ortutay Gyula, akiből a gyűjtés 
(Móra által leírt és nem a valóságban alkalmazott!) módszere váltott ki viszolygást: „Van Móra Ferenc-
nek egy kedves karcolata, először még 1926 márciusában jelent meg a Világ című napilapban, aztán a 
Sokféle című kötetében is megjelent: A honti igricek. Kedves írás, én mégis viszolyog\'a olvastam, s így 
járok vele, ha újra olvasom. A vad »igricek«, az éneklő, táncoló, kanásztülköt fúvó, dudáló pásztori nép 
miatt is, ahogy duhaj részegségbe, postagyújtásba fordul át a történet, meg a két néprajzi gyűjtő, 
Györffy István és Bartók Béla miatt is. Ne vizsgáljuk most a történet hitelét, mulatságos, arcpirító for-
dulatait. Szégyen, de való, engem a gyűjtés módszere bántott ebben a karcolatban Bartók, Györffy mi-
att. Az, hogy alispáni parancsra berendelt kanászok, juhászok közt gyűjtöttek. [...] Móra karcolata jó fi-
gyelmeztető a szélső, rossz példákra,"23 

Arra a felvetődő kérdésre, hogy Móra miért adta írásának A honti igricek címet, miért nevezte „igri-
ceknek" a kanászokat, arra Kósa László (egyetértőleg idézett) szavaival válaszolhatunk: ,rA kor tudo-
mányosfölfogása szerint a néphagyományok szinte érintetlenül őrizték meg az egyes népek kultúrájá-
nak legrégibb rétegeit, az írásbeliség előtti értékeit. Györffy hangsúlyozta, hogy a legzártabb társadal-
mi csoport, a pásztorság körében lelhetők föl a legrégibb műveltségi emlékek. Móra kiszínezte ezt a 

18 Kósa László: Furulyával, dudával... Bartók Béla és Györffy István közös néprajzi gyüjtöúton. Új Szó XIV. 
1981. 33. sz. 11. 

" Ortutay Gyula: A magam gyűjtéséről. In: A nép művészete. Bp., 1981. (114-130.) 124. 
20 Liszka József. A szülőföld vonzásában. Új Szó XXXVII. 1984. 43. sz. 4. 
21 Móra i. m. (1927). 
22 Földes Anna: Móra Ferenc. Bp., 1958. 155. 
23 Ortutay i. m. 124. 
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gondolatot. Amint írja, Bartók Béla »a segítségül hívott másik garabonciás« »megborzadt a boldog-
ságtól. ahogy a szűrös igricek hadát meglátta«. A gyűjtők a pogány magyar énekmondók, az igricek 
egyenesági leszármazottaiként tekintettek a honti pásztorokra."2J 

A honti igricekke\ kapcsolatosan még az alábbi két megállapítást tartjuk fontosnak idézni. Ujváry 
Zoltán írta, hogy Móra „a Világ hasábjain nem csak a kuriózumnak tekinthető kanászhangversenyről 
akart késői tudósítást adni, hanem - mint annyi sokszor - felkelteni a nép iránt közömbös értelmiség és 
úri osztály érdeklődését a kallódó, egyre sorvadó népi kultúrára, a kitűnő népi individuumokra."25 

A novella 1958-ban megjelent változatának jegyzetírója szerint „Érdemes megemlíteni, hogy 
A/.[óra] e karcolat tanúsága szerint - 1926. március 7-én jelent meg a K[ilág]-ban - egyike volt azon 
keveseknek, kik korán félismerték Bartók népzenei gyűjtésének jelentőségét, s a közvélemény figyelmét 
is felhívták rá."26 

Hála József - G. Szabó Zoltán 

„A szellem arisztokratája" 
Emlékezés Böhm Károlyra halálának centenáriumán 

,JVekem a philosophia nem tan, legkevésbé kenyérkeresetem, nekem a philosophia: 
élet, egész lelkemet álható enthuzianismus, olyan elem, mely nélkül élni nem tud-
nék." 

Böhm Károly 

A szellem arisztokratájának nevezte a XIX. század legnagyobb magyar filozófusát Kissné Nóvák 
Éva könyvének címében.1 Idén emlékezünk Böhm Károly halála századik évfordulójára. A rendszer-
váltásig tudomásom szerint csak egy kötet foglalkozott munkásságával. Hajós József erdélyi filozófia-
történész tollából.2 Munkájának szándéka az volt, hogy „minél több magvas idézettel [...] együttolva-
sásra szólítva föl érzékeltesse Böhm [...] gondolatvilágának gazdagságát, sokrétű, színvonalas voltát, 
és kedvet ébresszen további, részint elemzőbb, részint »beágyazottabb« tanulmányozásra" - olvassuk a 
fülszövegben. Vajon a kötet elérte-e célját? Nem mernék igennel válaszolni. Annak ellenére, hogy a há-
gai Mikes International Alapítvány hozzáférhetővé tette munkáit az interneten is. Azóta több kötet is 
megjelent munkásságáról. Ezt azonban kevésnek érezzük. 

Böhm Besztercebányán született 1846. szeptember 17-én, abban a városban, mely többek között 
Hugyecz Lászlóval, Sanghaj legnagyobb építészével és Jánosy István költővel ajándékozott meg ben-
nünket. Apja kovácsmester volt. Szülővárosában végezte tanulmányait. 1854-ben beiratkozott a magas 
színvonalú evangélikus gimnáziumba. Innen került a pozsonyi evangélikus líceumba. Szülei eleinte or-
vosnak szánták, de ő a tudománynak és az igazság kutatásának kívánta szentelni életét. Tizenhat éves 
volt, amikor édesapja meghalt, emiatt majdnem elveszítette hitét. Ő a léghajó, mely egyre magasabbra 
szállva, egyre fagyosabb levegő veszi körül - írta akkori állapotáról. Hiába a Nap mosolygó arca, su-
garai életét nem bírják fölmelegíteni, hogy szellemének gyöngéd csírái szabályos fejlődésnek indulhas-
sanak. 

A fiatal gimnazista bölcseleti verseket írt, melyeket a pozsonyi lapok közölnek és nagy elismerést 
arat. Érettségi után - apja óhaja előtt meghajolva - az evangélikus teológiára iratkozott be, pedig teljes 
szívvel filozófus és tanár szeretne lenni. Húszéves korában fogadalmat tesz: „Teljesen a filozófiának 
szentelem magam [...]. Dolgozni akarok. Legyen Magyarországnak is egy önálló filozófiai rendszere, 
amelynek eddig még hiányát érzi. [...] Nekem kell Magyarországon a filozófiát új irányba terelnem, ál-
talam kell új korszakba lépnie. Ezt el kell érnem, kerüljön bármibe, vagy meg kell halnom." 

Elveszítettem a hitet - mondja ekkor de nyertem tudományt. Ortodoxia, materializmus, szkepti-
cizmus és ateizmus kergeti egymást az évek folyamán, majd az Isten-hitben találja meg azt a fix pontot. 

24 Kása i. m. 
25 Ujváry i. m. 90-91. 
26 Móra i. m. (1958). 372. 

1 Kossuth Könyvkiadó. Bp., 2005. 
2 Hajós József. Böhm Károly filozófiája. Kriterion Kiadó. Bukarest, 1986. 
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amelyből kiforgathatja a világot. „Én a keresztyénségben egyetlen egy ellentmondást sem találok - írja 
később - , ez az én nézetem. Az ellentmondást csak idegenszerű fogalmak, hitlen dialektikának segélyé-
vel hozzák beléje." Egyre inkább az a meggyőződése, a filozófiának és természettudománynak kell 
megelőznie a teológiát, mert e nélkül az puszta homokra épít. 

1868-ban a pozsonyi akadémián eltöltött évek után Göttingenbe, majd Tübingenbe megy filozófiai 
ismereteinek bővítésére. Ez utóbbi városban éri a megtisztelő meghívás, legyen a pozsonyi líceum taná-
ra (1870). De a koronázó városban nem érzi jól magát, mert nem szereti a nyárspolgári etikát és etiket-
tet. Ráadásul az ellenzékre szavazott és ő, a német származék, a németeket „barbároknak" tartotta. 
Mindezért a jó pozsonyi polgárok megbotránkoztak. Tanártársai csipkelődésének volt kitéve, de ez nem 
befolyásolta őt. 

Miért írt kritikákat? ,yíki a mintegy 30 év óta folyton gyarapodó magyar irodalom tudományos ré-
szét kötelességből átnézi, annak, ha van fogalma a tudomány jelentőségéről és lelkesiiltsége a tudás 
sarkalatos kérdései iránt, bizonyára voltak már percei, melyekben csóválta fejét, aggodalmasan tekint-
ve a mindinkább elharapódzó sekélyességre és legtöbb tudományos műveink meglepő silányságára. 
Ennek okát sem a politikai élet túlnyomóságában, sem egy nem exisztáló materialisztikus agyrémben, 
sem a közönségben nem lelhetni, egyedüli ok, a rákbaj az írókban van. Egy német író helyesen mondja, 
hogy a modern korszellem legutolsó alakját a frázis jellemzi. Egy «rövid kifejezés», egy «Schlagwort», 
melyet az ellenfélre lövellünk, egy kevéske történet, egy ékes citátum «koszorúzott költőnkből» és egy 
tenger frázis — ez az efemer irodalmi tünemények recipéje [receptje]. Vannak minden nemzet életében 
ilyen korszakok [...] Nekünk vannak triviális, bőbeszédű enciklopedistáink a szó teljes értelmében. A 
sikofantizmus, a pénzcsinálás mai nap nálunk is virít, s az üres egyéniségek előretolódása, a tömör ala-
kok, magvas férfiak visszavonulása, ez nálunk ijesztő jelenség. Tankönyveink nagy része pénzcsinálás 
okáért készül, sok munka egyenes lopás külföldi művekből, mint a «Tanügy» nem egynél kimutatta, a 
röpkedő denevérköltők zsibongása egyetlen élő, igazi költőnk lantját elhangolta; a burány [korall] 
mindenütt terjed, s nincs sehol szó ezen botrány ellen?" Nem hiába mondják, hogy a tudomány nem 
olyan nő, akit bárki megkaphat! 

Ráadásul az ellenzéki Ellenőrben közölte metsző kritikáit, mert a többi lap erre nem volt hajlandó, 
mondvacsinált ürügyekre hivatkozva. „Én sohasem sajnáltam személyemet ott, ahol az igazságot meg-
menthettem. Oly feleleteket is éltem már meg, ahol egészen mezítelen hazugságokat mondottak sze-
membe, hogy elnémítsanak; az eredményen azonban ezzel sem változtattak: ami igazat mondtam, azt 
nemigaznak kimutatni erőszakos disputa által nem sikerült." Greguss Ágoston irodalomtörténész 
Böhm éles bírálatát azzal hálálta meg, hogy Hunfalvy Pállal egyetértésben a budapesti evangélikus fő-
gimnázium tanárának ajánlotta. 1873-tól működött a fővárosban. Kiváló tanítványokkal ajándékozta 
meg a magyar közéletet. Sajnos, négyéves házasság után megözvegyült, ami érzékeny lelkét az öngyil-
kosság gondolatáig elkeserítette. De a munkába való temetkezés megmentette. 1885-ben ismét megnő-
sül s a boldog családi háttér további szárnyalásra serkentette. 1896-ban hívta meg a kolozsvári egyetem, 
egyhangúlag a filozófia tanárává. ,JVagy szerencsém volt ez a Kolozsvár! Új dicső életet kezdtem élni!" 
- vallotta. A derűs munka által termékeny esztendők következtek. 

De idézzük csak Ravasz László későbbi püspököt: ,,Az egyetemnek Böhm Károly volt a legnagyobb 
és legmagányosabb egyénisége. Komoly, határozott, súlyos, bátor és igaz ember. Mindig a forrásból 
merített, mindig az igazság volt legfőbb mértéke, mindig az igazat mondta s mindig megmondta az iga-
zat. Sikert, tapsot, népszerűséget nem keresett, elnézett a bámulok, irigyek és rosszakaratúak feje fö-
lött. " 

Az emberi szellem legnagyobb kérdései foglalkoztatták és legnagyobb képviselőivel társalkodott. 
Tudományában a legnagyobbra vállalkozott: „beszámolni az emberről és világról." 

„Fiatal tanár korunkban rendszeresen látogattuk, ő közölte velünk, hol jár munkáiban, egy-egy új 
részt be is mutatott. Tegezett minket, mi Károly bácsinak hívtuk. Beszélt iijúkoráról, tanulmányairól, 
Danteért megtanult olaszul. Cervantesért spanyolul. Mikor első súlyos betegsége után a kórházban a 
professzor már «könnyebb olvasmányokat» megengedett, ő Demosthenest hozatta ki, mert «az csak 
elég könnyű». Persze, eredetiben olvasta. Álláspontjánál fogva theologiaellenes volt, de azért hangsú-
lyozta: nem lesz jó filozófus, aki nem tanult systematica teológiát, mert a rendszerezést azon lehet meg-
tanulni."3 

Kolozsvárott több mint tizenöt termékeny esztendőt töltött el. Fiatalkori fogadalmát megvalósította. 
Megírta az Ember és Világa három vaskos kötetét, melyért az MTA nagydíjjal jutalmazta. Szubjek-
tív-idealista gondolkodó volt, egy időben Kant filozófiája és Comte pozitivizmusa befolyása alá került, 
majd egyre inkább Johann Gottlieb Fichte követője lett. Értékelméletével (axiológia) önálló filozófiai 

3 Ravasz László'. Emlékezéseim. Bp., 1992. 66-67. 
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rendszert teremtett. Tanítványa. Bartók Károly így jellemezte: „Ezt a filozófiát a leghatározottabb pon-
tosság és a kifejezés világossága jellemzi. [...] Távol van ettől a bölcselettől minden metafizika, minden 
üres fellengzés és meddő ábrándozás, amely bizony csak légvárakat épít futóhomokra. Böhm a filozófi-
ai pozitivizmus szellemében csak azt fogadja el, ami előttünk tényül van adva, tegyen szó akár a termé-
szet kiilső, akár a lélek belső világáról. A tények és jelenségek világán kívül sohasem jár: a miszticiz-
musnak árnyéka sem férkőzhetik gondolkodásához."4 Az igazság nem fél a napfénytől - hirdette. Ezért 
ítélte el a szabadkőművességet, mivel az titokban akarja boldogítani az emberiséget. Az őszinteség hiá-
nyát nemhogy erkölcsi hibának, hanem egyenesen szellemi fogyatékosságnak tekintette. 

Száz évvel ezelőtt, 1911. május 18-án 23 órakor hunyt el. Május 23-án búcsúztatták Kolozsvárott. 
Hamvait szeretett szülővárosába szállították. Azóta ott nyugszik az evangélikus temetőben. Elhanya-
golt sírjára ritkán kerül virág. Idén végre-valahára visz majd valaki? Szülőházát a Madách Társaság dí-
szes emléktáblával jelölte meg, rajta az első magyar filozófiai rendszer megalkotójának domborművű 
képével, háttérben a kolozsvári egyetem központi épületének homlokzatával. Mondjam, hogy ez sincs 
már régen a helyén? Nem lenne itt az ideje ezt a hiányt pótolni? 

Hajós József a következőképpen méltatta: „Gyengeségei mellett [...] Böhmnek szép számmal voltak 
erényei, s ezek az ő érdemei, bármennyire is kapott hozzájuk ihletést, támogatást kívülről. Hiszen előde-
inek, kortársainak haladó eszméi nem magyarázzák meg azt, hogy éppen ő az addigi legtermékenyebb 
magyar filozófus, mégpedig az a gondolkodó, aki ténylegesen (nemcsak híresztelésekben...) kidolgozta 
az első magyar nyelvű bölcseleti rendszert. Ebben olyan elemző és szintetizáló készségről, valamint tá-
jékozottságról tesz bizonyságot, amely egyáltalán nem «provinciális»."5 A szerző azzal az óhajjal tette 
le tollát, hogy még inkább örvendene, „ha nemzetiségi kultúránkban gyökeret verne, teret hódítana a 
Böhm Károly képviselte igényszintet is meghaladó filozofálás."1' A szerző „természetesen" a kötelező 
haladó hagyományokat is említi. 

De miképpen értékelik napjainkban? Kissné Nóvák Éva szerint: „nehezen talál jelzőt a méltató arra 
az alapos és naprakész tudásra, amely írásaiból kitűnik. A kolozsvári egyetem professzora nemcsak a 
filozófiatörténet korábbi képviselőinek gondolatait ismeri kitűnően, de a kortárs filozófiák (pl. 
Brentano, Husserl, Bergson vagy Le Bon, hogy csak azokat a neveket említsem, melyek ma is korszak-
váltástjeleznek, s emellett számtalan olyan szerző nézeteit ismerteti vagy bírálja, akiket ma a kevésbé 

jelentős gondolkodók között tartunk számon) legújabb eredményeihez is tud kritikusan viszonyulni. O 
ismerteti meg pl. a magyar érdeklődőkkel Comte pozitivizmusát két nagy tanulmányban. 

De kötelességemnek érzem, hogy még egy szempontra felhívjam a figyelmet. Böhm Károly úgy vélem 
a szó igazi értelmében filozófus, aki rendkívül alapos és széles körű természettudományos ismeretekkel 
rendelkezett. Ennek minden művében bizonyságát adja." Legyen szó „az evolúcióról, a rádium felfede-
zéséről, az atomok belső szerkezetéről, az életerő és a szénatomok viszonyáról azaz az élet forrásáról, 
alacsonyabb rendű biológiai lényekéről, az «állatok lelki struktúrájáról», Linné és Cuvier morfológiai 
osztályozásáról, Haeckel elméletéről stb. Filológiai ismeretei is imponálóak, [...] az igaz, igazság szó 
számtalan nyelvi alakját sorolja fel és értelmezi. 

Böhm Károly valóban fényes csillag a magyar filozófia egén. Úgy érzem, hogy Hamvas Béla, - aki 
szintén egyedi jelenség a magyar filozófiában és irodalomban - s akit szintén egy egész korszakra rabul 
ejtett a védikus filozófia, itt idézett sorait szinte róla írta. «A hagyományban a dzsíva, az életéhségben 
nyugtalanul szétszóródó ember nem más lény, mint az atman, az éles és tükörsima kedély, a kettő egy-
mást nem zárja ki. A dzsíva és az atman között fokozati különbség van. Dzsíva az az ember, aki a világ 
sokszínű ragyogásában elveszve nem tud mást, mint fogadni mindazt, amit sorsa eléje hajít, a káprázó 
világ gomolygásában tévelyeg és azt vakon élvezi, szellemi javait eltékozolja, mialatt lénye a nem léte-
zőben elpárolog. Atman az az ember, aki életéhségét megfékezi, aki sóvárgását, a középponti vonzatot 
(pathé, káma.jin) kikapcsolja, és mit számít, hogy a káprázat világának varázsa elveszett, ha az ember 
a lét magasabb fokozatai számára alkalmassá válik.» "7 

Böhm azt vallotta: „Az én az ésszerű fejlődés útját követi s útjában fel nem tartóztatható az elavult 
által, amely felett a világszellem mosolyogva halad tova s a menetének ércszózata azt harsogja: Sza-
badság!" Sajnos, ezt mi ma nem tudjuk így látni. Az „én" elszabadult és zuhan, zsugorodik az egóba, 
nem követi az igazság ésszerűségét. Egyszer mégis Böhmnek igaza lehet? 

Balassa Zoltán 

4 Bartók Károly: Böhm Károly. Franklin. Bp.. 1928. 29. 
5 Hajós i. m. 390. 
6 Hajós i. m. 391. 
7 (http://www.federatio.org/mi_per/Mikes_International_0406.pdO 
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í ISKOLA ÉS HONISMERET 1 

Tanítómestereink 

Olsvai Imre: 
A somogyi magyarság népzenéje (részlet)* 

Vikár Béla nevéhez fűződik a korszerű népzenegyűjtés európai 
megkezdése. Ismeretes, hogy megyénk szülötte nem volt képzett 
zenész, de 1895-től kezdve felvevőgépet (fonográfot) használt, ez-
zel a dallamokat is megörökítette azok eredeti hangszínével és 
egyéb hangzási sajátosságaival együtt. A szövegszempontú gyűj-
tő-felvevőmunka egyben hiteles népzeneanyagot is megmentett. 
Vikár Béla gyűjtése régi stílusú és tájjellegű dallamokban is igen je-
lentős: az ő somogyi anyagából ismerte meg a nemzet müveit réte-
ge a következő népdalokat és -balladákat: „Isten hozzád, szülöttem 
föld", „Leszállott a páva" [548. d)-dallam], „A Nád Jancsi csárdába 
van" [542. d)-dallam], „Félre tőlem búbánat" és az a dallam, ami 
„Lement a nap a maga járásán" szöveggel került a köztudatba. 

Sebestyén Gyula 1898 táján készített felvételein szinte kizárólag 
regösénekeket találunk. Vikár és Sebestyén fonográfhengereiről 
nagy részben Bartók Béla, kis részben Kodály Zoltán és Lajtha 
László jegyezte le a dallamokat. 

A szöveg-, ill. szokásszempontú két népzenész-kutatót 1906-tól 
képzett muzsikusok serege követte. Részint hangfelvételt készítet-

tek, részint csak dallam- és szöveglejegyzést végeztek rögtön a helyszínen, pusztán hallás után. Vagy 
együtt csinálták a kettőt. 

Érdemes megemlíteni, hogy a magyar népzenei gramofonfelvételek 1936-ban három somogyi és 
egy tolnai község dalaival, hosszifuruglájával kezdődtek el (ezek közt szerepel a híressé vált surdi „Rö-
pülj páva"). A magyar néptáncok komplex - zenével is egybekötött - tudományos feltáró munkája 
1952/53-ban szintén Somogyban indult meg. 

Olsvai Imre az 1970-es években 

Az ötvenes évek óta néhány népzenekutató sikerrel alkalmazza a kimondott dallam-célgyüjtő mód-
szert. Speciális szöveg- és szokásszempontok következetes alkalmazása szintén indokolt és hasznos; 
melléktermék gyanánt olykor-máskor teljesen új dallamtípus is előkerülhet. Éppen Eperjessy Ernő, Er-
délyi Zsuzsa és Együd Árpád eredményei bizonyítják azt, hogy a módszeres, következetes, széles körű 
hangfelvevő-szövegkutatás egyszersmind komoly zenei értéktöbblettel is járhat. 

Mivel a népzenének - mint minden szájhagyománynak - megnyilatkozási formája a szüntelen válto-
zatképződés, ezért minden gyűjtő valamiképpen „újat talál". Ha nem dallam- vagy szövegtípusban, ak-
kor változatban. Sőt, még ha hangról hangra, szóról szóra már meglevő változatot talál, akkor is más ez 
a gyűjtés: az adott változat időbeli vagy térbeli elterjedését bővíti más időpontból, más lelőhelyről. Ép-
pen a változatképződés, a dallamok és szövegek állandó társcseréje miatt egyetlen gyűjtő nem merítheti 
ki egy terület teljes népzenéjét, egyetlen gyűjtő sem talál meg mindent, még a legnagyobb, legfáradha-
tatlanabb kutató sem. 

A somogyi népzenegyűjtés további nagy feladatai közé tartozik I. a megkezdett község-, család-, 
személy- és dallam-monográfiák befejezése; 2. ritka dallam- és szövegtípusok rákérdező-gyűjtése mi-

* Ennek az írásának közlésével köszöntjük 80. születésnapja alkalmából Olsvai Imrét, a magyar népzenekutatás 
doyenjét, a honismeret fáradhatatlan munkását. 
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nél több helyen, minél több idős előadótól; 3. ugyanazon dallamok énekelt és hangszeres alakjának, ill. 
többféle hangszeren játszott formájának rögzítése, lehetőleg ugyanattól az előadótól is vagy legalább a 
falun belül; 4. a népi készítésű hangszerek készítésének, hangolásának, játékstílusának és dallamanya-
gának vizsgálata; 5. a délszláv, német és cigány népesség saját zenéjének és kétnyelvű dalainak tanul-
mányozása; 6. a más magyar dialektus-területről idetelepült magyarok dallamanyagának és a fiatalab-
bak itteni dallamanyaggal való keveredésének vizsgálata; 7. időbeli változásvizsgálat: 20-30—40 év 
előtti gyűjtések helyszínén ugyanazoknak a dallamoknak kutatása, lehetőleg ugyanazoktól az előadók-
tól is, vagy még élő hozzátartozóiktól; 8. a nép magától-magának történő dalolásának, énekes szokásai-
nak, hangszerjátékának észrevétlen vizsgálata (munka vagy pihenés közben, lakodalomban, bálban, 
pinceszeren, virrasztóban, temetésen, szombat esti és vasárnapi házi mulatozás közben stb.). Az 1-4, és 
7-8. pontban felsorolt gyűjtés mennyiségétől és tagozottságától függ, mennyire pontos választ adha-
tunk majd népzene és társadalom két speciális kérdésére. Egyik: van-e eltérés dallamanyagban, elő-
adásmódban, hangszerkultúrában és énekes-zenész népszokásokban a különböző társadalmi rétegekből 
származók - pásztorok, „pógár"-parasztok, volt uradalmi cselédek, volt kisnemesek és kisiparosok -
között; ill. milyen fokú és jellegű ez az eltérés? Másik kérdés: milyen hatással volt és van egyes falvak, 
ill. körzetek népzenéjére a város, a vasút, a gyár, a katonai létesítmény és a balatoni idegenforgalom? 

Végül tudományos megismerésnek és művészeti, közművelődési terjesztésnek közös feladata, hogy 
olyan született népi előadókra találjunk, akik a romlatlan, jellegzetes, modorosságtól mentes eredeti né-
pi előadási stílust képviselik. E tekintetben Dunántúl és Alföld magyarsága egyre szegényebb. Sok népi 
előadó kettősséget mutat: dallamanyaga lekottázva értékes és hiteles, de a dallamok hangzó tolmácsolá-
sa - előadásmódja, hangvétele - már modoros, romlott. A városi-népies modorosság két fő fajtája a be-
hízelgő, érzelgős, ill. a nyegle-duhaj, kérkedős-mulatós előadásmód. A nem modoros népi előadók kö-
zül is soknak gyönge a hangja, fél a nyilvánosságtól, sőt már mikrofon előtt is zavarba jön; esetleg ha-
miskás vagy más okból nem alkalmas élő bemutatásra, sem felvételen való terjesztésre. Az 1936-38 
között készített gramofonfelvételek és az 1963-ban megkezdett akadémiai stúdiófelvételek sorát lehet 
is, kellene is folytatni olyan somogyi népi előadók énekével és hangszerjátékával, akiket majd csak ez-
után találnak meg a gyűjtők. Együd Árpád gyűjtése jó előadók fölfedezésében is jelentős (ezekből mu-
tat válogatást a mellékelt hanglemez). 
Bizonyítja, hogy ha igen elszórtan is, 
de még élnek Somogyban megfelelő 
előadók. Ezek megtalálása és megörö-
kítése, népzenei találkozókon való fel-
léptetése legalább olyan fontos, mint a 
kevésbé kiemelkedő adatközlők százai-
tól gyűjtött anyag vizsgálata. Fokozza 
jelentőségüket, hogy Dél-Dunántúl jel-
legzetes népi hangvételét, intonációját, 
előadásmódját egyedül a népi előadók 
képviselik napjainkban; még nem ter-
mettek olyan városi fiatalok, mint az er-
délyi-moldvai és északkeleti előadási 
stílus megszólaltatói, akik népzenénk 
keleti színeit teljes művészi hitellel idé-
zik fel mind énekben, mind hangszeren. 

A somogyi magyar népzene rend-
szerét, törvényszerűségeit, összefüggé-
seit alapjaiban ismerjük már. A részlet-
kérdések, az összetételi arányok, a föld-
rajzi megoszlás, a társadalmi és történe-
ti kapcsolatok pontosabb feltárásához a 
jelen és jövő gyűjtőmunkája szolgáltat 
anyagot. 

(Megjelent Együd Árpád (szerk.): 
Somogyi népköltészet. Somogy Nép-
rajza 1. Somogy Megyei Múzeumok 
Igazgatósága. Kaposvár, 1975. 
436-438.) 
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A nagykőrösi tanítóképzésről 
A nagykőrösi tanítóképzés történeti áttekintése, bemutatása kissé rendhagyónak tűnhet a kedves ol-

vasó számára. Egyrészt az ősi 118 évig működő Nagykörösi és Dunamelléki Református Tanítóképző 
Intézetei 1948-ban erőszakkal államosították, majd 1957-ben bezárták. Újraindításáról csak 1989-ben 
eshetett szó, majd 1990-ben, a rendszerváltáskor indulhatott az első évfolyam a Jászberényi Tanítókép-
ző Főiskola Kihelyezett Tagozataként. Az országgyűlés egy évvel később, 1991 decemberében fogadta 
el a nagykőrösi főiskola önállóságát, és egyházi felsőoktatási intézménnyé nyilvánította: Nagykőrösi és 
Dunamelléki Hitoktató és Tanítóképző Főiskola néven. 

Másrészt rendhagyónak tekinthető e beszámoló olyan szempontból is, hogy az intézmény a Károli 
Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai daraként az elmúlt két évtized alatt kettős elvárá-
sok kereszttüzében működött. Meg kellett felelnie az állandóan változó világi elvárásoknak: a tanító-
képzés reformja, a felsőoktatás tartalmi és formai átalakítása, ugyanakkor az egyházi jellegből adódóan 
rehabilitálni és rekonstruálni kellett - három évtizedes fizikális nemlét után - a református tanítóképzés 
szellemiségét, a keresztyén nevelés értékvilágát. 

Jelen rövid áttekintésben múltunk és jelenünk szellemiségének, szakmai tevékenységének szintézi-
sét szeretnénk bemutatni. Sajátos olyan szempontból is ez a történeti rekonstrukció, hogy a nagykőrösi 
tanítóképzés fennállása óta a determináló szellemiség és az ehhez szorosan kapcsolódó nevelési-képzé-
si rendszer egy-egy kiemelkedő személyiségű, több évtizeden keresztül működő intézményvezető szel-
lemiségéhez is szorosan kapcsolódott, kapcsolódik. Három nagy korszak követhető nyomon az intézet 
történetében: 

1.) A reformkori indulástól a kiegyezésig, amely korszakot elsősorban Szigethi Wargha János peda-
gógiai tudományos munkássága jellemez. 

2.) A kiegyezéstől az I. világháborúig, amely időszakot Hegymegi Kiss Kálmán 31 évig tartó szelle-
mi elképzelései vezérlik. 

3.) Az I. világháborútól az 1956-os forradalom leveréséig (az 1957-es bezárásig) tartó „Váczy kor-
szak", Váczy Ferenc 35 évig tartó igazgatásával. 

Mindhárom korszaknak közös eleme a bibliai értékrendszeren alapuló keresztyén szellemiségű ne-
velés. Természetesen az adott történelmi korszak nemzeti sajátosságai, sorskérdései jól elkülöníthetők 
az egyes szakaszok esetében. 

A negyedik korszak már a közelmúlt (az elmúlt két évtized), illetve a jelen. 
Tehát a nagykőrösi tanítóképzés drasztikus megszüntetése 1948-ban kezdődött, amikor is a már 109 

év óta működő országos hírű református tanítóképzőt államosították. Ezt követően 1957-ig még állami 
intézményként működött. Mind az államosítás, mind az 1957-ben történt végleges megszüntetés az 
egész város négy évtizedes sérelme volt. A visszakerülésére számtalan kísérlet történt a múlt rendszer-
ben is, de a centralizáció miatt ezek 1989-ig csak álmok maradhattak. 

A városi tanács testülete 61/1989. (XII. 14.) határozatával fogadta el a képző újraindítását. Az előter-
jesztésben a tanítóképző újraindításának teljes koncepciója olvasható, így elindulhatott a tudatos szer-
vezőmunka. A kormány az 1047/1990. számú, az MSZMP vagyonfelosztásáról szóló rendeletében a 
Hősök tere 5. szám alatti pártházat a város tulajdonába adta oktatási célokra. Ezek után a szakmai prog-
ram megalapozására kellett a figyelmet fordítani. A főiskola indításához szükséges, alapvető feltételek 
1990 tavaszára alakultak ki: a református egyház megalapítja a főiskolát és vállalja fenntartását. Java-
solta, hogy az intézmény a Jászberényi Tanítóképző Főiskola Kihelyezett Tagozata - Református Taní-
tóképzés nevet vegye fel az önállósulásig. Az intézmény 110. tanévét dr. Nagy J. Józse/jászberényi fő-
igazgató nyitotta meg. Az újraindulás második évében a hivatalos eljárások után a kormány 1059/1991. 
december 11 -i határozatával a magyar felsőoktatási intézmények közé sorolta be az intézményt: Nagy-
kőrösi és Dunamelléki Református Hitoktató és Tanítóképző Főiskola elnevezéssel. Az örömteli hírt 
Antall József miniszterelnök az 1990. október 23-án megtartott városi ünnepségen személyesen jelen-
tette be. Ekkor szerveződött a főiskola tanári kara is. Míg az első tanévben az órákat szinte kizárólag 
óraadók látták el, addig a második tanév végére már tíz főállású oktató, egy angol lektor, egy diákott-
hon-vezető és egy könyvtáros végezte az oktatással kapcsolatos munkát. Az intézmény arculata, képzé-
si profilja, jövőbeli profiljának megfogalmazása az új vezetés feladata lett. A főigazgatói pályázatot 
Nagy István református lelkipásztor nyerte el, a tanulmányi ügyeket Szenczi Árpád főigazgató-helyettes 
intézte. 1992-ben Fodor Ferenc nagykőrösi és Fülöp G. Dénes marosvásárhelyi lelkipásztorok kezde-
ményezésére kapcsolat alakult ki a Marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképző Intézet és a Nagykőrösi Taní-
tóképző között. A marosvásárhelyi képzés az akkreditáció után karunk székhelyen kívüli képzéseként 
működik ma is. 

Az újonnan induló intézmény legfőbb feladata az volt, s ma is az, hogy egy református főiskolai 
szellemiséget alakítsunk ki. A főiskola felépítésének első, legfontosabb feladata a stratégia megfogal-
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mazása, a cél kitűzése volt. Jó döntésnek bizonyult a négyéves képzési idő, mert azóta minden tanító-
képzőben így folyik az oktatás. A hitéleti szakok pedig jól biztosítják az egyházi jelleg megtartását, 
ugyanakkor a hallgatók számára még egy diplomát adnak, hiszen a kommunizmus pusztítása nyomán a 
megcsappant református értelmiség utánpótlásának képzését elősegíti, a gyülekezeteink számára pedig 
munkatársakat nevel. A két évtized bebizonyította, hogy Nagykörösre célirányosan jönnek a hallgatók, 
mert éppen ilyen iskolában akarnak tanulni. Sok esetben még a levelező tagozatra jelentkezők esetében 
is igaz ez. Az elinduláshoz képest a képzési kínálatunk sokat bővült. 1993-ban a kántor szakot alapítot-
tuk meg, 1994-ben a diakónus szak elindításával gazdagodott az oktatási paletta. Majd ezt követte a 
szociális munkás szak akkreditálása és 1998-as indítása, amelyhez társult a diakónus szak. Ebben az év-
ben bocsátottuk ki az első óvodapedagógusokat. Szintén beigazolódott a szak indításának szükségsze-
rűsége, hiszen kiépült a református óvodai hálózat, ahová szívesen fogadnak Nagykörösön végzett hall-
gatókat. A levelező tagozat szakjai is népesek. A hitoktatóval kezdődött, a tanító követte, majd a szociá-
lis munkás és az óvodapedagógus zárta a sort. Két év óta működik az ifjúságsegítő felsőfokú szakkép-
zés nappali és levelező tagozaton, és elindult a pedagógus szakvizsgával végződő szakirányú tovább-
képzés is. A levelező hallgatók egyre jelentősebb része komoly egyházi kapcsolattal rendelkezik. 

Az intézmény eredményességét bizonyítja, hogy az akkreditációk során minden szakunk erős minő-
sítést kapott, s 2010-ben az egész egyetemet átfogó intézményi akkreditáció alkalmával karunk az „A" 
minősítést kapta a következő öt évre. Itt kell azt is megemlíteni, hogy az elinduláskor egyetlen okta-
tónknak sem volt doktori fokozata. Azóta a vezető oktatók PhD fokozattal rendelkeznek. Fiatal oktató-
ink pedig most végzik a doktori iskolát, illetve már készülnek disszertációjuk megvédésére. Tanáraink 
oktatói munkájuk mellett tudományos munkát is végeznek. 30 körüli jegyzet, jó néhány szakkönyv, 
több száz tanulmány és nagyon sok előadás bizonyítja ezt. 

A Főiskola arculatának formálásához hozzátartozott a rítus megteremtése is. Újonnan induló iskola 
lévén ezt is magunknak kellett kiformálnunk. A félévkezdö „Csendes napok" kezdettől fogva jelen vol-
tak, s valamennyi programját megtalálhatjuk a jubileumi évkönyvekben. Kialakult ünnepeink rendje is. 
Karácsonyi és húsvéti úrvacsorás istentisztelettel készülünk a két nagy ünnepünkre, a csendes napokat 
is így zárjuk. A nemzeti ünnepeinkről mindig megemlékezünk műsorral, amelyet tanáraink szerveznek. 
Debreczeni Tibor tanár úr jóvoltából pedig a Karácsony Sándor színpad tagjai iskolánkat egyházunk-
ban, sőt a határainkon túl is ismertté tették. Emellett az énekkarunk is minden esztendőben hangver-
senyt adott Nagykőrösön és másutt. Kialakult a minden tavasszal megrendezésre kerülő Művészeti Na-
pok profilja is. A 2-3 délutánt magába foglaló alkalmakon hallgatóink kulturális műsorral, vetélkedők-
kel, az énekkar hangversenyével teszik felejthetetlenné a napokat. Minden évben megszervezzük a gó-
lyabált és az iskolai karácsonyt. Jó ideje nagy népszerűségnek örvend a 24 órás kosárlabda mérkőzés és 
a Kallódó Kupa futballgála. Mindkét eseményre több felől vendégcsapatok is érkeznek. 

Mindezek megvalósításához épületek is kellettek. Az elmúlt 20 év az építkezés jegyében telt el és ez 
ma sincs másként. Elindult a főiskola egy évfolyammal olyan épületben, amely nem iskolai célra ké-
szült. Hallgatóink száma minden évben nő, ráadásul 95%-ban nem helybeliek. így az 1993/94. tanév-
ben megtörtént a leánykollégium új szárnyának a felépítése. 1995-ben pedig a főiskola II. emelete ke-
rült teljesen átépítésre. 1999-ben a leánykollégium régi részének teljes felújítása ment végbe, egy eme-
lettel bővült. 2002-ben teljesen felújítottuk az egyik szolgálati lakást és a fiúinternátust, 2006-ban pedig 
a dísztermet és a főiskola auláját. 

A hallgatók nagyobb része református gimnáziumokból érkezik, s ami még ennél is fontosabb: gyü-
lekezetekből, jó részük élő hittel. Ez nagymértékben megkönnyíti munkánkat. A nappali tagozatos vég-
zett hallgatóinkról elmondható, hogy eddig mintegy 500 hallgatónak adtunk tanító-hittanoktató vagy 
tanító-kántori, szociális munka-diakónus, óvodapedagógus-hittanoktató diplomát. Közülük csupán né-
hány százalékról nem tudunk jelenleg semmit. A pályakövetés során kiderült, hogy a végzettek 88 % a 
pályán maradt. A Marosvásárhelyen működő kihelyezett képzés több száz erdélyi falunak adott kán-
tor-tanítókat. 

Örömteli hír lehet mindannyiunk számára, hogy ez idáig az isteni gondviselés anankológiailag átse-
gített bennünket a nehézségeken. A XXI. század elejére Nagykörösön kezd újra kialakulni egy olyan 
pedagógusképzési modell, amely a XX. század derekán szervezetileg, ideológiailag Magyarországon 
megszűnt. 

A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának hallgatói az elmúlt évek fel-
mérései alapján olyan mai szellemiségről vallottak, amely több ponton is megegyező az 50-60 évvel ez-
előtt végzett prepák véleményével, beállítódásával. Az is észrevehető, hogy egy intézmény sajátos ar-
culatát meghatározó szempontok, tényezők, a „rejtett tanterv" elemei több ponton is hasonlóak az 
1957-ig működő intézmény közösséget formáló hatásrendszerével. Ennek részletes bizonyítása főisko-
lánk folyóiratában, a Studia Caroliensia 2008. évi 1. számában olvasható. 

Szenczi Árpád 
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Honismeret napi vetélkedő a szekszárdi 
Szent László Szakképző Iskolában 

A szekszárdi Szent László Szakképző Iskola Egészségügyi- Szociális Tagintézményében évek óta 
hagyománya van, hogy a tagintézmények tanulóinak honismereti vetélkedőt rendeznek. A tavalyi tanév 
októberében ezer éves megyénkről emlékeztek meg diákjaink. Ellátogattak a rácegresi iskolamúzeum-
ba, az ozorai várból alig akartak eljönni, annyi látnivaló fogadta őket és körülnéztek Tamásiban is. A lá-
tottakról, hallottakról adtak számot a következő napon, és bemutatták prezentációikat környezetük mű-
velődéstörténeti értékeiről. (A Honismeret 2009/6-os számában olvashatunk a vetélkedőről.) 

Idén a XIX. század néhány kiemelkedő Tolna megyei alakja előtt hajtottak fejet a tanulók. A vetél-
kedő ismét kétnapos volt. Március 24-én, a Honismeret Napján ragyogó időben indult a busz a lelkes 
résztvevőkkel és a kísérő tanárokkal az első állomáshelyre: a Tolna megyei Hidjapusztára, Bezerédj Ist-
ván, Amália és Etelka egykori otthonába. Útközben megemlékeztünk a március 24-én született Bél Má-
tyásról, a lelkészről és földrajztudósról. 

A hidjai kastély ma speciális gyermekotthon, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, pszichoaktív sze-
rekkel küzdő vagy disszociális tüneteket mutató fiataloknak nyújt speciális ellátást. A szépen felújított 
kúria előtt a Bezerédj tagintézmény két tanulója, Lehr Barbara és Lehr Krisztina mesélt a régmúltról a 
vetélkedő résztvevőinek. Plasztikus előadásukkal lefestették, hogyan nézett ki az akkori kúria, a kert, a 
park. A nagyanyjától örökölt házat Bezerédj István klasszicista stílusú kúriává építtette át. Gyönyörű 
díszkert vette körül (első felesége, Bezerédj Amália nagyon szerette a virágokat), még egy kis tó is dí-
szítette az udvart. A diákok a reformkori nemesi életről is beszámoltak társaiknak: a vendégszerető há-
zigazdáról és vendégeiről, a Perczelekről, a Festeticsekről, Wesselényi Miklósról, Batthyány Miklósról, 
a szép zenedélutánokról, amiket a hárfán és zongorán kiválóan játszó háziasszony adott ( Liszt Ferencet 
is személyesen ismerték). Megnéztük az omladozó kápolnát, amelyet Bezerédj Etelka, a második fele-
ség a „Jóságos özvegy", ahogyan Arany János nevezi, állíttatott férje emlékére. (A valamikori nagyon 
szép, gyönyörű freskóval ellátott, mára teljesen elhanyagolt, művelődéstörténeti értékkel bíró kápolnát 
a Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány kuratóriumi elnöke már régóta szeretné felújítani, ám az egyház 
mindeddig elzárkózott mindenféle tárgyalás elől. Félő, hogy nemcsak unokáink, de gyermekeink sem 
fogják látni már ezt a még romosán is impozáns kápolnát.) 

Második állomáshelyünk Tolna megye egyik gyöngyszeme, Lengyel volt. Itt a Tolna Megyei Népúj-
ság fiatal lelkes újságírója kísérte csapatunkat az óvodamúzeumtól az Apponyi kastélyig és interjúvolta 
versenyzőinket. Megnéztük a Faluházat, a katolikus templomot és a gyönyörűen berendezett óvodamú-
zeumot, amelyen megálmodója és létrehozója, Fábián Andrásné kalauzolt végig bennünket. Még a sok 
fiút is érdekelték a kiállított játékok, ám még jobban az ún. „lengyeli kultúra" ásatási leletei. Utunkat a 
ma kollégiumként üzemelő Apponyi kastélyhoz folytattuk. Iskolánk rendszergazdája, a lengyeli szüle-
tésű lokálpatrióta, Adorján Viktor bemutatta a kastély történetét, építését, szimbólumrendszerét, 
Apponyi Sándor híres könyvtárát. Diákjaink elámultak a gyönyörű, huszonkét hektáros park láttán, 
amelyben több mint harmincféle fenyő található. (A legnagyobb sikere a mamutfenyőnek volt, amelyet 
sokan sem tudtak átérni.) Nehezen búcsúztunk a szép parktól a gyönyörű időben, de várt bennünket 
Annafűrdő! 

A község mellett található Annafűrdőn ma Természetismereti Központ működik, az „Annaforrás" és 
környéke természetvédelmi terület, amely nevét az egyik betegeskedő Apponyi grófnőről kapta, akire 
gyógyító hatással volt a forrás vize. Őzeket és nemrég született csíkos vadmalacokat láttunk. Az 
annafűrdői jó levegőtől kipirultán és farkaséhesen érkeztünk Bonyhádra, a Szent László Szakképző Is-
kola Perczel Kollégiumába, ahol a kollégiumvezető, Eckert Jánosné barátságosan és bőséges ebéddel 
várt bennünket. A jó ebéd és pihenés után a kollégium gyönyörű parkjában megkoszorúztuk Perczel 
Mór szülőházát. (Bonyhádot a „Perczelek városának" hívják, az idei évben ünneplik 1848 dicső tábor-
nokának bicentenáriumát, ám sajnos nagyon rossz állapotban van a szülőház. Nehéz helyzetben vannak 
az önkormányzatok, de talán valamilyen pályázat segítségével rendbe lehetne hozatni a szülőházat!) 

Délután dr. Szőts Zoltán, a Völgység Múzeum igazgatója vezetett bennünket végig a múzeumon. 
Bemutatta az érdeklődő diákoknak, hol fekszik a Völgység, a Dunántúli-dombság völgyekkel tagolt ré-
sze. Mesélt Bonyhád, az 1782-ben II. Józseftől mezővárosi rangot kapott város történetéről, Vörösmar-
tyról és a Perczelekről, a Völgység néprajzáról. Versenyzőinknek nagyon tetszett a gyönyörű györei és 
váraljai női viselet, a festett bútorok, a „tulipántos láda", a német és bukovinai székely szoba. Késő dél-
után érkeztünk vissza Szekszárdra, másnapi vetélkedőnk színhelyére. 
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Március 25-én a Szent László Szakképző Iskola szekszárdi lánykollégiumában volt a vetélkedő. A 
csapatok először bemutatták otthon elkészített prezentációikat környékük művelődéstörténeti emlékei-
ről, kiemelkedő személyiségeiről. Nagyon jók lettek a diasorozatok (a bonyhádi csapat a nemrégiben 
elhunyt, a Honismeretben is sokat publikáló, kiváló helytörténészt, dr. Kolta László életét mutatta be, a 
Bezerédj tagintézmény csapata Bezerédj Amália Flóri könyve című munkáját, stb.), így a zsűri tényleg 
nehéz helyzetben volt. (A zsűri mindhárom tagja a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület 
tagja volt: Horváth Endréné nyugalmazott könyvtárpedagógus, dr. Dobos Gyula történész, a Tolna Me-
gyei Levéltár nyugalmazott igazgatója és dr. Szőts Zoltán a Bonyhádi Völgység Múzeum igazgatója.) 
Amíg a zsűri az otthon elkészített munkákat értékelte, addig a versenyzők kitöltötték a feladatlapokat a 
Bezerédj család életéről, Apponyi Sándor híres könyvtáráról és Perczel Mór csatáiról. Ebéd után a zsűri 
tagjai értékelték a csapatokat, majd értékes helytörténeti müvekkel, a Honismeret folyóirat előfizetésé-
vel jutalmazták a felkészült diáksereget. 

Dömötör Józsefné 

46. K A T O N A I I R O D A L M I P Á L Y Á Z A T 2011. 

A Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar írószövetség 201 l-ben pályázatot hirdet a ma-
gyar irodalom művelői számára a Rákóczi-szabadságharc befejezésének 300. évfordulója alkalmá-
ból „Rákóczi-szabadságharc" cimmcl. 

A pályázat témája: 

Rákóczi Ferenc élete, pályafutása, szerepe a magyar történelemben, a szabadságharc esemé-
nyei. 

A pályázat követelményei: 

- a pályázatnak műfaji, stílusbeli, tartalmi és terjedelmi megkötöttsége nincs; 

a pályázaton kizárólag eddig meg nem jelent irodalmi alkotásokkal lehet részt venni; 

- az alkotásokat kinyomtatva és elektronikus adathordozón is (CD vagy DVD) kérjük benyújta-
ni. 

A pályázat értékelése: 

- a kiírás feltételcinek nem megfelelő munkákat a kiírók kizárják a pályázatból; 

- előnyben részesülnek azon alkotások, amelyek bemutatják a XVIII. század had- és katonatör-
ténelmét. a szabadságharc szerepét, jelentőségét, a magyar katonai erényeket és erkölcsöt, vala-
mint Rákóczi Ferencnek a honvédelem érdekében végrehajtott kiemelkedő tetteit. 

A pályázat díjazása: 

- a díjak odaítéléséről szakmai zsűri dönt; 

- a kiemelkedő alkotásokat külön- és nívódíjakkal, valamint pénzösszeggel jutalmazzuk 

A pálvázat benyújtása: 

- a pályázatot jeligével ellátva, három példányban postai úton kérjük megküldeni. 

Cím: Magyar írószövetség, 1062 Budapest, Bajza u. IS. 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

- a jeligéhez tartozó adatokat (alkotó neve, lakcím, telefonszám, alkotás címe) külön boríték-
ban postai úton kérjük megküldeni (a borítékon kérjük feltüntetni a pályázat címét: „Rákóczi-sza-
badságharc") 

Cím: HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (1143 Budapest, Stefánia út 34.) 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

Információ: 
Oláh Klára (e-mail: olah.klara@stefania.hu telefon: 273-4193, mobil: +3630-828-0691), 
Varga Erika (e-mail: varga.erika@stefania.hu mobil: +3630-828-0639). 
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HAGYOMÁNY 1 

„Kőrösnél az ó temető Sirató nevét innen 
vette" 
Az 1241-es siratói csata emléke 

Nagykőrös nevét a kőrisfától eredeztetik és hajdan Nagy-Kőrisösnek nevezték, bár napjainkban in-
kább a pusztai tölgyesek utolsó maradéka adja legnagyobb védett természeti értékét. A „szentély" mi-
nősítésű erdők egyik kapitális példánya, - a 415 cm törzsvastagságú, művészien megfaragott Basafa - , 
holtában is díszíti a szomszédos Csemő főterét. Nagykőrös környékén ma is él jó néhány tölgymatuzsá-
lem, amelyek híres emberek nevét viselik és a Nagykőrös melletti erdőben, vagy Kapás Tibor gyönyörű 
könyvében egyenként is találkozhat velük az érdeklődő. 

1241 -ben nem sok híja volt. hogy a mai módos paraszt-polgári múltat őrző iskolaváros helyén a 
pusztai tölgyes legyen az úr. Nagykörösre is, mint akkoriban annyi más településre a tatárok hada zú-
dult. A falu alatt, a mocsár közepén, úttalan utak végén állt egy romlófélben lévő szarmata földvár. A la-
kosság nagy része: nők, gyermekek, öregek jobb híján ide menekültek. A rontó hadak ellen a fegyver-
forgatásra alkalmas körösi férfiak összegyűltek a falu melletti ingoványon túl, s csatasorba álltak. A 
harc azonban rövid volt és véres. A tengernyi tatár ellen semmi esélye sem volt a maroknyi magyar csa-
patnak. Ott estek el valamennyien, hírmondót sem hagyva maguk után. Szerencse volt a szerencsétlen-
ségben, hogy a tatárok nem találtak rá a földvárban meghúzódó lakosságra, mert ide se szekérút, se gya-
logút nem vezetett. A tatárok elvonulása után csak napok múlva merészkedtek elő az emberek rejtekük-
ből. A látvány siralmas volt: az elpusztított, felgyújtott házak helyén üszkös romok meredtek az égnek 
és faluszerte temetetlen halottak hevertek. 

Az öldöklésről szemtanú nem számolt be, krónikás meg nem írta. A körösi emberek lelkében azon-
ban tovább élt a szörnyű pusztítás emléke. A hátramaradottak a falu végén a Sirató-domb alá temették el 
szeretteiket. A történetet szájról-szájra, nemzedékről-nemzedékre örökítették és szép mondát szőttek a 
domb köré, amelyet Tompa Mihály is megénekelt Sirató című versében. A történet így szól: 

A tatárdúlás idején, amikor a: embereknek menekülniük kellett, hogy az életüket mentsék, történt, 
hogy a körösieknek is bujdosásra kellett adni a fejüket. Egy posványos, káka és súlyom fedte tó által kö-
rített, rég beomlott földvár vízbástvái mögé húzódtak, ahol csak a szárcsa költött, a víz fölött csak a dé-
libáb, meg a lidérctüzek jártak. Ozcsapáson, szarvasnyomon, tüskéken, bozóton küzdötte át magát az 
életét mentő. Ide gyűlt a falu népe, s remény és rettegés közepette várták sorsukat, hangos szó nélkül, 
némán. Suttogva beszéltek, még a csecsemőnek is testével takarta be az édesanyja a száját, hogy el ne 
áridják a búvóhelyet. 

Volt a várban egy özvegyasszony is, három legényfiával. Mind a három legénynek volt már meny-
asszonya. Am, a legények mátkái közül csak kettőnek sikerül eljutni a menedékbe, a harmadik kinnre-
kedt. Búsult a legény a szeretett leány után, s végső elkeseredésében elhatározta, hogy lesz, ami lesz, ő 
bizony kimegy a várból és megkeresi a leányt. Hiába könyörgött, hiába kérlelte az anyja, hogv marad-
jon, csak a vesztébe rohan, a legény azt mondta: - „A mátkámmal halok, vagy élek". Akkor már az em-
berek is kérlelték, ne menjen el, mert elárulná őket is, a tatárok a nyomukra jutnak, s akkor valamennyi-
en odavesznek. De a fiú hajthatatlan maradt. Mikor a bátyjai látták, hogy öccsük a végsőkig elszánta 
magát, azt mondták: - „Ha a testvérünk megy, mi is vele tartunk, még ha meg is kell halnunk ". Megcsó-
kolták anyjukat és a menyasszonyaikat, s eltűntek a mocsár nádasában. 

A három fiú sikerrel járt, megtalálták az elveszett mátkát és visszaindultak a várba. Am útközben a 
tatárok kilesték őket és lecsaptak rájuk. Faggatták, vallatták, kínozták őket, hogy mondják meg, hová 
bújt a falu népe. De ők némák maradtak, nem árulták el a többieket, s ezért a tatárok mind a négyüket 
megölték. 

Telt-múlt az idő, de hiába várták a rejteken az elmenőket. Néhány nap után aztán kémeket küldtek a 
várbeliek, hogy megnéznék, mi történhetett, s eltakarodott-e már a tatár. Hamar hozták is a hírt, hogy a 
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had ugy an már elvonult, de csak a pusztulás maradt utánuk. A falu népe nem ismert rá lakóhelyére, 
ahol csak a felégetett falu romjait látták, élő embert, s jószágot nem találtak, lekaszabolt, megkínzott 
holttestek feküdtek szerteszét. Szülők, nagyszülők siratták gyermekeiket, unokáikat, asszonyok a férjei-
ket, testvérek a testvéreiket. Igv találtak rá a vártól nem messze a három fiú és a megtalált leány vérbe-
fagyott holttestére is. A fiúk édesanyja a két árván maradt menyasszonnyal könnyek között, fájó szívvel 
temették el szeretteiket, s sűrű könnyhullatással siratták meg őket. 

Majd sírt ásának a gyászos helyen. 
A tiszta hűség vértanúinak. 
Hogy akik egymástért vérzettek el. 
Egymás porában nyugodjanak. 
Es még sokáig a gyászoló szüle, 
- Karon vezetvén a két bús leány -
Kijárt a kedves sírhalomhoz... 
Meg-meg siratván a zöld hant felett, 
a három nő a mátkát, s gyermeket. 

