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Hiteles várostörténeti dokumentumok
és feldolgozások
Dorogi Füzetek –
huszonhat év, negyvennyolc kötet

A Dorogi Füzetek (DF) a várostörténet kutatásának,
megmentésének és bemutatásának nemcsak helyi értéke,
de megyei szinten is kiemelkedõ sorozata a honismereti
mozgalomnak. Amit 1990-es indulása óta a szerkesztõk,
szerzõk a Dorog Város Barátainak Egyesületében, annak
1988-as megalakulása óta, a múlt értékeinek kutatásá-
ban, közkinccsé tételében a közért tesznek, az több mint
figyelemre méltó. A civil egyesület várospolitikai sze-
repvállalásának megannyi ténye mellett egyik tevékeny-
ségi köre „csak” a kultúrateremtés, -ápolás, a várostörté-
net értékeinek megmentése, de eredményei országosan
is a kiemelkedõk közé sorolhatók.

Mindennek érdekében 1990-ben indították útjára a
szerényen csak Dorogi Füzetek címmel jelölt, máig foly-
tatódó, közel félszáz kötetet produkáló helytörténeti ki-
adványsorozatot, amely mára már jelentõsen meghaladta
a „füzet” terjedelmet és jelentõséget. A civil egyesület
induló céljai között szerepelt, hogy az 1984-ben várossá
lett település monográfiája elkészítését helyi kutatók,
közgyûjteményi szakemberek elõtanulmányainak, rész-
összefoglalásainak közreadásával alapozzák meg. Meg-
szervezõdött egy városi monográfia megírására vállalko-
zó munkaközösség: tanárok, tudósok, városi és azon kí-
vüli helytörténészekbõl álló csapat. A hiánypótlás szán-
dékával láttak a nagy munkához, amelybõl az is látható,
hogy mit hagy ránk is, nemcsak dorogiakra, a helytörté-
net, és kiknek az ügye e még létezõ helytörténeti fehér
foltok eltüntetése.

A várostörténeti nagy szintézis még nem született
meg, de több korszak összefoglalása, és elsõsorban a
XX. század történetét illetõen, számos helytörténeti
„mélyfúrás” eredménye került napvilágra. Még a rend-
szerváltás elõtt készített kéziratos „városi monográfia”
ideológiai felhangoktól mentes tanulmányainak közlése
és kiegészítése által gyakorlatilag az elsõ világháborúig
lefedték a Dorog településtörténetét alakító legfontosabb
folyamatokat, tendenciákat (DF 10, 13, 30.).

Miközben a szerzõk és szerkesztõk egyre közelebb
kerültek a szerteágazó részterületek egységes egésszé
szerkesztésének, formálásának lehetõségéhez, egy másik
mûfajú munka, a Dorogi lexikon két kiadást is megért.
„Helyi mindentudó” megjelentetése vált valóra, a városi
önkormányzat és az egyesület közös kiadásában. Ezen-
közben, s ezután is szorgalmasan jelentették meg a ko-
rábban elképzelhetetlen tematikájú, a XX. század köze-
pének tragikus történéseit feldolgozó mûveket: két füzet
a második világháború helyi vonatkozásairól, két munka
a dorogi németség történetérõl, sorsának tragikus esemé-
nyeirõl, a Dorogi járás 1956-járól (DF 5, 15, 3, 12, 23.).

A Dorogi Füzetek tematikájában érdekes színfoltot
jelentenek a helyi egyház történetét feldolgozó írások: a
helyi templomépítõknek emléket állító munka, a plébá-
niatemplom és közösségének múltját széles íven bemu-
tató publikáció, illetve a Zrínyi iskola hagyományõrzõ
Kincskeresõ táborának kiegészítõ írásai Pick József ta-
nulmányához (DF 32, 47, 9.).

Mellékszál ugyan, de nem lényegtelen tény, hogy a
Dorogi Füzetek sorozatból nõtt ki és vált önálló helytör-
téneti évkönyvvé a Dorogi értékek nyomában címû, diá-
kok és tanárok publikációit tartalmazó, mára már a ne-
gyedszázadot közelítõ kötetet számláló, ugyancsak hely-
történeti sorozat. A Zrínyi iskola helytörténeti munka-
csoportjának országosan is elismert pedagógiai eredmé-
nye, hogy a tehetséges tanulókhoz is közel álló helyi ér-
tékek, kérdések mentorok segítségével új eredményeket
hozóan is feldolgozhatók. Az ifjú kutatók munkái a soro-
zat két külön füzetében jelentek meg. „A sorozatban
napvilágot látott munkáik közül kiemelkednek Grundl
Ignác közép-európai hírû botanikus… publikációinak
elsõ közlésû fordításai Dorog környéki gyûjtõútjairól.”
(Dankó József. In: A Komárom-Esztergom Megyei Ön-
kormányzat József Attila Megyei Könyvtára Évkönyve
2000. 180., a Grundl által felfedezett hegyi tárnicska me-
gyei értéktárunkat gazdagítja.) A természettudományi
vonalat és a Doroghoz köthetõ jelentõs ilyen irányú
munkássággal rendelkezõ személyiségek és a sorozat
köteteit gyarapítja a Magyarország halainak rendszertani
leírása. A vonatkozó színes albumot egészíti ki, ami szé-
lesebb helyi összefogás eredménye (DF 28.; Till József:
Magyarország halai. Komárom, 2003).

A Dorogi Füzetek és az egyesület elsõ tíz évét két
összefoglalás is feldolgozta, amelyekbõl többek között
az is látható, hogy a kiadványsorozat már ekkoriban ki-
nõtte kereteit. Esszék, részösszefoglalások, mûvészeti
albumok születtek meg ekkor és még inkább e dátumot
követõen, jócskán meghaladva a „füzet” terjedelmet és
mûfaji megjelölést (DF 14.).

Az azóta eltelt újabb 15 évben valamelyest lassult a
kiadványok megjelentetésének üteme, tematikája a ha-
gyományokat folytatva valamelyest bõvült, minõségét
mindmáig megõrizte. A tematikánál maradva, nem lehet
említetlenül hagyni a Dorog fejlõdésében meghatározó
jelentõségû szénbányászat történetét feldolgozó szak-
munkákat. Kmetty István bányamérnök, szakíró történe-
ti összefoglalóját, Csiffáry Nándor tanár, helyi közéleti
személyiség, több helyi publikációi között a medence
iparföldrajzát részletezõ írását, valamint a Schmidt Sán-
dor-emlékkönyv megjelentetését. Ez utóbbi azon túl,
hogy bányászattörténeti jelentõségû és a Dorogi Füzetek
tematikájában másik vonulatot képviselõ fontos szemé-
lyiségeket bemutató vonalhoz is tartozik, nem lényegte-
len, hogy a már említett hiányok eltüntetéséhez, a fehér
foltok „kiszínesítéséhez” is jelentõsen hozzájárul. Alig-
ha kell méltatnunk bõvebben, hogy az õ bányaigazgató-
sága alatt fejlõdött a város a legdinamikusabban, nevé-
hez fûzõdnek máig hatóan helyi középületek megvalósí-
tása, kiváló szakemberek, mûvészek helyi alkalmazása.
Mindezek mellett bányamérnöki szakmai tevékenysége
talán kevésbé volt ismert (DF 17, 22, 29.).

A Dorogi Füzeteken belül egy újabb keletû „alsoro-
zatot” találunk, Dorog és a tudományok (2010-) címmel,
ami új – és változatos témákat feldolgozó „jelenség” e
sorban. Nem véletlen, hogy a már említett, helyi szemé-
lyiségeket bemutató köteten túl itt is foglalkozik egy „fü-
zet” többek között Schmidt Sándor halálával, a Drasche
család történetével. A szaléziak és a dorogiak kapcsola-
tával, több más helyi személyiség életével, munkásságá-
val itt ismerkedhetünk meg elõször részletesebben (DF
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44.). „Dorog a tudományok történetében ifjúkorát éli. Ez
a válogatás azzal a céllal készült, hogy a meglepõ sokszí-
nûségbõl bemutasson néhány erõteljes árnyalatot.” (DF
38.) Az immár 7 kötetre rúgó „alsorozat” változatos te-
matikájú tanulmánygyûjteményei közül a 2. számút le-
het megemlíteni, kiemelni, a Bányászat, kutatók, inno-
vátorok almanachját Ez sok új és fontos ténnyel, össze-
függéssel folytatja az alsorozat 5. portré kötetét (DF 44.).

Két kiadvány a városiasodás útján tapasztalható fo-
lyamatok minõségét összegzi, megelõzendõ és kiegészí-
tendõ a Bányakaszinó és az I. világháború vonatkozó
résztanulmányát (DF 45, 46.). E tematikai egységen és a
sorozaton belül új színt hoz a Kétlakiság a dorogi-szén-
medencében címû szociológiai jellegû tanulmány (DF
43.).

A XX. századi mûvészettörténeti témájú mûvek kö-
zött két jelentõs helyi képzõmûvész, Rauscher György és
Haranghy Jenõ alkotásait, mûvészetét hozza közelebb és
teszi értõ módon közzé a sorozat 26. és 39. darabja (DF
26, 39.). Irodalmi összeállítás köszöntötte a 25 éves vá-
rost, gyarapodott a néprajzi tematika, két sporttörténeti
feldolgozás jelenti az újabb eredményeket e területen
(DF 37, 2, 36, 31, 34.). Speciális terület, a helyi egész-
ségügy történetének összefoglalója Zsembery Dezsõ
kórházigazgató fõorvos, mûgyûjtõ tolla alól került a Do-
rogi Füzetek sorába (DF 19.).

A várostörténeti sorozat markáns megközelítési mód-
ját jelentik a naplók, visszaemlékezések, riportok, doku-
mentatív jellegû forrásközlések és magyarázatok. Az e
vonalat képviselõ gazdag tematikai egység valamennyi
mûvét felsorolni lehetetlen. Ezért kiemelném belõle a
dorogi Bányakaszinó dokumentumainak hasonmás ki-
adását, a város mûvelõdéstörténetének fontos darabját,
ami a kultúrtörténeti mûvek sorát is gazdagítja. Egyúttal
rímel Gáthy Zoltán, 1923–1941 között Dorogon a szén-
bányák alkalmazásában állott mérnök emlékirataira. Az
aranyokleveles építészmérnök a városban több középü-
letet is tervezett, köztük a Bányakaszinóét. Ez szépen
felújítva ad otthont napjainkban a korábban Arany Já-
nos, azóta Gáthy Zoltán nevét viselõ Városi Könyvtár-
nak (DF 27, 8., vö. DF 43.). A „jövevények és vándorok
vagyunk…” kissé filozofikus címet viselõ kötet emlék-
iratai a XX. század nagy átalakulásának korából, a szén
mint elsõdleges rendezõ, munkát, megélhetést biztosító,
a település népességét alakító szerepének emberi vonat-
kozásait mutatják be. „Ugyanaz a település volt egy idõ-
ben a bölcsõnk, koporsónk. Bonyolult az emberi lélek, a
város, a történelem, ahol azért érdemes megtudni egy-
másról, kik is voltak körülöttünk a többiek?” (DF 41.)

