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A Concordia
Egy világhírû malom jubileumára

150 évvel ezelõtt, 1866-ban kezdte meg mûködését a Soroksári úton Budapest legnagyobb kapacitá-
sú gõzmalma, a Concordia. Természetesen nem csupán a kerek évszám apropóján érdemes megemlé-
kezni róla, hanem azért is, mert a világhírû magyar malomipar fõvárosi, és ezen belül ferencvárosi mal-
mainak köszönhette renoméját.

A XIX. század elején több mint húszezer kezdetleges berendezésû kismalom mûködött Magyaror-
szágon. Meghajtásuk nagyobbrészt természeti erõforrásokkal, folyóvízzel és széllel történt, de ezrével
voltak állati erõvel hajtott, úgynevezett szárazmalmok is.

Magyarországon a gépi nagyipar kialakulásában a malomipar járt az élen. Nemcsak átvette a kül-
földön addig már bevált mûszaki megoldásokat, hanem fejlesztésekkel és nagy jelentõségû találmá-
nyokkal nemzetközi viszonylatban is meggyorsította az iparág mûszaki és gazdasági fejlõdését.

Az 1830-as években két jelentõs gyárat létesítettek Pest-Budán: 1836-ban az Elsõ Dunagõzhajózási
Társaság Óbudai Hajógyárát, s 1838-ban a Pesti Hengermalmot. Az 1841. szeptember 15-én üzembe
helyezett létesítmény az akkori Európa egyik legkorszerûbb hengermalmának számított. Ez a tény ipar-
történeti szempontból is fontos: ebben a malomban mûködtek hazánkban az elsõ hengerszékek, gõz-
géppel üzemelt, s itt született a magyar magasõrlési eljárás.

A Pesti Hengermalom 1852-tõl rendszeresen szállított lisztet határainkon túlra, páratlan minõségû
finomlisztjeit magas áron értékesítette Nyugat-Európában, sõt, Brazíliában is. Jövedelmezõ üzletvitele
új malomvállalatok alapítására ösztönzött.

Werther Frigyes Gõzmalma 1852-ben, a Barber Fiai Gõzmalma és Blum Jánosé 1853-ban, Berger
Lajosé 1860-ban, Haggenmacher Henriké 1862-ben épült. 1863–1868 között további nagy gõzmalmo-
kat létesítettek Pesten: Pannónia, Elsõ Pest-Budai, Victoria, Haggenmacher Henrik második malma,
Unió, Erzsébet. A városegyesítés utáni évtizedben újabb három nagymalom épült a fõvárosban:
Schmidt és Császár Gõzmalma 1873-ban, a Gizella Gõzmalom 1880-ban, valamint Hedrich és Strausz
Király Malma ugyancsak abban az évben. Budapest évi egymillió tonnát meghaladó õrlési kapacitásá-
val Európa legnagyobb malomipari központja volt a századfordulón és Minneapolis után a világranglis-
ta második helyén szerepelt. A malomalapításnak természetesen megvoltak a természeti és gazdasági
elõfeltételei. A kedvezõ földrajzi fekvés, a dunai szállítás lehetõsége, a nagy kiterjedésû szabad terület,
a gépek üzemeltetéséhez szükséges megfelelõ mennyiségû víz jelenléte mind hozzájárult ahhoz, hogy a
különbözõ partszakaszokon egymás után létesüljenek gõzmalmok. A XIX. század elsõ harmadában a
terménykereskedõk egyre nagyobb számban helyezték székhelyüket a fontos kereskedelmi csomópont-
nak számító Pestre. Felhalmozódó tõkéjüket egy még több profitot ígérõ ágazatba, a malomiparba fek-
tetve alapozták meg a magyar ipar több évtizeden keresztül vezetõ szerepet játszó szektorát. Az egyre
gyorsuló mûszaki fejlõdés, az 1860-as évek közepén kifejlesztett magas õrlési technika révén a finom-
liszt az egyik legfontosabb kiviteli árucikké vált Magyarországon. A fejlõdést 1873-ban az úgy nevezett
bécsi „krach” állította meg: az egyik legátfogóbb túltermelési válság hatása még hosszú évekig érezhe-
tõ volt. Az 1870-es évek közepétõl azonban a malomiparban újabb fellendülés következett be, mely
újabb üzemek alapításában nyilvánult meg.

A Duna-parton megépülõ, a vízimalmok szerepét átvevõ, korszerû technológiát alkalmazó malmok
a XIX. század második felére a fõváros jelképeivé váltak. Az egyes városrészek közül Ferencvárosban
mûködött a legtöbb malom, s a késõbbi IX. kerület többek között malmainak is köszönhette a „Buda-
pest gyomra” elnevezést, hiszen az itt mûködõ vágóhidak, húsipari üzemek és szeszgyárak mellett a
liszt elõállítása volt a belsõ és külsõ piac ellátásának alapja. Mivel a Duna közelsége meggyorsította a
gabona szállítását, ebbõl a meggondolásból telepítették a többi malmot is a Soroksári útra. 1868-ban
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kezdte meg mûködését a második nagy malom, a Pesti Molnárok és Sütõk malma a mai Boráros tér
közvetlen közelében. A Gizella és a Király malom 1880-ban, az utolsónak épített Hungária malom
1893-ban létesült a Soroksári úton. A ferencvárosi malmok mellett, fontos kiegészítõként, 1883-ban ad-
ták át Budapest legnagyobb gabonaraktárát, egyben a fõváros egyik legmagasabb épületét, az Elevátor-
házat. A több emeletes, a Boráros téren, közvetlenül a vízparton felépített raktárban 290 tartály 36 ezer
köbméternyi ûrtartalommal várta a gabonaszállító hajókat. Az épületóriás mellett tucatnyi egyszintes,
egy légterû élelmiszertároló is épült, az úgynevezett közraktárak, melyek a mai Rákóczi híd és Szabad-
ság híd közötti partszakaszon húzódtak.

A malmok mûködésére nézve az egyik legnagyobb veszély a tûz keletkezése és pusztítása volt. A
homlokzati téglafalak mögött, a malom belsejében kerültek elhelyezésre a közlõmûvek, mozgógépek,
hajtószíjak, facsatornák, csigák, motorok, liszt- és szélkamrák, felvonók, falépcsõk, gabonaszállító szé-
les hevedernyílások. A malmokra jellemzõ volt az állandó léghuzat és lisztporzás. Számos alkalommal
elég volt egy szikra, hogy az egész malom belsejét egyszerre lángba borítsa, mert minden emelet telje-
sen fából készült és egymással csatornákkal állt összeköttetésben, így a kitört tûz gyorsan és feltartóz-
tathatatlanul terjedhetett minden irányban. A gabonaõrlõ malmok égésének, tüzeinek legfõbb oka a
liszt meggyulladása volt. A liszt részben a levegõben szállva, részben pedig mindenütt lerakódva a ma-
lom egészét ellepte, könnyen meggyulladt a nyílt lángtól, szikrától. A géprészek súrlódását követõ át-

melegedés, a túlterhelésbõl eredõ
csapágymelegedés vagy egyéb
okok miatt keletkezõ szikrázás
gyakran jelenthette egy-egy tûz-
vész kezdetét.

A Concordia malom történe-
tében a legnagyobb pusztítást
okozó tûz 1902. január 24-re vir-
radó éjjel tört ki. A lángokban
szinte a teljes épületegyüttes el-
pusztult, a tüzet megfékezni pró-
báló tûzoltók közül ketten az éle-
tüket vesztették. 1923 októberé-
ben és 1964 decemberében szin-
tén hatalmas károkat okozott a
tûz, szerencsére emberéletet már
nem követelt.

A mûködést természetesen a
piaci körülmények még inkább
befolyásolták, s a részvénytársa-
ság tõkéje felett rendelkezõ veze-

tõk néha nem tudtak a gazdasági folyamatokra megfelelõen reagálni. Elõfor-
dult, hogy ez (szó szerint) az életükbe került. A malomipar fejlõdésének,

sajnos, az I. világháború megálljt parancsolt, az ágazat 1918 után óriási
veszteségeket szenvedett nyersanyag és felvevõ piac tekintetében egy-
aránt, s a helyzet nem sokat javult az 1920-as években. A számítások
szerint a magyar malmok évente 64,5 millió mázsa gabonát voltak ké-
pesek megõrölni, holott az ország gabonatermése az 1920-as évek
elején átlagosan évi 24,2 millió tonna volt. Ezzel a gabonamennyi-
séggel számolva, a malmok õrlõképességük 37 százalékáig lehettek
volna foglalkoztatva, ténylegesen azonban 30 százalékáig sem voltak
kihasználva. 1925 végén, néhány hét alatt nagy áremelkedés történt a
nemzetközi gabonapiacokon, bár a világ gabona-túltermelése miatt a

tõzsdék áresésre számítottak. A nemzetközi börzéken ügyleteket kötött
magyar malmok néhány nap alatt magyar koronában milliárdokat veszí-

tettek. 1926 februárjában a Concordia vezérigazgatója, Hönich Henrik
öngyilkosságot követett el, mert nem tudta elviselni, hogy a cég részvényei-

nek értéke 75 százalékkal esett, óriási anyagi kárt okozva a vállalatnak.
Példáját néhány hónappal késõbb Bacher Emil, az újpesti rakparton mû-
ködõ Victoria malom elnöke is követte.
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A malomipari tevékenységben nagy változást hozott az 1947 után végrehajtott államosítás. A jelen-
tõsebb malmok közül tizennégyet 1948 közepén állami tulajdonba vettek, a 100 fõnél több munkaválla-
lót foglalkoztató iparvállalatok államosításáról intézkedõ 1948. évi XXV. törvény alapján pedig újabb
28 nagymalmot államosítottak az országban. Termelésük és teljesítõképességük a malomipar egészé-
nek valamivel több mint 10 százalékát tette ki. 1952-tõl már csak állami kezelésû malomban végezhet-
tek kenyérgabona-õrlést. A malomipar szervezésére és irányítására 1948-ban létrehozták a Malomipari
Igazgatóságot, amely 1962-ig minisztériumi hatóságként felügyelte a szakma tevékenységét. Az irányí-
tása alatt álló malmok 1950-ben 9 malomipari központ, 1951-tõl pedig 19 megyei malomipari egyesü-
lés vállalataiként mûködtek. A Concordia malom ebben a szervezeti egységben kapott szerepet, de már
csak mint gabonaraktár. A malomipar történetének bemutatása azonban új szerepet kínált az épületnek.
1978 júliusában itt nyílt meg a Malomipari Múzeum, amely az elsõ években zártkörû volt, csak szakok-
tatási célokat szolgált. 1984-ben a kiállítást a Mûvelõdési Minisztérium Malomipari Múzeum elneve-
zéssel országos gyûjtõterületû szakmúzeummá nyilvánította. A múzeum akkor nyitotta meg kapuit a
nagyközönség elõtt. A múzeum állandó kiállításának alapterülete nagyjából 750 négyzetméter. A föld-
szinten és egymás felett négy emeleti helyiségben több mint 300 tárgy, 60 tabló, sok száz kép és ok-
mány szemlélteti a magyar malomipar történetének teljes keresztmetszetét és fejlõdésének tanulságait.
Sajnos évek óta ideiglenes jelleggel zárva tart, a múzeum jövõje még bizonytalan. E sorok írója csak re-
mélheti, hogy az egykor világhírû hazai malomipar tárgyi emlékeit õrzõ közgyûjtemény hamarosan új-
ra megmutathatja az érdeklõdõknek, miért és hogyan lett a magyar búzából készült liszt a világ egyik
legkeresettebb élelmiszer-alapanyaga.

Gönczi Ambrus
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Száz éve nyitotta meg kapuit
az Elsõ Magyar Hadiárvaház

A sajtótörténet ismert jelensége, hogy a késõbb fontosnak bizonyuló hír a maga korában szalagcím
helyett a lapok sokadik oldalán, mindössze néhány mondatban és apró betûkkel szerénykedik. Száz év-
vel ezelõtt pontosan így értesült a hazai nyilvánosság a Gyón községben1 kapuit megnyitó hadiárvaház
mûködésének kezdeteirõl. A Pesti Napló 1916. január 2-i számának több oldalas „Napi hírek” rovatát
valószínûleg csak a legkitartóbb olvasók böngészték végig a következõ három mondatért:

„Az elsõ Hadiárva-Otthon az év elsõ napján nyílt meg. Gróf Vay Péter mindjárt a háború kitörése-
kor odaajándékozta gyóni tágas kastélyát melléképületeivel, kiterjedt parkkal és szõlõteleppel együtt a
harctéren elesett hõseink gyermekeinek felnevelésére és pedig azzal a céllal, hogy belõlük, távol a fõvá-
ros zajától, munkás földmívelõket neveljenek. Az épületek átalakítása és az intézet felszerelési költségei-
nek fedezése végett megindított akció sikere következtében az intézet már megnyithatott, hogy száz gyer-
meknek otthont nyújtson.”2

Két nap múlva a Budapesti Hírlap „A társadalom és a háború” rovatában hasonló terjedelemben, de
néhány lényeges információval bõvebben tájékoztatta olvasóit:

„Az intézetet a karmelita-apácák vezetik, a berendezés költségének fedezésére pedig Lónyay
Elemérné grófné Stefánia királyi hercegnõ társadalmi akciót indított. Az otthonban száz magyar gyere-
ket helyeznek el, akiket földmívelõvé fognak kitanítani.”3
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1 Ma Pest megye fiatal városának, Dabasnak egyik településrésze.
2 Az elsõ Hadiárva-Otthon. Pesti Napló 1916. január 2. 10.
3 Megnyílt az elsõ hadiárva-otthon. Budapesti Hírlap 1916. január 4. 12.



A hír jelentõségét a hadiárvák létszámának folyamatosan növekvõ számsorával lehet a legjobban ér-
zékeltetni. A hadiárvák száma 1916. január elején 24 644 fõ volt.4 A Pesti Napló korábban 1915. márci-
us 31-i adatként 5176 fõt közölt,5 de ez a létszám június 30-ára már 13 394 fõre nõtt.6 A létszámnöve-
kedés ütemének felgyorsulását a Népszava 1916. március 31-i 50 643 fõs adata teszi teljesen nyilvánva-
lóvá,7 hiszen a két március 31-i adat összevetése jól mutatja, hogy egyetlen év alatt közel megtízszere-
zõdött a nehéz élethelyzetbe került gyermekek száma. „A háborúval kapcsolatos társadalmi problémák
között egy sincs, amely nagyobb erõvel kopogtatna ajtónkon, mint a hadiárvák ellátásának kérdése.
Számuk nõttön-nõ, szinte óriás arányokat ölt, míg ezernyi bajunk, gondunk és szüntelen aggodalmunk
között ellátásuk és jövõbeli fejlõdésük kérdése ez idõ szerint még valóban mellékes kérdésnek látszik.”8

– írta aggódva Sándor József, a fiatalkorúak brassói bírája.

A hadigondozás a világháború kirobbanásakor az 1875. évi LI. és az 1887. évi XX. törvénycikkek
jogi keretei alapján folyt, melyek elavultságát a minden korábbit meghaladó emberveszteségek tettek
rövid idõ alatt nyilvánvalóvá. A hadiárvákat elsõsorban a megszokott viszonyaik között, családjuknál,
rokonaiknál igyekeztek hagyni, ha biztosítottak voltak megfelelõ színvonalú nevelésük feltételei, min-
den más megoldás csak ennek hiányában jöhetett számításba. A családi kötelék az esetek 90%-a felett a
hadiözvegy édesanyát jelentette a gyakorlatban, illetve további néhány százalékban más családtagot,
rokont, akiket a Hadiárvák Alapjából segélyeztek. Azonban a befogadásra alkalmas családok száma a
háború elõrehaladtával mindinkább csökkent, és egyúttal az is beigazolódott, hogy a hadiárvák roha-
mosan növekvõ létszámának problematikája a meglévõ állami, egyházi és társadalmi szervezetek által
fenntartott menhelyek keretein belül nem kezelhetõek.

A hátország sajtójában 1915 nyarán jelent meg a hadiárvaház fogalma és létesítésének gondolata. A
legnagyobb nyilvánosságot az Ottokár Hadiárvaház létesítésére indított országos kezdeményezés kap-
ta, melynek felhívása augusztus 20-án jelent meg a Budapesti Hírlap hasábjain.9 Az Almássy Dénesné
Károlyi Ella grófnõ (1869–1945) által indított adománygyûjtésbõl társadalmi mozgalom lett, melyet
külön erre a célra felállt bizottság koordinált. A névadóul választott Prohászka Ottokár (1858–1927)
székesfehérvári püspök, egyházi szakíró napjainkban is a katolikus egyház kiemelt példaképei közé tar-
tozik. Munkássága máig ható, gondolatai, személye ma is gyakran kerül viták kereszttüzébe. Nevét
közterek, oktatási, kulturális és egyéb intézmények viselik, ezért szükségtelen hosszadalmas magyará-
zat arra, hogy az õ védnöksége, népszerûsége és tekintélye döntõen befolyásolta a gyûjtést. Egyúttal az
is tényként rögzíthetõ, hogy így más elképzelések jobbára helyi szinten érvényesülhettek.10

A gyóni hadiárvaház gyors létrejöttében meghatározóak az adományozó gróf Vay Péter (Gyón,
1864. szeptember 26.–Assisi, 1948. február 28.) címzetes püspök, misszionárius világutazó, író, Ke-
let-kutató és mûgyûjtõ érdemei. Hitvallásaként a három országhoz (Anglia, Egyesült Államok, Francia-
ország) egyaránt kötõdõ Thomas Paine (1737–1809) gondolatának naplójában rögzített részlete értel-
mezhetõ: „A világ az én országom és jót tenni az én vallásom.”11 A korszak elismert személyisége ép-
pen a háború kezdetekor fejezte be ötödik világkörüli útját. „Vay püspök közvetlenül az elsõ világhábo-
rú kitörése elõtt érkezett haza egy kelet- és délkelet-ázsiai útjáról, s a háború alatt katonai kórházakban
teljesített lelkipásztori szolgálatot. Gyóni házában – a karmelita apácák odatelepítésével – hadiárvahá-
zat létesített. […] Naplójából ítélve Vay püspök a háborús években is aktív társadalmi életet, egyházi te-
vékenységet folytatott idehaza, felkereste a központi hatalmak országait.”12 – összegezte tanulmányá-
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4 Gondoskodás a hadiárvákról. Pesti Napló 1916. január 11. 14.
5 Hadiárváink sorsa. Pesti Napló 1915. május 19. 13.
6 Tizenháromezer hadiárva. Népszava 1915. október 26. 6.
7 Március 31-ig 50.643 hadiárva. Népszava 1916. június 1. 7.
8 A hadiárvák védelme. Budapesti Hírlap 1915. szeptember 19. 31.
9 Ottokár hadiárvaház. Budapesti Hírlap 1915. augusztus 20. 11.

10 Az Ottokár Hadiárvaház 1917. október 10-én, Csobánkán kezdte meg mûködését. Ünnepélyes megnyitóját
egy évvel késõbb, Prohászka püspök hatvanadik születése napján tartották. Az intézmény mai neve: Prohászka
Ottokár Élet Háza, és a Böjte Csaba atya által alapított erdélyi Dévai Szent Ferenc Alapítvány elsõ Magyaror-
szágon létrehozott bentlakó gyermekotthonaként és lelkigyakorlatos házaként mûködik.

11 Lásd Gaudi Kitti: Vay Péter, egy misszionárius-mûgyûjtõ a 20. század elején. In: Farkas Éva–Szirmai Éva–Új-
vári Edit (szerk.): A sokszínû tehetség. Szeged, 2011. 102.

12 [Fendler Károly (1933–2013)] = Faludi Péter: Egy elfeledett Kelet-kutató a század eleji Koreáról. Valóság
2000. október. 66–70.



ban Faludi Péter a gróf háborús közéleti tevé-
kenységét. A hadiárvaház létrehozása érdeké-
ben zajló háttérfolyamatokat gyakorlatilag
egyedüli sajtóforrásként érzékelteti dr. Rott
Nándor (1869–1939) prelátus jelentésének
részlete, mely A Keresztény Szeretet Országos
Gyermekvédõ Mûve katolikus egyesület köz-
gyûlésén hangzott el az egyesületi gyermek-
menhely létesítése tárgyában:

„Több ajánlatunk volt már. Legjobb volt
gróf Vay Péter apát, prelátus ajánlata, ki Pest
megyében, Gyón község határában fekvõ kasté-
lyát, annak mellék épületeit s mintegy 15 hold-
nyi kertjét ajánlotta föl nekünk, de azon föltétel-
lel, hogy ott földmíves-iskolát s kertészetet ren-
dezzünk be. Az intézet befogadóképessége
azonban nem lett volna arányban a befekteté-
sek szükséges nagyságával s így egyelõre le kel-
lett mondanunk a nagylelkû ajánlat elfogadásá-
ról. Azóta különben a karmelita-apácák átvet-
ték a nevezett ingatlant s velök jelenleg egyesü-
letünk összeköttetésben is áll.”13

Ezek a mondatok jól tükrözik, hogy gróf
Vay Péternek kiforrott elképzelése volt a gyóni
családi birtok hasznosításáról. Maga az adomá-
nyozó – már a kezdeti tapasztalatok birtokában
– a következõképpen érvelt a hadiárvaház mû-
ködtetésének fontossága mellett:

„A szeretõ szülõ, a család mindenesetre a
legtermészetesebb és legegészségesebb istápo-
lók. Születésének helye, rokonainak köre minden gyermek fejlõdésére nézve a legtöbb biztosítékot nyújt-
ja. Fájdalommal kell azonban konstatálnunk ez otthonok számának apadását. A családok, a legalább
arra hivatott családok, hogy árvákat körükbe fogadhassanak és sikerrel nevelhessenek fel, mind ritkáb-
bak lesznek. Maguk az özvegyek mind nagyobb számmal keresik hazulról távol kenyerüket és üzletek-
ben, gyárakban helyettesítik elesett férjüket. Gyermekeik így hajlék és kellõ ápolás nélkül maradnak,
ezek megmentésére föltétlenül árvaházakat kell létesíteni. Amennyire lehet, adjunk ez intézeteknek ott-
honias, családi jelleget és építsük azokat falun, távol a városok zajától. A városban felnõtt fiatalság a
vidékre nézve eleve veszve van. A földmívelést csak a természet ölén lehet elsajátítani és megszeretni.
Így fejlõdhetik ki testileg a nehéz munkára és csak így foghat természetes gyökeret ott, ahol hivatva len-
ne mûködni.