Hol a nép elhunyt kedvesit 
Nyugodni - később földbe tette: 
Kőrösnél az ó temető Sirató nevét innen vette. " 

A rabló hordák rettenetes pusztításának emlékét azonban nemcsak a népi emlékezet őrizte meg írja 
Galántai Fekete Béla, Nagykőrös múltjának kutatója hanem a régészeti emlékeket őrző tatárjárás-ko-
ri temető is, az úgynevezett Sirató-domb a város nyugati szélén. A tűz és a dúlás martaléka lett az 
1101-ben épült templom is. Deák József Adatok a nagykőrösi református templom történetéhez című 
munkájában említi, hogy amikor a templom bejáratát egy későbbi templombővítés során megbolygat-
ták, a lépcső alól több, szám szerint tizenkét harcos maradványa került elő, akiknek fegyverzete kétség-
telenné tette, hogy a tatárjárás idején, valószínűleg a templom védelmében estek el. A férfinép a faluból 
eltűnt és legalább egy évtized kellett, hogy a gyermek fiúcskákból legények serdüljenek. De az akkori 
rövid életkor és a pusztítást követő megterhelő, hajlékteremtő robot a teljes kihalás lehetőségét is magá-
ban hordozta, mint ahogy történt számos szomszédos kistelepüléssel a környékben. Nagykőrös azon-
ban főnixmadárnak bizonyult és mintegy 127 év múlva már a település városi rangra emelkedett. 

A Sirató-dombot ma már csak az emlékezet őrzi. A várost elérő vasút 1847-ben utat kért magának, 
és a dombot elhordták. Elhordták, hogy feltöltsék az állomásépület mocsaras helyét. De hordták a ho-
mokot a városi építkezésekhez is, és vált az egykori körösiek hamva Kőmíves Kelemen-i összetartó ha-
barccsá. Dr. Balanyi Béla múzeumigazgató kutatta a domb maradványait, s a végső elhordás előtt java-
solta, hogy állítsanak emléket a tatárdúlás áldozatainak. Ez azonban máig nem történt meg, s Nagykő-
rösön csak egy rövid utca viseli a Sirató-domb nevét a Tabánban. A menedéket nyújtó jazig-vár is már 
csak a fold alatt megbúvó régészeti emlék csupán, hivatalosan még nem ásta meg senki. A mocsarat le-
csapolták, a föld szorgos népe bozótot irtott és földet egyengetett, ma már a földvár helyén kalászokat 
ringat a szél. Aki arra jár, manapság is sok cserepet talál, melyekből jó néhány a nagykőrösi helytörté-
neti múzeumban is megtalálható. így üzen a múlt a korai századokból, hogy itt valamikor emberek él-
tek. 

Kissné Tóth Gabriella 

Bátyai folklór elemek Arany Jánosnál 
Azok a nyilván nagyszalontai folklórelemek, amelyek Arany költészetében megjelentek, részei vol-

tak az egyetemes magyar folklórnak. Néprajzi gyűjtéseim során nem egyszer találkoztam velük Bátya 
XX. század végén is élő népköltészetében. Ezekből mutatok be néhányat. 

Illemszabály 
A szegény jobbágy (Életkép a múltból) című versében a hintó bakján ülő „dölyfös úri kocsis" talál-

kozván a rossz kétökrös szekerével a vármegye robotját keservesen végző jobbággyal, gúnyos meg-
jegyzéseket tesz rá. De ez nem elég, hanem elköveti a „paraszti KRESZ" legsúlyosabb megsértését is: 
„Nyakába sújt a két szegény sőrének". Bátyai lótartó gazdák általános véleménye volt, hogy nem csak 
nem illett, de nem is volt szabad a kocsijuk mellett elhaladó másik szekér igavonóit még meglegyinteni 
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sem ostorukkal. Ha ilyesmi történt, az a „parasztélet rendjének", az íratlan paraszti illemszabályoknak a 
semmibevételét jelentette, s az efféle esetet mindig veszekedés, sírig tartó harag követte. 

Csúfnév 

A kifejezetten népnevelő célból született A bajusz című költeményének főhősét Kopaszszájú Szűcs 
György bátyának titulálják az egész faluban. Szőrtelensége, bajusztalansága miatt az egész faluban csú-
folták, s emiatt nem lehetett tanácsbéli sem. A XIX. században bizony elengedhetetlen követelménye 
volt a férfidivatnak a bajuszviselet. Gondoljunk csak pusztán e kor nagy költőinek arcképére. Berzse-
nyi, Vörösmarty, s maga Arany is micsoda pompás bajuszt viseltek. Természetesen Bátya férfitársadal-
ma sem vonhatta ki magát e régi, szinte kötelező divatdiktátum alól. Még a helybeli XIX. század végi és 
XX. század eleji fényképekről is nagybajszú fiatal és öreg férfiak néznek ránk. Fekete Marián bácsinak 
például még az 1950-es években is szinte a válláig ért gyönyörű dús fehér bajsza. 

Élt azonban itt az 1900-as évek elején egy ember, akinek sajnálatos genetikai okokból felnőtt korá-
ban sem kellett borotválkoznia. Kopaszszájú volt ő is, mint Arany hőse. Rá is járt szegényre a rúd. Még 
a kamaszgyerekek is azzal csúfolták, ha meglátták, hogy bajuszpödrő mozdulatot tettek az orruk alatt. 
No, aztán futottak is előle, mert nem lett volna tanácsos a földühödött ember keze közé kerülni. Hát ő 
sem kerülhette el a csúfnevet, s meg is kapta. Püspök - így hívták. A Püspök tehát az itteni kopaszszájú 
ember titulája volt. És ezt a predikátumot még a leszármazottairól sem lehetett később levakarni. 

Szólás 
A Toldi első éneke bemutatja, hogy Nagyfalu tikkadt nyári határában a forróság miatt 

„Boglyák hűvösében tíz-tizenkét szolga hortyog. 
Mintha legjobb rendin menne dolga." 

Az állatokat sem látják el. 
„ Válúnál az ökrök szomjasan delelnek, 
Bögölyök hadával háborúra kelnek, 
De felült Lackó a béresek nyakára, 
S nincs ki vizet merjen hosszú csatornára." 

Köztudott, hogy László napja június 27-én van. Ez az időpont a nyár közepe, az év legmelegebb idő-
szaka. Arany nyilván egy közismert népi szólást alkalmazott versében a László nap táján a hőségtől el-
pilledt béresek állapotának érzékeltetésére. Ebben az időszakban szokták behordani a tarlókról a ke-
resztekbe rakott gabonakévéket a házmagasságúra megrakott, vendégoldalakkal megnagyobbított sze-
kereken a nyomtató- vagy cséplőszérüre. Ha ügyetlenül rakták meg a szekeret, vagy rosszul rögzítették 
a terűt a kötelekkel, netán elaludt a kocsis, megeshetett, hogy a tetejében ülő kocsissal együtt a kátyús 
dűlőúton az egész rakomány lefordult. Ha ilyen esemény szemtanúi voltak a bátyaiak, máris föltették a 
kajánkodó sztereotip kérdést a póruljárt béresnek vagy gazdának: - No, megjött Lackó? Hozott körtét? 

A Gregoriánum szentjeihez sok időjárási regula fűződik. Jeget például Vince, ha nem talál, csinál. 
Sándor, József, Benedek meg zsákba hozza a meleget. László, vagyis Lackó pedig nyilván az álmosító 
hőséget. Hát valami ehhez hasonló szólás élhetett Arany fejében is, amikor a Lackó súlya alatt a bog-
lyák hűvösében elszunyókált heverésző szolgákról írt. 

A hamis tanú 

A XVII. századig országszerte gyakoriak voltak a szomszédos települések határperei. Annak ellené-
re, hogy valamikor a határt határjelekkel jelölték és mágikusan védték. (Ennek emléke a Bátyával 
szomszédos foktői határrész Törökképi dűlő elnevezése, amely valamilyen fából faragott bálványra 
utal. A határ kijelölését, a határjelek állítását igyekeztek emlékezetessé tenni. Bátyán a vízhozta halotta-
kat éjjel, hogy a Nap ne lássa, a Hármashatámá\ temették el nyilván őrző-elhárító céllal.) Az is lehet, 
hogy az az ember, akit ott egy mondatöredék szerint valamikor agyonütöttek, egy rituális szakrális-gyil-
kosság áldozata lehetett. Bár a faluhatár szent volt, vita esetén a hovatartozás kérdésében a döntő érvet 
mindig egy öreg, hiteles ember eskü alatt tett vallomása jelentette. 

Bátya is pereskedett a keleti szomszéd községgel határa védelmében. Ennek ugyan írásos nyomát 
sehol sem leljük, de a következő történet szinte ugyanaz, mint amit Arany János is megírt a Hamis ta-
núban, ahol is némi csalafintasággal a „... vén Márkus talpa alá tette, úgy esküdt a földre ". Az elbitor-
lást a bátyai hamis tanú nemcsak esküvel, de kerüléssel, körbejárással (mágikus kör) is megerősíti. A 
bátyai határper mondájában sor kerül a három mitikus ős testvér megemlítésére, akik ezúttal Miskét, 
Dusnokot meg Bátyát alapították. A történet a miskei földön birtokló bátyaiaknak azt a vágyát fejezte 
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ki, hogy a vitatott határrész az ö községükhöz tartozik, a miskeik csak álnoksággal szerezték azt meg. 
.,Ribicske körül nagyon lapos vót, állandó békakuruttyolás. Húzódzkodtak erre a miskeiek, de ez jogta-
lannak mutatkozott. Mer hát itt a legidősebb embert keresték, aki mindenre emlékezett, hogy látta, hova 
telepedtek, milyen megállapodás született itt. Valamelyik törzs, amelyik letelepedett itt a vándorláskor. 
Igen ám, de ki lesz az, aki meghatározza, hogy ez a Miskáé. Valami Miska lehetett az. Testvérek közötti 
harc lehetett. A Szigeti János bácsi szerint Miska. Dusa meg a Bátya, ez vót a bátyjuk nekik. Ennek a 
kettőnek. Háromfelé osztoztak. De Miska olyan mohó vót, és egészen a dombokig kívánta. No, hát 
talátak egy olyat, aki esküvel meri állítani, hogy ez idáig a miskeieké. Kijöttek a bírák innen is, onnan is 
ahányan vótak. A miskeiek aztán rqffináltan megoldották a kérdést. Vittekföldet. Az, aki vállalta, hogy 
ő megesküszik, hogy ő miskei földön áll, beletett titokban - nem vették észre - a bocskorába, mind a ket-
tőbe, és megesküdött. De akkor olan erős vót az eskü, hogy aki hamisan esküdött, kivégezték. Addig 
ment, ameddig csak szép területet nem látott. Ott esküdött, ahun a Balázsmisa Fila lakik, abba a dűlő-
be, hogy> ő, kérem, itt miskei földön áll. Hát igaza vót olyan értelembe, de azt a területet vették figyelem-
be, nem pedig azt, ami a bocskorba vót" (Szarvas László közlése). 

Ugyanezt a történetet egy másik adatközlő nagyjában az úrbéri per utáni időre teszi, de ennek sem-
milyen írásos nyomát nem találjuk. Egyébként, mint írtam, efféle tanúkihallgatással csak a XVI11. szá-
zad előtt volt szokás birtokperckben dönteni. „1880-ba, mikor rendezték a határt, eljött egy miskei em-
ber, és a bocskorába tött miskei fődet, és megesküdött, hogy amin áll. az miskei főd. Es a miskei határ 
egész a (bátyai) szállási házakig jött ( H a s z á n János közlése) . 

Tanulságként leszűrhetem, hogy érdemes a helyi folklórt abból a szempontból is megvizsgálni, hogy 
azokban hol találunk olyan elemeket, amelyek részei az általános magyar irodalomnak. 

Fehér Zoltán 

Dankó Pista „dalainak" szövegei 
Néprajzkutatásunk sajnálatos arisztokratizmusból nem szokott foglalkozni a cigányzene, magyar 

nóta és a rokon jelenségek kérdéseivel, noha ezek mintegy másfél évszázada a lakosság (közte biztosan 
a „nép") nagy részét érdekelték, sőt mindmáig érdeklik. Kerényi György és Sárosi Bálint úttörő kutatá-
sai elsősorban a dallamokra terjedtek ki.1 Az ilyen dalok szövegeiről csak pár (olykor találó!) mondat 
született meg. 

Sajnos az ezt a hagyományt mintegy megelőző magyar dalvilágról sem készült modern áttekintés. 
Noha már Pálóczi Horvát Ádám dalgyűjteményétől az Erdélyi János által kiadott Népdalok és mondák 
megjelenéséig terjedő fél évszázados időszakból is ismerünk a későbbi (nem-nép-)dalokhoz hasonlító 
alkotásokat, mind a folklórkutatók, mind az irodalomtörténészek e művelődéstörténeti sorozatban sok-
kal inkább a népdalok előzményeit és ezek müköltői utánzását szokták keresni. Ha végignéznénk pél-
dául a Jókai Mór életművében ezerszám (!) megemlített dalokat, vagy a magyar népszínmű dalvilágát -
a reformkorban gyűjtött „népdalok" és a XX. század elejétől már fonográffal és pontosan gyűjtött nép-
dalok között számos hasonlóságot, átmenetet és változást figyelhetnénk meg. Amíg azonban még kézi-
könyveinkből és lexikoncímszavainkból is hiányzik e dalkincs érdemi tárgyalása - csak figyelemfelhí-
vó bemutatást adhatunk. És azt is hozzá kell tennünk, hogy az e dalhagyományra vonatkozó tudomá-
nyos vagy művelődéstörténeti dolgozatok közül is legfeljebb minden tizedik érinti e dalok szövegeit. 

Általában Egressy Béni úgynevezett Petőfi-dalait (1844) tekintik az első, országszerte közismert 
példáknak. Ettől kezdve mind a dallamokat, mind a szövegeket, mind az előadásokat, mind a befogadó-
kat tekintve igen sokrétű, változatos és közismert magyar dalvilág bontakozik ki és ennek folyamatos-
sága legalább a második világháború végéig megszakítatlan. 

Noha tudjuk, sok ezer szövegről és dallamról lehet szó, e hagyomány méreteit és arányait sem is-
merjük igazán, legfeljebb sejtéseink lehetnek. Amikor kiadtuk Móricz Zsigmond 1903 és 1907 közti 
szatmári népköltési gyűjtését, ebben legalább negyven faluból származó mintegy 1760 verses szöveg 
van, amelynek hatalmas többsége „dalszövegnek" tekinthető. A kiadottak között is vannak olyanok, 
amelyeken érződik a kor divatos dalainak hatása. Móricz szülőföldje e táj, amelyet nem a kívülálló 
módján, hanem odavalósi emberként jól ismer. Öt gyüjtőútja során nyilván fel sem jegyezte azokat a 
dalokat, amelyekről rögtön tudta, hogy nem „népi", hanem aktuális, vendéglői vagy éppen színpadi ter-

1 Szerencsére, közismert müveikre itt nem kell hivatkoznom. 
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mékek. Móricz egyébként csak a dalszövegeket írta össze, a dallamokat nem tudta rögzíteni. Viszont az 
adatközlőkre vonatkozó megjegyzéseiből tudjuk, hogy énekesektől gyűjtött - vagyis nem a falusi zene-
karok repertoárját rögzítette. A mi kiadásunkat gondozó Katona Imre sok száz további szöveget hagyott 
ki a kétkötetes modern kiadásból, mivel ezeket ő sem tartotta népdalnak.2 Egyébként Móricz egész élet-
müve jelzi, hogy az író kiválóan ismerte a magyar nótát és általában a kor népszerű dalkincsét. 

Ami a cigányokat illeti, érdemes lenne e dalhagyomány szövegeit az ő szempontjukból is vizsgálni. 
Úgy tudjuk, a nevezetes cigányprímások közül többen is maguk szereztek dallamokat, sőt akár táncokat 
is vittek színpadra. Lóczi Jancsi, Veszter Sándor, majd a Dobozy Károly vezette zenekarok 1839-
1840-től már a szabadságharc előtt turnéztak külföldön - ám nyilván elsősorban nem szöveges dalok-
kal. Boka Károly (1808-1860) még a verbunkos zenéből indult ki. Patikárus Ferkó (1827-1870) legis-
mertebb alkotásai az 1850-es évekhez kapcsolhatók. Idősb Rácz Pali (1815-1885) legnevezetesebb 
számai az 1870-es évektől a haláláig terjedő másfél évtizedre datálhatok. Náluk, de még inkább kortár-
saik esetében nem mindegyik szöveg szerzőjét ismerjük. 

Egyébként éppen a romológia szempontjából e korszak dalkincse máig feltáratlan. Minthogy a dal-
lamok jó része még ma is ismert, itt zenemorfológiai szempontból meg tudjuk különböztetni egymástól 
nemcsak a népdalokat és nem-népdalokat, hanem az utóbbiak stílusváltozatait is. Viszont általában úgy 
tudjuk, a szövegeket mások írták és közülük eddig nem keresték ki külön a cigányokat. 

Vitathatatlanul új korszakot jelent a magyar népszerű dalok történetében Dankó István (1858-1903) 
vagy, ahogy mindenki hívta: Dankó Pista munkássága. Eletét elég jól ismerjük. Szinte már gyerekként 
muzsikált, noha igazi zenei vagy iskolai képzést nem kapott. 1881 -tői számítják önálló dalszerzői mun-
kásságának a kezdetét. Előbb szegedi, majd néhány év alatt országos hírre tesz szert, daltársulatával 
rendszeresen turnézik (még orosz földön is). Örökölt tüdőbetegsége egyre inkább elhatalmasodik, 
gyógykezelései sem sokat használnak. Halálakor a pompás temetésen kívül országos rendezvények 
voltak. Dalait máig sem felejtették cl és általában pontosan idézik: ki a szerző. Köztudott, hogy Dankó 
népszerű dalköltők verseire szerzett nótát, mégpedig mind már kész költeményekre (például Endrődi 
Sándor kuruc-verseire), mind pedig egyenesen neki alkotott új versekre. Legnagyobb szabású kompo-
zíciós kísérleteként 1899-ben jelent meg a Czigányszerelem. Eredeti életkép a czigányéletből dalokkal 
és tánczczal három felvonásban. (Budapest, ifj. Nagel Ottó kiadása). E müvek egyenként vagy több dalt 
tartalmazó kottás füzetekben is megjelentek, többször is, egymásból is átvéve. Noha sok ilyen kiadvány 
máig hozzáférhető, nyilván még nagy könyvtárainkban sem maradt fenn mindegyikük. 

Dankóról életében az újságok már gyakran cikkeztek, halála körül pedig igen sok cikk foglalkozott 
vele.3 Ezek egyfelől forrásértéküek, másrészt viszont nyíltan rögtönzöttek, elfogultak, pontatlanok. 
Harminc évvel később már Gárdonyi Géza fia József (1891 1948) népszerű regényes életrajzot adott 
közre.4 1958-ban a szegedi Hazafias Népfront Dankó Pista-emlékbizottsága a születés centenáriumára 
egy hetvenlapos „emlékkoszorú" kiadványt jelentetett meg.5 Ebben viszonylag pontos életrajz is olvas-
ható, más írások hibáit kritizálva és pontosítva. Gárdonyi Géza, Tömörkény István, Juhász Gyula, Móra 
Ferenc Dankóról szóló szép írásainak részletei, a Dankó-levelezés néhány darabja is helyet kapott 
benne, meg Csongor Győzőtől egy teljesnek szánt mű-jegyzék (nyilván a szegedi Móra Ferenc Múze-
um és az ekkor még ebben az épületben levő Somogyi Könyvtár anyaga alapján, ám a budapesti gyűjte-
ményeket is figyelembe véve). 

Csongor Győző évtizedeken át foglalkozott Dankóval, bibliográfiát és tudós életrajzot is ígért. Vé-
gül ő is csak egy népszerűsítő és lírai életrajzot tett közzé, igaz, dokumentumok másolataival és a mü-
vek jegyzékével.6 

2 Móricz Zsigmond: Szatmári gyűjtés. Szerkesztette: Katona Imre. I—II. Bp., 1991. (Magyar Népköltési Gyűjte-
mény XVII-XVIII.) 

' Megemlíthetjük, hogy nekrológjában a mai budapesti „Néprajzi Múzeum" elődjében a mai „Népzenei tár" 
elődjét felügyelő (és Kodály visszaemlékezéseiből jól ismert) Kereszty István, noha elismeréssel szól a 
Dankó-dallamokról, ám bírál is, szerinte Dankó zenéjét „nagyon is túlbecsülik". Mégis tanulságos, hogy a ma-
gyar néprajztudomány akkori vezető folyóirata először - és utoljára - egy népszerű dalszerzővel egyáltalán 
foglalkozott: Dankó Pistáról. Ethnographic XIV. (1903) 269-272. 

4 Gárdonyi József: Dankó Pista, Gárdonyi hegedűse. Bp., 1935. 
5 1858 Dankó Pista 1958. Emlékkoszorú a nagy nótaköltő születésének centenáriumára. Összeállította: Csongor 

Győző. Szeged, 1958. 
6 Csongor Győző: Hulló levél, sárga levél... - Regényes emlékezés egy magyar dalköltőre. Dankó Pista Emlé-

kéért Alapítvány. Szeged, 1997. 
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Az 1958-as emlékfuzetben majd 500 Dankó-nótát sorol fel (a kezdőszavak szerint). 16 olyan kiad-
ványról tud, amelyek (1883 és 1897 között) Szegeden, négy olyanról, amelyek (1893-tól) Pécsett jelen-
tek meg. 1883-tól kezdve 31 dalfüzct a fővárosban látott napvilágot, főként Nádor Kálmán és Schunda 
V. József kiadásában. Ez utóbbiak címei (pl. Szegedi nóták, 50 válogatott nóta, Legújabb budapesti 
népdalok. Száz eredeti magyar dal, Felvidéki nóták. Balatoni nóták. Erdélyi nóták) is jelzik, bennük 
nem csupán Dankó Pista dalai találhatók meg. Viszont a Dankó Pista 50 válogatott dala biztosan az ő 
alkotásait tartalmazza. 13 népszínmű hozható kapcsolatba Dankóval. Ezek közül három az ő nevével 
szerepel: A búcsúfia (3 felvonásos, kéziratban maradt népszínmű). Jó madarak (kéziratban maradt, tö-
redékes, 3 felvonásra tervezett népszínmű) és A kun menyecske (ugyancsak három felvonásos, kézirat-
ban maradt bohózat-népszínmű). Ezek később özvegy Ráthonyi Sándorné tulajdonában voltak, ahová 
Dankó megmaradt hagyatéka került. 

A sok száz Dankó-dal tehát nem legenda, hanem valóság, azonban ezek szövegeit eddig még egyet-
len adattárba sem rendezték pontosan, a jegyzékek is csak a címeket vagy kezdősorokat említik. 

A Csongor közzétette dal-jegyzékben több mint hatvanöt dalszövegszerzö neve fordul elő. Túlnyo-
mó többségük egy-két, legfeljebb öt-hét dalnál szerepel.7 Ám ez is több mint 150 vers. Van köztük a 
XIX. század végén ismert író vagy költő: Abonyi Lajos, Endrődi Sándor, Rudnyánszky Gyula, 
Szabolcska Mihály, Thury Zoltán. Tóth Kálmán, sőt már Heltai Jenő is. Noha egy dallal, megjelenik a 
debreceni nótafa, Dóczi József (1863-1913) is, akinek közel kétszáz nótáját tartják számon. Dankó há-
rom dalt Petőfi versére, kettőt Kriza Vadrózsáiból vett szövegre, kettőt más népköltési gyűjteményből 
vett szövegre zenésített meg. Egy vagy két esetben „cigánydalnak" nevezik az alkotást. A szerzők neve 
alapján néhány magyar nyelvű cigány-dalszöveg (vagy dalszöveg-író) is lehet ezek között. Jó lenne 
többet tudni az olyan szerzőkről, mint Jónás Bálint, „Kamó" vagy „Nótás Szabó Pál". Külön érdekessé-
ge van annak, hogy 21 nóta Gárdonyi Géza verseire készült, mégpedig a kevésbé rangosakra. Vannak 
köztük Göre Gábor dalok, vagy a Gárdonyi féle „Pokol-életképet" népszerűsítő dalok. Már a kortársak 
is úgy vették, hogy Dankó állandó szövegírója Pósa Lajos (1850-1914). Mintegy 250 (!) Dankó-nóta az 
ő szövegére készült. Dankó pályakezdésekor az akkori szegedi újságíró Pósa volt legfőbb támogatója, a 
zenész halálakora temetés fő szervezője, majd a szegedi Dankó Pista szobor felállításának kiharcolója. 
A földmíves családból származó, ám bölcsészetet is végzett Pósa kezdetben újságíró, majd közkedvelt 
itjúsági író és lapszerkesztő. Mintegy ezer (!) dal szövegét szerezte, ennek egynegyedét zenésítette meg 
Dankó. Dankó további nótaszövegírói közül többen is a tizenöt évig működött úgynevezett 
„Pósa-asztaltársaság" tagjai voltak. (Itt találjuk Gárdonyit, Endrődi Sándort, Feszty Árpádot, Lányi Gé-
zát, Szávay Gyulát, Sas Edét és természetesen Dankót.) A dalszövegek esetében olykor bizonytalan 
adataink vannak, máskor hiányzik a szövegszerzőre vonatkozó adat. Dankó tehát egy (a szó érthető ér-
telmében) „közköltészet"-hez szerzett mondjuk „közdallamokat". Voltaképpen olyan generatív dal-
hagyomány ez, amely egy hegedűn szólaltatja meg a dallamot, ezt a cigányzenekar csak kiséri és általá-
ban a dalt ismerő közönség énekli a szöveget, eredetileg vendéglőkben, főként összeszokott asztaltársa-
ságban, majd mindenféle mulató alkalomkor - és ennek hírére építve előadó estéken, sőt színpadon is. 

A jegyzék szinte pontosan száz dal esetében csak Dankó Pista nevét tünteti fel. azaz más szerző ne-
vét nem említi. Tüzetes szövegvizsgálat nélkül mégsem mondhatjuk, hogy e versek egyszerűen Dankó 
alkotásai lennének. Sajátos müvek is vannak ezek között: több „cigány dal", Kossuth-induló Kossuth 
halálára, A magy arok bejövetele (induló Feszty Árpád körképéhez). Szegedi torna verseny népdal csár-
dás stb. Olyan mű is szerepel a jegyzékben, amelynek szövegét tulajdonítják Dankónak. - ám a zene 
másé lehet. 

Ezen kívül további 16 dalról azt olvassuk, hogy ezek „Dankó Pista kéziratos hagyatékában" voltak. 
Ezeknél sincs feltüntetve más szövegszerző neve. 

Természetesen ez a jegyzék - még ha praktikus okokból, például a szerzői jogdíjak megszerzése vé-
gett készült is - nem is egészen pontos, nem is teljes. Biztosan van benne nem Dankó Pista-szerzemény, 

A következő neveket említhetjük: Abonyi Lajos, Alfa, Békefi Antal, Benedek János. Berky Ferenc. Bertha. Bí-
ró Pál. Borsodi (Frinth) László. Böszörményi Gy„ Deák Kálmán, Dingha Béla. Dóczi József, Endrődi Sándor, 
Hargitai Lajos, Harmath Lujza. Hegyi József, Heltai J(enő), Horváth Elemér, Horváth Vilma, Hrabovszki L„ 
Jakab Ödön. Jónás Bálint, Kamó. Kemechey Jenő, Kéri Gyula, Kóródi Pál, Kupa Árpád, Lakatos Sándor. 
Lamperth Géza. Lányi Adolár. Lányi Ernő, Lévay Ede. Liptay Imre, Lukácsy Sándor, Makai Béla, Nándor 
Sándor, Nagy Károly, Nótás-Szabó Pál, Pap(p) János, Pap Zoltán. Péterfy Tamás, Réthy László. Rudnyánszky 
Gyula, Ruzitska László. Sas Ede, Sulyok Károly, Szabolcska Mihály, Szánt(h)ó Ferenc, Szávay Gyula, 
Szomory Károly. Thury Zoltán. Tóth Ede, Tóth Kálmán, Tyba, Újvári Terka, Újvári Péter, Vidor Pál, Zoltán 
Vilmos. 
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nem látunk tisztán a változatokat, átdolgozásokat illetően sem. Mégis elég gazdag adattár ahhoz, hogy a 
nótaköltő Dankó Istvánnal is foglalkozzunk. 

Csongor regényes írásában (több más, érdekes adat mellett) közzéteszi a Dankó csengődi hagyaté-
kában talált huszonöt oldalas dalfűzetet.8 Itt 23 számozott vers, majd néhány töredék, ez után kilenc 
újabb versszöveg található. Csongor maga is kommentálja ezeket. Az első 23 vers többségének végén 
ott a névjelzés: Dankó Pista. E versek végén Csongor 6 olyan szöveget közöl, amelyek forrásáról azt ál-
lítja, hogy az 1950-es évek végén Budapesten, Nádor József birtokában volt egy kézirat, amelyet egyik 
dalkörútja után Dankó adott át a Nádor-kiadónak „Dankó gyűjtötte", „Dankó hozta" megjegyzésekkel. 
Ezek népi és népszerű dalok, nem Dankó versei. (Egyébként a Méry Béla kiadta Blaháné kedvelt dalai 
c. pesti kiadvány is több dalról azt jegyzi meg: „gyüjté Dankó Pista és Palotásy Gyula". Erről a „gyűj-
tésről" azonban nem sokat tudunk. Palotásy 1897-ben hunyt el.) 

Csongor kiírta a nyomtatott dalfüzetekben olvasható és a népszínművekben elhangzó dalok címét. 
Az előbbi jegyzékben 394, az utóbbiban 164 cím szerepel, ami a többszöri ismétlések ellenére is igen 
tekintélyes szám. Az előbbi jegyzékben 68, a másikban 34 olyan dal szerepel, amelyet csak ( - DP - ) jel-
zéssel látott el, vagyis csak Dankó müvének tekint. Együtt ez is száz versszöveg, azaz egyezik a koráb-
ban már idézett adattal. 

Egyébként nem ez az első áttekintés Dankó Pista dalairól. Már a magyar népdal fejlődéséről szóló 
könyvében Fabó Bertalan egész kis fejezetet szentel Dankó munkásságának.9 Köztudott, hogy Fabó 
szerint a magyarországi cigányoknak nincs alkotó tehetsége, csak előadói tehetsége. Kivételként hozza 
fel Dankó Pistát, akit nagy „magyar népies" dalköltőként jellemez. Megjegyzései azonban csak a dalla-
mokra vonatkoznak. 

Papp Viktor mára szinte elfelejtett könyve10 hat nótaköltőt mutat be, köztük legelöl és a legrészlete-
sebben Dankó Pistát. Ő is 25-30-35 ezer (!) magyar nótáról beszél. Könyvében közli „Dankó Pista 
megjelent müvei"-nek jegyzékét." Ebben majdnem 500 dal címe/szövegkezdete szerepel. Az összeállí-
tó (Molnár Imre) a nyomtatásban megjelent füzeteket használta (panaszolja, hogy gyakran nem volt tel-
jes példány a kezében), illetve a család által a Magyar Rádióhoz küldött jegyzékből dolgozott. Ebben a 
jegyzékben is van átfedés, illetve némi változtatással külön is feltüntetett kezdősorok. Érdekes körül-
mény, hogy a Csongor által a kéziratos füzetből közölt 23 szöveg közül 15 megvan Molnár Imre jegyzé-
kében is. A Dankó-dalokat bemutató népszínmüvek dalait illetően a legnagyobb a különbség. Ennek az 
is lehetett az oka, hogy előadásonként más és más dalokat is bevettek (vagy kihagytak). 

Mindezt összegezve azt mondhatjuk, hogy csakugyan mintegy 500 (a variánsokkal együtt akár 
600-700) dallam kapcsolható Dankó Pistához. Ezek közül szinte mindegyiknek volt szövege is. Körül-
belül száz dal esetében nem tüntették fel a vers szerzőjét, és ezt a körülményt az utókor úgy értelmezte, 
hogy ezek szövege is Dankóé. Ilyen vonatkozásban azonban nincs kitüntetett fontossága a hagyatékban 
talált 23 versnek. Ezek többsége más kiadásban is ismert. 

Szinte hihetetlen, hogy a száz Dankó-versről a kortársak külön soha nem beszéltek. Viszont a kor 
neves nótaszerzői maguk is írtak vagy átírtak verseket. Dankó esetében jól tudjuk, hogy műveinek dal-
lamvilága természetesen nem a magyar és nem is a cigány népzene, hanem a kor közismert nóta-hagyo-
mánya. Ami a versek témáját, fordulatait, formáját illeti, ezek is ugyanehhez a hagyományhoz kapcsol-
hatók. 

Ami alkotói korszakait illeti, általában az 1883-mal kezdődő első, szegedi évtized mintegy 200 dalt 
termett. Ebből az 1893-ban megjelent album (Száz dal) a legismertebbeket együtt közli.12 Bennük már 
megvan Dankó egész művészete. A második, pesti évtized - a Pósa-asztaltársaság és az országos elő-
adókörutak hatására - tematikusan kiszélesedik, aktualizálódik. A szövegek stílusa némileg bonyolul-
tabb lesz, erősödik a melankólia és az elmúlás gondolata élményszerűbbé válik. A dallamok finomab-
bak, rutinosabbak - ám lényegükben nem változnak. E korra tehetjük Dankó (egyébként csekély) ér-
deklődését a népdal iránt. Am ekkor sem találkozik a magyarországi cigány népköltészettel. Verseit 
ezért „magyar nóta" jelzővel illethetjük és a kor hasonló verseitől alig tudjuk megkülönböztetni. Ő is 
ezt a „közköltészetet" ismerte és gyakorolta. 

8 Csongor i. m. 101-115. 
9 Fabó Bertalan: A magyar népdal zenei fejlődése. Ezer kótapéldával, számos hasonmással és képpel. Bp., 

1908. A Magyar Tudományos Akadémia kiadása, különösen 416-433. 
10 Papp Viktor. Zenekönyv. A nóta. Stádium sajtóvállalat. Bp., 1944. 
11 A 21-36. lapokon, dr. Molnár Imre összeállításában, aki erről a 147-148. lapokon ír. Molnár (1888-1977) ma-

ga is zeneszerző és dalénekes volt, aki mintegy 70.000 adatból álló dal-gyűjteményt állított össze. 
12 Dankó Pista: Száz eredeti magyar dal. Nádor és Bárd kiadása. Bp., [1893]. 
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Életrajzírói abból indulnak ki, hogy már gyermekkora óta verselt, nyilván a kor magyar nótáinak ha-
tására. A kísérletektől az utánzásig, majd valamelyest egyéni hang megtalálásáig egyenes az út - ezt 
azonban eddig tüzetesen nem vizsgálták. 

Ami Dankó nótáinak népszerűségét illeti, ez szinte máig megfigyelhető. A sokoldalú népzenekutató 
Volly István (1907-1992), aki az 1958-tól kezdve gyűjtötte a vendéglői és egyéb hagyományban meg-
maradt Dankó-nótákat,13 ezt bizonyítottnak látta. O idézi Veres Péter egyik kijelentését. A nyírségi pá-
lyamunkások az 1930-as évek végén is esténként valamit ettek, közben daloltak. Amikor a parasztok 
nótáztak, ezt a pályamunkások csak hallgatták. Amikor a munkások énekelték a maguk mozgalmi dala-
it, ezt meg a parasztok hallgatták. Viszont amikor valaki rázendített arra a nótára, hogy 

...Kihallatszik a pusztába 
A nag}' harang, giling-galang, 
Monostori zöld erdőben 
Sírva fakad a sok galamb 

akkor mindannyian hallgatták.14 

Természetesen Dankó népszerűségét más műfajokban is kihasználták. 1940-ben jelent meg (Jávor 
Pál szereplésével) Kalmár László romantikus filmje (Dankó Pista). A rendező egyébként más filmeket 
is készített a közismert nóta-előadókról (Fráter Loránd /1942/, sőt a Déryné /1952/), Szatmári Géza 
Dankó-daljátéka már később, 1958-ban került bemutatásra. Sok hanglemezen máig is hallhatók Dankó 
müvei - több-kevesebb autentikussággal. Egyéb, népszerű kiadványok is rendre hozzák, ám pontos 
adatolás nélkül.15 

Mindenképpen foglalkozni kell Dankó István müveivel, hiszen ma benne látjuk a legelső fontos ma-
gyarországi cigány költőt is. Az ő életmüve - más-más szempontból - kell, hogy érdekelje a népdal, a 
népies dal és a költészet kutatóit egyaránt. Mind a kor más dalköltői, mind ő maga is többször (ám nem 
túl sokszor) említik a cigányokat, leginkább a cigányzenészeket, gyakran a hegedűjükkel együtt. Ezen 
kívül a cigányokat mintegy életképszerüen is szokták bemutatni. 

Öt főbb témakört képviselnek e nóták. 
1.) Neves cigányprímások muzsikáját többször is említik, olykor az egyik zenész nevét később má-

sikkal helyettesítve. Pl.: Vásárhelyi sétatéren Béla cigány muzsikál Radics Béla híres cigány, pendítsd 
meg a nótám - A Rácz Pali hegedűje búsan szól (= Béla cigány muzsikája /hegedűje/ vígan szól) - Deb-
receni Kari cigány Berkes Béla hegedűje ciprusfa - Hej, Rácz Gyula híres cigány (Borsodi Frinth 
László). Közülük három dal versét Pósa Lajos írta, ám a Radics Bélát és Berkes Bélát említő verseket 
Dankónak tulajdonítják. Ilyen összefüggésben magát Dankót is említik: Dankó Pista hegedűje sohse 
szólt így /oly szépen/ - Dankó Pista költő pajtás. Az előbbi Pósa Lajos, az utóbbi Szávay Gyula verse. 
Ide vehetjük a Pendüljön meg Pista fiam a hegedűd húrja nótát is (Hargitai Lajos verse). Van adat egy 
Dankó Pista a szegedi cigány dalról, amelyet azonban pontosabban nem ismerünk. 

2.) Többször csak név nélkül említik a cigányzenészt: Hallod cigány, dülj a hegedűre (Berky Ferenc) 
Húzd rá cigány, búsan, szépen (Bíró Pál) - Húzd rá /Húzzad/ cigány, hadd szóljon a muzsika (Böször-

ményi Gy.) - Húzd rá cigány, mind a négy húron (Pósa Lajos) - Húzzad cigány, húzzad, húzzad, azt a 
vígat, azt a búsat (Pósa Lajos). Két további ilyen dalra csak utalnak: Húzd rá cigány, jó termés volt -
Húzd rá Lányi Géza. 

3.) Némely dal címéhez zárójelbe oda tették: „cigánydal": A csongrádi halastóba megfürdött a 
kácsa ^Horváth Elemér) - Eltörött a hegedűm (Békefi Antal). 

11 Sajnos, ennek az anyagnak a hollétéről nincs tudomásom. 
14 Csongor i. m. 39. Itt arra is hivatkozik, hogy ez a „harang-nóta" a Dankó-féle dalestélyek egyik parádés darab-

ja volt, ahol kis kórus utánozta a harangok hangját. 
15 Például az utóbbi évtizedben Papp József kiadója (a Papp-ker Kft.) hat nótaszöveg-kötetet is tett közzé 

(Dömös Margit gyűjtötte és válogatta: Nótás könvv, más címen: Nótáskedvű volt a: apám [2002 vagy 2003] -
Dömös Margit - Fenyvesi Mária gyűjtötte és válogatta: Régi nóta, hires nóta [2003] saját gyűjteményeiből 
válogatta és szerkesztette Szabó András: Nem élhetek muzsikaszó nélkül [2004]- ezen kívül a Bor-
Bor...Bor...Borral vigad a magyar [2004] és az Anvám, édesanyám dallal köszönöm mindegyik kötet Buda-
pesten, évszám jelzése nélkül jelent meg), amelyek majd mindegyikében van „Cigánydalok" fejezet is. Vannak 
Dankó-szerzemények is, ám ez a körülmény nincs mindig megemlítve. A kiadó kb. 20.000 dalból válogatta a 
szövegeket, kötetenként mintegy 300-at. Külön kötelben „cigánydalokat" is publikált a kiadó. Bangó Margit 
és Fenyvesi Mária nevén: Felnézek a nagy égre. Cigánydalok [2006] címmel. (Ebben nem találtam 
Dankó-szöveget.) 
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4.) Két esetben cigány szavak fordulnak elő a címben: Szuszmajdáré (akkor örül /örvend/ a rajkó) 
(ezt a szöveget Pósának is, Dankónak is tulajdonítják) - Náné maró, náné masz / nincsen kenyér, nin-
csen só/ (cigánydal) (Dankó Pistának szokták tulajdonítani). 

5.) Általában említi a cigányokat: Cigány legény, szegény /beteg/ cigány legény (Dankó Pista) - Ci-
gány, cigány, mért vagy cigány (az utalás szerint Dankó Pista „gyűjtéséből") - Nagy a sírás, nagy a baj a 
cigánysorban (Horváth Elemér verse) - Nyáron vályogot vetek, farsangon muzsikálok (Békefi Antal). 

Egyszóval a negyedszáz cigány-vonatkozású dal az 500 között nem túl sok és még ezek közül is há-
rom lehet Dankó verse, egy további pedig az ő „gyűjtéséhez" kapcsolható. Viszont a két cigány szava-
kat említő verset Dankónak szokás tulajdonítani. Egyszóval Dankó nótaszövegeinek mondjuk 1%-a 
tartozik e csoporthoz, amely biztosan nem több, mind más kortársi dalszerzők körében megszoktuk. 
Sőt, Petőfi, Vörösmarty, Arany, Ady, Babits Mihály és mások versei között is megtaláljuk ugyanezt a 
hányadot. Ők azonban nem voltak cigányok - Dankó István viszont igen. Ezért szövegeinek, dallamai-
nak tüzetes vizsgálata fontos feladata a hazai romológiának is. 

Voigt Vilmos 

Tóth János szegedi népdalgyűjtése 1846-ból 
Tóth János népdalgyűjtése, bár az 1840-es években hétköznapinak számított, a mából nézve ritkasá-

gokat tartalmaz: olyan dalokat és szövegeket, melyek máshol eddig még nem jelentek meg, egyedi nép-
dalváltozatokat, ismert és folklorizálódott dalokat, a magyar népköltészet és irodalom különleges da-
rabjait. A szegedi és a tanyasi nép sorsát szívén viselő piarista atya lelkes gyűjtőmunkájával izgalmas 
forrásanyagot adott folkloristáknak, irodalmároknak és a régi vagy mai dalok iránt érdeklődőknek egy-
aránt. 

Az 1836-ban létrejött Kisfaludy Társaság 1843-ban országos felhívást intézett népdalgyűjtésre. A 
beküldött anyagok gondozásával Erdélyi Jánost (1814-1868), a társaság titkárát, esztétát, kritikust és 
költőt bízták meg, aki nagy gonddal nekiállt szelektálni és kötetbe szervezni a beérkezett adatokat. 

Tóth János (1804-1887) szegedi kegyesrendi tanár 1846-ban e felhívás alapján gyűjtött össze száz-
négy szegedi népdalt. Ezeket 1846 júniusában elküldte Erdélyi Jánosnak, aki egy részüket megjelentet-
te a beküldött gyűjtésekből szerkesztett. Népdalok és mondák című három kötetes népköltési gyűjte-
ményben. Olvashatjuk is a második kötetben a források felsorolásakor: Szegedi népdalok, összeszedte 
Tóth János kegyes szerzetbeli tanár, 104 db. A gyűjtés ma a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattá-
rában található.' 

Tóth János kegyesrendi atyát elsősorban pedagógusként, a tanyasi iskolák és lánynevelő iskolák ala-
pítójaként és a természettudományok tanáraként tartják számon a szegedi piaristák, de nemcsak tanfel-
ügyelőként és aktív szervezőként, hanem emberként is szeretettel emlékeztek vissza rá a kortársak és az 
utódok. 

Erdélyi János Népdalok és mondák című népköltési gyűjteményében harminchat dal található meg a 
száznégyből, amelybe mai értelemben vett népdalt és müdalt egyaránt beválogatott. Elmondható, hogy 
alapvetően szabadon kezelte a dalok szövegét, ahol viszont alig vagy egyáltalán nem változtatott a da-
lokon, azok feltehetően a legrégebbi eredetű, szótagszám és téma alapján valószínűleg régi stílusú nép-
dalok. 

Munkám során a mai kategóriák szerint minősítettem a dalokat, amelyeket akkor mind Tóth János, 
mind Erdélyi János népdalnak tekintett. Hogy ma, a 21. században mit tekintünk népdalnak, az részben 
a népdalok jellegzetes stílusán, szóhasználatán múlik, valamint a dallamon (hogy megtalálható-e nép-
zenei gyűjteményben a szöveg). Sok esetben nem könnyű besorolni egy-egy dalt egyetlen műfajba, 
mert az átmeneti jelleg vagy a téma, a forma összetettsége és a versszakok önállósága nem engedi, hogy 
kizárólag egyetlen kategóriába soroljuk azokat. Kétségtelen, hogy a népköltészetben a variálódás annak 
köszönhető, hogy valaki valamikor máshogy énekelte az adott dalt, de az egyéni invenció eltörpül a 
népdal közösségi jellege mellett. 

A népköltészet és a „magas" vagy „elit" irodalom azonban többnyire nem közvetlenül kapcsolódott 
egymáshoz néhány száz évvel ezelőtt. Ez az összekötő kapocs a közköltészet volt, a mindenkori popu-

1 A kézirat hamarosan megjelenik a szerző jegyzeteivel és előszavával. 
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láris kultúra. A „félmüveit" vagy irodalmilag nem müveit nép a ponyvákon, a népszerű kiadványokon 
keresztül ismerhette meg a hivatalos magas irodalmat; az irodalom, a müköltészet pedig sokszor szin-
tén a közköltészeten keresztül ismerkedhetett meg a nép költészetével. E modell alapján a közösségi 
költészet társadalmi csoportok és esztétikai mértékek közti közvetítő és szűrő funkciókat lát el,2 de 
emellett saját irodalmi létmód is, heterogén és önálló törvényekkel rendelkező műfaj. 

A Tóth János által gyűjtött népdalok pontosan úgy néznek ki, mint egy nem kifejezetten szakértő, de 
lelkes gyűjtőnek az anyaga. Gondosan letisztázta egy füzetbe az összes dalt, megszámozta őket; ahol 
egyezéseket talált, azt megjelölte, valamint kijavította, ahol valami elírást látott. Ez a gondosság utalhat 
arra is, hogy nagyon különböző forrásokból és helyekről gyűjtötte össze a dalokat, és csak így, a kézira-
tot letisztázva lehetett egységessé tenni a gyűjtést. A következőkben a szövegeket vizsgálva próbálok 
következtetéseket levonni a lejegyzés és a gyűjtés körülményeiről, a dalok jellegéről és műfajáról. 

A korabeli helyesírást alkalmunk nyílik megfigyelni a szövegen. Az összes a névelő aposztróffal ( ') 
van jelölve, jelezve, hogy a beszédben ugyan önállósult, de írásban csak most kezd önállóvá válni. 
Ezenkívül sok összetett szó, amit ma használunk, még nem vált egy szóvá (bú bánat, kökény szemű 
stb.); s többnyire az igekötők is külön vannak, valamint a vesszőket is máshogyan, kissé ritkábban hasz-
nálták. 

A 36. számú dal ö-zik (Az én uram jó volt, /amire köllött, / kasza, kapa neki / soha sem köllött): ez 
azt engedi feltételeznünk, hogy a dalt szegedi dialektusban beszélő embertől gyűjthette. E körülmény 
Tóth János lejegyzési metódusára is utalhat: talán a korabeli, általa ismert helyesírás szerint egységesí-
tette a dalokat a letisztázás során, akár nem is tudatosan (mert nem következetes mindenhol); de a táji 
sajátságokat, amennyire ismerte és megfigyelni tudta, kiemelte. 

Témájukat tekintve a sorrend csaknem teljesen esetleges: műdalok, régi- és új típusú népdalok, tré-
fás dalok, katonadalok szinte véletlen sorrendben követik egymást, ámbár valamiféle tétova rendszer 
mégis felfedezhető benne, néhol van egy kis csoportosítás (70—71. sz. katonadalok, 79. és 81. sz. bor-
dalok). A 8. számú dalnál pedig, amely a ma is közismert Szeretnék szántani kezdetű népdal egy varián-
sa, egymás mögé került a dalnak két változata (8a és 8b jelzéssel). Tóth János meg is jegyezte: ugyan az 
változattal. Több versszak megegyezik, mégis más az összeállítás, más hangulatú a két dal, azt azonban 
nem tudjuk biztosan, hogy ugyanaz-e a dallam és két különböző adatközlőtől származik, esetleg ugyan-
az énekelte, de más dallammal; vagy ugyanattól gyűjtötte, de más időpontban, s később rakta egymás 
mögé. Ma az egyes versszakokat több különböző dallammal ismerhetjük. 

Szeretnék szántani 
Hat ökröt hajtani 
Ha galambom jönne 
Az ekét tartani. 

Az eke a földet 
Nem magának szántja. 
Az asszony a lányát 
Nem magának tartja. 

Az 52. számú dal az egyetlen a gyűjteményben, melynél a refrént jelző s.a.t. betűkön kíviil nemigen 
vagy csak minimálisan fedezhető fel rendszer a lejegyzésben. A kéziratban Tóth János folyamatosan ír-
ta, s az oldal margójának végéhez érve kezdte új sorban; ami határozottan recitáló jellegre utal; mind-
emellett ezt a tartalom tréfás volta is alátámasztja: 

Jász apáti határon 
Jön egy juhász tarka hátú, hóka 
órú, kesej lábú, kurta farkú, vágott fülű, 
hasadt körmű, rozsdás 
f ogú, körösztös hátú, jó felnyer-
gelt, jól megpatkolt pej paripa 
szamáron. 

Néhány dalhoz az egyezéseken kívül is van egy kevés megjegyzés, ilyen a 3. számú dalnál a cím: 
Vén leányok nótája, ami egyértelművé teszi azt, hogy valójában nem népdal, hanem feltehetően egyva-
laki (falusi értelmiség, pl. kántor) írta, de fölfedezhetők benne korábbi közköltészetben kialakult vén-
lánycsúfolók stílusának, motívumainak nyomai is. A 90. számú dalnál is, egy tréfás vitánál meg van je-
lölve, hogy melyik szöveget mondja a férj és melyiket a feleség, noha egyértelműen kiderül. Formáját, 

2 Küllős Imola: Közköltészet és népköltészet. L'Harmattan Kiadó. Bp., 2004. 21. 
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a behúzásokat és a versszakokat tekintve szokatlan dallamra utal, s a párbeszéd-jelölések, a stílus és a 
téma mellett ezzel egyértelművé válik, hogy nem népdalról, hanem közköltészeti jellegű dalról van szó. 
A gyűjtés harminchét feltehetően közköltészeti eredetű dalt tartalmaz. Ezek legtöbbször a szóhasznála-
tukról ismerhetők fel, a 18. század, illetve a 19. század eleje irodalmának kifejezései fordulnak elő ben-
nük, olykor megváltozva, szokatlan használattal. Ugyanazokat az érzelmeket, melyeket a népdalok 
egyszerűbb kifejezésekkel fejez ki, a közköltészetben fennköltebbek, kicsit avíttabb szavak ábrázolják: 
száj helyett ajak, szívem helyett szüm, életem helyett éltem, eped, álnok, unszol, érzet, kebel, megköve-
tés, az egekhez való fohász. 

A gyűjteményben a 37. számú. Száraz fűre deres harmat hulladoz kezdetű dal eredetileg egy 
Czuczor Gergely vers (Szeretőmhöz menetel), de az idők során valóban népdallá vált abból a szem-
pontból, ahogy akkor értelmezték ezt a fogalmat: a nép énekelte. Ebben a versben Czuczor viszonylag 
szerencsésen ötvözte a népdalok képi világát, szimbólumrendszerét, felépítését, s e mellé a dal valahol 
valakitől kapott egy dallamot, illetve a dalban szereplő eredeti folyó, a Duna aktualizálódott: Tiszává 
vált Szeged környékén. 

Az ismert 19. századi költők közül a következők versei fordulnak elő a gyűjtésben: Berzsenyi Dáni-
el, Csokonai Vitéz Mihály, Czuczor Gergely, Dukay Takách Judit, Kisfaludy Károly, Petőfi Sándor. Az 
ő verseikkel együtt negyvenöt dalt lehet besorolni a műdalok közé. 

A gyűjtésnek kicsit kevesebb, mint a fele, összesen negyvenkettő az, amelyről biztosan megállapít-
hatjuk, hogy mai értelemben véve, részben vagy egészben népdal-e. E népdalok fajtái: virágének, haj-
nalének, katonadal, pásztordal, dudanóta, bordal, tréfás dal, szerelmi dal A gyűjtemény másik felét a 
fent említett költőktől átvett dalok, ismeretlen eredetű műdalok, diákdalok és közköltészeti énekek te-
szik ki. Ha összeszámolná valaki, hogy hányféle dal van, hányat soroltunk népdalnak, müdalnak, köz-
költészetnek, jóval több jönne ki száznégynél az oralitás szabadon variáló jellemzői miatt, de ez is csak 
a műfajok összetettségét bizonyítja. 

Tóth János népdalgyűjtése egy a sok korabeli, a még ki nem alakult népdalfelfogásnak megfelelően 
heterogén tartalmú összeállítás közül, de nagyon sok tanulsággal szolgál a folklorizálódás jelenségének 
tanulmányozásához, vagy akár Erdélyi János népdalkezelési metódusának illusztrálásához is. A nép-
dalok változandóságának, a műdalok alakulási folyamatának és a műfajok elválaszthatatlan keveredé-
sének megfigyelése alkalmat nyújt arra, hogy rácsodálkozzunk a népköltészet befogadó és alakító gaz-
dagságára és hogy megállapítsuk: felállíthatunk kategóriákat, melyekkel a mai tudásunkkal besoroljuk 
és elemezzük a magyar költészet bőségének termékeit, de talán többet ér csupán gyönyörködni bennük, 
mint addig elemezni, míg elveszünk a részletekben. 

Stenszky Cecília 

Képek a hevesi KALOT és KALÁSZ 
történetéből 

A Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete (KALOT) 1936-ban alakult meg. 
Kerkai Jenő és Nagy Töhötöm jezsuita szerzetesek vezetésével vált kiemelkedő jelentőségű mozgalom-
má. Összefogta a parasztfiatalokat, közülük a legtehetségesebbeket a népfőiskolákon gazdaság- és falu-
vezetésre készítette fel, valamint valláserkölcsi alapon élő és gondolkodó ifjakat kívánt nevelni. A má-
sodik világháború idején már 3500 helyi szervezete és mintegy félmillió tagja volt. Az egyes szerveze-
tek élén a helyi katolikus plébános állt.1 

A Hevesi Katolikus Agrárifjúsági Legényegylet - a levéltári adatok szerint - 1938. október 10-én 
alakult meg, amit a Belügyminisztérium a következő évben hagyott jóvá.2 Az egyesületnek fennállása 
első esztendejében 50-60 tagja volt.3 Az egylet vasár- és ünnepnapokon kultúrdélutánokat, nyaranként 
agrárifjúsági napot és aratási hálaünnepet rendezett. A kultúrdélutánokon népszínmüveket adtak elő a 
helyi műkedvelők, valamint dalokat, szavalatokat, ismeretterjesztő előadásokat hallgathattak és népi 
táncban gyönyörködhettek az egyesület rendezvényeire látogatók. A fiatalok sikerrel mutatták be vitéz 
Pölöskei János: Férjhez megy a bíró lánya című négy felvonásos színművét,4 Móricz Zsigmond vígjáté-

1 Bán Péter (szerk.): Magyar történelmi fogalomgyűjtemény. Eger, 1980. 545-546. 
: Heves Megyei Levéltár IV-414/13. 
3 Morvái Benedek hevesi lakos, egykori KALOT vezető elbeszélése alapján. 

Vö. Fényesen sikerült a hevesi KALOT farsangi színielőadása. Heves és Vidéke, 1942. febr. 8. 2-3 . 
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A Gyöngyösbokréta szereplői 1946 tavaszán 

kát, a Sári bírót,5 a Minden jó, ha a vége jó című három felvonásos vidám színdarabot,6 Kő Benedek 
énekes népszínmüvét, a Kláricát,7 valamint a Balatoni vihar, a Tépett rózsa és a Bors István című dara-
bokat.8 1944 tavaszán különösen nagy sikert aratott Szigeti József háromfel vonásos színmüve: A vén 
bakancsos és fia, a huszár.9 1946-ban igen tetszett a hevesi közönségnek a Gyöngyösbokréta című szín-
darab. amelynek főszereplője az 1930-as években Amerikába kivándorolt magyar volt, és amikor haza-
tért, a tengerentúlra csábította az itthoniakat.10 

Az aratási hálaünnepei 1923 augusztusától minden évben megrendezték Hevesen, az aratás révén 
nyert mindennapi kenyér égi ajándékaként. Ezt a hagyományt a KÁLÓT is őrizte." Az évente megren-
dezett agrárifjúsági napokon a katolikus agrárifjak ünnepélyes keretek között szerepeltek a közönség 
előtt. Heves és környéke fiataljai számára a legemlékezetesebb napot 1941 . június 8-án Boconádon ren-
dezték, ahol megjelent és beszédet mondott Kerkai Jenő, a Kalot országos testületének alapítója. Ezen a 
napon Heves, Erdőtelek, Tarnaméra, Zaránk, Erk, Tarnaörs és a vendéglátó boconádi földműves ifjak 
tartottak összejövetelt. Különös érdeklődéssel fogadták a KALOT alapítójának megjelenését. „Célunk 
abban összpontosul, hogy mosolygóbb magyarok járjanak-keljenek ezen a magyar földön, és ha ez 
megvan, nyomában fellépjen majd az Istenhez ragaszkodó magyar is" - mondta Kerkai Jenő.12 

A Katolikus Agrár Leányok Általános Szövetsége (KALÁSZ) 1937-ben alakult. Laczenbacher Rita 
vezetésével vált kiemelkedő jelentőségű mozgalommá. Alapszabályait a kormányhatóságok 1939-ben 
hagyták jóvá. A KALÁSZ az elemi iskolából kimaradt, falun dolgozó leányokkal foglalkozott.13 Célja 
az volt, hogy „hitükben erős, erkölcsükben tiszta, nemzeti érzésükben öntudatos és gazdaságilag kép-
zett családanyákat neveljenek a falu fiatal leányaiból".14 Ezt a célt fejezte ki Sík Sándornak, a neves 

5 Morvái Benedek közlése. 
6 Heves és Vidéke 1942. okt. 11.3. 
1 A hevesi Katolikus Agrárifjúsági Legényegylet műkedvelőinek előadása. Heves és Vidéke, 1943. febr. 7. 2. 
8 Morvái Benedek közlése szerint. 
q Dr. Vánvi Ferenc (szerk.): Magyar irodalmi lexikon. A Studium kiadása alapján a Kassák Kiadó (reprint) Bp.. 