Kik is valójában a sorozat írói, szerkesztõi, alkotói,
akinek szívügyük a már említett várostörténeti ismeret
hiányok eltüntetése, akik civil összefogásból, civil kurá-
zsiból már több mint negyedszázada példát mutatnak,
szívós következetességgel hozzák felszínre mélyfúrásaik
eredményeit, ápolják helyi értékeiket, hagyományaikat?
Mindegyikõjüket felsorolni nem lehet célunk, ezért áll-
jon itt egy idézet együttmûködésük alapjairól. „Dorog
történelmének fehér foltjait határoztuk el kiszínezni, és a
teljes képet visszahozni a város emlékezetébe” – írja a
szervezet megalakulásának 25. évfordulóról szóló meg-
emlékezésében a már „veterán” szerkesztõ, elnök, Ko-
vács Lajos. Majd így folytatja: „Ebben az önkéntes mun-
kában számos tartalékot találnak kutatók, gyûjtõk egy-
aránt. […] Szolgálhatjuk összefogásunkkal Dorog múlt-
ját, jelenét és jövõjét egyaránt.” (http://www.dorog.hu/
index.php?oldal=12&hir=1202, letöltés: 2015. 12. 12.)

*

A Dorogi Füzetek címû könyvsorozat a település
múltját feltárni kívánó igénnyel jelenünket is jobbítani
szándékozó törekvések egyre kiteljesülõ szellemi meg-
fogalmazásaként értelmezhetõ. A kezdetben kitûzött cél
eléréséhez, a várostörténeti monográfia megírásához a
kötetek jó alapot szolgáltatnak, de sok még a mondandó,
ami által egyre közelebb kerül a város ahhoz, hogy kellõ
ismeretekkel rendelkezzen önmaga történelmérõl, érté-
keirõl. Ezzel gazdagítja megyei kulturális örökségünk,
értékeink sorát is, ahol méltán foglalhat helyet, nemcsak
e rövid bemutatás miatt, hanem szellemi erõfeszítései-
nek nagyságát, eredményeit elismerendõ.

Horváth Géza

Tizenöt éves a Füredi História

A Füredi História 2015-ben fennállásának a 15. évé-
be lépett. Eddig 43 szám jelent meg, mintegy 1250 oldal
terjedelemben. Már jóval régebben is voltak tervek, el-
képzelések (Zákonyi Ferenc, Szekér Ernõ, Németh
Ákosné) egy rendszeresen megjelenõ helytörténeti kiad-
ványra, ám az elsõ szám kiadásához csak 2001-ben sike-
rült megteremteni a kellõ szellemi és anyagi hátteret. A
folyóirat szerzõi azóta is a helyi és a Füredrõl elszárma-
zott kutatók, helytörténészek, visszaemlékezõk, vagy a
más városok közgyûjteményeiben dolgozó szakembe-
rek, akik munkájuk során kerülnek kapcsolatba váro-
sunkkal és a Füredi Históriával. Az eddigi számokban
megjelent írásokkal figyelemre méltó tudományos szín-
vonalat sikerült elérni.

Célunk és törekvésünk, hogy ezt a szakmai szin-
tet továbbra is tartani tudjuk. Az illusztris szerzõk érté-
kes tanulmányaival, egyéb forrásközlésekkel és olvasói
visszaemlékezésekkel, az aktuálisan megjelenõ helyi
könyvekrõl, kiadványokról megjelenõ recenziókkal, va-
lamint a Városi Helytörténeti Gyûjteményben és a Bala-
tonfüredi Helytörténeti Egyesületben zajló gyûjtõ- és ku-
tatómunkának a közkinccsé tételével, a máshol folyó, de
Füredre vonatkozó kutatások publikálásával elérhetõ,
hogy folyóiratunkra továbbra is figyeljenek. A könyvtá-
rakban keressék, a cikkeinek adataira, kutatási eredmé-
nyeire hivatkozzanak, a szakirodalmi függelékekben fel-
tüntessék azt. A rendszeresen megjelenõ folyóirat szá-
mai fölkerülnek egy világhálós honlapra (www.historia-
fured.hu), eljutnak az ország különbözõ közgyûjtemé-
nyeibe, a Füredrõl elszármazott családokhoz, a helytör-
ténészekhez és más kutatókhoz.

2014-ben és 2015-ben is négy-négy szám jelent meg,
mindjárt az elsõben többek közt a kiváló kutató, Licht-
neckert András gondos levéltári búvárolás alapján ösz-
szeállított tanulmányában a Kisfaludy gõzhajó (eddig a
szakirodalomban és a hajóregiszterben következetesen
helytelenül szereplõ) adataival, a 15 éven át füredi lel-
kész, Macher Emánuel írásairól szóló forrásközléssel, a
balatonfüredi 56-os zászló történetével, egy, a háborús
korszakról szóló személyes visszaemlékezéssel, az Üze-
netek odaátról sorozat újabb folytatásával, és természe-
tesen könyvismertetésekkel. A további számokban Kato-
na Csaba tanulmánya, Honti József visszaemlékezése,
Rácz János Füred és a balatoni hajózás címû összefogla-
lása, majd az egyes füredi vitorlástelepek történetének
sorozata, Kellei György további írásai, és végül, de ter-
mészetesen nem utolsósorban a neves füredi helytörté-
nészek (Némethné Rácz Lídia, Z. Karkovány Judit, Elek
Miklós, Tóth Bence Tamás) cikkei jelentek meg.
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A felelõs szerkesztõ és a szerkesztõbizottság tagjai
anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik ezentúl is a mun-
kájukat.

A helytörténeti folyóirat 2. száma (XV. évfolyam 2.
sz.) sok korabeli képpel és érdekes írással, 32 oldalon je-
lent meg. A színes címlapra a Balaton-Füredi Polgári
Dalegylet zászlójának képe került, a hátsó borítón pedig
Rabintranath Tagore füredi elsõ, valamint új szobra lát-
ható. Az új lapszám KÖZLEMÉNYEK rovatában Z.
Karkovány Juditnak A fekete bárány címû írása jelent
meg, amelyben a balatonfüredi Fekete György fordula-
tos élete elevenedik meg, számos fényképpel, és füredi
üzleteinek egykori hirdetéseivel illusztrálva. Ezt követi
Baán Beáta cikksorozatának nyitó része, az elsõ füredi
dalárda, a köznyelvben református dalkör 1883 és 1896
közötti története az egylet jegyzõkönyveinek tükrében.
Tóth-Bence Tamás pedig a füredi elsõ világháborús em-
lékmû történetét dolgozta fel. Folytatódik a Balatonfüre-
di vitorlástelepek sorozat, a mostani részben Rácz János
a Hungária Yacht Club és az Elõre történetét foglalta
össze, felsorolva az egyesületek tisztségviselõit, vala-
mint a vitorlázóit és szép eredményeiket is.

A TALLÓZÓ rovatba Elek Miklós válogatott érde-
kességeket a 75 éve megjelent Balatonfüred címû újság-
ból. A PÓTLÁSOK rovatban Tóth-Bencze Tamás ismer-
teti a Balatonarácson, Kutas Árpád emlékére ültetett kõ-
risfát és táblát, valamint a 2015. március 24-én felavatott
Kosztolányi Dezsõ-emléktáblát. Az ÉVFORDULÓK
részben pedig A 2015. év második negyedévének kiemelt
évfordulói címû, sok hasznos és érdekes helytörténeti
adalékot tartalmazó összeállítása jelent meg. A lapszá-
mot egy kis ismertetõ Balatoni halaink címmel, illetve a
Bodorka Balatoni Vízivilág Látogatóközpontot népsze-
rûsítõ sorok zárják.

A Füredi História 2015/3. száma (XV. évfolyam 3.
sz.) sok korabeli képpel és érdekes írással, 32 oldalon je-
lent meg. A színes címlapra a 100 éve meghalt Vaszary
Kolos hercegprímás, esztergomi érsek arcképe került,
aki annak idején – pannonhalmi fõapátként – sokat tett a
balatonfüredi fürdõért. A hátsó borítón pedig Deák Fe-
renc halálakor kiadott emléklapjának részlete, valamint
az egykori füredi Deák Ferenc sétány képe egy 1915 kö-
rüli képeslapon látható. A lapszám KÖZLEMÉNYEK
rovatát Baán Beáta cikksorozatának második része veze-
ti be, az elsõ füredi dalárda, a köznyelvben református
dalkör 1883 és 1896 közötti története az egylet jegyzõ-
könyveinek tükrében. Küronya Bence a szerzõje a máso-
dik cikknek, amelyben édesapjáról, a 110 éve született
népszerû füredi pedagógusról, id. Küronya Jenõrõl ír.
Ezt követi Kellei György Üzenetek odaátról sorozatának
újabb folytatása, ezúttal a költõ, Kondor Ilona és az et-
nográfus, múzeumigazgató, Matyikó Sebestyén József a
szerzõnek dedikált könyveit láthatjuk, és a hozzájuk fû-
zõdõ személyes emlékekrõl olvashatunk.

Az ÉVFORDULÓK részben Tóth-Bencze Tamás A
2015. év harmadik negyedévének kiemelt évfordulói cí-
mû, sok hasznos és érdekes helytörténeti adalékot tartal-
mazó összeállítása olvasható, a PÓTLÁSOK rovatban a
Balatonfüred emlékjelei címû könyvhöz fûz kiegészíté-
seket. A TALLÓZÓ rovatban pedig 75 éve írta a „Bala-
tonfüred” címû újság címû érdekes összeállítása jelent
meg. Az EGYESÜLETI HÍREK rovat az egyesület köz-
hasznossági jelentését tartalmazza. A lapszámot egy kis
ismertetõ Balatoni halaink címmel, illetve a Bodorka
Balatoni Vízivilág Látogatóközpontot népszerûsítõ so-
rok zárják.