Tartózkodjunk elsõsorban a proletárok számát növelni. Gyermekek, kik a nagy városok izgalmas lég-
körében nõnek fel, nem szokják meg többé a puszták csendes nyugalmát. A városi gyermeknek mások a
hajlamai és más a testalkata is. A városi lakosság nem jön a falura, csak legföljebb pihenni, nyaralni. A
falu fiatalságának ellenkezõen, ismert vágya a nagy városokban keresni szerencséjét. Hogy a gyerme-
keket a vidéknek megõrizzük, azért fontos falusi otthonokat, szeretetházakat létesíteni. E célból létesült
a gyóni hadiárvaház.”14

Az elõzmények vizsgálata azt igazolja, hogy a kastély közösségi használatba adásának gondolata
több mint egy évtizeddel az elsõ világháború elõtt megszületett, hiszen a még élõ családtagok15 szinte
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13 „A Keresztény Szeretet Országos Gyermekvédõ Mûve” egyesület VII. közgyûlése. Esztergom 1915. novem-
ber 14. 3.

14 Vay Péter gróf: A nemzet árvái. Budapesti Hírlap 1917. május 11. 7.
15 Vay gróf édesanyja, a szigorúan vallásos özvegy Vay Lászlóné Beniczky Sarolta (1837–1913) gyakran tartóz-

kodott külföldi üdülõhelyeken, míg nõvérét, Vay Sarolta (1859–1918) grófnõt jobbára már csak a gyermekko-
ra kötötte a kúriához, hiszen évtizedek óta a saját útját járta. A grófnõ Vay Sándor gróf néven korának népsze-
rû írója, újságírója volt, férfiként élt és publikált. Az édesapa, az 1849-et követõ emigráció tagja, gróf Vay
László (1823–1885) királyi honvédezredes, József fõherceg udvarmestere viszont közel két évtizeddel koráb-
ban elhalálozott.

Gróf Vay Péter portréja, László Fülöp Elek alkotása
(Nemzeti Portrétár, 2533.)



már csak vendégként vetõdtek ide, és távollétükben a kúria az év nagy részében kihasználatlanul állt. A
gróf elõször 1904. szeptember 18-án tájékoztatta az üdvözlésére összegyûlt gyóniakat, hogy „a kastélyt
és a hozzátartozó telkeket jótékony intézetté alakítja”.16 Alig három hónappal késõbb egy nagyváradi
elõadásában viszont koreai gyermekmenhely-létesítési tervét jelentette be,17 melynek alapkövét 1907
áprilisában helyezték el, a költségeket gróf Vay Péter az irodalmi bevételeibõl fedezte. A dél-koreai
Taikuban felépített intézmény „a nagyarányú székesegyházon kívül kényelmes püspöki lak és iskolák”18

együtteseként mûködõ misszionárius központban valósult meg.

A Kert címû szaklap 1906 májusában a gyóni gyermekmenedékhely és kertészeti iskola létesítési
terveirõl tudósított,19 de a koreai létesítménnyel párhuzamos, nagy költségigényû finanszírozás nem
volt lehetséges. Ennek ellenére a kastély jótékonysági hasznosításának terve gyakori szóbeszéd volt
Gyónon, mint azt a Dabas és Vidéke 1908. május 17-i számának rövidhír részlete tanúsítja: „Arra néz-
ve, hogy óvoda, gyermekmenhely, árvaház vagy kolostor lesz-e, határozott megállapodása nincs a gróf-
nak, s így a nép közt szállingózó hírek alap nélküliek.”20

1910-ben, a második Khuen-Héderváry-kormány október 28-i ülésének jegyzõkönyve szerint gróf
Vay Péter a kastélyt gyermekvédelmi célra ajánlotta fel az állam javára. A kormány döntéséhez szüksé-
ges tervezési elõkészítõ munkálatokat Ybl Lajos (1855–1934) mûépítész végezte. Bár a határozat nem
rögzíti, a felajánlás vélhetõen az átalakítás magas költségvonzata miatt hiúsult meg.21 A kúriát ugyanis
még a XIX. század elsõ felében bátori Sigray Lajos (1804–1874) építtette, s ekkorra állapota már erõ-
sen igényelte a felújítást.22

Mindezek ismeretében döntõ momentumként értékelhetõ, hogy Vay gróf a fõvárosban több gyer-
mekotthont mûködtetõ Jézus Isteni Szívérõl nevezett Kármelita Nõvérek rendjét a Magyar Katolikus
Lexikon adata szerint már 1912-ben, elsõ vidéki helyszínként Gyónra invitálta. A jótékonysági intéz-
mény indulásának évében tizennégyen nevelték a hadiárvákat és mûködtették a kastélyhoz tartozó gaz-
daságot. A község szülötte, Bábel Balázs Kalocsa–Kecskemét érseke így összegezte az apácarend sze-
repét:

„Gyónon az elsõ világháború idején fölállították az elsõ hadiárvaházat, melynek mûködtetését az
enyhített regula szerint élõ karmelita apácákra bízták. Õk Németországból és Belgiumból érkeztek, s
idõvel elmagyarosodtak. A környezetükben sokakat katolikussá tettek, fõként azokat, akik – így mondta
a népnyelv – a zárdánál dolgoztak. Az árvaház szõlészetbõl, kiterjedt gazdaságból tartotta fönn magát.
A falusi nép a karmelita apácák fõnöknõjét nem Liebe Mutternak, hanem Liba Mutternak nevezte – de
nem gúnyolódásból, hanem így állt a szájukra. A nõvérek és az árvaház egészen 1950-ig mûködött.”23

Az indulásban sokat segített, hogy a hazai csecsemõ- és gyermekvédelem lelkes elnök-asszonya,
Lónyay Elemér gróf felesége, Stefánia királyi hercegnõ (1864–1945) teljes elkötelezettséggel a hadiár-
vaház ügye mellé állt. A mai Védõnõi Szolgálat elõdje, az Országos Stefánia Szövetség névadójának és
védnökének fordulatokban, érdemekben gazdag pályáját részleteiben e helyütt nincs mód ismertetni.
Emlékeztetni viszont kötelezõ arra, hogy a magyar gasztronómiában a Stefánia-szelet, rizottó, felfújt,
fészek, torta és egyéb „Stefánia módra” készült fõételek mindmáig a belga hercegnõ nevét viselik, akár-
csak a híres, megénekelt24 zuglói Stefánia út. A hercegnõ gyûjtést indított az átalakítás, fölszerelés, be-
rendezés költségeinek fedezésére. Felhívásában az adományozók szolidaritására épített:

„A gyermek a legbecsesebb kincse volt a hazáért elvérzett hõseinknek. A gyermekben rejlik jövõnk.
Ezen anyátlan gyermekek javára igyekszünk, mélyen megrendülve, otthont létesíteni, mely méltó legyen
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16 Vay Péter gróf hazatérése. Budapesti Hírlap 1904. szeptember 21. 8.
17 Nagyvárad. Vay Péter gróf elõadása Kelet-Ázsiáról a Kath. Szabad Líczeumban. Religió 1904. december 21.

398.
18 Gróf Vay Péter: A keleti féltekén. Franklin-Társulat, Budapest, 1918. 315.
19 A gyóni kertészeti iskola. A Kert 1906. május 1. 281.
20 Épülõ kastély. Dabas és Vidéke 1908. május 17. 4.
21 Minisztertanácsi jegyzõkönyvek 1910. 10. 28. 91. A gr. Vay Péter Gyón községben fekvõ ingatlanán Ybl Lajos

mûépítész által tervezett, gyermekvédelmet szolgáló épület építési tervköltségeinek elszámolása (BM).
22 E megállapítást irodalmi alkotás is alátámasztja, hiszen a kastély parkjában kisgyerekként gyakran játszadozó

Gyóni (Áchim) Géza ebben az idõszakban írta A grófi kastély címû versében: „Lilaruháju orgonabokrok / Ta-
karják fázó, rozogatestét. / Ilyen rikító lilaruhában / Szinte komikus már az öregség.”

23 Bábel Balázs: Isten országútján. Szent István Társulat, Budapest, 2005. 38.
24 Lajtai Lajos, Békeffi István, Szenes Iván: A régi mániám [… végighajtani a Stefánián].



elesett hõseink emlékéhez. A hadiárvák párfogása, védelme, fölnevelése e nagy idõk legmagasztosabb
föladata és a legvigasztalóbb reménysugár a sok gyász és szenvedés közepette.”25

Az adományok végül 55 fõs induló létszámot tettek lehetõvé,26 az intézmény másfél éves kortól fo-
gadta a hadiárvákat. A létszám 100–150 fõs bõvítésére, új épület létesítésére Stefánia hercegnõ néhány
hónap múlva újabb adakozási felhívással fordult a hazai arisztokráciához, a gazdasági élet és a pénzvi-
lág mágnásaihoz. Megfogalmazása szerint egy ágy elhelyezésére 1000 korona, míg egy kisnövendék
felnevelésére 10 000 korona adomány nyújt fedezetet. A gyûjtés eredményét összegzõ kiadvány 95
adakozó felajánlását rögzíti,27 összesen 162 856 korona értékben. Az adományokat a Magyar Leszámí-
toló és Pénzváltóbank pozsonyi fiókjába kellett eljuttatni. Az íven számos jól ismert, történelmi jelentõ-
ségû családnév sorakozik egymásután abc-sorrendben: Andrássy, Apponyi, Esterházy, Festetich, Kár-
olyi, Pallavicini, Pálffy, Rothschild, Szász-Coburg, Széchényi, Thyssen-Bornemisza, Thurn-Taxis,
Windischgrätz, Zichy. A legkisebb és leggyakrabban adományozott összeg az egy ágy elhelyezését biz-
tosító 1000 korona volt. Ennyivel támogatták a hadiárvaház ügyét a dabasi Halászok és a felsõdabasi
Nemes János gróf, de a karitatív tevékenységgel szívesen foglalkozó Mária Valéria fõhercegnõ
(1868–1924) is. Stefánia hercegnõ 5000, férje pedig további 3000 koronával segítette a hadiárvák elhe-
lyezését. A 10 000 koronás legmagasabb összegû felajánlás négy adományozó anyagi áldozatvállalását
dicséri. Egyikük Dreher Jenõ (1873–1949), a világhírû sördinasztia tagja, õ vezette akkoriban a család
kõbányai gyárát. Másikuk Esterházy Miklós Móric gróf (1855–1925) császári és királyi kamarás, aki-
nek fia 1917-ben Tisza István és Wekerle Sándor között rövid ideig az ország miniszterelnöke volt. A
harmadik nagy összeg a 10 adományozó pénzintézet egyike, a mai jegybankhoz hasonló feladatot ellátó
Osztrák–Magyar Bank nagyvonalú gesztusa. A negyedik bõkezû mecénás teljes nevének közzététele
helyett az „A. P.” monogrammal jegyezte nagylelkûségét. A grófnék-grófok, bárónék-bárók, hercegnõk
és hercegek között egy európai uralkodót is találunk: I. Ferdinánd bolgár király (1861–1948) 2000 ko-
ronával támogatta a gyóni intézményt.

Az új épület alapkõletételére 1916. október 1-én, ünnepélyes keretek között került sor.28 A Nyugati
pályaudvarról különvonaton érkezõ elõkelõ vendégeket a környezõ uraságok kocsisai várták. A község
lobogódíszt öltött és diadalkapun át mentek a vendégek a Vay-kastélyba.

„Megjelent Stefánia királyi hercegnõn kívül Károlyi Istvánné grófné, Vay Gáborné grófné, özvegy
Zedlitz Emilné báróné, Bornemissza bárónõ, Máriássy alapítványi hölgy, dabasi Halász Jenõné, dabasi
Halász Zsigmondné, Novák Mártonné, Gossmann Ferenc váci segédpüspök, Nemes Antal címzetes püs-
pök, Lónyay Elemér gróf, Lónyay Sándor gróf, Ráday Gedeon gróf, Gosztonyi Aladár miniszteri taná-
csos, a vallás- és közoktatási miniszter képviseletében, Theszáry László, Zlinszky János, dabasi Halász
Móric és e család sok más tagja, Bencze Bálint csendõrezredes, Krause Ferenc esperes, Martinovics
Sándor jezsuita atya és sokan mások.”29

A program az árvaház kápolnájában tartott ünnepi misével kezdõdött, majd házigazdaként gróf Vay
Péter mondott üdvözlõbeszédet, kifejezvén benne a humánus intézmény magasztos feladatát. Ezt köve-
tõen a már meglévõ négy épület melletti telken Gossmann Ferenc (1870–1931) váci segédpüspök „köl-
tõi lendületû” beszéddel kezdte a szertartást, megáldotta az alapkövet, amelyre a földbe való elhelyezé-
se után õ, majd a királyi hercegnõ és Vay gróf, s a megjelent notabilitások egy-egy kanál vakolatot tet-
tek. A vendégek ezután megtekintették a gyermekek háló-, étkezõ- és játszóhelyiségeit és az árvaház
szõlõit. Az eseményrõl rövidebb-hosszabb terjedelemben a lapok egész sora tudósított.

Ezt követõen viszont az intézmény hétköznapjai már jóval kisebb sajtónyilvánosságot kaptak.
1917. március 8-án a Népjóléti és Munkaügyi tárca fennhatósága alatt mûködõ Rokkantügyi Hivatal

átalakult a szélesebb feladatkörû Országos Hadigondozó Hivatallá. A hivatal elnökét az olasz frontról
nevezték ki, a késõbbi tragikus sorsú miniszterelnök, gróf Teleki Pál (1879–1941) személyében, ügyve-
zetõ alelnöke pedig az a gróf Klebelsberg Kunó (1875–1932) volt, akit ma a XX. század legnagyobb
magyar kultúrpolitikusaként tartunk számon. Állami hadiárvaház létesült Nagysomkúton (150 fõ),
Brassóban (100 fõ) és Ikerváron (100 fõ). Ezen felül szerzõdéses kapcsolatot alakítottak ki más hatósá-
gi, egyesületi, szerzetesi-egyházi kezelésben levõ gyermekvédelmi intézményekkel, melyek vállalták a
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25 A grófi kastély új lakói. Budapesti Hírlap 1916. január 16. 15.
26 Felicitas: A gyóni hadiárvaház. Élet 1916. október 15. 374–376.
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Lásd a 154. oldal Erdély hazátlan gyermekeiért címszó 3. mondatában.
29 A gyóni hadiárvaház ünnepe. Budapesti Hírlap 1916. október 2. 4–5.



nehéz helyzetbe került növendékek elhelyezé-
sét, ellátását és nevelését. A szerzõdéses intéz-
mények száma 1919-ben már tizenhatra nõtt. A
világháború közgazdasági körülményei között
elõfordult, hogy egy-egy intézet gazdaságilag
ellehetetlenült, ugyanis az alapítványi egyesüle-
tek értékpapírokban õrzött alaptõkéje elértékte-
lenedett. A Tanácsköztársaság 133 napja mûkö-
dési zavart okozott, de az igazi veszteséget a tri-
anoni békeszerzõdés hozta, hiszen a három álla-
mi hadiárvaházból kettõ, Nagysomkút és Bras-
só, a szerzõdéses intézetek közül pedig kilenc a
határon kívülre került. A drasztikus terület- és
lakosságszám-csökkenés ellenére a hadiárva-el-
látásra szorulók száma a háború befejezése után
még tíz évvel is nõtt, mert sok családban méltat-
lan helyzetekhez vezetett a családfenntartó hiá-
nya.

A gyóni hadiárvaház a karmelita nõvérek ve-
zetésével minden válságot túlélt. Az 1920-as
évektõl az otthon teljes neve: Karmelita Nõvé-
rek Mindszentekrõl Nevezett Szent József Ott-
hona. Rövidebben Szent József Otthonnak vagy
Vayanumnak is hívták, a római katolikus leá-
nyok elemi oktatásának és internátusi nevelésé-
nek rendeltetésével, azaz a szõlõmunkás-képzés
feladásával.

A gyermekotthon kápolnája 1930-ig, temp-
lomuk megépítéséig, a falu katolikus híveit is
szolgálta.30 A második világháború végén, a fõ-
város ostromának hónapjaiban a szovjet hadse-
reg hadikórházat mûködtetett a kastélyban.
1950-ben a szerzetesek szétszóratása után az or-

szág elsõ hadiárvaházát 100 keresztes nõvér, majd a szegedi iskolanõvérek szociális otthonává alakítot-
ták, míg a tantermek néhány évig a helyi általános iskola oktatási feladatait segítették. Az otthon egy-
házi fenntartásban mûködött, majd 1980-ban a Pest Megyei Tanács vette át és fokozatosan világi szoci-
ális otthonná formálták. A Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat 1992 januárjában visszakapta az
otthont, melyben azóta ökumenikus jelleggel a Zárdakert Idõsek Otthona mûködik.

Nem hallgatható el, hogy gróf Vay Péter önzetlensége kezdetben megosztotta a gyóniakat. Egy-egy
családban ma is számon tartott sérelmek, ellenérzések születtek abból, hogy a karmelita nõvérek a kas-
tély állandó személyzetébõl nem mindenkit vettek át, olykor a több évtizedes alkalmazást sem méltá-
nyolva. A Nagyatádi-féle földreform végrehajtása során, 1921 májusában pedig a község képviselõtes-
tülete határozatában „gróf Vay Péter gyóni telkeinek a Jézus Szíve Néplányok Társasága részére czélba
vett oda ajándékozása ellen tesz észrevételt és kifogást, mivel ezen terület a Vasút utzában fekvõ belsõ
telek, tehát belterület és igen alkalmas lenne házhelyek czéljára”. A napjainkban emlékezõ gyóni nyug-
díjasok szerint azonban a növendékek szigorú és erkölcsös nevelését, a háztartásvezetés magas színvo-
nalú oktatását látva hamarosan a legmódosabb gazdák és iparosok igyekeztek bejuttatni lányaikat az in-
ternátusba. Nyolc év múltán az idõ meghozta a község választott vezetésének elismerését is: a képvise-
lõtestület 1929. május 2-án más témájú határozatát kiegészítve megragadta „Az alkalmat, hogy a Gróf
úr õméltósága elõtt kifejezze köszönetét, háláját és nagyrabecsülését azért, hogy vagyonát áldozta arra
a legnemesebb emberbaráti célt szolgáló hadi árvaházra, melyet községünkben létesített.”31

Valentyik Ferenc
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A zárda és a gyermekotthon az 1930-as években,
korabeli levelezõlap

30 Czagányi László: A régió templomai és fontosabb kápolnái. In: A régió kalendáriuma. Dabas, 1994. 65.
31 Valentyik Ferenc: Az Elsõ Magyar Hadiárvaház. Dabasi Újság I. rész: 2013. február. 16., II. rész: 2013. márci-

us. 12.



A száz éve elhunyt Téglás Gábor emlékezete
Bányászat és régészet, a föld- és a történettu-

dományok jól megfértek egymással életmûvében.
Mindkettõben fontos kutatásokat végzett, jelentõs
tanulmányai jelentek meg. Ha belegondolunk, ta-
lán nincs is olyan távol egymástól e két tudo-
mányterület, mindkettõ a föld alatt rejlõ „kincsek-
kel” foglalkozik. Téglás Gábor neve és életmûve
napjainkra szinte teljesen feledésbe merült Ma-
gyarországon. Erdélyben talán sikerült újjáélesz-
teni, legalábbis a Hunyad megyei Déván, ahol ne-
vét viseli az új magyar iskolaközpont.

Téglás Gábor Brassóban látta meg a napvilá-
got 1848. március 30-án, ahogy többször is emle-
gette, „együtt született a magyar szabadsággal”.
Édesapja, id. Téglás Gábor iparos az Alföldrõl
került Brassóba, ahol feleségül vette a székely
Csergeõ Annát. Az édesapa a szabadságharc ide-
jén Gábor Áron egyik ágyúöntõ mûhelyében dol-
gozott. A bukás után Sepsiszentgyörgyön teleped-
tek meg, ahol édesanyja tolmácsként kapott ál-
lást.

Téglás Gábor a sepsiszentgyörgyi elemi isko-
lai tanulmányok után, 1864-tõl a nagy múltú
nagyenyedi Bethlen Kollégiumba került. Közép-
iskolai tanárai közül különösen Herepei Károly,
az ásvány-kõzet- és kövületgyûjtemény, valamint
a régiségtár rendezõje gyakorolt rá nagy hatást.
1871-ben a budapesti egyetem bölcsészkarán
szerzett tanári oklevelet. Az ugyanabban az évben
felállított dévai Magyar Királyi Állami Fõreális-
kolában kezdte meg tanári pályáját, ahol 32 évet
töltött el, 1883 és 1903 között az iskola igazgatója
volt. Mivel az eredeti iskolaépület szûknek bizo-
nyult, vezetése alatt 1887-ben felépítették a fõgimnázium új épületét, melyhez egy évvel késõbb kollé-
giumot, késõbb tornatermet is csatoltak.