1993. 86. 
10 Morvái Benedek közlése. 
" Aratási hálaünnep Hevesen. Heves és Vidéke, 1943. aug. 15. 1-2. 
12 Mosolygóbb magyart akarunk mondta Páter Kerkai Jenő a Kalot alapítója a boconádi Agrárifjúsági napon. 

Heves és Vidéke, 1941. jún. 15. 1. 
13 Gergely Jenö\ A politikai katolicizmus Magyarországon (1890-1950). Kossuth, Bp., 1977. 217. 
14 Tulipántos Láda, 1943. febr. I. I. 
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A hevesi KALASZ-lányok 1947-ben (a harmadik sorban középen Medve János plébános) 

papköltőnek jeligéül választott gondolata is: „Szemünk az égre bízva néz, / testvérkezet szorít a kéz. /A 
múlt sugall szent őserőt. / Építsünk rajta szebb jövőtV'15 A KALÁSZ-ban 1939-ben 800, 1940-ben 950 
helyi szervezetben mintegy 25 ezer tag tevékenykedett. Egy év múlva 1200 katolikus tanító és női veze-
tő irányított 60 ezer, elemi iskolából kimaradt falusi leányt.16 

A Hevesi Katolikus Agrár Leányok Altalános Szövetsége 1941. szeptember 3-án alakult meg.17 Az 
egyesületnek fennállása első esztendejében 60 tagja volt. l s A lányok vasárnap délutánonként, litánia 
után rendezett kultúrdélutánokon színdarabokat adtak elő, valamint népdalokban,játékokban, népi tán-
cokban, szavalatokban és ismeretterjesztő előadásokban vettek részt. A fiatalok 1942 december végén 
„A honvédek karácsonya" jegyében rendezett előadáson nagy sikerrel mutatták be Erdélyi Mihály: Sár-
gapitykés közlegény című három felvonásos operettjét. A rendezvény bevételéből vásárolt szeretetcso-
magokat elküldték a fronton harcoló hevesi katonáknak.19 

A következő év pünkösdjén a KALÁSZ a nőegylettel együtt rendezte a „Mária koszorúja" című há-
rom felvonásos vallásos színdarabot.20 A hevesi KALÁSZ 1944-ben felvette IV. Béla király szent életű 
lányának, Margitnak a nevét, akit XII. Pius pápa ebben az évben avatott szentté. Névadójuk tiszteletére 
1944. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén játszották el Nagy Ilona: Muhi virága cí-
mű, Szent Margitról szóló négyfelvonásos színdarabját.21 A leányok a KALÁSZ-ban ismerkedtek meg 
Bartók Béla és Kodály Zoltán müveivel. Az ismeretterjesztő előadásokon az irodalmon kívül illemtani 
és higiéniai kérdésekről is halottak.22 A KALÁSZ vallásos jellegű közösség volt, ezért összejövetelük 
alkalmával a jelige eléneklése után - mivel háború volt - imádkoztak a békéért. Ugyanezt tették a lelki-
gyakorlatokon is.23 1945 után gyűjtést rendeztek az árva gyermekek megsegítésére.24 A hevesi KA-
LÁSZ 1948-ban szűnt meg. így mindössze hét esztendeig működött, mégis úgy hisszük, hogy figye-
lemre méltó színfoltja volt Heves község kulturális életének. 

Vörös Dezső 

15 Dr. Bessenyei Sándorné: KALÁSZ. Heves és Vidéke, 1941. dec. 21.1. 
16 Gergely i.m. 217. 
17 Gál Jánosné Juhász Julianna hevesi lakos, egykori KALÁSZ-tag szíves szóbeli közlése. 
18 Dr. Bessenyeiné i. m. 
19 Heves és Vidéke, 1943. jan. 3. 3. 
211 Gál Jánosné szíves közlése. 
21 Heves és Vidéke, 1944. febr. 13. 2. 
22 Németh Magdolna budapesti lakos, egykori hevesi gazdasági iskolai tanárnő. KALÁSZ-vezető szíves írásbeli 

közlése. 
23 Gál Jánosné közlése. 
24 Németh Magdolna írásbeli közlése. 
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EMLÉKHELYEK 

Gróf Bercsényi Miklós Ferenc 
türingiai síremléke 

Az alábbiakban egy olyan magyar vonatkozású németországi síremlékről szeretnék röviden szót ej-
teni, amelynek létezéséről eddig nem volt tudomásunk. Ez a sírkő a türingiai Mühlhausen-ben található 
és gróf Bercsényi Miklósnak állít emléket. Természetesen nem a „nagy" Bercsényi Miklós kuruc főge-
nerálisnak - hiszen ő Rodostóban hunyt el és 1906 óta a kassai Szent Erzsébet főszékesegyházban 
nyugszik hanem két felnőttkort megélt fiúunokája közül az idősebbiknek, gróf Bercsényi Miklós Fe-
renc francia ezredesnek. 

A legfrissebb magyar lexikonok1 és a francia Bercsényiekről szóló hazai hadtörténeti szakirodalom2 

közlései szerint Nicolas Francois comte de Bercheny, azaz gróf Bercsényi Miklós Ferenc a franciaor-
szági Luzancy-ban, 1736. november 26-án látta meg a napvilágot gróf Bercsényi László, Franciaország 
későbbi marsallja és Anne Catherine Girard de Wiet fiaként. Mindössze hat éves volt, amikor 1742-ben 
az apja által alapított francia huszárezred tiszteletbeli kornétása lett. Öt év múlva, 1747. december 6-án 
pedig a tiszteltbeli kapitányi rangot is elnyerte. 1751. január 5-én ő lett a Bercsényi huszárezred névle-
ges tulajdonosa, majd nem sokkal később az édesapja kinevezte annak egyik századparancsnokává. 
1755-ben - mindössze 19 évesen - ezredessé léptették elő és ténylegesen is átvette az ezrede irányítá-
sát. Közben, 1753-ban a kamarási, 1757. január 26-án pedig az első kamarási méltósággal ruházta fel I. 
Szaniszló volt lengyel király, Lotaringia és Bar fejedelme, Commercy hercege. 1758. február 10-én XV. 
Lajos királytól elnyerte a Szent Lajos Rend lovagkeresztjét, majd március 30-án - édesapja utódjaként 
- Lotaringia és Bar fejedelmének a főlovászmesterévé nevezték ki. 1759. november 16-án - szintén az 
édesapja utódjaként - pedig Commercy hercegség katonai kormányzója lett. Gróf Bercsényi Miklós 
Ferenc a franciaországi Mulhouse-ben, 1762. február 9-én, himlőjárvány következtében hunyt el. 

Tehát a fentebb említett lexikonok és a magyar hadtörténeti szakirodalom szerint gróf Bercsényi 
Miklós Ferenc ezredes az elzászi Mulhouse-ben, vagy ahogy azt a 2009-ben elhunyt Zachar József 
professzor több publikációjában is írta - németül „Mühlhausen"-ben hunyt el. (Ezen közlések alól 
mindössze Thaly Kálmán egy 1889-ben megjelent cikke képez kivételt, amelyben a gróf halálát Hanno-
verbe teszi.3) 

Mulhouse városa ekkoriban ún. elzászi szabad városként a Svájci Konföderáció tagja volt; 1798-tól 
Franciaország, 1870 és 1918 között Németország, majd végül 1918-tól ismét Franciaország része. (Itt 
szeretném megjegyezni, hogy Mulhouse eredeti német neve nem Mühlhausen, hanem Mülhausen volt!) 
Mivel feltett szándékom volt, hogy megtaláljam jeles hazánkfia síremlékét, ezért a fentebb említett iro-
dalmi források adataira támaszkodva megkerestem a Colmar-ban lévő Haut-Rhin Megyei Levéltárat. 
Tőlük megtudtam, hogy 1762-ben csupán két protestáns egyházközség, a francia református és a német 
református működött a városban, a Mülhausen-i katolikusok pedig a közeli Dornach-hoz tartoztak. így 
átnézettem a város két református egyházának és a Dornach-i római katolikus plébániának a matrikulá-
it, de azok egyikében sem szerepelt Bercsényi gróf halála.4 Summa summarum, semmilyen adatot, illet-

1 Magyar Katolikus Lexikon I. Főszerk.: Diós István. Bp., 1993. 759-760; Magyar Nagylexikon III. Bp., 1994. 
650; Új Magyar Életrajzi Lexikon I. Főszerk.: Markó László. Bp.. 2001. 654. 

2 Forster Gyula: Gróf Berchényi László Franciaország marsallja. Bp., 1925. passim; Zachar József. Idegen ha-
dakban. Bp., 1984. 397-401; Zachar József. Franciaország magyar marsallja. Bercsényi László. Bp.. 1987. 
passim; Zachar József. A franciaországi Bercsényi-huszárezred története 1721-1791. In: Hadtörténelmi Köz-
lemények 1992. 4. sz. passim; Zachar József. Bercsényi László és a franciaországi Bercsényiek. In: Bercsényi 
Miklós és kora. Hódmezővásárhely, 1993. 62-63. 

1 Thaly Kálmán: Gróf Bercsényi ivadékok Francziaországban. Turul, 1889. 40. 
4 Archives Departementales du Haut-Rhin. Registres paroissiaux. Paroisse réfonnée fran<;aise Mulhouse, 

Paroísse réformée allemande Mulhouse, Paroisse catholique Dornach. 
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ve nyomot nem sikerült arra vonatkozóan találnom, 
hogy az elzászi Mulhouse városa lenne gróf Bercsényi 
Miklós Ferenc huszárezredes elhunytának a helyszíne. 

Ezután a figyelmem Németország felé terelődött. En-
nek egyik oka az volt, hogy egy francia hadtörténeti 
munkában, Raymond Boisseau tábornok Bercheny-
monográfiájában az szerepel, hogy a marsall idősebb fia 
a Göttingen és Gotha között fekvő Mühlhausen-ben 
hunyt el.5 Egy másik, 1864-ben megjelent francia 
könyvben pedig az volt olvasható, hogy „Bercheny 
(Nicolas-Francois, comte de)," 1762. február 9-én 
Muhlhausen-ben, „en Allemagne", azaz Németország-
ban hunyt el.6 

Németországban közel 30 ilyen nevü helység volt és 
van. Nagy szerencsémre azonban a kezembe került a 
türingiai Mühlhausen város krónikája, melyből egyértel-
műen kiderült, hogy „Zw dieser Zeit grassirten die 

A Herrenstrasse 6. számú ház napjainkban Blattern grausam unter den francözischen Offleiern, 
einer von ihnen, ein Husaren-Oberst von Bercheny starb 

auch daran in Herrn Schottes Hause in der Herrengasse am 8 Februar 
und ward mit grossem Gepränge nach 1 Uhr nachmittags mit vielen 
Lichtern an der Leiche in der Jacobskirche mitten in der Kreuzung 
begraben, und wurde ihm ein steinernes Epithaphum neben den Altar 
gesetzt1 Tehát Bercsényi francia ezredes Schotte úr házában, a 
Herrengasse-n - mely épület ma is megtalálható a Herrenstrasse 6. 
szám alatt8 - , 1762. február 8-án hunyt el, majd még aznap délután egy 
órakor eltemették a Jakobikirche, azaz a Jakab templom közepén a ke-
resztezésnél és egy kő sírfeliratot helyeztek el az oltár mellett. (Gróf 
Bercsényi Miklós Ferenc római katolikus vallású volt, de mivel a vá-
rosban nem volt katolikus templom, illetve egyházközség, ezért temet-
ték el az egyik evangélikus templomban.) 

Említésre méltó adalék, hogy Bercsényi halálát egyik Mühlhausen-i 
evangélikus egyházközség anyakönyvébe - melyek a Mühlhausen-i 
Kerületi Evangélikus Levéltár őrizetében találhatóak - sem jegyzeték 
be.'' Továbbá nem található a halotti bejegyzés a Bickenriede-i római 
katolikus matrikulákban- melyek az Erfurti Püspöki Levéltárban talál-
hatóak - sem, ahová pedig a Mühlhausen-i katolikusok tartoztak akko-
riban.10 

A fentebb említett krónika 1906-os kiadásának e témára vonatkozó 
lábjegyzete alapján pedig egy másik, 1903-ban megjelent könyvben to-
vábbi adatokat találtam a síremlékről, valamint a sírfelirat pontos szö-
vegére is itt akadtam rá." Ezek szerint a sírkő az oltár mellett, annak a 

jobb oldalán, közvetlenül a falra rögzítve állt. A késöbarokk stílusú, márványszerü gipszből készült sír-
emlék három részre volt, illetve - mint ahogyan a városi múzeum egyik munkatársa által küldött né-
hány friss fényképből is kiderül - van tagolva. 

5 Raymond Boissaw. Ladislas Bercheny Magnat de Hongrie. Maréchal de France. Paris-Budapest-Szeged, 
20Ó6. 181. 

6 Le Cabinet Historique. Revue mensuelle Contenant, avec un texte et des Piéces inédites, intéressantes ou peu 
connues. Tome 10. Paris, 1864. 101. 

' Chronik der Stadt Mühlhausen in Thüringen III. Herausgegeben: Reinhard Jordan. Mühlhausen, 1906. 214. 
* Der Ackerbürgerhof Herrenstraße 6 in Mühlhausen. In: http://www.momentmagazin.de/2007/10/10/der-

ackerburgerhof-herrenstrase-6-in-muhlhausen 
Evangelisches Kirchenkreisarchiv Mühlhausen. Kirchenbücher der Mühlhäusener Kirchengemeinden Divi 
Blasii, St. Marien, St. Petri, St. Nicolai, St. Georgii und St. Martini. 

111 Bistumarchiv Erfurt. Kirchenbücher der Pfarre Bickenriede. 
" Inscriptions Mulhusinae. Die öffentlichen Inschriften der Stadt Mühlhausen in Thüringen. Gesammelt: W. 

Bader. Mühlhausen, 1903. 28. 

Gróf Bercsényi Miklós 
Ferenc síremléke 
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A síremlék felső részén a Bercsényi család címere - egy kétfelé osztott pajzs, melynek a jobboldali 
kék mezejében egy nagyobb vörös kereszt, körülötte négy kisebb vörös kereszt (azaz egy ún. jeruzsále-
mi kereszt), a baloldali vörös mezejében pedig hármas halmon korona és abból egy felnyúló egyszarvú 
látható12 - helyezkedik el. E címert körbefutva pedig az alábbi szöveg olvasható: 

OMNIA SI PERDAS FAMAM SERVARE MEMENTO 

azaz, „ha mindent el is veszítesz, ügyelj a jó híred megőrzésére". (Ez a klasszikus latin idézet volt a 
Bercsényi huszárezred jelmondata és ma is az a jogutódjának, az „ ler Régiment de Hussards 
Parachutistes"-nek, azaz a francia 1. számú ejtőernyős huszárezrednek.) 

A síremlék középső, fő részén az elhunyt neve és címei olvashatóak: 

D. O. M. S. 
ILLUSTRISSIMUS ET PRAEPOTENTISSIMUS DOMIN. 

DOMINUS NICOLA US COMES DE BERCHENY 
DESZEKES 

SACRAE REGIAE MAJESTATIS CHRIST1AN1SSIMAE 
SUPREMUS REGIMINIS HUSSARORUM SUI 
NOMINIS PRAEFECTUS, ORDINIS REG II ET 

MILITARIS SANCTILUDOWICIEQUES, 
SACRAE MAJESTATIS REGIAE POLONIARUM, 

LOTHARING1AE ET BARRENSIS DUC1S 
PRIMARIUS PRIMI ORDINIS CUBICULARIUS, 

GUBERNÁTOR COMMERCIENSIS. LOT HA RING I A E 
SUPREMUS STABULI MAGISTER DESIGNATUS 

HIC REQUIESCIT. 

azaz röviden itt nyugszik székesi gróf Bercsényi Miklós, a legkeresztényibb király - vagyis a francia ki-
rály - huszárezredének kinevezett parancsnoka, a Szent Lajos Rend lovagja, Lengyelország királyának, 
Lotaringia és Bar fejedelmének első kamarása, Comercy kormányzója, Lotaringia főlovászmestere. 

Végül a síremlék alsó részén, a talapzaton gróf Bercsényi Miklós Ferenc születési és halálozási dátu-
ma olvasható: 

NAT. A.D. XXVI. NOV. MDCCXXXVI 
DEFUNCT. A. D. VIII FEBRUA. MDCCLXII 

azaz, született 1736. november 26-án, meghalt 1762. február 8-án. 

A Mühlhauscn-i Jakab templom ma is áll, igaz már nem egyházi célokat szolgál, hanem 2004 óta eb-
ben működik a város könyvtára. Bercsényi ezredes 221 cm magas és 93 cm széles síremlékét pedig -
még 1981-ben átszállították a szomszédos Mária templomba, a Marinekirche-be, amely épület ma 
már szintén nem „Isten háza", hanem a városi múzeum egyik - jelenleg éppen felújítás alatt álló - kiál-
lítóhelye.13 

És, hogy mi lett a sorsa Bercsényi Miklós Ferenc loldi maradványainak? 1999 és 2002 között a Ja-
kab templomban ugyan folytak régészeti feltárások, de Bercsényi ezredes csontjainak beazonosítására 
nem került sor. A régészeti munkálatok befejeztével a feltárt maradványok egy része a városi temetőbe, 
egy közös tömegsírba került, míg mások a templom padozata alatt maradtak. így Bercsényi gróf földi 
maradványai jelenleg vagy az Eisenachcr Landstrasse-i városi temetőben, vagy ami - Wulf Walther, az 
ásatást végző régész szerint - a legvalószínűbb, a Jakobikirche, azaz a jelenlegi Stadtbibliothek épülete 
alatt találhatóak.14 

Merénvi-Metzger Gábor 

12 Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal II. Pest, 1858. 12 13. 
11 Peter Bühner: Verfall und Sanierung - Das Ringen eine neue Nutzung im 19. und 20. Jahrhundert. In: 

Mühlhäuser Beiträge. Sonderheft 14. Mühlhausen, 2005. 165; Winfried Korf. Die Jacobikirche zu 
Mühlhausen. Geschichte - Baugeschichte Ausstattung. In: Mühlhäuser Beiträge. Heft 10. Mühlhausen. 
1987. 34. 

14 Steffi Maass es Wulf Walther (Mühlhäuser Museen) írásbeli közlései. 
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TERMÉS J 

„Hej, Nagykőrös, híres város...!"* 
Nagykőrös a Duna-Tisza köze legpatinásabb városa, amely évezredes múltra tekinthet vissza. Arany 

János, nagykőrösi tanárként 1855-ben látogatott tanártársaival Nagykőrös mezőváros pusztájára, 
Tetétlenre (ma Kőröstetétlen község), ahol megismerhette Marci bácsit, az öreg pásztort, s ez ihlette 
meg őt, ragadott pennát versírásra. 

Valójában miért volt híres város Nagykőrös? Tehetjük fel a kérdést jogosan napjainkban is. Évtize-
des kutatásaim során erre is kerestem a választ. 

Nagykörös a Bor-Kalán honfoglaló nemzetség szállásterületéhez tartozott. A X- XIV. században 
több falu létezett Kőrös falu környékén, amelyek elnéptelenedtek, területük Nagykörös határába olvadt. 
Fokozatosan alakult ki a tágas belső határ, amely a mezőváros alapvető meghatározó tényezője volt. Jo-
gi értelemben a helység földesurai - Derencsényi, Karaszi-Perényi, LórántfTy, Kátay, s mások - jóvoltá-
ból kiváltsághoz, vásártartási joghoz jutott, így válva mezővárossá, oppidummá. 

A népesség a mezőváros központjában összpontosult, s a több négyzetkilométerre kiterjedő határon 
folytatott mezőgazdálkodást. A XIV-XV. században a Nyugat-Európa felé irányuló nagyobb méretű ál-
latkereskedelem teremtette meg a vagyonos, cívis társadalom alapjait. 

A nomád gazdálkodás hagyományaira is visszavezethető, sajátos kétbeltekü, kertes településszerke-
zet alakult ki. A templom és piactér körül halmazosan álló házastelkek együtteseit védelmi célokat is 
szolgáló árokrendszer, garágya övezte, amelyen túl a gazdasági udvarok rendszere, az akolkertek öve-
zete következett. A lakóközpontban csupán sertés és baromfi tartására adódott lehetőség, s a lakóház 
előtt ásott veremben tárolták a gabonát. Az akolkertekben tartották az igás és fejős jószágot, télire ide 
hajtották be a juhokat. Itt tárolták a takarmányt, széna és szalma rakományokat. 

A XVI-XVII. század sajátos helyzetet teremtett Nagykőrös - a szomszédos Cegléd és Kecskemét -
számára. Buda 1541-ben történt elestét, az ország három részre szakadását követően a Duna-Tisza köze 
is a török birodalom részévé vált. Tekintettel arra, hogy jelentős számú és vagyonos népesség lakta, sza-
bad szultáni, hász várossá minősült. A mezőváros viszonylag nagy szabadságot élvezhetett, önállóan 
szervezhette belső autonómiáját, amelyhez döntően hozzájárult a XVI. század közepétől a protestantiz-
mus kálvini ága. A mezőváros közösségét (communitas) a legvagyonosabb és legrátermettebb cívis 
gazdákból álló tanács, a magisztrátus irányította, ők alkották a református egyház tanácsát, a 
consistoriumot is. A viszonylagos szabadságért nagy árat kellett fizetni. Súlyos adóterhek nyomasztot-
ták a mezővárost, amelyet nem csak a törököknek, de a Nógrádba menekült magyar vármegyének és a 
távol élő földesuraknak is meg kellett fizetni. 

A bizonytalan politikai viszonyok ellenére a mezőváros tovább gyarapodott. A XVI. század végén, 
az 1590-es években dúló tizenöt éves háború idején Váctól Titelig szinte néptelenné vált a Duna-Tisza 
köze. Kecskeméthez hasonlóan, Nagykőrös mezőváros is arra törekedett, hogy megszerezze a pusztán 
álló helységeket, a pusztákat (praedium). Nagykőrös vette birtokba többek között Pakonyt, Csévet, Pót-
harasztod Lajost, Karát, Nyársapátot. Pótharaszt pusztát 1641 -ben megvásárolta a város magyar föl-
desurától. Mind magyar, mind török részre kellett árendát fizetni Nagykőrös kommunitásának és ma-
gisztrátusának. Fokozatosan alakult ki Nagykőrös tágas külső határa, ahol hízó sőre marhát, lovat, juhot 
tartottak gulya, ménes, falka számra. A Dunán keresztül, így a váci vámon át is hajtották a jószág ezreit 
Bécs, Nürnberg és Észak-Itália irányába. 

A cívis társadalom, a mezőváros anyagi javakban tovább erősödött. Ennek és a törökhatalom gyen-
gülésének tulajdonítható, hogy a XVII. század közepétől számos körösi cívis gazda nemesi armálishoz 
jutott földesurai jóvoltából, királyi jóváhagyással. 

* Arany János: A vén gulyás. 
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A Nagyköröst birtokló földesúri famíliák örökség, adományozás, vásárlás útján változtak a 
XVI-XV1I. században. Például a Lorántffy örökösödés ágán válhatott a Rákóczi família földesúrrá 
Nagykörösön is (a szomszédos Nyársapáthoz hasonlóan). A Kátay birtokot a báró - később grófi rangra 
emelkedett - Keglevich família vásárolta meg. Kőrös földesurai váltak a Forgách, Sztáray grófi famíli-
ák is. A XVII. század második felében többek között kisnemesi rangra emelkedett a Beretvás vagy Bo-
rotvás, Kalocsa, Csete, Szívós, s több gazdag cívis família. A földesúrnak ezért fizetni kellett, aki királyi 
megerősítést is szerezett a nemességhez. Az armalista nemes azonban csupán személyében élvezhette a 
nemesi jogállást, az általa birtokolt földre az nem vonatkozott. A föld a földesúr tulajdonát képezte, aki-
től a mezőváros bérelte, s a magisztrátus - mint a földesurak reprezentánsa - rendelkezett felette. 

Nagykőrös mezőváros életében különösen fontos szerepet játszott a kisnemesség. A törökök kiűzé-
se, Buda 1686-ban történt visszafoglalása után Magyarország a magyar koronát birtokló Habsburg Bi-
rodalom részévé vált, a rendi viszonyok helyreálltak. A fegyverrel elfoglalt területek, így Magyarorszá-
gon a korábbi földesurak birtokjogának igazolását követelte meg az 1688-ban, a bécsi udvar által felál-
lított Neoaquistica Comissio (Újszerzeményi Bizottság). Nagykőrös földesúri famíliáinak is igazolniuk 
kellett birtokjogukat, s meg kellett fizetniük a fegyverváltságot (Jus Armorum) a kamara részére. I. Li-
pót jóllehet 1693-ban megerősítette Nagykőröst Pótharaszt birtokában, a későbbiek során ez veszélybe 
került. A Trípartitum (Werbőczy Hármas Törvénykönyve) szerint jobbágy tulajdonnal nem rendelkez-
hetett „incapacitas" az csupán a nemest, a földesurat illette meg, a jobbágy csupán használója lehe-
tett a korábban megszerzett földjének). 

Nagykőrös jobbágy jogú mezőváros volt, s így a cívis gazdák nem rendelkezhettek földtulajdonnal. 
A mezővárosi közösség évenként megfizetett adóval (census), árendáwa\ biztosította a szabad földhasz-
nálatot. A török hódoltság következtében Nagykőrösön nem alakult ki a jobbágy telekszervezet. Isme-
retlenség homályába merült, hogy melyik földesúr milyen nagyságú földbirtokkal rendelkezik és hány 
jobbágya van. A Neoaquistica Comissio előtt csupán jogosultságukat tudták bizonyítani (a Keglevich 
família 1702-ben), tényleges birtokukat (pontos helyét és nagyságát) nem. Jóllehet, a Rákóczi szabad-
ságharc megakasztotta a birtokigazolást, 1711 után az befejeződött. 

A XVIII. század közepéig még változatlan volt a helyzet, azonban később a Keglevich család táma-
dást indított a mezőváros ellen, ténylegesen birtokba kívánta venni földtulajdonát. Még 1749-ben kísér-
letet tett egy római katolikus templom építésére a homogén református helységben, azonban ez nem járt 
sikerrel, majd 1756-ban „ex usus proportionális pert" indított Nagykőrös ellen, hogy ténylegesen birto-
kolhassa földesúri javait. Ez sem járt eredménnyel, mivel a földesurak nem tudták birtokaikat kimutat-
ni, s úgy állt a helyzet, hogy - amiként megfogalmazta a nagykőrösi tanács - a földesurak követelése 
háromszor akkora körösi határból sem telt volna ki. Mária Terézia 1767-es úrbérrendelete ismét táma-
dásra késztette a Keglevicheket, Nagykőrös legnagyobb részét birtokló földesurat, aki 1773-ban jogi 
pert („ex iure proportionális per) kezdeményezett. Mária Terézia királynő jóvoltából meghiúsult azon-
ban törekvésük, mivel a bécsi udvar álláspontja az volt, hogy Nagykőrös maradjon egészben, ne dara-
bolják fel a földesurak, őrizze meg jó teherviselő, adózó képességét. 

Hogy Nagykőrös egysége megmaradhatott az döntően a helyi kisnemeseknek volt köszönhető. Ok 
nemesi jogállásukkal képeztek védőernyőt a jobbágyjogú mezővárosi közösség felett. A bécsi kamara 
konfiskálásra ítélte Nagykőrös szerzeményét, Pótharasztot, de a kisnemesek névlegesen, a város pén-
zén megváltották az elkobzásra ítéltetett pusztát, amely megmaradhatott továbbra is a mezőváros, a 
körösi cívisek birtokában. Tekintettel arra, hogy a Forgách és Rákóczi famíliák is rendelkeztek birtok-
kal Nagykőrösön és környékén, a Rákóczi szabadságharc bukását követően a bécsi udvar a családok ja-
vainak felét is elkobzásra ítélte. A körösi nemesek váltották meg Tetétlen puszta felét, s a másik fele 
részt - mivel az az Aspremont család révén megmaradhatott Rákóczi jussként árendában tarthatta 
Nagykőrös. Nyársapát puszta fele, a Forgách rész, valamint a puszta negyede, a Rákóczi rész fele is el-
kobzásra lett ítélve. A körösi, többségében nemesekből álló magisztrátus megváltotta a Forgách család 
részére a puszta felét, a Rákóczi negyed részt is az ő javukra vásárolták meg, s így biztosították, hogy 
Nyársapát ne kerüljön más, idegen birtokosok kezére, a Forgáchok pedig továbbra is Nagykőrösnek 
árendában hagyták a pusztát. 

Tekintettel arra. hogy a földesurak képtelenek voltak magán birtoklás alá venni Nagyköröst, major-
sági gazdálkodásra berendezkedni, s hogy távol - Felső-Magyarországon - éltek a mezővárostól, a 
XIX. század első évtizedeiben eladták részüket Nagykőrös közönségének. Elsőként a gróf Sztáray csa-
lád 1813-ban, majd a gróf Forgách 1818-ban, s 1821-ben pedig a gróf Keglevich família is örökeladási 
szerződést kötött a mezővárossal. 

Nagykőrös kisnemesi tanácsa érdekes módon nem törekedett arra (mint tette azt Kecskemét), 
hogy a város szabad királyi városi rangot nyerjen. Az 1848. március 15-i forradalom szellemében ki-
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nyilvánították, hogy elutasítanak minden feudális intézményt, így a nemesi vármegyét is (t.i. az 
„incapacitas" kapcsán a várost ért támadásban a vármegye a közbirtokosok oldalára állt), ők a demokrá-
cia gondolatát ébresztették azzal, hogy az amerikai mintájú államrendszert óhajtották volna megvaló-
sulni. 

Az 1848-as forradalom kitörése után, a Magyarországot érő intervenció a haza oltalmára ösztönözte 
Nagykőröst. A nemes tanács mozgósította a nemzetőröket, akik a bácskai Verbászra vonultak 1848 nya-
rán a rácok megfékezésére, majd Jellasics horvát bán seregei ellen is felvették a harcot, Ozoránál futa-
mították meg Philippovics tábornok csapatait október elején. 1848 augusztusában a nagykörösi kaszár-
nyában kezdték toborozni a lovas szabadcsapatokat, akiket „Kossuth szabadosainak", majd Hunyadi 
lovas szabadcsapatnak neveztek. Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-ei rövid ceglédi, emlékezetes tar-
tózkodása, szónoklata után Nagykőrösre érkezett. Megtartotta lelkesítő szózatát, itt is szállt meg, csak 
másnap ment tovább Kecskemétre. 

Kossuth Lajos a Honvédelmi Bizottmány elnökeként bízta meg 1848. október 20-án Lenkey János 
alezredest a nagykőrösi kaszárnyában felállított, 13. Hunyadi honvédhuszárezred parancsnokságával. 
Gróf Károlyi István, Pest megye alispánja, saját vagyona terhére szervezte meg a 16. Károlyi honvéd 
huszárezredet, amelynek zászlóbontására 1848. november elején került sor Kecskeméten. A háborús 
helyzet megkövetelte, hogy a frissen toborzott csapatokat a harctérre irányítsák, ezért, a századokat el-
vezényelték. A Károlyi honvéd huszárezred tartalékparancsnoksága Nagykőrösön folytatta tevékenysé-
gét. A körösi nemes ifjak - még fiatalkorúak is - a Károlyi ezredbe álltak huszárnak. Lelkesen harcoltak 
a hazáért, mint a tizenhat esztendős Beretvás Gergely, aki hősi halált halt. 

A szabadságharc bukása után, az osztrák elnyomó uralom idején Nagykőrös ismét megcsillantotta 
erényeit, köszönhetően autonómiájának. A református gimnázium a magyar nemzeti kultúra oltalmazá-
sát vállalta magára a Habsburgok elnémetesitő törekvéseivel szemben. Saját erőből szervezte meg a na-
gyobb létszámú tanári kart, hogy nyilvánossági jogot nyerve, megmaradhasson a magyar nyelvű okta-
tás. Ezért a nemzet kiváló tudósait hívták ide tanítani. A filozófus Mentovich Ferenc fogalmazta meg 
azt a levelet, amelyben Nagyszalontáról meghívták Arany Jánost tanárnak 1851-ben. Szász Károly le-
mondott javára a magyar tanszékről-s jellemzően az akkori tanárok polihisztorságára-, a matematikai 
tanszéket választotta helyette. A jeles történész, Szilágyi Sándor 1853-ban érkezett Kőrösre, ugyancsak 
idejött tanítani a történész Salamon Ferenc 1854-ben, a kiváló görög nyelvszakos, könyvész, bibliográ-
fus Szabó Károly 1855-ben. Arany Jánost ővele kötött meghitt barátságot. Arany Jánost a Magyar Tu-
dományos Akadémia órák leforgása alatt választotta meg először levelező, majd rendes tagjának 1858 
decemberében. A nagykőrösi gimnázium hírnevét hirdeti az, hogy Arany János mellett többen, így a 
gimnázium tudós neveléstörténésze Szigeti Warga János, a történész Salamon Ferenc és Szilágyi Sán-
dor, a költő, teológus, majd református püspök Szász Károly, Szabó Károly valamint a mecenatúrájáról 
közmegbecsülésnek örvendő matematika tanár, Tomori Anasztáz is az Akadémia tagja, akadémikus 
lett. 

Arany János kilenc évet töltött a nagykőrösi főgimnáziumban. Bár nehezére esett a tanítás, nagy 
gonddal és felelősséggel végezte munkáját. Az általa javított dolgozatok is bizonyság erre. A tudós ta-
nártársak ösztönözték szellemiségét. Nem véletlen, hogy itt bontakozott ki a balladaköltészete, a Hu-
nyadi balladakör. O a nemzeti királyságot. Hunyadi Jánost, Mátyás királyt emelte ki a nemzet dicsősé-
ges múltjából, példaként az osztrák nemzeti elnyomatás korában. 

A nagykőrösi kilenc esztendő Arany János költői életének fő alkotó korszaka, közel száz kisebb-na-
gyobb költeményt írt. Érdekes módon Nagykőrös nem jelenik meg a költészetében. Nagykőrös pusztá-
jára, Tetétlenre (ma Kőröstetétlen) 1853-ban látogatott először tanártársaival egy nagykőrösi közbirto-
kos (Inárcsi Farkas Elek) meghívására. Őt megfogta a puszta történeti hangulata, a Nagy-Peng\>om ha-
lom látványa, ahol a hagyomány szerint a honfoglaló Árpád vezér ütötte fel sátrát, seregével vonulva 
Zalán bolgár fejedelem ellen Szer irányába. Itt ismerte meg az agg pásztort, akinek népi bölcsessége, 
egyszerű lénye ragadta meg lelkivilágát. Megszületett a „Tetétleni halom" és a „Vén gulyás" c. költe-
ménye, majd később, a „Vén gulyás temetése". A nagykőrösi temető is őrzi Arany költészetének mor-
zsáit. Szász Károly iljan elhunyt hitvesének, Szász Polixénia emlékére sírverset írt, majd nagyszalontai 
földijének az orvos Károlyi Sámuelnek, s az ügyvéd Bordács Dániel sírkövére is írt verset. A tekinté-
lyes nagykőrösi cívis família felkérésének is eleget tett 1869-ben, Kupai Kovács Zsigmond sírköve is 
őrzi Arany sírvers költészetét. 

Családja ellenében, ő nehezen érezte magát a városban, ebben megromlott egészségi állapota is köz-
rejátszott, s különösen nem is akart beilleszkedni: birtokot, földet, szőlőt vásárolni, mint az szíve vágya 
volt, sokallotta a körösi árakat, ezért Nagyszalontán próbálkozott is azzal, bár gazdálkodói törekvéseit 
siker nem koronázta, azonban mégsem akart eltávozni Nagykőrösről. Pedig hívták haza Nagyszalontá-
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ra lelkész-tanítónak, a szomszédos Kecskemétre, Pestre jó fizetésért egy kereskedelmi iskolába, sőt a 
debreceni kollégiumba is. Nem ment, mondván „minek eben gubát cserélni", mennyivel jobb a magyar 
nyelvet tanítani, magyarnak lenni Debrecenben, mint Nagykőrösön, morfondírozott. 

Csengery Antal, Juliska leánya keresztapja unszolásának eleget téve, 1860-ban úgy döntött, hogy el-
távozik Nagykőrösről. A Kisfaludy Társasághoz került, majd az Akadémia választotta meg főtitkárá-
nak. Nagyszalontán költészetének kibontakozásakor nótáriuskodott, a tanítás nehezére esett Nagykő-
rösön, de amikor újra nótárius jellegű munka biztosított jövedelmező megélhetést számára, megvált a 
tanítástól és Nagykőröstől. Igaz, Pesten sem érezte jól magát Arany János. 

Nagykőrös életében is az 1867-es kiegyezés hozott nagy változást. A város alapvetően agrárjellegű, 
a lakosság túlnyomó része a mezőgazdaságból élt. Ehhez kapcsolódott a kézműipar is. Nagy szükség 
volt a kovácsok, bognárok, szíjgyártók, tímárok, csizmadiák, szabók-szürszabók, szűcsök munkájára, 
akik képesek voltak ellátni a nagyobb szükségleteket. Az 1860-as években következett be a nagyobb 
fordulat. A gyáripar csírái mutatkoztak a téglagyártásban (Pláger-féle téglagyár). A malomipar is fejlő-
désnek indult, több gőzmalom létesült. Nemesik Gusztáv felépítette gőzmalmát a Csongorádi úton, a 
Wladár-féle gőzmalom a város központjában működött. 1896-ban a Gschwindt cég rendezkedett be 
szeszfőzésre, megteremtve a jövendő konzervgyár alapjait. 

Az 1900-as években kezdte meg működését a Városi Villanytelep, amely a várost és közvetlen kör-
nyékét látta el elektromos árammal. Nagykőrös hírességeként indult meg a pipa gyártása az 1890-es 
években a Szathmári faipari cég műhelyében. 

1870-ben alakult meg a Benedek és Neu-féle kereskedelmi vállalkozás. A tekintélyes zsidó kereske-
dők nevéhez fűződik az export kereskedelem kifejlesztése, amely nem csak Nagykőrös, de az ország 
számára is fontos volt. A nagykőrösi gyümölcs, elsődlegesen is a meggy meghódította Európát, keresett 
árucikk volt Londontól Szentpétervárig. A nagykőrösi uborka, saláta, szilva, szőlő eljutott a bécsi, sváj-
ci, német, cseh, lengyel piacokra is. Európai rangra tett szert. 

Nagykőrös virágkorát a XIX-XX. század fordulójának idején élte, Magyarországhoz hasonlóan. A 
város ékességei; a református, katolikus templom és a klasszicista-copf stíljellegü, zsindelyes tornyú 
városháza környékén, a központban, s a fő utak mentében kezdtek felépülni a módot és rangot sugárzó 
emeletes, földszintes, eklektikus, majd szecessziós középületek, lakóházak. A város különböző részein, 
különösen a déli területen álló Beretvás, Gubody, Vajkó, Patay, Molnár, Dabasi Halász nemesi famíliák 
által épített klasszicista kúriák mellett megjelentek az impozáns cívis gazda házak. Ezek határozzák 
meg napjainkban is Nagykőrös mezővárosi cívis jellegét, hangulatos összképét. 

Az 1914 nyarán kitört első világháború hatalmas törést okozott Nagykörös életében is. Az évekig el-
húzódó háborúskodásban több mint ezer ember pusztult el. A világháború utolsó éveiben kaotikus álla-
potok uralkodtak, s ez az ország pusztulásához vezetett. 1918-ban kitört az őszirózsás forradalom, majd 
a Károlyi kormány bukását követően a proletárdiktatúra, kommün került uralomra. Nagykőrös különös 
szerepet játszott ebben az időszakban. 

Az adriai haditengerészet egyik hadihajóján szolgált Kántor József tengerész matrózként, aki haza-
jövetele után megalakította a Szociáldemokrata Pártot. Ez a párt létesített szövetséget a kommunisták-
kal, s ők vették át a hatalmat Nagykőrösön 1919. március végén. A Tanácsköztársaság direktóriumának 
elnöke Zsembery Gyula lett. A városban jelentős hadiesemények történtek. Megjelentek a városban a 
vörös haditengerészek, akik rettegésben tartották Nagykőröst és környékét. 1919. május végén tartott 
díszszemléjük után - ezen Vágó Béla, a Vörös Hadsereg I. hadtestének parancsnoka és hadügyi népbiz-
tos, valamint Rákosi Mátyás politikai biztos vett részt a frontra vonultak. 

Nagykőrös a Vörös Hadsereg egyik központja is volt. A Károlyi kormány hadügyminisztere felbom-
lasztotta a magyar hadsereget, s az ország védtelenül állt az antant hatalmak támadásaival szemben. A 
Tanácsköztársaság kormányának kellett a véderőt megszerveznie. A toborzást Békéscsabán kezdték 
meg, de az intervenciós román királyi hadsereg előrenyomulása miatt hátra vonták a Tiszántúlról Nagy-
kőrösre a Vörös Hadsereg VI. hadosztályának parancsnokságát, amelynek szervezésével Münnich Fe-
renc politikai biztost bízták meg. A 31. vörös gyalogezred toborzása történt itt, a kecskeméti illetőségű 
Pogány Kálmán parancsnoksága alatt. A gyalogezredet Kassa térségébe vezényelték, akik a cseh inter-
venciós sereggel vették fel a harcot. 

A román katonaság Nagykőrösre is bevonult, hatalmas károkat okozva a lakosságnak. A várospa-
rancsnokot, Mészáros Jánost, aki az aradi vagongyár munkása volt korábban, a városháza előtt végez-
ték ki a románok. 

A trianoni békediktátum megpecsételte Magyarország sorsát, alapjaiban rendítette meg az ország lé-
tét. Horthy Miklós, nemzeti hadseregének élén Szegedről majd Siófokról vonult Budapestre, s átvéve a 
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hatalmat, megszilárdította a helyzetet. Ebben a Bethlen kormány működése játszott alapvető szerepet a 
húszas években. Nagykőrösön a helyzet stabilizálódott, különösebb atrocitások nem történtek az ún. 
„fehérterror" részéről. 1923-ban került a város polgármesteri székébe Dezső Kázmér, egy széles látókö-
rű, művelt jogász férfi, aki Nagykőrös gazdasági, kulturális felemelkedését tűzte ki a város céljaként. 

A Gschwind-cég 1922-ben indította be a konzervgyártást, a Benedek-cég baromfifeldolgozót létesí-
tett. de telephely hiányában Kecskemétre vonult, ahol 140 vagonos hűtőházat is épített a ceglédi or-
szágút és a vasút találkozásánál (ez lett később a „Barnevál", ma Galliccop telep). Jely Gyula tejfeldol-
gozó üzemet, „vajgyárat" hozott létre. A Benedek és Tsa. cég újraszervezte az export kereskedelmet, 
amely országos viszonylatban is élenjárt . A nagykőrösi zöldség és gyümölcs újra megjelent Bécs, Ber-
lin piacain. A vágott baromfi, elsősorban is a pulyka fő felvásárolója Anglia volt. 

A húszas-harmincas években szervezték meg az önkéntes tűzoltóságot, a mentőszolgálatot. Két sza-
natórium is létesült a városban. 

Dezső Kázmér szívügyének tekintette Arany János kultuszának megteremtését, ápolását. Az Arany 
János Társaság alapítására 1925-ben tett indítványt. 1928-ban megalapította a múzeumot, felajánlva 
magán gyűjteményeit e célra. A nemes gondolkodású polgármester mindent megtett annak érdekében, 
hogy Nagykőrösre irányuljon az ország tekintete. Arany-napokat, mezőgazdasági kiállításokat szerve-
zett, megépíttette a városi strandfürdőt (ez országos viszonylatban is kiemelkedő létesítménynek számí-
tott, a híres színművésznő, Fedák Sári is népszerűsítette a körösi fűrdőkultúrát), s ezeknek sajtóvissz-
hangot szerzett. A kitűnő szociográfus, Erdei Ferenc gyakori vendége volt, s újságban, rádióban nép-
szerűsítette Nagykőröst. Kiadványok, képes prospektusok hirdették Nagykőrös mezőgazdasági kert-
kultúráját, Arany János kultuszát. 

Az 1929-1933-as gazdasági világválság a nagykőrösi ipart és kereskedelmet is sújtotta. Ezt követő-
en azonban ismét erőre kapott az export kereskedelem (pl. újdonságnak számított, hogy a Benedek-cég 
hütővagonokban juttatta el Berlinbe a friss salátát). A konzervgyártás is bővítette termelését (1934-ben 
kezdték a „paradicsomszószt", a sűrítményt gyártani a Benedek László által meghonosított Lucullus pa-
radicsom fajtából). 

A világválság megrendítette a politikai biztonságot is. Szélsőséges mozgalom ütötte fel fejét, a Bö-
szörmény Zoltán által vezetett kaszáskeresztesek itt bontottak zászlót, de hatalomátvételük meghiúsult. 
Hitler 1933-ban történt hatalomra jutása előre vetítette a romlás árnyékát. A nagykőrösi exportkereske-
delem hanyatlásnak indult az európai piacok megszűnésével, a zsidó kereskedelem ellehetetlenülésé-
vel. Kitört a második világháború, s a gazdaság fokozatosan hadigazdálkodásra állt rá. Ez ugyan kedve-
zett a konzervgyári termelésnek. 

Ez a világháború is tetemes áldozatot követelt Nagykőröstől. A különböző hadszíntereken négyszáz 
katona vesztette életét, a koncentrációs táborokban több mint négyszáz ember esett áldozatául a népir-
tásnak. 

1945 után lassan normalizálódott a helyzet, különösebb pusztítás nem érte a várost. A szovjet meg-
szállás a baloldali politikai erők előretörését segítette. A hírhedt 1947-es „kékcédulás" választási csa-
lással hatalomra tört kommunisták a hagyományos, jellegzetes mezővárosi társadalom és agrárium 
szétzúzására rendezkedtek be. A tekintélyes cívis gazda családok tagjait súlyos atrocitások érték a ku-
láküldözéssel. A paraszti gazdálkodásra nagy teher, megpróbáltatás nehezedett (bebörtönzések, beszol-
gáltatások, békekölcsön, stb.). A nagygazdák földbirtokaiból szervezték meg az Állami Gazdaságot a 
legjobb földminőségű határrészen, a Feketén, s termelőszövetkezeti csoportokat hoztak létre. 

A kultúra terén sarkalatos változások következtek be. 1949-ben megtörtént az iskolák államosítása, 
így az Arany János nevét viselő református általános, iskola és gimnázium, a római katolikus Konstan-
tin Iskola. Az 1837-től működő református főiskola is erre a sorsra jutott, 1957-ben végleg befejezte 
működését. Az Arany János Társaság és számos más társadalmi egyesület és kör felszámolására sor ke-
rült egy 1949-es belügyminiszteri rendelettel. 

A Sztálin halálát követően megbukott Rákosi-rezsimet követő Nagy Imre kormány lélegzethez jut-
tatta Nagykőrös társadalmát is. Az 1956-os forradalom - mint országszerte - nagy lelkesedést, szolida-
ritást váltott ki (innen is tömegével szállították az élelmiszert Budapestre, néhányan részt is vettek az 
ottani eseményekben). Megalakult Nemzeti Bizottság, amelynek élére Végh Sándor került, alelnöke 
Szivák György lett. A gyári munkások Munkás Tanácsot hoztak létre. Viszonylagos nyugalom uralko-
dott a városban je len tős tömegdemonstrációk mellett (ledöntötték a kommunista hatalmat szimbolizáló 
szovjet hősi emlékművet). A belső laktanyában szovjet csapatok állomásoztak, akik azonban nem lép-
tek fel a helyi forradalmi eseményekkel szemben. A helyi megmozdulásokat egy, a pártházból vaktában 
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kilőtt golyó tette gyászossá, amely a tömegben álló, fiatal gimnazista leány, Bartha Margit halálát okoz-
ta. 

November 4-e után Nagykőrösre is bevonultak a Budapest ellen, a szabadságharc leverésére indított 
szovjet csapatok. Lecserélték a belső szovjet laktanya megbízhatatlanná vált állományát, s a külső ma-
gyar laktanyát is elfoglalták. 

Nagykőrösön visszaállt a régi politikai rendszer. A forradalomban való részvételért többen börtön-
büntetést szenvedtek. Kezdetét vette a Kádár-rendszer. Ennek elsődleges feladata volt az erőszakszer-
vezet megerősítése, a munkásőrség megszervezése a konzervgyári és más üzemek munkásaiból. Az or-
szágos politikai tendenciaként hajtották végre 1959 1960-ban a mezőgazdasági nagyüzemek megszer-
vezését (Petőfi, Hunyadi, Dózsa, Szabadság, ezek összevonásával a nyolcvanas évek végére az Arany 
és a Mészáros, majd Toldi MgTSz) A hagyományos körösi cívis agrárium elsorvadásra lett ítélve, 
jólehet, mint „háztáji gazdaság" a termelőszövetkezeti rendszer keretei között még romjaiban működ-
hetett. 

Az 1960-as évek második felében a pártvezetés által meghirdetett „új gazdasági mechanizmus" 
hatására - nagyarányú fejlődés következett be az iparosításban. A Nagykőrösi Konzervgyárat felfej-
lesztették, több ezer munkást alkalmaztak, a vidéken (Tápiószele, Abony, Tiszakécske) létesített üze-
mekkel együtt. Prosperált a tejipar is. Két VOLÁN Vállalat is működött, egyikük külföldi beruházáso-
kon is dolgozott munkagépeivel. A faipart a „Pipagyár" képviselte, amely bútort is gyártott, az ország-
ban egyedülálló régi múltra visszatekintő pipakészítés mellett. A Nagykunsági Fa és Erdőgazdaság 
(NEFAG) is működtetett faüzemet. A Monori Kefegyár, a konzervgyárhoz kapcsolódó Ládagyár szin-
tén faipari tevékenységet folytatott. A Téglagyár az 1980-as években történt felszámolásáig folytatott 
termelőtevékenységet. Megalakult az Irodagép Technikai Vállalat, a TRAKIS (hegesztőtechnika). A 
mezőgazdasági termelőszövetkezetek melléküzemágai is folytattak ipari tevékenységet. 

A kultúra terén is történt előrelépés. A város szellemi elitje Arany János tiszteletét igyekezett meg-
őrizni még a Rákosi-korszakban is. A város egykori huszárkaszárnyájában kapott helyet a városi múze-
um, amely 1953-ban nyitotta meg kiállítását, s ebben fő hely illette meg Arany Jánost. A gimnáziumban 
Arany János Emlékmúzeum létesült 1957-ben, a nagy költő születésének 150. évfordulója tiszteletére. 
Az 1949-ben megszüntetett Arany János Társaság Tőrös László köztiszteletben álló gimnáziumi ma-
gyartanár szorgalmazására - 1969-ben újraalakult. 

A múzeum megmentése Balanyi Béla helytörténésznek köszönhető, aki 1950 után a Kecskeméti Ál-
lami Levéltár igazgatója lett. de Nagykőrösön továbbra is vezetőként folytatta a múzeumi gyűjtőmun-
kát. A múzeum 1962-ben került Pest megye fenntartásba, s jelentős fejlesztését 1971-ben határozták el. 
Az Arany János Múzeum élére szakmuzeológust neveztek ki igazgatónak Nóvák László személyében, 
aki elvégezte a múzeumépület felújítását, korszerű állandó kiállítás rendezését, a múzeumi gyűjtemé-
nyek kezelését. Végül 1974-ben egyesítették a két múzeumot. 1978-ban nyílt meg az Arany János Mú-
zeum „Hej, Nagykőrös híres város...!" című régészeti, történeti, néprajzi, irodalomtörténeti állandó ki-
állítása. Ugyancsak a múzeum alapításának 50. évfordulója tiszteletére, 1978-ban indult meg a múzeum 
első tudományos kiadványsorozata (Az Arany János Múzeum Közleményei „Acta Musei de János 
Arany nomiati"), amelynek első kötete a „Tanulmányok Nagykőrös történetből és néprajzából" címet 
viselte (ezen kívül még három sorozat indult: „Az Arany János Múzeum Kismonográfiái, Archívum de 
János Arany nomiati", „Az Arany János Múzeum Kiállítási Monográfiái"). 

A levéltár anyagát a negyvenes évek végén Kecskemétre vitték, amelyet a hetvenes évek elején hoz-
tak vissza Nagykőrösre, az újonnan megszervezett levéltárba, amely a Pest Megyei Levéltár Nagykörö-
si Osztályaként működött, Böőr László vezetésével. 

Az 1990-es rendszerváltás révén a város újra szabadon választhatott polgármestert, Kiss János sze-
mélyében (Magyar Demokrata Fórum). 

A rendszerváltozással megkezdődött a magánosítás is. A híres Nagykőrösi Konzervgyár részeire 
bomlott. A ll-es telepet a Bonduelle francia zöldségfeldolgozó cég vásárolta meg, s tovább fejlesztette, 
erősítve a nagykőrösi konzervgyártás hírnevét. A Konzervgyárból kivált a dobozüzem. amely fran-
cia-brit érdekeltségűvé vált (Carnoud-Mctallbox, majd CROWN Magyarország Csomagolóipari Kft). 
A nagyhírű konzervgyár fokozatosan sorvadt, végül 2007-ben zárta be kapuit. Á tejüzemet arab vállal-
kozók vásárolták meg, de ez is a megszűnés sorsára jutott. A Szabó Pipagyár folytatja a hagyományos 
pipakészítést, az Arany MgTSz faüzeme olasz érdekeltségűvé vált (ARFA-PALETT). Az egykori szov-
jet laktanyák területén mint ipari parkban számos üzem, különböző vállalkozás létesült. 

Nagykőrös országosan is élenjárt a villamosításban. A XX. század elején létesült a Városi Villanyte-
lep, amelyből regionális üzem fejlődött Nagykőrös központtal az 1950-es évektől (DÁV, DEMÁSZ). 
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Az 1990-es évek privatizációja során francia tulajdonba került, majd a megszűnt igazgatóság helyett 
Szeged vette át a központi irányítást. Regionálisan a Primavill Kft. francia cég végzi a hálózatépítést, 
fejlesztést és karbantartást a városban. 

A rendszerváltozás után megszűntek a termelőszövetkezetek. A földkárpótlás felemás helyzetet te-
remtett. Néhány nagybirtok alakult ki, viszont a kisbirtokok száma jelentősen megszaporodott, de a 
gazdálkodás, a mezőgazdaság népesség megtartó képessége nem regenerálódott, nem kapott lendületet 
a tanyásodás, inkább tovább pusztult. Nagykőrös mezőváros létét jelentő föld már nem tartja el a lakos-
ságot. Ennek is tulajdonítható, hogy a város lélekszáma fogyatkozik (az utóbbi negyven esztendőben 28 
ezerről mintegy 25 ezerre csökkent). 

A rendszerváltozás a kultúra területén, az oktatásügyben is jelentős változást hozott. Újra a Refor-
mátus Egyház fenntartásába került az Arany János Altalános Iskola és Gimnázium. Az 1957-ben fel-
számolt főiskola újra indult a Jászberényi Főiskola tagintézményeként, majd a Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetem Főiskolai Karaként. 