A Füredi História 4. száma (XV. évfolyam 4. sz.) sok
korabeli képpel és érdekes írással, 32 oldalon jelent meg.
A színes címlapra a 200 éve született Rómer Flóris arc-
képe került, a hátsó borítón pedig síremléke és arcképes
emléktáblája látható. Az új lapszám KÖZLEMÉNYEK
rovatában Tóth-Bence Tamásnak Újabb adalékok az ele-
méri és ittebei Kiss család történetéhez címû írása jelent
meg, amelyben a Kiss Ernõrõl, az Aradon kivégzett hon-
véd fõtisztek egyikérõl kialakított képet pontosítja to-
vább a szerzõ. Ezt követi Némethné Rácz Lídia cikke a
sokoldalú tudós, Rómer Flóris Füredhez fûzõdõ mûvei-
rõl, személyes kapcsolatairól és füredi látogatásairól. A
következõ közlemény Baán Beáta cikksorozatának befe-
jezõ része, az elsõ füredi dalárda, a köznyelvben refor-
mátus dalkör magtárának története az egylet jegyzõ-
könyveinek tükrében. Z. Karkovány Judit pedig Öten in-
dultunk címû díjnyertes írásában egy balatonfüredi de-
portált élettörténetét dolgozta fel. Folytatódik a balaton-
füredi vitorlástelepek sorozat, a mostani részben Rácz
János a Magyar Vitorlás Szövetség, valamint füredi te-
lephelyének és kikötõjének történetét foglalta össze.

A PÓTLÁSOK rovatban Tóth-Bencze Tamás adat-
pontosítása a Balatonfüredi életrajzi lexikon címû
könyvhöz, és pótlása a Balatonfüred emlékjelei címû
könyvhöz jelent meg. Az ÉVFORDULÓK részben pe-
dig A 2015. év negyedik negyedévének kiemelt évfordulói
címû, sok hasznos és érdekes helytörténeti adalékot tar-
talmazó összeállítása olvasható. Az EGYESÜLETI HÍ-
REK rovat két gyászjelentése elhunyt tagtársakról szóló
méltó megemlékezést tartalmaz. A lapszámot pár soros
helyreigazítás és egy kis ismertetõ Balatoni halaink cím-
mel, illetve a Bodorka Balatoni Vízivilág Látogatóköz-
pontot népszerûsítõ sorok zárják.

Rácz János

Töki Helytörténeti Füzetek

A sorozat 1. száma, amely a Franciaországban élõ ne-
ves levéltáros-történész, Kecskeméti Károly Tök község
parasztsága az Urbáriumtól az úrbéri per végéig 1770–
1879 címû, 1956-ban írott egyetemi szakdolgozatának
gondozott szövegét tartalmazza, 2009-ben látott napvilá-
got. Selmeczi Kovács Attila írt hozzá ismertetést, ez a
Honismeret 2010. évi 2. számában jelent meg. A sorozat
folytatására: négy új füzet kinyomtatására 2015-ben, hat
év szünet után adódott lehetõség.

Kemény Attila: A társas élet szokásai a töki szõlõ-
hegyen. A sorozat 2. füzete egy néprajzi tanulmányt, Ke-
mény Attila szakdolgozatának javított, helyenként ki-
egészített változatát adja közre.

A bevezetésben a szerzõ történeti adatokat sorakoztat
fel annak igazolására, hogy a helyi szõlõmûvelésnek
több mint 600 éves múltja van, majd bemutatja az
Etyek-budai borvidékhez tartozó, kiváló borokat termõ
szõlõhegyet. Ezt követõen részletesen ismerteti a gazdák
borért való kijárásának, spontán találkozásainak, társas-
munka-alkalmainak és szervezett, ünnepi összejövetelei-
nek szokásait. A szerzõ figyelme a régi és az új népszo-
kásokra egyaránt kiterjed, hogy összehasonlításuk révén
meg tudja állapítani, mely szokások maradtak fenn, me-
lyek vesztek ki és melyek azok, amelyek módosult for-
mában élnek tovább, s miképp változtak.

A kötetben külön fejezetet kap az együtt pincézõ tár-
saságok szervezõdése és összetétele, a szõlõhegyi társas
élet tréfái, valamint a borozás helyi megítélése.
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A vizsgált területre vonatkozó, számottevõ szakiro-
dalom híján a szerzõ csaknem kizárólag helyi adatköz-
lõktõl gyûjtött információkra támaszkodik. A társas élet
szokásai a töki szõlõhegyen címû tanulmány önálló nép-
rajzi gyûjtésen alapuló, a téma átfogó vizsgálatát tartal-
mazó, minden részletre kiterjedõ anyagközlés. Kismo-
nográfiának tekinthetõ.

Stílusa olvasmányos, a témához illõ. A töki szõlõs-
gazdákkal készített interjúk szövegébõl választott idéze-
tek és a mellékletben közölt képek egyrészt szemléletes-
sé teszik a dolgozatban leírtakat, másrészt megerõsítik
azok hiteleségét.

Bõhm András (szerk.): A Nyakas-tetõ természeti
képe. A füzetsorozat 3. száma a Perbál, Tök és Zsámbék
fölé magasodó Nyakas-hegy természetrajzáról nyújt át-
fogó ismereteket. A monográfia létrejötte négy szerzõ
összehangolt munkájának köszönhetõ, név szerint Bõhm
András, Kemény Attila, Polonyi Vilmos és Zsarnóczay
István érdeme. A szöveg nagy részét Bõhm András (bio-
lógus) vetette papírra, s ugyancsak õ vállalkozott a társ-
szerzõk tevékenységének koordinálására és a kiadvány
megszerkesztésére is.

Tardy János a dolgozat elé írt Beköszöntõben így ér-
tékeli a csapatmunka eredményét: „Élvezetes, igényes és
szakmailag hiteles kötetet tart kezében az olvasó. A
Zsámbéki-medence értékeit, a töki természeti környezetet
legjobban ismerõ, elhivatott lokálpatrióta szakemberek
írták, s munkájukkal sokunk örömére és szellemi gazda-
godására számottevõ hiányt pótolnak.”

A szöveget tanulmányozva szembetûnõ a gondos
szerkesztés, a jó tagoltság. Hat részre tagolódik.

Az 1. fõfejezet a Nyakas kialakulásának történetét
tárgyalja a földtörténeti harmadidõszaktól kezdve napja-
inkig. Ismerteti a domborzatalakulás meghatározó idõ-
szakait és folyamatait, a felszínen vagy a felszín közelé-
ben található kõzettípusokat, azok jellegzetes õsmarad-
ványait, valamint a kõzetek kitermelésének és felhaszná-
lásának különbözõ módozatait.

A 2. fejezet a Nyakas-hegy flóráját élõhelytípusok
szerint tekinti át. A 3. fejezet a növénynek sem, állatnak
sem tekinthetõ gombákat, a 4. pedig elõbb a gerinctelen,
utóbb a gerinces állatfajokat sorakoztatja fel fajcsopor-
tok szerint, rendszertani sorrendben. Az egyes növény-
és állatfajok leírása tömör, lényegre törõ, a közölt fotók
és rajzok is színvonalasak, elrendezésük esztétikus.

Az 5. fejezet logikusan kapcsolódik az elõzõkhöz,
ugyanis a természeti környezet védelmének kérdéseivel
foglalkozik. Megtudjuk belõle, hogy a Nyakas-tetõ nagy
része az Európai Unió Natura 2000 hálózatába tartozó,
védett terület, amelyre különbözõ uniós irányelvek és
egyéb elõírások vonatkoznak. A 6. (utolsó) fejezet a ter-
mészetvédelem helyi gyakorlatát, nevezetesen a Zsám-
béki Medence Tájvédelmi Egyesület tevékenységét mu-
tatja be.

A kiadvány kiválóan alkalmazható az iskolákban ok-
tatási segédletként, de a természetkedvelõk is haszonnal
forgathatják.

Ónodi Szabó István: Tárgyi emlékek Tök múltjá-
ból. A 4. füzet szerzõje Bemutatkozásában leírja, hogy
diákkorában régésznek készült, mégis jogász lett belõle,
de az archeológia iránti vonzódása megmaradt. Amatõr
kutató, aki nem csak gyûjtögeti a múlt emlékeit, hanem a
szakirodalmat is tanulmányozza, a leletek azonosításá-
hoz pedig szakemberek segítségét kéri.

A Bevezetésben arra figyelmezteti az olvasót, hogy a
lexikonok és a falu múltjával (is) foglalkozó forrásmun-

kák egymásnak ellentmondó adatokat tartalmaznak. Az
általa felfedezett nyilvánvaló hibákat ki is javítja.
Ugyancsak a Bevezetésben említi meg a legutóbbi idõ-
ben történt régészeti kutatások eredményeit.

A tanulmány két nagy részbõl áll.
Az I. rész Tök község három nevezetes, a Nemzeti

Múzeum Lapidáriumában kiállított római kori leletének
ismertetésével kezdõdik. Ezek dombormûvek, az egyi-
ken táncoló nõalak, a másik kettõn kocsiposta ábrázolása
látható. Az elsõként említett kõemlék részletes leírását,
Zichen Gyula 1890-ben megjelent cikkébõl teljes egé-
szében idézi a szerzõ. Ez túlzásnak tûnhet, de a szöveg
olvasása közben meggyõzõdhetünk róla, hogy nem volt
hiábavaló a hosszú idézet közlése.

Ezután a szerzõ õskori, ókori és középkori leleteinek
leírása és fotókon való bemutatása következik. Meglepõ
az õskori pattintott és csiszolt kõeszközök nagy száma és
anyaguk megmunkálásának magas színvonala. Szembe-
tûnõ a cseréptöredékek változatossága: különbözõ anya-
gúak, méretûek, formájúak, eltérõ díszítésûek. Különbö-
zõ korok és kultúrák emlékei. Megkülönböztetett figyel-
met érdemelnek a római kori „terra sigillata” töredékek,
ezek ugyanis rendkívül finom anyagból készültek, mely-
nek lelõhelye, összetétele, készítési technikája nagyrészt
még ma is rejtély. A középkori tárgyak közül érdemes
kiemelni azt a kézi malomkõ-párt, amely tökéletesen
összeillik. Nagy szerencse kellett a megtalálásához.

A tanulmány II. részében kapnak helyet a település
mûemlékei. Három ilyen van: az Árpád-kori templom-
rom, a református templom, amely középkori elõdjének
többszöri bõvítése után nyerte el mai, barokk formáját,
és a valamikori fogadó, a Plettler-ház. Két érdekes és ku-
tatásra érdemes régi építményrõl tesz említést a szerzõ:
egy faragott kövekbõl szépen megépített hídról, továbbá
a hajdani halastó gátjáról. A múlt emlékei közé tartozik a
református temetõ is, amely a szerzõ véleménye szerint
átfogó vizsgálatot igényel.