Fiatal tanárként kirándulásai során elsõsorban Hunyad megye geológiai és természeti viszonyaival
ismerkedett, bejárta a környezõ hegyeket. A kiépítetlen, nehéz terepen való kirándulás, gyalogtúrázás
nem okozott gondot neki. Elsõsorban a barlangászat és a bányászat vonzotta, majd a talált õskori cse-
répmaradványok, római kori bányászati eszközök fokozatosan a régészet és a történelem felé irányítot-
ták érdeklõdését. Földtudományi ismeretei alapján kutatta fel a kõbõl készített régészeti leletek szárma-
zási helyét. A római kori arany- és ezüstbányákban talált emlékek (bányamécsesek, szerszámok, ácso-
latok) vezették a bányászattörténeti tanulmányokhoz. Még alkalma volt számos római emléket az ere-
deti helyszínen megfigyelni, feltárni, ezért leírásai ma is fontos forrásnak számítanak ebben a témában.
Számos ókori emléket mentett meg és jutatott el a dévai múzeumba.

1880-ban Déván megalakult a Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat, melynek megszüle-
tésében nagy szerepe volt Téglás Gábornak. A társulat egyik legtermékenyebb, legaktívabb tagja volt.
A dévai múzeum egyik alapító tagja és 23 éven keresztül igazgatója volt. Rendszeresen tanulmányozta
a külföldi múzeumokat is. Tanulmányait, cikkeit leggyakrabban a Bányászati és Kohászati Lapok, a
Földtani Közlöny, a Földrajzi Közlemények, az Archaeológiai Értesítõ, az Erdélyi Múzeum, a Századok
folyóiratokban, a Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyveiben publikálta. A rómaiak
erdélyi aranybányászatáról két könyve is megjelent a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában
1889-ben, majd 1891-ben. Míg az elsõben a bányászat dáciai történetével és helyszíneivel, az utóbbi-
ban az aranybányászat etnográfiai viszonyaival és hivatali szervezeti felépítésével foglalkozott elsõsor-
ban.
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Az írásokból kiderül, hogy az erdélyi aranybányászat a szkítákkal rokon agathürszök koráig (Kr. e.
VI–IV. század) vezethetõ vissza. A dákok a Kr. e. I. századtól folytatták és továbbfejlesztették a bányá-
szatot. Traianus császár a 101–102-es, majd a 105–106-os hadjárat során hódította meg a területet, s lét-
rehozta Dacia provinciát. A rómaiak ezt a területet Auraria Dacicanak, azaz aranyos Dákföldnek ne-
vezték. A terület meghódításának egyik fõ mozgatórugója bizonyíthatóan a gazdag aranybányák és
aranymosó helyek megszerzése volt. A hódítás után a bányákat rövidesen mûvelésbe fogták, a legtöbb
helyen ott folytatták a munkát, ahol a dákok abbahagyták. A termelés zavartalansága érdekében az Er-
délyi-érchegység aranynégyszögét erõdökkel vették körül. Apulum (Gyulafehérvár) erõdjében
Ampelum (Zalatna) és Alburnus Maior (Verespatak) biztonsága felett õrködtek. A nyugati részt és a Fe-
hér-Körös völgyét a Maros menti miciai erõd védelmezte (Vecel, Hunyad m.). Katonai állomás volt
Germisarán (Csigmó, Hunyad m.) is.

1881-ben a Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Téglás Gábor és Király Pál vezetésével
kezdte meg a várhelyi (sarmizegetusai) római kori maradványok feltárását. Teljes nevén Colonia Ulpia
Traiana Sarmizegetusa Dacian az egykori római Dácia tartomány fõvárosa volt a lerombolt korábbi
dák fõváros közelében, ahol egyebek mellett feltártak egy amfiteátrumot és egy Mithras-szentélyt. A
következõ évben Körösbányán különösen érdekes bányászszobrokat fedezett fel. A derékig kifaragott,
fej nélküli, földbe ásott egyszerû szobrok (síremlékek?) római bányászokat ábrázolnak, bõrövükben ka-
lapáccsal, vállukon bõrtáskával, amivel az ércet vitték ki a bányavágatokból.

Ezt követõen Dácia provincia keleti és nyugati határait, a limest tanulmányozta, végigjárta a Hargita
hegység és a Meszes-hegység sáncrendszereit, erõdítéseit. Megfigyeléseirõl több tanulmányt tett köz-
zé. A római kori tanulmányok vezették a terület korábbi lakói, a dákok kutatásához. Bejárta a
Kudzsir-havasok völgyeiben lévõ régi dák erõdöket is. Ásatási leletei a dévai múzeumot gazdagították,
de vásárlásokkal is igyekezett gyarapítani a gyûjteményt. A múzeum nemzetközi szinten is elismert
gazdag kollekcióját az õ gyûjtései alapozták meg.

Munkássága elismeréseként 1888-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagjává választot-
ta. Székfoglalóját Tanulmányok a rómaiak dáciai aranybányászatáról címmel tartotta. Ugyancsak le-
velezõ tagja volt a Magyar Földrajzi Társulatnak, míg választmányi tagja az Országos Embertani és Ré-
gészeti Társulatnak és a Magyar Néprajzi Társaságnak. A dévai fõreáliskola igazgatójaként tanügyi té-
ren is rengeteget dolgozott. 1891-tõl 1898-ig az iskola értesítõjét szerkesztette. 1891-ben az Erdélyi
Kárpát Egyesület elsõ nagyobb rendezvényén õ javasolja egy Erdély címû turisztikai folyóirat elindítá-
sát, s ettõl kezdve részt vett a szerkesztésében is. 1896-ban az Országos Közoktatási Tanács tagja lett,
címzetes fõigazgatóvá nevezték ki, emiatt több iskolába is kellett járjon ellenõrzésekre.

1902-ben az Erdélyi Kárpát Egyesület megbízásából megírta Hunyadmegye turista kalauzát, amely
bemutatja a megye turisztikai látnivalóit. Részt vett az EKE helyi osztályának megszervezésében is.
Ugyanabban az évben jelent meg szerkesztésében a Torma Zsófiával és Kuun Gézával közösen írt
Hunyadmegye története címû monográfia elsõ kötete, az õskortól a honfoglalásig terjedõ idõszakról.

1903-ban nyugdíjba vonult a pedagógusi pályáról, s Budapestre költözött. Tudományos tanulmá-
nyait, cikkeit azonban élete végéig folyamatosan publikálta. Tudományos és ismeretterjesztõ cikkei-
nek, könyveinek száma csaknem négyszázra tehetõ.

A kiváló tudós és pedagógus Téglás Gábor 1916. február 4-én Budapesten hunyt el, és az akadémia
díszsírhelyet adományozott neki a rákoskeresztúri temetõben. Sírját, sajnos, az ötvenes években felszá-
molták.

A dévai magyar gimnázium az impériumváltás után minden felszerelésével a román állam tulajdo-
nába került. Déván a 2003-ban létrejött új magyar iskolaközpont Téglás Gábor nevét vette fel, emlékez-
ve a megyéért végzett hatalmas munkájára. A modern négyszintes iskola Hunyad megye egyetlen olyan
állami tanintézete, ahol mintegy félezer magyar gyermek tanulhat anyanyelvén, az óvodás kortól az
érettségiig. Az intézmény különbözõ alapítványi támogatásoknak köszönhetõen folyamatosan fejlõdik.
Az iskola aulájában 2008-ban felavatták névadójuk mellszobrát, ezzel is ápolva a neves tudós emlékét.

Udvarhelyi Nándor
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Tanítómestereink

Rómer Flóris:

Pest újjátelepítésérõl1

(Részlet)

Nagy és sokszoros volt a tusa, melyet Pest birtoka miatt vívtak; sokáig ostromolta a török, hogy fog-
lalása után ismét inkább pusztíthasson; sokat és készakarva is rontott ezen szerencsétlen városon a né-
met hadsereg, hogy a töröknek a visszaszerzés esetében menhelyet ne nyújthasson. – Végre felvillant a
boldog nap, mely az ötször elvesztett várost a császári hadsereg ötödször birtokába ejtette.

Ha már a török iga alatti város sorsa könyörületre méltó volt, még inkább megérdemlé a szánalmat a
kõhalom, melyre a gyõzõk a magyar zászlóval együtt a kétfejû sast feltûzték. Omladék és romhány, el-
szórt piszkos katonatanyák és bedõlõ félben levõ lóólak valának az egyedüli építési maradványok, me-
lyeket a seregek véres verítékkel visszafoglaltak. Egyedül a törökök mecsetjeik és fürdõik lehettek még
némileg jobb karban, hogy az új telepítvényeseknek imolákul és lakhelyekül szolgáljanak. A hajdani jó
módú polgárság kihalt, az ideiglenes lakókat idegenek képezték, kiket egyedül a katonákkal való keres-
kedés és nyerészkedés csalt ide, vagy a török hódoltsági viszonyok miatt itt szolgálni kényszerültek.

Ilyen volt Pest, melyet a töröktõl visszanyertek; innen kezdõdik a város újjászületése, innen támadt
azon sajnos, majdnem általán elterjedt és még a mûveltebbek által is valónak tartott balhit, hogy Pest
egészen új város, holott a budai várnál sokkal régibb, az újra szervezkedõ budai várossal éppen egyide-
jû! A visszafoglalók elsõ és legnagyobb gondja volt a két várost, melyet azonban csak egynek tekintet-
tek, tisztítani, az omladékot kihordatni és az építésre szükséges mesterembereket és munkásokat telepí-
teni. Hogy a nélkülözhetetlen összeköttetés mielébb eszközöltethessék, Gössingernek, a császári fõka-
pitánynak parancsolák, hogy azon helyen, hol az ellenség hajóhídja állt, ti. a váci kapu melletti körönd-
tõl; a budai várnak délkeleti, a Dunánál álló bástyának irányában egy hajóhidat állítson fel; a másik két
hídnak anyagát pedig a hidászok parancsnoka õrizni köteles volt. [...]

Nagy bölcsen elrendelték, hogy mindazon mesteremberek, kik a várak és a városok felépíttetésére
kellenek, ú. m. kovácsok, fazekasok, asztalosok, ácsok, kõmûvesek stb. a német tartományokból mie-
lébb ide szállíttassanak. [...] Minthogy a visszafoglalók a felszabadított várakat és városokat az uralko-
dó tulajdonának tekintették, minden visszaemlékezés nélkül a régi birtokosok jogaira, mivel ezek már
nagyobb részt nem is léteztek, a romokat és elhagyott helyeket bõségesen osztogatták, csak hogy le-
gyen, ki a nyert telkeket bekerítse, és a városokat idõvel lakályosakká tegye.

Természetes, hogy ily katonás viszonyok közt minden osztrák módon lett adminisztrálva, és ez sen-
kinek sem tûnhetett fel a bevándorlottak közt, mert nyelvüket, hazai szokásaikat és törvényeiket itt is
feltalálták az osztrák, bajor, frank, sváb stb. jövevények. Magyar lakos még ekkor egyáltalán kevés
volt; az uraságok közül alig vágyódott valaki vissza ezen romfészekbe, és akinek még talán háza volt,
azt nemsokára eladta vagy elajándékozta; a középosztály pedig nehezen hagyta el az alföldet, mert ot-
tan megszokott szabadságát inkább élvezhette, mert az ijesztõ romhalmokkal veszõdni nem akart; vagy
mert Buda siralmas esete oly leverõleg hatott az egész nemzetre, hogy ide senki nem is kívánkozott. És
így nem csoda, hogy: „Metropolis Hungariae germanica, facta est!“ A magyarok fõvárosa németté vált!
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1 330 évvel ezelõtt, 1686. szeptember 2-án sikerült Budát és Pestet felszabadítani a másfél évszázados török
megszállás alól. Rómer Flóris akadémikusnak (1815–1889), a „magyar régészet atyjá”-nak A régi Pest címû
történelmi tanulmányából idézzük a felszabadult Pest elsõ idõszakának leírását. (Bp., 1873. 89–93.) A szöve-
get a mai helyesíráshoz igazítottuk. (A Szerk.)



Mind az említett nehézségek dacára, mégis elég sebes virulásnak indult városunk, és az idegenek
hangyaszorgalma, rendkívüli kitartása és életrevalósága szemmel láthatólag mozdíták elõ a jólétet, s
így leginkább csak munkás kezüket és a nélkülözhetetlen szerszámokat magukkal hozott bevándorolt
németekbõl keletkezett a pesti házbirtokosok elsõ telepének zöme. De volt is látszatja az újjászervezés-
nek. Alig egy év után, hogy Pest ismét a keresztények kezeibe került, 1687-ben ezt írják: „Pest közép-
szerû város és majdnem négyszögû, mely bár sok oldalt a harc dühétõl szenvedett, mégis lassankint
megújul, és máris sokkal inkább népesedik, mint Buda, melynél alkalmasabb fekvése van a dunai síksá-
gon.”

Amennyire csak lehetett, a hatóságok kedvezményekben részesítették a két város polgárait. [...] A
kövezetvám az árukat behozó kocsiktól egy garasra volt szabályozva; de visszamenve a városból egy
fuvar murvát kellett a kocsisoknak magukkal kivinniök! Ezen szabály célszerûtlenségét utóbb bebizo-
nyította a gyakori árvíz; mert ezen anyaggal inkább a város alacsonyabb helyeit kellett volna feltölteni,
mint az omladékokat a városból kihordani. De szabályozták az inspektorok magukat az árusokat is, ne-
hogy egyik a másiknak kárt tegyen. Aki csak portékát árult, de nem épített is, az emiatt csekély adót fi-
zetett. A mértékek városi bélyeggel voltak ellátva és a közmérleget használók a városi hivatalnoknak
egy mérõtõl 1 dénárt fizettek.

A polgári jog szerzése 5 frtra szabályoztatott; azonban ezen díjat 1712-ben már 12 frtra emelték. A
budaiak számára kiadott rendeletek Pesten is érvényesíttettek, minthogy Pest Buda egyik, ti. hatodik ki-
egészítõ külvárosának vétetett, és egészen a budai kamarai adminisztráció alatt állott mindaddig, míg
szabad királyi városi jogait ismét vissza nem nyerte. A kézmûveseket mint a lakosság legéletrevalóbb
zömét, kiváltságokkal édesgették. [...] A város kapuit a várossal együtt a katonaság õrizte és zárta; a ka-
tonaság számára laktanyák terveztettek, hogy a polgárság annak tartásával ne terheltessék. A polgár-
mester pedig oda utasíttatott a tanáccsal együtt, hogy a kamarai Inspektortól való függésükrõl folyvást
megemlékezzenek. Itt természetesen a városi korcsmát kell érteni, merthogy a város területén több ven-
déglõ és serház állott, mindjárt kezdettõl fogva...

A honismeret és a lokális hagyományok
szerepe a szlovák identitás megõrzésében
Rákoskeresztúrtól Csömörig

A Magyar Néprajzi Társaság több szakosztálya a Néprajzi Múzeummal együtt másodjára indítja el a
RE:TNOGRÁFIA címû programsorozatot, ezúttal a város, a városi életmód témakörében. Az elsõ alka-
lom keretében (2016. április 9-én) a Budapest XVII. kerületi rákoskeresztúri Bartók Béla Alapfokú
Mûvészeti Iskola hangversenytermében élõ folklórbemutatóval, diavetítéssel, kiállítással egybekötött
kerekasztal-beszélgetésre került sor az újjáéledõ szlovák identitás témájában. A beszélgetés az alábbi
három központi kérdésre kereste a választ. Újrahasznosíthatók-e szlovák hagyományok a jelenkori
nagyvárosban és vonzáskörzetében? Milyen lokális formákat ölt a szlovák identitás a XXI. században?
Milyen hozadékai vannak Rákoskeresztúrtól Csömörig?

Az eseményen Szabó Erzsébet, a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tagja, Petrovics
Viktória, az ecseri Zöldkoszorú Hagyományõrzõ Kör tagja, valamint Leskó-Dely Tercia, a Bartók Béla
Mûvészeti Iskola Népzene Tanszakának vezetõje ismertették a résztvevõknek, hogyan alakult az egyes
településeken a szlovákság sorsa, illetve milyen módon tudják a jelenben megélni szlovákságukat.

A Csömöri és Ecseri Hagyományõrzõk, az Aranymálinkó Hagyományõrzõ Néptáncegyüttes, vala-
mint a Rákoskeresztúri Asszonyok jóvoltából az esemény minden résztvevõje átérezhette, megtapasz-
talhatta a gyökereknek azt az erejét, mely áthatja a ma élõ szlovák kultúrát és identitást. A színpadon
több generáció szólalt meg egymás mellett. Derzbach Istvánné, a rákoskeresztúri szlovák nemzetiség
tõsgyökeres lokálpatriótája szerint csakis ilyen formában lehet fenntartani és továbbadni a néphagyo-
mányt.

A török hódoltság idején elpusztított, elnéptelenedett Pest megyei falvak az újratelepítés második
migrációs hullámában alakultak újjá 1711 után. Az idetelepülõk fõként Hont, Nógrád, Zólyom megyé-
bõl, kevesebben Liptó és Túróc megyébõl érkeztek. A szlovákokat követõen német ajkú betelepülõk is
színezték az etnikai képet. A Pest megyei két nagy szlovák tömb egyike az ún. „Kerepesi sziget”,
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amelyhez az április 9-i rendezvényen magát képviseltetõ Csömör, Rákoskeresztúr és Ecser is tartozik.
A három település szlovák (vagy ahogyan õk mondják: tót) származású lakosságának sorsa számos ha-
sonlóságot mutat, de azért vannak különbségek is.

A hagyományos gazdálkodás és építkezés a XX. század elejéig hasonló volt. A fõváros közelsége
kedvezett a mezõgazdasági termelésnek, hiszen jó piacot jelentett az itt megtermett zöldségféléknek és
gyümölcsöknek. Sokáig megmaradt a jellegzetes sokszoknyás népviselet, amelyet csak az 1950-es
években a városba dolgozni járó fiatalabb generációk hagytak el, de azok már szinte egy csapásra. A ka-
lendáriumi ünnepekhez és az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó népszokások is nagyon hasonlóak
voltak. Az év jeles napjainak Kárpát-medence-szerte közismert szokásai – mint például a lucázás, bet-
lehemezés, újévi köszöntés, farsangi maskarás bolondozás, virágvasárnapi kiszebáb-égetés, nagypénte-
ki mosakodás, keresztút, húsvéti locsolás, úrnapi körmenet, májusfaállítás és kitáncolás –, a nagy mun-
kákhoz kapcsolódó hagyományok – mint szüreti felvonulás, aratóünnep, kukorica- és tollfosztás, fonó,
disznóölés – a nemzetiségek körében sajátos elemekkel gazdagítva, ugyanakkor a magyar hagyomá-
nyokhoz is idomulva maradtak meg.

Ecser hagyományõrzõi részben a Kodály által felfedezett Ecseri lakodalmasnak is köszönhetõen a
változó körülmények között is megõrizték a viseletet, a dalokat és a táncokat. Nagy hangsúlyt fektetnek
az épített örökség védelmére is. A tájház a régi életmódot idézi, míg a régi sírok, a „Budka”, az Öreghíd
a kisded-szoborral és a „Panenka Mária” az õsök mély vallási érzületére emlékeztet. A Zöldkoszorú
Hagyományõrzõ Kör korosztályi csoportjai az óvodásoktól a szépkorúakig generációkon átívelõ ha-
gyományõrzést és -átörökítést biztosítanak.

Csömörön az 1970-es években megalakult Szlovák Pávakör – amely még hatékonyan meg tudta
menteni a csak a legidõsebbek emlékezetében meglévõ szlovák népdalkincset – változó intézményi
háttérrel máig mûködik. A Csömöri Tót Hagyományaink Háza méltó kereteket teremtett a szlovák ha-
gyományok õrzéséhez. A 2006-ban alakult Furmicska Néptáncegyesületben már felnõtt és gyermek-
csoport is van. Egy határon átnyúló EU-program keretében számos kiemelkedõ rendezvény és kiad-
vány valósult meg. Honlapjukon elektronikusan is elérhetõ fotóarchívumot tettek közzé az általuk szer-
vezett hagyományõrzõ eseményekrõl, a máig élõ népviseletrõl és a tót hagyományápolásról.

A fõvárosba olvasztott, majd lerombolt Rákoskeresztúr szlovák gyökerüket még õrzõ lakói csak az
1989-es rendszerváltozás után voltak képesek felvenni újra a szálakat, s a 2006-os nemzeti kisebbségi
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önkormányzatok megalakulása adott újabb lendületet a szlovák identitás erõsítésének. Szerencsére
Bartók és mások helyi szlovák népdalgyûjtése, majd az 1950-es évek nagy-budapesti néprajzkutatási
akciója (ezen belül is Sinkovics Istvánné Kalina Julianna kiterjedt gyûjtõtevékenysége) nagyon sok ér-
téket megmentett az enyészettõl, legalább a dokumentálás szintjén. Ma már 20 éves múltra tekint vissza
a Keresztúri Szlovák Asszonykórus, és egyre népszerûbb az Aranymálinkó Hagyományõrzõ
Néptáncegyüttes.