A legjelentősebb tudományos-kulturális intézmény Nagykőrösön azonban a múzeum: állandó és 
időszaki kiállításaival, tudományos rendezvényeivel, konferenciáival, kiadványaival, a múzeumi tudo-
mányosság országos szintre emelésével. Az Arany János Múzeum egyik fő törekvése Arany János em-
lékének ápolása volt, Nagykőrös hírnevének öregbítése az Arany kultusz fenntartásában. Nagykőrös 
másik kötelessége a 48-as múltú egykori híres huszárkaszárnya Nemzeti Emlékhellyé avatása volt, a 
Cifrakert szomszédságában. Az ország legnagyobb szoboravatása is itt történt 1996-ban. A Nemzeti 
Emlékhelyen, az Arany János Múzeum előtt lett felavatva a Millecentenárium és a magyar oktatás Mil-
lenniuma emlékére és tiszteletére az Arany Jánost és hat akadémikus társát ábrázoló ,JVagy Tanárikar" 
szoborcsoport, valamint a honfoglaló Bor-Kalán nemzetséget szimbolizáló szobor (mindkettő Varga 
Imre szobrászművész alkotása). Komoly feladata a városnak és Pest megyének, hogy a negyvenes évek 
végén a kaszárnya lerombolt nyugati, legénységi épületszárnya és az északi impozáns istálló helyének 
rehabilitációját, a meglévő főtiszti és egykori altiszti szárnnyal együtt a műemléki helyreállítását meg-
valósítsa. 

A Pest Megyei Múzeumi Szervezetet 2007-ben szervezték át, megszüntetve az Arany János Múze-
um önállóságát, igazgatójának státuszát, leminősítve az intézményt muzeális gyűjteménnyé és kiállító 
hellyé. A nagy erőfeszítésekkel elért eredményeket az ellehetetlenülés, a múlandóság veszélyezteti. 

Nagykőrös évezredes múltjában voltak mélypontok, s voltak dicsőséges korszakok is. Reményked-
hetünk abban, hogy a jövő ismét dicsőséges szakaszba fogja emelni Nagykőröst, s Arany János versso-
ra buzdítón fog hatni erre: ,JTej, Nagykőrös híres váras...!" 

Nóvák László Ferenc 

Arany János Nagykőrösön 
Arany János százhatvan éve. 1851-ben költözött Nagykőrösre. Az évforduló jó alkalom arra, hogy 

megemlékezzünk a városban eltöltött kilenc esztendejéről. A jelen háromrészes írás afféle triptichon a 
költő nagykőrösi oltárára. 

Hogyan került Arany Nagykőrösre? 

A szabadságharc bukása Nagyszalontán érte Arany Jánost. Az esemény nemcsak lelkileg törte őt 
össze, hanem elvesztette állását is, és kénytelen volt nevelőséget vállalni Geszten a Tisza családnál. Eb-
ben a bizonytalan helyzetben kapta meg 1851 októberében a nagykőrösi egyháztanács levelét, amely-
ben meghívták őt a gimnáziumba tanárnak. A költő meglepődött, és némi töprengés után úgy döntött: 
nem vállalja a felkérést. Válaszlevelében azzal indokolta ezt, hogy anyagi helyzete nem teszi lehetővé a 
költözködést. Az egyháztanács azonnal egy második levelet is küldött, amelyben jelentős összeget 
ajánlott fel a költözés költségeire. Aranynak most már nem volt mit tennie. A hagyomány szerint a levél 
elküldése előtti tanácskozáson az egyik presbiter így kiáltott fel: „Csak gyüjjék Arany úr, ha kell, arany 
kocsit küldünk elébe!" 

Az Arany család október utolsó hetében indult el egy ekhós szekéren Nagykőrösre, és Békésen, illet-
ve Vezsenyben éjszakázva, a harmadik napon érkezett meg a városba. A tanárok, tudva az érkezés idő-
pontját, Mentovich Ferencnél gyűltek össze, s ott várták Aranyékat. Aranyné és a gyerekek Mento-
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vichéknél töltötték az első éjszakákat, a költő Szász Károlyhoz ment megszállni. Ö volt az, aki átenged-
te Aranynak a magyar tanszéket, vállalva, hogy helyette a matematikát fogja tanítani. 

Az iskola igazgatója nagy szeretettel fogadta Arany Jánost, de közölte vele, hogy önéletrajzot kell 
majd írnia, s csak akkor erősítik meg az állásában, ha a főhatóság ebben semmi kifogásolnivalót nem ta-
lál. Arany megriadt, hiszen nemzetőr volt Aradon, de Mentovich megnyugtatta, hogy a tantestület min-
den tagja részt vett valamilyen formában a szabadságharcban, így neki sem kell aggódnia. Mentovich 
segítségével aztán lakást is kaptak Aranyék, s így elkezdődhetett a költő nagykőrösi élete. 

Arany János Nagykőrösre kerülésének az a jelentősége, hogy a szabadságharc utáni válságos hely-
zetben a költő biztos megélhetéshez jutott, s ez nyugalmat hozott számára. 

A nagykőrösi balladák 

Arany János költészetének három csúcsa van: a pályája elején írt Toldi, az élete végén keletkezett 
Őszikék és a kettő között a Nagykőrösön született balladák. Sok műve maradt félbe a költőnek az itt töl-
tött kilenc esztendő alatt, de azok a művek, amelyeket az irodalomtörténet is „nagykőrösi balladáknak" 
nevez, feledtetik a töredékeket. 

Kettő kiemelkedik a különös müfajiságú versek közül. Az egyik az Agnes asszony. A költemény mű-
vészi értékei közt a legsikerültebb, ahogy Arany az őrült asszonyt ábrázolja. Pszichológusok is elisme-
rik, mennyire találó ez a lélekrajz: Ágnes palástolni akarja zavarodottságát és minden tettével, szavával 
rejti a titkot, „nehogy azt higgyék, megbomlott". Rendkívüli az is, ahogyan a költő megbünteti az 
asszonyt. Arany erkölcsi érzéke egyetlen müvében sem engedi meg, hogy az elkövetett bűn ne kapja 
meg méltó büntetését. Ezúttal azon túl, hogy Ágnes beleőrül tettébe, belső késztetésből élete végéig 
mossa a lepedőt, amelyen a gyilkosság megtörtént, pedig már nem látszik rajta a vérfolt. 

Arany másik kiemelkedő nagykőrösi balladája A walesi bárdok. Ennek keletkezéséről azt mondja 
Keresztury Dezső, hogy a történet maga is nemzeti legendává kerekedett: eszerint hivatalosan felkérték 
Aranyt, hogy a Magyarországra érkező uralkodó párt köszöntse üdvözlő ódával. O elutasította a felké-
rést, viszont helyette megírta A walesi bárdokat. A párhuzam Wales és Magyarország, továbbá Eduard 
és Ferenc József között kézzelfogható, s a mű eszmei mondanivalója akár költői ars poeticának is te-
kinthető: 

Neved ki diccsel ejtené, 
Nem él oly velszi bárd. 

A bűnös, az ötszáz énekest lángsírba küldő Eduard is megbűnhődik, hallucinációi szinte az őrületbe 
kergetik. 

S hogy a két kiemelt alkotás mellett még számtalan gyönyörű ballada keletkezett Nagykőrösön, arra 
legyen elég egy hiányos felsorolás: Mátyás anyja, Zách Klára, Szondi két apródja. 

Az utókor mintegy köszönetét fejezi ki a városnak ezekért az itt írt müvekért azzal, hogy az Orszá-
gos Arany János Balladamondó Versenyt, amelyen a legjobb középiskolás szavalók mérik össze tudá-
sukat, minden alkalommal Nagykőrös rendezheti meg. 

Miért ment el Arany Nagykőrösről? 

Arany János nem szívesen élt Nagykőrösön. Ezt két dologgal lehet magyarázni: drágának tartotta 
Szalonta után az itteni megélhetést és súlyos teher volt számára a lélekölő dolgozatjavítás. Panaszkodik 
is mindkettőről leveleiben. Az ötvenes évek közepétől két újabb tényező rontotta a költő közérzetét. Az 
egyik az volt, hogy mindinkább elhatalmasodott rajta betegsége és állandó fejfájások gyötörték, a má-
sik, hogy legkedvesebb tanártársai sorra elmentek a gimnáziumból. 

Ugyanakkor érdekes, hogy hiába hívták Kecskemétre, Szalontára, Debrecenbe, sőt Pestre is tanár-
nak, itt maradt. Tompa Mihálynak ezt írta erről: „Ha már e kenyeret kell ennem. Kőrösön épp oly jó, ha 
nem jobb, mint akárhol." Aztán az ötvenes évek végén mégis leírja a mindent eldöntő mondatot egy 
Csengery Antalnak küldött levélben: „... itteni helyzetem mind tarthatatlanná kezd válni". Barátai már 
régóta mondják neki, hogy menjen Pestre. Csengery, aki a legközelebb állt a költőhöz, mindent meg is 
tett, hogy segítse az odakcrülést. Deák Ferenc pedig egyenesen kimondta, hogy szégyen volna, ha nem 
tudnának neki független állást biztosítani. 

Arany Nagykőrösről való eltávozását döntően elősegítette, hogy az ötvenes évek végére kezdett ma-
gához térni a szabadságharc bukása után elfojtott irodalmi élet. Újjáalakult a Tudományos Akadémia, 
amely 1858 decemberében a tagjai közé választotta a költőt; 1859-ben megünnepelték Kazinczy Ferenc 
születésének századik évfordulóját, s ez a megemlékezés országos megmozdulássá vált. 
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A legfőbb tényező azonban, amely Aranyt Pestre vitte az volt, hogy feléledt a Kisfaludy Társaság, 
amely korábban a magyar irodalmi élet összefogója és irányítója volt. Csengery Antal egyik levelében 
felteszi Aranynak a kérdést: „Volna-e kedved elvállalni az igazgatóságot?" Arany boldogan mondott 
igent, s ezzel eldöntötte további sorsát. 

A költözés előtt azonban még két feladat várt itt rá: el kellett köszönnie a református egyháztól, s 
meg kellett írnia a Széchenyi Istvánt elbúcsúztató költeményt. Az Egyháztanácsnak küldött levélben 
így írt: „Fogadja a Nagytiszteletű Egyháztanács legforróbb köszönetem kifejezését ama nagy jóságért, 
mellyel engem kilenc év előtt magányomban fölkeresni és nagyrabecsült bizalmával megajándékozni 
méltóztatott." 

A Széchenyi emlékezete című vers két sora pedig akár őrá is vonatkozhatna: 
Nem hal meg az, ki milliókra költi 
Dús élte kincsét, ámbár napja múl. 

A nagykőrösiek ma is büszkék arra, hogy a költő a városukban élt, s a szívükből szól az a mondat, 
amely a MÚZSÁK című folyóirat 1972. évi első számában olvasható: „Szalontán született. Pesten van 
a sírja, de a városa - Nagykörös". 

Tóth Tibor 

A nagykőrösi izraeliták a zsidóüldözések 
kereszttűzében 

A Három Város közül kezdetben Nagykőrös volt a legliberálisabb a zsidókkal szemben. Ez talán an-
nak volt köszönhető, hogy itt - Kecskeméttől és Ceglédtől eltérően - nem volt jelentős görög kereskedő 
lobbi, így szükség volt a házaló izraelitákra, hogy a mezőgazdaság és kereskedelem szimbiózisa a kor-
nak megfelelően tudjon fejlődni.1 Az első zsidók 1750-es és 1760-as évek között érkeztek ide. A hagyo-
mány 1794-re teszi a hitközség megalapítását. 1798-ban készített városi összeírás szerint 12 zsidó famí-
lia élt itt. A hitközség első választott rabbija 1802-től Mandel Farkas volt. Első zsinagógájukat, amelyet 
a városi tanács segítségével építettek, 1817-ben avatták fel.2 Az 1848-as forradalom és szabadságharc 
alatti magatartásukra nem lehet jobb bizonyíték annál, hogy Haynau osztrák tábornok 1849 júliusában 
óriási hadisarcot vetett a nyakukba.3 

A zsidóság létszáma fokozatosan nőtt a városban, 1840-ben 237 (1,4%), 1880-ban 694 (3%), míg 
1910-ben már 727 (2,5%) fő izraelita élt Nagykőrösön.4 1860-tól új iskolaépületet emeltek. A dualiz-
mus alatt a helyi gazdaság és a kereskedelem legfőbb irányítóivá váltak.3 Szép lassan egyeduralkodói 
lettek a piacnak. A Benedek József és Fiai Cég, a Neu Gyula és Fiai Cég és a Rosenfeld Testvérek ter-
ményfelvásárló és exportőr vállalattá válása ekkor indult el. Az elsősorban gyümölcs- és zöldségfelvá-
sárlásból élő zsidók gyorsan meggazdagodtak, mivel a terményekből nem volt hiány.6 A kertkultúra fel-
lendülése azonban nem hozta meg a kisparasztság helyzetének javulását, ezért már ekkor tapasztalható 

Ceglédre gyakorlatilag csak 1840 után, Kecskemétre csupán hatalmas adók árán jöhettek nagy megszorítások-
kal a zsidók. Vö. Ö. Kovács József. Zsidók a Duna-Tisza közén. Társadalomtörténeti esettanulmányok 
XVII-XIX. században. In: Szakái Aurél (szerk): Adatok Kiskunhalas történetéhez. Thonua János Múzeum. 
Kiskunhalas, 1993.45-52. 

2 Vö. Újvári Péter (szerk.): Magyar Zsidó Lexikon. Bp., 1929. [s.n.] (továbbiakban: MZSL) 631-633; 
Schleisz-Bognár Péter-. A nagykörösi zsidóság története, (kézirat) Nagykörösi Szabó Károly Városi Könyvtár, 
2002. 

3 Bernstein Béla: Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz és a zsidók. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Kiad-
ványa. Bp., 1898.280-282. 

4 Kepecs József (szerk.): A zsidó népesség száma településenként ( 1 8 4 0 - 1 9 4 1 K S H . Bp.. 1993. (továbbiakban: 
ZS-N) 230-231. 

1 Vö. MZSL, 631-633., Theodore Lavi (ed): Pinkas Hakehillot: Encyclopaedia of Jewish Communities Hunga-
ry. Yad Vashem, Jerusalem, 1975. (továbbiakban: PH-H). 374-375. 

'' Márkus István: Nagykörös. Szépirodalmi Kiadó. Bp., 1979. 83-86. 
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a zsidóellenesség. 1882-től a helyi sajtó is 
rendszeresen beszámolt a magyarországi anti-
szemita villongásokról.7 

Az első világháború alatt 117 nagykőrösi 
zsidó férfi vonult be, és 19 fő halt hősi halált.* 
A világháború, valamint az azt követő forra-
dalmi és ellenforradalmi évek megbénították a 
hitközösségi életet. A direktórium tagjai és ve-
zetői között is ott voltak, de a kommunista pro-
pagandaújság működtetését is többen pénzzel 
segítették. A román hadsereg a hitközség ta-
nácstermét lefoglalta és tüzelőnek a hitközségi 
jegyzőkönyveket használta. Az ellenforrada-
lom első időszakában a zsidókat az 1919-es 
magatartásuk miatt több atrocitás is érte. Első-
sorban a helyi Ébredő Magyarok Egyesülete 
zaklatta és erőszakoskodott velük. A fehérter-
ror idején öt nagykőrösi zsidót végeztek ki.9 

A két világháború között Dezső Kálmán 
polgármester, ha kellett nyíltan kiállt a gyakran 
szélsőséges szólamokkal támadókkal szem-
ben.1" Ez 1939-ig megmentette a gazdaságban 
és a közéletben tevékenykedő zsidókat. Vi-
szont Nagykőrösön számos zsidóellenes, szél-
sőséges szervezet működött. A Turul Szövet-
ség helyi csoportja (Nagykőrösi Arany János 
Bajtársi Egyesület) ezekhez hasonló írásokat 
jelentett meg kiadványaiban: ,„4 zsidókórság a 
társadalomnak súlyos fertőzéses betegsége. Előidézi egy jellegzetes parazita, a zsidójaj, lia elszaporo-
dik és uralomra vergődik a társadalomban. A zsidófaj nem dolgozik, nem termel, hanem rátelepszik 
más népek dolgozó társadalmára, amint a tetű az állati testre..., vagy a bacilusok az állati szervezet bel-
ső szerveire, és úgy él. szaporodik, virul a fertőzött társdalom szerveinek, szöveteinek rovására."" Szer-
veződtek a nemzetiszocialista csoportok is. 1931 -ben a Benedek céget támadták meg a szélsőségesek.12 

1932-ben a helyi zsinagógát és több zsidó család lakását rongálták meg. 1933-ban pedig a kaszáske-
resztesek szerveztek tüntetést a városban. Böszörmény Zoltán összeesküvést szervezett, amelynek célja 
a főváros elfoglalása lett volna." Mellettük Meskó Zoltán és Festetich Sándor gróf nemzetiszocialistái 
is feltűntek a városban. Nagykörösön az összetartó erőt nem feltétlenül a zsidóellenesség, hanem a 
nagytőkések elleni gyűlölet adta. A kortárs szociográfusok közül Márkus István is pellengélre állította a 
Benedek és Fiai nagyvállalatot: ,Az 1930-as években B-ék (Bencdekék) a körösi piac koronázatlan fe-

jedelmei. A cég kíméletlen üzleti stratégiájára keserűen emlékeznek egykori kiskereskedők, akiket ne-
megyszer úgy szorítottak ki a piacról, hogy átmenetileg magasabb áron vásárolták fel a paradicsomot, 
az uborkát, hogy azután hirtelen kétharmadára vagy felére csökkentsék a felvásárlási árakat, amikor 
már jóformán egyedül maradtak a terepen,"'4 

Nóvák László Ferenc: A zsidóság Nagykőrösön XVII-XX. század. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, 
Arany János Múzeum. Szentendre Nagykörös, 2002. 93-94. 

* Schleisz-Bognár i. m. 
9 PH-H, 374-375. p. 

10 Nóvák i. m. 193-202. 
11 Kiss Sándor: Zsidókórság... A Turul Szövetség kötelékébe tömörült nagykőrösi egyetemi és főiskolai hallga-

tók Arany János Bajtársi Szövetsége kiadványai 1. Nagykőrös, 1932. 
12 Novak i. m. 177. 

" Braham, L. Randolph: A népirtás politikája Holokauszt Magyarországon. Belvárosi Könyvkiadó, Bp., 1997. 
(továbbiakban: RLB-H). 70. 

14 Kiskunhalason is egy hasonlójellegű vállalkozás, a Schneider cég váltott ki heves tiltakozást, és ellenszenvet. 
Vö. Végső István: A zsidótörvények hatása a kiskunhalasi zsidóság életére. Századok 2003. 1. sz.; Erdei Fe-
renc: Futóhomok. A Duna-Tiszaköz földje és népe. Athenaeum. Bp., 1937.; Márkus i. m. 88. 
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Ám kibontakozásukat akadályozta, hogy Milotay Istvánt - a közismert fajvédő politikust - a kisgaz-
da-, majd a kormánypárt támogatta. Paczolay György református lelkész és országgyűlési képviselő 
színrelépésével lett képviselete a helyi nyilasoknak.15 

Az 1938-tól megjelent zsidótörvények igen érzékenyen érintették az izraelita kereskedőket. Sorra 
felülvizsgálták iparengedélyeiket és vonták vissza a hatósági bizonyítványaikat. 1939-ben a 115 zsidó 
iparos számát le kellett nyomniuk a hatóságoknak, mivel az közel tíz százalék volt, szemben az előírt 
6%-kal.'6 1939 telén a Benedek céget az Országos Hangya Szövetkezet bérbe vette.17 A zsidótörvények 
miatt az 1939-es választásokból mind a 198 nagykőrösi zsidó választópolgárt kizárták. Még ebben az 
évben a 1939. IV. tc. hatálya alá eső hat képviselő közül négy választott (Hetényi Géza, Barta Ferenc, 
özv. Pláger Gyuláné, Kalmár Lajos) és két virilis (Pláger József, Klein Regina) tagot fosztottak meg 
mandátumától.181941-ben 478 (1,6%) izraelita vallású és 58 (0,2%) nem izraelita vallású zsidó élt i t t ." 
Mezőgazdasági vagyonuk kiigénylése kapcsán 1939-ben még csak 601 hold és 586 négyszögölnyi te-
rületet tettek szabaddá a „keresztények" számára, de később a közel 800 holdra is bőven volt jelentke-
ző.20 1940-től megkezdődött a munkaszolgálatosok behívása. Ám a városba és környékére is több mun-
kásszázadot vezényletek. 1944 őszén a nyugat-magyarországi védvonal munkáihoz vezényleték az itte-
ni egységeket.21 1941-tői megszaporodtak az internálások, igaz ekkor elsősorban még csak a kommu-
nistagyanús személyeket vitték el, de közöttük is voltak zsidók.22 A KEOKH kitelepítési akciója során, 
1941 nyarán a Teitelbaum családot irányították Kőrösmező felé.23 

1944 tavaszán megindult a zsidóellenes rendeletözön végrehajtása Nagykőrösön is. Az ügyvédi ka-
marából hat helyi jogászt zártak ki. A zsidó vagyon összeírása gyorsan lezajlott. 1944. április 21-én már 
nem nyithattak volna ki a zsidó tulajdonú üzletek, de ez Nagykőrösön nem valósult meg, a városi ta-
nácsnok egyik levele szerint a következők történtek aznap reggel: április hó 21-én reggel 9 óra után a 
főtérre néző helyiségem ablakából láttam, hogy a piactéri zsidó üzleteket kinyitották és a közönség be-
tódult a boltokba. Megjegyzem, hogy a nagykőrösi zsidóság a rendelet kihirdetéséről rádió útján nem 
értesülhetett, mert a Magyar Királyi Rendőrség Nagykőrösi Kapitánysága a zsidók tulajdonában lévő 
117 rádiókészüléket még 1944. március 22-én összeszedte." Másnap délelőtt a hatóságok felfüggesztet-
ték a zsidó üzletek működését. Május első hetére a 29 még működő zsidó üzlet és 16 ipartelep leltározá-
sa véget ért.24 Május második hetében öt zsidó nő megmérgezte magát, közösen követtek cl öngyilkos-
ságot.25 A sárgacsillag nem viselése miatt Strasser Dezsőnének 500 pengőt kellett fizetnie.26 

1944 tavaszán a helyi neológ anyahitközség tagjainak száma 375 fő volt. A hitközség elnöke Bene-
dek György kereskedő, anyakönyvvezető rabbija Grósz Dávid voltak.27 A hatósági összeírás szerint vi-
szont március 19-én 471 (1,5%) zsidó élt itt, 186 család 149 házban.28 A 1610/1944 BM rendelet alap-
ján a 27.409/1944 sz. alispáni rendelet többek között meghatározta, hogy Nagykőrösön is létre kellett 
hozni egy gettót a helyi zsidóság részére. A zsidók elkülönítésére a városi vezetők két tervet dolgoztak 
ki. Az egyik szerint a kijelölt családokat a mellékutcákban lévő zsidó házakba kellett volna összeköl-
töztetni úgy, hogy minden család egy-egy szobát vehessen igénybe. Erre vonatkozóan egy beosztás is 

15 M. Kir. Nagykőrösi rendőrkapitányság jelentései 1939-1944. évekre. Pest Megyei Levéltár (PML), IV 401 a) 
Pest vármegye főispánjának ein. i. 

16 1146 nem zsidó iparossal szemben. Nóvák i. m. 291. 
17 Vö. Márkus i. m. 287-288.; Végső i. m. 
18 Vö. Karsai László: A magyarországi zsidótörvények és rendeletek 1920-1944. Századok 2004. 6. sz.; Nagykö-

rösi Híradó 1939. szeptember 12. 2. 

" Z S - N , 230-231. 
20 Vö. Nagykőrösi Híradó, 1944. június 24. 3., július 28. 2-3., Nóvák i. m. 282-283. 

"1 Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, Degob jgyk., 2124., 2922., 3187. sz. 
22 Nóvák i. m. 299. 
23 Nóvák i. m. 293-294. 
24 Vö. Nagykőrösi Híradó, 1944. május 6. 4.; Nóvák i. m. 291. 
2í A legfiatalabb nö 12, a legidősebb 77 éves volt. Nagykőrösi Híradó, 1944. május 13. 3. 
2ft Nagykőrösi Híradó, 1944. április 25. 2. 
21 Frojimovics Kinga - Komoróczv Géza (szerk.): Magyarországi Zsidó Hitközségek 1944. április. A Magyar 

Zsidók Központi Tanácsának összeírása a német hatóságok rendelkezése nyomán. MTA Judaisztikai Kutató-
csoport. Bp., 1994.455. 

28 Nóvák i. m. 295. 
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készült, amelyet elvetettek, mert így a város külső részein élő „keresztény" földmunkásokat kellett vol-
na belvárosi zsidó polgárházakba költöztetni. Ezt azonban nem lehetett megtenni, mert ezeknek az em-
bereknek megélhetési forrásukat jelentette a külterületi lakhelyük. A másik tervezet szerint a módosabb 
zsidó családok polgárházaiba lett volna célszerű összeköltöztetni az izraelitákat, ezek azonban nem ké-
peztek összefüggő területet. A probléma megoldását végül egy kirendelt miniszteri biztos. Molnár 
Zsigmond oldotta meg.29 14 zsidó tulajdonú házat jelölt ki a város területén a gettó számára: Patay u. 8., 
10., 10/a, 10/c, 12., 13., 16., Szász Károly u. 5., Rákóczi u. 13., 15., 20., 24. (zsinagóga), 32. sz. ház. 
Ezen kívül a zsidó elemi iskola is a gettó része lett. Az összetömörítés heves tiltakozások közepette jött 
létre, nem sikerült teljes mértékben elkülöníteni a „keresztény" lakóövezettől és intézményektől, más-
felől a város központjában volt. Volt olyan elképzelés is, hogy a Pláger-féle téglagyárba helyezik át a 
gettót, de ez nem valósult meg.30 

A megszálló német alakulatok részéről az SS május folyamán két személyt internált. 1944 májusá-
ban többeket behívtak munkaszolgálatra, így a zsidók száma 421 főre csökkent. Május 22-től az itt ma-
radtak lettek összeköltöztetve 14 lakóház 42 szobájába. Ez átlagosan azt jelentette, hogy egy házban 
30-60, egy szobában 8-10 személy zsúfolódott össze.31 A gettó életéről keveset tudunk, de valószínű-
leg elviselhető volt a lakóházakban a kényelmetlenségek ellenére is. Június 2-án az SS újabb internálási 
akciót hajtott végre, prominens zsidók kiemelésével.32 1944. június 16-án és 17-én a nagykőrösi gettó 
lakóit átköltöztették a kecskeméti gyűjtőtáborba, ahonnan június 27-én, illetve 29-én deportálták őket 
Auschwitz-Birkenauba.33 Itthon megindult a zsidóvagyon kiosztása. Hatalmas volt az igény, de legin-
kább itt is „a nemzeti érdek szempontjából fontos" intézmények és szervetek részesültek az ingatlanok-
ból és az ingóságokból (MOVE, levente mozgalom, városi és vármegyei hivatalok, stb.).34 A nyilasok 
közül sokan kiélték hatalmi vágyaikat tiszavirág-életű uralmuk alatt, de ekkor már közvetlenül nem 
tudtak ártani a helybeli zsidóknak. 

A holokauszt során 414 nagykőrösi zsidó - közülük megközelítőleg 402 fő a deportálás és munka-
szolgálat következtében - vesztette életét. Emléküket mártírtábla őrzi a zsinagóga falán. A vészkorsza-
kot mintegy 40-50 fő élte túl.35 1949-ben a 98 tagú közösség Benedek László és Schacter Eduárd elnö-
kök, valamint Steinberger Lajos ügyvivő irányításával működött. Ma közel 50 nagykőrösi őrzi elődei és 
hozzátartozói emlékét, vallását és hagyományait. 

Végső István 

Nagykőrösi pusztai tölgyesek 
az ország szívében 

Itt az ország szívében szerényen bújik meg Közép-Európa egyik utolsó pusztai tölgyes szigete, az 
Eurázsiát átszelő erdősztyepp övezet képviselője. Termőhelyét és fajkészletét figyelembe véve a homo-
ki erdősztyep tölgyes egyedülálló, csak a Kárpát-medencében honos, veszélyeztetett élőhely. A Nagy-
kőrös határában húzódó homoki erdős területek az Ős-Duna hordalékkúpjainak maradványain találha-
tók. A folyó szétterítette homokos üledékből a szél felszínformáló hatására ENY-DK irányú buckavo-
nulatok jöttek létre. 

A területen az utolsó eljegesedést (Würm) követően 10-12 ezer évvel ezelőtt a jégkorszakra jellem-
ző füves pusztaságok helyén összefüggő fenyőerdők jelentek meg a hideget és szárazságot jól tűrő fa-
jokkal (nyír-, fenyő-korszak). 8 ezer évvel ezelőtt a hőmérséklet emelkedni kezdett. Az ezt követő me-

29 Cegléden Sági József alispán vette kézbe az ügy rendezését. 
30 Vö. Nóvák i. m. 
11 Nagykőrösi Híradó, 1944. május 23. 2. 
32 Nóvák i. m. 299. 
33 Vö. Molnár Judit: Zsidósors 1944-ben az V. (szegedi) ésendőrkerületben. Cserépfalvi Kiadó. Bp.. 1995. 134, 

138.; PH-H 374-375; RLB-H 691. 
34 Nóvák i. m. 298-299. 
35 Egyes források szerint közel 60 fő jött vissza. PH-H 374-375. 
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Pál juhász fája a nagykőrösi tölgyesben 

leg, száraz mogyoró-korszak 5 ezer évvel ezelőttig terjedő 
időszakában a fenyvesek visszaszorultak. A Duna-Ti-
sza-kőzi Hátságon felszakadoztak az erdők. Majd a tölgy-
korszak nedvesebb klímájában a sztyeppfoltok csak a 
molyhos tölgyesek, kocsányos tölgyesek állományai kö-
zött maradtak meg a legszárazabb hátakon. A klíma és a 
növényzet dinamikus egyensúlyát követte az állatvilág 
változása is. A növényvilág változatossága egyedülállóan 
sokszínű élővilágnak adott otthont. 

A pusztai tölgyesek sokfélesége, azaz biodiverzitása 
európai viszonylatban egyedülálló, az élőhelyek Vörös 
Könyvében veszélyeztetett társulásként szerepel, vala-
mint része az európai jelentőségű élőhelyeket összefogla-
ló Natura 2000 hálózatnak. Veszélyeztető tényezői a klí-
maváltozás és az emberi tevékenység együttes hatásaiból 
következnek. 

Az ,JLuro-szibériai erdősztepp-tölgyesek és pannon 
homoki gyepek megőrzése a 'Nagykőrösi pusztai tölgye-
sek 'pSCI területéri" címen futó LIFE-Természet pályázat 
célul tűzte ki a negatív emberi hatások visszaszorítását a 
területen, így adva esélyt a tölgyesek megújulására. 

(További információ: www.pusztaitolgyesek.hu) 

Sápi Mária 

A „Háromváros" történelmi hagyományai 
A „Háromváros" patinás jóhangzású elnevezése alatt több megyében is hirdetnek mostanában túrát, 

borbemutatót, s egyéb turista- és fesztiválprogramokat. Nem róluk szólunk most, hanem arról a három 
településről, amelyet táji-történeti meghatározottságuk és egymáshoz való közelségük miatt százado-
kon át így tartott számon saját lakosságuk és tágabb környezetük. 

A „Háromváros" a Duna-Tisza köze északi részén található három szomszédos város: Kecskemét, 
Nagykőrös és Cegléd összefoglaló megnevezése volt. Az egykor közismert elnevezés ma már nem él a 
köztudatban, de a publicisztikai művekben és a tudományos irodalomban - különösen a történeti, tele-
püléstörténeti és néprajzi szakirodalomban - ma is használatos. A három város fogalommá vált együt-
tes említése nem csupán a földrajzi közelség és szomszédság miatt alakult ki. A hasonló történelmi fej-
lődés mellett hozzájárult ehhez a három mezőváros sorsközössége, egymásrautaltsága és bizonyos tör-
ténelmi időszakokban (különösen a török hódoltság idején) kialakult szoros együttműködése is. 

Területük nagysága jelentősen változott az évszázadok során. Napjainkban egyenként 40 000 kat. 
holdnál nem sokkal nagyobb a határuk, nagyjából ekkora lehetett a XIII. században is. A török hódolt-
ságtól kezdve a birtokszerzésekkel, bérletekkel hatalmas pusztákhoz jutottak. A XVII. században a két 
folyó közének csaknem egyötöd része, közel félmillió hold tartozott Kecskeméthez és Nagykőröshöz. 
Az 1745-ös redempció (megváltakozás) számukra a bérelt kiskun puszták elvesztését eredményezte, de 
később újra volt lehetőség a gyarapodásra. Kecskeméthez a XIX. század közepén közel 150 000 kat. 
hold, az 1930-as években több mint 160 000 kat. hold tartozott. A legkisebb mértékben Cegléd határa 
növekedett. 

A mainál jóval változatosabb hajdani táj is megérdemelné a részletesebb bemutatást, de jelen kere-
tek között csak rövid utalást tehetünk arra, hogy a természeti környezet és adottságok mindhárom város 
esetében alakító szerepet játszottak a népi kultúrában, az életmódban és a gazdálkodásban (pl. erdők, 
vadászat, halászat, darázskő, salétrom, stb.) 

Fennállása során mindhárom város volt kincstári, királyi birtok és birtokolták különböző földesúri 
családok is, amelyek a XVI-XVII. században egymást váltották. Cegléd 1782-ig a Clarissa apácarendé, 
majd a Vallásalapítványi Uradalomé, testületi földesúri függés alatt. Kecskemét és Nagykőrös birtoko-
sai nem gyakorolták közvetlenül földesúri jogaikat, a határ nem volt felosztva közöttük, az adót évente 
egy összegben kapták meg, a lakosság nem élt szoros jobbágyi alávetettségben. Ez kihatott a határhasz-
nálatra és gazdálkodásra is. 
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Mindhárom mezőváros a legjelentősebb magyar agrárvárosok között tartható számon. A XVI-
XVIII. században messze földön híressé vált nagyarányú rideg állattartást a szinte korlátlanul rendelke-
zésre álló legelők biztosították. Sok család alapozta meg vagyonát a marhatartással és kereskedelem-
mel. Jelentős volt a juhászat, a sertéstartás és a lótenyésztés is. A XX. századig eleven pásztorélet és 
pásztorkultúra a néprajzkutatók érdeklődését is felkeltette. A szántóföldi gazdálkodás vezető ágazata 
hosszú ideig a gabonatermelés. A XVIII. század végétől kezdték a legeltetéstől futóhomokká vált terü-
letek fásítását. A szőlő- és gyümölcstermesztésnek régi hagyományai voltak, de a nagyarányú tervszerű 
telepítések és az exportra való termelés, valamint a helyi konzervipar ellátása a XIX. század második 
felétől vált jelentőssé. Fontos kereskedelmi cikket jelentett az itteni csemegeszőlő, a kecskeméti ba-
rack, a nagykőrösi meggy és az uborka. A századfordulótól modem zöldségkertészetek, öntözéses bol-
gárkertészek is működtek. A három város országos jószág- és kirakodóvásárai híresek voltak, a helyi 
piacok pedig a XIX-XX. századi városképek hangulatát is meghatározták. 

A hasonló történelmi fejlődés, a sorsközösség és kapcsolódási pontok mellett a három város telepü-
lésrendszerét tekintve is egy csoportba sorolható. A három alföldi mezővárost ebből a szempontból 
Márkus István, Majlát Jolán, Erdei Ferenc, Papp László, Szabó Kálmán, Nóvák László, Bárth János, 
Sztrinkó István és mások munkái emelték a magyar tudományos közvéleménybe. Mindhárom városra a 
halmazos szerkezetű belsőség jellemző. A szabályosan tervezett új városrészek kiépítésére a XIX. szá-
zadtól, a lakosság gyarapodása és a tűzvészek pusztítása miatt került sor. Nagykőrös és Cegléd a 
kétbeltelkes, ún. akolkertes települések közé sorolható. Mindkét helyen a város árkán kívül helyezked-
tek el, és körbevették a várost az aklok és kertek, az elkerített gazdasági udvarok építményekkel, vete-
ményeskertekkel. A három város jellegzetessége a mezei kertes településrendszer, amely a XX. száza-
dig megőrizte gazdasági jelentőségét. A mezei kertnek nevezett határbeli földeken előbb ideiglenes 
szállások, majd gazdasági üzemhelyként funkcionáló tanyák épültek (tartozéktanyák), a gazdának 
azonban városi háza is volt. A XIX. század második felétől megnövekedett az állandóan lakott (lakás és 
üzem funkciójú) tanyák száma. A nagyarányú pusztai állattartás, a tanyarendszer, valamint a XIX. szá-
zad második felétől felívelő szőlő- és gyümölcstermesztés kiemelkedő jelentőségű volt a három telepü-
lés megmaradásában és fejlődésében. 

A közelség, valamint a táji, települési és gazdálkodási hasonlóságok mellett konkrét történelmi ese-
mények és együttműködési formák adtak alapot a szoros kötődést jelző Háromváros elnevezésre. Az 
együttes említés („trium oppidorum seu villarum") először egy 1368-as oklevélben fordult elő, amely-
ben birtokba helyezték Cegléd akkori földesurát, a Clarissa apácarendet. 

A három város összefogását, szorosabb együttműködését a török hódoltság alatti viszonyok eredmé-
nyezték. A török előrenyomulás következtében a XVI. század második felétől a nemesi vármegyei köz-
igazgatás, igazságszolgáltatás, közbiztonsági szolgálat szétesett, ezért a három város megpróbálta ezt 
öntevékenyen pótolni. (Ekkor egyébként mindhárom város a török kincstár alá rendelt, ún. hászváros, 
ebből az időből származik a Mikszáth által irodalmi formába öntött „beszélő köntös" legendája.) Közös 
törvényszéket tartottak fenn három város törvényszéke néven, ekkor alakult ki az ún. fogott bírák 
(convocatusok) intézménye, a vármegye pótlására létrehozták a parasztvármegye intézményét, és szük-
ség esetén a három város fegyveres lakossága együtt lépett fel a rablókkal, fosztogatókkal szemben. A 
Rákóczi-szabadságharc, ezen belül a rác portyázások idején Nagykőrös és Kecskemét kölcsönös segít-
ségnyújtásra szövetkeztek. Ebben az időszakban következett be Kecskemét történetének egyik iegna-
gyobb tragédiája, az 1707. április 3-i rác támadás. A város felfegyverzett férfilakossága előző este a 
portyázó bácskaiak által fenyegetett Nagykörös védelmére vonult, az éjszaka során azonban a rácok a 
védelem nélkül maradt Kecskemétet fosztották ki és gyújtották fel, több száz halottat és sebesültet 
hagyva maguk után. 

A három város mezővárosi autonómiájának kialakításában és megerősítésében a jómódú gazdák és a 
kisnemesek egyaránt részt vettek. A református vallás mindhárom városban meghatározó volt, ami leg-
tovább Nagykörösön maradt meg. Cegléden a Clarissák XVI11. századi megerősítésekor sok református 
birtokot erőszakkal a betelepülő katolikusoknak adtak és ez utóbbiak erősödtek meg. Kecskeméten a 
két nagy felekezethez tartozók békésen éltek egymás mellett, később a katolikusok túlsúlyba kerültek. 
E befogadó városban már a XVIII. század végén megjelentek az evangélikusok, majd a görögkeleti val-
lású kereskedők és a zsidók. A lakosság a török hódoltság idején kezdett felduzzadni menekülőkkel és a 
környező elpusztult területek lakosságával, s ez a növekedés folytatódott a XVIII -XX. századi migráci-
ós folyamatok során is. A helyi, mezővárosi cívis társadalomban a nemesek mellett a tekintélyes vagyo-
nú gazdáknak is fontos szerep jutott. 

A három város szoros együttműködése a későbbiekben felbomlott, sőt Kecskemét és Nagykőrös, 
Nagykőrös és Cegléd között különböző határviták miatt átmenetileg nézeteltérések is voltak. Kecske-
mét és Nagykőrös viszálykodásának nevezetes mozzanatai a szájhagyományban is tovább éltek, a csú-
folódó, humoros történeteket ma kötetnyi anekdotakincs őrzi. Kecskemét egyik legnagyobb sérelme 
1738-ban esett, amikor a várossal szomszédos Szentlőrinc puszta bérletét elorozta a távolabbi Nagykő-
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rös, noha a XVII. században elpusztult Szentlőrine lakói Kecskemétre költöztek. A szentlőrinci tele-
vény feketeföldön termett a magas sikértartalmú, acélos búza, amelynek lisztjéből a kecskeméti asszo-
nyok a messze földön híres domború kenyeret és kalácsot sütötték. A reformkor kezdetén iskolaügyek-
ben folyt a nemes vetélkedés: mindkét város református főiskolát szeretett volna létesíteni; a nagykőrö-
siek bánatára 1830-ban ez Kecskeméten meg is valósult. 

1848/49-ben ismét szorosabbra kötődtek a Háromváros kapcsolatai, egyaránt viselték a két tűz közt 
való lét, a magyar katonaság ellátásának és a bevonuló ellenséges seregek kiszolgálásának terheit, szer-
vezték a hírszerzést, önvédelmet. Kossuth Lajos nevezetes alföldi toborzó körútjának állomásai 1848. 
szeptember 24-én és 25-én Cegléd, Nagykörös és Kecskemét; a későbbiekben mindhárom város az al-
földi Kossuth-kultusz fontos helyszíne. 

A nyomasztó önkényuralom évei valami jót is hoztak: 1853-ban épült meg végig a Pest-Szeged vas-
útvonal, még gyorsabb és szorosabb összeköttetést biztosítva a három város számára. Cegléd - máig ér-
zékelhetően - az „Alföld kapuja" vasúti csomópont szerepet kapott, Kecskemét központi szerepe is nö-
vekedett. Nagykörös némi távoltartással viszonyult a vasúthoz, a vasútállomás messzire esik a várostól. 
(Ezt kigúnyolva a kecskeméti színházban az 1880-as években Miért csak füttyent a vonat Nagykőrö-
sön? címmel mutattak be humoros darabot). 1857-ben ezen a vonalon utazott Ferenc József és Erzsébet 
királyné, és az újdonság vonzásában vonattal közlekedtek a három város híres tanárai és az akadémiku-
sok is, hiszen - Jókait idézve - „akkoriban a fél Akadémia Nagykőrösön lakott". Csaknem egy évtize-
dig itt tanított Arany János is. Vele és más tanárokkal, tankönyvírókkal is szinte napi kapcsolatban állt a 
kecskeméti nyomda vezetője és tulajdonosa, Szilády Károly, a könyvekre, borokra és műveltségre egy-
aránt igényes, európai látókörű polihisztor. 

A „Háromváros" elnevezés sokáig élt a köztudatban, még akkor is, amikor a hajdani együttműkö-
désnek már az emléke is elhalványult. Hozzájárult ehhez a XVIII-XIX. század egyik híres református 
iskolai tankönyve, az egykori nagykőrösi tanár, Losontzi Hányoki István által összeállított Hármas Kis 
Tükör is, amely így említi e településeket Pest, Pilis és Solt vármegye verses ismertetése során: Jtt va-
gyon Czegléd is, Kőrös, Kecskeméttel,/ Gazdag három város veres bor szüretteF'. Váczy János Az Oszt-
rák-Magyar Monarchia írásban és képben (1901) Háromvárosról szóló fejezetét így kezdi: „Nincs Ma-
gyarországnak más három városa, melynek oly egy fonna történeti fejlődése volna, mint Cegléd, 
Nagy-Körös és Kecskemét városoké". Még a XX. század elején Kecskeméten megjelent kiállítási kata-
lógusok, naptárak is természetes módon ezt a kifejezést használták. 

A közös hagyományok feledésbe merülése és a három alföldi mezőváros más-más irányú fejlődése 
1950-ben kezdődött, amikor Pest megye déli részéből és Bács-Bodrog megye északi részéből létrejött a 
mai Bács-Kiskun megye Kecskemét székhellyel, míg Nagykőrös és Cegléd Pest megye része maradt. 
Az új közigazgatási határ - a gazdasági és politikai tényezőkkel együtt - hatásos elválasztó tényezővé 
vált, és lassan a köztudatból is kikopott az elnevezés a „három város" identitással együtt. 

Az elmúlt években történészek, néprajzkutatók, múzeumi munkatársak igyekeztek visszahozni az 
elfelejtett elnevezést és tudatosítani a hajdani valós összetartozást, amely a felsoroltakon kívül meg-
nyilvánult az építészetben, a városképben, a népművészeti alkotásokban és a helyi hagyományokban is. 
A Nagykőrösön zajló Honismereti Akadémia kiváló alkalom lehet a résztvevők számára a Háromváros 
szellemi és tárgyi kulturális örökségének felfedezésére. 

Székelyné Körösi Ilona 

A XIX. századi magyar köznemes tárgyi 
világa a tápiószelei Blaskovich Múzeumban 

Botanikailag is érdekes, szép park övezi azt az 1906-ban épült klasszicizáló, két toronyszobával el-
látott úrilakot, amit 1911-ben a Blaskovich testvérpár vásárolt meg. Ebben található a tápiószelei 
Blaskovich Múzeum, amely az ország egyetlen, a második világháborút berendezésében is sértetlenül 
átvészelő köznemesi kúriamúzeuma. 

Blaskovich György és János 1912-ben költözött a Felső-Tisza vidékéről vissza rokonai közelébe, a 
Tápió-mentére. A fivérek tápiószelei kúriájukba magukkal hozták azt a családi mügyüjteményt is, ami-
nek becses darabjait a reformkortól kezdve három generáció gyűjtött össze. 

ABIaskovich-család története későn induló, de nagy ívet ígérő, mégis tipikusan magyar köznemesi 
családi pálya. Első ismert őse a török kiűzése után, a XVIII. század fordulóján társadalmi rangban, elő-
képzettségben és hivatali pozícióban ott tűnt fel, ahol a Grassalkovichok. A párhuzamos indulást sze-
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mélyi és családi kapocs is erősítette. Blaskovich Sámuel (1670-1738) Grassalkovich Juditot, a későbbi 
Grassalkovich Antal herceg és kancellár még vagyontalan nővérét vette nőül. Az 1712-ben megszerzett 
nemesi levél után 1848-49-ig egy szük másfél évszázadon át birtokszerző, birtokgyarapító, nemesi vár-
megyei közhivatalokat viselő, katonáskodó és jól házasodó generációk váltják egymást. Birtokaik 
Hont, Nógrád, Borsod, Heves és Pest vármegyében voltak, s ezekben a megyékben viseltek tisztségeket 
is: aljegyző, szolgabíró, főszolgabíró, alispán és táblabíró rangban. A birtokrészek gyarapodása a XIX. 
század közepéig jellemző házasságok révén. Vásárlás útján a Kubinyiaktól, Almássyaktól, Podma-
niczkyaktól került Blaskovich kézre birtok. A dédszülő, Blaskovich Józsefi 1772-1848 k.) kezében öt 
vármegyére kiterjedő jelentős köznemesi uradalom volt. Öt nemcsak jól gazdálkodó, de müveit, széles 
látókörű embernek ismerték. Ezt mutatja az a tény is, hogy a Ludovika Akadémia alapítására 1000 fo-
rintot adományozott, majd támogatta Széchenyi István tervét, a magyar lóversenyzés megteremtését. 
Fiával, Blaskovich Bertalannal együtt 1828-ban a Pesti Gyep aláírói között volt. Erre alapozva jött létre 
Tápiószentmártonban a Blaskovich-ménes. Ebben született 1874-ben Kincsem, a verhetetlen magyar 
csodakanca, a lóversenyzés egyetemes történetének legendás alakja. 

György és János ágán a család birtokszerző és aktív hivatali, politikai közszereplése a magyar sza-
badságharc leverését követően megtorpant és leállt. Az 1806-1850 között élt Blaskovich Gyula, akinek 
rövidre szabott élete a magyar „táblabíró világ" korszakát fogja át, összefoglalója lett a család megelő-
ző történetének és elindítója egy újabb száz esztendős családi tevékenységnek, a műgyűjtésnek. 
Blaskovich Gyula származása, neveltetése, iskolái, életvitele, pályája jellegzetesen köznemesi. Jogot 
végzett, majd öröklött Heves megyei birtokán gazdálkodott, közigazgatási hivatalt vállalt 1837 és 1845 
között a tarnai járás főszolgabírója, később Heves vármegye alispánja. O vetette meg a családi műgyüj-
temény alapjait azzal, hogy 1848 tavaszán festményeket, metszeteket és egy lószerszámot vásárolt 
Pyrker János László egri érsek hagyatékából. Miután Blaskovich Gyula a forradalom ügye mellé állt, 
Kossuth Lajos őt, a megyei első alispánt már főispánnak tette meg. Blaskovich Gyula a megye vezető-
jeként nemcsak feladatokat vállalt a nemzetőrség megszervezésében, hanem jelentős anyagi áldozato-
kat is hozott. Blaskovich főispánt a szabadságharc bukása megviselte, visszavonult birtokára, de az 
egészsége olyannyira megrendült, hogy a következő évben meghalt. 

Halálával a családi kollekció Gyula nevű fiára szállt, aki nagy becsben tartotta - mi több - tovább is 
gyarapította apja hagyatékát. Segítségére volt ebben sógora, Máriássy Béla történetíró, aki - miután 
örökösök nélkül maradt - minden történelmi ereklyéjét neki ajándékozta. A mügyűjteményt létrehozó 
második generáció képviselője, ifjabb Blaskovich Gyula (1843-1911) az erki birtok eladása (1883) és 
egy kis szegedi kitérő után 1887-ben családjával együtt Nagybányára költözött. Akisváros ideális ter-
mészeti és szellemi környezetet biztosított gyermekei felneveléséhez. Az idősebb fiú, György 
(1878-1960) a nagyhírű Magyar Királyi Állami Főgimnáziumban érettségizett 1896-ban. Ezt követően 
jogi akadémián tanult, ahol 1901-ben diplomázott. Testvére, János (1883-1967) is Nagybányán végez-
te elemi és középiskoláit. 1901-ben gimnáziumi érettségi vizsgáját itt tette le, majd 1901 és 1904 között 
a magyaróvári mezőgazdasági akadémián tanult. 

A tápiószelei múzeum története két szálon indult. Az egyik szál a Blaskovich György János régésze-
ti tevékenysége, amelyet a Tápiószentmártonban 1923-ban előkerült szkíta fejedelmi pajzsdísz: az 
aranyszarvas, majd a tápiószelei szkíta temető feltárása (1938-1953) fémjelez. 

Másik szál a Blaskovichok műgyűjtése, amelynek kezdete a nagyapa, Blaskovich Gyula nevéhez fű-
ződik. Fia, ifjabb Gyula szerepeltette először nyilvánosság előtt a magánygyüjtemény (Nagybánya 
1889, Budapest 1896) néhány értékes darabját. Az unokák, Blaskovich György és János tudatos munká-
val fejlesztették tovább az öröklött anyagot. Ennek eredményeként értékes képző- és iparművészeti kin-
csekkel sikerült tápiószelei otthonukat gazdagítaniuk. Szerényen éltek, szigorú beosztással különítették 
el azt a pénzt, amit a műkincsek vásárlása mellett a tápiószelei régészeti ásatásokra fordítottak. A 
Blaskovich testvérek életmódja és életfelfogása bizonyította: úrnak lenni nem pénz- és jólét kérdése, 
hanem emberi tartás és erkölcs. Nem volt gazdag kastélyuk, palotájuk, kúriájuk kicsi volt, nem hivalko-
dó. Mütárgygyüjtésük nem kincsgyüjtés volt, hanem a múlt tárgyi emlékeken keresztül történő megis-
merése, megismertetése és megőrzése. A Blaskovich testvérek életművének értékét helyesen jelzik ba-
rátjuk, László Gyula régészprofesszor szavai: gyűjtemény méltón viseli a »Nemesi kúria a XIX. szá-
zadhun Blaskovich-gyűjtemény« címet, mert a maga neméhen páratlan gazdagságban őrzi a reform-
kori magyar nemesség legszebb hagyományait. Megmutatja, hogy kiváló egyéniségeiben, nem a szegre 
akasztott kard talmi dicsőségében éltek, hanem a haza és a nép gazdagítása volt a céljuk." A tápiószelei 
Blaskovich testvérpár 1940-ben megnyitotta műgyűjteményét a nyilvánosság számára, amiből 
1947-ben a Magyar Nemzeti Múzeum segítségével állami közgyűjteményt, a MNM Múzeumi Gyűjtő-
helyét szervezték meg. 1952-ben ebből alakult meg a Tápiószelei Múzeum. 

A Blaskovich-fivérek által alapított múzeum hat szobájában a haladó magyar köznemesség kultúrá-
ját és tárgyi emlékeit bemutató enteriőr kiállítás látható. A magyar táblabíró világot idéző állandó kiállí-

55 



tás egyedülálló tükre e réteg lakáskultúrájának, mindennapi életének. A Nemesi kúria a XIX. században 
című tárlat páratlan gazdagságban őrzi a köznemesség tárgyi emlékanyagát. Fogadó, szalon, ebédlő- és 
dolgozószobájában szinte az egykori élet elevenedik meg. E helyiségek bútorzatának nagy része a XIX. 
század különböző évtizedeiből származik. A bútorok korban, stílusban és kivitelük minőségében a szo-
bák berendezéséhez, a kor tárgykultúrájának jellegéhez és a volt tulajdonosok konszolidált ízléséhez 
igazodnak. 

A kúria főbejárati helyisége kettős funkciót lát el, a vendégek fogadása mellett az ebédlő feladatát is 
betöltötte. A fogadóhelyiség falát vadásztrófeák, vadászattal kapcsolatos festmények, fegyverek és fel-
szerelési tárgyak díszítik. Ezek hűen tükrözik a nemesi életforma egyik jellegzetes szórakozási szoká-
sának, a vadászatnak a tárgyi világát. E szobában találjuk a szkíta aranyszarvas galvano-másolatát. 

A XIX. században épült arisztokrata palotáknak, köz- és kisnemesi kúriáknak, de a módosabb pol-
gárházaknak is fontos helyisége volt a társas élet, a vendégfogadás színtere, a szalon. A tápiószelei 
Blaskovich kúria legreprezentatívabb terme az empire szalon. Berendezésének meghatározó eleme a 
XIX. század közepéről származó empire ülőgarnitúra, amelyet harmonikusan egészít ki a rokokó irat-
szekrényke és vitrin, a késő barokk házioltár, valamint az ugyancsak empire, rózsafából készült női író-
szekrény. A szalon falát Kisfaludy Károly, Barabás Miklós, Györgyi Giergl Alajos, valamint 
XVII-XIX. századi olasz és németalföldi mesterek alkotásai díszítik. 

A Blaskovich kúria harmadik szép enteriőrje a nappali szoba. A női szobának is tartott nappalinak 
elengedhetetlen berendezési tárgya volt a varróasztalka. Tápiószelén ezt a funkciót egy gömb alakú var-
rószekrényke töltötte be. Ez az 1800-as évek elejéről származó biedermeier bútor szépen illeszkedik a 
hatdarabos, kárpitozott ülőgarnitúra által meghatározott biedermeier szoba látványához. A táblabíró vi-
lág szimbólumának is tekinthető a pipafüstbe burkolózó, karosszékben üldögélő nemes alakja, így ezen 
életstílus jellegzetes tárgyi emléke a pipa. A tápiószelei kúria nappalijában mindkét tárgy míves darabja 
megtalálható. A XIX. század második felében diófából készült az a reprezentatív pipatartó szekrényke, 
ami a Blaskovich családi pipagyűjtemény használati darabjainak őrzésére szolgált. A toronyszobában 
áll az a bőrborítású, állítható támlájú olvasó karosszék, amit a szakemberek „első vonalbeli európai ran-
gú bútordarabként" aposztrofálnak. A szoba üvegszekrényében XVI-XIX. századi ötvös remekek, fala-
in hasonló korú olasz, németalföldi, német és magyar festők munkái láthatók. 

Az empire szalon részelte (Gócsa Mihály felvétele) 
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A nemesi kúriák elengedhetetlen helyisége a férfiszoba, a dolgozó. Ennek léte a XIX. század magyar 
nemesi társadalmában először a személyes igényesség mutatója volt. A század második felében a társa-
dalmi elvárás motiválja a szellemi foglalatosság színterének kialakítását. A tápiószelei kúria dolgozó-
szobájának a berendezésében az empire és biedermeier egymásba hajtásának jellegzetes formavilága 
jelenik meg. E helyiségben találjuk a családi könyvtárat és a mügyüjteményt létrchozó-múzeumalapító 
három generáció portréanyagát. 

A következő helyiség tárgyai a XVIII. század hangulatába viszi a látogatót. A történeti szoba pa-
raszt-barokk faragású írószekrénye mellett Rákóczi-korabeli díszes főúri lószerszám és nyeregtakaró, a 
méltóságos fejedelem olajképe, farkas-kacagányos kuruc vitéz, kuruc csatajeleneteket ábrázoló festmé-
nyek és XVII-XVII1. századi fegyverek segítik az időutazáshoz a látogatót. A XVIII. századból való 
családi festett faláda őrzi a különlegesen szép fegyvergyűjtemény egy részét. E helyiségben sorakoznak 
a majd 200 darabos pipagyüjtemény legszebb darabjai. Az ország második legnagyobb pipagyüjtemé-
nyét őrzi a tápiószelei múzeum, köztük különlegesen szép XVIII-XIX. századi tajték, fa és különleges 
anyagokból készített darabokat csodálhat meg a látogató. 