Ónodi tanulmányához függelékként Kemény Attila A
töki templom festett famennyezete címû írása kapcsoló-
dik. A református templom belsõ terének dísze a rév-
komáromi festõ-asztalosok által 1740-ben készített, nö-
vényi ornamentikával díszített famennyezet volt 1802-
ig, lebontásának évéig. A szerzõ feltárja a fatáblák és tö-
redékeik történetét 1740-tõl napjainkig. Kifejti a festett
mennyezet templombeli szerepét, ismerteti elkészítésé-
nek technikáját és esztétikai értékeit. Végül egy örven-
detes eseményrõl tudósít: a töki egyházközség 2000-ben
elkészíttette a rangos alkotás másolatát, és az eredeti
mennyezet helyére szereltette. A közölt képek a másolat-
ról készültek.

Kemény Attila (szerk.:) Így emlékszem. Idõs em-
berek mesélnek a múltról. Az 5. számú füzetben három
visszaemlékezést találunk. A három adatközlõ közül ket-
ten „élettörténeti interjú” keretében mesélik el az életü-
ket, egyikük pedig írásban adja közre a társasági lét falu-
si (konkrétan töki) formáiról megõrzött emlékeit.

Az interjúalanyok nem tétlen szemlélõi voltak az ál-
taluk elbeszélt eseményeknek, hanem többnyire tevé-
keny résztvevõi, nem ritkán elszenvedõi. A közölt szöve-
gek amellett, hogy szórakoztató olvasmányok, sok tanul-
sággal szolgálnak a mai és a jövendõ generáció számára,
például a tekintetben, miként egészítheti ki egymást a
munka és a szórakozás, hogyan lehet alkalmazkodni a
változó körülményekhez, hogyan lehet túlélni még a leg-
nehezebb idõket is.
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Ezek a történetek azért is értékesek, mert kiváló for-
rásai a történettudománynak, emellett a néprajzi és szo-
ciológiai kutatásnak is.

Az idõs adatközlõk a két háború közötti korszakról és
a XX. század második felérõl, épp arról a két idõszakról
nyújtanak információkat, amelyrõl a történelem- és nép-
rajztudománynak csak töredékes és ideológiailag meg-
határozott képei vannak. A valós összkép kialakításához
elengedhetetlenül szükségesek ezen idõk tanúinak
visszaemlékezései, akár szóbeli (oral history), akár írás-
beli formában.

A Töki Helytörténeti Füzetek sorozatszerkesztõje:
Kemény Attila, kiadója: a Kortárs Képzõmûvészetért
2004 Alapítvány, Tök. Az ismertetett füzetek kiadásának
éve: 2015.

Kemény Attila

Barna Gábor (szerk.):
Kaposkelecsény

Kaposkelecsény, Erdélyi János és egy tucatnyi nép-
rajzkutató a nyolcvanas évekbõl, valamint napjainkból.
Hol találhatjuk meg a kapcsot az elõbb felsoroltak kö-
zött? A válasz mindenképpen a Bethlen Gábor Alap, a
Prosperitas Alapítvány és a Kerecsend Polgári Társulás
támogatásával megjelent fenti címû könyvben keresen-
dõ. A Barna Gábor szerkesztésében megjelent, 318 olda-
las tanulmánykötet tematikailag rendkívül színes és ké-
pekben bõvelkedõ.

Kaposkelecsény egy kicsiny, korábban három falu-
ból (Magyarmocsár, Ungnyarád és Kelecsény) álló köz-
ség az Ung vidéken, a mai Szlovákiában. A Nagykapos
közelében fekvõ település jelenleg a Kassai kerület
Nagymihályi járásához tartozik.

A könyv nyitánya, a Tartalomjegyzék után Erdélyi
János egyik szülõföld témájú verse következik. Ez nem
véletlen, hiszen a Kisfaludy Társaság egykori titkára
1814-ben, tehát 200 éve született, így a tanulmánykötet
szerzõi a kiadványt az ungi táj nagy szülöttjének és mai
lakóinak ajánlják.

A kötet elõszava, a Beköszöntõ, amit Fuksz Sándor (a
Fuksz névvel egyébként többször is találkozhatunk; nem
csak az adatközlõk jegyzékénél, de a falu kapcsolatrend-
szereit vizsgáló tanulmányban is) írt, és a Szerkesztõi
utószó együttesen igen sokat elárul a gyûjtések körülmé-
nyeirõl, a kötetben felhasznált anyagokról, de a kutatás
indíttatásairól, valamint eredményeirõl is.

A Szerkesztõi utószóból kiderül, hogy jelen kötet
szerzõi Fuksz Sándor helybéli vállalkozó meghívására
érkeztek Kaposkelecsénybe, s 2007-tõl 2009-ig folytat-
tak ott terepmunkát. Nem mindegyikük számára volt
idegen a környék, hiszen sokan közülük 1981 és 1985
között csoportos kutatómunkát végeztek az Ung-vidé-
ken, többek között D. Varga László, Géczi Lajos, Bodnár
Lajos és Galgóczy Tibor támogatásával. Pontosan ezért
érdekes a kötetben olvasható tanulmányok keletkezési
körülménye, hiszen az évtizedekkel korábbi gyûjtések
anyagait egy alapos és gazdag recens kutatással toldották
meg, s mindezeket egy változástörténeti kertbe illesztve
értelmezték. A tanulmánykötet elkészültének folyamatá-
ra így 2014-ben került pont, amikor is támogatók bevo-
násával sikerült kiadni a könyvet.

Az Elõszó után összesen kilenc tanulmány követke-
zik, majd a korábban már említett Szerkesztõi utószó,
Kaposkelecsény válogatott néprajzi és helytörténeti bib-

liográfiája, végül az adatközlõk jegyzéke, majd a kötet
szerzõinek bemutatása.

Örsi Julianna írása, mely a település kapcsolatrend-
szerét vizsgálja, egyben a könyv legterjedelmesebb ta-
nulmánya. Az emberi kapcsolatok házassági, gazdasági
és egyházi szempontból való vizsgálatát alaposan és vál-
tozatos forrásokból anyagot merítve végzi el a szerzõ. A
község általános bemutatásán és a népesség XX. századi
változásain keresztül a házassági kapcsolatok elemzésén
át a vérségi kapcsolatok alakulásáig számos nagy és eze-
ken belül kisebb résztémával foglalkozik. Az általa hasz-
nált források közül talán az 1958 és 1986 között vezetett
helyi, kézzel írott krónikát érdemes kiemelni, melyet ké-
sõbb õ másolt le. Emellett az iskola krónikájában és más
helyi anyagokban is rengeteg felhasználható adatot ta-
lált. Az írást grafikonok, táblázatok (fõként a jelenkor-
ban használatos rokonsági terminológiák bemutatását hi-
vatott táblázat) teszik izgalmasabbá.

Gecse Annabella tanulmányának témája a „közép-eu-
rópai, egykori szocialista országok mindegyikét érintõ, a
munkanélküliség problémájával kéz a kézben járó külföl-
di munkavállalás, annak megélése résztvevõként és meg-
ítélése közösségi megfigyelõként – Kaposkelecsény ese-
tében.” Írásával legfõképp a külföldi munkavállalások
okaira és céljaira, valamint idõtartamára szeretne választ
adni, és arra is, hogy hogyan éli meg a munkavállaló a
két világ találkozását, illetve, hogy megmaradhat-e kül-
földön az illetõ szlovákiai magyar státusza.

Magyari Márta neve szerzõként kétszer is feltûnik a
tartalomjegyzékben, hiszen a kutatónõ nem csak Kapos-
kelecsény paraszti gazdálkodásának múltjáról, illetve je-
lenérõl írt nagyszerû tanulmányt, de egy ung-vidéki ma-
gyar katona, Timkó Sándor elsõ világháborús verseit is
közli (kis magyarázó és összegzõ bevezetõvel). Elõbbi
írásában a XIX. század végétõl napjainkig tekinti át az
állattartás és a növénytermesztés helyi stratégiáit, külön-
bözõ statisztikai forrásokból, általa készített interjúkból
és a helyi krónikákból nyerve adatokat az elemzéshez.

„Káposzta törvepaszullyal” – Kaposkelecsény táp-
lálkozása címmel Sz. Tóth Judit írt tanulmányt, ezzel
gazdagítva az Ung-vidék táplálkozáskultúrájáról szóló
szakirodalmak sorát. Történeti áttekintést ad az alap-
anyagok használatáról, az elkészített ételekrõl, a munka-
megosztásról és a konyhai eszközökrõl, illetve technoló-
giáról a XX. század elsõ évtizedeitõl napjainkig. Az ün-
nepnapok táplálkozásának módjait tárgyaló, illetve A
kelecsényi konyha jelképei címû részek igazán izgalmas
alfejezetnek számítanak a tanulmányon belül. Az írás
végén található fotók közlése még jobban segíti az olva-
sót a vizsgált település kultúrája e kis részének megisme-
résében.

Zomborka Márta is a kötet szerzõinek azon csoport-
jához tartozik, akik már a nyolcvanas években is jártak
Kapsokelecsényen gyûjteni. A házivásznak elõállításáról
és használatáról szóló tanulmánya igen szép példája az
olyan írásoknak, amelyekben nem csak a háziszõttesek
elõállításának helyi módjairól olvashatunk, de a szóban
forgó tárgyak utóéletérõl, késõbbi felhasználásukról,
öröklésükrõl is kapunk információkat. Az elõállítási fo-
lyamatokat a díszítés módjaira is kitérve részleteikben
ismerhetjük meg, megtartva az eszközök, mozdulatok
esetleges helyi, tájnyelvi elnevezéseit. A tanulmány vé-
gén közölt fotóanyag itt is változatos és jól strukturált.

Bathó Edit öltözködési szokásokról (XX–XXI. szá-
zad) írott tanulmányához nem csak Nyarád, Mocsár és
Kelecseny (tehát a mai Kaposkelecsény) településekrõl
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gyûjtött, de adatközlõi lakhelyeinek felsorolásában Mo-
gyorós, Deregnyõ vagy Bés települések is megjelennek.
Tanulmányát két nagy fejezetre oszthatjuk: az egyik a
hétköznapok, a másik az ünnepek viseletével, öltözködé-
si szokásaival foglalkozik. A lakodalmi öltözködés vagy
a gyász, illetve a vásárlási szokások témáira is kitér ez a
remek változásvizsgálat.