Az identitás folytonosan átalakul, alkotóelemeit – alkalmazkodva az aktuális gazdasági-társadalmi-
kulturális környezethez – újra- és újraalkotja az adott közösség. Az így újonnan megkonstruált identi-
táselemek eredményesen alkalmazhatók társadalmi-kulturális célok érdekében. A szlovák (és más ma-
gyarországi) etnikai kisebbségek esetében is az identitáskeresés és -építés ezen újabb módjai hatékony
stratégiának bizonyultak, amellett, hogy természetesen az újfajta formák megalkotásához maximális
mértékben igyekeznek támaszkodni a tényleges gyökereikre: a helytörténeti, néprajzi kutatások ered-
ményeire, s ami ugyanilyen fontos, az idõsebbek emlékezetében még élõ szellemi örökségre. Ezt jól bi-
zonyították a rákoskeresztúri találkozón bemutatott kreatív ötletek, tapasztalatok, kezdeményezések,
melyek mind a szlovák identitás felélesztését, megerõsítését szolgálják, s láthatóan nagymértékben
gazdagítják az adott települések kulturális életét, gyakran a turizmust is hatékonyan szolgáló, egyedi
színezetet adva annak.

Az est amellett, hogy jól szolgálta a tapasztalatok cseréjét, maga is identitáserõsítõ hatással volt a
nagyszámú érdeklõdõ közönségre, akik a kerekasztal-beszélgetés mellett ízelítõt kaphattak a szlovák
népzenei és néptáncfolklórból, megismerhették õseik történetét, jellegzetes népszokásait, s azok jelen-
kori formáit; az elõtérben és a folyosón a Laskó-Dely Tercia által rendezett kiállításon testközelbõl ta-
lálkozhattak a hajdani rákoskeresztúri szlovákok használati tárgyaival és viseletével. A program végén
pedig az ötödik érzékszervükkel is megtapasztalhatták, mit jelent szlováknak lenni, hiszen mindenki
megkóstolhatta a keresztúri szlovák asszonyok által sütött jellegzetes tésztaféléket.

A RE:TNOGRÁFIA 2 sorozat további alkalmainak témái: Telepek és térhasználat Angyalföldön – a
hajdani Felsõbikarét mai lakóinak közösségszervezési törekvései; Tiszaújváros – Ferencváros: a városi
élet és mindennapok (on-line) dokumentálása mint a lokális identitás megerõsítésének eszközei; A Vi-
dámpark emlékezete – a városi szórakozási szokások kutatása.

Juhász Katalin
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Az Aranymálinkó Hagyományõrzõ Néptáncegyüttes szlovák táncokat mutat be
(Leskó Gábor felvétele)



A honismeret vonzásában
Falun születtem ugyan, de a falvak és népük tanulmányozása jóval késõbb, kezdõ tanár koromban

kezdett el foglalkoztatni. 1955-ben Zemplénagárdra, egy olyan bodrogközi községbe kerültem, amelyet
joggal lehetett eldugottnak nevezni, mert távol esett a városoktól, a fõbb útvonalaktól. Onnan út legfel-
jebb a Tiszán átkelve vezetett tovább; Sárospatak felé pedig kisvonat kötötte össze a tágabb világgal.
Telefon, villany, víz- és gázvezeték nem volt a faluban; kútról hordtuk a vizet, petróleumlámpával vilá-
gítottunk, fával fûtöttünk. Magyart és történelmet tanítottam az általános iskola felsõ tagozatában, s
örömmel tapasztaltam, hogy sok nyílt eszû, szorgalmas fiú és leány figyel rám a padsorokból. Arra gon-
doltam, hogy a történelmet úgy hozhatom közel hozzájuk, ha falujuk és õseik históriájából indulunk ki.
Utánanéztem, milyen régészeti leletekre bukkantak ott; a két templom, valamint a parasztházak sora
miképp õrzi régibb korok építkezésmódját. Nagy szerencsének tartom, hogy kétfelõl is támogatásra lel-
tem. Sárospatakon dr. Újszászy Kálmán teológiai professzor, a nagykönyvtár tudós vezetõje és dr.
Balassa Iván etnográfus, a Rákóczi Múzeum igazgatója segített tájékozódásomban. Megnyílt elõttem a
Faluszemináriumnak Agárdról és a Bodrogközrõl az elõdök által gyûjtött anyaga, s módszertani útmu-
tatást kaptam a néprajzi gyûjtés végzéséhez. De ugyanilyen jelentõs volt az az érdeklõdés, segíteni aka-
rás, amely tanítványaim részérõl megnyilatkozott. Megkértem õket, hogy otthonukban nézzenek körül,
vegyék számba a jellegzetes tárgyakat, nagyszüleiktõl érdeklõdjenek életmódjuk, mindennapjaik és ün-
nepeik felõl. Már az elsõ eredmények biztatóak voltak; láttam, hogy – talán éppen a falu elzártsága mi-
att – õrzik még a faluban a paraszti kultúrának a hagyományok által örökölt elemeit.

Az 1950-es évek második fele történelmi átalakulás idõszaka volt a magyar falvakban. Megkezdõ-
dött a termelõszövetkezetekbe kényszerítés folyamata, nyilvánvaló volt, hogy a hagyományos népi
gazdálkodás és életmód gyökeresen megváltozik. A vallás- és egyházellenes politika megbontotta azt a
mûveltségi keretet, amelyben hosszú idõ óta élt a falu népe, tehát látni lehetett, hogy nemcsak a munka-
kultúra és az életmód, hanem a paraszti szellemi mûveltség is teljes átalakuláson megy keresztül. Ez a
felismerés adott lendületet a néphagyományok rögzítésének. A Néprajzi Múzeum pályázati rendszere
országszerte nagyobb lendületet kapott, s tudatosan támogatták a nyelvjárási gyûjtést. Magam is érte-
sültem a pályázati felhívásokról, s elõbb a Rákóczi Múzeumba, majd a Néprajzi Múzeumba beküldtem
a gyerekek által összeírt néprajzi feljegyzéseket.

Ekkor vált országos mozgalommá a honismereti munka; megismerkedtem dr. Morvay Péter etnog-
ráfussal és dr. Végh József nyelvésszel, akik a mozgalmat szakmailag irányították; sok segítséget kap-
tam tõlük, részt vettem a szakkörvezetõk számára szervezett tanfolyamokon, honismereti akadémiá-
kon. Nagy lendületet adott munkám folytatásához a kiemelkedõ pályázati siker: 1959-ben elsõ,
1960-ban harmadik, 1961-ben ismét elsõ díjjal honorálták az országos néprajzi és nyelvjárási gyûjtõpá-
lyázatra beadott pályamûveinket. A Rákóczi Múzeum igazgatójának biztatására könyvbe foglaltam a
Zemplénagárd múltjáról megismert tényanyagot, s jóval késõbb ebbõl nõtt ki Zemplénagárd krónikája
címû 300 oldalas munkám, amelyet államalapításunk ezredik évfordulója tiszteletére a község önkor-
mányzata megjelentetett. Ebben 32 egykori tanítványom gyûjtését használtam fel. Olyan tartalmakat
õriz ez a kötet, amelyhez a népi emlékezetben ma már nem lehet hozzáférni, valóban a 24. órában sike-
rült a hagyományos népélet elemeit összegyûjteni, rögzíteni.

Ez volt tehát a kezdet, amelybõl a honismerettel való szoros kapcsolatom kiépült. Zemplénagárdról
Sátoraljaújhelyre kerültem, s új munkahelyemen, a Kossuth Lajos Gimnáziumban már az elsõ évben
néprajzi szakkört szerveztem, vagyis töretlenül folytattam a falun megkezdett munkát. Olyan gyerekek
osztályfõnöke lettem, akik kis falvakból kerültek a gimnáziumba, adott volt tehát a lehetõség, hogy –
most már gyûjtõkörünket kitágítva – õket a néphagyományok gyûjtésébe, megbecsülésébe bevezessem,
szakkört alakítsak számukra. A Bodrogköz, a Hegyköz, a Hernád-völgy és a Cserehát falvaiból hordtak
össze értékes anyagot, s szakkörünk – amely egy idõ után Kazinczy Ferenc nevét vette föl – tízéves
munkálkodás után Abaúj és Zemplén népéletébõl címmel 400 oldalas kötetben tette közzé a diákok leg-
értékesebb pályamunkáit.

Pedagógus pályám úgy alakult, hogy 1974-ben a sárospataki Comenius Tanítóképzõ Fõiskola tanára
lettem, és bár ott a magyar nyelvészet és az angol nyelv oktatása volt a fõ feladatom, alkalmat és formát
találtam ahhoz, hogy a tanítójelölteket bevonva folytassam a honismereti tevékenységet. Szakdolgozati
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témákat adtam ki a helytörténet, a néprajz körébõl, honismereti szakkörvezetõ-képzõ tanfolyamokat in-
dítottam, speciálkollégiumot szerveztem. Honismereti tevékenységem csúcsát az jelentette, hogy köz-
ben, az 1980-as években, tíz éven át a Hazafias Népfront keretében mûködõ megyei honismereti bizott-
ság elnöke voltam, így alkalmam nyílt a megye kutatóinak, gyûjtõinek összefogására, támogatására.
Megindítottam a Szülõföldünk, Borsod–Abaúj–Zemplén címû kiadványsorozatot, amelynek az évek so-
rán 16 száma jelent meg szerkesztésemben.

Amikor 1985-ben megalakítottuk a Kazinczy Ferenc Társaságot, annak egyik – az alapszabályban
megfogalmazott – célkitûzése megyénk abaúji és zempléni történeti, irodalmi néprajzi hagyományai-
nak megismerése, éltetése lett. 30 év alatt rendezvények, kiadványok, kiállítások, emlékjelek sorát hoz-
tuk létre, s a társaságba tömörült mintegy 200 ember jó hangulatú közösségben munkálkodik. Nyugdíj-
ba menetelem után is kapcsolatban maradtam az idõközben megalakult Borsod–Abaúj–Zemplén Me-
gyei Honismereti Egyesülettel, tiszteletbeli tagja vagyok a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület-
nek, évtizedek óta dolgozom a Honismeret címû folyóirat szerkesztõbizottságában, vezetem ott az álta-
lam kezdeményezett „Iskola és honismeret” rovatot. Magam is kutatója vagyok a mûvelõdéstörténet-
nek, a helynevek témakörébõl, Zemplén kulturális múltjáról több könyvem megjelent, s szerkesztõként
mások munkáját is igyekszem világra segíteni.

Mindezt nem azért írtam le, hogy a magam honismereti tevékenységét elõtérbe toljam, hanem hogy
felvázoljam gondolkodásom, törekvéseim hátterét. Ha a helytörténet, a hagyomány mûvelése iránt ér-
deklõdõ fiatalok tõlem kérdeznék a honismeret jellemzését, akkor – a fenti tapasztalatok alapján – négy
gondolatkört kellene kiemelnem.

1) A szülõföldhöz való vonzódás fontos lelki erõforrás. Nem szerethetjük azonban igazán azt, amit
nem ismerünk. A család, az otthon, a település, a tájegység múltjának és jellegzetességeinek feltárása
vezet el a haza fogalmának átéléséhez, nemzeti hagyománykincsünk értékeléséhez. Aki honismerettel
foglalkozik, az tudja igazán átérezni, hogy milyen közösségbe született, és milyen nagy jelentõsége van
annak, hogy valahol otthon érezhetjük magunkat. Megérti, hogy láncszemek vagyunk egy nagy történe-
ti folyamatban. Vannak elõdeink, akiknek teljesítményét, örökségét értékelnünk kell, és lesznek utóda-
ink, akiket nem engedhetünk el üres kézzel és szívvel, mert tovább kell adnunk a megélt, megszenve-
dett múlt értékeit.

2) A honismeret humán „tudomány”, hiszen a tájak és tárgyak emberi vonatkozásaikban érdekelnek
bennünket. Ennek következtében felmérhetetlenül becses a velük való foglalkozás nevelõ hatása. Tar-
talmas együttgondolkodás alakulhat ki a nemzedékek között, gyarapodhat a mindennapok kultúrájának
minõsége, példát találhatunk, erõt nyerhetünk mai gondjaink megoldásához elõdeink küzdelmeibõl, ta-
pasztalataiból. Emberségünkben, erkölcsünkben gazdagodhatunk!

3) A honismeret alkotó, közösségi tevékenység; sohasem elszigetelten, védett toronyba húzódva vé-
gezzük; elemi feltétele egy táj, egy népcsoport, illetve egy témakör részeseivel való együttmûködés. A
kutató nem érvényesülhet adatközlõi nélkül, s nem érheti el célját, ha nem juttatja el eredményeit az
érintett embercsoportnak, közösségnek. A honismeret mûvelõje csökkenti a társadalom atomizálódását,
a bezárkózásra való hajlamot; arra ösztönöz, hogy mások is akarjanak és tudjanak a közügyekben csele-
kedni.

4) A honismeret mûvelése komplex tevékenység. Pozitív tapasztalatom, hogy tanítványaim képessé-
gei milyen sokoldalúan fejlõdtek: technikákat sajátítottak el (rajz, fényképezés, hangfelvétel); megta-
nultak szöveganyagot gyûjteni, elrendezni és megfogalmazni; másokkal kapcsolatot, együttmûködést
teremteni. A kompetenciák fejlesztésére épülõ mai pedagógiai törekvések kiváló eszközt kaphatnak a
honismeret által.

Nem részletezem tovább, mert nem szeretnék hallgatóim türelmével visszaélni, hiszen a megszabott
idõ kötelez. Annak megvallásával szeretném zárni hozzászólásomat, hogy pályám legszebb emlékei a
tanítványaimmal, illetve a hasonló érdeklõdésû munkatársaimmal végzett hagyományápoló tevékeny-
séghez fûzõdnek. A Honismereti Szövetségtõl kapott Bél Mátyás – Notitia Hungariae Emlékérem
örömmel töltött el annak idején, s további munkára ösztönzött, de igazi jutalmamnak azt tekintem, hogy
egy-egy alkotó csapatnak lehettem mindig a tagja, amelynek teljesítménye emberi gazdagodásunkban
és az érdeklõdõk kezébe adható alkotásokban öltött formát. Ezt az élményt kívánom a fiataloknak, hi-
szen közösséget építhetünk, miközben magunkat alkotásra ösztönözzük, hasznossá tesszük. Meggyõ-
zõdésem, hogy a Kölcsey Ferenc által megfogalmazott hármas biztatás: hass, alkoss, gyarapíts, a ha-
gyományápolásban testesülhet meg a legtisztább formában.

Éltessük tehát együtt a nemzetépítésnek ezt a kipróbált, színes mozgalmát!1

Kováts Dániel
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Gondolatok a magyarországi németek
kitelepítésérõl

Hetven évvel ezelõtt, 1946. január 19-én indult meg Budaörsrõl a kitelepített németeket szállító elsõ
transzport. Ezzel vette kezdetét a csaknem félmilliós magyarországi németség egy részének deportálá-
sa. A kollektív bûnösség elvének gyakorlati alkalmazásával több mint száznyolcvanezer hazai németet
hurcoltak el szülõföldjérõl és fosztottak meg vagyonától.

Az elsõ világháborút lezáró békeszerzõdések következményeként Európa több térségében minden
korábbinál markánsabban jelent meg a nemzetiségi kérdés. A Párizs környéki és washingtoni békerend-
szer kötelezte az újonnan létrejött, vagy éppen területükben megváltozott államokat a határaikon belül
élõ nemzeti kisebbségek jogainak biztosítására, s az ezeket szavatoló elõírások betartásának nemzetkö-
zi ellenõrzését a Népszövetségre bízta. A gyakorlat azonban az volt, hogy számos ország – így például a
hazánkat körülvevõ kisantant államok – nemhogy védték, de – hol direkt, hol indirekt eszközökkel – ki-
fejezetten támadták és korlátozták kisebbségeiket.

Ezzel párhuzamosan a közép-európai államokban mind a politikai, mind a tudományos élet bizo-
nyos köreinek az érdeklõdése egyre inkább a nemzeti/nemzetiségi minoritások felé fordult. A német tu-
dományosság például az 1920-as évektõl kezdve számos diszciplína mentén – a nyelvtudománytól a
történelmen keresztül a szociológiáig – vizsgálta a Németországon kívül kisebbségben élõ németek vi-
lágát. A nácizmus hatalomra kerülését követõen, a harmincas évek közepétõl egyre inkább politikai
pressziót is igyekezett kifejteni a hitleri Németország a „népi németségre”. Ez eleinte kimerült a kom-
munikációs és agitációs tevékenységben, hogy aztán késõbb a második világháború idején határozottan
artikuláljon a kisebbségi sorban élõ német közösségek „ötödik hadosztály” jellegének hangsúlyozásá-
ban. Erre a folyamatra jó példa – mint Tilkovszky Loránt és Spannenberg Norbert kutatásiból tudjuk – a
Basch Ferenc vezette Volksbund (Magyarországi Németek Népi Szövetsége: Volksbund der Deutschen
in Ungarn) tevékenysége, amely kulturális és kisebbségi emancipációs egyesületi gyökerein túlnõve
nem a hazai németség, hanem kifejezetten a Harmadik Birodalom érdekeinek a képviselõjévé vált. A
Volksbundban megfigyelhetõ nemzetiszocialista befolyás ellensúlyozására jött létre a magyarországi
németek alternatív szervezete, a Hûségmozgalom (Hûséggel a Hazához: Mit Treue zum Vaterland). A
Volksbund a magyarországi németek mintegy harmincöt-negyven százalékát tömörítette, míg a Hûség-
mozgalomhoz hét-nyolc százalékuk csatlakozott.

A magyarországi németség a trianoni Magyarország legnagyobb létszámú kisebbsége volt.
1920-ban valamivel több mint 550 ezer fõ vallotta magát német anyanyelvûnek, ami hazánk akkori la-
kosságának csaknem hét százalékát tette ki. Az 1941. évi népszámlálásnak – amelyet az akkor a Felvi-
dék déli sávjával, a Kárpátaljával, Észak-Erdéllyel és a Délvidék egy részével megnagyobbodott terüle-
tû magyar államban készítettek – a trianoni határok közé vetített adatai szerint 303 ezer fõ volt német
nemzetiségû és 477 ezer fõ német anyanyelvû. A két szám közötti eltérés jelzi, hogy a hazai német
anyanyelvû népesség jelentõs része (mintegy egyharmada) magyar nemzetiségûnek tartotta – és a hiva-
talos összeíráskor annak is vallotta – magát. A második világháború folyamán számos magyarországi
német állt német haderõ, elsõsorban a Waffen-SS kötelekébe: kisebb részük elõbb önkéntes alapon, ké-
sõbb a többségük pedig – hazánk német megszállása után – sorozás útján.

A magyarországi németek száma a világháború befejeztével három hullámban fogyatkozott meg.
Elõször 1944 végén és 1945 elején a szovjet Vörös Hadsereg Magyarországra való benyomulása elöl a
német megszállók által szervezett evakuálás keretében távozott sok német. Ezt követõen a szovjet csa-
patok az elsõsorban a polgári lakosság körébõl kikerülõ málenkij robotra hurcoltak között nagyszámú
németet vittek el (s rajtuk kívül a Szovjetunióban lévõ hadifoglyok között is volt magyarországi német).
Végül pedig 1946 januárjában állami koordinálással megkezdõdött a kitelepítés, amelynek történetérõl
mások mellett Fehér István, Zielbauer György, Zinner Tibor és Tóth Ágnes írt alapvetõ fontosságú,
tényföltáró és összegzõ igényû könyveket.

A háborúban gyõztes mindhárom – az amerikai, a brit és a szovjet – nagyhatalom egyetértett abban,
hogy a közép- és kelet-európai németek áttelepítendõk Németország területére (pontosabban annak va-
lamelyik megszállási övezetébe). A szövetségeseknek az 1945. augusztusi potsdami értekezleten is jó-
váhagyott ezen elképezése gyakorlati megvalósításának eszköze volt – a megszállt Magyarország fõbb
politikai eseményeit irányító Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság döntése nyomán – a 1945 decemberének
végén kiadott 12.330/1945. számú miniszterelnöki rendelet, amely kimondta a következõket: „Német-
országba áttelepülni köteles az a magyar állampolgár, aki a legutolsó népszámlálási összeírás alkalmá-
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val német nemzetiségûnek vagy anyanyelvûnek vallotta magát, vagy aki magyarosított nevét német
hangzásúra változtatta vissza, továbbá az, aki a Volksbundnak vagy valamely fegyveres német alaku-
latnak (SS) tagja volt.” A rendelkezés alól – elvileg – mentesülhettek azok, „akik bár német anyanyel-
vûeknek, de magyar nemzetiségûeknek vallották magukat, ha hitelt érdemlõen igazolják, hogy a ma-
gyarsághoz való nemzethû magatartásukért üldöztetést szenvedtek”. Fontos kitétele volt a jogszabály-
nak, hogy az „áttelepülésre kötelezett személyeknek – tekintet nélkül arra, hogy az ország területén
vagy azon kívül tartózkodnak – minden ingó és ingatlan vagyonát a jelen rendelet hatályba lépése nap-
jától kezdõdõen zár alá vettnek kell tekinteni, a tulajdonos (birtokos) abból semmit el nem idegeníthet
és azt meg sem terhelheti”.

A magyarországi baloldali pártok örömmel fogadták a németek kitelepítését. A kommunisták kifeje-
zetten sürgették, de a nemzeti parasztpártiak is várták, mivel a szegényparaszti rétegnek a földhöz jutá-
sát remélték a németek tulajdonának elvételétõl és újbóli elosztásától. A szociáldemokraták ambivalens
módon álltak a németkérdéshez, hiszen az 1890 óta mûködõ szervezetben számos német származású
tag volt, s közülük több személy töltött be fontos pártfunkciót. A kitelepítés és a kollektív bûnösség el-
vének gyakorlati alkalmazása ellen tiltakozott Kéthly Anna szociáldemokrata politikus. A történelmi
egyházak vezetõi közül Mindszenty József bíboros és Kapi Béla evangélikus püspök bírálta határozot-
tan a kitelepítési folyamatokat.