A kúria hatodik szobája a Blaskovich család tagjainak emlékanyagát őrzi. A múzeumalapító testvér-
pár gyermekkori játékai és Blaskovich György huszáregyenruhája kíséretében találjuk Réti Istvánnak 
az idősebb fivérről 1901-ben Nagybányán készített kitűnő portréját. A múzeumi gyűjtemény különle-
gességei közé tartozik a híres, veretlen versenylónak. Kincsemnek az emlékanyaga. E híres paripa 54 
versenyen indult és 54 győzelmet aratott. A családi gyűjtemény érdekességei még a vadászati emlékek, 
különösen az 1908-ban és 1911-ben a Kárpátokban elejtett négy medve bőre. 

A tápiószelei kúriába lépve különös, barátságos érzés érinti meg a látogatót: az otthon érzése. A fo-
gadó, a nappali, a szalon és a dolgozószoba alapján egy társadalmi réteg sokoldalú érdeklődéséről, a 
„mindent gyűjtő" család több nemzedéken keresztül felhalmozott kincseiről alkothatunk képet. Itt min-
den tárgy a családtagokhoz kötődik, és ahol lehetséges volt, ott a lakrészek eredeti berendezését őrizték 
meg. 

A múzeumalapító Blaskovich fivérek tápiószelei kúriája már magában őrzi a kitágult látóhatárú, a 
nemzet jövőjét átformáló feladatokban részt vett nemesség szellemi és tárgyi örökségét. Ez az otthon a 
monumentális pátosz helyett a bensöség, a visszavonulás meghitt formáit mutatja, a tulajdonosok más 
szellemű irányultságát villantja fel. Személyük a magyar polgárosult köznemességnek olyan reprezen-
tánsai, akiknek életvitelét, mindennapjait a modern mentalitás jóvoltából már a tudományok, a művé-
szetek, a régmúlt kutatása és tisztelete töltötte ki. Szellemiségük máig ható ereje, a nemzedékeken át 
megőrzött tárgyi örökségük bizonyíték erre. A tápiószelei Blaskovich kúriamúzeum olyan gyöngysze-
me kulturális örökségünknek, amire európai viszonylatban is büszkék lehetünk. 

Gócsáné Móró Csilla 
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Alag község megalakulása és első évei 
A XX. század első évtizedében Alag elérte a fejlettség azon szintjét, amely alkalmassá tette a telepü-

lésrészt az önállósulásra. Az erőteljesen növekedő lakosságszám és a megtelni látszó tréningtelep adta a 
törekvés alapját, amelyet a Magyar Lovar Egylet is támogatott. Egyre terhesebb volt minden lépésüket 
Dunakeszi elöljáróságával egyeztetni, amely nem mindig vette szívesen az újabb és újabb igényeket. A 
lóverseny viszont megkövetelte a fejlesztést, mert az alagi lakórészen még alig épült ki az infrastruktú-
ra. Végül 1910. február 28-án Dunakeszi község képviselőtestületi közgyűlése engedélyezte Alag levá-
lását. Az ülésen megállapították a két község közötti határvonalat, amely a vasút-Rákóczi út-Hunyadi 
út vonala lett. Alag északi határát a Széchenyi utca jelentette, így a tetétleni paradicsomföldek Dunake-
szinél maradtak. A községgé válással április 18-án foglalkozott Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye köz-
gyűlésének illetékes bizottsága és támogatásáról biztosította a kezdeményezést. A levéltári források 
szerint a végső szót a belügyminisztérium mondta ki május 18-án, ekkor került sor az új község nevé-
nek megállapítására is. 

A már önálló Alag község képviselő-testülete virilis és választott képviselőkből július 11 -én megala-
kult. Az elöljáróságot tíz nappal később választották meg, amelynek első tanácsülésére 1910. július 
27-én került sor. Ezen jelen volt Molnár Gyula, Galó György, Kleiszner Rezső, Pirk Géza, Márkus Já-
nos, Plachy Lajos és Hajnal Jenő. A község bírója Molnár Gyula lett, aki a keszthelyi gazdasági akadé-
mián végzett és 1891-től a lovaregylet alagi birtokainak pálya- és gazdasági intézője volt. O a bírói tisz-
tet egészen haláláig, 1939-ig viselte. Helyettesei Kleiszner Rezső és Galó György voltak. A főjegyzői 
tisztet Hajnal Jenő nyerte el, aki közigazgatási végzettséggel rendelkezett. Hajnal a fővárosi gyakorno-
ki évek után 1901-ben került Dunakeszire, ahol előbb segédjegyzőként, később adóügyi jegyzőként 
dolgozott. O szintén haláláig, 1932-ig viselte tisztségét. 

A község élére tehát kipróbált és a lovaregylethez közelálló vezetők kerültek. Az elöljáróságnak el-
sők között meg kellett szerveznie az oktatást a hatályos törvény szerint. A községi elemi iskola igazga-
tójának Pongrácz Antalt nevezték ki. Mivel iskolaépület nem volt, a lovaregyleti kápolna melletti isko-
lateremben és a Kossuth utca 12. szám alatt lévő Kotsy-házban folyt a tanítás. Utóbbiért 300 korona 
bérleti díjat fizetett a község Ludwigh Rezsőnek. Az iskolapadokat csekély összegért a fővárosból sze-
rezte be Salkovits Károly képviselő. A szervezések miatt a tanítás csak 1910. október 1 -jén indult meg. 
Nyilvánvaló volt, hogy az iskolának saját épületre lesz szüksége, továbbá a községháza megépítése is 
sürgető feladat. A képviselő-testület ugyanis Pretzner Imre zsoké Batthyány utcai villájában tartotta 
üléseit, de a közigazgatás megszervezése is lehetetlen volt községháza nélkül. A képviselő-testület 
ezért 1910. október 16-án úgy döntött, hogy megveszi a dr. Ostváth Albert és neje tulajdonában lévő 
1783 négyszögöles telket, amely Alag központjában, a Szent Imre tér mellett állt. Itt kívánták felépíteni 
a községházát a jegyzői lakással és az új iskolát. Az adásvételi szerződést még novemberben aláírták a 
felek, a területért a község 17 830 koronát fizetett. Az építkezésre több építésztől is érkeztek ajánlatok, 
melyek közül az 1911. április 5-ei ülésen Goldberg Simonét fogadták el. Az ajánlat alapján a községhá-
za és a jegyző lak 75 048 koronába, az iskola épülete pedig 37 208 koronába került. Az építkezés hamar 
megindult és valamivel több, mint egy évet vett igénybe, így a községházát és az új négy tantermes is-
kolát 1912-ben adták át. (Az építész Goldberg egyébként valószínűleg már az építés idején Alagon élt, 
háza a Mihály utcában a mai napig áll.) 

A község első teendői között szerepelt a szemét elhelyezése is. Ebből a célból a képviselő-testület 
1910 őszén megvásárolta Szabó József pestújhelyi lakos 333 négyszögöles földjét, ahol szemétgyűjtő 
telepet és dögkutat létesített. További fontos feladat volt a községi piac megnyitása, hogy ne kelljen Du-
nakeszire átjárni a mindennapi szükségleti cikkekért. Az új piac nyitásával kapcsolatosan 1911. május 
11-én az alábbi hirdetményt tették közzé: ,Alag község elöljárósága közhírréteszi, hogy az alagi napi 
piac f . évi június hó 3-án reggel 8 órakor fog megnyílni. A piac a Fóti úton a gróf Batthyány utca torko-
latánál van, a vasúti állomástól 5 percnyi távolságra. Az árusítás díjmentes, helypénzt fizetni nem kell. 
A piac minden nap nyitva tartatik, a vásárló közönség azonban szerda és szombati napokon fogja töme-
gesebben szükségletét beszerezni. ... Tájékoztatásul megjegyezzük, hogy a községben termelő lakosság 
nincs és a vásárló közönség főképpen trainerektöl, jockeykből, lovászokból, állami, államvasúti, magán 
és gyári hivatalnokokból és alkalmazottakból áll, akik minden szükségletüket az alagi piacon szerzik be, 
és akiknek fogyasztása jelentékeny. A piacra élelmi cikkek hozhatók, nevezetesen: zöldségfélék, burgo-
nya, gyümölcs, méz, tej, tejtermékek (túró, tejfel, vaj, sajt), tojás, baromfi, malac, hal, stb." 

A piacon még 1911 novemberében megnyílt a községi hússzék és vágóhíd. Az árakat az elöljáróság 
határozta meg, a hentes a havi fix fizetése mellé a forgalom 3%-át jelentő prémiumot és napi 1 kg húst 
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kapott. A hússzék mellett állt a községi jégverem, amelyben az élelmiszerek hűtését szolgáló jeget áru-
sították. A jeget télen a Dunából termelték ki és letakarva tárolták. A piac közelébe később italmérés, 
valamint szatócsbolt és cipészmühely is telepedett. Alag másik szolgáltató központja a hidnál álló bolt-
sor volt, amelyet hivatalosan Keresztény Szövetkezetek Központi Fióküzletének hívtak, de a helyiek 
csak „Szövi"-nek neveztek. Ebben a több üzletet magába foglaló, a Fóti és a Csomádi utca sarkán álló 
épületben volt Hadi Fülöp fűszer- és csemegeüzlete, valamint egy cukrászda. Az idő során a szövi fo-
lyamatosan bővült. 

Az 191 l-es év történéseihez tartozik a község első pénzintézetének megalapítása. A Fóti út 2. szám 
alatt álló Alagi Takarékpénztár gyors megalakulásának egyik nyilvánvaló oka, hogy Alagon a lóver-
senyzés miatt több jómódú ember is letelepedett. A pénzintézet vezetője Szlatónyi Béla volt, legna-
gyobb betétesei közé tartozott a Magyar Lovar Egylet, az Úrlovasok Szövetkezete és maga Alag köz-
ség. 

Az 1910-es népszámlálás szerint Alag lakossága 1624 főt számlált és a népesség rohamosan növe-
kedett. Számos terület ekkor került kiparcellázásra, amelyeken új utcák nyiltak. Ilyen volt a Rákóczi út 
egy része, ahol 85 darab 200-240 négyszögöles telket parcelláztak a tízes évek elején. A terület Arany 
Sándor királyi járásbíró és lánya tulajdonában állt, és több mint a fele szőlővel volt beültetve. A telkeket 
elsősorban tisztviselőknek ajánlották, de kifejezetten kerestek kereskedőket és iparosokat is. A keresett 
szakmák között volt ács, asztalos, bádogos, borbély, ékszerész, fodrász, kőműves, kalapos, kertész, 
órás, orvos, pék, szabó, szobafestő, szűcs, szappanos, minden szakmából 2-3. Érdekes, ahogy a telkeket 
ajánló brosúrában miként csábították ide a letelepedni szándékozókat:, Alagon a pórnép elenyésző cse-
kély számban lakik; elöljárósága és képviselőtestülete kizárólag műveltebb egyénekből és ezek közt in-
telligens iparosokból áll" 

A parcellázásokkal a nagy közműhálózatok kiépítése is elkezdődött. A község szerződést kötött a 
Phöbus társasággal a villanyvilágítás bevezetésére. A társaság 50 éves kizárólagos jogot nyert a szol-
gáltatásra, cserébe ingyen biztosította a település közvilágítását. A villanyhálózatot 1912 szeptemberé-
ben helyezték üzembe. Alag ugyanabban az évben a lovaregylettel karöltve önálló vízmü-társulás meg-
alapítása mellett is döntött. A víz és csatorna beruházásokra összesen 250 ezer koronát szántak, amely-
nek következtében Alag az első tejes egészében vízvezetékes község lett az országban. 

A község vezetésének ezeken felül voltak olyan nagyratörő elképzelései is, amelyek azonban soha-
sem valósultak meg, mint például, hogy kihozzák az újpesti villamost Alagra. A villamos a kereskedel-
mi miniszter 39412/911. számú engedélye alapján a korábbi újpest-rákospalotai végállomásról indult, 
és az alagi versenypálya, a Dunakeszi-Alag állomás, valamint a Fóti út érintésével a Kossuth úton át 
egészen az alagi községházáig közlekedett volna. Ezzel lényegében a szomszédos nagyvárossal, Új-
pesttel és rajta keresztül a fővárossal is közvetlen összeköttetésbe került volna a község. A tervből gaz-
daságossági okok miatt nem lett semmi. Megvalósult viszont egy másik fejlesztés: a Magyar Királyi 
Államvasutak 1912-ben a készülő járműjavító miatt új megállót épített Újdunakeszi néven, ami a mos-
tani gyártelepi állomás. Ezzel párhuzamosan viszont megszűnt a 154. számú őrháznál, a Rákóczi út vé-
gén lévő megálló, amely hátrányosan érintette az alagiakat. Az utcák tehát épültek és szépültek. Ez 
utóbbi törekvést elősegítette a községi elöljáróság azon intézkedése is, miszerint 1912 nyarán ezer utca-
név- és házszámtáblát rendelt a budapesti Langer és Rózsa cégnél. 

A községgé alakulás inspirálóan hatott a helyi közösségekre. Sorra alakultak a különböző civil egye-
sületek, amelyek egymással versengve kívántak valamit hozzátenni Alag életéhez. Már a különválás 
évében, 1910-ben. 64 tag részvételével megalakult az Alagi Sport Egyesület (ASE) itj. dr. Osváth Al-
bert járásbíró elnökletével. Az első évben szinte csak a tenisz aratott sikert a tagok között olyannyira, 
hogy 191 l-ben már meg is rendezték az első teniszversenyüket, amelyet három pályán bonyolítottak le. 
A szakosztály vezetője Reeves Baby volt. A sportágak között csakhamar megjelent a korban gyorsan 
terjedő football is. Kezdetben a lóversenypálya közepén alakítottak ki egy kezdetleges labdarúgópályát, 
majd az alagi piac melletti területen találtak maguknak helyet, ahol öltözőket is építettek. A szakosz-
tályt Hajnal Pál irányította. Telente a teniszpályákat korcsolyapályává alakították át, ahol a korai esté-
ken carbidlámpákkal világítottak. A pálya mellet egy hatalmas kokszkályha állt, ahol a kísérők is mele-
gedhettek. A korcsolyaszakosztályt is Hajnal Pál vezette. 

Az ASE talán legkomolyabb szakosztálya a galamblövő volt, amelynek ifj. Mravik Pál volt a veze-
tője. A galamblövő versenyeket a lóversenypálya közepén rendezték, ezeken általában komoly mezőny 
jött össze. A korabeli Vácz és vidéke c. lap az 1912. július 14-ei versenyről azt írta, hogy százak voltak 
jelen, és az indulók között szép számmal voltak angliai, ausztrál és amerikai lövészek is. Egy-egy ilyen 
alkalommal 5-600 galamb került terítékre. Ugyanez a lap tudósított az egyesület 1912. augusztus 4-én 
tartott közgyűléséről, amelyből megtudhatjuk, hogy tervbe vették a vívó és az evezős szakosztály meg-
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alakítását is. A cikkből az is kiderül, hogy kik játszottak szerepet az ASE vezetésében. A már említett 
elnökön és szakosztályi vezetőkön kívül Molnár Gyula alelnökként (Alag község bírája), Pongrácz An-
tal titkárként (az iskola igazgatója), Bajnok Géza jegyzőként. Fries Ferenc szertárosként, valamint 
Kleiszner Rezső, Gerő Ferenc, Hajnal Jenő, Kotschy Viktor, Őszi Kornél és Závodszky Pál választmá-
nyi tagként szerepelt. Szintén az újságból tudhatjunk meg, hogy 1912. augusztus 14-én háromhetes te-
niszversenyt szerveztek Alagon, valamint azt, hogy az ASE fürdőkabinokat létesített a dunakeszi Du-
na-parton. 

A nyüzsgő sportéletnek hamar vége szakadhatott, mert a következő évből már nincs adat az egyesü-
let életéről. Egy évre rá viszont (1914. március 1.) megalakult az Alagi Sport Club (ASC). Az új és a ré-
gi klub szervezői között nincs átfedés, és egyenlőre nem tisztázott, hogy van-e összefüggés az egyik 
egyesület eltűnése és a másik megjelenése között. Az ASC labdarúgó csapattal indult. A csapat pályája 
Alagon a mai Szilágyi-Bocskai-Munkácsy utcák által határolt területen feküdt. Ez a telek Planner 
Alfréd tulajdonában állt, aki a kor egyik leghíresebb trénere és istállótulajdonosa volt. A klub a pálya 
melletti Kellner vendéglőben alakult meg, amely egyben a csapat szertára és öltözője is volt. Az első 
garnitúra mezre is a kocsmáros adott kölcsön, amelyet egy jótékonysági bál bevételéből fizettek vissza 
neki. A csapat első hivatalos meccsét 1914. március 15-én játszotta a korabeli élvonalban is vitézkedő 
URAK (Újpest-Rákospalotai Atlétikai Klub) ellen. Az eredmény ennek megfelelően vendéggyőzelmet 
hozott: a tartalékcsapatok meccsén 5-1 -re, az első csapatok találkozóján pedig 6-0-ra nyertek a jóval ta-
pasztaltabb fővárosiak. A vereség azonban nem vette el az ASC kedvét, és a következő évtizedekben 
számos szép eredményt ért el a klub az alsóbb osztályokban. A csapat mindvégig megmaradt amatőrnek 
és jótékonysági bálok, színielőadások valamint táncmulatságok rendezéséből tartotta fenn magát. 

Ez időben komoly problémát okoztak a településeken a tüzesetek és ez alól Alag sem volt kivétel. 
Akkoriban a tűzoltóságnak nem volt országosan szervezett hálózata, a településeknek maguknak kellett 
elhárítaniuk a vészhelyzeteket. Ezért olyan önkéntes tűzoltó egyesületek alakultak, akiknek tagjai - na-
pi munkájuk mellett - vállalták a szolgálatot településük védelmében. Ilyen egyesület alakult Dunake-
szin 1903-ban, majd Alag önállóvá válásával az új községben is. Az egyesület neve Alagi Önkéntes 
Tűzoltó Testület lett, és már valószínűleg 1910-ben zászlót bontott. A tűzoltók jószerivel saját maguk 
tartották fenn a szervezetüket, mivel a község csupán kis összeggel tudta támogatni tevékenységüket, 
az állam pedig egyáltalán nem adott ezekre a feladatokra pénzt. Az egyesületek ezért jótékonysági este-
ket, tűzoltóbálokat rendeztek, amelynek bevételéből felszerelést, egyenruhát vásároltak. 

A tűzoltókon kívül több közhasznú egyesület is alakult. Ilyen volt az Alagi Polgári Kör, amely 1912. 
május 19-én alakult meg a Thieme vendéglőben. Az alapítók között találjuk Reichenberger Józsefet, 
aki az 1928-ban Dunakeszin felállított Hősi emlékmű egyik készítője, valamint Kedvessy Görgyöt, aki-
nek családja a 20-as évektől kezdve két évtizeden át a Pavilont bérelte és működtette. A Kör számos jó-
tékonysági akciót szervezett a községben, első sorban a szegény gyermekek ruháztatását, taníttatását 
karolta fel. Nem tisztázott még, hogy csak névhasonlóság állt fenn, vagy szervezeti összefonódás is volt 
közte és a szintén akkor működő Alagi Polgári Dalkör között, amely Szántó Béla karnagy vezetésével a 
járás első számú énekkarának számított. További jelentős civil társulat volt az Alagi Reform Asztaltár-
saság is, akik a fent említett tűzoltóktól kezdve, a község szépítésén át számos nemes ügyet támogattak. 

A Pest Megyei Levéltár őrzi azt a dokumentumot, amelyből megtudhatjuk, hogy hány ló volt tré-
ningben Alagon az első világháború előtti években. Az 1912 márciusában keltezett állatösszeírás sze-
rint: 47 mén, 123 csikó, 82 kanca, 130 kancacsikó, 67 herélt felnőtt és 9 herélt csikó volt Alagon, azaz 
összesen 458 ló. A lóállomány mellett 326 sertést, 62 szarvasmarhát és 45 kecsét írtak össze a község-
ben. Az arányok nyilvánvalóan eltértek egy átlagos település adataitól és jól mutatják a település arcu-
latát. 

Alag község hivatalos iratai között kutatva az 1912-es esztendőnél előkerült egy, a későbbiekben je-
lentőssé váló alagi személy neve is. Ebben az évben lett ugyanis a községi vezetőség tagja - aljegyző-
ként - Závodszky Géza, aki évtizedekig hűségesen szolgálta községét. Később, 1920-től Závodszky 
adóügyi jegyző lett, majd két évtized után átment Dunakeszire, ahol Bohunka Lajos főjegyzőt helyette-
sítette, később maga lett a község főjegyzője. Az alagi közélet meghatározó személyiségévé váló 
Závodszky Géza a Szent Imre templom építésében való közreműködéséért Pápai Érdemrendet kapott. 
Sírja a régi alagi temetőben található. 

Az 1913-as évben ismét felütötte fejét az ázsiai kolera. A község vezetése elrendelte a szükséges 
köztisztasági intézkedéseket: kitakarították és fertőtlenítették a községi árkokat és az üzlethelyiségeket. 
A lovaregylet területén járványkórházat állítottak fel, amelyben állandó betegápoló szolgált. Felállítot-
tak egy járványbizottságot, amelynek tagjai között ott találjuk a lovaregylet állatorvosát Weiszer Fri-
gyest és Ulreich Nándor állomásfőnököt is. Az intézkedéseknek köszönhetően a kolera nem okozott 
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komolyabb gondot a községben. A levéltári iratok szerint a megbetegedések csak szórványosak és 
könnyű lefolyásúak voltak. A szomszédos Újpest már nem volt ilyen szerencsés, mivel ott több halálos 
áldozatot is szedett a kór. 

1914 júniusában még nagyra törő tervei voltak a községnek, mert 30 ezer korona hitelt vett föl a Fóti 
út építésére Pretzner Imrétől, aki a kor egyik legnevesebb zsokéja volt. A hosszú távú tervezést azonban 
gyorsan keresztül húzta a szarajevói merénylet (június 28.) és az azt követő első világháború, amely 
Alag fejlődését is jelentékenyen visszavetette. 

Csorna Attila 

Pesti „magyaros" divat 
a két világháború között 

Trianon után a magyar politikai és kulturális elit felismerte, hogy Magyarországnak csak a kultúra 
segítségével vannak kitörési esélyei a válságából. A megoldására született meg a Klebelsberg Kunó ne-
véhez kötődő kulturális egység elve és az 1920 után újra meghirdetett kultúrfölény programja, amely 
szerint „a magyar hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét 
naggyá". Ez a klebelsbergi kultúrpolitika, illetve a keresztény-nemzeti értékek terjesztése nagyban tá-
maszkodott a magyar társadalom középosztályára, amelynek segítségével valósította meg elképzeléseit 
a Bethlen-kormány.1 

A két világháború között kialakult új ideológiai rendszer nagy hatással volt a magyaros mozgalmak 
és viseletek újbóli megerősödésére, amelynek központja Budapest lett. „A magyaros ruhamozgalom 
feladatát tehát abban kel! megjelölnünk, hogy a magyaros jellegű öltözködés, a nemzet széles rétegének 
ízlését sajátságosan nemzeti jellegű színek és formák félé fordítsa. Mivel az öltözködés területén a nem-
zetijellegeket színében, vonalaiban a parasztság őrizte meg a legjobban, a magyaros ruhamozgalom is 
a népviseletek tanulmányozása alapján kívánja a mai magyar divatstílusát kialakítani. A ruha 
stílusának mindenekelőtt meg kell Jelelnie a korszerű követelményeknek, a mai és a városi élet-
formának"2 Ennek hatására terjedt el az 1920-as években, még a hazánkban élő nemzetiségiek körében 
is, egy magyaros ünneplő viselet, amely a lánykák esetében fehér buggyos ujjú blúzt, piros selyem fű-
zött mellénykét, pruszlikot, fehér ráncolt szoknyát alul nemzeti színű csíkkal, zöld selyemkötényt, a fi-
úk esetében zsinóros mellényt, nadrágot és fehér inget jelentett.3 

A két világháború között, magyaros jegyeket tartalmazó ruhákat elsősorban Fries Erzsébet, F. 
Haranghy Erzsébet, Farnadi Feigl Ilona és Szúnyoghné, később Zsindelyné Tüdős Klára tervezett. Kö-
zülük Zsindelyné Tüdős Klára az Operaház jelmeztervezője, a korszak magyaros ruhatervezésének 
egyik legjelentősebb alakja, akinek tervezői munkája az 1970-80-as, de még a 90-es években is számos 
divattervező munkáját inspirálta. Ruhatervcibcn a néphagyományt helyezte előtérbe. ,v4 ruha vagy 
anyagban, vagy vonalban, vagy dekorációban legyen magyaros, de sohasem mindhárom egyszerre,"4 

1937-ben nyitotta meg Pántlika nevű divatszalonját Budapesten, a Kristóf tér 6. szám alatt. Magyaros 
ruhaterveit nagyban inspirálta Erdély visszacsatolása, a székely népművészet felfedezése és a Gyön-
gyösbokréta mozgalom által megismert és közzétett népviseletek. Szövetruháinak anyaga népi kézi-
munkákból készült, vagy a nyári textilanyagokat díszítette magyaros mintákkal. Személyesen utazott 
Erdélybe és gyűjtötte össze a népi hagyományokon alapuló mintákat. magyar nő sajátos lényét leg-

jobban a magyaros öltözködés fejezi ki. Mint ahogy a magyar ember összeforrott azzal a földdel, ame-
lyet már ősei is műveltek, úgy ragaszkodik az igazi magyar asszony azokhoz a formákhoz, amelyek a 
magyar népművészetből fakadtak, és amelyeket ősanyáink is viseltek. [...] A magyar ruha független a 
napi divattól, a múltban gyökeredzik. A magyaros ruha ellenben a nagyvilági, a mindenkori divathoz 
alkalmazkodik." 

Tüdős Klára a magyaros viseleteknek négy típusát különböztette meg: a történelmi magyar viseletet; 
a népi motívumokat felvonultató magyar viseletet; olyan magyar viseletet, amely nagy vonalaiban a 

1 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó. Bp., 1999. 128. 
" Újváry Béla: A magyaros ruhamozgalom és a népviselet. Bp., 1930. 
1 F. Dózsa Katalin: A magyar ruha feltámadása. Népviselet és napi divat a harmincas években. Rubikon 1988/7. 

48. 
4 F. Dózsa i. m. 49 50.; Varga Marianna: Magyar népviseletek régen és ma. In: Néprajz mindenkinek 1. 

Tankönyvkiadó. Bp., 1982. 5. 
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nemzetközi divatot követi, ugyanakkor 
anyagában vagy díszítésében magyar; és 
végül, ami formájában magyar és lehető-
leg a népi viseletet vagy a történelmit kö-
veti.5 

1933-tól Ferenczy Ferenc belügymi-
nisztériumi titkár és Tüdős Klára nevé-
hez fűződött - erősen Hitler-ellenes éllel 
- a Magyaros Öltözködési Mozgalom 
Országos Bizottságának megteremtése, 
amely olyan tervezői pályázatokat írt ki, 
amelyeknek az volt a célja, hogy a ma-
gyar történelmi, illetve népviseleti for-
mákat és díszítéseket egyeztesse az ak-
kori divattal. E ruhaversenyekkel lett is-

mert Nagyajtay Teréz, F. Haranghy Erzsébet, Tedesco Juci vagy Farnadi Feigl Ilona. Főleg a fiatalok 
közösségi eseményeire, illetve diákoknak terveztek egyedülállóan szép öltözeteket. Ekkor született 
meg a „kismagyar", egyszerű sujtásos fekete dolmány (a negyvennyolcas atilla korszerűsítése) feke-
te-fehér sárközi hímzéssel díszített nyakkendővel. A nőknek ehhez hasonló kiskosztümöt terveztek né-
pi hímzett ingblúzzal. Ezek a ruhák a főúri díszmagyar helyett bármikor viselhetőek lettek. A magyaros 
ruhamozgalom tíz év alatt hatalmas fejlődésen ment keresztül, munkájukról a korabeli folyóiratok 
(Muskátli, Tündérujjak, Új Idők, Magyar Nők Lapja) folyamatos tájékoztatást adtak. Legnagyobb sike-
rük az iskolai egyenruhák kialakításában és a kézimunka oktatás magas színvonalának megteremtésé-
ben volt.6 

Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter feleségének kezdeményezésére megindult a magyar női 
egyesületek egy táborba tömörülése. 1940. március 7-12. között mutatkozott be az Egyesült Női Tábor: 
,JLddig faluról hozták városba a nemzeti viseletet. Most visszaviszik a falunak ezt a viseletet. Mégpedig 
azoknak a falvaknak, ahol elrejtették a régi, szép népi viseletet. Es semmitmondó modern ruhákban 
járnak a lányok és az asszonyok. A divatbemutatón szebbnél szebb modelleket vonultattak föl. Egysze-
rűtől, a kevés pénzből kiállítható ruhától, a drága hímzéssel díszített selyem toalettekig gazdag 
változatát láthattuk a szép ruháknak."1 Országszerte egyre népszerűbbé váltak az Egyesült Női Tábor 
divatbemutatói. Az egyesület. Tüdős Klára szervezésében, 1940. február 22-23-án rendezett nagysza-
bású ünnepség keretében ruhabemutatót, amelyen számos, mind formailag, mind díszítésében, olykor 
anyagában is népi és nemesi ihletésű, modern, száz magyar női ruhadarab vonult fel.8 A Párizsi Divat 
1940. decemberi számában így szólnak a divatbemutatókról: Jdáig nagyrészt francia minták és francia 
eljárások alapján gyártották nálunk is a nyári textilanyagokat, most új, ragyogóan magyaros minták és 
alapanyagok segítségével végre megszületett a magyar imprimé [...] Édesek és ragyogóan derűsek a 
magyar »dirndlik«, rokolyák, amelyeket a kertben, otthon, sétára egyformán fel lehet venni [...] A ma-
gyar imprimék mintái egyszerűségükben is nagyon hatásosak. A magyaros esküvő volt a bemutató 
slágere: húsznál több fehér, és színes brokátból készült magyar ünneplőruha, menyasszonyi asszony -
koszorúslány — és gyermekmodell vonult fel taps közben. A mennyasszony fehér brokátszoknyához 
színes, rózsás hímzett fehér brokátderekat viselt, hozzá gyöngyös torockói pártát és nagy fehér magyar 
csipkefátyolt."9 

A megújított magyar női viselet hazánkban széles körű társadalmi elismerést aratott. Az 1930-as 
évek végére az „úri középosztály" hölgyeinek ruhatárában egy-két magyaros ruha, blúz, kosztüm feltét-
lenül kellett, hogy legyen, hiszen az estélyi ruhától a teniszruháig mindenféle ruhadarab készülhetett 
magyaros ízlésben. A Nö Divat című lap 1935-ben már azt jelentette, hogy Jlletékes helyről nyert 
értesülése szerint a Kormányzó Úr Főméltósága magas színe előtt magyar ünneplő ruhában bármely 
alkalommal, úgy férfi, mint nö megjelenhet."l0 A megújított magyaros női viselet sikerét az eredmé-
nyezte, hogy nemcsak a díszmagyar, hanem a népviselet formáit és díszítő elemeit is próbálták egyez-
tetni a napi divattal. 

5 Csipes Antal: Divattükör. Osiris Kiadó. Bp., 2006. 288., 290. 
6 Fehérváry Krisztina: A népi és a nemzeti viselet a divatban. Magyar Demokrata, 2005. 16. sz. 
7 Csipes i. m. 288. 
8 Csipes i. m. 291. 
9 Máthé Klári: Hogyan öltözködjünk? Híd, 1941. május 6. 32. 

10 F. Dózsa i. m. 49. 

Szüreti ünnepi viselet 
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A férfiak öltözeténél azonban 
nem sikerült a „nemzetesítés". A ter-
vezők ugyanis nem tudtak mást ten-
ni, mint a modern szabású zakókat, 
pantallókat zsinórozással díszíteni, 
amire ráillett Jókai Mórnak a kiegye-
zéskori keverékruhára tett humoros 
megjegyzése: „Pisli ungarisch, pisli 
deutsch" (Kicsit mágyár, kicsit né-
met). A magyaros viseletek külföld-
ön is sikert arattak, például a Femina 
nevü francia divatlap címlapján Pá-
rizs és Olaszország mellett Budapes-
tet tüntette fel a téli divat egyik cent-
rumának. 1937-ben pedig Franklin 
Simon magyaros ruhákkal rendezte 
be New York-i áruházának kirakatait, 
amelynek óriási sajtóvisszhangja 
volt, még a dél-amerikai újságok is 
beszámoltak róla. " Magyaros ruha az elemi iskolában 

Ferenczy viseletünk külföldi terjesztése érdekében Londonban és Varsóban magyar bált rendezett, 
ahol a prominens személyiségek magyaros ruhákban jelentek meg." A magyaros ruha divatja Párizst 
sem hagyta érintetlenül: magyaros ruha Párizs diktálta divatos ruha, amelyen magyaros hímzés, 
szálhúzás, smokolás, sujtás, zsinórozás, vagy más magyar rajzú, vagy vonalú disz van. Magyarossá 
azonban nemcsak a dísz teheti a ruhát vagy a kabátot, hanem a szabás is." 

A magyaros ruha Párizs diktálta divatos ruhaként aposztrofálásának oka, hogy számos magyaros 
modell került Párizsból Magyarországra. Ugyanis amikor Mezőkövesden és Hortobágyon járt a híres 
francia divattervező, Elsa Schiaparelli és Molyneux kapitány, nagyon megtetszett nekik a helyi népvi-
selet gazdag motívumkincse. A következő évadban tervezett kollekciójukon érezhető volt a magyar ha-
tás, és így került vissza a „magyaros ruha" Magyarországra. ,Molyneux, a világhíres divatkreátor nem-
csak Pesttől volt elragadtatva, hanem a magyaros divattól is. A leghíresebb magyarruha-kreátor, 
Szunyoghné Tüdős Klára, Kristóf tér 6. szám alatti, most megnyílt (1936-ban) Pántlika szalonjában 
csodálja meg a szebbnél szebb magyar stílusú ruhákat. Eredetileg csak tanulmányozni akarta őket, de 
annyira megtetszett neki, hogy két kreációt, egy g\'apjas, szőttes csikós-sportkabátot és egy szür-
vagdalásos síkabátot azonnal meg is vásárolt, és magával vitt." Elsa Schiaparelli szintén Tüdős Klára 
által tervezett számos ruhakreációt vásárolt, amelyek közül nem egyet maga is viselt, ilyen volt egy kis 
parasztos báránybőr kabátka.'" 

Nemcsak a mindennapi viseletben jelentek meg a magyaros ruhák, hanem az 1920-as és az 1930-as 
években a katonaság és az iskolai oktatás is célul tűzte ki a magyaros ruhák, formaruhák használatát, 
ezzel is erősítve elsősorban az iskolában a magyar nemzeti identitást. 1933-ban először Ferenczy Fe-
renc a Társadalmi Egyesületek Szövetsége (TESZ) keretében pályázatot hirdetett a magyar alapanyag-
okból készített ruhákra. A divatverseny nagy sikert aratott, több mint 200 modell érkezett be. Az elemi 
iskolákban egyre jobban elterjedtek a magyaros formaruhák. A fővárosban egyre több iskola alakította 
ki magyaros formaruháját, sokan szakítottak a rakottszoknyás matrózruhával. Az iskolai ruhák ebben 
az időben többnyire sötétkék színűek voltak, ezért a magyaros formaruhák is ebben a színben készültek. 
Az iskolai ruhák anyaga télre szövet, nyárra vászon és száda volt.13 1934-ben Hóman Bálint kultuszmi-
niszter adott ki körlevelet a magyaros iskolai formaruhák tervezésére. 

A magyaros öltözködési mozgalom az 1930-as évektől felerősödő jobbratolódással párhuzamosan 
egyre inkább politikai színezetet kapott. 1938-ban kezdett kicsúszni Ferenczy kezéből az irányítás, s az 
eredetileg civil mozgalom kormányzati vezetés alá került. 1939-ben a Baross Szövetség Női Tábora ál-
tal rendezett ruhakiállításon már csak keresztény szabók vehettek részt. A magyaros ruhamozgalom né-
metellenes iránya háttérbe szorult és szélsőséges fajvédő érzelmek kifejezője lett. „Ennek ered-
ményeként a magyar viselet soviniszta, fasiszta bélyeget kapott méltatlanul, hiszen nem tehet arról, 
hogy a nemzeti, történeti hagyományokat embertelen eszmék szolgálatába állították 

Bagyinszky Marianna 

" Fehérváry Krisztina: A ncpi és a nemzeti viselet a divatban. Magyar Demokrata, 2005. 16. sz. 
12 Csipes i. m. 290. 
" Ferenczy Ferenc. A magyaros ifjúsági ruhák. Bp., 1935.; Csipes i. m. 287. 
14 F Dózsa i. m. 50. 
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Érdy János élete és munkássága* 
Érdy János eredeti családneve Luczenbacher, a 

Belgiumból származó Luczenbacherek leszárma-
zottja. A család alapítója, Luczenbacher Mihály 
1688 körül már Szob település lakója volt, valószí-
nűleg 1686-ban a Duna bal partján Buda ostromá-
hoz felvonuló Miksa Emmánuel választófejedelem 
csapataival érkezett a Dunakanyarba. A Szobon le-
telepedett családalapító szegény halászként keres-
te kenyerét. A családot mindvégig nagy gyermek-
áldás kísérte, ebből következően népes leszárma-
zási ágak alakultak ki, közülük az egyik, amelyből 
a Luczenbacher János féle ág meggazdagodott, és 
a kiegyezés után Magyarország egyik legjelentő-
sebb nagyiparos családja lett. Az iparban, közleke-
désben és kereskedelemben szerzett vagyonuk ré-
vén a gazdasági élet mellett a politikában is megje-
lentek, 1878. február 21-én „szobi" előnévvel ne-
mesi rangot nyertek. 

Luczenbacher - Érdy János 1796. szeptember 
19-én született Szobon, Luczenpacher József és 
Czeczkó Mária harmadik gyermekeként, tizenegy 
testvér között. Édesapja (hibás néven anyaköny-
vezték) korán meghalt, ezért a családfenntartás az 
édesanyára maradt. A nehéz körülmények között 
élő család segítségére sietett a főági nagybáty, 

Luczenbacher János, s biztosította a kis János taníttatását. A rendkívül vallásos családnak jó kapcsolata 
volt a helybeli plébánossal, Palsovics Antallal, későbbi pozsonyi kanonokkal, aki korán felismerte a fiú 
tehetségét és javasolta támogatását. Luczenbacher János Vácon és Esztergomban kezdte el a gimnáziu-
mi tanulmányait, majd papi pályára készülve a nagyszombati bencés gimnázium tanulója lett. Itt ismer-
hette meg a jelentős magyar nyelvű legendagyüjteményt, amely későbbi ismertetése révén, róla elne-
vezve, Érdy-kódex néven vált közismertté. 1815-ben belépett a bencés rendbe, majd Pannonhalmán 
folytatta tanulmányait, 1817-ben már a győri akadémián hallgatott bölcseletet Szeder Fábián igazgatása 
mellett. Döntő fordulatot hozott életében, hogy kilépve a rendből, 1821 -ben jogi doktorátust szerzett, 
ügyvéd lett, bár inkább a jogi tanszékre szeretett volna bekerülni és tanítani valamelyik főiskolán. Mi-
vel erre nem volt lehetősége, a középkori magyar történelem kutatásával kezdett foglalkozni. Ebben 
nagy szerepe volt Horváth Istvánnak, aki bevonta őt a Tudományos Gyűjtemény munkálataiba. Első 
írott müve az Elmélkedések a természeti jogtudomány állapotjáról címmel 1828-ban jelent meg a Tu-
dományos Gyűjtemény hetedik kötetében. 

Szerteágazó feladatokra vállalkozott: őstörténettel, régészettel, oklevél- és pecséttannal, de legin-
kább numizmatikával foglalkozott. Tanulmányait nagyban segítette, hogy Vereben Végh Ignác házánál 
nevelősködött, s emellett a család ügyvédje és gazdasági felügyelője is lett. Tanítványával gyakran 
megfordult Pesten, Pozsonyban, sőt Bécsben is, ahol rendszeresen bejárt kutatni az udvari könyvtárba. 

1832. március 9-én a Magyar Tudományos Akadémia levelező, szeptember 9-én rendes tagjává vá-
lasztotta. Székfoglaló beszédét 1833. január 26-án Zsigmond országlásának évsora címmel tartotta 
meg. 1834-ben bekapcsolódott az akadémia által indított Tudománytár című folyóirat szerkesztésébe, 
amelyben több tanulmánya is megjelent. 

1839-ben Pesten telepedett le, s 1840-től kezdve a Magyar Tudományos Akadémia Éremgyűjte-
ményének őrévé nevezték ki. 1846-ban József nádornak köszönhetően a Magyar Nemzeti Múzeum ré-
giségtárának őre lett, ahol 1869-ig. nyugalomba vonulásáig dolgozott. A múzeum régiségtári gyűjtemé-
nyének költöztetését és megfelelő elhelyezését is ő végezte el a teljes bcleltározásig. 1860-ban nyílt 

* A cikk alapjául Mándli Gyula 1987-ben készített díjnyertes pályamunkája: Érdy János élete és müvei 
(1796-1871) szolgált, kibővítve a mai irodalommal. A teljes kézirat hamarosan felkerül a Honismereti Egye-
sület honlapjára is. 
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meg az általa újjárendezett Éremtár és az első Kőtár. A szabadságharc bukása után feldolgozta a múze-
um kilencvenezer darabos éremgyüjtcményét. Máig alapvető és maradandó numizmatikai munkái hatá-
rozott történeti koncepciót árulnak el. 2010-ben jelent meg egyik fő müvének, az 1862-ben kiadott Er-
dély érmei képatlasszal című kiadványnak reprint kötete, jelezve annak időtállóságát. 

Érdy a Magyar Nemzeti Múzeum első ásató régészeként az 1840-50-es években folytatott kutatásai-
val úttörő munkát végzett, főként az őskor vonatkozásában: Szob, Érd. Aszód területén tárt fel leleteket. 
Úttörő szerepet vállalt a régi sírok feltárásában, a módszertan kidolgozásában. 1854-ben publikálta az 
aszódi pogány sírokról írt tanulmányát, ahol utalt szobi ásatásaira: „Hasonló sírokat fedeztek Jel 
1847-ben, Zebegény és Szob területén, a Duna meredek partján, az ottani vasút vonalának ásatásakor 
[...] hol földfúró segedelmével az aszódiakhoz hasonló három sírt találtunk és ásattunk föl" 

1837-ben ismertette a verebi sírokat, 1844-ben a kézdivásárhelyi régiségekről, 1847-ben a budai sír-
kövekről publikált, s ekkor jelent meg a korban feltűnő értekezése az Érd határában felásott pogány ma-
gyar sírokról. Érd és Százhalombatta határában elterülő vaskori sírhalmokat - korának felfogása szerint 
- ő is a hunok temetkezési helyének tartotta. 1847-ben hét halmot „lékeltetett meg", bennük kőhalmo-
kat, csontokat talált. „Tasner Antal társunk két JÖldfurót volt szíves minta után csináltatni, millyeneket 
kutatásokra Kruse is használt, és sírgödrökre egyedid ezek segedelmével akadhatott." Az ásatások pon-
tos rögzítése érdekében helyszínrajzok készítését kezdte meg: „...Injuk el Varsány Jánost is, ez szinte 
barátja a régiségnek, mérnök és mint ügyes rajzoló helyrajzot készít és máj. 3. elindultunk" - írta 
1847-ben a Magyar Académiai Értesítőben. Az eredményeit - a korban először mérnöki felméréssel, 
ásatási rajzokkal is alátámasztotta, publikációjával nagy hírnevet szerzett magának. 

A legkedvesebb munkájának tartott érdi ásatások után vette fel az Érdi előnevet. A német hangzású 
neve kortársai szerint nem állt összhangban magyar érzelmeivel, ezért az érdi ásatásai kapcsán magya-
rosította 1848. június 18-án Érdi Jánosra. Kossuth Hírlapjában 1848. augusztus 7-én Toldy Ferenc tu-
dósítása szerint: „Luczenbaclier János m. akad. rendes tag m. nemzeti muzeumi őr most már Érdi János 
nevet visel. Biztos körben odanyilatkozván a derék férfiú, hogy magyar létére idegen nevét magyarra 
kívánja fölcserélni, barátjai maglikra vállalták az átkeresztelést, sőt azonnal Érdinek nevezték el, mint 
kinek neve az érdi határban tett ásatásai és a magyarok őstörténetére nézve fő fő fontosságú fölfedezé-
seivel históriánkban valóban megnemesedett." A dualizmus korában sok jeles személy változtatta meg, 
vagy vissza nevét „i"-ről „y"-ra, pl. Jókai, Görgei, s köztük Érdi János is, aki később már az Érdy nevet 
használta. 

Az írott források kutatójaként is múlhatatlan érdemek illetik meg a magyar tudománytörténetben. Ő 
ismertette először a nagyszombati XVI. századi kódexet, legterjedelmesebb középkori prédikáció- és 
lcgendagyüjteményünket 1834-ben. Az újonnan induló Tudománytár legelső kötetében a Vegyes közlé-
sek rovatban olvashatjuk A nagyszombati codex, 1490-1527 című értekezését. Sok kódexünkhöz ha-
sonlóan, Toldy Ferenc nevezte el első ismertetőjéről Érdy-kódcxnck. 

Érdy János nevéhez fűződik a Székesfehérváron megtalált királyi házaspár. III. Béla és Antiochiai 
Anna maradványainak feltárása. 1848. december 5-én artézi kút fúrása során márvány szarkofágot ta-
láltak, amelyből egy királyné maradványai és ékszerei kerültek elő. A híradást követően „Derék régi-
ségbúvárunk. Érdi úr a honvédelmi bizottmány elnöke által Fehérvárra küldetet" - írta Kossuth Hírlap-
ja 1848. december 7-én. Ő tárta fel a második királysírt, amelyben - utólag Pauer János azonosítása 
alapján - III. liéla király és felesége csontjait találták meg. Érdy csak 1853-ban tette közzé jelentését az 
ásatásokról. (A feltárás körülményei részletesen olvashatóak Demeter Zsófia „Örvendezz királyi vá-
ros. . ." című tanulmányában a Honismeret 1999. évi 4. számában.) 

A Magyar Történelmi Társulat alapító tagjai között szintén ott találjuk, majd halála előtt e társulat 
tiszteletbeli tagjává választották: „Érdy János aggkora miatt nem tud eljárni a Magyar Történelmi Tár-
sulat üléseire, ezért önként kilép a tagok sorából. A veterán tudóst jelentős tevékenységére tekintettel 
tiszteletbeli tagnak választották és előfizetik számára a lapot." - tudósít 1870-ben a Századok folyóirat. 

1871 -ben bekövetkezett halálát a teljes magyar szellemi közélet gyászolta, életművét méltató nekro-
lógja május 21 -én a Vasárnapi Újság címoldalán jelent meg. Az Archacológiai Értesítőben június 1 -jén 
Rómer Flóris szerkesztő méltatta öt: „Nem a kora, váratlan végzés ragadá ki Érdvnket munkakörünk 
közepéből, hanem mint fáradt vándor, a nehéz utazástól pihenni ment nestort öleié át a természet 
kérlelhetlen keze! [...] Érdy János a becsületes hivatalnoknak, derék hazafinak, lankadatlan Írónak 
mintaképe volt. Kik életében ismerték, őszintén tisztelték, [...] archaeologiánkban nehéz körülmények 
közt egyik valódi úttörőnk emlékét örök tiszteletben tartandják." 

Temetésére 1871. május 12-én Budapesten került sor, a belvárosi Molnár utca 41. sz. házból kísérte 
családja örök nyugalomra, felesége Kolecsányi Borbála (házasságkötésük 1846. december 29-én volt) 
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és gyermekei: István, Kálmán, Lajos és János. Halálát követően, 1873. március 31 -én Nagy Iván, akivel 
15 éves munkakapcsolatban és barátságban álltak, ezért életét részletesen és megbízhatón ismerhette, 
olvasta fel az akadémiai emlékbeszédet róla. 

A rendszerváltás után, Mándli Gyula könyvtárigazgató javaslatára - az MTA Régészeti Intézete tá-
mogatásával Szob Nagyközség Önkormányzata a 69/1990. sz. határozatában egyhangúlag elfogadta, 
hogy a községi könyvtár neve a továbbiakban Érdy János Könyvtár és Információs Központ legyen. 
„Érdy János a XIX. század nagy tudós egyéniségei közé tartozik, a régészeti kutatások megindulásának 
korai szakaszában jelentős mértékben hozzájárult a hazai régészettudomány megalapozásához, mód-
szereinek kidolgozásához" - írta szakvéleményében dr. Torma István régész (MTA). Első emléktáblá-
ját, bronz reliefjét, amely Szabó Imre helyi szobrászművész alkotása, a szobi nagyközségi könyvtárban 
a Pest Megyei Honismereti Egyesület rendezvénye keretében avatták fel 1992. október I7-én. 

Szintén Érdy János nevét viseli két utca, egyik a szülőhelyén, Szobon, a másik pedig Aszódon, ása-
tásai emlékére. 

Székesfehérváron a Romkert bejárata mellett 1998. december 4-én Marosi Ernő akadémikus és a 
megyei közgyűlés alelnöke avatta fel a Gulyás Gyula szobrászművész által készített emléktábláját, em-
lékezve az első szabályszerűen végrehajtott ásatásra. Magyarországon ez volt az első hiteles középkori 
magyar királysír-feltárás, de sajnos egyben az utolsó is. A megyei jogú város ugyanekkor „Érdy János 
Emlékérmet" alapított, hogy a Szent István Bazilika és a Romkert érdekében tevékenykedők tudomá-
nyos, szakmai munkáját díjazza vele. 

A Pest Megyei Honismereti Egyesület 2006. december 11-én vette fel a jeles megyei születésű tudós 
nevét, akire méltán büszke lehet szülőföldje, hazája és a magyar tudományos élet. 

Mándli Gyula 

A maroslelei trafik 
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Maroslelén (Csongrád m.) a templom szom-
szédságában ma is áll egy helyi védelem alá ke-
rült köztéri emlék: a valamikori trafik. Mivel a 
szakirodalom nem utal erre a kis építményre, és 
a lelei lakosok sem tudják már, hogy mikor 
épült, családi kötődésünk miatt közöljük az 
alábbi adatokat. Nemcsak a családi visszaemlé-
kezésre hagyatkozunk, hanem levéltári forrá-
sokra is támaszkodunk (Maroslele önkormány-
zatának rendelete a helyi építési szabályzatról 
11/2006. (V.26.); Makói pénzügyigazgatóság 
iratai. Csongrád Megyei Levéltár Makói Levél-
tára VI. 101.b 152., 165., 184. kötet). 

Szakács Ferenc (1888-1957) harcolt a máso-
dik világháborúban, s hadirokkantként tért haza. 
Több sorstársához hasonlóan ő is trafik építésére 
kapott engedélyt, így épült fel a maroslelei trafik 
1945-ben. Ebben a kis üzletben árultak feleségé-
vel, Galló Annával (1896-1967) dohányt, bé-
lyeget, képeslapot, borítékot, levélpapírt, irkát, 
ceruzát, cukorkát, csokit. A trafik 1968-ig mű-
ködött. Az archív felvételen Szakács Ferencné 
és leánya, Rozália látható a kis épület előtt. 

Bodó Ferencné és Gergely né Bodó Mária 
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KRÓNIKA J 

* 

Az Erdy János Honismereti Egyesület 
A rendszerváltás kezdetén, 1990. április 24-én Budapesten tartotta utolsó ülését a Hazafias Népfront 

Pest Megyei Bizottságának Honismereti Albizottsága. A változó idő új helyzetet teremtett, lépni kellett. 
A megszűnő Népfrontnak köszönetet mondva a közel három évtizedes támogatásért és segítségért, az 
Albizottság feloszlatta önmagát és egyesületalapító-üléssé alakult. A résztvevők közös elhatározása 
alapján kimondták egy önálló, független, honismerettel foglalkozó civil egyesület létrehozását, amely 
majd az akkor már létező Honismereti Szövetség Alapszabályzatát elfogadva, annak megyei egyesüle-
teként fog működni. Meghatározták az új egyesület rövidtávú feladatait is: létre kell hozni a Pest me-
gyei egyesületet szervezetét, amely a jövőben hivatott lesz összefogni és szorgalmazni a megye honis-
mereti tevékenységét, s amelynek részt kell vállalnia a helyi honismereti egyesületek, társaságok, ha-
gyományőrző csoportok, szervezetek, helytörténeti szakkörök, közösségek megalakításának szervezé-
sében. Az alapító ülés jegyzőkönyve szerint igényt tartottak (a létrehozandó egyesület számára) a Haza-
fias Népfront Pest megyei Bizottságának honismereti tevékenységre fordítandó anyagi eszközeire, ala-
pítványi és lapindítási támogatásokra. A jelenlévők szándéknyilatkozatot írtak alá arról, hogy rövid ha-
táridőn belül el kell készíteni az egyesület alapszabályzatát és azt be kell adni a cégbíróságra. Ügyveze-
tő elnökséget választottak, amely a hivatalos előkészületeket végezte és az egyesület munkáját irányí-
totta az első közgyűlésig. 

A hivatalos bejelentés alapján egyesületünket a Fővárosi Biróság Pest Megyei Honismereti Egyesü-
let néven az 1989. évi II. törvény 15. §-ának (1) bekezdése alapján 2356. sorszám alatt a társadalmi 
szervezetek nyilvántartásába felvette. 1990. június 14-én a Pest Megyei Levéltárban tartott értekezleten 
elfogadásra került az ügyvezető elnökség által előterjesztett egyesület első Alapszabálya, amelyet a Fő-
városi Bíróság 6. Pk./63310/l. nyilvántartási számon 1991. július 2-án bejegyzett. Egyesületünk jogi 
személlyé vált, s megkezdődhetett az érdemi munka. A megalakult Egyesület első ügyvezető elnöke 
Egey Tibor, a Pest Megyei Levéltár akkori igazgatója, titkára Mándli Gyula könyvtáros lett, akinek fia-
tal kora ellenére már komoly gyakorlata volt a honismereti munkában. Az egyesület első hivatalos köz-
gyűlésére 1992-ben került sor, amelyen az ügyvezető elnökség lemondott és az új elnök Mándli Gyula, 
a titkár Kenyéri Kornélia lett. 

Az Egyesületünk tagsága részben egyéni, részben csoportos, részben pártoló tagság, akik elsősorban 
lakóhelyükön fejtik ki tevékenységüket. Tagjaink között találkozunk múzeumi, könyvtári, levéltári te-
rületen tevékenykedő szakemberekkel, történészekkel és néprajzosokkal, közművelődésben dolgozók-
kal, amatőr helytörténet-kutatókkal, honismereti szakköröket vezető pedagógusokkal, helytörténet-ku-
tatással foglalkozó geológussal, falumúzeumot vezető vasúti mérnökkel, néprajzi gyűjtéssel foglalkozó 
könyvelővel és egyetemi hallgatóval egyaránt. 

Egyesületünk fő feladata, hogy a honismereti mozgalomban tevékenykedő személyeket és csoporto-
kat módszertani tanácsokkal segítse, a megyében tevékenykedő, krónikaíró, nyelvjárási, etnikai, szoci-
ográfiai tárgy- és adatgyűjtő, feldolgozó helytörténészek, egyének és szakkörök, műemléki, múzeumi 
természet- és várbaráti, társadalmi és népművészeti hagyományokat fenntartó lokálpatrióták és közös-
ségek munkáját összehangolja, szakmailag irányítsa. Megyei programokat, találkozókat, tapasztalat-
cseréket és a Honismereti Szövetséggel közösen országos tanácskozásokat, konferenciákat, módszerta-
ni továbbképzéseket, országos középiskolai művelődéstörténeti vetélkedőket szervezünk. Mindezen 
célok megvalósítása érdekében Egyesületünk együttműködik és jó kapcsolatokat tart fenn országos és 
megyei közgyűjteményi (múzeumi, levéltári és könyvtári), művelődési és oktatási, nemzetiségi és egy-
házi intézményekkel, határon túli magyar honismerettel foglalkozó civil szervezetekkel, szakmai intéz-
ményekkel. Mindezen tevékenység legfőbb célja, hogy egyesületünk a programok megvalósításával, a 
szülőföld szeretetére való neveléssel, az önismeret és a kulturális értékek gyarapításával hozzájáruljon 
ahhoz, hogy az egyének és a közösségek cselekvő részesei lehessenek a helyi közösségeknek, végső so-
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ron a civil szféra hasznos és tartalmas szabadidős tevékenységének, hogy megőrizzék a kisközösségek 
szép és színes életének hagyományait. 