Barna Gábor tanulmányának címe Az ünnepek válto-
zó világa. A szerzõ Kaposkelecsény hagyományos ünne-
peit, az egyházi év szokásait és a kalendáriumi ünnepe-
ket a keresztény (katolikus és református) egyházi év
rendjében tekinti át. Az állami és nemzeti ünnepeket na-
gyon találóan történeti távlatban ismerteti, elõször az el-
sõ Csehszlovák Köztársaságban, majd Magyarország ré-
szeként, ezután a szocialista Csehszlovákiában, majd
legvégül a bársonyos forradalom és Szlovákia önállósá-
ga utáni évek viszonylatában értelmezve. Az írást lezá-
ró, a kutatás tanulságait ismertetõ részben a kulturális
emlékezet, az ünnep szintjei és értelme, valamint a kü-
lönbözõ idõszemléletek témájára is kitér. Tanulmánya
végén nagyon gazdag, jól összeválogatott képanyagot
közöl.

A tanulmánykötet utolsó írása – a már említett,
Magyari Márta által közölt elsõ világháborús verses bú-
csú témájú tanulmány elõtt – Nagy Réka Anna tollából
került ki, melynek témája az olvasási szokások vizsgála-
ta az egyéni és a közösségi identitás tükrében. A falu ok-
tatási és vallási intézményeinek számbavétele mellett
többek között a mûvelõdési lehetõségekre, a könyves-
boltokra és azok szerepére, a nyelvhasználatra, és az ol-
vasói motivációkra is kitér. Az egyes tanulmányokhoz
tartozó fotók jól megszokott elemei a kötetnek.

A tanulmánykötet mindent magában foglal, ami a jó-
ízû olvasáshoz szükséges: változatos témákat, igényes
kivitelezést (pl. fotók), és szakmai hitelességet egy olyan
kedves és évtizedeken átívelõ kutatási háttértörténettel,
amely nagyszerû írások megszületéséhez vezette el a
szerzõket. (Kaposkelecsény. Egy Ung megyei település
múltja, jelene a 20. században. Prosperitas Alapítvány,
Kaposkelecsény, 2014. 318 p.)

Szabad Boglárka

NOVÁK LÁSZLÓ FERENC:
A Három Város néprajza

Novák László Ferenc elsõ kismonográfiája, a Három
Város 1986-ban jelent meg a Gondolat Kiadó 1960-as
években útjára indított, a magyar néprajzi tájegységeket
bemutató kis kézikönyveinek sorában. Azóta eltelt há-
rom évtized, és e néprajzkutató életmûve egy gazdag
szeletét tárja elénk a 2015-ben Debrecenben a Studia
Folkloristica et Ethnographica 60. köteteként megjelent,
A Három Város néprajza címû monográfia vaskos köte-
tében, a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének jó-
voltából.

Novák László Ferenc néprajzkutató, történész és
geográfus, aki egy életen át a nagykõrösi Arany János
Múzeum igazgatójaként is fontos életmûvet hagyott az
utókorra, a magyar néprajztudomány kimagasló egyéni-
sége. Õ is azoknak a nagy elõdöknek a munkásságához
kapcsolódik, és viszi tovább a hátramaradott szaktudo-
mányos kérdések feltárását, akik az Alföld-kutatás alap-
jait rakták le, és akiknek a sora Györffy Istvánnal kezdõ-
dik, majd Szilágyi Miklós, Juhász Antal, Tálasi István,
Szenti Tibor, Varga Gyula, Molnár Balázs, Bárth János,
Bellon Tibor, Papp László, Szabó Kálmán, Égetõ Melin-

da, Barabás Jenõ, Szabó László, Kocsis Gyula, Márkus
István és mások neve fémjelzi az eredményeket. A Há-
rom Városhoz fûzõdõ településnéprajzi kutatásain kívül
figyelme kiterjedt számos más alföldi település múltjára
is (Gyoma, Mezõberény, Szabadszállás, Nyársapát,
Hódmezõvásárhely). És mindemellett fontos alapmun-
kák kapcsolódnak a nevéhez a néprajztudomány egyéb
témakörei kapcsán is: gazdálkodás, társadalomnéprajz,
népmûvészet, szokás- és hiedelemvilág, vallási néprajz.
Azonban kétség kívül õ az a kortárs tudós ember, aki a
Három Város történeti múltjának és népéletének feltárá-
sában eddig a legtöbbet munkálkodott.

A Három Város, azaz Kecskemét, Cegléd és Nagy-
kõrös alföldi mezõvárosok történelmi múltjában számos
hasonló vonást találhatunk. Nem véletlenül említik õket
együtt a történelmi források már a XIV. századtól kezdõ-
dõen. Különösen Kecskemét és Nagykõrös fejlõdése
mutat jelentõs mértékû hasonlóságot, noha Kecskemét
nyitottabb város volt, Nagykõrös pedig megõrizte zártsá-
gát – gazdasági, társadalmi és vallási téren egyaránt.

E három szomszédos település a környezõ alföldi
mezõvárosokhoz képest kedvezõbb helyzetbe került a
török hódoltság idején. A törökkel szembeni önvédelem
erõsítette az összefogást, ám a török kiûzését követõen a
három város kapcsolatát már az ellentétek jellemezték.
Különösen Kecskemét és Nagykõrös között alakult ki el-
lentét, amelynek több történelmi tényezõje is volt. Mik-
száth Kálmán török korban játszódó regényben, A beszé-
lõ köntösben számos helyen utal e vetélkedésre.

A szerzõ már a kötet Bevezetõjében felhívja a figyel-
met arra, hogy a Három Város a mezõvárosi fejlõdés jel-
legzetes típusa, több évszázados fejlõdés eredménye,
amely magyar sajátosság, valójában hungarikum. Majd
röviden körvonalazza a mezõváros történeti-néprajzi ku-
tatására irányuló korábbi szakirodalmi kutatásokat,
szemléletmódokat.

A monográfia elsõ fõ fejezete a mezõvárosok fejlõ-
désének kérdéseit, az alföldi mezõváros jellemvonásait
mutatja be. Majd a Három Város geológiai sajátosságait
elemzi, kiemelve a táj formálódásában szerepet játszó té-
nyezõket. A következõ fejezetbõl azt is megtudhatja az
olvasó, hogyan is alakult ki e néprajzi kistáj sajátos meg-
nevezése. A szerzõ megállapítása szerint ritka dolog az
Alföldön az, hogy egymás közelségében három tekinté-
lyes mezõváros alakuljon ki és fejlõdjön évszázadok so-
rán. Annak ellenére, hogy a három szomszédos város
mindegyike önálló életet élt, ám a történelmi szükség-
szerûség révén bizonyos idõszakokban egymásra utalva,
összetartva élték meg közös sorsukat. A szerzõ az általa
feltárt gazdag levéltári forrásanyag révén szemlélteti
mondanivalóját.

A Három Város társadalma címû fejezetben a szerzõ
igen jelentõs terjedelmet (több mint kétszáz oldal) szánt
a téma kibontására, amely a magyar népi társadalomról
eddig megírt összefoglalások egyik legsokrétûbben, a
több évtizedes levéltári forrásfeltárás eredményeként
megírt feldolgozása. Nagy hangsúlyt helyez a mezõváro-
si fejlõdés sajátosságainak bemutatására. A feudalizmus
társadalmi képének megrajzolásakor kiemeli a területi
kapcsolatokat és a migrációt, majd az egyes rétegek, a
helyi társadalom élete elevenedik meg. A kapitalizmus
korában, a XIX. század közepétõl kezdõdõen végbeme-
nõ változások elemzésével folytatódik a tanulmány,
majd megrajzolja a társadalmi közösségek (társaságok,
körök) életét.
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A Három Város hagyományos gazdálkodása címû fe-
jezet ugyancsak rendszerszerûen felépített módon tárja
elénk a mezõvárosok életét. Elõször magát a település-
rendszert, az üzemszervezetet ismerhetjük meg, majd a
mindezen alapuló, és a gazdálkodás háttereként funkcio-
náló mezõvárosi építészet leírását adja. A gazdálkodás
fejezetben az állattartás és a földmûvelés történeti fejlõ-
dését olvashatjuk, ugyancsak bõségesen felvonultatott
levéltári forrásanyaggal szemléltetve. A mezõvárosok
jellegét alapvetõen meghatározó kézmûipar jelen eset-
ben sem csak a helyi társadalom szükségleteit elégítette
ki, hanem fontos szerepet játszott a közeli–távoli vidék
kapcsolatrendszerében is. A mezõvárosi lét további meg-
határozó elemét, a kereskedelmet ugyancsak életszerû-
en, a levéltári források gazdag felvezetésével tárja az ol-
vasó elé.

A Három Város szellemi mûveltsége fejezet beveze-
tõjében a szerzõ arról szól, hogy a mezõvárosi hatalom
megtestesítõje az úri, a cívis, a vagyonos paraszti társa-
dalom volt, akik elöl jártak a mûvelõdésben, amely val-
lási keretek között valósulhatott meg. „Magukévá téve a
Biblia tanításait, nemcsak mértéktartóan éltek, hanem
életbölcsességükkel példát mutattak másoknak is, s ily
módon az egész mezõvárosi közösségre hatottak. A 18.
századtól mind többen magasabb iskolában képezték
magukat.” A XIX. század második felétõl azonban a pol-
gáriasult gondolkodás, a megváltozott értékrend követ-
keztében a városi társadalom többségét a racionalitás, a
magasabb értékek iránti fogékonyság jellemezte. Ez a
népi hiedelemvilág elhalványulását vonta maga után, a
népszokások azonban továbbra is megõrzõdtek körük-
ben.

A mezõvárosi népviselet történeti alakulását a XVII.
századtól kezdõdõen levéltári forrás- és archív fotóanyag
segítségével követi nyomon a szerzõ, a helyi szabó-,
szûcs- és vargamesterek munkájának bemutatásával. A
népi erkölcs és viselkedés, a népi hiedelemvilág és a
népszokások világába is bepillantást kaphat az olvasó,
ugyancsak a XVI–XVII. századtól rendelkezésre álló le-
véltári forrásanyag bemutatásával, a mindennapi életet
felidézõ életképek megjelenítésével. Megismerhetjük az
egyházi év rendjéhez kötõdõ kalendárium és az emberi
élet fordulói (születés, házasság, halál) szerint sorra vett
népszokásokat. A mezõvárosi folklórról szóló ismeretek
köre a jeles alkalmak népszokásainak, a felnõttek és a
gyermekek szórakozási alkalmainak, valamint a népköl-
tészet gyöngyszemeinek a felidézésével válik teljessé.