A Magyar Kommunista Párt álláspontját jól mutatja Szegeden megjelenõ lapja, a Délmagyarország
1946. május 10-i számában a Csanád vármegyei németek kitelepítésének kapcsán megfogalmazott vé-
lemény, amely szerint „a demokráciának legszívósabb ellenségei távoznak ezzel az országból és a nem-
zet legsötétebb mérgezõitõl szabadul meg”.

Jelen sorok írója hosszasan tanulmányozta a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltárá-
ban a Csanád vármegyei – almáskamarási, kübekházi és újszentiváni – németek kitelepítésének doku-
mentumait, amelyek közül említést érdemel Schreirer József – a szociáldemokrata párt almáskamarási
elnöke – tájékozatója, amely szerint „a sváb származásúak összeszedése alkalmával az oroszok kimon-
dottan baloldali, de sváb származású egyéneket elvittek, míg a községben még mindig vannak
Volksbund-tagok”. Látszik tehát, hogy mind a málenkij robotra hurcoláskor, mind késõbb a kitelepítés-
kor a nemzetiségi hovatartozás számított, semmint a politikai meggyõzõdés vagy tevékenység. Mind-
ezek mellett nem volt elhanyagolható szempont a gazdasági megfontolás sem, vagyis hogy a módosabb
német gazdák földjeit, házait, termelõeszközeit meg akarták szerezni. Reibel Mihály – a Gyula melletti
németek lakta Elek katolikus plébánosa – egyik beadványában megfogalmazta, hogy „ma elegendõ, ha
valakinek szép háza vagy gazdasága van, hogy a vagyonából kiforgassák”, azaz kitelepítsék.

A németség kitelepítésének Csanád vármegyei eseményeit Páll Endre alispán 1946. május 8-án kelt
április havi jelentésében foglalta össze: „A hónap folyamán – írta a csanádi alispán – megtörtént Almás-
kamarás német ajkú lakosságának kitelepítése is. A kitelepítést és a benépesítést nem a helyi közigazga-
tás, hanem a népgondozó hivatal különbözõ bizottságai intézték. A községben egyszerre három-négy bi-
zottság is mûködött. A különbözõ bizottságok között a lakosság természetesen különbséget tenni nem tu-
dott és ezért az elkövetett és vélt sérelmek miatt nem annál a bizottságnál emeltek panaszt, mely az or-
voslásra hivatott lett volna. Ennek folytán legnagyobbrészt orvosolatlanok maradtak. Elek község el-
csatolása következtében vármegyénkben három községet érdekel közelebbrõl a németek kitelepítése.
Újszentivánra és Kübekházára május hónapban kerül sor és remélem, hogy ezekben a községekben na-
gyobb körültekintéssel és a nemzeti vagyon nagyobb védelmével fognak eljárni, mint ahogy Almáska-
maráson történt. Almáskamaráson ugyanis a baromfi, a méhcsaládok nagy része a gondozás hiánya
miatt elpusztult. Az újonnan betelepíttek nagy része a leltárban fel nem vett ingóságokat összeszedve,
eltávozott. Egyesek a lezárt lakásokba erõszakkal hatoltak be s az összeszedett ingóságokkal a kerteken
keresztül távoztak. Fõispán Úr, amint a fent említett dolgokról tudomást szerzett, azonnal felhívta a
rendõrséget, hogy a közelebbi fosztogatást akadályozza meg. És személyesen is kint járt helyettesemmel
a rend helyreállítása érdekében. Józan és munkás emberek betelepítésével lehet csak megakadályozni a
további pusztulást.”

Az 1946. május 31-én megfogalmazott május havi jelentésében a következõket írta Páll Endre
csanádi alispán: „Május hónapban megtörtént a torontáli járási németek kitelepítése is. Újszentiván és
Kübekháza községekben éltek nagyobb tömegben a németek, míg Szõreg községben csak néhány család
volt érdekelve. A kitelepítés lebonyolítására közel háromszázhúsz személy érkezett Újszentivánra, mely
a munkát öt nap alatt elvégezte. Sajnos a községek lakossága megfeledkezve saját magáról a kitelepítés
elõtt és alatt valóságos hadizsákmánynak tekintette a kitelepítettek ingóságait és a nemzeti vagyonban
igen súlyos károkat okozott. Maguk ellen a kitelepítõ bizottságok ellen is több panasz hangzott el, ezeket
a panaszokat illetékes helyre továbbítottuk.”
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Az 1946 januárjában kezdõdött kitelepítések keretében – amelyeket állami szervként a Népgondozó
Hivatal irányított – az elsõ évben mintegy százhúszezer embert, 1947–48 folyamán további ötvenezer
személyt telepítettek át. A háború elõtt csaknem félmilliós magyarországi német kisebbség létszáma
több mint kétszázezerrel csökkent (a kitelepítettek számát mintegy száznyolcvanezerre teszi a történeti
kutatás), de számarányainál lényegesen nagyobb gazdasági veszteséget szenvedett. Már 1946-tól kezd-
ve sokan hazaszöktek. Tóth Ágnes kutatásaiból ismert, hogy az elfogott visszaszököttek a következõk-
kel indokolták döntésüket: a „magyar vagyok”, „magyarnak érzem magam” hivatkozás mellett szinte
minden esetben elhangzott, hogy az illetõ nem volt a Volksbund tagja, s az 1941. évi népszámláláskor
ugyan német anyanyelvûnek, de magyar nemzetiségûnek vallotta magát („tévesen lettem a kitelepítési
listára írva”).

A kitelepítések után a magyar politikai vezetés a német nemzetiséggel igen keményen bánt – ellen-
tétben a szlovák és délszláv kisebbségekkel. A kollektív megbélyegzés, az üldöztetés és a kitelepítés
következtében a magyarországi németség elveszítette – vagy legalábbis nyilvánosság elõtt nem vál-
lal(hat)ta föl – német identitását. Ennek bizonyítéka, hogy az 1949. évi népszámláláskor már csak két és
fél ezren vallották magukat német nemzetiségûnek, míg mintegy huszonkétezren német anyanyelvûnek
(valójában a számuk kétszázezer körüli lehetett). 1950 tavaszától lehetõvé vált, hogy az annak idején
kitelepítettek visszatérjenek és magyar állampolgárságukat visszanyerjék. Akkor már – a Rákosi-kor-
szakban – nem sokan éltek vele…

Miklós Péter

Felhasznált levéltári források és irodalom. Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltár: Csanád vár-
megye közigazgatási bizottságának iratai. XXI. 9. 4. doboz 57/1947. (Páll Endre alispán jelentései) és Csanád Vár-
megyei Nemzeti Bizottság iratai. Általános iratok. XVII. 1. 4. doboz Jegyzõkönyvek, 1945. július 12. (Schreirer Jó-
zsef tájékoztatása az almáskamarási helyzetrõl); A Délmagyarország 1946. május 10-i száma; Bank Barbara–Õze
Sándor: A „német ügy”. 1945–1953. A Volksbundtól Tiszalökig. Budapest–München–Backnang, 2005; Bellér Béla:
A magyarországi németek rövid története. Budapest, 1981; Fehér István: A magyarországi németek kitelepítése.
1945–1950. Budapest, 1988; Krisch András: A soproni németek kitelepítése. 1946. Sopron, 2006; Láng Beáta: A do-
rogi németek kitelepítése 1947-ben. Dorog, 1997; Miklós Péter: A Csanád vármegyei németség kitelepítésérõl. Dél-
vidéki Szemle 2014. 2. sz. 86–95.; Spannenberg Norbert: A magyarországi Volksbund Berlin és Budapest között.
1938–1944. Budapest, 2005; T. Molnár Gizella: Kollektív bûnösség? A német nemzetiség a Duna–Tisza közén a
második világháború után. Szeged, 2005; Tilkovszky Loránt: Ez volt a Volksbund. A német népcsoport-politika és
Magyarország. 1938–1945. Budapest, 1978; Tóth Ágnes: Telepítések Magyarországon 1945–1948 között. Kecske-
mét, 1993; Tóth Ágnes: Hazatértek. A németországi kitelepítésbõl visszatért magyarországi németek megpróbáltatá-
sainak emlékezete. Budapest, 2008; Zielbauer György: Adatok és tények a magyarországi németség történetébõl.
1945–1949. Budapest 1989; Zielbauer György: A magyarországi németség nehéz évtizede. 1945–1955. Szombat-
hely–Vép, 1990; Zinner Tibor: A magyarországi németek kitelepítése. Budapest, 2004.

„Visszaszököttek” címû könyvünkrõl
„Százszor földobnál, én visszaszállnék,

Százszor is, végül is.”
(Ady Endre: A föl-földobott kõ)

Az 1946-os „sváb” kitelepítésekrõl sok könyv, tanulmány, memoár született az elmúlt évtizedekben,
de ezekben alig esik szó azokról az emberekrõl, akik Németországból visszaszöktek szülõhazájukba,
Magyarországra. Pedig, például a Szigetújfaluból kitelepített 800 személybõl 64 visszaszökött. Róluk
és különös tettükrõl szól ez a könyv (Visszaszököttek. In memoriam szigetújfalusi svábság. Noran
Libro, Budapest, 2016). Többségük már nem él, s megpróbáltatásaik, merész döntésük, kalandos haza-
szökésük és itthoni bujkálásuk, megaláztatásaik történetét magukkal vitték a sírba. Azok beszélnek eb-
ben a könyvben, akik még élnek a visszaszököttek közül, valamennyien 80–90 év körüliek, akkor –
majd’ hetven éve – pedig gyerekek vagy egészen fiatal felnõttek voltak. Elmondják kitelepítésük, ottani
„testvéri” fogadtatásuk történetét, és azt, hogyan döntötték el, hogy visszaszöknek: mik voltak dönté-
sük fõ motívumai, hogyan tervezték – vagy nem tervezték – meg a hazajövetelt, hogy viszonyult hozzá-
juk a visszaúton a lakosság, a hatóság, s az elfogások, táborba zárások, a magyar határról való többszö-
rös visszatoloncolásuk után miért indultak neki az útnak negyedszer-ötödször-hatodszor is.

Elmondják, a sok viszontagság után végül hogy jutottak haza, s itt hogyan fogadták õket – a roko-
nok, a hatóságok, s a házaikba költözött betelepítettek. Minthogy a kitelepítéskor még nem, de késõbb

21



elvették magyar állampolgárságukat, õk hazaszökve illegálisan tartózkodtak a saját hazájukban. Ami
azt jelentette, hogy ha a gyakori razziák alkalmával elfogják õket, visszatoloncolás vár rájuk. A razziák
miatt a férfiak más vidékekre mentek el, ahol nem voltak annyira szem elõtt. Egykori jómódú gazdák,
mesteremberek napszámosnak, cselédnek, alkalmi munkásnak álltak, az asszonyok, lányok pedig ott-
hon rokonoknál, ismerõsöknél padlásokon, pincékben, istállókban, kamrákban, szekrény mögötti lu-
kakban bujkáltak, s jó egy évig egyszer sem léphettek ki az utcára.

Hatvannégy újfalusi ember elfeledett különös tettének szeretnénk emléket állítani a még élõ vissza-
emlékezõk megszólaltatásával, akik mindmáig – és mindennek ellenére – megõrizték német öntudatu-
kat és magyar identitásukat. Õket hallgatva ebben a kettõsségben semmi különös nincs, hiszen német
származásuk megõrzése nincs ellentétben azzal, hogy két-háromszáz éve Magyarországot tekintik ha-
zájuknak, s Szigetújfalut szülõföldjüknek. Megszólalnak a könyvben a málenkíj robotra elhurcolt csa-
ládtagok is, valamint azok, s azok leszármazottai, akiket betelepítettek a kitelepítettek házaiba.

A könyv igyekszik föltárni a kitelepítésnek, ennek az – innen nézve – irracionális, igazságtalan, s az
emberi méltóságot sárba tipró intézkedéssorozatnak a genezisét, s röviden összefoglaljuk – a föllelhetõ
dokumentumok, hivatalos iratok és levéltári anyagok segítségével – a kitelepítés nemzetközi jogi
összefüggéseit, a – még demokratikus! – magyar kormány szerepét és felelõsségét, egészen a helyi kite-
lepítési bizottságok visszaélésekkel és haszonleséssel tarkított mûködéséig.

Végül az emlékek földolgozásának fázisait próbáljuk nyomon követni, a kitelepítettek, illetve a be-
települtek közötti megbékélés, kiengesztelõdés lehetõségét és módjait, az ünneppé oldódó évfordulós
emléknapokat, amelyekre szép számmal jönnek a kitelepített és kint is maradt rokonok is. A megbéké-
lést az együttélés idõvel kiköveteli magának, és segítik a „vegyes házasságok” révén kialakuló új ro-
konságok is. Ám kiderül: ami történt, nem múlik el nyomtalanul…

Legvégül a visszaszökötteket szembesítjük döntésükkel: megbánták-e, ha igen, mikor, ha nem, mi-
ért nem?

Bodrogi László–Szále László
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Magyar Örökség Díjak

Újabb Magyar Örökség Díjakat adtak át 2016. március 19-én a Magyar Tudományos Akadémia
dísztermében. Magyar Örökség Díjjal ismerték el Petrás Mária népdalénekes, keramikus moldvai
csángó kultúrát bemutató mûvészetét, a Határok nélkül címû, a Kossuth rádióban a rendszerváltás
óta hallható mûsor alkotóközösségét, a XX. század autójának megszavazott Ford T-modell fõ-
konstruktõre, Galamb József (1881–1955) munkásságát, Deáky András tanár, nyugdíjas iskola-
igazgató gyimesi csángókat megtartó nemzetszolgálatát, Kõ Pál szobrászmûvészetét, az Egy-
másért Alapítvány több évtizedes kárpát-medencei karitatív szolgálatát és Kubinyi Anna
(1949–2015) textilmûvészetét. (MTI)

F

Fotókon a Hortobágy Lengyelországban

A Hortobágyot bemutató fotókiállítás nyílt 2016. április 8-án a közép-lengyelországi Plockban,
a tárlatot a jövõ év végéig kilenc lengyel városban, köztük Varsóban, a néprajzi múzeumban is be-
mutatják. A Varsói Magyar Kulturális Intézet, a Hortobágyi Nemzeti Park, a debreceni Déri Múze-
um, a nyíregyházi Jósa András Múzeum, valamint hat lengyelországi múzeum társszervezésében
összeállított kiállítás színes fotótáblái a puszta állat- és növényvilágát, a Hortobágy történelmét és
néprajzát mutatják be. A kiállítás védnökségét Gyurcsík Iván varsói magyar nagykövet vállalta.
(MTI)



Egy korai kutatás eredményei
Györffy István a Fekete-Körös völgyében

2014-es Néprajzi Múzeumi bemutatkozása óta az ország több városában (Mezõkövesd, Karcag,
Szolnok, Miskolc) volt látható Gyõrffy István egyik elsõ és mai napig meghatározó terepmunkájának –
a Fekete-Körös-völgyében végzett kutatásának – tárgyi anyagát és vizuális dokumentációját bemutató
kiállítás Erdélyen innen – Alföldön túl – A Fekete-Körös völgye a századfordulón címmel. Kutatása
eredményeit a terepmunkát követõ években Györffy több tanulmányban közzétette hozzávetõleg egy
tucatnyi fotó és rajz kíséretében, az összegyûjtött tárgyi anyag, valamint a több mint 270 darab negatí-
vot számláló fotódokumentáció azonban mostanáig nem került bemutatásra.

Györffy István kolozsvári egyetemi évei befejezése után, 1906-tól a Nemzeti Múzeum Néprajzi
Osztályának napidíjas gyakornokaként bekapcsolódott a múzeum Bátky Zsigmond által meghatározott
tervébe, az ország néprajzilag még nem kutatott területeinek vizsgálatába. Elsõ nagyobb, Ipoly-vidéki,
Hont megyei gyûjtõútja után, Bátky ösztönzésére és az akkortájt a nagyszalontai gimnáziumban tanító
Viski Károly többszöri hívására, a Fekete-Körös völgyének kutatását tûzte ki célul. „Elrejtett, gazdag
zugoknak mondják ezt a helyet” – írta Viski,1 ösztönzésképpen a fiatal tudósnak, aki válaszlevelében
biztosította a tanárt, hogy szeretné már „színrõl színre látni ezt az élelmes magyarságot”.2 Elsõ alka-
lommal mindössze néhány napot töltött 1910. december 8. és 13. között az ugyancsak gyakornokként
dolgozó Schmidt Tibolddal a nagyváradi országos vásáron és Belényes vidékén. Negyvenhat napos, át-
fogó gyûjtõútjára a rákövetkezõ év, 1911 augusztusában és szeptemberében került sor. A Néprajzi Mú-
zeum adattárában õrzött úti elszámolás segítségével részletesen nyomon követhetõek a gyûjtõút során
Györffy által végiglátogatott települések: Belényes, Köröstárkány, Tárkányka, Dragánfalva, Henkeres,
Várasfenes, Körösjánosfalva, Belényessonkolyos, Magyarcséke, Magyarremete, Gyanta, Kisháza,
Tenke, Tenkegörbed, Belényesújlak, Vaskóh, Rézbánya, Kisnyégerfalva, Tenkeszéplak és Bélfenyér.
Köröstárkány és Belényes volt számára a bázis, innen látogatott el vonattal, kocsin vagy gyalog a
Fekete-Körös-völgy településeire, némelyikre több alkalommal is ott-tartózkodása idején. Elszámolá-
sában pontosan rögzítette a vonatjegyek, kocsiutak árait, valamint hogy a budapesti, nagyváradi vagy
belényesi állomáson mennyit fizetett a hordárnak, aki nagyméretû fényképezõgépeit és a hozzájuk tar-
tozó több tízkilónyi üvegnegatív lemezeit is tartalmazó nehéz csomagját szállította.

A késõbbi tanszékalapító néprajztudósnak már ebben a korai kutatásában megmutatkozik az a törté-
neti néprajzi megközelítés, amely késõbbi munkáinak is jellemzõje. Kutatási és gyûjtési módszereiben,
valamint eredményeinek publikálása során kirajzolódik az általa képviselt újító szemlélet. „Györffy Ist-
ván jelentõsége elsõsorban abban áll, hogy a földrajzi, az antropogeográfiai–emberföldrajzi stúdiumo-
kon nevelõdött, a természettudományi gondolkodásban iskolázott etnográfusoknak példát adott arra,
hogy a történettudomány fegyverzetével is közeledjenek a hagyományos közösségek kultúrájához.”3 A
fekete-körös-völgyi gyûjtést intenzív levéltári kutatás elõzte meg, amely segítségével rekonstruálható-
vá váltak az évszázadok alatt bekövetkezett társadalmi-történeti-kulturális változások a vizsgált terüle-
ten. E komplex megközelítés eredményeként állapította meg Györffy, hogy a Fekete-Körös völgyében
mind földrajzilag, mind etnikailag szigetet képezõ magyarság a középkorban még összefüggõ egységet
alkotott az Alföld népével. A XIII. században megkezdõdött a románság beköltözése és számarányának
folyamatos növekedése, amely a fekete-körös-völgyi magyarság fokozatos elszigetelõdéséhez vezetett.
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Feltételezései szerint a völgyben a XIX. századra kisebbségbe került és elzártságban élõ magyarság kö-
rében megmaradtak, és ezáltal késõbb is jól kutathatók és kimutathatók maradtak kultúrájának, élet-
módjának archaikus vonásai. Vizsgálódásai során a kultúra minden területén, akár a településnéprajzot,
építészetet, lakáskultúrát, vagy a viseletet tekintette, ezeket az általa õsinek nevezett archaikus vonáso-
kat kereste. „Van Bihar vármegyének egyik félreesõ zugában Belényestõl nyugatra oláhság [románság]
közé beékelve egy érdekes magyarlakta vidék, mely úgy nyelvben, mint néprajzi sajátságokban nagyon
sok õsi elemet õriz éppen ezen elzártsága miatt.”4

Györffy István kutatásának idején Nagyváradtól mindössze 60 km-re, délkeletre, az Alföld és az Er-
délyi-szigethegység között a Fekete-Körös mentén körülbelül húszezer magyar élt mintegy tizennyolc
településen. A völgy földrajzilag két jól elkülöníthetõ egységbõl, az Alföld felé nyitott, laposabb Al-
só-völgybõl, valamint a Béli- és a Bihar-hegység által körülzárt Felsõ-völgybõl áll. Az Alföld és Erdély
között elhelyezkedõ, de néprajzilag önálló egységet alkotó terület kulturális elemeiben mindkét szom-
szédságában lévõ vidék sajátosságai megjelentek, leginkább azonban alföldi hatások érvényesültek. A
geográfus végzettségû Györffy által térképeken alaposan dokumentált településszerkezetek jól mutat-
ják a vizsgált terület két részének markáns különbségeit. Az Alsó-völgy települései (Gyanta, Tenke,
Bélfenyér, Kisháza, Tenkeszéplak, Magyarcséke) nagyobb területen elhelyezkedõ, több utcás, alföldie-
sebb jellegû, síkvidéki falvak, ahol „két telek dõl véggel egymásra”.5 A Felsõ-völgy települései (Vá-
rasfenes, Rézbánya, Vaskóh, Köröstárkány, Kisnyégerfalva, Körösjánosfalva, Belényessonkolyos,
Belényesújlak, Magyarremete) szûk völgyekben hosszan elnyúló, általában patak mentén elhelyezke-
dõ, teraszos, egy utcás falvak, ahol a telkek végei kétoldalt a dombokra futnak fel. A Felsõ-völgy falvai-
ban az erdélyies telekelrendezés a jellemzõ, ahol az utcára merõlegesen állnak a lakóépületek, párhuza-
mosan a melléképületek. Így a „legtöbb községben a csûr bizonyos meghatározott, egyenlõ távolságban
van az utcától, ennélfogva a csûrök sora egy csaknem szakadatlan láncolatnak látszik”. Az alsó-völgyi
települések inkább átmenetet képeznek, ahol „[…] a telkek kicsinyek. Csûr nincs […]. Az ilyen telek tu-
lajdonképpen egy udvar.”6 Györffy tanulmányaiban plasztikus leírást ad minden általa kutatott dologról
(ház, kemence, tornác, viselet stb.) pontos anyag- és méretmegjelöléssel. A Néprajzi Értesítõben két
részben megjelent Dél-Bihar falvai és építkezése címû írásában részletesen leírja a portákra, a minden-
napi élet és gazdaság helyszíneire jellemzõ méretarányokat, léptékeket. „Tárkányban egy rendes telek
12 m széles és 50–100 m hosszú. Maga a ház 6 m széles és 12 m hosszú, szegényes ház 5 m széles és 10
m hosszú.”7 A lakóépületek – mint a XIX. században a magyar nyelvterület túlnyomó részén –
háromosztatúak, szoba–konyha–kamra soros elrendezésében. Az elsõ, utcára nézõ szobát háznak, vagy
elsõ háznak nevezték, amely a tisztaszoba funkcióját töltötte be, vagyis nem lakták az ott élõk, hanem a
hátsó, hasonlóan, de egyszerûbben berendezett szobát, a kamrát használták a mindennapokban. Az elsõ
szoba a vendégeknek, udvarlóknak, kitüntetett személyeknek volt fenntartva mint a család gazdagságá-
nak, valamint a házban lakó asszonyok és lányok kézügyessége bemutatásának színhelye. „A szoba iga-
zi rendeltetését csak a legszegényebb osztálynál szolgálja. Mihelyt több helyiségbõl áll a lakás, a család
elhúzódik a másik szobába, melyet – híven egykori rendeltetéséhez – kamrának hívnak. A szoba aztán,
mely többnyire az utca felõli végen van – tiszta vagy vendégszobává alakul s a család legfeljebb gyö-
nyörködni jár be. A féltettebb holmik és értékek is ebben a szobában állanak. Ilyenek a vég vásznak, el-
adásra váró pálinka, szappantáblák. Sok helyen a vendégszoba mestergerendáján lógnak az oldalsza-
lonnák, hogy a vendég lássa a jómódot.”8 Jellemzõ volt, hogy a lakóépületen kívül, attól külön állóan a
porta másik felén az utca felõl külön nyárikonyhát, sütõházat építettek. Ehhez számos esetben – legin-
kább a tehetõsebbek körében – egy szobát is toldottak, és egész évben ezt használták, míg a ház a ven-
dégek fogadásának, az ünnepeknek, a reprezentációnak a terévé vált.