Az elmúlt huszonegy év alatt sok eredmény és tapasztalat gyűlt össze a tarsolyunkba. Átestünk az 
ujjá alakuló civil szervezetek minden gyermekbetegségén, a pénztelenség és a pályázatírás nehézsége-
in. De elmondhatjuk, hogy részt vettünk a Honismereti Szövetség működési formájának és módjának 
kialakításában, az országos elnökség munkájában. Ott voltunk a Szövetség által rendezett első, csille-
bérci Honismereti Akadémián, ahol még a Szövetség működésének jogi útvesztőiben botladoztunk. Jó 
néhány megyei és országos rendezvény házigazdái, szervezői voltunk. Tagjaink elnökségi tagokként, 
alelnökökként közreműködtek az országos elnökség munkájában, valamint folyóiratunk, a Honismeret 
szerkesztőségében. 

1991-ben Békéscsabán rendezett honismereti Akadémián ültünk le tárgyalni először a szomszédos 
megyékkel és a szlovákiai helytörténészekkel a Felső-Dunamenti Honismereti Régió létrehozása érde-
kében, amelynek eredményeként még ebben az évben Ipolyságon rendeztek tanácskozást a Honismere-
ti napok keretében. Honismereti Börzéket tartottunk és honismereti táborokat szerveztünk. 1992-ben 
(hagyományt teremtve) szerveztük meg Szobon az első, akkor még a Vidéki honismereti híradók és ki-
adványszerkesztők tanácskozása néven az első, ezután két évenként sorra kerülő Honismereti kiadvány-
szerkesztők konferenciáját, s melyekből azóta már további kettőt (1998-ban és 2006-ban) tartottunk 
meg Vácon. Ugyancsak ebben az esztendőben került sor újabb országos rendezvényre a Pest Megyei 
Önkormányzat (a Megyeháza) dísztermében, a Bél Mátyás emlékülésre. Említésre méltó, hogy nem ki-
sebb nevek szerepeltek az előadók között, mint Wellmann Imre akadémikus, vagy Várkonyi Ágnes tan-
székvezető egyetemi tanár. Ugyancsak ebben az évben rendeztük meg az általános iskolásoknak Duna-
keszin az első megyei honismereti szakköri találkozónkat, amelyet azóta több is követett. Aktivistáink, 
akik közül feltétlenül meg kell említenünk Mélykúti Csaba nevét, részt vettek a Tájak-Korok-
Múzeumok mozgalom szervezésében, ismertető füzeteinek anyaggyűjtésében és kiadásában. 1993-ban 
próbálkozások történtek egy megyei honismereti kiadvány létrehozására, ezekből azonban egy-két szá-
mon kívül, pénz és támogatók hiányában, nem jelent meg több. 

A mozgalomban tevékenykedő tagjainknak és külső aktivistáinknak lehetőséget biztosítottunk, 
hogy részt vegyenek az Országos Honismereti Akadémiák továbbképzésein, amelyek közül 1994-ben 
egyesületünk a XXII-en vendéglátó volt Vácott. 

Egyesületünk több alkalommal látta vendégül a megyei és területi döntők résztvevőit a Magyar 
Nemzeti Múzeum és a Honismereti Szövetség által meghirdetett művelődéstörténeti vetélkedőkön, ahol 
a Pest megyei középiskolás diákok mindig nagyon jól szerepeltek. Egy alkalommal (1996. Emese ál-
ma) első helyezést, két alkalommal (1998 és 2002) pedig két második és egy harmadik díjat hoztak el. 
2000-ben az Esztergom környéki Búbánat-völgyben a VII. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia 
szervezői és vendéglátói voltunk. 

A 2006. decemberi tisztújítás során új titkár (Halminé Bartó Anna) került az Egyesület élére. Ebben 
az évben nemcsak az időközben elavult Alapszabályunkat módosítottuk, de egyesületünk felvette Érdy 
János nevét is. aki Pest megye szülötte (Szob) és a Magyar Nemzeti Múzeum régész-múzeumőre, a 
százhalombattai dombok első magyarországi hivatalos ásatás vezetője és tudományos leírója, valamint 
az Érdi Kódex megtalálója volt. 

2007 márciusában Aszódon rendeztünk három napos regionális konferenciát az északi megyék (Bu-
dapest, Pest, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye) 
számára Határ menti és határokon átívelő kapcsolatok címmel. 

2008 őszén sikerült megszerveznünk a régóta tervezett megyei Honismereti barangolót, amelyet 
anyagi lehetőségeink szerint mindig más Pest megyei községben, minden évben próbálunk megrendez-
ni. Az első, igen nagysikerű vándorgyűlést Kiskunlacházán, az ottani honismereti egyesületek lelkes 
tagjaival, a helyi Önkormányzat és a Művelődési Központ és Gál Róza tagtársunk segítségével, a kö-
vetkező évben pedig Százhalombattán és Érden a két városi könyvtár közreműködésével szerveztük. 
Mindkét rendezvényre meghívtuk a Budapesti Honismereti Társaság tagjait, akikkel 2006 óta írásbeli 
együttműködési megállapodásunk van, s természetesen amellett, hogy budapestiek, Pest megyeiek is. A 
hangulat mindkét rendezvényen kitűnő volt és sok említésre méltó helyet kerestünk fel Pest megyében. 
2010-ben a pályázatok beszűkülése miatt erre nem tudtunk sort keríteni, de nem adtuk fel a reményt. 

Már negyedik alkalommal kerül sorra közös rendezvényünk a Honismeret Napja alkalmából tartott 
helytörténeti felolvasó ülés, amelynek a helyszíne a Magyar Nemzeti Múzeum Pollack-terme. Ezen a 
rendezvényen Pest megyéről és Budapestről, a közelmúltban megjelent vagy készülőben lévő helytör-
téneti munkák bemutatásával kívánunk megemlékezni és tisztelegni Bél Mátyás előtt. 
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Kitüntetettjeinkről megemlékezve soroljuk Polonyi Pétert, a honismeret nagy öregjét, alapító tagun-
kat, Gödöllő és a Galga-mente szerelmesét, Selmeczi Kovács Attilái, a Honismeret folyóirat jelenlegi 
szerkesztőjét, Csorba Csabát a magyarországi várak nagy ismerőjét, akik Bél Mátyás-díjban részesül-
tek. Szatmári Lajosi, a nagykovácsi iskolaigazgató-helytörténészt, Mándli Gyulát, egyesületünk volt és 
jelenlegi elnökét és Halminé Bartó Annát, akik a Honismereti Munkáért emlékérmet kapták. 

Mit kívánhatunk a 21. évben tagjainknak? Kívánjuk, hogy legalább ilyen eredménnyel tevékeny-
kedjenek az Alapszabályban kitűzött célokért, mindezek megvalósításához nyerjenek el minél több 
eredményes pályázatot. Kívánjuk, hogy a Honismereti Akadémia minden résztvevője érezze jól magát 
Nagykőrösön, Arany János városában, s néhány év múlva Pest megye ismét vendégül láthassa majd a 
honismeret barátait. 

Halminé Bartó Anna 

Ipolyság és Vác kulturális 
együttműködésének tíz éve 

Tíz éve, 2001. március 21-én Vácon, a Katona Lajos Városi Könyvtárban 
írták alá a váci és az ipolysági kulturális intézmények együttműködéséről 
szóló nyilatkozatot. 

2000-ben született meg az elhatározás: új utat kell keresnünk az ipolysági kulturális intézmények te-
vékenységének korszerűsítéséhez. Ennek jegyében kereste fel Pálinkás Tibor, a Honti Múzeum igazga-
tója és Solmosi Márta, az Ipolysági Városi Könyvtárvezetője a váci Katona Lajos Városi Könyvtárat és 
annak igazgatóját, Mándli Gyulát. Ugyanis napjaink eredményes intézményi munkakapcsolatának kez-
dete Mándli Gyula nevéhez fűződik, aki helytörténészként nemcsak a szobi, nagymarosi és váci hely-
történeti emlékek kutatója, hanem több mint 20 éve Hont vármegye és az Ipoly mente történelmi emlé-
keivel is foglalkozik. így került kapcsolatba az ipolysági helytörténészekkel, néprajzkutatókkal (Csáky 
Károllyal, Danis Ferenccel, Cerba Istvánnnal) és rajtuk keresztül a város többi kulturális intézményé-
nek vezetőjével. 

2001. március 21 -én jött létre az Együttműködési Szándéknyilatkozat Ipolyság és Vác közgyűjtemé-
nyeinek és művelődési intézményeinek vezetőinek aláírásával: Mándli Gyula, a váci Katona Lajos Vá-
rosi Könyvtár igazgatója, Szücsné Zomborka Márta, a váci Tragor Ignác Múzeum igazgatója és a Váci 
Múzeum Egyesület alelnöke, Varga Zoltán, a váci Madách Imre Művelődési Központ igazgatója, Pálin-
kás Tibor, a Honti Múzeum és Galéria vezetője, az ipolysági Honti Múzeum és Galéria Baráti Körének 
titkára, Lendvay Tibor, az ipolysági Pongrácz Lajos Társaság elnöke, Solmosi Márta, az ipolysági Vá-
rosi Könyvtár vezetője. 

A könyvtárak részéről nagyon tartalmas tíz évet tudhatunk magunk mögött. Az eltelt évek sok ember 
aktív munkájáról szólnak, kezdeményezésekről, kapcsolatokról azoknak a könyvtáraknak a részéről, 
amelyek bekapcsolódtak a határon átívelő szakmai munkába. A kezdeményezéshez az említett két vá-
roson kívül mások is csatlakoztak, mint pl. Léva, Érsekújvár, Komárom, Dunaszerdahely, Zselíz, Pár-
kány, Palást, valamint a határ másik oldaláról Érd, Dunakeszi, Budakeszi, Nagymaros, Szentendre, 
Szob Veresegyház. 

Néhány mondat az előzményekről! A kezdet: 1986. május 16-án a szobi Nagyközségi Körzeti 
Könyvtár író-olvasó találkozót szervezett Csáky Károly ipolysági helytörténész kutatóval, tanárral, aki-
nek ebben az időben jelent meg a Honti barangolások című könyve. A találkozó létrehozásában Halász 
Péter, a Honismeret című folyóirat szerkesztője közvetített, akinek kapcsolatai sokfelé kiterjedtek a 
Kárpát-medencében. Ugyancsak az ő javaslatára hívták meg közreműködőnek a felvidéki származású 
Szvorák Katalin népdalénekest is. A rendezvény híre nagy visszhangot keltett a településen. Az érdek-
lődőket a kíváncsiság hajtotta, miközben a politikai vezetők aggódtak a trianoni békeszerződésben el-
csatolt Hont megye felemlegetése miatt. 1991-ben a szobi Börzsöny Múzeumban megnyílt a Hont me-
gye történeti kiállítás, amelyet a szobi könyvtár akkori vezetője, Mándli Gyula készített, ezt azután ki-
bővítve az Ipolyságon megrendezett Honti Napokon láthatta a két ország közönsége. 
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Már az 1990-es évek elejétől, a rendszerváltozástól együttműködés alakult ki a könyvtári és a helyis-
mereti tevékenységben Észak-Pest megye és a szomszédos határon túli terület között. Először a szobi 
Érdy János Könyvtár és Információs Központ, majd a váci Katona Lajos Városi Könyvtár vállalt vezető 
szerepet a koordinálásban. Az 1998. évi Váci Könyvtári Napok keretében - a Hont Vármegyei Múze-
um Társulat alapításának századik évfordulója alkalmából - baráti találkozót szerveztünk a két város 
közgyűjteményeinek dolgozói számára. A rendezvényt Zsolnay Ernő, Ipolyság város polgármestere 
nyitotta meg, és jeles kutatók, helytörténészek (Csáky Károly, Hála József, Danis Ferenc) tartottak elő-
adásokat, amelyeken részt vettek a Váci Múzeum Egyesület tagjai is. Vácról közös intézményi küldött-
ség utazott a múzeumi díszközgyűlésre, amelyet az ipolysági városházán rendeztek meg. 

2001 őszén került sor az ipolysági művész, Pokorny Lajos első váci kiállításának megszervezésére a 
váci Könyvtár Galériában. A rendezvényre nagyszámú „külföldi" vendégsereg érkezett, közösen kö-
szöntöttük a festőművészt hetvenedik születésnapja alkalmából. 

2002-ben meghívót kaptunk a váci könyvtárban megrendezésre kerülő MKE Helyismereti Könyvtá-
rosok Szervezete IX. országos tanácskozására, ahol először találkozhattunk a magyarországi könyvtá-
rosok e nagy szakmai szervezetével és munkájával. 2002. július 18-án a helyismereti tanácskozás kere-
tében a Mária Valéria híd közepén írt alá együttműködési szerződést a komáromi Dunamenti Könyvtár 
és a váci Katona Lajos Városi Könyvtár a Vág-Duna-lpoly Eurorégió nevében a könyvtári és kulturális 
kapcsolatok fejlesztése érdekében. Az okirat megfogalmazta a szlovák és a magyar régió közös tervei-
nek kidolgozását és megvalósítását, a helyismereti kutatásban a munkatervek egyeztetését, a Vág-Du-
na-Ipoly Eurorégió helyismereti adatbázisának folyamatos kiépítését, valamint a kulturális és művé-
szeti kapcsolatok ápolását közös rendezvények szervezésével. 

Ez év október 4-én Csúzon, az első eurorégiós könyvtáros találkozón megalakítottuk a „Bél Mátyás 
nem beruházási Alap" nevezetű alapítványt, amelynek feladata a szlovákiai (Pozsony és Nyitra megye) 
és a magyar (Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Pest megye) együttműködés koordinálása 
és a pénzügyi háttér előteremtése pályázatok útján, illetve rendezvények, képzések szervezése. Ez a 
kezdeményezés nem új keletű, hiszen 1991 -ben a felsorolt megyék honismereti egyesületei már tervez-
tek hasonló szakmai összefogást, akkor azonban a szlovákiai könyvtári hálózat még nem volt fogadó-
képes erre. Sajnos működése mindössze három évig tartott, mert a személyi változások következtében 
tevékenysége megszűnt. 

A 2003-as esztendő kiemelkedő eredményeket hozott az együttműködésben. A Nemzeti Kulturális 
Alap Könyvtári Szakmai Kuratóriuma pályázati támogatása révén sikerült jelentős számú rendezvényt 
megszervezni, és tovább szélesíteni az együttműködést más településekkel. Az év közepén hatalmas 
munkával a két város elkészített egy közös idegenforgalmi projektet a meghirdetett PHARE CBC pá-
lyázatra. 

A korábbi rendezvényeket folytatandó, Vác önkormányzata meghívta Ipolyság vezetőit a Váci Vilá-
gi Vigalom nyári rendezvényeire. E program keretében került sor a Határon innen - Határon túl című 
kiállítás, illetve az Ipolyság egykor és most című képeslap- és fényképkiállítás megrendezésére a váci 
városi könyvtárban. Szeptember 11-én a XXII. Honti Kulturális Napok keretében Tóth Imre palóckuta-
tóval rendeztünk közös író-olvasó találkozót és bemutattuk új könyvét, a Mesél a palóckirályi. Október 
8-án a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezetével közösen Honti Honismereti Napot 
tartottunk Ipolyságon, a Magyar Közösségi Házban. Lendvay Tibor, a Pongrácz Lajos Társaság elnöke 
köszöntette a vendégeket, bemutatta a civil szervezet székházát, amelyet jelentős magyarországi támo-
gatással sikerült megvásárolni és felújítani. A tanácskozáson részt vettek a szlovákiai és a Pest megyei 
könyvtárakban dolgozó szakemberek, egyesületi vezetők is. Solmosi Márta, az Ipolysági Városi 
Könyvtár igazgatónője ismertette az intézmény történetét, munkáját, a város kulturális életének jellem-
zőit. Mándli Gyula a határ menti együttműködésről beszélt, kiemelve a könyvtárak lehetőségeit és fel-
adatait. Decemberben Mándli Gyula váci könyvtárigazgató az Ipolyság Város Díját vehette át polgár-
mesterünktől, amelyet városunk képviselőtestülete ítélt oda a díjazottnak a városunkkal való többéves, 
főleg kulturális együttműködésért, e kapcsolatok látványos fejlesztéséért. 

2004 márciusában Vác és Ipolyság polgármesterei testvérvárosi szerződést írtak alá, amely hivata-
lossá tette a két város közötti kapcsolatokat, a közös munkát a kultúra, sport és az élet egyéb területein 
is. Hogy ez a szerződés létrejöhetett, ahhoz nagymértékben hozzájárultak a két város intézményei kö-
zött már addig is élő szakmai és kulturális kapcsolatok. Az ipolysági könyvtár mellett a lévai, érsekúj-
vári. komáromi, párkányi, zselízi könyvtárak is bekapcsolódtak a határon átnyúló közös munkába. A 
rendezvények mellett ajándékkönyv csomagokat kaptunk Vácról, Érdről. Szentendréről, Szobról és 
Nagymarosról. A váci könyvtár rendszeresen eljuttatta könyvtárunkba a váci sajtótermékeket is. Az 
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ajándékkönyvekből több kiadványt átadtunk az iskolai könyvtáraknak és járásunk több falusi könyvtá-
rának. 

2004. április 30-a és május 1 -je, az európai uniós csatlakozás napja alkalmából tartott ünnepi rendez-
vénysorozatot a két város közösen szervezte meg. Vácott a Madách Imre Művelődési Központban a 
polgármesterek elhelyezték Vác testvérvárosainak címereit és zászlóit. Az épület előtti ünnepélyes 
zászlófelvonás után Bóth János polgármester a csatlakozás jelentőségéről beszélt, majd a történelmi 
egyházak képviselői megáldották az új Európa-harangot, amely délben kondult meg először, hirdetve 
egy új korszak kezdetét. A küldöttségek ezután megkoszorúzták Géza fejedelem és Szent István szob-
rát. Délután az ipolysági főtéren, a szabadtéri színpadon folyamatos kultúrműsor zajlott, helyi és váci 
fellépőkkel, a városháza épületében pedig a határ két oldaláról érkező politikusokat, polgármestereket 
fogadták a város vezetői. Éjfél előtt sokezres tömeg várta fáklyákkal és zászlókkal a parassapusztai ha-
tárállomásnál a történelmi pillanatot, amikor jelképesen lebontják a határt. A magyar és a szlovák nem-
zetiszínű szalagok átvágása után felhangzott a magyar, szlovák és az Európai Uniós himnusz, majd az 
óriási üdvrivalgás. Örömünnep volt ez, sok ember szemében lehetett könnyeket látni, olyan élmény, 
amelyet egy életen át sem lehet elfelejteni. 

2004 nyarán a magyar könyvtárosok világtalálkozójára került sor Budapesten, amely alkalomra 
megjelent a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros c. szakmai folyóirat hatodik száma, ebben olvasható Mándli 
Gyula cikke A váci és ipolysági közgyűjtemények szakmai együttműködésének története és eredményei 
címmel. A beszámolóban 1986-tól olvashatunk a határon átnyúló helyismereti munkáról. Szeptember 
17-én a Honti Kulturális Napok keretében fotókiállítással egybekötött könyvbemutatóra került sor a 
Simonyi Lajos Galériában, ahol Fejér Zoltán: A fény szerelmese c. könyvét mutattuk be, Dulovits Jenő, 
ipolysági származású tanító, fényképész életéről. Novemberben a váci könyvtár szervezésében Kemen-
cén megrendezett összejövetelen vehettünk részt, amelyen az eddig közösen kialakított munka fonto-
sabb állomásait értékeltük, és a további időszakra állítottunk össze munkatervet, beleértve a közös pro-
jektek kidolgozásának a lehetőségeit is. 

2005 áprilisában három ciklusban megrendezett Európa Uniós szakmai továbbképzésre került sor 
Vácon, majd Szobon és végül Ipolyságon. Szakképzett előadók beszéltek az uniós információs bázi-
sokról, az információs pontok munkájáról, a pályázati lehetőségekről. Május 25-én pedig a váci könyv-
tár könyvtárosai és a lévai könyvtárosok látogattak cl az ipolysági könyvtárba, hogy a könyvtárköltöz-
tetés után megtekintsék az intézmény új részlegeit. Június 12-én a váci Juhász Gyula Általános Iskolá-
ban N. Tóth Anikóval író-olvasó találkozón találkozhattak a diákok. A XXV. Honti Kulturális Napok 
rendezvényei között Sellei Zoltán előadóművész József Attila műsoros délelőttje került megrendezésre 
az ipolysági gimnáziumban. 

2006 januárjában Danis Ferenc: Ipolyság c. könyvének bemutatóján vettünk részt a váci könyvtár-
ban, nyáron pedig író-olvasó találkozó volt a váci Madách Gimnáziumban Német Zoltán szlovákiai 
magyar íróval, költővel, irodalomkritikussal, aki a szlovákiai kortárs irodalomról beszélt a diákoknak. 
Július 28-án megállapodás született Vác, Ipolyság és Selmecbánya között az idegenforgalom, turizmus 
fellendítésére vonatkozóan. Az együttműködés aláírására Ipolyságon került sor. Novemberben a váci 
könyvtár és az ipolysági múzeum baráti köre szervezésében Bartók Béla emlékünnepséget tartottunk az 
ipolysági könyvtárban, amelyen Hála József és G. Szabó Zoltán előadása hangzott el. 

2007 januárjában a váci könyvtárban került sor az elmúlt év rendezvényeinek értékelésére és az éves 
munkaterv kidolgozására. A tervezet kidolgozásánál jelen voltak az intézményvezetők, Ipolyság város 
elöljárója, Lendvay István mérnök valamint a művelődési osztály vezetője, Kolev Adrién és Vác város 
alpolgármestere, Molnár Lajos. Áprilisban a váci könyvtár szervezésében vettünk részt az őrségi szak-
mai tapasztalatcsere programban. Tartalmas két szép napot töltöttünk együtt. Július 12-én Szegeden a 
Magyar Könyvtárosok Égyesülete 39. ülésén Solmosi Márta a határon átnyúló szakmai kapcsolatok 
építéséért az MKE Emlékérmét vehette át Bakos Klárától, az MKE elnöknőjétől. Augusztus 13-án az 
Ipoly Nap keretében mutattuk be Tóth Imre: Ipolymenti palóc tájszótárának új. második, átdolgozott 
kiadását. Októberben a váci Katona Lajos Városi Könyvtárban szakmai rendezvényre került sor, ennek 
célja a digitalizált kiadványok bemutatása az Arcanum és a Pytheas kiadók munkáin keresztül, vala-
mint a fotógyüjtemények digitalizálása, amelyet Cservenák Péter fotós gyűjteménye alapján ismerhet-
tek meg a könyvtárosok. November elején a zselízi Városi Könyvtárban találkoztak a könyvtárosok, 
ahol a határon átívelő könyvtárosi kapcsolatok szlovák nyelvű dokumentuma került aláírásra, a hónap 
végén pedig az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtárban a szakmai együttműködési nyilatkozat ma-
gyar nyelvű dokumentumát írták alá a szlovákiai Nyitra megyei és a magyarországi Pest megyei könyv-
tárak képviselői. 
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2008. február 13-án a megala-
kulásának 60. évfordulóját ünnep-
lő Ipolysági Városi Könyvtár szak-
mai napot rendezett, amelynek ke-
retében a könyvtár 60 évéről hall-
hattak előadásokat a résztvevők, 
valamint a Honti Múzeum könyv-
tára mutatkozott be érdekes kiad-
ványokkal, régi dokumentumok-
kal. Március 19-én a visegrádi ki-
rályi palotába látogatott a szakmai 
kollektíva, majd a nagymarosi 
könyvtárban tettek látogatást j ú n i -
us 11 -én a váci könyvtárban Vác 
és Ipolyság testvérvárosi tapaszta-
latairól, a határmenti együttműkö-
désről tanácskoztak, s zárásként 
„Schengeni kerti partit" tartottak 
a könyvtár udvarán. November 

19-én a Pest Megyei Könyvtárban került sor egy szakmai találkozóra, amely reneszánsz hangver-
sennyel kezdődött és a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum megtekintésével fejeződött be. 

2009. június 17-én a Pest Megyei Könyvtárosok Egyesülete visegrádi könyvtáros napján Szilágyi 
Márta, az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár igazgatónője és Solmosi Márta, az Ipolysági Városi 
Könyvtár vezetője rangos kitüntetésben részesült, ugyanis az MKE elnöke. Bakos Klára a Pest Megyei 
Könyvtárosok javaslatára mindkettőjüknek átadta azt a díszoklevelet, amely bizonyítja, hogy a két 
szlovákiai magyar könyvtárost az MKE tiszteletbeli tagjává választotta. November 25-én került sor az 
Ipolysági Városi Könyvtárban a határon átnyúló kapcsolatok jegyében a könyvtárosok szakmai rendez-
vényére, ahol a jelenlévők nevében - nyugdíjba vonulása alkalmából - megköszöntük az eddigi munkát 
Herczeg Miklósnénak, a váci könyvtár igazgatóhelyettesének. Az Ipolysági Városi Könyvtár köszönő 
levelet nyújtott át a jelenlévő könyvtárak képviselőinek, megköszönve az eddigi közös munkában való 
részvételt Vác, Érd, Szentendre, Nagymaros, Dunakeszi, Budakeszi, Érsekújvár, Léva, Párkány és Pa-
lást településeknek. 

2010. január 20-án Mándli Gyula vehette át Ipolyság város díszpolgári kitüntetését. A városi képvi-
selőtestület egyhangúan szavazta meg ezt a kitüntető címet Ipolyság kulturális mecénásának, aki a vá-
ros 12. díszpolgára lett. Április 7-én szakmai kirándulásra került sor Zólyomba a Eudovít Stúr Megyei 
Könyvtárba, ahol a Lőcsei Pál fafaragómester műveinek kiállítását tekintettük meg, valamint a XIII. 
században épült Szt. Erzsébet templomot. November 8-án részt vettünk a Katona Lajos Könyvtárban 
megrendezett K. Lubczyk - G. Lubczyk: Emlékezés, lengyel menekültek Magyarországon 1939-1946. 
című könyvének bemutatóján. November 13-án került sor Ipolyságon az ipolysági kanászhangverseny 
100. évfordulójának rendezvénysorozatára, amelyen fellépett a Magyar Dudazenekar, G. Szabó Zoltán 
és dudás barátai, a Szlovák Dudászenekar, és bemutatásra került Hála József - G. Szabó Zoltán: dudá-
soknak, kanászoknak közibiil, közibül..." című helytörténeti kiadványa. Az említett rendezvény ugyan-
ezen a napon megrendezésre került Vácon is. December 15-én Korpás Pál tanár úr 70. születésnapjára 
emlékeztünk az Ipolysági Városi Könyvtárban, ahol Mándli Gyula beszámolóval, fotóanyaggal méltat-
ta a nemrég elhunyt képviselő kulturális intézményekkel kapcsolatos munkáját. 

2011. április 27-én a Váci Múzeum Egyesület közgyűlésén a Váci Értéktárban került sor a Tragor 
Emlékérmek átadására. Az Ipolyság-Vác közötti kulturális kapcsolatok ápolásáért és fejlesztéséért Da-
nis Ferenc nyugalmazott ipolysági iskolaigazgató, aki a napokban töltötte be nyolcvanadik életévét, ve-
hette át az elismerést. 

Tennészetesen az említetteknél sokkal több rendezvényre került sor az elmúlt évtized alatt, itt első-
sorban a könyvtári kapcsolatokról esett szó. Meg kell még említeni, hogy 2011. május 18-án a két or-
szág intézményvezetői találkoznak a helytörténeti munkák megtárgyalására, május 23-án pedig a két 
testvérváros: Ipolyság és Vác képviselőtestülete közös tanácskozáson újítja meg az együttműködési 
szerződésüket. 

Solmosi Márta 

A zólyomi szakmai út résztvevői, 2010. 



A szlovén-magyar kapcsolatok hétköznapjai 
A Honismeret 2011/1. számában írás jelent meg Székely András Bertalan tollából, a Magyar-szlovén 

kapcsolatok a rendszerváltás óta, különös tekintettel a nemzetiségekre címmel elhangzott szentgotthár-
di előadása. Az alábbiakban ennek néhány gyakorlati vonatkozását ismertetem olyan új, alig vagy egy-
általán nem ismert mozzanatok közreadásával, amelyek hasznosan árnyalják az említett írás által föl-
vázolt képet. 

Rádióhír: Szombathelyen immáron 19. alkalommal írták alá a sokoldalú együttműködési megálla-
podást Vas, Zala és Lendvavidék közigazgatási vezetői 2011. március 10-én.1 

Térben és időben is kissé vissza kell mennünk az előzmények megértéséhez. Még az első világhábo-
rú előtt Magyarországhoz, azon belül pedig Zala megyéhez tartozott Lendva és környéke, azaz a mai 
Muravidék, amelynek egyik települése Pcklenica-Bányavár. Az itteni kőolajkibúvásról először Kitaibel 
Pál írt 1806-ban, 1848-ban pedig Gyika őrnagy csapata ezzel a nyersolajjal kente be a fölgyújtott mura-
szombati hidat, hogy elvágja az utat a Magyarországra, Zala megyére törő horvát Jellacsics csapatai 
elől.2 

Az ipari méretű kőolaj-és földgázbányászat a Trianon utáni Magyarországon Bázakerettyén kezdő-
dött el 1937 őszén. A Dunántúli Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat bázakerettyei üzemében 1964 
szeptemberének első vasárnapján, azaz a Bányásznapon a lendvai kőolaj- és földgázbányászokat, vala-
mint feldolgozókat látták vendégül a zalai sorstársak. A bőséges ebéd ledolgozására a közeli és a határ 
menti lovászi üzem tekézőivel gurítottak egy nagyot: golyót és sört egyaránt. Egy év múlva Lentiből, 
majd a zalai Salomvárról érkezett labdarúgók mérkőztek meg egymással.1 

Az 1960-as évek lényeges eseményei közé tartozott, hogy a muraszombati Franc Sebjanics szer-
kesztésében a szombathelyi Kerekes László, Palkó István, Vörös János és a zalaegerszegi Ferencz Győ-
ző közreműködésével megjelent 1961 -ben a magyar-szlovén, 1969-ben pedig a szlovén-magyar kisszó-
tár. Ugyanekkor kezdtek kialakulni a szombathelyi szerkesztésű. Vas, Veszprém és Zala megye által ki-
adott Eletünk című antológia és a muraszombati Dialogi folyóirat közötti kapcsolatok, amely kapcsola-
tok újraélesztésére 2010-ben tett kísérletet a megjelenésének 15. évfordulóját ünneplő zalaegerszegi 
Pannon Tükör szerkesztősége. 

Dr. Szigethy István jogász 1967-ben zalaegerszegi sakkozók csapatának tagjaként kereste föl 
Lendvát, ahol azzal a dr. Hajós Ferenccel ült egy asztalhoz, aki aztán az önálló Szlovén Köztársaság el-
ső magyarországi nagykövete lett. Amikor 1993-ban a magyar országgyűlés a két független állam kö-
zötti alapszerződésről tárgyalt, a jogász akkor képviselőként, a lendvai Hajós Ferenc pedig nagykövet-
ként ült az Országházban. Hamarosan a szlovén nagykövet Zalaegerszegen, Szigethy Istvánnal közösen 
készítette el a szlovén alkotmány szövegét magyarul is a Megyeházán.4 

Ugyanez a Hajós Ferenc nagykövet nyitotta meg 1995 nyarán a keszthelyi Balatoni Múzeumban a 
lendvai - ma már zalai javaslatra is Munkácsy-díjas Király Ferenc szobrászművész kiállítását, ahol 
számos művészbarátja is köszönthette. Ugyanis a Lendvai Nemzetközi Művésztelep rendszeres alkotó-
vendégei voltak a zalai, vasi képzőművészek is. Kedves mellékterméke volt a kiállítás megnyitását kö-
vető baráti beszélgetésnek, hogy a nagykövet úr megismerkedett Bakonyi Károly szőlőnemesítővel, 
akinek Cserszegi Fűszerese lett Az Év Bora Londonban.5 

Természetesen folytatódott a zalai-lendvavidéki sportbarátág több vonalon is. Az akkori járási, ma 
hivatalos nevén a Zalaegerszeg Városi és körzeti Sportszövetség egyre több sportágban szervezte a ver-
senyeket a lendvai testvérszövetséggel közösen, így aztán - alighanem országos ritkaságként - már 47. 
éve folyamatos ez a sportbarátság. Ennek külön érdekessége, hogy még ma is él és gyakorta találkozik 
egymással az a két sportvezető, aki először fogott kezet 1964 őszén az akkori jugoszláv-magyar határ 
zalai szakaszán: Kustán József Zalaegerszegről és Stefan Utrosa, azaz Utrosa István Lendváról. Ez a 
sportkapcsolat lehetőséget adott arra, hogy a lendvakörnyékiek évente többször is találkozhassanak -
amire másként nem lett volna alkalmuk a felvidéki Mátyusföld sportolóival, akikkel a zalaegerszegi 
szövetség napjainkban már 36. éve éli át a baráti sportvetélkedés örömeit-bosszúságait.6 

1 Studiórádió 96,3, Zalaegerszeg, 2011 .március 11. 
: Ötvenéves a magyar köolaj-és földgázbányászat. Nagykanizsa, 1987. Fel.szerk.: Ferencz Győző. 
1 Jószomszédság a sportban is - Dobrososedstvo tudi v sportu - Negyvenöt éves a sportbaráti kapcsolat 

Lendvavidék és Zala megye között Petinstirideset let sportno-prijatelskih odnosov med Lendavo in Zalsko 
zsupanije. Lendva - Zalaegerszeg. 2009. 

4 Közös határ két oldalán - Na obeh straneh skupne meje. Lendva - Zalaegerszeg, 1996. 
5 Pannon Tükör, próbaszám 1995. december. 
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Az INA Nafta Lendava, valamint a nagykanizsai székhelyű 
Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat sportolói 1983 nyárvégén, 
a Jugoszláv Bányászok Napján negyedik alkalommal találkoztak 
a pályákon több sportágban is. A következő híradás már arról 
szólt, hogy a szakszervezeti bizottság a 34. Magyar Bányászna-
pon ismét Bázakerettyén rendezte meg a határ menti sportnapot 8 
sportágban 11-11 csapattal a lendvaiak részvételével. Ennek kü-
lön érdekessége volt, hogy az a Dominko Marjan szakszervezeti 
titkár és labdarúgó vette át a győztesnek járó kupát, aki később a 
budapesti jugoszláv nagykövetségen teljesített szolgálatot. A vál-
lalati székház auláját Király Ferenc olajfúrási jelenetet ábrázoló 
bronz domborműve díszíti. 

Az már csak természetes, hogy az első kőolajat adó termelő 
kút „hazájában", Bázakerettyén rendezték meg 1991. április 
26-án a lendvai és a zalai kőolaj- és fóldgázbányászok napját, va-
gyis a sportról áttevődött az együttműködés szakmai vonalra is.8 

A zalai-lendvavidéki kapcsolatok újdonsága volt, hogy 
hosszú évek több-kevesebb sikerrel járó próbálkozása után 1995 
decemberében megjelent - és 15 éve azóta is - a Pannon Tükör 
irodalmi-kulturális folyóirat próbaszáma, amely közölte a lend-
vai Bence Lajos verseit. A szlovéniai magyar irodalom akkor ju-

tott túl a szárnypróbálgatáson, s ezzel a közléssel bekapcsolódott az egyetemes magyar irodalom ára-
mába. A folyóirat azóta is állandó otthona a muravidéki alkotóknak, de zalai szerzők is gyakorta megje-
lennek kétnyelvű lendvai kiadványokban. A zalai folyóirat a kezdetektől fogva ad ki könyveket. Ebben 
a sorozatban jelent meg Bence Lajos tanulmánykötete a kétnyelvű oktatásról, a szlovéniai magyar nyel-
vű irodalomról, az együttélés több évtizedes történetéről Entitás és identitás címmel. Zagorec-Csuka 
Judit versei közös kötetben kerültek az olvasó elé a nagykanizsai Kardos Ferenccel. A költőnő legújabb 
könyvét A muravidéki magyar könyvek világa címmel a pilisvörösvári Muravidéki Baráti Kör Kulturá-
lis Egyesület adta ki. Említsük meg, hogy a két szerző - több lendvavidéki értelmiségivel együtt - nem-
csak a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett, de az utóbbi években ott is doktorált. 

Ekkor már élt a Zala megye és a Muravidék közötti önkormányzati együttműködési szerződés, 
amelynek egyre kibővülő tartalmaként például a csentei borászok állandó résztvevőivé váltak a zalai 
kertbarátok köre által szervezett kiállításoknak. Török Károlyné Eta pedig folyamatosan ismertette meg 
a Lendva környékbeliekkel a göcseji szövés különlegességeit. 

Már a nóta is közös! Ugyanis a Lendván daloló Muravidéki Nótázok karnagya, szervezője, lelke az 
Újudvaron élő, a nagykanizsai gimnáziumban tanító Cseke József e sorok írójának bordalából alkotta 
meg a dalos kar indulóját. Dobronak (Dobrovnik) jótorkú legényeit-férfiait a zalaegerszegi Kardos 
Endre-Bozi segíti dalról diadalra. 

Legutóbb március 16-án a Magyar Kultúra Alapítvány budapesti székházában a Hazafias költészet a 
magyar irodalomban kárpát-medencei szavalóversenyen ért el az általános iskolások között első helye-
zést Vida Dorián, másodikat Grega Ferenc és ugyancsak másodikat Gaál Dorina középiskolás - mind-
hárman muravidékiek.9 

Ha sporttal kezdtük, fejezzük is be azzal. Az immáron 47 éves muravidéki-zalai sportbarátság fontos 
mozzanata volt, hogy Lendván írta alá a két szövetség barátságát ismételten megerősítő szerződést a 
magyarul kiválóan beszélő Ivan Koncut és a zalaegerszegi Pais László 2007. október 26-án. Ennek fon-
tos pontja volt. hogy a zalaegerszegi sportszövetség tulajdonában és kiadásában megjelenő Zalamenti 
SportErtesítő című havilapban külön oldalakat állítanak össze Lendvavidék címmel a szlovéniai és zalai 
szerzők. A lapot természetesen rendszeresen megkapták a helyi sportegyesületek, s ez a muravidéki 
magyarság önbecsülésének, magyarsága megtartásának fontos tényezőjévé vált mindenféle állami tá-
mogatás - tehát befolyás - nélkül.10 

Ferenez Győző 

6 Zalamente és Dunatáj sportbarátsága. Zalaegerszeg, 2005. 
Olajmunkás, 1983.augusztus 30. 1984. szeptember 30. 

8 Olajmunkás. 1991. május 15. 
" Zalai Hírlap, 2011. március 17. 

10 Zalamenti SportErtesítő. Zalaegerszeg, 2007. október 31. 
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Vendégségben Zichy Mihály dédunokájánál 
Szalay Lajos irodalmi rajzai Zalán 

A XX. századi emigrációban élt 
magyarok kulturális tevékenységébe 
nyújt betekintést a 2010. szeptember 
25-én megnyílt kiállítás. A házigaz-
da, a 93 éves Csicsery-Rónay Istx'án 
tolószékben fogadta a vendégeket 
(aki 2011. április 22-én elhunyt). 
Zichy Mihály dédunokája Washing-
tonban működtette az Occidental 
Press kiadót. Amikor Szalay Lajos az 
1960-as években New Yorkba költö-
zött, komoly munkakapcsolat és ba-
rátság alakult ki kettőjük között. A 
barátság emléke jegyében született 
meg a kiállítás Csicsery-Rónay Ist-
ván magángyűjteményéből. A Szalay 
rajzokból és az egymás közt váltott 
levél-dokumentumokból álló anyag 
különleges képzőművészeti és kul-
túrtörténeti vonatkozással bír. A zalai 
Zichy Mihály Emlékmúzeum előterében fogadja a látogatót a kamarakiállítás. A szűkös berendezést a 
levelek olvasására fordított korlátozott figyelem indokolja. 

István bácsit nemcsak családjától, elődeitől - köztük Kazinczytól, Zichy Mihálytól és más jeles tör-
ténelmi személyiségektől örökölt hivatását s nevelése során elsajátított műveltségéért, de nagy idők 
nagy tanújaként, a magyar demokrácia következetes harcosaként, az alig foltárt magyar közelmúlt 
egyik hiteles forrásaként tiszteljük. Több mint két évtizede ismertem meg személyesen. A rendszervál-
tás sodrában, még élő barátaival a fél évszázada mártírhalált halt Teleki Pál emlékét ébresztgette, az ál-
tala szerkesztett és kiadott Teleki Pál könyvekkel és a balatonbogiári Teleki-szobor felállításával. 
Olyan, ma már legendás hősként tisztelt személyiségekkel dolgozott együtt, mint Varga Béla, Bajcsy-
Zsilinszky Endre, Szent-lványi Domokos, Koszorús Ferenc, Nagy Ferenc, Szombathelyi Ferenc, Kudar 
Lajos, Kiss Sándor, Saláta Kálmán. Arany Bálint. Auer Pál. Hám Tibor, Kovács Imre és társaik. 

1990-ben sűrű tervekkel tért haza Washingtonban leélt hosszú emigrációjából. Világhírű dédapja 
iránti elkötelezettségből - nemzeti örökségünket ápolva - gyarapítja Zalán a szülei által 1927-ben ala-
pított Zichy Mihály Emlékmúzeumot. Létrehozta a Zichy Mihály Alapítványt, amely kiállításaival, 
szép kiadványaival a hazai és nemzetközi művészeti életben is figyelmet kelt, csakúgy, mint a zenei 
életben a Veress Sándor Társaság, amelynek alapító elnöke. 

Nemzedéktársaimmal együtt sokat köszönhetünk neki a szabad szellemi tájékozódás terén. Az 
1960-as években Magyarországon betiltott irodalmi és filozófiai müvekhez jutottunk hozzá az 
Occidental Press Kiadó által, Teilhard de Chardintől a száműzöttek naptárán és a forradalom költőin át 
Márai Sándor Naplójáig. A Csicsery-Rónay István által 1953-ban Washingtonban alapított kiadóválla-
lat, célul tűzte ki „a magyar kultúra ápolását a száműzetésben és a magyar szellem értékeinek megis-
mertetését a szabad világgal". Első kiadványa, a Száműzöttek naptúra 1954 januárjában jelent meg. Az-
óta csaknem negyven kiadványa látott napvilágot. Köztük két lírai és egy elbeszélő antológia, több 
vers- és müfordításkötet, Márai-, Gombos- és Szabó Zoltán-müvek. Kiadott irodalmi és zenei lemeze-
ket és kazettákat is. Ezek száma elérte a megjelentetett könyvek számát. A könyvek és lemeztasakok il-
lusztrációit neves grafikusok készítették, a többi között Buday György, Dómján József, Szalay Lajos. A 
lemezek és kazetták Ady Records néven jelennek meg. 

Ő fordíttatta le és adta ki magyarul: Gaetan Picon: „Korunk szellemi körképe'címü, hat kiadást 
megért munkáját, a nyugati világot foglalkoztató társadalmi, bölcseleti kérdésekről. De neki köszönhet-
jük Illyés Gyula verseinek francia és angol kiadását. Gara László: Az ismeretlen Illyés című kitűnő élet-
rajzának megjelentetését. Továbbá Csicsery-Rónay István szenzációs kiadványát az „Egy mondat a 
zsarnokságról" című örök érvényű verset hanglemezen, magától a szerzőtől, Illyés Gyulától elmondva. 

Csicsery-Rónay István megnyitóbeszédéi tartja 
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A mágnesszalagra rögzítés kalandos eseményeit is a leleményes István bácsi mozgatta. Volt gondja ar-
ra. hogy a lemez borítóját a korszak e feladatra legméltóbb művésze, Szalay Lajos illusztrálja. A Szalay 
rajz áll a kiállítás központjában is: egy szenvedést megéneklő himnuszköltő, egy XX. századi walesi 
bárd alakja. A Zichy Múzeum grafikai termében fellelhető a rokonszellemű kapcsolódás Zichy Mihály 
Arany János ballada illusztrációjával. A párhuzamokat szereti hangsúlyozni a házigazda. 

A Zichy Mihály Emlékmúzeumban Horváth János muzeológus által rendezett kiállítást Csicsery-
Rónay István nyitotta meg az alábbi mondatokkal: „A művésszel régi barátság kötött össze, amelynek 
művészi eredményei is voltak az ő részéről. Szalay Lajossal 1960-ban kezdődött a személyes ismeret-
ség, de már előtte kapcsolatban álltam vele, amikor Tucumanban, Argentínában tanított. Már elterjedt 
Picasso véleménye, hogy »ha két grafikus neve marad fenn az utókornak a huszadik századból, a máso-
dik Szalay Lajos lesz« - az első helyet magának tartotta fenn a spanyol származású, öntudatos festőzse-
ni. Tehát a második legnagyobb rajzművésze a századnak Picasso szerint az emigrációban élő Szalay 
Lajos. A magyar grafikus a rádióból értesült az 1956-os magyar eseményekről. így nyilatkozott: »Hall-
gattam a rádióban a híreket, és rajzoltam. A rajzok a rádióhírekre érzett személyes megindulásom grafi-
kus vetületei.« 1956 októberében 50-60 rajzot adott át Fercsey Jánosnak, egy Buenos Aires-i újság ma-
gyar szerkesztőjének, majd november 4. után egy újabb adagot. A művész nem kért pénzt a rajzokért. 
Ott Argentínában a magyar forradalomról a legszebb müveit alkotta, ami azonban a baloldal nemtet-
szését váltotta ki, s ezért kénytelen volt elhagyni Argentínát. Az előzményekhez tartozik, hogy kiküld-
ték az 1947-es magyarországi békedelegációval Párizsba, ahol Gerő Ernő azt mondta Szalaynak, ha be-
lép a pártba, akkor mindenben segíteni fogjuk. Erre Szalay azt mondta: »Önökkel nem kívánok együtt 
dolgozni! - Miért? - Azért, mert amit maguk csinálnak az zsidó-fasizmus!« Inkább Amerikát választot-
ta." 

„Miután megérkezett New Yorkba rögtön felvettem vele a kapcsolatot. Tekintettel arra, hogy semmi 
bevétele nem volt, fölajánlottam neki, hogy készítsen az Occidental Press Kiadó Ady Records szekció-
jának tasak-rajzokat magyar irodalmi lemezekről. Azokat most itt lehet látni a jelenlegi kiállítás vitrin-
jében. Hozzá kell tennem, hogy ez a tárlat azért is egyedülálló, mert a személyes ismerősök, barátok ki-
vételével még senki sem láthatta. Nem sok, de igen jelentős rajzok! Na, most, hát ebből nem lehetett 
megélni, akkor sem. Rajzonként 100 dollárt tudtam neki biztosítani, amik meg is jelentek. Állandó kap-
csolatban voltunk. A levelezés, ami itt látható, a nagy rajzsorozatnak a megbeszélése. Lényeg az, hogy 

nagyon jó barátokká váltunk. O teljesen az 
lllyés-i vonalat követte, ami abban is meg-
mutatkozott, hogy az Új Látóhatár című fo-
lyóirat Illyés emlékszámába készített illuszt-
rációkat. Abból látható a kiállításon az Anna 
című grafika. Találkozásaink abból álltak, 
hogy gyakran meglátogattam New Yorkban. 
Ez annyit jelentett, hogy néha 8 órától éjjel 
kettőig is beszélgettünk. Terveztünk egyszer 
egy rajzsorozatot, New York-i lovak címmel. 
Rajzolt is egypár tervet, de befejezni már 
nem volt ideje. A vendégkönyvünkbe be is ír-
ta, hogy »annyiszor tettelek lóvá, hogy eze-
ken a lovakon teszem jóvá a lóvátételt« - lo-
vakat rajzolt az otthonom vendégkönyvébe. 

Szalay Lajos rajza Illyés Gyula: Egy mondat 
a zsarnokságról című verséhez 

A kiállításon szereplő leghíresebb művei 
a Genesis mappa lapjai, ami a bibliai lapokat 
tartalmazza. A baj csak az volt, hogy a ki-
nyomtatott albumot nem tudták terjeszteni. 
Ot ez nagyon felháborította és úgy érezte, 
hogy összeesküvés folyik ellene. Nem csak a 
szegény haza ellen lázadt, hanem az egész 
magyar emigráció ellen. Odáig ment, hogy 
nem akart magyar emigránssal találkozni. 
Amikor hívtam, a felesége vette fel a tele-
font, s úgy éreztem, hogy ez barátságunk vé-
gét jelenti." 
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„Egy érdekes közjáték változtatott ezen. Megérkezett egy székely festő, Plugor Sándor, aki Szalayt 
tartotta mesterének. Azért jött New Yorkba, hogy találkozzon vele. Azt mondták neki, hogy ez lehetet-
len. Végül javasolták neki, hogy egy lehetőség van, én járjak közbe a művésznél, hogy fogadja. Felhív-
tam Szalayt. Átadtam a telefont a honfitársunknak, aki hiába könyörgött a találkozásért, az volt a vá-
lasza, hogy nem! Eltelt 15 perc, csöngött a telefon. Szalay hívott, s az volt a válasz, hogy annyira meg-
tetszett neki a sepsiszentgyörgyi székely beszéde, hogy fogadja. Ez volt az utolsó beszélgetésem vele. 
Szalay jóval előbb hazatelepült, mint én. Miskolcra költözött. 

Tízéves barátságunk gyümölcseként sikerült sok vevővel összehoznom s ezekről is írtam könyveim-
ben, köztük a Csillagos órák, sorsfordító magyarok-ban. Az emigrációban sikerült még barátságot kötni 
Veress Sándorral és Bay Zoltánnal is. Tehát az »emigrációban eltöltött idő« nem volt teljesen felesle-
ges." 

A zalai Szalay-kiállítás megnyitó beszédében Csicsery-Rónay István személyes közelségbe hozta a 
nézőkhöz a Mestert. Washingtoni lapjában, a Hírünk a Világban címoldalán kitűnő riportot közölt a mű-
vésszel. Az is ott olvasható. A közzétett levelekből kitűnik a művész keserű humora és nyers őszintesé-
ge: „Kedves Pista! Kapcsolatunknak az én állandó marakodó keserűségem miatt történő elromlása után 
igazán nem vártam, hogy lapodban ilyen értékemet messze meghaladó rangot biztosítsál...." New 
York, 1962.VIII.5. Lajos 

A fekete-fehér hanglemezborító rajzok, illusztrációk segítségével megismerhetjük annak a művész-
nek a vonalvezetését, aki tíz, a Buenos Aires-i egyetemen töltött éve alatt forradalmasította az argentin 
rajzmüvészetet, rajzba foglalta a Jót és a Rosszat, a háborút, Shakespeare. Dosztojevszkij és Kafka mü-
veit, a Biblia történeteit; és kivívta Picasso tiszteletét. 

Matyikó Sebestyén József 

s 

„Újra szolgálatban!" 
A Budavári Sikló felújításának 25 éves jubileumára 

Az 1800-as években a gyors és látványos fejlődésnek indult Pest-Buda a politikai, gazdasági és kul-
turális élet központjává vált. Építkezések kezdődtek, átvették és alkalmazták az urbanizáció újdonsága-
it, gázvilágítást, csatornázást. A város új arculatának kialakításában döntő szerepe volt József nádornak, 
aki Hild János építőmesterrel készíttette el Pest rendezésének tervét. A fővárosi, illetve a hazai közleke-
dés fejlesztésében elsődleges szerep jutott Széchenyi Istvánnak, aki már a reformkor első szakaszában 
megfogalmazta és az 1825-27. évi országgyűlés elé terjesztette elképzeléseit. Hangsúlyozta, hogy Ma-
gyarország gazdasági felemelkedésének előfeltétele a közlekedési hálózat kiépítése. 1845-től az ural-
kodó megbízásából a Helytartótanács Közlekedési Ügyosztályának a vezetője lett. Burján János. Ko-
vács Lajos, Clark Ádám, Csányi Dániel, Sasku Károly és Tasner Antal segítő közreműködésével kidol-
gozták közlekedéspolitikai tanulmányukat. A ,, Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezésérül" című, 
136 oldalas mű fő irányvonalát a vasútfejlesztés képezte. Széchenyi, aki egy fővárosi központú vasút-
hálózatot kívánt létrehozni, a közlekedés jelentőségét a következőképpen fogalmazta meg: „Közleke-
dések nem képezik az országok velejét ugyan, de csak olvan hatásuk van, mint valami élő test vérerei-
nek. 

Az előzmények ismeretében talán nem véletlen, hogy a Budavári Gőzsikló megteremtésének gondo-
lata Széchenyi kisebbik fiának. Széchenyi Ödönnek a fejében fordult meg, abból a célból, hogy meg-
könnyítse a turisták, illetve a Várban dolgozó kormányhivatalnokok feljutását a hegyre. 

A gőzüzemü vasúti pálya építésére 1868-70 között került sor. A munkálatokat, maga a tervező, 
Wohlfahrt Henrik irányította. A Szent György téren kialakított felső állomást, 100 méter hosszú, 30 fo-
kos lejtésű, kétvágányú pálya kötötte össze a Lánchíd budai hídfőjénél létrehozott alsó állomással. Itt 
kapott helyet a gőzgép, mely a korabeli műszaki lehetőségek alapján - a meghajtásról gondoskodott. 
A vontatást acélsodronyok segítségével oldották meg. A Bécsben gyártott pályakocsik két végéhez kap-
csolódó drótkötelek mellett, biztonsági elemként ún. kapaszkodó vaskörmöket is beépítettek, hogy egy 
esetleges kötélszakadáskor megtartsák a kocsikat a lejtős pályán. A siklók egyidejűleg mozogtak, míg 

1 Dr. Kovács László (főszerk.): Magyar vasúttörténet 1. kötet. Mesterprint Kft. Bp., 1995. 47. 
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az egyik felfelé, a másik lefelé haladt. A jármű há-
rom, lépcsőzetesen összeszerelt fülkéből állt, mene-
tenként maximum 24 főt szállíthatott. Az ünnepélyes 
megnyitóra 1870. március 2-án került sor. A világon 
másodikként megépített Siklót a pestiek és a turisták 
az évek során annyira megkedvelték, hogy forgalma 
az 1928-ban meginduló autóbusz-közlekedés ellené-
re sem csökkent. 

A budai hegypálya a második világháborúban 
szinte teljesen elpusztult. Többek között találat érte a 
felső épületet, míg az alsó állomás és a gőzgép épen 
maradt. 1945 után a vár közlekedését autóbusszal ol-
dották meg. A helyreállításra több tervet is kidolgoz-
tak, a hatvanas években ún. Sikló Bizottság is ala-
kult, de sokáig nem történt érdemi intézkedés. Végül 
az 1980-as évek közepén építették újjá, és 1986. júni-
us 4-én - éppen 25 éve - nyitották meg a nagyközön-
ség előtt. A gőzüzemű gépházat megszüntették, je-
lenleg a szerkezetet elektromos motor működteti, 
amely a felső állomás alatti gépteremben üzemel. A 
korhű felújítást kapott két kocsi, a BS-1 jelzésű Mar-
git és a BS-2 jelzésű Gellért, évente kb. 500 ezer-
egymillió utast szállít. 

A Budavári Sikló, amely 1987-óta az UNESCO Világörökség listájában is szerepel, meghatározó és 
hasznos látványossága a Duna partnak. 

M. Pázmány Kata 

Felhasznált szakirodalom: Felix R. Paturr. A technika krónikája. Officina Nova Könyv- és Lapkiadó Kft. Bp., 
1991.; Hanák Péter (szerk.): Hogyan éltek elődeink? Fejezetek a magyar művelődés történetéből. Gondolat Kiadó, 
Bp., 1980.; Dr. Kovács László (főszerk.): Magyar vasúttörténet 1. Mesterprint Kft. Bp., 1995. 

In memóriám 

Szikossy Ferenc (1937-2011) 
Meg kellett halnia, hogy a napi munka robotjában, örökösen a szinte karnyújtásnyira gondolt „a jövő 

hónap már könnyebb lesz" illúzióját kergető, minden szusszanást halogató mókuskerekében megáll-
junk néhány percre, és átgondoljuk, átérezzük, mit is jelentett a honismereti mozgalom gárdájának, ve-
zérkarának és személy szerint is mindnyájunknak dr. Szikossy FerencV. Meg kellett halnia, hogy el-
higgyük: nem halogatható tovább a számvetés, nem fogadhatjuk el többé kifogásait, nem hihetjük el 
immár, hogy hamarosan több ideje lesz emlékeinek összegyűjtésére, kötődéseinek megfogalmazására, 
szakmai, szervezési módszereinek felmutatására. Mert mindig azzal bújt ki munkásságának összegzé-
se, eredményeinek áttekintése elől, hogy „majd ha nyugdíjba megyek". Elhittük neki - mert gyöngesé-
günkben el akartuk hinni - , hogy lesz még ideje megíratlan témáinak kidolgozására; bíztunk benne, 
hogy majd még gazdagodhatunk visszaemlékezéseinek tanulságaiból, hogy - önző módon csak a hon-
ismereti mozgalomra gondolva - megőrizhetjük az utókornak rutinosan, taktikusan és eredményesen 
végzett teremtő szervezőmunkájának emlékeit. Mert a diplomáciai érzéken kívül mindehhez emberség, 
bátorság és szakmai tekintély is kellett a Hazafias Népfront inkubátorából kibújt, annak politikai 
korlátaitól és anyagi, intézményi hátterétől egyaránt megszabaduló honismereti mozgalomnak a civil 
szférába való bölcs és célszerű átvezetéséhez. 