Novák László Ferenc A Három Város néprajza címû
monográfiája értékes olvasmány a szakma mûvelõinek
és az érdeklõdõ nagyközönség számára egyaránt.

Bereznai Zsuzsanna

Horsa István és Hanusz Zoltán (szerk.):
Annus néni daloskönyve.
Az ördöngösfüzesi Hideg Anna élete és dalai

Az erdélyi Mezõség egyike a magyar népi kultúra
emblematikus tájegységeinek. S egyike a viszonylag ké-
sõn felfedezetteknek is, hiszen valójában alig félszáz éve
a népzene- és népmesekutatók jóvoltából, valamint a
táncházmozgalom elindulása által került be a köztudat-
ba, hogy aztán alig egy évtized leforgása alatt rendkívüli
ismertségre tegyen szert. Igaz, e vidék voltaképpeni is-
mertsége sokáig mindössze Székre, erre az archaikus
kultúráját, rítusait, szokásrendjét a maga organikus vol-
tában az ezredfordulóig megõrzõ nyelvi, etnográfiai szi-

getre korlátozódott, s mellette alig néhány mezõségi te-
lepülés neve csengett még többé-kevésbé ismerõsen a
trianoni határokon innen. Éppenséggel azok, ahol Kallós
Zoltán népzenét, népdalt, balladákat gyûjtött, netán még
a Bethlenhez közeli Magyardécse cseresznyéje vagy me-
semondói okán.

E Kallós által bejárt nyugat-mezõségi falvak egyike a
Szamosújvárhoz közeli Ördöngösfüzes, amely paraszt-
muzsikusairól, tánccsoportjáról, énekes asszonyairól
ugyan szintén ismert volt táncházas körökben, azonban
ez az ismertség a legutóbbi évekig e község népi kultúrá-
ja esetében is csak a felszínt érintette. Részint a sorsszerû
véletlenek, javarészt azonban a tudatos gyûjtõi kiszállá-
sok által az utóbbi évtizedben e lokális kultúra mélységei
is végre láthatóvá váltak. Megörökítésre került hangsze-
res népzenéje az Utolsó óra program keretében, a köz-
ségben tájház létesült, tudományos publikációk sora által
vált hozzáférhetõvé mese- és mondavilága, a fentiektõl
korántsem függetleníthetõen ismertté, sõt, A Népmûvé-
szet Mestere cím által elismerté vált több olyan Ördön-
gösfüzesen élõ hagyományõrzõ, mint a táncos Réti Já-
nos, a furulyás-mesemondó Kisláposi András, nem utol-
sósorban pedig az a Hideg Anna, aki táji és folklórtörté-
neti értelemben is párját ritkító tehetség, hiszen táncos-
ként, népi énekesként és mesemondóként egyaránt csak-
is a legnagyobbakkal egy sorban említhetõ.

A 2000-es évek közepén történt mesemondói „felfe-
dezéséig” Hideg Annát is javarészt úgy tartották számon
a mezõségi népi kultúra szerelmesei, mint egyikét Kallós
Zoltán legkiválóbb mezõségi énekeseinek, aki énektudá-
sa mellett átlagon felüli elõadói készséggel is bír. Ám az
általa birtokolt, megõrzött tudás mélységeibe sokáig sen-
ki sem látott bele igazán, és bizonyára magában e jeles
hagyományõrzõben sem tudatosult, hogy valójában mi
mindent tud. E sorok írójának személyes folklórgyûjtõi
tapasztalata és emlékei szerint ezen értékek számbavéte-
le az általa ismert mesekincs megörökítésével függ
össze, amikor maga is rádöbbent arra, hogy a mesereper-
toárja valóban nagyszabású, ritka, sõt, párját ritkítja, és
amikor tudatosult benne az is, hogy ugyanez érvényes
hagyományõrzõi énje másik felére, az általa ismert éne-
kek sokaságára is. Ez utóbbi – akkor még pontosan meg-
becsülhetetlen – népi énekesi repertoár rögzítésének,
megörökítésének az igénye a meseanyag „leletmentése”
óta napirenden volt, tudomásunk szerint Karácsony Mol-
nár Erika is hosszú idõn át készült rá, konkrét lépés azon-
ban nem történt ez ügyben… Mígnem aztán sorsszerû
fordulatot vettek az események, és alig két év leforgása
alatt néhány népzenész lelkesedésének, elhivatottságá-
nak és egy e célra verbuválódott kollektíva áldozatos
munkájának eredményeképpen megszületett a magyar
néprajz történetének egyik legalaposabb egyéniségmo-
nográfiája.

Az Annus néni daloskönyve címû vaskos, tetszetõs
küllemû, DVD-melléklettel ellátott kiadvány felöleli
Hideg Anna énekrepertoárjának teljes spektrumát. Teljes
körûnek mondható, hiszen mind mennyiségi tekintetben,
mind pedig zenetörténeti, mûfaji értelemben az. A kötet
függelékeként számba vett és a DVD-n hallható 581
énekesi darab között régi és új stílusú dalok, balladák,
kántáló énekek, egyházi népénekek, szembetûnõen nagy
számban katonadalok, továbbá magyar nóták, népies
mûdalok, román dalok etc. egyaránt megtalálhatók, érzé-
keltetve, sõt, a kötet bevezetõjében a szerkesztõk által ki
is hangsúlyozva azt, hogy a Hideg Anna által megõrzött
énekek valójában egy egymással szervesen összefüggõ,
kompakt népi tudás részei, ami igazából csak a maga



egységében szemlélve ismerhetõ meg hitelesen. Mint
ahogy tette azt bõ hét évtizeddel korábban Vargyas La-
jos a tornai Áj falu zenei élete kapcsán, igaz, õ még nem
egyéniségmonográfia formájában.

A Horsa István és Hanusz Zoltán népzenészek szer-
kesztésében (és az õ gyûjtésük jóvoltából) létrejött impo-
záns kötet azonban több, mint egy teljesség igényével
rögzített és alapos munkával sajtó alá rendezett értéktár
(bár a kötet maradandóságához már ennyi is éppen elég
lenne), hanem egyben példaadó kiadvány is – nagy kér-
dés persze, hogy 2016-ban vannak-e még a Kárpát-me-
dencében olyan népi énekesek, akikkel egy ilyen kultu-
rális/tudományos vállalkozás megismételhetõ lenne?
Ugyanakkor pedig e kötet annyiban eltér a sok más ro-
kon népzenei tárgyú kiadványtól, hogy esetenként tud és
mer akár szubjektív is lenni. Mint például a kötetet fel-
konferáló néprajzi esszé, amelyben az „adatközlõ”-vel
való találkozásokról, a gyûjtések során fokozatosan fel-
táruló zenei univerzumra történõ katartikus erejû rácso-
dálkozásról, s megannyi más személyes élményrõl esik
szó.

A szerkesztõk szerencsés döntése volt, hogy e „da-
loskönyv” Hideg Anna önéletírását is magában foglalja,
amelyben a mezõségi parasztasszony gyerekkoráról, há-
zasságának különös történetérõl, énekes és mesemondó
„mestereirõl”, szülõfaluja hagyományos, letûnt világáról
éppúgy szó esik, mint hagyományõrzõ „karrierje” fõbb
állomásairól, sikereirõl, tudatos hagyományõrzõvé válá-
sáról. A Hanusz Zsuzsanna által szerkesztett, tájszavak
jegyzékével ellátott paraszti önéletírás eredetije szintén
ott található a mellékletként közreadott DVD-n. Folklór-
történeti szempontból talán e helyen is érdemes megem-
líteni, hogy a személyes életút papírra vetésének az igé-
nye Hideg Annában 2007 õszén fogalmazódott meg,
amikor a Mentor Kiadó gondozásában megjelent ördön-
gösfüzesi mesekötet, valamint a magyarvistai András
Erzsi Erdei önéletírása kapcsán több erdélyi könyvbe-
mutatón is részt vettünk közösen, és a személyes beszél-
getések, valamint a pozitív olvasói visszajelzések kellõ-
képpen kedvcsinálónak bizonyultak ahhoz, hogy ebben a
mûfajban is kipróbálja magát, hogy személyes/lokális
emlékeit – akárcsak kalotaszegi társa – maga is papírra
vesse.

Az itt ismertetett kötet azonban alapvetõen és túlnyo-
mórészt mégiscsak egy népi énekes egyéniségmonográ-
fiája, dalainak gyûjteménye, s ennek megfelelõen a
könyv zömét is az énekek teszik ki. Terjedelmi korlátok-
ból – értelemszerûen – a Hideg Anna által mikrofonba
énekelt összes dal nem kerülhetett be a kötetbe, s a
lejegyzõk (Csernók Klára, Pásku Veronika, Konkoly
Csenge) munkájának eredményeképpen közel kétszáz
ördöngösfüzesi dal került kottával, szöveggel együtt is
megörökítésre. Személy szerint örültünk volna annak, ha
a Hideg Anna-repertoár egyik legfajsúlyosabb részét ké-
pezõ archaikus kántáló énekek is olvashatóak lettek vol-
na e fejezetben – természetesen a függelékben és a
DVD-mellékletben azok is hiánytalanul ott találhatók. A
kötet szerves részét képezi a már többször említett füg-
gelék is, amely a gyûjtõk és Erdélyi-Molnár Klára mun-
kája, és amely a DVD-n szereplõ összes ének regisztere,
az egyes darabok mûfaji klasszifikációjával, tipológiájá-
val, a dalokhoz fûzött énekesi kommentárokkal, a gyûj-
tés és az énekek biográfiájával egyetemben.

Olyan kiadványt vehet tehát kézbe a tisztelt olvasó,
amely minden szakmai igénynek és kívánalomnak meg-
felel. Lebilincselõ népszerûsítõ olvasmány, népzenei
hangzóanyag és könyv, valamint tudományos monográ-

fia egyszerre. Közreadásáért csakis hálával és elismerés-
sel tartozunk a kiadvány készítõinek, nem utolsósorban
pedig e kiadvány voltaképpeni hõsének, annak a Hideg
Annának, aki e kötet által immár végérvényesen egyike a
magyar folklórtörténet legjelentõsebb népi egyéniségei-
nek. Csak remélhetõ, hogy hamarosan narratív tudásá-
nak összessége is olvasható lesz egy hasonló, összegzõ,
gyûjteményes kötetben.

