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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-

84 



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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