Igen, meg kellett halnia ahhoz, hogy rájöjjünk: nem halogathatjuk tovább a számvetést, de 2011. 
március 27. óta tudjuk, hogy ezt immár nélküle, magunknak kell elvégeznünk. Pedig ez a szép gesztus a 
köszönet számvetése lehetett volna, mindannak számbavétele, amiért hálásak lehetünk, amit a honis-
mereti mozgalom köszönhet Neki. 
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Ez a rövid, de szívből jövő búcsúztató is csak jelezheti súlyos adóságunkat. 

Szikossy Ferenc 1937. február 8-án született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karának történelem-francia szakán 1961-ben fejezte be egyetemi tanulmányait, 
és 1967-ben szerzett egyetemi doktori címet. 1964-től a Legújabbkori Történeti Múzeumnak, majd jog-
utódjának volt munkatársa, 1970-től osztályvezetője, 1975-től főigazgató-helyettese, 1983-tól megbí-
zott, majd 1986-tól kinevezett főigazgatója. 1994-től - az intézmény Magyar Nemzeti Múzeumba olva-
dását követően - főigazgató-helyettesként dolgozott. Hatalmas részt vállalt a történeti múzeumok kor-
szerű gyűjteményi szerkezetének kialakításában, a történeti muzeológia tudományágának fejlesztésé-
ben, a tevékeny, tárgyakra összpontosító gyűjtési módszerek elterjesztésében. Gyakran hallhattuk tőle 
azt a játékosnak tűnő, valójában nagyon is komoly felvetést, hogy szinte minden családi otthonban, 
háztartásban található legalább egy - de inkább több - olyan tárgy, ami muzeális értéket jelent. 

Számos publikációja jelent meg - egyebek mellett a Honismeretben továbbá több szakmai folyó-
irat, évkönyv (Történeti Múzeumi Közlemények, Folia Historica, Múzeumi Hírlevél stb.) szerkesztője-
ként, valamint szerkesztőbizottsági elnökeként dolgozott. Országos vezető szakfelügyelőként másfél 
évtizeden át fontos szerepet vállalt a múzeumi szakág irányításában. Rendezőként, társszervezőként je-
lentős kiállítások, sikeres tárlatok megvalósításában vett részt. Irányította a Magyar Nemzeti Múzeum 
új, állandó történeti kiállításának felépítését, továbbá egyik legfontosabb, alkotó közreműködője volt a 
múzeumépület több mint egy évtizedig tartó rekonstrukciójának. Összefogta a múzeumban folyó fel-
ső-, közép- és alapfokú restaurátorképzést, valamint a gyüjteménykezelői tanfolyamok munkálatait és 
szervezte az ELTE-vel közösen létrehozott Oktatási Tanácsot. Irányította a múzeumban folyó közmű-
velődési munkát és az időszaki kiállítások programjainak kialakítását. A tárca Közgyűjteményi Főosz-
tályának megbízásai értelmében szakfelügyeletet is ellátott, továbbá felkért szakértőként részt vett a 
„múzeumi törvény" előkészítésében, majd az Országgyűlés Kulturális Bizottsága előtt a törvény végle-
ges megszövegezésében. 

Munkásságát 1996-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetéssel ismerték el, 
2007-ben megkapta a Széchényi Emlékérmet. 

Nekünk, a honismereti mozgalom szolgáló elkötelezettjeinek különösen sokat jelentett az, hogy 
Szikossy Ferenc történészként, muzeológusként, intézményvezetőként, legfőképpen pedig fegyvertárs-
ként mellénk szegődött, ha kellett oltalmába vette a mozgalmat. Vezető pozíciójában intézményi hátte-
ret, muzeológusként, történészként szakmai biztonságot, munkatársként, barátként minden körülmé-
nyek között megbízható emberi hátteret, kiváló gyakorlati és diplomáciai érzékkel rendelkező kapcso-
latot jelentett a mozgalom számára. 

Ismeretes, hogy a honismereti mozgalom a Hazafias Népfront keretében szerveződött, s 1990-ig ál-
tala védve - egyszersmind korlátozva - működött. Amikor a kommunista diktatúra sokak számára vá-
ratlan gyorsasággal összeomlott, s a Hazafias Népfront megszűnt, a mindig is alulról építkező, de felül-
ről is befolyásolt - esetenként pá/Y-fogolt. máskor nem párt-fogolt mozgalomnak új pályára kellett 
állnia. A honismeret által képviselt értékek és hagyományok a társadalmi önszerveződés útjaira terelték 
volna, de ehhez a mozgalomban résztvevők körében sem volt meg teljes mértékben a szükséges kész-
ség és gyakorlat. Pedig viszonylag egyszerű lépésekre volt szükség: a megyei honismereti bizottságok-
nak kellett átalakulniuk megyei honismereti egyesületekké, továbbá az Országos Honismereti Bizott-
ságnak kellett - mint bábbó\ a lepke - Honismereti Szövetséggé válnia. Végtelenül egyszerű folyamat 
tehát - ha van, aki fölismeri a lényegét. Mozgalmunk szerencséje, hogy Szikossy Ferenc személyében 
volt ilyen személyiség, s mert ez a kapitány tudta merre akar hajózni, többnyire kedvező szelet is kapott 
hozzá. Elsősorban az övé tehát az érdem, hogy - Kanyar Józseffel és Töltési Imrével együtt megvaló-
sította ezt a történelmi jelentőségű átszervezést. Mégpedig oly módon, hogy az önszerveződés elve és 
eszméje is érvényre jutott, már amennyire egy - a három T-ből a meg Tűrt kategóriába tartozó mozga-
lom - diktatúrában szocializálódott közösségében érvényre juthatott. 

Mert nem volt könnyű az átalakulás. A honismereti munkában tevékenykedők között, mint tudjuk, 
mindig előfordultak olyanok, akik a mozgalomban nem a szolgálat, hanem az érvényesülés lehetőségét 
látták, vagy legalábbis keresték; olykor pedig szakmai képességük kisebb-nagyobb hiányosságát igye-
keztek a mozgalom politikai vonásainak (munkásmozgalom, tanácsköztársaság, felszabadulás stb.) 
hangsúlyozásával ellentételezni. A „transzmisszió" szerepét is játszó Hazafias Népfront megszűntével, 
az országos politikai széljárás sűrű és sokszor kiszámíthatatlan változásaival a „felfelé igazodás" addigi 
rendjének átalakulása a különböző körökben több-kevesebb zűrzavart okozott, ezért az átmenet nem 
volt teljesen zökkenőmentes. Bizony, sokan tévelyegtek a „politikai igazodás" útvesztőiben, korábbi 
„elhajlásaikat" ellenkező irányú „hajlásokkal" igyekezvén ellensúlyozni. Sokan érezték, éreztük akko-
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riban, hogy ember legyen a talpán, aki ebben a sokszor zűrzavarosnak látszó öntisztulási folyamatban 
az arany középúton tudott maradni, sőt: tisztán tudott látni. 

Ilyen ember volt Szikossy Ferenc! 
Akik akkoriban vele dolgoztak, bizonyára emlékeznek kedvenc szavajárására, az ingák alaptulaj-

donságával való példálózására, miszerint „ami" egyszer nagyon kilengett balra, annak hamarosan 
jobbra is ki kell lengenie. Ezzel az „inga-elmélettel" akkoriban sokfajta emberi magatartás indítékait 
meg lehetett magyarázni, mi több: érteni. 

Az „ingázásnak" ez az indítéka a megyei honismereti egyesületek szervezése, szerveződése során 
számos esetben megmutatkozott. Szikossy Ferenc kiválóan ismerte az ilyenkor megmutatkozó emberi 
természetet. Mesterien vezényelte a Honismereti Szövetség alapszabályát kidolgozó, módosító, majd 
elfogadó ülések napirendjét; taktikai zsonglőrként hárította el a különböző indíttatású, kisebb-nagyobb 
körök által kezdeményezett taktikai próbálkozásokat és céltudatosan lavírozott az önös érdekeket köz-
érdeknek feltüntető szélfúvások között. Talán lavórban támasztott viharnak tűnhet mindez az akkori, 
egész országot felforgató orkánban, ahol - mint idővel kiderült - nem mindig Szikossy Ferenchez ha-
sonló képességgel és tisztességgel kezelték az ország hajójának vitorláit, de visszagondolva is úgy ér-
zem: a mozgalom sorsa és jövője volt a tét. Nem tudom mások miként voltak vele, én mindig ámultam 
azon a taktikai biztonságon, ahogyan ügyvezető elnökként a többfelől megmutatkozó bizonytalanság, 
tájékozatlanság, nemegyszer beszűkült amatőrség, kisstílű helyezkedés szirtjei között lavírozva kormá-
nyozta a Honismereti Szövetség hajóját. Amikor összefoglalta az órák hosszat tartó - sokszor meddő -
viták lényegét, ahogyan megfogalmazta mindazt, amit talán a hozzászólók sem gondoltak olyan világo-
san, az szilárd eligazodást jelentett mindenki számára, akit a tisztázás és a helyes alapozás szándéka ve-
zetett. 

Mint a Honismereti Szövetség megszületése körül bábáskodó Kanyar József elnök és Szikossy Fe-
renc ügyvezető elnök mellett alelnökösködők egyike, nyugodt lélekkel ki merem jelenteni, hogy a hon-
ismereti mozgalomnak az a szervezeti formája, amely 1989-1990-ben létrejött, s több mint két évtizede 
gyakorlatilag változatlan hatékonysággal működik, az elsősorban Szikossy Ferenc dinamikus, pragma-
tikus, bölcsen előrelátó alkotó-szervező, közösségépítő munkájának eredménye. 

Köszönjük Feri! 
De ahhoz, hogy mindezt végiggondoljuk és kimondjuk - óh hálátlan jelenkor! - Szikossy Ferenc ba-

rátunknak, munkatársunknak, fegyvertársunknak meg kellett halnia. 

Halász Péter 

Zsolnai József(1935-2011) 
2011. január 12-én elhunyt dr. Zsolnai József professor emeritus, az MTA doktora, a XX. századi 

magyar pedagógia meghatározó alakja. Munkásságát a szellemi tettrekészség és tartás, a mérhetetlen 
alkotásvágy jellemezte. Meggyőződése rendíthetetlenül vitte előre azon az úton, amely tele volt akadá-
lyokkal, és hite erőt adott ahhoz, hogy csatáját választott sorsaként életének utolsó percéig vívja. A 
Vesszőfutásom a pedagógiáért című önéletrajzában részletesen elénk tárja életének különböző állomá-
sait, azt a küzdelmet, amellyel a szegény sorsú tanyasi parasztgyerekből nagy formátumú tudós ember-
ré vált. Ahogy könyvében fogalmaz. „Erőfeszítésemet folytatom mindaddig, amíg egyetlen ember hisz 
mindabban, amit eddig csináltam, de lehet, hogy még akkor is, ha már csak magam hiszek önmagam-
ban." 

Szeged-Királyhalmán látta meg a napvilágot, és szegény családi sorból elindulva töretlen szívós-
sággal küzdötte fel magát egészen az akadémiai doktorátusig. 1955-ben tanítói képesítést szerzett, majd 
elvégezte a Szegedi Tanárképző Főiskolát. 1964-től a főiskola Nyelvészeti Tanszékének tanársegédje, 
miközben diplomázott a szegedi József Attila Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakán. 
Kutatói pályáját ebben az időszakban kezdte, nyelvjárási anyaggyűjtéssel és földrajzinév-kutatással 
foglalkozott. 1971-től a Kaposvári Tanítóképző Intézet docense. 1976-ban újabb diplomát szerzett az 
ELTE pedagógia szakán, majd egy évvel később bölcsészdoktori oklevél birtokosává vált. Életének je-
lentős állomása volt ez utóbbi esztendő, amikor Csökölyben a hátrányos helyzetű magyar cigánytanu-
lók fejleszthetőségét tanulmányozta anyanyelv-tanítási kísérlet keretében. 
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1977-től a Kaposvári Tanítóképző Főiskola szekszárdi kihelyezett tagozatán irányította a neveléstu-
dományi tanszéki csoportot. 1979-ben nevezték ki az Országos Oktatástechnikai Központ pedagógiai 
főosztályának vezetőjévé, majd 1980-tól az Oktatáskutató Intézetben az iskolakutatási osztály vezetője 
volt. 1982 és 1986 között a nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelés óvodai lehetőségeit tanulmá-
nyozta akciókutatás keretében. 1987-ben kutatócsoportjával a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán kí-
sérleti tanítóképzésbe kezdett. 1985-ben kísérleti iskola alapítására kért és kapott engedélyt Törökbálin-
ton. Kidolgozta az értékközvetítő és képességfejlesztő iskola modelljét, majd 1986-tól 1999-ig kutatás-
vezető igazgatóként valósította meg ennek programját a mindennapi gyakorlatban. 

1989-ben védte meg disszertációját, aminek alapján a Tudományos Minősítő Bizottság a nyelvtudo-
mány (nyelvpedagógia) kandidátusává nyilvánította. 1990-ben Andrássy Bertalan művelődési és köz-
oktatási miniszter az Országos Közoktatási Intézet (OKI) megszervezésével bízta meg, majd kinevezte 
az intézet főigazgatójává. Első teendői között kiadta az Új Pedagógiai Szemlét, valamint Iskolakultúra 
címmel megalapította az Intézet önálló folyóiratát. Az Országos Közoktatási Intézet keretei között 
munkálta ki közoktatás-fejlesztési koncepcióját, amely ,v4 magyar közoktatás minőségi megújításának 
szakmai programja" címen vált ismertté, s amelynek alapján egy országos pedagógiai innovációt indí-
tott el „A pedagógus szakma megújítása projekt" megszervezésével, kuratóriumának működtetésével. 
Még ebben az évben több fejlesztési programot dolgozott ki. és működtetni kezdte az OKI Kiadót, 
amely kutatási eredményeinek könyv formájában való publikálását tette lehetővé. A KOMA Közalapít-
vány és a Gallup Intézet tudományos tanácsadójaként számos elméleti és gyakorlati kutatás támogatá-
sában vett részt. Tagja volt a kerettanterveket előkészítő tudományos tanácsadó testületnek. 

1993-ban a 12 évfolyamos Törökbálinti Kísérleti Iskola az Eötvös Lóránd Tudományegyetem fenn-
tartásába került és gyakorlóiskolaként működött tovább. Ettől kezdődően az iskolában két alternatív 
program: a nyelvi, irodalmi és kommunikációs program (NYIK), valamint az értékközvetítő és képes-
ségfejlesztő program (ÉKP) pedagógiájának alkalmazására készítették fel a hallgatókat. 1995-ben meg-
jelent az Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia című könyve. 

1995-től 1998-ig a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Intézetének igazgatója és 
egyben a Pedagógiai Tanszék vezetője volt. 1999 és 2005 között a Veszprémi Egyetem Pedagógiai Ku-
tatóintézetének igazgatójaként dolgozott Pápán. 2000-ben a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyete-
men nyelvtudományból habilitált, majd 2001-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia doktori 
fokozatát. 2002-től a Veszprémi Egyetem tanára, majd professor emeritusa lett. 2003-tól a Veszprémi 
Pannon Egyetem interdiszciplináris (nyelvtudományi és neveléstudományi) doktori iskola neveléstu-
dományi programját vezette. 2005-ben tudománypedagógiai akciókutatásba kezdett, amelybe tizenhá-
rom értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiai programmal működő iskola kapcsolódott be. 

2005-ben lezárta a 2001-ben elkezdett tudományrendszerezéssel és tudománypcdagógiával foglal-
kozó kutatásait, aminek eredményeként megszületett A tudomány egésze. A magyar tudomány tudo-
mánypedagógiai szemléje című enciklopédiája, amire talán a legbüszkébb volt. Könyvéről így beszélt: 
„A tudománypedagógia címzettje minden pedagógus, minden diák és minden szülő. Új észjárás, amely 
alól nem vonhatja ki magát senki, aki magát modern emberként, alkotó emberként tételezi." Az alkotó-
vá nevelés fontos területének tartotta a tudományos diákköri munkát, a „Kutató gyerekek tudományos 
konferenciája" elnevezésű mozgalmat. Az akciókutatás keretében kimunkált mozgalom a tudományos 
kutatás és gondolkodás terjesztésének lehetőségeit biztosítja már kisiskolás kortól. Az országos felme-
nő rendszerű rendezvény az értékközvetítő és képességfejlesztő iskolák köréből indult, amelyhez ké-
sőbb más iskolák is csatlakoztak. 

Az Értékközvetítő és képességfejlesztő program szerint működő iskolák országos hálózatát hosszú 
évtizedeken át irányította. Pedagógusképzések, tantervkészítés, tankönyvírás, pedagógiai programok 
készítése, mérések, közös pályázatok, fejlesztések, fórumok, országos konferenciák, szakmai átvilágí-
tások, vezetői megbeszélések segítették a mindennapok munkáját, biztosítva ezzel az egységes szemlé-
let megvalósulását. Külön említést érdemelnek a különböző témákban meghirdetett pedagógiai kutatá-
sai, programjai (művészeti nevelés, historiográfiai szemléletű történelemtanítás, családpedagógia, mo-
rálpedagógia, valláspedagógia). 

Pedagógiájának egyik kiemelt területe a magyarság-kutatás. Az Egy gyakorlatközeli pedagógia cí-
mű könyvében hangot is ad ennek: „Meggyőződésünk, hogy a magyarságkutatás, illetve a nemzeti tu-
dat, a nemzeti identitás kutatása terén született eredmények megismerése nélkül aligha lehet pedagógi-
át művelni napjainkban Magyarországon [...] Kultúra és értékelméleti fölfogásunkra hivatkozva mond-
juk, a nemzeti önismeretet, magyarságismeretet a kultúra teljes rendszerét figyelembe véve lehetséges 
pedagógiai eszközökkel segíteni." Ezzel is magyarázható az értékközvetítő és képességfejlesztő prog-
ramban alkalmazott sokszínű tantárgyi rendszer, amelyben már a kezdetektől (1985) helyet kapott a 
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honismeret, a népismeret, a néprajz, a népművészet, a néptánc, az éneklés és furulyázás. Hirdette, hogy 
a nemzeti önismeret alakításához minden olyan tudományterület, művészeti ág eredményét integrálni 
kell, amely segít annak tisztázásában, hogy „mi volt a magyar, mi a magyar, mi lehet a magyar". Han-
goztatta, hogy a globalizáció világában az Európai Unió tagállamaként „Magyarországnak van üzenni-
valója Európa számára! Mi magyarok emelt fővel léphetünk be az unióba." Többször idézte Gunda Bé-
la sorait: „alkotóink serege nemcsak a magyar földet, a magyar szellemet gazdagítja. Az alkotások épí-
tőkövei annak az Európának is, amely évszázadokkal ezelőtt nem késztette és kényszerítette visszafor-
dulásra a honfoglalókat". 

A nemzettudat mellett fontosnak tartotta a regionális tudatot, a helyi értékek megismerését. Az 
ÉKP-s iskolák három alkalommal rendeztek ebben a témában országos konferenciát. Az elsőt 2005-ben 
Várdombon „A lokális identitás pedagógiája" címmel szervezték. A második konferencia Orosházán 
került megrendezésre 2006-ban, aminek központi témája volt a lokális identitás és a tudománypedagó-
gia. A következő évben Székesfehérvárott „Magyarságtudat és helyi identitás" címmel tartottak tanács-
kozást. Ezeken a konferenciákon az elméleti előadások mellett a résztvevők megismerhették a minden-
napi praxist, az adott téma gyakorlatban történő megvalósítását is. 

Munkásságát közel 30 könyv és mintegy 200 tudományos értékű közlemény (cikk és tanulmány) je-
leníti meg. Eletében kitüntetések egész sorát vehette át: Kiváló Munkáért (1984), Apáczai Csere Já-
nos-díj (1987), Pest Megyei Tanács Alkotói Díja (1989), Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztje 
(1995), Kiss Árpád-díj (2005), Veszprém Megye Érdemrendje (2010). Már nem érhette meg, de életé-
ben még tudomást szerzett arról a díjról, amely talán legjobban kifejezi munkásságát, és amellyel teme-
tésének napján, a magyar kultúra napján poszthumusz tüntették ki. Ez a Szent-Györgyi Albert-díj 
(2011) volt. 

Az értékközvetítő és képességfejlesztő program szerint működő iskolák vezetői, pedagógusai, a ta-
nítványok külön tisztelettel adóznak a „Tanár úr" emlékének. Zsolnai professzor ma már nincs közöt-
tünk, de szellemisége, tanításai, pedagógiája továbbra is velünk marad. Az általa kimunkált, határain-
kon túl is átívelő program és annak pedagógiája az elmúlt évtizedek alatt bizonyította értékállóságát és 
ezzel együtt jövőbeni létjogosultságát. 

Tanár úrtól, a tudás professzorától az általa sokat idézett madáchi gondolattal búcsúzunk: „Én a ko-
médiát lejátsztam, / Mulattattam, de nem mulattam." 

Pusztainé Szabó Margit 

Emlékezés Tatai Zoltánra (1928-2010) 
Veszprém megye, s benne szülőfaluja, a ma Ajka város részét képező Bódé helytörténeti kutatója, 

több civil és szakmai-tudományos egyesület tagja és vezetője távozott el közülünk. Munkássága oly-
annyira kiterjedt volt, hogy külön fejezeteket lehetne írni azokról a témákról és időtartományokról, 
amelyekkel foglalkozott, amelyeket megírt és megjelentetett. Azok közé tartozott, akik aktív éveikben 
hivatásuknak éltek, s főképpen a nyugdíjazás utáni évek adták meg számukra a helytörténeti, honisme-
reti kutatás és publikálás lehetőségét. 

Apja halálos bányabalesete miatt kisgyermekként maradt félárva, de tehetsége, önszorgalma révén 
ki tudott emelkedni az iíjúkori segédmunkási státusból, és lett a közgazdaság-tudomány kandidátusa. 
Budapesten tanított főiskolán és egyetemen, közgazdászként számos országban járt tudományos prog-
ram keretében, s a nevéhez fűződik hazánk első ipari parkjának megvalósítása. Elete egyik korai meg-
határozó élménye volt, hogy középiskolás korában a veszprémi Batsányi János Népi Kollégium egyik 
diákvezetőjeként dolgozhatott. Ennek emléke élete végéig foglalkoztatta. 1998 és 2006 között szer-
kesztette és kiadta a veszprémi népi kollégisták Hírlevelét, amely az egykori kollégisták baráti társasá-
ga fő fóruma lett. Könyvet írt a kollégium vezetőjéről, Szokolszky Istvánról, s veszprémi tanáráról, 
Wallner Ernőről. A Veszprémi éveim című kis kötetben foglalta össze diákéveinek emlékeit. 

Rendszeresen visszajárt Bódéra, s megírta az iskola, valamint a helyi egyházközség történetét. Ajka 
egy másik része, Csingervölgy is foglalkoztatta, mert gyermekkorában éveken át ott élt, és végakarata 
tiszteletben tartásával ott temették el Molnár Gábor (1908-1980) természetkutatót, írót. Az író születé-
se centenáriuma tiszteletére és munkássága szélesebb körű megismertetésére hozta létre a „Bakonytól 
Amazóniáig" Molnár Gábor Társaságot, amelynek elnöke lett. Reprintként jelentette meg a „Kalandok 
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a brazíliai őserdőben" című kötetet, amelyet egy sorozat első kötetének szánt, de ez halálával nem foly-
tatódott. Az íróról két kötetet jelentetett meg Molnár Gábor, valamint Molnár Gábor élete, munkássá-
ga címmel. 

Számos konferenciát szervezett, előadásokat tartott, többek között a népi kollégiumokkal, Bódé tör-
ténetével, Molnár Gáborral, Ajkával és Veszprém megye neveléstörténetével kapcsolatban. Aktív tagja 
volt a Veszprém Megyei Honismereti Egyesületnek, amely emléklappal ismerte el honismereti munkás-
ságát. Számos cikket, tanulmányt írt, amelyek adatait és munkássága rövid bemutatását a Veszprém 
Megyei Neveléstörténeti Társaság jelentette meg a Bibliográfiák-sorozat 11. számaként. 

Utolsó munkája az Ajka című kötet volt, amelyben a településsel foglalkozó tanulmányait, emléke-
zéseit és dokumentumait közölte. 

Tatai Zoltán megnyerő, szeretetteljes, kötelességtudó, kiemelkedő képességű szervező és termékeny 
szerző volt. A közgazdaságtan-tudós egyike lett azoknak, akik Veszprém megyében hozzájárultak a 
honismereti, helytörténeti kutatások kiszélesítéséhez, irodalmának gazdagításához. 

Emlékét tisztelettel őrizzük. 

Tölgyesi József 

Németi Gábor (1930-2010) 
2010. május 28-án nagy veszteség érte a Heves megyei helytörténeti irodalmat és a honismereti 

mozgalmat, életének 80. évében elhunyt Németi Gábor középiskolai tanár. 1930. december 13-án szü-
letett Balmazújvárosban, paraszti családban. Szülővárosában végezte az elemi és a polgári iskolát, majd 
a Debreceni Református Kollégiumba íratták be szülei. A kollégium szelleme és tanárai ösztönzése 
nyomán szorgalmasan tanult, sokat olvasott. Itt ismerkedett meg a népi írók, Kodolányi János, Veres 
Péter, Féja Géza müveivel. 

Az érettségi után felvételt nyert az Egri Pedagógiai Főiskola magyar-történelem szakára. A diploma 
megszerzése utáni pedagógus pályáját a verpeléti általános iskolában kezdte el. Egy év múlva kinevez-
ték az egri középiskolai diákotthon igazgatójának, majd két évre tényleges katonai szolgálatra hívták 
be. Leszerelése után Hatvanban diákotthon igazgatói állást kapott, és egyben tagja lett a Bajza József 
Gimnázium tanári testületének. Munkája mellett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen történelem 
szakos diplomát szerzett. 1957-től tanított a gimnáziumban, 1968-tól pedig nyugdíjba vonulásáig igaz-
gatóhelyettesként is működött. 

Mint helytörténettel foglalkozó tanár mellékállásban munkatársa lett a hatvani múzeumnak, ahol két 
ízben az igazgatói feladatokat is ellátta. Vezette gimnáziumának honismereti szakkörét. Helytörténeti 
kutatásait a hatvani munkásmozgalom 1945 előtti történetével kezdte. Főként visszaemlékezéseket 
gyűjtött, amelyekbe bevonta tanítványait is, később szorgalmas látogatója lett az egri levéltárnak. Több 
munkája országos pályázatokon díjat nyert, mint például a Lcgújabbkori Történeti Múzeum pályázatán, 
vagy a Haza és Haladás Alapítvány által kiírt Anyák a történelemben című pályázaton, amelyen első dí-
jat nyert. 

Kutatómunkája eredményeképpen több önálló kötete jelent meg. Még 1980-ban hagyta el a sajtót 
Fejezetek a hatvani munkásmozgalom történetéből című könyve. A rendszerváltás utáni vizsgálódásai 
alapján 1992-ben került ki a nyomdából a Vasutasok pokoljárása című müve, amely döbbenetes képet 
nyújt a helybeli vasutasok recski internálásáról, mert 1950-ben kiálltak a helybeli ferencesekért, akiket 
az Államvédelmi Hatóság elhurcolt. Jelentős munkája^ hatvani zsidóság története, amely 2004-ben je-
lent meg. Önálló kiadványként látott napvilágot a Hatvan földjének lakói a honfoglalás előtt, valamint 
Hatvan az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején, továbbá a Hatvan a dualizmus korában cí-
mű dolgozata. Elete fő művének a Hatvan város története című könyvét tekintette, amelyet 2005-ben 
adott ki. Számos helytörténeti cikke látott napvilágot a Heves Megyei Népújságban, a Heves Megyei 
Hírlapban, a Heves Megyei Napban és a Debreceni Naplóban. Dolgozatai jelentek meg a Hevesi Szem-
lében, a Honismeretben, a Palócfbldbcn, és közreadta néhány írását az Egri Múzeum Évkönyve is. 

Németi Gábor a helytörténetírás és a honismereti mozgalom területén is egyaránt időtállót alkotott. 
Ezért megérdemli, hogy emléke ne merüljön feledésbe. 

Szecskó Károly 
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KONYVESPOLC 
VÁRADI PÉTER PÁL - LŐWEY LILLA: 
Székelyföld képi autonómiája 

Akik tudni akarják, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, 
honnan jöttünk és merre tartunk - írja a kötet előszavá-
ban Sylvester Lajos közíró, a Háromszék című napilap 
szerkesztője - , tekintsék meg a nyitott képeskönyvet, ka-
landozzanak a térképek kínálta utakon képzeletben és a 
valóságban, lapozzanak bele a Váradi Péter PáI és 
Lőwey Lilla honismereti albumaiba, és ezekben olyan 
honra lelnek, amelynek természeti és emberi értékeit kö-
telességünk megtartani, együtt tartani, lakhatóságát testi 
és lelki mivoltában is megőrizni, önállóságát és a maga 
megejtöen szép másságát megtartani. Gróf Bethlen Bá-
lintnál (1896-ban) ezt olvashatjuk: keleti Kárpátok tö-
vében, égretörő bérezek alján él egy maroknyi, tősgyöke-
res magyar nép: szorgalmas, értelmes, ügyes, utánozha-
tatlan művésztehetség, századok óta bástyája Magyaror-
szágnak, mentővára az erdélyi magyarságnak, emellett 
erős, mint az a sziklalánczolat, mely festői szép völgyeit, 
aranykalászos rónáit köríti. A nép: a székelynép, földje: 
a Székelyföld. A természet-alkotta éles határok között ős 
eredetiségében megmaradt népszokások, sajátságok, 
nyelv, viselet a székelyben egy a magyartól sokban elté-
rő, annál ősibb néptípus - a földben egy kis külön ország 
benyomását teszi az emberre." 

A Székelyföld „Képeskönyve" e történelmi tájegység 
képi bemutatását tartalmazza. A mindössze ötoldalnyi 
rövid, de annál veretesebb, csodálatos bevezető szöveg 
után virtuálisan létrejön Székelyföld képi autonómiája. 
A szerzőpáros legújabb albumával a képekben megte-
remtett autonómiával több, mint két és félszáz oldalon, 
47 térképabroszon művészi fotókkal és képmagyaráza-
tokkal történelmi székenként az említett térképrészletek 
segítésével mutatják be Székelyföld tájait, a ma élő való-
ságot, az ott élő emberek helyét, gondjait, napjait, pilla-
natait. 

Az erdélyi származású Veszprémben élő szerzőpáros 
székelyföldi alkotóházát a Hargita egyik romantikus 
hegytömbjének hajlatában, Parajd közelében, a Gyer-
gyói-medence Látóhegyén, Bucsinban építette fel, hogy 
fizikai értelemben is azonosulhassanak a kutatott térség-
gel. Erre épül rá az a szellemi kötődés - írja előszavában 
Sylvester - ami az egész táj értékeihez és szépségéhez 
köti őket. De álljunk meg egy pillanatra Lőwey Lilla be-
vezető gondolatainál: néhány oldalban csodálatosan 
összefoglalja ezt a gyönyörűséges székelyföldi tájat, at-
tól kezdve, hogy a magyarok megérkeztek „nagy, nyers, 
nyakasan" hont alapítani, megjegyezvén, hogy élt akkor 
már e vidéken a Kárpátok keleti-délkeleti karéján belül 
egy népcsoport, akik szívesen fogadták magyar testvére-
iket, hiszen ugyanazon nyelven beszéltek. S valószínű 
korábban elhagyhatták az őshazát, az avarok vagy hunok 
sodorhatták őket e gyönyörű tájra, ahol új hazát lelve 
megtelepedtek. 

A bevezető elmondja továbbá, hogy Székelyföld eu-
rópai végvárként minden időben hivatásszerűen védel-
mezte Európa művelt népeit, a puszták hódító és pusztító 
áradatával szemben. Különleges szerepet töltöttek be az 
itt élő székelyek nemzetünk történetében. Területük nem 
királyi föld volt és különböző kiváltságokat élveztek. 

Adót nem kellett fizetniük, csupán a határok őrzésével 
tartoztak, továbbá háború esetén hadba kellett vonulni-
uk. Lőwey tovább fonja a magyar történelem fonalát, 
amikor bemutatja, hogy a XII. század közepén a Maros-
tól délre eső területre II. Géza betelepítette a szászokat, 
és így a középkori magyar államon belül különleges jog-
állás alakult ki Erdélyben, három szervezet vált a politi-
kai rend alapjává: a megyei nemesség, a székely nemzet 
és a szász telepesek. Közben egész Európán végigseper-
tek a vallásháborúk. A reformáció tanai termékeny talaj-
ra találtak, ugyanakkor a katolikus vallás melletti szent 
elkötelezettség nehezen térítette el a hívő lakosság egy 
részét, s bár a fejedelem 1567-ben katonasággal kívánta 
megtörni az ellenszegülőket, István gyergyófalvi pap 
maga mögé állította híveit, és a győztesek örömével ér-
tek pünkösd szombatján Csíksomlyóra hálát adni a Bol-
dogságos Szűznek. Erre, a hitüket megtartó tisztalelkü 
elődökre emlékeznek minden Pünkösd szombatján a 
csíksomlyói búcsún. Bárhogyan alakult a történelem, 
Székelyföld minden időben ontotta a kimagasló egyéni-
ségeket, teremtette a magyar kulturális értékeket, és a 
legerősebb elnyomás alatt is (a szobordöntögetés idején 
is) táplálta kulturális örökségünket. Székelyföld történel-
mének viharos megpróbáltatásai végigkísérték a népet, 
és a megpróbáltatások jutalma mindig erejének és türel-
mének próbatétele volt. 

Mi a jutalmunk nekünk, leszármazottaknak, túlélő 
magyaroknak, akik a sors kegyetlen szeszélye folytán 
csupán határátlépéssel kereshetjük fel a legszebb archai-
kus szavakkal szóló „legnagyobb Székely" szülőfaluját, 
Székelylengyelfalvát és síremlékét Szejkefiírdőn, s jut-
hatunk a rodostói álmodozó-levelező rommá lett ősi kú-
riához Zágonba, nézhetjük meg a vidéket, ahol a meglel-
hetetlen sír magába fogadta valahol Segesvár környékén 
a szabadságharc dalnokát. A Székelyföld kiemelkedő 
egyéniségeinek mélybe és magasba röpítő emlékhelyeire 
is rábukkanhatunk: meglelhetjük a székely Zsögödi 
Nagy Imre festőművész szülőföldjét a Csíki-havasok al-
jában. Ábel első lépéseinek nyomát a rengetegben, a he-
lyet, ahol Farkaslaka emlékezik nagy szülöttére a két 
cserefa tömött árnya alatt, a jelképpé magasztosult sír-
halmokat, kopjafákat, emlékkereszteket: Gábor Áronét, 
aki ígérte: „Lesz ágyú!", s lett; az izzó vaskoronát vállaló 
Dózsa Györgyét Dálnokon, az Erdély Széchenyijét: gróf 
Mikó Imréét Zabolán. Jutalmunk, hogy felidézhetjük a 
múlt dicső eseményeit: a XVIII. század építkezéseit, a 
pezsgő reformkor megújulási kísérleteit, Körösi Csorna 
Sándor, Bod Péter, Aranka György és a két Bolyai szelle-
mi tevékenységét. Felkutathatjuk Aprily Lajos egykori 
boronaházát jelölő kopjafát a „Kétág-orra" mellett, 
Parajd felett, a „könnyű álmot" alvó Sütő András sírját 
Marosvásárhelyt, s az emlékházat Kisbaconban, mely 
hirdeti az édes anyaföld „Cimborájának", Elek apónak 
anyanyelvápoló nagyságát. 

De vajon jutalom-e: a székelyek kivándorlásai, az ag-
rármozgalmak, az átrendeződő székely földbirtokrend-
szer, részvétel az első világháborúban, a megszállás, Tri-
anon (s a „második Trianon", 2005. december 4-én - s ez 
már a XXI. század!), Erdély Nagyromániában, új jelké-
pek, kisebbségi sors és román berendezkedés, jogfosz-
tás, földreform és gazdasági válság, bécsi döntés, a má-
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sodik világháború, szovjet megszállás, Erdély jogi hely-
zete 1944 és 1946 között, a Maniu-gárdisták és a 
securitate rémtettei, a párizsi békekonferencia, a szocia-
lizmus évei, az egyházi és egyéb vagyonaink elkobzása, 
Ceaucescu uralma? Ez a jutalmunk? A jutalmunk az, 
hogy legalább gondolhatunk erre a földre. Mert jól tud-
juk, Székelyföld amelynek területe 12.800 km-, kiter-
jedése észak-déli irányban 150 km, kelet-nyugati irány-
ban 140-200 km, 808 739 lakosságából 612 043 a ma-
gyar anyanyelvű - nem romantika, hanem valóság, nem 
Tündérország, hanem gyötrődő fájdalom, nem csupán a 
szülőföld melegét adja, inkább a szülőföld utáni vágya-
kozást, annak hiányát testesíti meg. Minden alkalmat 
meg kell ragadnunk, hogy „haza" mehessünk, hogy ott-
hon ünnepelhessünk azokkal, akik mindig, minden alka-
lomra újat alkotnak. 

A szerzőpáros bevallotta azt is, hogy a képi autonó-
mia elkészülte hosszú-hosszú évek Erdély-járásának 
eredménye. Több tízezer fénykép „színe virágából" 
összeválogatott alkotás, olyan album, amelynek oldalai 
Székelyföld testét-lelkét egyszerre szeretnék felmutatni. 
Az itt látható anyag tartalmazza annak az eddig kiadott 
28 honismereti albumnak is a java részét, amely Szé-
kelyfölddel és népével való azonosulás hiteles fotómű-
vészeti lenyomata. Az Erdély egészének bemutatását 
megcélzó honismereti albumok a lélek rejtelmei felé is 
igyekeznek elkalauzolni. A szerzők azt kívánják, hogy a 
mellékelt térképek útjait járva a képeket vagy annak va-
lóságos mását szemlélve az legyen az érzésünk: milyen 
jó magyar embernek lenni a végeket jelentő Székelyföl-
dön. 

Végül külön ki kell emelnünk a különlegesen ízléses 
tipográfiai munkából a boritok szimbólumait is. Az első 
borító Csíksomlyó Oltárszínpadáról készült 2005. május 
14-én. A kultikus hely az összmagyarság összetartozását 

jelképezi. A képen Hajdó István gyergyószentmiklósi 
föesperes így kezdi a prédikációját: ,Napba öltözött 
Nagyasszony, csíksomlyói Szűzanyánk, hazajöttünk". A 
szerzők azért ezt a fotót választották a címoldalra, mert 
„Hajdó Pista Papbácsi", az aranyszavú, mindig mellé-
jük állt a gyűjtőmunka idején, fogta a kezüket, segítette a 
buktatókat kikerülni. Buzdította és buzdítja ma is szelíd 
szóval, dicsérettel, szeretettel. A hátsó borítón az Erdélyi 
Katolikus Püspökség által 2000-ben készíttetett plakát 
fotója látható: Autonómiákat a keresztény gyökerű EU 
alkotmányába felirattal. Jelzi: II. András már 1224-ben 
nemzeti autonómiát biztosított az erdélyi szászoknak. A 
szerzők üzenete: Akkor most mi mire várunk? Autonó-
miát a Székelyföldnek! Képeinkkel mi megteremtettük! 

„... vannak vidékek / ahol a népek / csöndben az ágak 
/ jelekkel élnek / beszélni félnek / viharra várnak." 
(Kányádi Sándor) 

(Péter Pál Könyvkiadó. Veszprém, 2010.) 
Udvarhelyi Olivér 

LÁZÁR ANNA: 
Lövéte köröpölő 

Ez a könyv egy sokat tapasztalt, világot járt, 
Ceaucescu Romániájából elmenekült s évtizedek óta Bu-
dapesten élő székely asszony. Lázár Anna vallomása. 
Vallomás a szülőhely és az anyanyelv (esetében a lövétei 
székely nyelvhasználat), no meg a székely észjárás, er-
kölcsi normarendszer és a mindennapi élet bensőséges 
ismeretéről, tiszteletéről és szeretetéről. 

Mint tudjuk, a hazaszeretet tanulása otthon, gyer-
mekkorunkban kezdődik. Hogyan szerethetné a felfog-
hatatlanul tágas hazát és nemzete kultúráját egy gyermek 
vagy egy fiatal, ha saját szülőfaluját/városát, s annak 
szűkebb-tágabb természeti környezetét, lakóit sem isme-
ri? Hogyan lehetne lokálpatrióta (esetünkben székely és 
azon belül elkötelezett lövétei), ha nem ismeri és nem ér-
ti felmenői nyelvét, szokásait, erkölcsi normáit? 

Nos, végső soron ezt a megismerési folyamatot segíti 
Lázár Anna szép kiállítású képeskönyve, amely méltán 
érdemelte ki a Romániai Magyar Könyves Céh 2010-es 
Szép Könyv Diját a művészeti könyvek és albumok kate-
góriájában. Ugyanis a könyv fele fénykép, s a szerző tu-
lajdonképpen ezekhez a régi, még üveglemezre készített 
fényképekhez (olykor egyenesen ezek ihletésére, inspi-
rációjára) irta meg emlékeit versben és prózában, ízes 
lövétei nyelvjárásban. 

Mindenek előtt a címben szereplő tájszó, a köröpölő 
jelentésére kérdeztem rá a szerzőtől: „A köröpölni szó 
azt jelenti, hogy valamit körbejárai, valami felől érdek-
lődni, felfedni titkait. Például a legény, ha valamit el akar 
érni, előbb megköröpöli a lány szüleit" - magyarázta 
Lázár Anna, aki 12 éves korában került el Lövétéről. 
Marosvásárhelyt elvégezte az egészségügyi főiskolát, 
majd Máramarosban, Brassóban, sőt Svájcban is dolgo-
zott, s most Budapesten parapszichológus. 

Elöljáróban néhány fontos adat Lövétéről, hogy job-
ban értsük és értékeljük a szerző meglehetősen szokatlan 
vállalkozását. (Aki ki akarja egészíteni ismereteit, aján-
lom figyelmébe a világhálóról egyebek között Lövéte 
információgazdag, sok szép régi és újabb fényképpel il-
lusztrált honlapját www.lovete.ro) 

Lövéte a mai napig színmagyar település, mely a 
Hargita déli nyúlványán, a Kis-Homoród jobb és bal 
partján, 6-700 m tengerszint feletti magasságban, egy vi-
szonylag szűk völgyben. Székelyudvarhelytől 30 km-re 
található. A két Homoród mente jelenleg Székelyföld 
egyik leghátrányosabb vidéke, mert távol esik a jó közle-
kedési utaktól és a piacgazdaság fő erővonalaitól. Nincs 
vasútja, a közútjai is elhanyagoltak. A régió települési-
nek népességmegtartó ereje 1990 után folyamatosan 
gyengült, az elöregedés itt is tapasztalható. Régen a cser-
gekészítés, posztóványolás, mészégetés és a vasmüves-
ség hazájaként ismerték ezt a vidéket. Mivel a 2000-es 
évek elején végleg bezárták a lövétei vasgyárat, napja-
inkban a havasi állattartás biztosít némi jövedelmet az itt 
élőknek. Alig hasznosítják a környék meleg és hideg for-
rásainak vizét, jóllehet már Orbán Balázs is kedvcsináló 
sorokat írt Lövétéhez tartozó keruji fürdőről. Ő nevezte 
Lövétét a katolicizmus végső bástyájának, mert ettől a 
falutól délre már unitáriusok élnek. 

Az „óriásfalunak" számító katolikus Lövéte lélekszá-
ma (az utóbbi tíz év adatai alapján) 3.600-3800 fő között 
mozog. A falu kanyargós utcáin magas, jómódra utaló 
kőházak sorakoznak egymás mellett és fölött. Mivel a 
Kis-Homoród szűk völgye miatt kevés a földmüvelésre 
alkalmas terület, a portáknak alig van kertje, viszont 
majd minden családnak volt a környéken az állattartásra 
és szénacsinálásra alkalmas havasi legelője egy kis nyári 
lakkal, ún. kalyibával. A község területén 15 borvízfor-
rás és egy 27%-os sótartalmú ún. sóskút található. A falu 
vashámorát, ércbányáit és Lövétét a XVI. század köze-
pétől az egyszerű lófö székely családból származó kiváló 
hadvezér. Székely Mózes (aki 1602-03-ban Erdély feje-
delme is volt) birtokolta Báthory Zsigmond adománya-
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ként. Udvarházának helyét még ma is számon tartják 
Udvarkert néven. 

Néhány méterre a főúttól, a Felszegben, az egykori 
lóvásártér mellett áll a híres lövétei sóskút. A lövétei há-
ziasszonyok konyhája elképzelhetetlen a „vizsó" nélkül, 
hisz errefelé mindenütt ezzel ízesítik az ételt, ezzel tartó-
sítják ősszel a savanyú káposztát, ebben pácolják a sza-
lonnát-sonkát. Messze földről jártak vízért a kútra ún. 
sós-csebres szekerekkel is. A lövétei háziasszonyok pon-
tosan tudják, mennyi jár a levesbe, vagy azt, hogy mi-
ként kell a Jüttő" sarkán tepsiből elpárologtatni a sós vi-
zet, ha kristályos sóra van szükség. 

A könyv a szerző személyes emlékeivel, a falu utcái-
nak, a kútjainak és patakjainak meg a lövétei határrészek 
s a környező erdők elnevezéseinek felsorolásával kezdő-
dik. Ezek a helynevek beszédes tanúi a környék flórájá-
nak, faunájának (Kőriskerek, Ülü bükké, Hollófészök-
alja, Ózeresztő) s az itt élők munkájának, keze nyomá-
nak, környezethez való viszonyának. A sok „láz" össze-
tételű határnév (Csókás láz, Láz teteje, Láz útja), a szőr-
fűvel benőtt legelőkre, a szérű, telek összetételű nevek 
pedig a havasi szénacsinálásra utalnak. A lövéteiek első-
sorban ökröket, lovakat és juhokat tartottak. A sok for-
rásvíz, patak, kútnév arról árulkodik, hogy vízben gaz-
dag ez a vidék (Farkaslik pataka, Kender tó. Ördög tó, 
Egres-mocsár, Agyagas kút, Lövéte pataka); a szikla és 
hegyoldal elnevezések pedig még fényképek nélkül is 
változatos hegyvidéki tájakat varázsolnak elénk. Az al-
bum páros oldalain olvashatjuk Lázár Anna szövegeit, a 
páratlanokon vannak a beszédes fényképek, amelyeket 
Székely István székelyudvarhelyi fotográfus készített az 
1920-as évek elejétől a 30-as évek végéig. 

Nehéz meghatározni a könyv műfaját, szerzője ere-
detileg kísérőszövegnek szánta emlékezéseit. Tudatosan 
nem akart történeti falumonográfiát vagy néprajzi, hely-
történeti útikalauzt írni. (Hiszen, mint megtudtam, a 
helybéli iskolaigazgatónak. Suli Józsefnek terjedelmes 
folklór gyűjteménye van kéziratban.) Ám a több éves 
„anyaggyűjtés" után néhány hónap alatt elkészült mü 
több, mint egy szép képeskönyv. Lázár Anna a szó leg-
eredetibb értelmében vett, személyes élményekkel át-
szőtt és rokoni, baráti beszélgetésekből, visszaemlékezé-
sekből kibontakozó honismereti gyűjteményt, lövétei 
szótárt alkotott. Müve tehát nem a hagyományos parasz-
ti életnek teljességre törekvő bemutatása, nem is folklór-
gyűjtemény, mégis sokat okulhat belőle a nyelvész, a 
néprajzkutató és az érdeklődő olvasó egyaránt. A köny-
vet nemcsak a gyermekkori emlékek megőrzésének 
szándéka hozta létre, nemcsak az a mindnyájunkban élő 
vágy, hogy életünk munkájával „nyomot hagyjunk" ma-
gunk után, hanem egyfajta értékőrző, önazonosság-
tudatot erősítő és nevelő szándék is. 

A székely mivoltára büszke Lázár Anna úgy akart 
maradandó emléket állítani falujának, hogy a XX. szá-
zad első felében készített archív fotók mellé saját gyer-
mekkori emlékeit idézte fel, egy-egy szokás vagy mun-
kafolyamat részleteit pedig idős emberekkel meséitette 
el. A fotográfiák ugyan egy generációval korábbiak, 
mint a szerző emlékei az 1950-60-as évekből, de ez az 
időbeli eltolódás nem érzékelhető a hagyományőrző 
lövétei kultúrában, gondolkodás- és életmódban. Szá-
momra a nem is a lövétei viselet, vagy a gyapjúfeldolgo-
zás, a helybéli konyha: sütés, főzés, kenyérsütés, no meg 
a szapulás és háziszappan készítés élvezetes leírása volt 
a legérdekesebb, hiszen ilyenekről számos néprajzi gyűj-
tésben is olvashatunk. Hanem azok a helyi köznyelvből 

kimazsolázott szólásmondások, szófordulatok, amelyek-
kel pl. meghatározták a lövétei férfiak és nők helyes vi-
selkedését, és kritikusan kirajzolták a helyi munka- és 
szexuálerkölcs megengedett kereteit. Magyarán: az a sa-
játos, tematikus egységekbe rendezett, beszélt nyelv, 
amely bepillantást enged egy viszonylag zárt székely fa-
luközösség 50-60 évvel ezelőtti mentalitásába. 

Lázár Anna feljegyzéseiből megtudhatjuk például, 
hogyan köszöntek egymásnak a falubeliek, milyen a jó 
férj és a jó asszony, hogyan vélekedtek a szerelemről és 
házasságról, az öregekről és a betegségekről, a cigá-
nyokról, a bűnről, a barátságról és a tanulásról, tudásról. 
Olvashatunk olyan régi, mára már elfeledett gyermekjá-
tékokról, mint pl. a karikázás vagy a ,pit tyezés", a fiatal-
ság társaséletéről, a lakodalmazásról és a keresztszülő-
ség fontosságáról is. A tematikuson csoportosított szólá-
sokból elénk rajzolódik az önérzetes és a bátor, meg a 
gyávának csúfolt lövétei ember. Néhány helytörténeti el-
beszélés is helyet kapott a kötetben: a sziklaomlásokról 
(,^uvadásokról"), a kommunista korszakról és a mal-
mokról. De mint említettem, a könyv különös értékét az 
a páratlan gazdagságú tájnyelvi „szótár" adja, amelyet a 
szerző a régi eszköznevekből, munkafolyamatokból és a 
„miesnapi" kifejezésekből összeállított. (Szakszerűbb 
szerkesztéssel az ismétlődő és a hiányzó szómagyaráza-
tokat ki lehetett volna küszöbölni.) 

Közhelyszerű igazság, hogy a közösségek jelene a 
múltból táplálkozik. A múlt ismerete segíti hozzá az em-
bereket ahhoz, hogy életüket a jelen kihívásaihoz igazít-
sák, s gyermekeik, unokáik számára is élhető világot, él-
tető közösséget teremtsenek. Ebben az eligazodásban, a 
belenevelés/belenevelődés folyamatában segít szórakoz-
tatva és szinte észrevétlenül tanítva Lázár Anna képes 
honismereti könyve, amelyet nemcsak a székely kulturá-
lis örökség őrzőinek, de mindenkinek, akit érdekel a ha-
gyományos népi kultúra, jó szívvel ajánlok. 

(Mentor Kiadó, Marosvásárhely 2010. 188 old.) 
Küllős Imola 

Regényes templomtörténet 
Detre János 1965. január elsején kezdte meg lelkészi 

szolgálatát az aszódi evangélikus gyülekezetben. Aho-
gyan az Aszódi Honismereti Akadémia előadássorozatá-
nak vendégeként fogalmazott, „régi bútordarab" ő a vá-
ros hit- és közéletében. Olyan értelmiségi, aki szolgálja 
híveit és embertársait, folyamatosan dolgozik a közjó 
előmozdítása érdekében, hogy ezzel a régies meghatáro-
zással illessem tevékenységét. 

A nyugdíjba vonult esperes újabb könyvet tett le a 
közösség asztalára. 106 oldalas tanulmányában a város 
egyik tájképileg meghatározó épületének, az evangéli-
kus templom történetének feldolgozására vállalkozott. A 
fotókkal gazdagon illusztrált munka az információk va-
lóságos tárháza! Detre János a lelkész szemével mutatja 
be a templomot, járja körül a gótikus elemeket tartalma-
zó barokk épületet. Sok fontos épületrészletnél időz, mi-
közben liturgikus részletekkel szolgál bejáratokról, 
szentéjről, oltárról, szószékről, karzatról, orgonáról. 

Egy tévhitet is igyekszik eloszlatni, mégpedig a gyil-
kossággal végződő templomfoglalás históriáját. Számba 
veszi a történet azon elemeit, amelyek szerint az evangé-
likusok erőszakkal vették el a katolikusoktól azok egy-
kori templomát. Az eseménysor elemeinek valóságtar-
talmát vizsgálja a torony alatti kőcímer és az oltárképen 
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látható festett címerkép alapján. Elemzése sommájaként 
kijelenti, hogy a címerpajzson látható jelenet - egy vitéz 
egyik kezében kardot, a másikban levágott fejet tart - a 
törökkel vívott harc emléke és nem pedig a pap megölé-
sének képi megjelenítése. Mindezt ikonográfiailag iga-
zolja. 

Külön fejezetben foglalkozik az aszódi templomok 
történetével: Aszód-Szentkereszt, huszita rom, fatemp-
lom és végül a kőtemplom építésének sokszor szövevé-
nyes szálait bogozza ki. Az új templom építése, felszere-
lése, díszítése tárgyában fontos adalékokkal szolgál. Le-
írja a feleslegessé váló felszerelési tárgyak további sor-
sának alakulását és egyben fontos közösségi kapcsolato-
kat tár fel. Ezekből a megjegyzésekből tudható meg, 
hogy a közeli Domony falu gyülekezete ekkortájt sza-
kadt ketté. Az ottani evangélikusok többsége Szarvasra 
vándorolt. A maradók pedig üres templomukba az Aszó-
don feleslegessé vált berendezési tárgyakat vették meg. 

A templom- és toronyépítés, majd az első tatarozás 
históriáját is leírja. Mivel a templomtörténetet kronoló-
giai sorrendben közli, ezért bizonyos témák ismételten 
előkerülnek. Mindezek okán fejezeteket szentel a haran-
gok történetének, közben folyamatosan kitekint a gyüle-
kezet életét meghatározó eseményekre is. Felemlíti azt a 
szomorú eseménysort, ami 1848 után a lelkész és a gyü-
lekezet viszonyának megromlásához vezetett. 

A viharos századok hozta változások igazán a XX. 
századot jellemezték. Az 1907. évi templomrenoválás-
kor készültek el a szentély színes ablakai, majd 1910-ben 
sor került az orgona javítására. A boldog békeidőknek 
azonban gyorsan vége szakadt. Elkezdődött az első vi-
lágháború. 1915-ben hadba vonultak a harangok: elvit-
ték a középső, 1706-ban öntöttet és a kis harangot, ami 
1884 óta szolgálta a híveket. Azután 1918-ban az orgona 
ónsípjai is a háborús erőfeszítések áldozatává váltak. 

1936 februárjában a tavaszi szelek lesodorták a to-
rony csúcsáról a csillagot. A presbitérium két részre sza-
kadt. A kereszt pártiak akarata érvényesült! Egy évvel 
később következett a villamosítás, majd a barokk oltár 
felújítása került előtérbe. Ám mint azt Detre János írja, a 
második világháború sok mindent felülírt. A templom te-
tőzete több találatot kapott és a templombelsőt sem kí-
mélték: ,„4 katonai vandalizmus folytatta a rombolást. 
Az oltárképet több helyen elszakították. Az oltárra célba 
lőttek. Az orgonát -főleg a sípokat - szétverték. A csillá-
rokat haltával csapkodták. A mennyezetről levágták. .4 
kriptában a halottakat kiforgatták." - idézi Bogy a Géza 
lelkész jelentését. A háborús károkat csak lassan sikerült 
kijavítani. Az orgona 1951-ben lett kész. A megrepedt 
harangot 1958-ban újra öntötték. 1969-ben a villámhárí-
tót cserélték, 1975-ben elkezdődött az oltár restaurálása, 
ami tíz évig folyt. 

Hihetetlen mennyiségű adatot vonultat fel a szerző 
könyvében. A legtöbb esetben értelmezi is azokat, így a 
történtek nem száraz adatok csupán, hanem mindenkor 
ott van mögöttük a kor embere. Azok az emberek, akik 
építik, gondozzák, óvják az aszódi evangélikusok temp-
lomát századokon keresztül. A templom története eggyé 
válik a könyvben - ahogy az életben is - a közösség, a 
gyülekezet történetével. Aprólékos, részletekbe menő, 
de nagyon olvasmányos stílusban tárja fel a múltat a 
szerző. 