(Õseink Nyomában Közhasznú Alapítvány, Komá-
rom, 2015. 337 p. + DVD)

Magyar Zoltán

Az Isteni Szeretet Leányai Kongregáció
budapesti intézetei (1871–2015)

A kötet 2015-ben jelent meg Biró Aurél történész, Bu-
dapest Fõváros Levéltára munkatársa tollából, amelyet
a szerzetesnõvérek adtak ki. A könyv megjelenését a Bu-
dapest Fõváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata, a
Budapest Fõváros XII. ker. Hegyvidék Önkormányzata, a
Barankovics Alapítvány, illetve magánszemélyek támo-
gatták. A kötet szerzõje ezzel a munkával kívánt hozzájá-
rulni a szerzetesrend alapítója, Lechner Franciska bol-
doggá avattatásához.

A bécsi székhelyû Isteni Szeretet Leányai Társulatot
Lechner M. Franciska alapította Szent Ágoston regulája
szerint. Magyarországra 1870 decemberében jöttek gr.
Andrássy Gyuláné és gr. Apponyi Györgyné kérésére.
Franciska alapító anya 1871. január 28-án házat vett a
IX. kerület Soroksári (késõbb Ráday utca 36.) utcában.
1871. július 2-án készen állt a ház és a kápolna, a társulat
kegyes adományokból tartotta fenn magát. Kezdetben
ebben az épületben történt a leányok nevelése is. A Má-
ria Intézet ekkor Erzsébet királyné, majd késõbb Mária
Valéria fõhercegnõ legmagasabb pártfogása alatt állt. Az
intézet árva és szegény leányokat nevelt és fogadott be.
Szolgálat nélküli szegény cselédeknek menedéket és in-
gyen ellátást nyújtott. Az intézet számukra négyszeri
egészséges ételt adott, tiszta és rendes ágyat, barátságos
és szeretetteljes bánásmódban részesültek. A szolgálatra
képtelen cselédeknek az öreg napjaikra is biztosították
az elhelyezést. Cserébe a leányoknak be kellett tartani a
házirendet. Csak tanköteles korú leányokat vettek fel. A
cselédeknek honlevelet és cselédkönyvet kellett felmu-
tatniuk, valamint egészségesnek és erkölcsös magavise-
letûnek kellett lenniük. 1872. szeptember 5-én utasítás
született a nõi kézimunka-iskola felállításáról.

1872. szeptember 8-tól minden vasárnap és ünnep-
nap, délután 3 és 6 óra között szegény szolgálók a hit- és
erkölcstanra, olvasásra, írásra, számolásra, valamint
minden nõi kézimunkára, úgymint kötésre, varrásra, ru-
hakészítésre, szabásrajzra, hajfonásra, fehérruha-kijaví-
tásra ingyen oktatták a leányokat. A szerzetesnõk tevé-
kenységét kettõs feladatvállalás jellemezte: szociális-ka-
ritatív és oktató-nevelõ munka. Ekkor még az intézetben
csak 4 nõvér lakott. 1873-ban nyílt meg a leányinterná-
tus, majd 1874-ben négyosztályos magán elemi iskola.
1878-ban hatosztályos elemi iskolájuk volt, amely 1880.
augusztus 12-én nyilvánossági jogot kapott. Mivel az
épület szûknek bizonyult, Lechner M. Franciska alapító
anya 1886-ban megvette a ház háta mögötti, Knézich ut-
cai házat is, majd jobbról és balról egy-egy szárnnyal kö-
tötte össze a két épületet (Mária és Margit Intézet). Mi-
kor azonban ez az épület is kicsinek tûnt, azt elbontották,
hogy a helyén egy kétemeletes házat emeljenek. 1889-
ben a zárda udvari részével határos Knézich utcai telke-
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ken épült iskolákat különválasztották a Mária Intézettõl
és azt Árpád-házi Boldog Margitról nevezték el. Ide he-
lyezték át a Mária Intézetbõl az internátust (85 növendék
részére berendezve), az elemi iskolát, melyet ettõl fogva
hivatalosan Szent Margit Nevelõintézetnek hívtak.

Az 1889–1890-es tanévben az intézet két felsõ osz-
tállyal bõvült, így felsõ népiskola jelleget nyert, majd
1895. szeptember 12-én Vaszary Kolos hercegprímás en-
gedélyével polgári iskolát nyitottak. A bentlakók részé-
re: 4 elemit, 4 polgárit, míg a bejárók részére: kisdedóvo-
dát, varró- és vasárnapi iskolát mûködtettek. A fejlõdést
az 1919-es kommün akasztotta meg. 1919-ben létrejött
az önálló magyar tartomány, így 1919–1927 között eb-
ben az épületben mûködött a tartományház, amelyet a
nõvérek hamar kinõttek. A Szent Margit Nevelõintézet
(Knézich utca 5–7.) az 1948-as betiltásáig a leányneve-
lés és oktatás egész palettáját lefedte. 1890-tõl óvoda
valláskülönbség nélküli felvétellel, 1880-tól elemi népis-
kola, 1895-tõl polgári leányiskola, 1908–1940 között
polgári iskolára épülõ nõi kereskedelmi szaktanfolyam,
1930-tól nyolcosztályos leánygimnázium, 1946-tól
nyolcosztályos általános iskola (az elemi iskola négy
osztálya és a polgári iskola összevonása után), mind-
ezekhez leányinternátus és fakultatív különórákon ide-
gen nyelv, zene, képzõmûvészet is társult (többen ma-
gántanulóként vettek részt az oktatásban). A Knézich ut-
cai zárda mellett a IX. ker. Bokréta utca 27. szám alatt
1914-ben nyitottak egy árvaházat.

A rend 1903-ban vásárolta meg a Széchenyi-hegyen
fekvõ Cathry-féle ingatlant (I. majd XII. ker. Farkas-
völgyi út 12. szám), ebbõl lett a Szent József-lak, az inté-
zet üdülõháza. Idõvel sikerült megszerezni több szom-
szédos telket, így 24 hold vette körül Cathry Szaléz Fe-
renc (mérnök, a fogaskerekû tervezõje) egykori villáját.
Kezdetben itt egy kis gazdaságot hoztak létre, hogy önel-
látóak legyenek. A sertésállomány mellett kecskét, szar-
vasmarhát, lovat is tartottak. Az idõk folyamán gyümöl-
csöskert, konyhakert került kialakításra. Télen szánkózni
lehetett, a saját domb mellett erdõ (tölgy és fenyves), rét,
mezõ, szakadék is volt. A szép kis ligetekben sétautakat
hoztak létre. A szomszédos Weiss-féle telket (14. szám)
is megvásárolták, amelyre késõbb hatalmas méretû
anyaház és templom épült. A rendház (benne a templom)
alapkövét Csernoch János hercegprímás szentelte meg és
tette le 1925. május 20-án, az ünnepélyes felszentelést
Kohl Medárd püspök végezte 1927. június 12-én.

A tartományfõnökség, anyaház és háztartási gazdasá-
gi továbbképzõ internátust Morvay M. Valéria tarto-
mányfõnöknõ kezdeményezésére építették (az amerikai
testvérek anyagi támogatásával). Tervezõje Kiss József
volt, az építkezés Petrovácz Gyula mûépítész, nemzet-
gyûlési képviselõ ellenõrzése mellett indult meg. A
négyszintes épület 1927-re készült el, homlokzata szára-
zon sajtolt tégla és részben faragott mûkõ alkalmazásá-
val nyert gótikus stílusú kiképzést. A jobb és a bal szárny
mindegyik emeletén egy-egy zárt verandát alakítottak ki.
Az épületnek 72 lakószobája és munkaterme, egy nagy
gyûlésterme és két nagy étkezõje volt. Az elsõ emeleten
kaptak helyet a betegszobák, a gyógyszertár, az ápoló-
szoba, a munkaterem, a másik szárnyban a vendégszo-
bák és a házi lelkész lakása. A második és harmadik
emeleten (noviciátus) voltak a lakó- és hálószobák, vala-
mint a munkatermek és a rendház hivatalos helyiségei. A
fõbejárat a vesztibülbe vezetett, ahonnan jobb és bal felé
a lépcsõházba, majd tovább az üvegfestményekkel díszí-
tett templomba lehetett eljutni. Az épületben személy- és
teherlifteket helyeztek üzembe, ezek segítségével lehe-

tett igénybe venni a jobb és bal szárnyon lévõ napfürdõ-
teraszokat. Minden szinten modern fürdõszobák, WC-k,
hideg-meleg vizes mosdóhelyiségek voltak. A meleg vi-
zet és a központi fûtést a pincében elhelyezett két kazán-
ház biztosította (ezt az áramfejlesztõkkel együtt a
Thiergärtner és Stöhr Rt. készítette 1927-ben). A zárda
saját áramfejlesztõ gépházzal is rendelkezett, melyet
Kiss József tervezett 1926-ban. Az építõanyagokat a fo-
gaskerekû vasúttal, majd szekereken szállították. A nagy
tömegû, magastetõs épület neogót faragású részletekkel,
sárga és vörös téglaburkolattal épült, közepét három tû-
szerû, zöldre patinázódott, vörösréz torony koronázta. A
fõoltár felett a Szentséges Szívére mutató Krisztus szob-
ra állt, a diadalív elõtti két neogótikus mellékoltárt pedig
a Szeplõtelen Fogantatást és Szent Józsefet ábrázoló
szobrok díszítették. A templom színes ólomüveg ablakai
a magyar szenteket ábrázolták, három oltára volt: Jézus
Szíve (fõoltár), Szeplõtelen Fogantatás, Szent József. A
duplamanuális, villamos meghajtású orgona a kóruson
kapott helyet, a keresztúti stációk Münchenbõl származ-
tak.

Az épület fõbejáratánál Jézus Szíve-szobor, a lép-
csõknél Szent Mihály arkangyal szobra, a kertben
Lourdes-i barlang illetve a keresztúti stációk kerültek el-
helyezésre, a ház homlokzatára Szent József szobra ke-
rült. A kertnek útjait a Boldogságos Szûz és a szentek
szobrai és képei díszítették, de mindezek felett állt az Úr
Jézus keresztútja, s ennek végén a Megfeszített Megvál-
tó keresztje. Olyan rendházat építettek, amelynek a
temploma a világi hívõk részére is nyitott volt. Itt a kör-
nyék lakói és a kirándulók is részt vehettek a szentmisén.
1926-ban költözött fel a kandidatúra a noviciátussal
együtt a tartományházba, hiszen a pesti házuk már na-
gyon szûkös volt. A rendházban 1944-ben zsidó üldözöt-
teket bújtattak, 1945-ben pedig sebesült szovjet katoná-
kat ápoltak. 1945-ben a kápolna tornya és keresztje le-
dõlt. A tornyot már nem építették újjá. 1949-ben trakto-
rosokat telepítettek a harmadik emeleti noviciátus helyé-
re. Az ingatlanra több szervezet is szemet vetett, ezért te-
lepítették ki késõbb a nõvéreket. Ugyan a kommunisták
két rózsadombi ingatlant ajánlottak a Szemlõhegyi utcá-
ban, ezt azonban az ügy komolytalansága miatt nem fo-
gadhatták el. Az épületet 1950-ben államosították, akkor
az Államvédelmi Hatóság, késõbb a Rendõrtiszti Fõis-
kola, jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendé-
szettudományi Kara mûködik benne. A tartományházban
mûködött 1940–1948 között az Isteni Szeretet Leányai-
nak vezetése alatt álló, érettségizett leányok számára
fenntartott Árpádházi Szent Erzsébet háztartási-gazdasá-
gi továbbképzõ intézet és szaktanfolyam.