Terepmunkájának idejében mind az építkezés és lakáskultúra, mind a viselet dinamikus átalakulás-
ban volt a Fekete-Körös völgyében, így Györffy István figyelme az õsi, archaikus jegyek kutatása köz-
ben kiterjedt a változás dokumentálására is. A gyûjtõút gazdag fotódokumentációjában párhuzamosan
jelennek meg a Györffy által kutatott „õsi”, és a XX. század elején teret nyerõ újítások, amelyek leírása
szerint fõleg az alföld felõl érkeztek a magyarság közvetítésével a völgybe. A síkvidéki falvakban in-
kább szalmával, a hegyvidékiekben fõként zsindellyel fedett sátor-, vagy kontyolt, illetve csonkakon-
tyos tetõk mellett megjelennek alföldi hatásra a cseréppel fedett nyeregtetõk. A régi típusú, kétosztatú,
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7 Uo. 125.
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majd háromosztatú házak mellett, amelyek merõlegesen állnak az utca vonalára, több felvételen látható
már a legújabb típusú görbe ház, amely egy újabb szobával kiegészülve derékszögben fordul be az utcá-
ra, és a homlokzattal egybeépült falazott nagykapuval teljesen lezárja a portát. A korábban elsõdleges
építõanyagként használt fa megdrágulása maga után vonta az építõanyagok használatában bekövetke-
zett változást is, így a tapasztott boronafalú, talpas gerendaházakkal egy idõben a vályogból és a kõbõl
való építkezést is dokumentálhatta a kutató. A házakban az archaikusabb ácstechnikával készült bútor-
típusok, amelyek alacsonyabbak voltak, „durván gyalult tölgyfadeszkából készültek és rovátkolt vagy
körzõvel vájt díszítéssel” voltak cifrázva.9 Ezek többnyire csak a szegényebb román családoknál voltak
fellelhetõk, de a gyûjtés idején már az újabb típusú festett bútorok is kiveszõben voltak, és a legtöbb
háznál Belényesen vásárolt asztalosbútort használtak.

Györffy kutatásában külön figyelmet szentel a területre jellemzõ nagyméretû, teljesen a lakóépület
oromzatáig felnyúló bádogborítású kapuknak. Ezeket legtöbbször mélyített pontozással kialakított geo-
metrikus, esetleg növényi minták díszítik, számos esetben megörökítve rajta ugyanezen technikával ál-
líttatójának (számos esetben egyben készítõje is), a porta tulajdonosának és hitvesének nevét, valamint
a készítés dátumát. A bádogborításoknak – amelyek díszítésével néhány évtizeddel késõbb dr. Kós Kár-
oly külön kutatásban foglalkozott – Györffy így fogalmazza meg funkcióját: „Hanem ami a legjellegze-
tesebb, a kapu merevül be van borítva bádoggal. Ennek az a czélja, hogy a fináncok be ne kukucskál-
hassanak, mert a nép pálinkafõzéssel foglalkozik.”10

Az építkezés és házhasználat mellett a viselet állt Györffy István kutatásának fókuszában. A gyûjtött
viseletdarabokon kívül számos fotó szemlélteti az ebben az idõszakban az öltözködésben végbemenõ
változásokat az archaikustól a polgárosultabb darabokig. Az Alsó- és Felsõ-völgy települései ruházko-
dás szempontjából is jelentõsen különbözõek. Az alsó-völgyi települések lakói alföldi hatásra a század-
forduló idõszakában már teljesen polgárosult öltözetet hordtak, míg a hegyek közt elzártságban élõk vi-
seletét néhány újítás ellenére is a hagyományokhoz való ragaszkodás jellemezte. Elsõsorban a férfiak
õrizték meg az egyrétegû, inges-gatyás típusú, fehér vászonviseletet. Györffy fotóin megfigyelhetõ a
jellegzetes rövid derekú, bõ ujjú ing. „A felsõvölgyi, különösen a tárkányi magyarság még a legõsibb
formájában viseli az inget. […] Ennek az ujja bõsége egyenlõ a derék hosszával. Ha felveszi a férfi, ha-
sa, háta kilátszik belõle a derék rövidsége miatt.”11 Felsõruhaként az ugyancsak archaikusnak számító
szûrposztóból készült ruhadarabokat vagy bõrruhát viseltek, jellemzõen a hímzett bõrmellényt, a
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Köröstárkányi magyar család (Györffy István felvétele, 1911; Néprajzi Múzeum, F 13468)



kuzsókot, amelynek használata minden korosztályra és nemre, téli és nyári idõszakban egyaránt jellem-
zõ volt. „Legkedveltebb ruhadarabja e vidéknek a kuzsók. Ez ujjatlan, prémes, hímzett juhbõrmellény,
csak munkában nem viselik, de egyébként nyáron a legnagyobb melegben is rajtuk van.”12

A nõi viseletre már több újítás volt jellemzõ a XX. század elsõ évtizedeiben a Felsõ-völgy falvaiban
is. Ennek egyik legszembetûnõbb példája, hogy a korábbi fehér vászonviselethez újabb viseletdarabok
társultak, például a pendely és a kötény közé bekerült a szoknya, esetenként alsószoknyával együtt, a
mellény és a kendõ mellett pedig megjelent az újjas.

Másfél hónapos kutatóútja során Györffy közel négyszáz tárgyat gyûjtött (cserépedényeket, háztar-
tási textíliákat, teljes viseleteket, asztalt, ládákat, és számos, a háztartásban és a gazdasági életben hasz-
nált eszközöket). A tárgyak mellett rajzokkal, huszonhat határ- és dûlõtérképpel és több mint 270 darab
saját készítésû fotóval tért haza. Az utóbbiak között a hagyományos 13x18 cm-es üvegnegatívok mel-
lett sztereófotókat és színes autochróm felvételeket találunk.

Györffy István fekete-körös-völgyi kutatásában – fotóanyagában kevésbé, tárgygyûjtésében erõtel-
jesebben – és tanulmányaiban hangsúlyosan szerepel a dél-bihari román és magyar lakosság tárgyi kul-
túrájának párhuzamos vizsgálata. A több évszázados együttélés következtében a két népcsoport anyagi
kultúrája kevéssé tért el egymástól, és a magyarok többsége beszélt románul, az asszimilációs folyama-
tok mégsem voltak jelentõsek. Ez utóbbi jelenség magyarázatát Györffy a felekezetbeli elkülönülésben
találta meg. „A vallás az áthidalhatatlan akadály, mely megakadályozza a kölcsönös beolvadást. Az
oláhság (románság) görög katolikus, és görög keleti egyházhoz tartozik, a magyarság pedig reformá-
tus, csekély százalékban római katolikus és izraelita.”13

Györffy István fekete-körös-völgyi gyûjtése a néprajztudomány egyik korai meghatározó kutatásá-
vá vált, amely publikációiban, illetve késõbbi összefoglaló munkákban – például A magyarság
néprajzában – került feldolgozásra. Györffyvel egy idõben Bartók Béla végzett népzenei gyûjtést ezen
a területen, majd évtizedekkel késõbb más jelentõs kutatók – mint például dr. Kós Károly és Kósa Lász-
ló – munkája ad idõben és tárgyában is még teljesebb képet a Fekete-Körös-völgy hagyományos kultú-
rájáról.

Gebauer Hanga

Három katonanóta
a népdallá válás kezdetén

Mi a népdal? Bartók Béla elõször csak ezt a szellemes, ám elnagyolt, nem eléggé szabatos meghatá-
rozást adta: népdal az, amelyet sokan, sokáig énekelnek. Amikor már sok-sok gyûjtött dallam elemzé-
sébõl lehetett következtetést levonni, 1924-ben, tüzetesebb meghatározást fogalmazott meg: „mind-
azoknak a parasztdallamoknak összessége, amelyek egy vagy több egységes stílushoz tartoznak”.

1.

A korszerû magyar népzenekutatás Vikár Bélának, Bartók Bélának és Kodály Zoltánnak a XIX. és a
XX. század fordulóján megkezdett gyûjtõmunkája elsõ gyümölcsével, Bartók és Kodály Nagyar nép-
dalok énekhangra és zongorára címû gyûjteményével 1906 decemberében kezdõdött. Ebben a két ze-
neszerzõ és népzenekutató tíz-tíz népdalt tett közzé. Ám még ekkor sem volt népzenénk legjobb isme-
rõi elõtt sem tüzetesen elhatárolható a kor népszerû magyar nótája, népies mûdala a hiteles népzenétõl.
Bartók dalai közé is becsúszott egy: Szentirmay Elemérnek Utca, utca, ég az utca… kezdetû dala. Nem
volt még tisztázva a népdal minden pontos ismérve, s ez a dallam, mint utóbb Kodály kimutatta, csere-
misz népdallal rokon. Hogyan született Szentirmay fejében? – az alkotáslélektan megoldhatatlan rejté-
lye.

Csak évtizedekkel késõbb szûrõdtek le Bartókban (A magyar népdal, 1924) és Kodályban (Zene = A
magyarság néprajza. 4. k. [1937]) a népzene törvényszerûségei. Ezek évtizedes gyûjtõmunkának, több
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ezer dallamnak ismeretében fokozatosan érlelõdtek meg zenetudósainkban. Legutolsó megfogalmazá-
suk Vargyas Lajostól való az új Magyar Néprajz 6. kötetében (1990).

Azóta tisztázódott az ötfokúság (pentatónia) és a ötödölõ (kvintváltó) dallamszerkezet, az ereszkedõ
és a kupolás (ABBA) strófaképlet. Ezek a régi stílusú daltartomány jellemzõi. Az újabb stílusúak ke-
vésbé körülhatárolhatók, jobbadán a dallamképlet (AABA, AA5BA, AA5A5A, ABBA) igazít el ben-
nünket. Vargyas írta: „Természetes, hogy a mûdalokból is alakulhatott […] ez az új forma, amit csak
népdalokban találunk. Kivételesen a századforduló óta már mûdalokban is feltûnnek ezek a formák
olyan gyûjteményekben, amelyek már népdalokat is fölvesznek a magyar nóták közé, s amikor az új stí-
lusú népdal már visszahatott a nótaszerzõkre.” (i. m. 130.)

A következõkben éppen ilyeneket mutatok be.

2.

Már csak a legöregebb szõregiek emlékezhetnek, hogy az 1930-as, ’40-es években a falu fõutcájá-
nak, a Rónay utcának az elején, a most Szerb u. 6. sz. házban volt a határvadászok laktanyája. Ma a
gyógyszertár van benne, s tudtommal lakások. A „szõregi viszonylatban” (ez volt Ujj Laci bácsi szava-
járása) nagynak számító ház, amely sajátságos módon ugrik ki az utca vonalából, nem sokkal elõbb
épülhetett.

Amikor apámat 1933-ban, hogy Bözsi nénémet és Feri bátyámat Szegeden járathassa középiskolá-
ba, Mindszentrõl saját kérelmére, Szõregre helyezték, néhány hetes csendõrlaktanyai (Nedelkov-ház,
Szerb u. 37.) átmenet után a Rónay utca elején, Beck Dezsõ sarki vegyeskereskedése (a mostani gazda-
bolt) mellett, a 4. sz. házba, Váradi néni házába, a laktanya mellé költöztünk. Innen 1934 tavaszán a
községháza mellé, mert apám egykori kollégájának, Galambos Márton nyugalmazott csendõr tiszthe-
lyettesnek 23. sz. házát bérelte ki.

Itt sem sokáig laktunk. Velünk szemben lakott Dinó bácsi, hivatalos nevén Beleszlin Péter, s õ kom-
mendálta és közvetítette rokonának, talán testvérbátyjának, az 1930-ban Jugoszláviába, Oroszlámosra
(Banatsko Aranelovóba) optált Beleszlin Mózesnak, azaz Mójó bácsinak Rónay u. 118. számú, öreg,
vert falú, földes padlójú parasztházát, istállóval, katárkával. A Bánságban így hívták, tán az öregek még
most is így hívják a máig álló kukoricagórét. Az egykori istálló sokáig vikendházként szolgált: bátyám-
mal tavasztól õszig ott laktunk, ott aludtunk. Földes maradt, de tiszta volt, nyáron kellemesen hûvös.

Apám 1934. május 29-én 3100 pengõért megvette „a szerb házat”, kipadoltatta, a nádtetõt cserepez-
tette, új ablakokat tétetett bele, és õsszel ide költöztünk. 1935 szeptemberében innen kezdtem Szegedre
gimnáziumba járni, és anyai nagyanyámat, Cselenák Ferencné Varga Borbálát 1936 szeptemberében,
82 éves korában, innen temettük. Úristen, milyen öregnek láttam akkor, s én már hét évvel öregebb va-
gyok!

A ház helye nem változott, csak a címe: 1945-tõl Petõfi utca 118., 1952-tõl Petõfi u. 52., 1974-tõl
Szerb u. 60. Megroggyant a XX. század elején épült ház fala, 1979-ben le kellett bontatnom, 1981-re
újat fölhúzatnom. A megújításnak az istálló, a belõle nyíló padlásföljáró áldozatul esett.

3.

A második világháború kitörése után, 1939 õszétõl, de különösen Temesköz (Bánság, németül Bá-
nát) német megszállása (1941) után kezdtük észrevenni, hogy Szõregen katonák is vannak, határva-
dászok, akik ellátják Kübekháza, Tiszasziget és Vedresháza vonalában a határszolgálatot. S idõnként
fölvonulnak a házunk elõtt. Csak szakasz volt, és nem emlékszem, hogy hova masíroztak, talán a ké-
sõbbi óvodába (159. sz.), ahol szintén volt legalább egy õrsre való határvadász, fogalmam sincs. De azt
tudom, hogy több szõregi is volt köztük. Egyre emlékszem, mert jellegzetes alakja volt a korabeli falu-
nak. Nyúl Pista, azaz a fiatal kertész, Lengyel István (1912–1993), köpcös alakjával, állandó derûjével
emlékezetemben maradt. Most mondja kortársam, Kanalas István (*1924) népi faragómûvész barátom,
hogy Szántó Sándor is, a késõbbi kiváló cipészmester, szintén itt szolgált. Utóbb számos szép cipõt al-
kotott nekem is. Nyúl Pistával kalandba is keveredtek: átmentek a határon, ledöntötték és elhozták vala-
melyik faluból, Gyáláról vagy Oroszlámosról, netán Törökkanizsáról, Sándor szerb király szobrát.
Szántó Sándor börtönt is ült emiatt – emlékeztet Kanalas Pista.

Katonák, ha masíroznak, dalolnak is. Tõlük hallottam, tanultam az indulókat, katonadalokat, menet-
dalnak is beváló (tempo giusto) csárdásokat, magyar nótákat, a népies mûzene jellemzõ, népszerû alko-
tásait.

A legsikerültebbjei ösztönösen, de nyilván nem véletlenül, hanem a hagyomány természetes erejé-
bõl, maguk is abból az ízlésbõl táplálkoztak, azt a hangot ütötték meg, találták el, amely a XIX. század-
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ban széltében elterjedt vegyes (C) stílusú népdalokból áradt, s már megindult a folklorizációnak azon a
folyamatán, amely – ha a történelem a XX. században nem állítja meg a népzenei fejõdést – maga is
táplálta volna ezt az újabb kori magyar népzenei anyagot.

Három ilyen katonadalt, majdnem népdalt tanultam Nyúl Pistáéktól. Rajtuk mutatnám be a népze-
neivé válás tüneteit, jeleit, ismérveit.

4.
Szálldogál a fecske…

Úgy emlékszem, ezt tanultam meg elõször a szõregi határvadá-szoktól. Nem tudtam, hogy volta-
képpen klasszikus „magyar nóta”, a XIX. század legnagyobb magyar dalszerzõjének, Németh Jánosnak
(1836–1908), költõi nevén Szentirmay Elemérnek szövege és dallama:

Kerényi György: Szentirmay Elemér és a magyar népzene. 1966. 133.

Változata:

Szálldogál a fecske, majd visszatér este fészkére.
Mennék én is az én rózsám ölébe,
Nincs oly szép lány széles e nagy világon,
Kit úgy szeretnének, mint ahogy én téged, virágom.

Nem voltam én soha, nem is leszek soha csapodár,
Megmaradok híven az én babámnál.
Nem kell nékem senkinek a megunt babája,
Akármilyen szép is, akármit igér is, hiába.

Kerényi György szerint (319.) ez a dal elõször 1879-ben hangzott föl Gyõri Vilmos (1838–1885)
Nótás Kata címû népszínmûvében a budai Népszínházban. A 12 betétdalból ez maradt fönn máig a ze-
nekedvelõk emlékezetében.

Kerényi 24 szöveg- és dallamváltozatát közli meglepõen tág idõhatárok közt, az ország minden tájá-
ról, a Kárpátokon túlról is: Andrásfalváról (Kakasdra települttõl Kiss Lajos, 1958), Balatonedericsrõl
(Kerényi, 1958), Egyházasfaluból (Szabó Mátyás, 1955), Endrõdrõl (Bartók, 1926), Kadarkútról
(Kerényi, 1936), Karádról (Vikár László, 1955), Kiskunhalasról (Szomjas-Schiffert György, 1955),
Körösladányból (Bartók, 1918), Letkésrõl (Bartók János, év nélkül), Nagymegyerbõl (Szomjas, 1958),
Nemesnéprõl (Kerényi, 1955), Páskaházáról (Kodály, 1913!), Peredrõl (Budaörsre áttelepülttõl Gábor
J., 1955), Püspökladányból (Paulovits Géza, 1959), Sárpilisrõl (Kerényi, 1936), Soponyáról (Schnöller
M., 1955), Szabásról (Olsvai Imre, 1958), Szanyból (Veress Sándor, 1935), Szegvárról (Péczely Attila,
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1936), Tereskérõl (Bartók János, 1955), Uszódról (Kerényi, 1934), Vitnyédrõl (Vavrinecz Veronika,
1961), Zajkról (Seemayer Vilibáld, 1933).

A jellemzõbb szövegváltozatokból csak ízelítõt adhatok. Elõször a nagyon eltérõ versszakokból. A
soponyai:

Szálldogál a fecske, majd visszatér este fészkére.
Jöjj el hozzám csütörtökön estére!
Majd ha az a fecskemadár visszaszáll,
Feleségem lesz még ez a barnapiros kisleány.

A kiskunhalasi némi erõltetett, mesterséges „átdolgozást” sejtet:
Szálldogál a fecske, szálldogál a fecske fészkébe.
Keresi a párját gyorsan izébe.*
Ha megleli, megeteti gondosan,
Hogy tovább repüljön, hogy tovább repüljön azonnal.

Az Andrásfalváról Kakasdra telepített bukovinai néptörzs változatának legfõbb érdekessége, hogy
olyan messzire, a Kárpátokon túlra is eljutott a népszínmû dala, s ott is befogadta a nép:

Szálldogál a fecske, de visszaszáll este ja fészkére.
Én ës hozzád mëgyëk, babám, estére, mert
Úgy sincs nekëm sënkim e nagyvilágon,
Akit úgy szeressek, ahogy én tégëdet, galambom.