(Detre János: Az aszódi evangélikusok temploma. 
Aszód, 2010. 106 p.) 

Klamár Zoltán 

Mesterségek a székely közösségekben 
A székelykeresztúri Molnár István Múzeum, a Pro 

Énlaka Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem Régé-
szeti Tanszéke által 2009 szeptemberében megrendezett 
2. Énlaka Konferencia kötetét foghatjuk kézbe, amely-
nek tanulmányai elsősorban a népi kismesterségek köré 
csoportosulnak, több erdélyi településen végzett kutatás 
nyomán. A könyv egyben tisztelgés a száz éve született 
múzeumalapító Molnár István előtt, akinek életét és 
munkásságát Sándor-Zsigmond Ibolya foglalja össze a 
bevezető tanulmányban. Czire Alpár fotói - Vallomás 
Enlakához címmel kiállítás keretében színesítették a 
konferenciát, s ugyanígy teremt Ars Poeticája, illetve a 
kötetben több helyen felbukkanó képei hangulatot, ízt az 
olvasáshoz. 

A tanulmányok külön-külön és együtt is igen 
gondolatébresztőek, a kötet túlmutat a mesterségeknek 
cím általi felsorolásszerü bemutatásán. Kaphatta volna a 
„Kihaló és továbbéltethető kézművesség" alcímet is, hi-
szen remek alapot szolgáltat a szellemi örökség megóvá-
sát célzó módszertani párbeszédhez. A tanulmányokat 
ezért erre a szálra (s nem a szerkesztő általira) felfűzve 
mutatom be. 

2007-ben Énlaka története és kultúrája témakörben 
szervezett konferenciát Visy Zsolt. Akkor Szávai Márton 
Gagyi József gondolatai nyomán szorgalmazta Énlaka 
kutatásának néprajzi megközelítését, mert ez hozzájárul-
hatna a helyi lakossággal közös horizont, egy kommuni-
kációs tér kialakításához. A tárgyi és szellemi örökség 
megóvása céljából ki kell jelölni a helyi közösség cse-
lekvő közreműködésének lehetőségeit, s ehhez nem nél-
külözhető a társadalomtudományi megközelítés a nép-
rajzi és történeti kutatások során. Mindezek tudatában -
ha lehet - még nagyobb érdeklődéssel veszi kézbe az ol-
vasó a tavalyi konferencia kötetét: vajon milyen megol-
dások születnek erre a kihívásra? 

A Szávai Márton által sürgetett a kutatók és a helyi 
lakosok közti párbeszéd létrehozásának igényével nem 
csak Énlakán, de számos más településen, sőt, országos 
szinten is szembe kell néznünk. Erre nyújt megoldási le-
hetőségeket, illetve vázolja a munka nehézségeit 
Szulovszky János A kézműves örökség, mint stratégiai 
eszköz. Feladatok és lehetőségek című tanulmánya. (Élő-
adásának továbbfejlesztett változata időközben külön tü-
zet formájában is megjelent.) 

Egy közösség és település jövőjét alapvetően megha-
tározza a táj, amelyben elhelyezkedik. Firtos térség táj-
alakulási tendenciáinak történetét, s egyben előrejelzését 
is adja Egysed Adrienn és Jombach Sándor közös dolgo-
zata. Ismertetik az úthálózat változását, az erdőgazdaság 
és a mezőgazdaság történetét, illetve a vízgazdálkodást. 
Majd a települések várható társadalmi-gazdasági fejlő-
dése és a területhasználati változások alapján vázolják 
fel a tájalakulás lehetséges útját. Megtudhatjuk többek 
között azt, hogy jelentősen csökkennek a mezőgazdasági 
területek, a térségben sikeres ipari tevékenység elsősor-
ban a Parajdi-Sóvidékhez kötődik. Emellett természeti 
és kulturális értékek miatt jelent több település turiszti-
kai vonzerőt. A mezőgazdaságról, egész pontosan a falu-
si kisgazdaságok gyümölcstermesztéséről Etéd és Én-
laka térségében olvashatunk még több részletet id. Szá-
vai Mártonnak köszönhetően. A szerző történeti és igen 
színes néprajzi adatokkal alátámasztva mutatja be a ter-
melt növényfajták szinte teljes kicserélődését és megvál-
tozását. Nem csak az egykor őshonos fajták megőrzését 
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és újratelepítését szorgalmazza, hanem ezzel együtt a 
gyümölcsfogyasztás egykori sokszínűségét (pl. aszalást, 
ecetkészítést), a növénygondozás ismereteit (pl. a fake-
nőcsök készítését, a vadkár elleni védekezés módjait) is 
felelevenítésre méltónak tartja. Véleménye szerint a 
biotermesztés népszerűsítése és az Európai Uniós támo-
gatások is olyan utat rajzolnak a kitűzött cél felé. ame-
lyen csak el kell indulni. 

Interdiszciplináris együttműködést sürget Filep An-
tal is, amikor Paulinyi Oszkár néprajzi módszereket is 
alkalmazó történész, levéltáros kutatásait ismerteti a 
parajdi és sóvidéki sókitermelésről. Hangsúlyozza, hogy 
az adott témában, de más területeken is nélkülözhetetle-
nek a néprajz számára a történeti kutatások, a régészek-
kel és történészekkel való együttműködés. 

Több megoldási stratégiát is olvashatunk a kézműves 
és egyéb szakmák fenntartására, megváltozására, eseten-
ként akár új társadalmi, közösségi keretek létrehozására. 
Örömmel látjuk, hogy van még helye a mészégetésnek 
Vargyason, öröklődik a tudás, a mesterségen belüli hie-
rarchia, a szakkifejezések, a technikák, amelyekről rész-
letesen be is számol Kinda István, s több fényképpel il-
lusztrálja a munkafolyamatokat. A XX. század közepén 
a kollektivizálás és a földnélküliség is lendületet adott 
ennek a nagy múlttal rendelkező tevékenységnek. A sze-
keresség kiegészítő jövedelemforrást jelentett az orosz-
hegyieknek, akik fatermékeket és gyümölcsféléket érté-
kesítettek a környező településeken. Ez a munka nem 
csak gazdasági funkciót töltött be, de elősegítette a fal-
vak közötti híráramlást, a kultúrjavak terjedését. Bár a 
rendszerváltás és a modernizáció miatt erre a tevékeny-
ségre egyre kevésbé van szükség, a tanulmány szerzője, 
Vass Melánia szerint az életmód egy-egy jellegzetessége 
mégis továbbörökíthető. A szekereseknek lételeme volt, 
hogy jóban legyenek mindenkivel: rendőrrel, erdésszel, 
és széles ismeretségi körrel rendelkezzenek a falvakban, 
hiszen mindig szükség lehetett segítségre szállás vagy 
egyéb probléma miatt. Ezen képesség és tudás birtokosai 
ma is jól boldogulnak különböző krizishelyzetekben. 

Luka Zsuzsannanak köszönhetően ismerhetjük meg 
egy székelykeresztúri kádár életútját: az inaséveket, 
hogy hogyan élt meg korábban a mesterségéből, a termé-
keket, az alapanyagokat, a már gépesített műhelyt és a 
szerszámokat. Megemlíti néhány szerszám németből 
magyarosított megnevezését is, ezekről akár egy egész 
hosszú listát is szívesen olvasnánk. Szintén eltűnőben 
van a zsindelyhasítás a modernizáció és ökológiai ténye-
zők miatt is. Lázár Tamás azokat a már nem müveit mes-
terségeket, amelyeknek vannak még egykori képviselői, 
a passzív tudáshoz sorolja, míg aktív tudásnak nevezi a 
ma is gyakorolt szakmákat. A Kovászna megyei Gelen-
cén, amely egykor ellátta a környező falvakat zsin-
dellyel, ma már csak két mester sorolható az utóbbi kate-
góriába. Sajnos csak röviden ismertette Nagy Eva a 
gagyi Demeter Ferenc kovács életútját és munkáit, vala-
mennyi érdekes részletet (inasévek, szerszámok, árak, 
stb.) érdemes lenne kifejteni, főleg azért, mert a szerző-
nek a faluban a mesterség utolsó képviselőjével volt al-
kalma beszélgetni. 

Az előbbi szakmáknál sokkal jobb helyzetben van a 
mezőfelei gyékényfonás és a kőrispataki szalmafonás. 
Történetük alakulásáról, a mai kézművesekről és termé-
keikről, a tevékenységek életben tartásának és egyúttal 
változásának lehetőségeiről ír Kerekes Ibolya és Szöcs 
László. A korábban a parasztspecialisták és háziiparosok 
munkái körébe tartozó fafaragásnak több képviselőjét is 

ismerjük, akik számára a mesterség fenntartásához a né-
pi iparművészet szolgáltatott kereteket. A vargyasi 
Máthé Ferenc Ilonka fafaragó életútját és munkáit Far-
kas Margit ismerteti. Hasonló és mégis kicsit más straté-
giát választott a Szűcs György Aron által bemutatott 
gelencei székelykapufaragó, Both László, aki olyan pan-
zió létrehozását tervezi, ahol oktathatja is a mesterséget 
az érdeklődőknek. S bár csak érinti, hogy hogyan fogad-
ja ezt a szűk közösség (egyelőre kétkedve), egész biztos 
érdemes lenne azt is végigkövetni a továbbiakban, ho-
gyan lesznek a helyiek bevonhatók a későbbi munkába, 
támogatják-e a faragót terveinek megvalósításában? A 
könyvben bemutatott kézműves szakmák továbbéltetési 
stratégiáit támasztja alá, s tulajdonképpen magyarázza is 
Miklós Zoltán tanulmánya. Az általa leírt három életút és 
mesterség (zsindelykészítés, szalmafonás, kosárkötés) 
szintén mind azt igazolják, hogy különböző technikákkal 
ugyan, de művelőik a mai vásárlói igényeknek megfele-
lően alakítják termékeiket, s ezáltal a hagyományt is. 

Gagyi József a vaskapuk elterjedésének okait, és egy 
lakatos kapukészítő, Fazekas András munkásságát is-
merteti. A téma időszerű, s jóval közelebb áll a többi 
kézműves mesterségről folyó párbeszédhez, mint azt 
gondolnánk. Bár a szerző indokolja is kutatási témájának 
érvényességét, magunk is láthatjuk, hogy a tanulmány 
végén konklúzióként feltett kérdéseket valójában mind-
annyian megfogalmazhatjuk saját témáinkkal kapcsolat-
ban: „...tudomásul vesszük-e, tényként kezeljük-e, hogy 
az utolsó olyan időszak, amelyben a vidéki településeket 
az egyéni törekvések azonosságának összegződéseként 
az egységes falukép kialakítására való törekvés jellemez-
te, az a modernizációs korszak volt. ...A mai, és még in-
kább a jövendőben létező vidéken, falvakban a sokféle-
ségből épül fel a rend." 

Különleges és egész biztosan szükség szerint köve-
tendő példa Sándor-Zsigmond Ibolya munkája, aki egy 
már valóban kihalt háziipari tevékenységnek, a szitaszö-
vésnek a technikai tudását élesztette fel, adatközlő híján 
múzeumi körülmények között. Korábbi néprajzi adatok 
alapján körvonalazza a mesterség múltját, majd beszá-
mol arról, hogyan kezdte el a szakmát a munkafolyama-
tokat ábrázoló 1964-es fényképsorozat alapján. A múze-
umi kísérlet sikeresnek bizonyult, a szerző rekonstruálta 
a jó minőségű szitaszövet készítésének folyamatát. 
Mindez újabb utat mutat a továbbéltetésre. Megállapítja, 
hogy a szitás mesterségre nincs már igény, és csak múze-
umi körülmények között lehet megőrizni a tudást. Rend-
kívül fontos tényre hívja fel a figyelmünket ez a kísérlet: 
nemcsak a mesterségeknek a mindennapi életben való 
megőrzésére és annak vizsgálatára kell koncentrálnunk. 
Szembe kell nézni azzal is, hogy bizonyos szakmákra 
valóban nincs már igény, és néhány éven belül kihalnak 
vagy már kihaltak. Az első kérdés az, hogy leszünk-e 
olyan szerencsések, hogy legalább egy részletes fény-
képsorozat őrzi még a tudást? Másrészt felmerül, hogyan 
lehetne követni ezt a példát netán más múzeumokban 
más mesterségekkel? Kinek a feladata a mesterségek ak-
tív múzeumi megőrzése? Egyáltalán mely mesterségeket 
tudunk csak így megőrizni, vagy meg tudjuk-e őket leg-
alább így őrizni? Vajon nem ez-e - a kötetben még be-
mutatottak mellett - az egyik lehetséges út a szellemi 
örökség megóvására, hogy ne csak szellemi, de gyakor-
lati, kézzel fogható, kézzel végezhető örökségről is be-
szélhessünk? Ma még csak egyetlen egy ilyen jellegű ta-
nulmányt olvashatunk a néprajz tárgykörébe tartozó kéz-
műves mesterségekről szóló kötetben, de tudjuk, hogy 
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akad ennél több példa is, és csak reméljük, hogy szapo-
rodni fognak az ehhez hasonló kísérletek. 

A kötet felhívja a figyelmet arra, hogy ahány szakma 
és ahány település van, annyiféle megoldási lehetőséget 
kell keresnünk a tárgyi és szellemi örökség megóvására, 
figyelembe véve az adott természeti környezetet, a tele-
pülés politikai és történeti hátterét, illetve a szükebb-tá-
gabb közösség mai igényeit. 

(Molnár István Múzeum Kiadványai 2. Főszerkesz-
tő: Luka Zsuzsánna. Pro Énlaka Alapítvány, Udvar-
helyszék Kulturális Egyesület. Székelykeresztúr, 2010.) 

Cseh Fruzsina 

PÁLFI SÁNDOR - TÓTH BÉLA: 
Szegedi hajók a Tiszán, Dunán, Dráván, 
Száván 

Hányadik honismereti könyve ez már Tóth Bélának? 
Ha a Dombiratoson 1924-ben született szerző 1959 óta 
néhány éves pauzákkal immár kéttucatnyinál járó köteté-
ből kivonjuk a négy regényt, novelláskötetet meg a két 
népmese feldolgozását, a „maradékból" sem könnyű ki-
szűrni a műfaj „tiszta" képviselőit. Valahányszor meg-
szólal a rekedtes hangján, szögedies szavaival, vagy 
mozgásba indul a golyóstolla (ennél se torpant meg: het-
venen felül zabolázta meg a számítógépet), már az első 
bekezdések a Tisza vagy a Maros lapályán tesznek le 
bennünket. Az Iratos dombon, a Kutyák, birkák, szama-
rak - Lólegendák, a Tudósítások a török kori Szegedről, 
a két kötetbe férő Szeged vidámitása, a Tiszajárás, vagy 
éppen a második kiadást igényelt Szegedi nagyárvíz ké-
peskönyve - valamennyit a hazai táj egy-egy „népi lexi-
konjaként" forgatja a 7 és 77 év közötti olvasó. 

Az indokolatlanul széthúzott - több kisebbre tagolás 
esetén jobban „mutató" első fejezet (A kőnél kemé-
nyebben kopogó valóság lírája) az általa írott első rész 
nagyobbik hányadán széles lélegzetű történeti-nép-
lélckismereti olvasókönyv lesz. Számos szál fűzi a fenti-
ekhez, anélkül hogy néhány soros utaláson kívül bármit 
is ismételne azokból. 

,,Az ember vágyálmaiban régóta élt a vizén járás kí-
vánalma, amint a madár módra repülés utáni sóvárgás 
se hagyta nyugton soha. Nagyon is gyakorlatias okok 
sarkantyúzták a vágyak valóra váltását: mielőbb odaérni 
az óhajtott személyhez, vásárhoz, vagy elmenekülni a kö-
zeledő veszedelem elől. Az igény a tapasztalat révén léte-
zett: alkalom, felfújt állati bőrök, bambusznád, gyékény, 
fa, éghajlat, szakértelem és szerszám kellett, hogy járni 
tudjon a vizeken. " Kicsivel odébb: ,,/) történelem során 
készültek mindenféle úszókészségek a galambfészek-sze-
rü alakzattól kezdve a háromszögletű vízi eszközökön át 
a nagy befogadóképességű tengerjárókig, ezeregy válto-
zatban. attól függően, milyen lehetőségeket kínál a kor 
és a táj." Ez a legelső oldalakról kiemelt gondolatsor 
rakja le a koncepció alappilléreit. 

A néprajz, a helyismeret és a költészet (a világiroda-
lomból a szintézis-teremtö első alapmüvek, a Biblia, a 
Gilgames-eposz, a Kalevala stb. mellett a magyar és pl. a 
román népköltészet) egyaránt fontos tapasztalati és képi 
forrásául szolgál. „Az Ura! innenső oldalától indult ma-
gvarok száz és ezer folyót, patakot, tavat meggázoltak, 
átúsztak, mire a Kárpátok óvó koszorújának medencéjé-
be érkeztek. Ismerték a vizek miben létét, törvényes szo-
kásait. A jó harapós füvet termő ország édesvizű folyói-
val. tavaival nagyot marasztalt a magyarokon." Az első 

tíz lap így már „in medias res" vezet. tutajok itteni fő 
funkciójaként a keleti Kárpátok és Erdély sókincsének 
lehozataia volt sok évszázadon át." A sólelőhelyek, szá-
mok, méretek egzakt adatai mondanak legtöbbet. Hogy 
100 sókocka (á 10 kiló) kifejtéséhez 1 ember 10 napi 
munkája kellett. Hogy Aknaszlatina 7 millió tonna 
aranyértékü sót rejtett, ennek vízi úton való idehajózása 
több ezer ember munkáját igényelte. 

Hunyadi Jánosnak a nándorfehérvári diadalhoz a vízi 
eszközeikkel már a táj mesterei dolgoztak a keze alá. A 
török azonban Tóth Mihályék 1552-i „partizán"-kísér-
lete után betiltja a hajóépítést, s a helyi ácsok csak az ő 
hasznára létezhetnek. A 200 szegedi boltot is a legegzoti-
kusabb árukkal mind vízen töltik fel amarról. Dél felöl. 

150 év alatt a 16 szegedi basa úgy elhajótlanította a 
Tiszát, ahogy a hódoltsági száraz területek is kopaszra 
néptelenedtek." 

A Város településtörténetét is a folyó szabta meg. 
Szeged előtt megkönyöklö, kanyarodó Tisza a könyök-
ben hordalékát mindig a szemben levő partra tolja. Év-
ezredek során a kanyarban magasulat képződött: ezen a 
Fölsővároson állnak a hajósgazdák házai mint hiteles 
tanúi az egykor virágzó fahajóépitő művességnek." 

Az első nagy helyi név a témában a görög-dalmát 
származású Zsótér János: 100 hajója mindig úton van 
Tokajtól Károlyvárosig, meg Regensburg és Szulina kö-
zött. Az Oskola utcán máig látható a házának bőgöfejü 
kő-hajóorra. 60 év alatt ezernél több hajót gyártott, még 
30 vagonnyit elbírókat is. Nem kevésnek a nevét is is-
merjük, köztük ezeket: Napoleon. Potyka. Krokodilus, 
Sárkány, Farkas, Bárány, Viola, de még a kormányosaié-
it is (Super Kis György, Frantzia Ferenc. Doktor József 
és György, Üveges Ferenc és Mihály). De nemcsak a 
hosszában haladást pártolta: tudta, az átaljárás nélkül 
nem ér az sokat. Pontonhídat is épített és forgalmazott. 
Övé volt errefelé az időjárástól nem függő, állandó átke-
lő alkalmatosság gondolata is. Hisz a ponton „örök reno-
válást igényelt: jég előtt bontani, utána összerakni, ha-

jók jövése-menése érdekében naponta többször nvit-
ni-zárni." Természetesen nyomban le is szavazzák, hi-
szen akkor 25 kerek esztendeig az övé lett volna a híd-
vám! Maradt hát a kétkrajcáros átsétáló, de nem is egyet-
len évtizedig. Mi meg a szerző lelte hajóhíd-nyitási nap-
lóban gyönyörködhetünk, ahol egyedien élvezetes adato-
kat közöl, együtt a kétszárnyú, sarokpánton nyíló hídsza-
kaszok leírásával. 

Régen, ahogy mondogatták, a Tisza egyik fele víz 
volt, a másik - hal. Hányat lel még a mai pecás benne, az 
akkori félszáz fajtából, a compótól a vágótokig meg a 
veresszárnyú durbincsig? 150 település él a Tiszából. (O 
tudja, ötven év alatt végigjárta.) De már nem úgy, mint 
valamikor, ,,/f mai Rajnából vígan poharazgathat a 
szomjas ember, mosakodhat a felkelő nap. csakúgy, mint 
a lenyugvó. A Tisza ehhez képest egy nagyon árva. kicsit 
gondozatlan, sokgazdájú, kitett gyerek." A Tisza gondo-
sai sem maradhattak ki innen, élükön a legnagyobba/, 
aki 1833-ban a vastestű Duna-ján jött el Szegedre. Ak-
kor ez volt a legmodernebb, kinn vette Londonban, 
Zsótér is ilyet akart magának. Emennek igaz, csak 
tiprókerekesre sikeredett a meghajtása, amelyen a forgó-
dobot 4 ló hajtotta olyan taposómalom szerűen. 

Akit errefelé mellé lehetne állítani, az az eleven sze-
gedi legenda. Vedres István. „Valóságos teremtőnek szü-
letett. Sokoldalú adottsága révén kora polihisztoraként, 
előreformerként égette élete gyertyáját " Nagy druszájá-
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éhoz hasonlóan országossá válható helyi terveit ma is 
számon tartjuk. Vedres és Széchenyi között az emberöl-
tőnyi különbség látókörbéli distanciát is jelentett: „mái-
nem csupán a vízi utak embere, a világnyelvek anyanyel-
vi szintű ismeretében, a kimerithetlen anyagi javak birto-
kában, csillogó észbeliekkel beutazva az akkori müveit 
világot - Vedresnek a helyi hatalmak akármelyike leszo-
ríthatta a fejét, megszutyongathatta - Széchenyi a sza-
badkezű alkotótevékenységét a királyba vetett hitével, a 
korhoz, a nép ügyéhez mérte." Az országos közlekedési 
szabályozás, a Helytartótanácsi Közlekedési ügyek fele-
lőse, minden útügy hozzá tartozott. 

Az említett útján a Duna gőzhajó egyhengeres, 75 
légkörös gőzgép forgatta kétoldali lapátkerekeit 7 ember 
szolgálta ki. Szédületesnek tünő sebességgel siklott, ami 
akkor kereken 20 km/óra volt. Uticélja a nyílt magamu-
togatás is volt (ilyent akarjatok!), de előzetes terepbejá-
ratás is az Ős-Tisza kiigazításához. Féltucatnyi tömött 
lapon Tóth Béla teszi itt először közkinccsé a teljes helyi 
programját. 

Joggal kerül a könyvben mellé a hajó másik utasa, a 
„közismeretlen" br. Sina György pénzember (Széchenyi 
után ő is díszpolgár lett a Tisza partján), aki a Lánchidat 
is támogatta. Hodosi és kizdiai szabad zászlós úr ö mél-
tósága cikornyás magyarságú 1839-i oklevele a könyv-
ben lelhető számos történeti-stilisztikai gyöngyszem 
egyike. 

A 84. lapon kezdődő újabb pont valójában fejezet-
címnek illik: a hajó teremtése. Ezt imígyen vezeti be: 
,ylz internet ideája jó mélyen aludt még, mikor nekikö-
szörültem a gyalumat a vágyak hajótörténetének, azon 
belül is a fahajó kacskaringóson kanyargó országútjá-
nak" Itt a történelmi kulcsszó a SUPER (schopper, hajó-
ács). Vedres szavaival a superek természeti okossággal 
felruházott művészek. ,Dolguk a deszkák beépítésén túi 
azok illesztő helyeinek betömése, ami egy közepes nagy-
ságú (20 vagon) hajón 2 ezer m varrást (illeszkedést je-
lentett. Hogy be ne vizeljen a hajó!" 

Elképzelhetetlenül gazdag a hajóépítők idézett nyel-
ve (gépely, mozsdony, vizhörpötyölő meg a többig akár-
csak az egykori technikát átmentő rajzok felidézésében. 
S ami mindeme mögött van: .Milyen primitivségesen 
egyszerű, gyámolt kéziszerszámokkal teremtették azokat 
az ezer darabból összerótt teknöket!" Szerencse, hogy 
fejezetcímbe emelte az egyszeri hajóács válaszát Mik-
száth Mi lesz az? kérdésére: - Hajó lesz, ha jó lesz. 

Külön pontokat kaptak a hajónak való fanémüek, a 
többféle és sokrendeltetésű vasszerek, a tömésre meg 
szigetelésre szóló moha - mindegyikben évezredek tech-
nikai-tudományos fejlődése kap mindennapi szerepet. 
Három dimenzióban látjuk a superplacc kijelölését, a 
kantárfák beigazítását, a sólya (vízbe tessékelő csúszda) 

építését. És összegző mozzanatként, szinte csak melléke-
sen: „a hajó bekerülési ára egy 200 holdas, mindennel, 
az utolsó tojó tyúkig bebútorzott birtokkal fölért." 

A könyv legtragikusabb lapjai a hajóvontatás e fertá-
lyokon lepergő történetéből foszlanak ki. Ezt még 
1777-ben hozta be Mária Terézia, II. József pedig - az 
Oroszországban látottak alapján - rendeli el a súlyos bű-
nök miatt halálra ítéltek számára. Négy külön börtönt 
sem sajnálnak nekik (Szegeden is), föld alatt és csakis 
szelelölyukakkal. ,A hajóhúzásra ítéltetett rabok ... a 
hajókhoz egymás rendiben összeláncoltatván tókon s fo-
lyóvizeken keresztül hol övig, hol hónaljig vagy torkig 
érő vízben gázolni s egyszersmind a hajót is húzni kény-
szeríttetnek ... közülök kevesen vagvnak, kik egynéhány 
esztendőkig ezen büntetésnek terhét kiállhassák, hanem 
többnyire kevés idő alatt elhaláloznak - írja a Hazánk és 
Külföld. A nagy francia forradalom hatásaként II. Lipót 
megszünteti. Most már csak „piaci alapon", „szabad el-
határozásból" jönnek ide dolgozni, llja Repin volgai 
nyomorultjai képileg és az Ej uhnyem! dalukkal, vala-
mint egy rajzról magyar nők is jelen vannak a könyvben. 
(Felvehette volna Deák-Ebner Lajos 1885-ben készült 
uszálycipelő asszonyait is.) A jobbágyfelszabadítás után 
a módosabb lovasgazdák állnak be az „iparba". Képze-
letébresztő, amint egyik magyar a hosszú nyelű kétágú 
villával (kurtuja) emelgeti a part szélén álló fák-bokrok 
fölé a nem ritkán 250 méteres vonókötelet. A piac vonz-
za ide őket: ezzel háromszor annyit kereshetnek a lova-
ikkal, mint a szántással. 

Az író látószögében a téma szorosan vett része a ha-
jómalom is. ,/f beszélni csak vonitva, mutogatva tudó. 
víz mellett élő ember apránként ismerte meg a viz cselek-
vő, vivő meg hozó erejét. Élt is vele. Utazott rajta. Fa-
tönk volt a paripája. A hegyekből vízesésként lezúduló 
patakok vízimalom építésre biztatták. Őrlésre elsősor-
ban. A százával működő patakmalmok sokféle alakválto-
zatban tették a dolgukat: fölülcsapósak, alul-, hántolok, 
kásatörök, lisztelők, dercézők." 

A Vashajók cím alá vont utolsó fejezetbe az anyag-
gyűjtés évtizedei során felgyülemlett interjúkból 
egy-egy hajózási művezető, hajófestő, gözhajógépész 
meg két kapitány mondja magnóra emlékeit, s ki-ki az 
egyénisége és horizontja szerint vall arról, ami a műsza-
ki, szervezési stb. dolgokból vagy az emberi tapasztalat 
közül közelebb áll az egyéniségéhez. Itt az utolsó félszá-
zad kerül az előtérbe, benne a világháború is a maga ko-
pogós, derűtlen valóságával. Ezeknek rokona a formai-
lag is Pálfi Sándortól jegyzett második rész, ami a MA-
HART kotrótelep és hajójavító históriájának az áttekin-
tése. A legvégén külön megleljük a százat majdnem ha-
jazó illusztráció gondos listáját. 

(Bába Kiadó. Szeged, 2010. 251 p.) 
Fenyvesi István 
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old. - A tartalomból: Minya Károly: A helyesírási neolo-
gizmus; Balázs Géza: A gutái göcsétöl a csángóvasútig; 
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Banczédy József. Anyanyelvünk pályázatok tükrében; 
Hudy Árpád: „A magyar nyelv természeti rendje" -
Czuczor-Fogaras emlékkonferencia; Wacha Imre: Igé-
nyesen magyarul; Biiky László. Megjelent az Új magyar 
tájszótár zárókötete. 

Feitl István - Ignác/ Károly (szerk.): Önkormány-
zati választások Budapesten, 1867-2010. Napvilág. Bp. 
2010. 332 old. 

Füredi História. Helytörténeti Folyóirat. Fel. szerk.: 
Baán Beáta. Kiadja a Balatonfüredi Helytörténeti Egye-
sület. Balatonfüred 2010. 4. 32 old. Raácz János: 
Balatonarács neve; Kovács Sándor. A Balaton-felvidék 
templomromjai Cholnoky Jenő munkásságában; Mácsai 
Anetta: Lóczy Lajos, a földrajztudomány hazai megújító 
Tarnai Katalin: Arácsi hétköznapok; Tilesch Nándor. A 
Csete család: a hétágú családfa története; Lichtneckert 
András: A reformkori fürdőtelep fejlesztése Ecsy László 
fürdőfelügyelőségének első szakaszában (1835-1852). 

Gágvor József: A tallósi egyház története. Kiadja a 
Tallósi Római Katolikus Plébánia. 2007. 

Halász Péter: Növények a moldvai magyarok ha-
gyományában és mindennapjaiban. General Press Ki-
adó. Bp. 2010. 516 old. 

Hegedűs Zoltán - Szabó Zoltán: Győr vármegye 
nemesi közgyűlési és törvénykezési jegyzökönyveinek 
regesztái. V. 1651-1675. Győr-Sopron Megyei Levéltári 
Igazgatóság Győri Levéltára. Győr 2009. 239 old. 

Herczeg László: Nemeskeresztúr évszázadai. Fotó: 
Kertész Róbert. Martinus K„ Szombathely 2010. 221 
old. 

Herman Gusztáv Mihály: Az eltérített múlt. Okle-
vél- és krónikahamisítványok a székelyek történetében. 
Pro-Print Kiadó. Csíkszereda 2007. 239 old. 

HIRIevél. A Kazinczy Ferenc Társaság tájékoztató-
ja. Sátoraljaújhely 2010. december. 28 old. A tartalom-
ból: Megnyílt a Magyar Nyelv Múzeuma állandó kiállí-
tása; Halász Magdolna - Nagy Zoltán: Örökség [Busa 
Margité] - méltó helyen; Dombóvári János: Zenetudo-
mányi konferencia Lavotta és Erkel emlékére; Bojtor Ist-
ván: Szabadegyetemek Abaújban; Kiss Endre József: 
Kazinczy - Breviárium; Ema Margit: Az Abaúji Honis-
mereti és Helytörténeti Egyesület hírei. 

Horváth Zsófia: Iskola a hegytetőn a Notre Dame 
de Sión és az Arany János Altalános Iskola és Gimnázi-
um története. Hegyvidéki históriák. Tarsoly. Bp. 2010. 
61 old. 

Jerney János' Keleti utazása a ' magyarok' őshelyei-
nek kinyomozása végett. 1844 és 1845. Bibliotheca 
Moldaviensis. Kétnyelvű kiadás. Hargita Kiadóhivatal. 
Csíkszereda 2011. 387 old. - Benne Halász Péter: 
Jerney János és a moldvai magyarok 5-52. old. 

Kemény Mária: A Szent István-bazilika: építészet, 
város, történelem. Terc, cop. Bp. 2010. 239 old. 

Kinda István: Ellenőrzött közösségek. Szabályok, 
vétkek és büntetések a moldvai csángó falvakban. Erdé-
lyi Múzeum-Egyesület Mentor Kiadó, Marosvásárhely 
2010. 240 old."' 

Kiss Attila: Gesta Avarorum. Elveszett krónika. Krá-
ter Kiadó. Pomáz 2010. 112 old. 

Komáromi Tünde: Rontás és társadalom Aranyos-
széken. Kriza Könyvek 34. BBTE Magyar Néprajz és 

Antropológiai Tanszék - Kriza János Néprajzi Társaság. 
Kolozsvár 2009. 247 old. 

Kovács Sándorné: Árpádföldi kötődések. Budapest 
Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat. Bp. 2010. 207 
old. 

Könczei Csilla: A borica. Kulturális identitás, rítus 
és reprezentáció a Brassó megyei Háromfaluban. Kriza 
János Néprajzi Társaság. Kolozsvár 2009. 295 old. 

Kriza János Társaság Evkönyve 18. Szerk.: 
Czégénvi Dóra, Keszeg Vilmos, Pozsonv Ferenc. Kiadja 
a KJNÍ . Kolozsvár 2010. 432 old. - Tánczos Vilmos: 
Magyar vallási néprajzi kutatások Erdélyben; Olosz Ka-
talin: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és az Erdélyi Mú-
zeum népköltészettel kapcsolatos tevékenysége 
(1859-1948); Almási István: Népzenekutató műhely Ko-
lozsváron; Cseke Péter: A műveltségteremtés bartó-
ki-kodályi útján - Az Erdélyi Fiatalok falukutatásainak 
néprajzi és népművészeti szempontjai; Olosz Katalin: A 
kolozsvári néprajzi kutatás egy elszalasztott lehetősége -
Sebestyén Gyula pályázata a kolozsvári egyetem iroda-
lomtörténeti tanszékére; Keszeg Vilmos: A Kolozsvári 
Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-. Nyelv- és 
Történelemtudományi Karának 1943. április 8-i jegyző-
könyve (Gunda Béla Szendrey Ákos, Bálint Sándor, 
Bartha Károly, Lükő Gábor. Kovács László, Tálasi Ist-
ván pályázatának értékelése); Ozsváth Imola: A pedagó-
gusok gyűjtőmunkájának helye a romániai magyar nép-
rajzkutatás történetében; Tötszegi Tekla: A múzeumör és 
múzeumteremtő Kós Károly; Almási István: Seprődi Já-
nos és Sztripszky Hiador közös népdalgyűjtése; Pozsony 
Ferenc: Vámszer Géza; Pozsony Ferenc: Nagy Jenő; Ke-
szeg Vilmos: Nagy Olga pályájának szakaszai; Gazda 
Klára: Szentimrei Judit portréja. 

Kuglics Gábor: Püspökmolnári története. Kiadja a 
község önkormányzata. Püspökmolnári 2010. 116 old. 

Legendák lovasa: jelenetek Buda, Pest, Bécs albu-
mából. Szerk.. bev. tanulmány, képeket vál.: Búza Péter, 
Fónagy Zoltán; ford. Fónagy Zsófia és Kocziha Magdol-
na. Budapesti Városvédő Egyesület. Bp. 2010. 213 old. 

Lébénv az első világháborúban Németh Károly 
evangélikus lelkész naplója alapján. A Lébényi Evangéli-
kus Egyházközség története. Szerk.: Ferenczi Zoltán. 
Koháry Ferenc. Lébény 2010. 128 old. - Ferenczi Zol-
tán: Lébény az első világháborúban Németh Károly 
evangélikus lelkész naplója alapján; Ferenczi Zoltán: 
Németh Károly evangélikus lelkész élete és munkássá-
ga; Koháry Ferenc: A Lébényi Evangélikus Egyházköz-
ség története. 

Limes. Főszerk.: Virág Jenő. Szerk.: L. Balogh Béni. 
Kiadja Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata. 
Tatabánya 2010. 1. 138 old. - A tartalomból: A. Sajti 
Enikő: Magyarország és Jugoszlávia a terület-visszacsa-
tolások időszakában, 1938-1941; Valastyán Balázs: 
„Vártunk, jöttetek! Éljenek a magyar honvédek!" „El-
mentek a barbárok és bejöttek a tatárok..." - Társadalmi 
hangulat és a Délvidék visszacsatolása; Janek István: A 
Magyarországgal szembeni szlovák propaganda és reví-
ziós elképzelések 1939-1941 között; Mioara Anion: Az 
elviselhetetlen szomszédság. - Románia Magyarország 
elleni propagandája (1940-1944); Pallos Lajos: Magyar 
kormányzati propaganda, 1938-1941; Egry Gábor: 
Megoldás vagy halogatás? - A magyar királyi diktatúra 
és a magyar kisebbség, 1938-1940; L. Balogh Béni: 
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Megtorlás, etnikai homogenizálás - Kisebbségi kérdés a 
magyar-román kapcsolatrendszerben, 1940-1944; Ko-
lonlári Attila'. A szovjet külpolitika és a területi-hatalmi 
átrendeződés Közép-Kelet-Európában 1938-1941 folya-
mán; Tra$ö, Ottmar. Sikertelen próbálkozás - ro-
mán-magyar tárgyalások 1943 első felében. 

Lőcsei Péter: A múltnak kútja - művelődéstörténeti 
írások a XIX-XX. századi Szombathelyről. Acta Sava-
riensia 22. Kiadja a város. Szombathely 2010. 319 old. 

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti 
Lektorátus Evkönyve. Szerk. Kiss László, Tóth Zsáka. 
Bp. 2011. 222 old. - A tartalomból: Tóth Zsuzsanna: „Új 
tudás-müveltséget mindenkinek"; Kiss László-Zádori 
Judit: Verseivel emlékeztek Illyés Gyulára; Lásztity 
Péró: Nemzetiségi közösségi művelődési stratégia; Ha-
lász Péter: A népművészet helye otthonainkban. 

Marosvidék. Makó és térsége kulturális folyóirata. 
Kiadja a Marosvidék Baráti Társaság. Makó 2010. 3. 84 
old. - A tartalomból: Csáki Béla: Csongrád Megyei Len-
gyel Év 2009.; Szilágyi Sándorné: Lengyel-magyar tör-
ténelmi olvasókönyv; Halmágyi Pál: Lengyel katonák 
Magyarcsanádon 1939; Biernacki Karol: Katyn - a len-
gyelek keleti Golgotája; Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna: 
Lengyel-magyar barátságaink; Pál Lászlóné Szabó Zsu-
zsanna: 1848/49 a csanádi püspökség dokumentumainak 
tükrében; Tóth Ferenc: Egy legendás hírű csókási tanító; 
Acs Zsolt: Kőváry László; Péter László: Három 
Draskóczy Ede; Medgyesi Pál: Hazatalált a Ford T-mo-
dell; Harangozó Imre: Szilánkok Kisiratos vallásos nép-
költészetének kincsestárából; Szilágyi Sándorné: Erdélyi 
utazás; Jámborné Balogh Tünde: Moldovának nagy a 
széle; Mátó Erzsébet: Vargáné Antal Ilona visszaemléke-
zései; Jámborné Balogh Tünde: Földeáki történetek; 
Nagy Lőrinc: Keresztszentelés Kiszomboron; Endrész 
Erzsébet: Szent Iván-éj Kiszomboron; Bogoly József 
Ágoston: Sziksót virágzik a föld; Fodor Imre: Kálvária 
utca. 

Mátyás Lajos: A Pápai Egyházmegye református 
templomai. Győr. Pápai Református Egyházmegye. 
2010. 64 old. 

Moldvai Magyarság. Fel. szerk.: Mirk Szidónia-Ka-
ta. Hargita Kiadóhivatal. Csíkszereda 2011. 1. 22 old. -
A tartalomból: Farkas Ferencz Endre: VII. Szeret menti 
Népdalvetélkedő Csík faluban; Márton Attila: Szám-
adás; Halász Péter: Hunyor; Tájak és tárgyak, idő és kul-
túra - Harangozó Imrével beszélget Iancu Laura; 
Demény Lajos: Radu Rosetti és a moldvai csángó-ma-
gyarok; Bucur Iulian: A forrófalvi temetőben álló Szent 
Márton fatemplom; Mirk László: Mikor Gyimest elsza-
kították; Halász Péter: Jerney János és a moldvai ma-
gyarok; Iancu Laura: Szekér. 

Moldvai Magyarság. Fel. szerk.: Mirk Szidónia-Ka-
ta. Hargita Kiadóhivatal. Csíkszereda 2011. 2. 22 old. -
A tartalomból: Gyurka Valentin: Egy elmúlt karácsony 
emlékei; Péntek János: Magyarul vagy románul? - Mi-
lyen nyelven tanuljon a gyermek?; Halász Péter: Kelti-
ke; Bucur Iulian: A forrófalvi temetőben álló Szent Már-
ton fatemplom; Demény Lajos: Radu Rosetti és a mold-
vai csángó-magyarok; Szabó T. Attila: Kik és hol élnek a 
csángók?; Halász Péter: Jerney János és a moldvai ma-
gyarok; Iancu Laura: Szeretföld. 

Moldvai Magyarság. Fel. szerk.: MirkSzidónia-Ka-
ta. Hargita Kiadóhivatal. Csíkszereda 2011. 3. 22 old. 

A tartalomból: Oláh-Gál Elvira: XV. Csángó Bál a 110 
éve született Domokos Pál Péter szellemében; Szabó T. 
Attila: Kik és hol élnek a csángók?; Demény Lajos: Radu 
Rosetti és a moldvai csángó-magyarok; Halász Péter: 
Ezerjófü; Csík Mária: A hagyomány megtartó ereje.. . ; 
Bucur Iulian: A forrófalvi temetőben álló Szent Márton 
fatemplom; Halász Péter: Jerney János és a moldvai ma-
gyarok; Iancu Laura: Ahogy az utolsó egyenruhás. 

Moldvai Magyarság. Fel. szerk.: Mirk Szidónia-Ka-
ta. Hargita Kiadóhivatal. Csíkszereda 2011. 4. 22 old. -
A tartalomból: Szöcs János: Marius Diaconescu - Zöld 
Péter és a moldvai csángók „felfedezése"; Halász Péter: 
Katángkóró; Seres Attila - Iancu Laura: Forrásaink; Ha-
lász Péter: Jerney János és a moldvai magyarok; Iancu 
Laura: Hond elé van-e komámasszony? 

Mosonmagyaróvár képekben. Szerk.: BöröndiLa-
jos, Orbán Géza, Németh Andrea Szalai Éva. Mosonma-
gyaróvár Város Önkormányzata. 2009. 110 old. 

A mosonmagyaróvári középiskolai kollégiumi ne-
veléstörténet a kezdetektől a Városi Kollégiumig. 
Szerk.: Simon Zsuzsanna. Városi Kollégium. Mosonma-
gyaróvár 2009. 63 old. 

Móser Zoltán: Tünedeznek, megjelennek. Szent 
György könyvek. Balaton Akadémia Kiadó. (h. n.) 2011. 
96 old. - Középkori gyökerű jelképekről. 

Önkormányzati választások Budapesten, 1867-
2010. Szerk.: Feitl István és Ignácz Károly. Napvilág. 
Bp. 2010. 332 old. 

Pápai Károly: A Csepel-sziget és lakói. Bolla Dezső 
előszavával. Csepeli Reprint Sorozat 1. Kiadja a Csepeli 
Helytörténeti és Városszépítő Egyesület. Bp. 2010. 40 
old. 

Psalmus Hungarieus. Szépirodalmi müvek és törté-
nelmi dokumentumok Erdély 1918-1920-as elszakításá-
ról. Szerk.: Pomogáts Béla. Kráter Kiadó. Pomáz 2010. 
320 old. 

Radnóti Miklós emléke Abdán. Szerk.: Fűzfa Ottó. 
Vízjelek Vállalkozás. Szombathely 2009. 69 old. 

Redemptio. A jász és a kun települések honismereti 
lapja. Fel. szerk.: Hortiné dr. Bathó Edit. Kiadja a Jász 
Múzeumért Alapítvány. 2010. 5. 24 old. - A tartalomból: 
Cseh János: A közelmúltban felderített kelta és gepida 
településhelyekről Surjány közelében (Törökszent-
miklós); dr. Tóth Péter: Jászok a XV. századi hadjáratok-
ban; dr. Bagi Gábor: Legendák és valóság Fazekas Dá-
vid jákóhalmi betyár kapcsán; Hortiné dr. Bathó Edit: A 
jász viselet újjászületése - Népi ruhavarrók és varrómü-
helyek a Jászságban; Mizsei Tibor: Mocsárciprus, az em-
lékezés fája; dr. Selmeczi László: A Jászság a piktúrában 
(Gecse Árpád); Suba Martina: Képes riport a Sóstói Mú-
zeumfaluban megtartott jász lakodalomról; dr. Jakab 
László: Kiskunkapitány avatás Kunszentmiklóson; dr. 
Farkas Ferenc: Iskolatörténeti kiállítás a Jász Múzeum-
ban; Szüle Katalin: A XXXVIII. Honismereti Akadémiá-
ról; Tóth Tibor: III. Tarlófesztivál Jászfényszarun; Bajári 
Károlyné: Játékkiállítás a szolnoki Nyitnikék Óvodában; 
Gubicz András: XV. Rákóczi Napok Majkon. 

Redemptio. A jász és a kun települések honismereti 
lapja. Fel. szerk.: Hortiné dr. Bathó Edit. Kiadja a Jász 
Múzeumért Alapítvány. 2011. 1. 24 old. - A tartalomból: 
Basa László: A 65. honvédzászlóalj a tápióbicskei ütkö-
zetben; dr. Bagi Gábor: Földrengés és politika 1686-ban 
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Jászságban; Gulyás János: Magyar Tragédia a Don fo-
lyónál; dr. Selmeczi László: Rejtélyek vagy kutatói 
slendriánság Jászalsószentgyörgy körül? Németh József: 
Az iskolázás története Jászberényben I.; dr. Bartha Jú-
lia: Megújult a kisújszállási múzeum. 

Reiter László: Emlékezetül adjuk mindenkinek... 
Mozaikok Balassagyarmat történetéhez. Összeáll, és a 
szöveget gondozta: Fas Agnes. A felhasznált cikkeket di-
gitalizálta, a borítót tervezte, a fotókat válogatta: Acs 
Zsuzsanna. Utószó: Tyekvicska Árpád. Madách Imre Vá-
rosi Könyvtár. Balassagyarmat 2010. 272 old. 

Siklós László: A kommunizmus áldozata: a család. 
Kráter Kiadó. Pomáz 2010. 240 old. 

Stuber György: Moldvai csángómagyar „síposok". 
Dudakultúra a magyar nyelvterület legkeletibb részén, 
1973-2010. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár 
2010. 368 old. 

120 éves az Abdái Önkéntes Tűzoltó-egyesület. 
Szerk.: Fűzfa Ottó. Vízjelek Vállalkozás. Abda-Szom-
bathely. 2010. 115 old. 

225 éves a soproni evangélikus templom. A 2009. 
január 17-i emlékülés előadásai. Szerk.: Alpárné Szála 
Erzsébet. Winkter András.. Soproni Evangélikus Egy-
házközség. Sopron 2009. 53 old. A tartalomból: Keve-
házi László: Képek és vonások a dunántúli evangélikus-
ság történetéből; Winkler Gábor: A soproni evangélikus 
templom jelentősége Európa építészetében; Harmati Bé-
la: A Soproni Evangélikus Gyűjtemény műkincsei és je-
lentőségük a hazai evangélikusság vonatkozásában; 
Alpárné Szála Erzsébet: A templomépítő evangélikus 
gyülekezet története és Torkos József, a templomépítő; 
Varga Imréné: Adományok és adományozók a templom-
építésre és annak berendezésére. 

Szecskó Károly dr.: Az Egri Kolping Család - Kato-
likus Legényegylet története (1860-2010). 2., bőv. ki-
adás. Egri Kolping Család. Eger 2010. 171 old. 

Szecskó Károly dr.: Szőkefalvi-Nagy Zoltán. Tudós 
tanárok- Tanár tudósok. Líceum Kiadó. Eger 2010. 130 
old. 

Szelestei N. László: Eszmék és arcok a 18. sz-i Ma-
gyarországról. História litteraria, 26. Universitas 
könyvkiadó. Bp. 2010. 233 old. 

Széchenyi István Szerbiában - 1830: naplók, doku-
mentumok. Összeáll, és előszó: Bordás Győző. Forum 
Könyvkiadó. Újvidék 2010. 137 old. 

Széki Soós János: Holttengeri idők - Széki metsze-
tek. Életképek a Mezőségről. Kráter Kiadó. Bp. 2010. 
144 old. 

SZÍN. A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművé-
szeti Lektorátus folyóirata. Főszerk.: Mátvus Aliz. 2010. 
6. 104 old. - A tartalomból: G. Furulyás Katalin - Hu-
nyadi Zsuzsa - Péterfi Ferenc: Kísérletek a közösségi 
részvétel erősítésére Tardoson; Fehér József: A Zemplé-
ni Múzsa szellemiségének irodalmi és társasági közéleti 
lapja; Pusztai Ferenc: G. Varga Györgyi válogatott nyel-
vészeti írásai; Iványi Tibor: A paraszt szó fejlődéstörté-
nete. jelentésváltozatai; Halász Péter: IX. Csángó Nap 
Csíkszeredában; P. Tófeji Valéria: Kodály Zoltán és Bar-
tók Béla gyűjtőútján a Felvidéken. 

Szonday Szandra: A porond trónörökösei - a Ba-
ross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola 

múltja, jelene és jövője. Kiadja az iskola. Bp. 2010. 144 
o l d / 

Szülőföldünk 35. A megyei honismereti mozgalom 
közleményei. Főszerk.: Rémiás Tibor; Kiadja: a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület 
megrendelése alapján a Dominium Könyvkiadó. Mis-
kolc 2011. - Kováts Dániel: A honismereti mozgalom el-
ső három évtizede BAZ megyében (1989-ig); Viga Gyu-
la: Emlék cserepek az 1980-as évek honismereti mozgal-
máról; Rémiás Tibor: Népfront-mozgalomból honisme-
reti mozgalom; Titkos Sándorné: A BAZ Megyei Honis-
mereti Egyesület története 1990-2010 között; Rémiás 
Tibor: Megyei honismereti periodikánk 30 éve és pályá-
zatunk 50 éve; É. Kovács Judit: A Tompa Mihály Emlék-
bizottság majd Egyesület 50 évéről; Gyulai Éva: Bél 
Mátyás tudományos pályája; Farkas Ferenc: Három 
népből egy falu: Sajópetri, Mizser Lajos: Cserépfalu 
1848/49-ben; Rémiás Tibor: „Eletem sorsának főbb el-
beszélései" (Tóth Sándor I. világháborús levele 
1918-ból); Somogyi Gábor: A miskolci 2. sz. Hámos le-
ánycserkészcsapat; Evva Margit: Trianon árnyékában 
(Nagyanyám, Csoma Borbála naplójából); Bognár Za-
lán: Hadifogolytáborok Északkelet-Magyarországon; 
Kavecz László: Életem szerencsés véletlenjei; Marosi 
Agnes: A miskolci görög kisebbség integrációja; Mizser 
Lajos: Mezőkövesd környékének falucsúfolói: a matyó 
és társai; Bodnár Mónika: Szakrális kisemlékek 
Putnokon; Bredács László: A Szilvásban születtem. 

Újváry Gábor:: A harmincharmadik nemzedék: po-
litika, kultúra és történettudomány a „neobarokk társada-
lomban". Kodolánvi János Főiskola Történeti Műhelyé-
nekkiadványai, 1. Ráció. Bp. 2010. 543 old. 

Üdvözlégy, szabadság! Magyar írók Észak-Erdély 
és a Székelyföld 1940-es visszatéréséről. Szerk.: 
Pomogáts Béla. Kráter Kiadó. Bp.2010. 384 old. 

Varga Beáta: Töltéstava község története. Saját ki-
adás. 2009. 164 old. - A „Szülőföldünk" Egyesület 
2003-as honismereti pályázatára beadott mű nyomtatás-
ban megjelent kiadása. 

Vasi Szemle. A Vas Megyei Közgyűlés Tudományos 
és Kulturális folyóirata. Szerk: GyuráczFerenc. Vas Me-
gye Közgyűlése. Szombathely 2011. 1. 128 old. - A tar-
talomból: Czirók Zoltán: Légi események a Szentgott-
hárdi járás területén (1941-1944); A neurorehabilitáció 
kezdetei Vas megyében; Lőcsei Péter: „A leggazdagabb 
hangú és alakú színésznő" [Márkus Emília] dokumentu-
maiból; Göncz László: Oktatás a Muravidéken - ahogy 
az egykori tanulók és tanítók megélték; Frankovics 
György: Adatok a magyarországi délszlávok iskolaügy-
ének kérdéséhez a II. vh. után, különös tekintettel a Vas 
megyei szlovénekre; Soós Viktor Attila: Pénzes Balduin, 
az író és szerkesztő; Biró Friderika: Archaikus kanták, 
kerek szájú korsók; Gál József: Vas megyei falucímerek 

beszélgetés Kamper Lajos grafikusművésszel; 
Solvmos Rezső: Vasiak tudománypártolása - Batthyány 
Fülöp Akadémia Szombathelyen. 

Városunk. Budapesti Honismereti Társaság Híradó-
ja. Fel. szerk.: Gábriel Tibor. Bp. 2011. 2. sz. 16 old. - A 
tartalomból: Vizy László: Ybl Miklós emlékezete; Gaál 
Károlyné: Mozaikok Kispest első száz évéből; Karacs 
Zsigmond: 150 éves Buda első vasútállomása; Merényi-
Metzger Gábor: Vérmezőn kivégzett jakobinusok; Hor-
váth Péterné: Víztorony a Margitszigeten; Bogyirka 
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Emii. Magyarság Háza Pesthidegkúton; Pándy Tamás: 
Pestszentimre százéves iskolája; Tóth József: Kőbánya 
irodalmi emlékeitől Rákosmente térképeinek üzenetéig; 
Róbert Péter: Honismeret Napja a Nemzeti Múzeumban. 

Veszprémi Szemle. Várostörténeti folyóirat. Fő-
szerk.: Tölgyesi József. Kiadja a Veszprémi Szemle Vá-
rostörténeti Közhasznú Alapítvány. Veszprém 2010. 
1-2. 140 old. - A tartalomból: Farkas Gábor: A tőkés 
fejlődés és a veszprémi kereskedői társaság, a tőkefel-
halmozás hatása a Közép-dunántúli régióra; Sebő József: 
Erdők erdője - A Bakony a magyar irodalomban; Piros 
György: A veszprémi honi vadászrepülő ezred; Jákói 
Bernadett: A Megyeház tér kialakulása; Hogya György: 
A veszprémi Anyatejgyűjtő Állomás; Uő.: A veszprémi 
Művese Állomás rövid története; Szurmay László: 
Miskey István, egykori veszprémi főkapitány; Földvári 
István: Veszprém jelképeinek alkotója, Ispánki József; 
Hogya György: Bertalan Rózsa emlékezete; Galambos 
Anna: Emlékezés Hadnagy Lászlóra. 

Veszprémi Szemle. Várostörténeti folyóirat. Fő-
szerk.: Tölgyesi József. Kiadja a Veszprémi Szemle Vá-

rostörténeti Közhasznú Alapítvány. Veszprém 2010. 
3-4. 180 old. - A tartalomból: Farkas Gábor: „Törökös" 
irányzat Veszprémben (a 17. szd.-i városi társadalompo-
litika); Varga Béla: Egy zsidó polgár négy napig Veszp-
rém megye élén - Száz év született Lóránd Imre; Nagy 
Szabolcs: Veszprém 1919. évi román megszállása; Jákói 
Bernadett: A Bokrossy-dinasztia Veszprémben; Veress 
D. Csaba: Egy különleges magyar katonai repülőosztály 
a Veszprém-jutasi repülőtéren; Földesi Ferenc: Napról 
napra - adalékok a Veszprém megyei Hadkiegészítő Pa-
rancsnokság 1956-os történetéhez; Piros György: 
Veszprém város repüléstörténete; Balassa László: Káp-
talani kerti lak a veszprémi Séd-völgyben; Kolozs 
Barnabásné: Veszprémi folyóiratok és időszaki kiad-
ványok könyvsorozatai 1971-2006; Demény Antal: 
Veszprémi élmények 1945-től 1957-ig. 

„Villa nomine Yvan..." Iván község, 1234-2009. 
Szerk.: Németh László. Iván község Önkormányzata. 
Iván 2009. 67 old. 

Wass Albert: Az erdélyi magyar népművészet. Krá-
ter Kiadó. Bp. 2010. 48 old. 

Összeállította: Halász Péter 
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A gödöllői Királyi Kastély 

A Blaskovics kúriamúzeum, Tápiószele (Gócsa Mihály felvétele) 
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Nagykőrös 

^ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

Az Arany János Múzeum épülete 

A nagy tanári kar". Varga Imre alkotása, 1996. (Novak László Ferenc felvételei) 
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