A nõvérek 1914-tõl árvák otthonát mûködtettek a IX.
ker. Bokréta–Tûzoltó utca sarkán lévõ épületben, 1929-
ben zárdát és iskolát Rákospalotán, 1941-tõl tanulmány-
házat és óvodát Mátyásföldön, amelyeket 1948-ban álla-
mosítottak. A szétszóratás után 1994-ben a IX. kerület
Viola utca 30–32. számú épületet adta az állam cserébe a
korábbi két ház (Bokréta utca 27. és Tûzoltó utca 27.)
helyett, amelyet a IX. kerületi önkormányzat felújított. A
ház egyik részében a tartományi központ mûködik, míg a
másik rész az egyetemista leányok kollégiumaként funk-
cionál. Valamint 1996-tól a XVI. kerületben zárdát tarta-
nak fent.

(Biró Aurél: Az Isteni Szeretet Leányai Kongregáci-
ója [Filiae Divinae Caritatis – FDC] budapesti intézetei-
nek története 1871–2015. Budapest Fõváros Levéltára,
Budapest, 2015)

Biró Aurél
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Arrabona 2013
2015 november 27-én ünnepelte a muzeológusok tá-

bora Rómer Flóris, a nagy polihisztor, többek között a
magyar régészet megszervezõjének 200. születésnapját.
Ez alkalomból Gyõrben, a 2010 óta már az õ nevét viselõ
múzeumban emlékeztek rá egy konferencia résztvevõi és
huszonegy elõadó, illetve szerzõ. És már az elõadások
megkezdése elõtt kézbe is vehették a jelenlevõk az elõ-
adások teljes szövegét, amely a gyõri múzeum évkönyv-
ének, az Arrabonának 51. köteteként jelent meg. Csécs
Teréz, a múzeum könyvtárosa szervezését dicséri a pél-
dás gyorsaság, ami honunkban sem jellemzi a konferen-
cia-kötetek elkészülését. A majdnem 400 oldalas mû be-
vezetõjét a 2013-ban elhunyt egykori múzeumigazgató,
T. Szõnyi Eszter rövid Rómer-életrajza képezi, amely
a gyõri múzeum megalakulásának 150. évfordulóján
hangzott el 2009-ben.A többi elõadás már Rómer életé-
nek kisebb életszakaszairól szól, tevékenységének egy-
egy részletét mutatja be. Ezért jó, ha az olvasó a korábbi
életrajzából (Kumlik Emil, 1907) vagy bõvebb méltatá-
saiból (Régészeti Dolgozatok az ELTE Régészeti Intéze-
tébõl 1. 1958 stb.)is tájékozódik. Ezek ismeretében job-
ban tudjuk értékelni a jelen kötet jelentõségét, amely a
rendkívül szerteágazóés tartalmas életpálya kevésbé is-
mert epizódjait igyekszik megvilágítani. Életmûvének
forrásai háromfelé szóródtak a szülõhely (Pozsony, ma
Szlovákia fõvárosa) és az életút utolsó állomása, a nagy-
váradi püspökség (Románia) között. A fõbb állomások
ezeken kívül Gyõr, a bencés gimnázium, ahol múzeumot
alapított, de ahol még inkább természettudós-tanár, aztán
Budapest, ahol kiteljesedik élete: tanít az egyetem régé-
szeti tanszékén, régész a Nemzeti Múzeumban, a Katoli-
kus Fõgimnázium igazgatója stb.

A természettudós Rómert Galambos István mutatja
be, majd Schmidt Dáviddal közösen Rómer híres herbá-
riumának megmaradt lapjait felkutatva méltatják annak
jelentõségét. Áldozó István az országos meteorológiai
szolgálat létrejötte elõtti idõszak gyõri észleléseirõl ír,
amelyeket Rómer jegyzett fel. T. Bíró Katalin az ember
legkorábbi kõeszközeit tekinti át, amelyeknek Rómer,
korát messze megelõzve, nagy jelentõséget tulajdonított,
és az õsi kereskedelmi kapcsolatok legelsõ hírmondói-
ként értékelt. Prohászka Péter három dolgozattal is je-
lentkezett. A Rómer által 1876-ban Budapesten megren-
dezett 8. nemzetközi õsrégészeti kongresszus megszer-
vezésének aktáit közli az elsõ dolgozatban. A második-
ban Rómer jegyzetfüzetei és levelezése alapján mutatja
be a római kori Brigetio (akkor Ószõny, ma Komárom)
római erõdjének korai kutatását. Végül egy elveszettnek
hitt Rómer-levelet közöl, melyet várfogságra ítélése kez-
detén írt édesanyjának.

A 8 évi várfogságra ítélt fogoly öt év után amnesztiá-
val szabadult. Néhány évi hányattatás után visszakerült
rendjébe, Pannonhalmára, a bencések közé, akik elõbb
Bakonybélbe küldik az engedelmesség megszegése mi-
att vezeklésre, majd 1858-ból újra gyõri gimnáziumában
oktathat. Ezekben az években kezdõdik leggazdagabb
honismereti tevékenysége, a Bakony természetrajzi és
régészeti-történeti felderítése és bemutatása. Felfedezi
Bakonyszûcsi és Fehérvárcsurgó halomsírjait. Ezeknek a
kutatásoknak a folytatója a legújabb idõben Ilon Gábor,
õ számol be az újabb kutatások eredményeirõl. Nagyon
fontos régészeti ásatásról számolnak be Mester Zsolt és
munkatársai (Losonczi Máté és mások), akik a Páli-

Dombok nevû helyen felfedezték ÉNy-Magyarország el-
sõ paleolit lelõhelyét, azaz az õsember elsõ itteni telepü-
lését, majd ennek jelentõségét méltatják. A tanulmány
Rómer régészeti tevékenységéhez csak annyiban kap-
csolódik, amennyiben a nagy elõd a kõeszközök kutatá-
sát kiemelten fontosnak tartotta. László Csaba Rómer
jegyzeteiben a gyõri székesegyház korábbi állapotának
leírását tanulmányozta, amelynek segítségével egyes át-
alakítások keltezésére derült fény.

Módszertanilag érdekes Rómernek az 1848–49-es
szabadságharc alatti tevékenységével foglalkozó elõ-
adás. Hermann Róbert az utászcsapatok mozgását fi-
gyelve rajzolja meg Rómer valószínû katonai tevékeny-
ségét az utászokhoz való besorozásától a fogságba esé-
sig. Ezzel életének egy másfél éves ismeretlen fejezetét
fedi fel. Miután Rómer Nagyváradra került, rábízták a
váradi vár templomának feltárását 1883-ban. Az ásatás
során rengeteg pipát találtak a felsõbb rétegekben. Eze-
ket Rómer gondosan lerajzolta és feljegyezte. A tárgyak
késõbb kalandos utat „jártak be”, és az Iparmûvészeti
Múzeumba kerültek. Azonosításuk Rómer rajzai által si-
került, és errõl a munkáról számol be Kondorosy Sza-
bolcs.Gráfik Imre a néprajzi gyûjtõ Rómert mutatja be.
Xántus Jánossal együtt az 1873-as bécsi világkiállításra
gyûjtötték a néprajzi és népi iparmûvészeti anyagot, ke-
rámiát, díszes faragásokat stb. Rómer feljegyzései alap-
ján lehetett azonosítani e tárgyakat, amelyek jelenleg a
Néprajzi Múzeum alapgyûjteményébe tartoznak. Debre-
czeni-Droppán Béla a Rómer emlékére készült emlék-
táblákat és szobrokat veszi számba. Ezek közül kétségte-
lenül az 1907-ben, a pozsonyi Ferenciek terén felállított
bronz mellszobor, Stróbl Alajos alkotása a legrangosabb.
Valamikor az 1990-es években a városi múzeum udvarán
állították fel, ott „jobb helyen van”. A szobor talapzatán
régészeti tevékenységére utaló díszítések vannak, így a
nagyszentmiklósi kincs bikafejes csészéjének egyszerû-
sített rajza és a talapzat második kõlapjának szegélyén
ugyanennek a csészének a peremdíszítése látható. Gyõri
és pesti fõgimnáziumi tanári tevékenységérõl, illetve
magáról a gimnáziumról Varga József és Dékány Ferenc
emlékezett meg, és az ifjabb József fõherceggel való ta-
nári és baráti kapcsolatát is Varga J. mutatta be.

Nagyon tanulságos az 1867-es párizsi világkiállítás
magyar anyagát összegyûjtõ és kiállító Rómer párizsi
naplójának részlete, melyet a kötet szerkesztõje, Csécs
Teréz tesz közzé. Ez az utazás nyitotta fel a szemét abban
a tekintetben, milyen a magyar kultúra fogadása és meg-
ítélése Nyugaton és mi a helyünk Európában. Az elsõ
hónap benyomásait összegezve írt levelet régész barátjá-
nak, Torma Károlynak (aki egyben Szolnok megye fõis-
pánja is volt): „A benyomás, hidd el, majd leverõ – és ha
mások roppant haladását és sokoldalúságát vesszük te-
kintetbe, el kell némulnunk és bevallanunk – hogy igen
nagy erõlködés fog kelleni és óriási kitartás, hogy még
negyedszázad múlva azok nyomaiba lépjünk, kik már is
utoérhetetlenek (sic!). Az, hogy csak a keleti és amerikai
félmíveltek állnak mögöttünk nem lehet nagy dícsére-
tünkre.”

Lassan elérkezik annak ideje, hogy egy új Rómer-
életrajz elkészüljön.

(Szerk.: Csécs Teréz. Rómer Flóris Mûvészeti és
Történeti Múzeum, Gyõr, 2015, 392 p.)
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