Hogy Kodály 1913-ban a Gömör megyei Páskaházán nem vette észre mûköltõi eredetét, és nyilván
„szabályos” új stílusú népdalként jegyezte föl, nem csodálható: még akkor sem volt elégséges gyûjtõi
tapasztalata az efféle árnyalatok fölismerésére, megérzésére. Bartóknak Endrõdön még 1926-ban sem:

Kiáradt a Tisza, kiáradt a Duna a medrébõl.
Valamennyi szép kislány volt, elvitte.
Fogja ki hát minden lány a magáét,
Ne ölelje senki, ne csókolja senki a másét.

Ez a szöveg kissé zavaros. Lányok fogják ki a lányokat? Amit én tanultam a szõregi határvadászok-
tól, világos:

Kiöntött a Tisza, kiöntött a Duna messzire,
Valamennyi szép kislány volt, elvitte,
Fogja ki hát mindönki a magáét,
Soha në szeresse, në is ölelgesse a másét.

Ilia Mihály így ismeri ennek tápai változatát:
Újszögedön kiöntött a kanális,
Szép lányokat mind elvitte az árvíz,
Mindön legény fogja ki a magáét,
Në szeresse sënki a másikáét.

Az 1. sor változatai:
Elszállott a fecske, de visszajön este fészkébe.
Elszállott a fecske, de visszaszáll este a fészkére.
Este száll a fecske, este száll a fecske fészkére.
Szálldogál a fecske, majd visszajön este a fészkére.
Szálldogál a fecske, nem száll vissza többet a fészkére.

A 2. sor jellemzõ eltérései:
Leülnék én kedves babám ölébe.
Jöjj el hozzám csütörtökön estére!
Én is elmék a rózsámhoz estére.
Keresi a párját gyorsan izébe.
Én es hozzád megyek, babám, estére.
Én is este ülök a babám ölébe.
Én sem vágyom többet a babám ölébe.
Én is este repülök a babám ölébe.
Én is visszaszállok s babám ölébe.
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A 3. sor kevés, de érdekes változata:
Nincsen olyan szép leány a világon,
Majd ha az a fecskemadár visszaszáll.
Nincsen olyan széles e nagy világon.

A 4. sort több változat összevonta, kontaminálta a második versszak utolsó sorával:
Megkérdezem tõle, szeret-e vagy elhágy örökre.
Akármilyen szép is, száz aranyat ér is, hiába!
Akármilyen szép is, bármilyen gazdag is, hiába.
Akármilyen szép is, akármilyen jó is, de hiába.
Megkérdezem tõle, szeret-e még engemet jövõre.

A második versszak ugyancsak változatos. Bartók Körösladányban 1918-ban ezt kottázta le:
Nem is voltam soha, nem is leszek soha csapodár,
Nem járok én senki babája után,
Nem kell nekem senki megunt babája
Akármilyen szép is, bármilyen csinos is, a másé.

A dallam második felére még ezt a szövegváltozatot is:
Ölelje csak minden lány a magáét,
Në ölelje sënki, në csókolja sënki a másét.

Az ötsorosra bõvült zalai változat jelentõsen eltérõ kezdõsora más dal változatát sejteti:
Rózsabokorbul jöttem a világra,
Nem is voltam soha, nem is leszek soha csapodár,
Nem járok én senki babája után.
Nem köll nékem senkinek a megunt babája,
Akármilyen szépen szól a bíbicmadár a réten…

Kerényi azt mondja, e dal népszerûségét az is mutatja, hogy bekerült a láncnóták közé: közismert
dalok kezdõsorai gyakran egymásba kapcsolódnak. A Rózsabokorba’ jöttem a világra, nem nevelt az
édesanyám hiába kezdetû másik dal elsõ sora után nem az eredeti szöveg következik, hanem a mi da-
lunknak ugyancsak nemmel kezdõdõ második versszaka (328.).

Nyúl Pistáéktól, a szõregi határvadászoktól pedig 1941 táján én ezt a változatot tanultam. A 2. sort
(15 éves voltam!) kissé merésznek, izgalmasan erotikusnak találtam:

Szálldogál a fecske, majd visszajön este a fészkébe.
Én is elmék, beülök a babám ölébe.
Nincs olyan lány kerek e nagyvilágon,
Kit úgy szeretnélek, mint ahogy én téged, galambom.
Nem vótam én soha, nem is löszök soha csapodár.
Mögmaradok híven az én babámná’,
Nem köll néköm sënkinek a mögunt babája,
Akármilyen szép is, szerelmet igér is, hiába.

A sok-sok változat a dal népszerûségének, a folklorizációnak fokmérõje. Három példám közül ez
haladt legelõbbre az új stílusú népdallá válás útján. Kerényi rangsorolta Szentirmay dalait ebbõl a
szempontból, tehát a folkloristák fölgyûjtötte változatok száma szerint:

1. Gyászba borult az életem 63 változat!
2. Szálldogál a fecske 24
3. Csak egy kislány van a világon 18
4. Csipkebokor fonnyad 15
5. Ez a kislány azt hiszi 13
6. Hívom ki, csalom ki 10
7. Az anyán arra kért 10
8. Senki fia az én nevem 10
9. Jázminbokor kihajlik az utcára 9

10. Ezerével terem 8
Ez a sorrend (épp a Csak egy kislány figyelmeztet) csak tájékoztató jellegû, de nem szilárd mérõesz-

közön nyugszik, hanem a gyûjtõkön. Hiszen a legtöbb népzenegyûjtõ, ha adatközlõje el akarta is dalol-
ni neki a Csak egy kislányt, tudta, miféle, s nyilván elhárította, hogy lejegyezze. Ennek csak a sajátos,
zeneszociológiai nézõpontú kutató láthatta hasznát, de ha manapság akadna is ilyen, az elmulasztott
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több mint száz évet már nem lehet helyrehozni. Nem beszélve arról, hogy a száz évvel ezelõtti ered-
mény jelentõsen eltért volna egy ilyen mai kutatástól. De a sorrend így is tanulságos.

Kerényi egyébként maga is érdekes tanulságokat szûrt le Szentirmay dalainak folklorizációjából
(429.). Ezt itt nem ismétlem meg, mert úgy vélem, a zenetudósok érdeklõdésére számít.

5.
Zsebkendõm négy sarka…

A másik nagyon népszerû dalról meglepõen keveset tudunk. Kerényi nem tárgyalta, tehát joggal hi-
hetnénk, hogy nem is Szentirmay leleménye. Csakhogy szerencsénkre Kodály éppen ezt vette föl az Is-
kolai énekgyûjtemény (1944) 2. kötetébe (225.), és jegyzetében ezt írta róla: „Szentirmay Elemér dalá-
nak népi változata új szöveggel.” (280.)

Az eredetit Novák Katalinnak és a Bába Kiadónak, Majzik Istvánnak, hasznos magyarnóta-szöveg-
gyûjteményüknek (Taníts meg, kismadár. Gyûjtötte Novák Katalin. Szeged, 2006) köszönhetjük. Eb-
bõl idézem az eredeti szöveget:

Kiskendõ, nagykendõ, simára van vasalva,
Mind a négy sarkába babám neve van varrva.
Egyik szõke, a másik barna, a harmadik csudaszép,
Megállj, te, csudaszép, majd eszedbe jutok még.
Halastó, békás tó, jaj, de sáros a partja,
Arra jár a rózsám, selyemkendõ van rajta.
Ráköltöttem a két pengõmet, azért olyan csudaszép,
Megállj, te, csudaszép, majd eszedbe jutok még.

Kodály Zoltán: Iskolai énekgyûjtemény. 1944. 2. k. 225.

Így dalolták a szõregi határvadászok 1940 táján. A második szakasz 3. sorát meg így:

Rád költöttem a száz pengõmet, azért vagy oly csodaszép…

A dal története azonban nincs tisztázva. Szentirmay zeneszerzõségét Kodály hitelesítette, de a szö-
veg írója bizonytalan, hiszen akit forrásaink ennek mondanak, Kubányi György (1897–1945), egy nem-
zedékkel késõbbi. Ha az eredeti szöveget is Szentirmay írta, mint sok más daláét, akkor Kubányi szere-
pe csak a kezdõ néhány szó megváltoztatására korlátozódhatott.

31



6.
Országúton hosszú a jegenyesor…

A három közül ez a legkésõbbi, érthetõ tehát, hogy kevesebb is belõle a változat. Szövegét és dalla-
mát egyaránt Erdélyi Mihálynak (1895–1979) köszönhetjük. Szegeden született, de szülõvárosa nem
vesz róla tudomást. Életét nem ismerjük annyira, hogy pontosan tudnánk, de az a gyanúm, nagyon ko-
rán elkerült a városból. Leszler József lexikonának (Nótakedvelõknek. 1986. 110.) meghatározása sze-
rint színész, író, színigazgató. „Egész életében rajongott a színházért.” A Székely György fõszerkeszté-
sével 1994-ben megjelent színházi lexikon még hozzáteszi: színpadi szerzõ. Daljátékai közt legismer-
tebb a Fehérvári huszárok (1933) és a Zimberi-zombori szépasszony (1939).

Forrásaimból nem derül ki, hogy ez a dala valamelyik daljátékának betétdala volt-e, vagy önálló
„magyar nóta”. Állítólag 44 operettet írt, ezekben megbújhat. Továbbá azért is érdekes, mert a szöveg
és dallam harmóniájának eredeti, mûköltõi fogyatékossága a két, meglehetõsen henye, hej toldalék. Ezt
a népi ízlés, ha teheti, kerüli, kiküszöböli, ha lehet, kihagyja. Legföljebb mondatkezdõ, bevezetõ, fölki-
áltó szerepben él vele.

Novák Katalin gyûjteményének szövege az alább közölttõl némileg eltér. Õ nem ad számot forrásá-
ról, nem tudom tehát, honnan veszi, írott forrásból vagy már a szájhagyományból. A 3. sorban talpa he-
lyett sarka van. A szõregi határvadászoktól is így hallottam.

Lakodalmas nóták és köszöntõk. 2. k. Szerk. Ludvig József. Miskolc, 2001. 58.

A 2. szakasz 1. sora mindenütt azonos:
Nincsen pénzem a vonatra,

2. sora jelentõs különbséget mutat:
Na meg az sincs, aki hazahozatna,

Másutt ugyanez a sor:
Sem szeretõm, aki hazahozatna,

A legérdekesebb változat az utolsó sor:
Nem messze van ide Kolozsvár.

Másutt ellenkezõleg:
Jaj, de messze van már Kolozsvár.

1940 elõtt ez a sor – teljesen logikátlanul – irredenta hangra vált alkalmassá:
Lesz még a magyaroké Kolozsvár!
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Az utolsó két sor refrénje – Novák Katalin gyûjteménye szerint – az állítmány (hazatalál) változatá-
val tért vissza:

Fáradt lábam estére visszatalál,
Nem messze van ide Kolozsvár.

Hogy került a dalba Kaposvár, hogyan Kolozsvár? Talán éppen ezek árulkodnak arról, hogy Erdélyi
valamelyik operettjének betétdala lehetett. Pályájának elején, 1922 és 1924 közt Kaposvárott játszott.
Ez fogódzót adhat a dal keletkezésére is. A helyismereti kutatás derítheti ki, vajon ott volt-e az operett
bemutatója, amelyben ez a dal elõször fölhangzott? S Kolozsvár csak utóbb, a ’30-as években, a revizi-
onista áramlatok föléledésekor helyettesítette.

7.

Ennek a dalnak, ösztönösen meglelt ritmusának, nem közönséges irodalomtörténeti jelentõsége is
van: ez lett Weöres Sándor A galagonya címû versének „sorvezetõje” (Lator László), „alapító dallama”
(Kenyeres Zoltán), formai ihletõje. Annyira, hogy Weöres verse akár Erdélyi dallamára dalolható:

Országúton Õszi éjjel
hosszú a jegenyesor, izzik a galagonya,
hosszú a jegenyesor izzik a galagonya
hazáig. ruhája.
Csizmám talpa Zúg a tüske,
százszor is lekopik, hej, szél szalad ide-oda,
százszor is lekopik, hej, reszket a galagonya
odáig. magába.
Nincsen pénzem Hogyha a Hold rá
a vonatra, fátylat ereszt:
az sincs, aki haza- lánnyá válik,
hozatna. sírni kezd.
Fáradt lábam Õszi éjjel
estére hazatalál, izzik a galagonya,
nem messze van ide izzik a galagonya
Kolozsvár. ruhája.

Nagy L. János: A retorikus nyelvhasználat Weöres Sándor költészetében. 2003. 170.

A költõ több interjúban emlegette, milyen sokáig írta. Elsõ változatát (nyilván ekkor szerezte Erdé-
lyi Mihály dala ritmusának nagy költõi élményét), ha 1977-ben egy interjúban jól emlékezett, 1933 tá-
ján jegyezte le, s csak mintegy tíz évvel késõbb rögzítette végleges formájában, kevéssel az elõtt, hogy
Medúza (1944) címû verseskötetében megjelentette (Egyedül mindenkivel. Weöres Sándor beszélgeté-
sei, nyilatkozatai, vallomásai. Szerk. Domokos Mátyás. 1993. 344.). Lator László 1935-re tette kelet-
kezését, s ezt fogadta el Kenyeres Zoltán is. Ez a hosszú érlelési idõ a magyarázata annak a csalafinta-
ságnak, hogy Weöres több hölgyismerõsét, így Polcz Alaine-t, azzal kápráztatta el, hogy úgy írta le és
adta át szerelmi vallomásként e vers kéziratát, mintha percek alatt nekik rögtönözte volna.

Jellemzõen az ihletõ dal szerzõjét nem is emlegette, bizonyára meg sem jegyezte, talán már a nóta
címét, kezdõsorát is elfelejtette, mert csak „korabeli katonanótának” emlegette. Ez számomra két szem-
pontból is érdekes. Egyrészt én is katonanótaként ismertem meg. Másrészt azért, mert mindenki csak
így, katonanótaként idézi az ihletõ dalt, de senki nem vette a fáradságot, hogy utánanézzen eredetének,
fogantatásának, szerzõségének. Senki nem tartotta fontosnak, hogy Erdélyi Mihályt fölkutassa, megne-
vezze, netán megdicsérje leleményéért, dalának különös, ritka ritmusáért, amely olyan nagy költõt is
megigézett, mint Weöres Sándor.

Az Országúton… ennyiben is a folklorizáció kezdetén állt: akár a népdal, névtelenül terjedt. Olyan
jeles közegben is, mint a legnagyobb költõké. Magát a tényt, tehát Erdélyi dalának hatását A galagonya
születésére, mivel Weöres maga fedte föl, az irodalomtörténet ismeri, emlegeti. Nagy L. János, Weöres
életmûvének legalaposabb kutatója, elemzõje számos tanulmányában, könyvében mutatja be. Hozzá
kapcsolta Weöresnek A galagonyával azonos ritmikai képletre épülõ Árokparton címû versét is. Ez azt
mutatja, hogy az Országúton… különleges ritmusa késõbb is eleven maradt a költõben.
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8.
E három dal közös tanulsága: a hagyományból táplálkozó, jól sikerült, népdalszerûen egyszerû szö-

vegû és dallamú egyéni alkotást a közösség a legutóbbi idõkig szentesíthette, a maga ízlésére csiszol-
hatta, s csak az érlelési meg terjedési idõ hiányzott, hogy a magyar népköltészet újabb, vegyes stílusú
kincsestárába visszafogadja.

9.
Az utolsónak született hiteles magyar népdal, amelyet vitathatatlan tények datálnak, ugyancsak ka-

tonanóta: Kimegyek a doberdói harctérre… Az Isonzó völgyében, Doberdóban 1915 júliusától 1917
októberéig folyt az öldöklõ csata az olaszokkal. Ez a post quem: az itteni élménybõl fakadt dal akár már
ezekben az években megszülethetett.

Az ante quem pedig Bartók vésztõi, kertmegpusztai gyûjtése, 1918. július 10-e és 14-e közt. A sógo-
ránál lakó édesanyját látogatta itt meg, és közben – szokása szerint – népzenét gyûjtött: egy aratólánytól
lejegyezte ezt a páratlan gyorsasággal született, „tettenért” szép „új” magyar népdalt (Bartók Béla csa-
ládi levelei. 1981. 277). Természetesen úgy új, ahogyan minden népi alkotás törvényszerûsége szerint:
a hagyományból születõ – kissé vagy nagyobb mértékben módosult – változat. Feleségének írta: „fel-
szedtem egy csomó bolhát és 90 népdalt…” Egyike volt ez, amelyek keletkezése páratlanul rövid idõha-
tárok közé szorítható. Bartók így folytatta levelét: „Sokkal érdemesebb falura menni katonanótákat
gyûjteni, mint kaszárnyákba.” (278.)

Az utolsó népballada pedig egy vajdasági történetes nóta, egy tragikus gyilkosság folklorisztikus le-
nyomata.

Az élete delén elhunyt szorgos vajdasági folklorista, Tóth Ferenc (1940–1980) találta (Kálmány La-
jos nyomában. Újvidék, 1975. 20, 207, 294.). A magyarcsernyei (ma Nova Crnja Szerbiában) Deák
György 1926-ban elment a szentháromság vasárnapján, május 30-án tartott tóbai (Toba) búcsúba. Sze-
retõje volt ott, de vetélytársa is, bizonyos Bálint József. A kocsmában összeszólalkoztak, és Bálint Jóci
kést szúrt Deák Gyuri szívébe.

Az errõl szóló hagyományos balladát Tóth Ferenc 1972-ben jegyezte le dallamostul a 68 éves
Benyócki Istvánné Dékán Katalintól Egyházaskéren (Vrbica). Ez a kis észak-bánsági falu, pár kilomé-
terre a trianoni határtól, egyébként híres a magyar folklorisztikában, mert itt élt írástudatlan napszámos-
ként Borbély Mihály (1882–1953), akitõl Kálmány Lajos 1913-ban egy kötetre való mesét jegyzett le,
és adott ki (Hagyományok. 2. k. 1914), és ezzel mintát adott a nevezetes magyar folklorisztikai „isko-
la”, az egyéniségkutatás számára, amelyet elméleti megfontolásokkal Ortutay Gyula teremtett meg
(Fedics Mihály mesél. Bp., 1940), és amely azóta számos mesemondó egyéniséget fedezett föl Albert
Andrástól Tombácz Jánosig.

10.

Talán még ma is születik a hagyomány törvényszerûségei szerint népköltészeti alkotás?
Péter László

Borsod és környékének tánckultúrájáról
A keleti palócok és a matyók1 tánckultúrájával kapcsolatban Martin György 1970-ben még úgy fo-

galmaz, hogy elegendõ adat hiányában meglehetõsen hiányos a tudásunk errõl a területrõl. A kedvezõt-
len kép sajnos azóta sem változott jelentõsen,2 összefoglaló kutatás, hiánypótló publikáció nem szüle-
tett az említett táncdialektussal kapcsolatban.

Néhány tárgyunkat, elsõsorban a népi kultúra egyéb területeit (társadalomnéprajz, tárgyi néprajz
stb.) érintõ kutatás, illetve újabb összefoglalók,3 valamint néhány idõközben elszórtan felbukkanó ze-
ne- és táncadat4 alapján a középsõ, vagy tiszai táncdialektushoz tartozó keleti palóc és matyó vidéket
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1 A szóban forgó területen az 1913-as közigazgatási beosztás szerint az egykori Heves, Borsod és Gömör me-
gyék osztoznak.

2 Vö. a Magyar tánctípusok és táncdialektusok 25 évvel késõbbi kiadásával (Martin 1995. 99.).
3 Itt elsõsorban Kósa László és Paládi-Kovács Attila munkáira gondolok.
4 Az 1970-es évek óta elszórtan megjelenõ közlések, kisebb kiadványok (népzenei CD-k) adatairól van szó.

Agócs Gergely a felvidéki népzenei dialektusokkal kapcsolatos, egyelõre publikálatlan kutatásai jelentõs elõ-
relépést ígérnek e témában.



több, bizonytalanul körvonalazható, kisebb területre oszthatjuk. A felosztáskor azonban hangsúlyoz-
nunk kell azt a tényt, hogy az észak-alföldi paraszti kultúra a hasonló földrajzi környezet, a XIX. század
folyamán az Alföldön elinduló paraszt-polgárosodás miatt meglehetõsen homogén képet mutat. Erre az
1950-es években is felfigyeltek a gyermekjáték-kutatók. Lajos Árpád szerint a borsodi játékok szerve-
sen illeszkednek a palócság és az Észak-Alföld játékkultúrájába, „nincs éles elkülönülés”.5 Ez tetten ér-
hetõ a tánckultúrát illetõen is. Martin György utal rá, hogy a keleti palóc táncdialektus „fokozatosan ol-
vad át” a nyugati palócokéba. Csupán a friss csárdás lent-, illetve fenthangsúlya (ez utóbbi jellemzõ a
vizsgált területünkön), a nyugati területekre oly jellemzõ lakodalmi gyertyástánc és az ugrós mars vál-
tozatának (pajtástánc) fokozatos eltûnése keleti irányba, illetve a verbunk nyugat felé tapasztalható el-
szürkülése azok a jelenségek, amelyek alapján választóvonalat húzhatunk a két terület közé. A tenden-
ciákat tekintve Martin Györgyék megállapításai helytállóak, a továbbiakban kiegészítõ, illetve ellenõr-
zõ kutatások hiányában csak nagyon óvatos megállapításokat tehetünk.

Borsod és Heves megye egyik, a néptánckultúra szempontjából jól körvonalazható területe Gömör,
melynek táncairól Takács András és Fügedi János tollából olvashatunk egy összefoglalást.6 Gömörben
a viszonylag kis lélekszámú falvak lakosai között társadalmi-gazdasági különbségek alig mutatkoztak,
egymás felé meglehetõsen nyitottak voltak, ennek köszönhetõ, hogy a területen egységes szokás-, dal-
és tánckultúra alakult ki. Gömörön belül a kisebb tájegységek (Medvesalja, Barkóvidék) a tánckultúra
szempontjából nem különülnek el, „a táncváltozatok közötti eltérés nem haladja meg az aldialektuson
belüli természetes variálódás határait”7 – írta 1992-ben a fent említett szerzõpáros. Ugyanakkor
Paládi-Kovács Attila Gömör – mint néprajzi táj – területén belül külön tárgyalja a délnyugati erdõvidé-
ket, ahol a barkók által lakott területen (Barkóság) belül Erdõhátat és Medvesalját különböztet meg.8

Tanulmányában leírja, hogy a barkó elnevezést a református Sajó- és Rima-völgyi lakosok ragasztották
a mellettük élõ katolikusokra, akik az elnevezést, bár gúnynévnek tartják, mégis vállalják, ami mutatja
az erõteljes mi-tudatukat.9 Ugyancsak õ állapítja meg, hogy az egykori kisnemesi települések (pl.
Sajónémeti, Domaháza) lakói kevésbé vállalják a barkó nevet, mint a hajdani jobbágyfalvak.10 Érdekes
tény, hogy a néprajztudomány által vizsgált gömöri, borsodi területeken a nép a palóc elnevezésrõl
semmit nem tudott.11 A barkóság környezetétõl való elhatárolódását vizsgálva Paládi-Kovács Attila rá-
mutat, hogy a vasvári verbunk elterjedési területe egybeesik a Barkóvidékkel,12 valamint arra, hogy a
parlando rubato pásztordalokat itt tempo giusto táncdalváltozatokban használják.13 A barkók viseleté-
rõl, társadalmi életérõl, szokásairól bõvebben Paládi-Kovács Attila összefoglalóját érdemes forgatni.14

Martin György (és az õ nyomán Paládi-Kovács Attila) a Barkóvidék jellegzetes verbunktípusának a
szóló, páros és csoportos formában élõ vasvári verbunkot tartja. A vasvári egy lassú és egy friss részbõl
áll, a legtöbb helyen egyszerû motívumok jellemzik, a szilicei és borzovai változatok azonban megle-
põen gazdagok. A tánc páros formáját a környékre jellemzõ csárdástól csak a jellegzetes kísérõzenéje, a
hangszeres verbunkzene különbözteti meg. A páros változat lassú részét egymással szemben külön,
vagy egyszerû kézfogással táncolják, a frissben már váll- és derékfogást is alkalmaznak (lásd csárdás).
Egyes források szerint a tánc elnevezése az 1848-ban a környéken verbuváló Vasvári Pál nevéhez fûzõ-
dik, más adatok a területünkön fekvõ Vasvár-pusztát tartják névadónak. A vasvári verbunkkal szemben
a dél-borsodi matyók férfitáncában sok a csapásoló motívum, ami a Felsõ-Tisza-vidék csapásoló ver-
bunkjaihoz teszi õket hasonlatossá.

A keleti palóc és matyó vidék csárdása fenthangsúlyos, ami leginkább a friss csárdásban jelenik meg
karakteresen, a terület nyugati részén, illetve Gömör egész területén átmeneti formákkal, hangsúlybeli
bizonytalanságokkal is találkozunk. Ezen a területen a lippentõ, mártogató motívumok is megjelennek.

A rendelkezésünkre álló adatok szerint az alföldi területeken a lánykörtáncoknak itt a legnagyobb a
szerepük. A körtáncok két részesek (lassú csárdás-szerû, illetve gyors részek), motívumkincsük egysze-
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5 Lajos 1957. 5.
6 Takács–Fügedi 1992.
7 Takács–Fügedi 1992. 11.
8 Paládi-Kovács 2003. 118.
9 Paládi-Kovács 2003. 121, 139.

10 Paládi-Kovács 1982. 11.
11 Paládi-Kovács 1982. 10.
12 Paládi-Kovács 2003. 157.
13 Paládi-Kovács 2003. 158.
14 Paládi-Kovács 1982.110–173.



rû. A gömöri változatokról tudjuk, hogy alkalomhoz nem kötöttek, bár legtöbbször – a terület többi ré-
széhez hasonlóan – a nagyböjtben kerültek elõ, énekes lányjátékokkal egyetemben.

Az eszközös táncok közül a kanásztáncdallamokra balaskával járt kondástánc jellemzõ a területre,
illetve a régi pásztortáncok lekopott, kései formája a seprûtáncban ölt testet. Az eszközös táncok ritka
felbukkanását ezen a területen a nagyállattartó kultúra kisebb jelentõsége indokolja. Az imporvizatív és
szólisztikus jellegû botostánc legváltozatosabb formáit Borzován gyûjtötték, ahol a fegyvertáncra jel-
lemzõ küzdõ mozdulatokat is alkalmazták e tánc közben. A két földre fektetett bot felett járt kanász-
tánc-változatokat egész Gömörben ismerték. A Szilicérõl elõkerült játékos kanásztánc-változatban a
disznópásztor és a tolvaj küzdelmét jelenítették meg a táncosok.

A vizsgált terület nyugati részére még hatott a nyugati táncdialektusra oly jellemzõ gyertyástáncdi-
vat is. Több gömöri faluban és a Bódva-vidéken fennmaradt a lakodalmi tréfás verbuválás szokása, va-
lamint ügyességi táncként ismerik a sapkatáncot is.15

A fonókhoz kapcsolódó szokásanyagot vizsgálva Lajos Árpád Borsod megyén belül több néprajzi
csoportról ír. (Pl. barkóság, szárazvölgyi palócság, Dél-Bükkalja, matyók, Bódva völgye, Cserehát,
Hernád melléke, Sajó völgye stb.)16 A tánc-, illetve a zenekultúra sokkal változékonyabb, az újabb di-
vatok hatásainak gyorsabban hódol, mint a népszokások, ennek ellenére feltételezhetõ, hogy az 1950-es
években még élénk tánckultúrájú falvak tánckincsében apró táji különbségek lettek volna felfedezhe-
tõk. Ezt a feltételezést azonban csak egy rendkívül alapos és széles körben végzett kutatás tudná alátá-
masztani.

A gömöri területekhez képest aránytalanul keveset tudunk a matyók tánckultúrájáról, annak ellené-
re, hogy e néprajzi csoport kultúrája az egyik legkutatottabb a magyar nyelvterületen.17 A mezõköves-
diek karakteres díszítõmûvészetét a XX. században már a közeli Szentistván és Tard is igyekezett át-
venni, ezért a néprajzi szakirodalom õket is matyónak tartja. Ezzel szemben az egykori mezõvárosi me-
zõkövesdiek ezt az azonosítást egészen a XX. század közepéig nem ismerték el, a szomszédjaikat falu-
siaknak, tatároknak, gahóknak gúnyolták. Ugyanakkor a néprajzi kutatások azt mutatják, hogy az
1870-es évekig a terület (ideértve Cserépváralját, Noszvajt stb.) a népi díszítõmûvészet szempontjából
a mainál jóval egységesebb volt.18 1959-ben Dél-Borsod legtáncosabb falvának tartották Szentistvánt.
A falu táncainak egyes motívumait már az ötvenes években felgyûjtötték és színpadi koreográfia kere-
tében feldolgozták,19 csakúgy, mint az észak-borsodi területen jellemzõ vasvári verbunkot és lippentõs
csárdást, amelyek az ötvenes évek végén még élõ hagyományként voltak jelen ezen a vidéken.20

E rövid összefoglaló célja csupán az volt, hogy bemutassa: mennyire hiányos képpel rendelkezünk a
keleti palócok és a matyók XX. század elsõ harmadára-közepére fokozatosan eltûnõ, illetve erõteljesen
átalakuló paraszti tánckultúrájáról. Ezzel kapcsolatos tudás már csak a legidõsebb generáció birtokában
van, fontos és idõszerû lenne tehát egy olyan vizsgálat, amely levéltári források, fotók, magángyûjte-
ményekben megbújó film- vagy videofelvételek és szóbeli adatok számbavételével és elemzésével gaz-
dagíthatná ismereteinket.

Varga Sándor

Felhasznált irodalom. Kósa László: Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon
(1880–1920). Planétás Kiadó, Bp., 1998; Lajos Árpád: Borsodi játékok. Borsod Megyei Tanács Mûvelõdési Osztá-
lya, Miskolc, 1957; Este a fonóban. Borsodi népszokások. Népmûvelési Propaganda Iroda, Bp., 1974; Martin
György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. Planétás Kiadó, Bp., 1995; Paládi-Kovács Attila: A barkóság és né-
pe. Hermann Ottó Múzeum, Miskolc, 1982; Tájak, népek, népcsoportok. Válogatott tanulmányok. Akadémiai Ki-
adó, Bp., 2003; Remenyik Jenõ (szerk.): Borsodi balladajátékok. Borsod megyei Tanács Mûvelõdési Osztálya, Mis-
kolc, 1959; Takács András–Fügedi János: Gömöri népi táncok. Madách Kiadó, Pozsony, 1992.
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19 Remenyik (szerk.) 1959. 115–140.
20 Remenyik (szerk.) 1959. 141–186.



A lopás megítélése a falusi közösségben
A lopással foglalkozó jogi – különösen jogtörténeti és büntetõjogi – szakirodalom könyvtárnyi. A

jog mellett más tudományterületek is foglalkoztak a lopással. Így a néprajztudomány, mely a széles ér-
telemben vett parasztságnál az ingó dolgot eltulajdonító cselekményt, annak megítélését és következ-
ményeit vizsgálta.

A néprajztudomány összegzése

A magyar néprajz nagy összegzõ sorozatában a társadalomnéprajz keretei között Szilágyi Miklós és
Jávor Kata néprajzkutató szólt a lopásról. Kettõjük írásából az elõbbiét ismertetem.

Szilágyi Miklós a tulajdon elleni vétségekrõl azt írta, hogy azok paraszti megítélésében bizonyos
kétarcúság ragadható meg. Egyrészt fenntartás nélkül elfogadott erkölcsi parancs volt számukra, hogy
„Ne lopj!”. Másrészt attól függõen, hogy valaki kitõl és mennyit lopott, a cselekedetet vagy a legfõbb
bûnök egyikének; vagy kényszer szülte, ám szégyellni való tettnek; vagy büszkén vállalhatónak értel-
mezték. Az uradalmi cselédek, mezõgazdasági bérmunkások, kisparasztok felfogásában a lopás a „sze-
gény – gazdag” szembeállításnak rendelõdött alá. Nem tartották bûnnek, ha a cselédek saját állataik ré-
szére táplálékot vittek az uradalomból, vagy ha a parasztok az urasági tábla mellett elhaladva tököt, ku-
koricát dobtak fel a kocsira. A termelõszövetkezetek megszervezése után pedig „az enyém – a közös”
szembenállása érvényesült, szolgált indokul a közös vagyon megdézsmálására. Mentségül mindkét idõ-
szakban a megélhetés, az alacsony kereset szolgált. A lopás a parasztság számára szükségletkielégítés is
volt. A kis érték eltulajdonítását megengedhetõnek tartotta az egész országban érvényesülõ jogszokás.
Az úton, mezõn járó, dolgozó ember szükségletkielégítését, éhsége gyömölccsel csillapítását, állatának
kisebb mértékû etetését tudomásul vették. Ugyanígy elnézték a terhes nõ élelemlopását, mert az a mag-
zat kívánságára történt. Az általános jogszokás azonban némelykor nem érvényesült a napi gyakorlat-
ban: a károsult tulajdonos vagy az alkalmazott csõsz felléphetett ellene. Országszerte, több generáció
óta bevett jogszokás volt, hogy a legények mulatságaik fedezésére otthonról terményt loptak – eseten-
ként a szülõk tudtával. A legénybandák tagjait gyakran a virtus motiválta. Erõfitogtatásként, duhajko-
dásból loptak. A gyermeki csínyekkel szintén együtt jártak a kisebb lopások.1

A két néprajzkutatónak az egész országra vonatkozó, általános megállapításai döntõ részben igazak
voltak az általam vizsgált sárkeresztesi viszonyokra is, sõt, esetenként teljesen egybeestek.

Sárkeresztes és normái

A Fejér megyei Sárkeresztes népi jogéletének, jogszokásainak kutatását az 1980-as évek óta vég-
zem. A vizsgálat elsõsorban a XX. század elsõ felére, és döntõen a községben élõ parasztságra terjed ki.
A megközelítõleg 1000 lakosú település összesen 2325 kh-t birtokló parasztsága a református vallást
követte. Míg az 1737 kh-val rendelkezõ gróf Károlyi-uradalom cselédjei jórészt katolikusok voltak. A
kutatás kiterjed a normasértésekre is, azon belül a lopásra.2

A néprajzkutatók mellett a népi jogélettel foglalkozók is megfigyelték, hogy a nép, a parasztság kö-
rében a törvényekben kifejezett értékítéletekhez képest az emberi magatartásokat illetõen eltérések mu-
tatkoztak. Bûnnek vagy véteknek a nép körében azok a magatartások minõsültek, melyeket a közvéle-
mény elítélt és szankcionált.3 A törvényi és a népi megítélés tehát sokszor nem esett egybe.

Sárkeresztesen a vizsgált korszakban nagyon is jól tudták, hogy a lopást a törvény bünteti, elköveté-
se miatt hatóság vagy bíróság elé kerül az ember. A törvényhozók távoli, a törvénykezõk közelebbi vilá-
ga, eljárása mellett érzékelhetõen hatottak az egyházi szabályok, elvárások is. A tízparancsolatot a falu-
siak gyerekkoruktól ismerték. Idézték a Bibliából, Mózes könyvébõl az egyértelmû parancsot, mely a
régebbi fordításokban így hangzott: „Ne orozz!” Az újabbak szerint pedig: „Ne lopj!” Ennek megfelelõ-
en nevelték a gyerekeket is a családokban, az iskolában és az egyháznál. Az alapvetõen fenntartás nél-
kül elfogadottnak tartott norma a mindennapokban esetenként mégis sérült. Ráadásul a nép a normasér-
téseknek csak egy részét szankcionálta. Akkor sem mindig arányosan, nem azonos módon és nem azo-
nos mértékkel. Sõt, a lopások egy szûkebb körét elfogadták vagy tudomásul vették, némelykor szemet
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hunytak felette. Jogszokások alakultak ki, melyeknél a megítélés és a szankció tekintetében szempont
lehetett, hogy ki volt az elkövetõ, milyen életkorú, ki volt a sértett, mire és mekkora mennyiségre irá-
nyult a lopás, mi volt az indíték, hol volt az elkövetés helyszíne.

„Régen nem loptak” – fogalmaztak többen a helyiek közül a két világháború közötti és a korábbi
idõszakról. Árnyaltabbak voltak azok a vélemények, melyek szerint „az emberek nemigen nyúltak a
máséhoz”, illetve „nem nagyon loptak”. Ezt bizonyítja, hogy a néhány koronát, pengõt meghaladó, te-
hát nagyobb értékre irányuló, de kisszámú lopást évtized múltán is fel tudták sorolni, vagy a tényállás
lényegét ismerték.

A község belterületén
A faluban, belterületen elkövetett lopást a paraszti közösség súlyosabban ítélte meg, mint a határbe-

lit vagy a szõlõhegyit. Jellemzõ, hogy békés viszonyok között a XX. század közepéig a lakóházakat, a
mellettük fekvõ gazdasági épületeket alig zárták. Az egész család hajnaltól sötétedésig úgy dolgozott a
határban, hogy otthonukat esetleg be sem zárták vagy a kulcsot a széles körben jól ismert helyre tették.
Általában nem kellett tartani a tolvajoktól.

A norma megtartása tekintetében a kivételt mindenekelõtt a baromfiak jelentették. A szomszédba, a
más telkére tévedt baromfit, különösen tyúkot, csirkét a nõk nem mindig adták vissza jogos tulajdono-
sának. A könnyû haszonnak örvendõ normasértõ asszonyok azonnal levágták, családjuk megette. Az is
elõfordult, hogy az elkószált tyúkot, csirkét az ilyen asszony másnap, jó korán, többi falubelijét meg-
elõzve, egyedül, gyalog bevitte a 10 km-re esõ székesfehérvári piacra. Rögvest el is adta az elsõ vevõ-
nek, nehogy gyanúba kerüljön. Kacsával, libával azonban ilyesmit igen-igen ritkán tettek meg.

Egy-egy eltûnt baromfi megronthatta a szomszédasszonyok, ezen keresztül a szomszédos családok
viszonyát. Elõbb csak kereste a tulajdonos gazdaasszony az állatát, csak kérdezett, de aztán kisebb vagy
nagyobb gyanú esetén kiabált, szidalmazott, átkozódott. Sõt, átment a szomszédba, még az ólba is be-
nézett, hogy állatát önhatalommal szerezze vissza. A vita odáig fajulhatott, hogy az egymással pörölõ,
hajba kapott, azaz veszekedõ asszonyok, illetve családjuk esetenként évekig vagy évtizedekig tartotta
a haragot. Ide vezetett az is, ha a szomszédok kölcsönösen nem adták vissza a másik állatát. A szom-
szédasszonyok közötti, az eltûnt baromfi miatt kitört veszekedés nagy ritkán átcsaphatott verekedésbe
is. Ilyen eset még 1965-ben is történt, melynek végén az érintettek törvénbe mentek, azaz ügyük bíróság
elé került.

Az is elõfordult, hogy a tolvaj elengedte a baromfit, ha észrevették, meglátták a máséval. Ilyenkor a
tulajdonos kiabált, fenyegetõzött, az eltulajdonításra kísérletet tevõ pedig magyarázkodott vagy téve-
désre hivatkozott. Az ügy ezzel rendszerint lezárult.

Községen belül nagyobb állat (sertés, szarvasmarha, ló) egymás közötti eltulajdonítása szinte fel
sem merült. Azért sem, mert mindenki ismerte a magáét, a szomszédjáét, sõt, többekét. A pásztorok pe-
dig valamennyirõl tudták, hogy kié. Az állatok jó részét tulajdonjellel is ellátták. Az 1930-as években
mégis megtörtént egy rendhagyó eset. A módos Nagy Szücs család süldõ disznaja a kanász hazahajtása-
kor H. M. udvarába tévedt be. Õ pedig nem hajtotta ki, nem adta vissza az állatot, hanem becsukta az ól-
jába. Pár hónap múlva saját tuladonjelével gyelõve, azaz jelölve kihajtotta a kanász elé. Az pedig felis-
merte, szólt Nagy Szücséknek, akik egyszerûen hazahajtották állatukat. H. M. állította, hogy a süldõ az
övé, de törvénbe nem ment, azaz igaza érdekében hatósághoz, bírósághoz nem fordult. A közösség
ugyan nem szankcionált, de a sértett részérõl alkalmazott jogkövetkezmény nem maradt el, a két család
azután nem beszélt egymással.

A vizsgált korszak hatályos törvénye, az 1878. évi V. tc. (Btk.) 336. § 1. pontja a lopott dolog értéké-
tõl függetlenül, annak jellege és a lopás helye alapján bûntettnek minõsítette a vallási szertartásokhoz
tartozó vagy kegyes, illetve jótékony célra szánt tárgyaknak vallási szertartásokra rendelt helyiségbeni
ellopását. Sárkeresztesen nem sokkal a II. világháború elõtt R. Gy. uradalmi cseléd valósította meg e
törvényi tényállást. Szilveszterkor hatolt be a református templomba, feltörte a perselyt, magával vitte,
azaz ellopta a benne található pénzt. Az ügyben a nyomozást a helyi csendõrök folytatták le. Ennek so-
rán kihallgatták Imrédi Rezsõ helybeli kocsmárost is. Rákérdeztek, hogy ki fizetett nála az italért min-
dig apróval. A kocsmáros megmondta, így meglett az elkövetõ. A tettes a rá kirótt büntetésen túl szank-
ciót szenvedett az uradalomtól is és a közösségtõl is. Az uradalmi majorban nem maradhatott tovább,
cselédi jogviszonyát megszüntették. A falu közössége pedig olyan súlyosan ítélte meg a templomi tol-
vajlást, hogy átmenetileg kiközösítette, közéjük sem költözhetett. Így Székesfehérvárra ment.

Egy-egy településen belül mindig akadt egy-két ember, akinek magatartása eltért a közösség normá-
itól, értékrendjétõl. A helybeliek tudták, hogy ki számít ilyennek, jól ismerték ezeket. Hiszen a hagyo-
mányos körülmények között nyitott könyv volt egyik ember elõtt a másik élete, viselkedése. Így azt is
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tudták, hogy alkalomadtán ki kapható a tolvajlásra. Sárkeresztesen ilyen személy volt a II. világháború
körül N. S. Ha módja volt rá, becsapta, meglopta falubeli társait. Maga dicsekedett vele: „Csak
malomküvet nem lopok, meg parazsat. Mer a malomküvet nem birom el, a parázs meg kiégeti a zsebe-
met.” A falubeliek a lopásoknál többször is rá gyanakodtak. Ketten, de még inkább hárman-négyen fér-
fiak, a kárt szenvedett tulajdonosok és a rokonságból, a barátok közül a rátermettek csendben összebe-
széltek, kifigyelték a gyanúsítottat. Éjszaka azután, mikor az az általa kiszemelt tárgyat el akarta tulaj-
donítani, megfogták és jól helybenhagyták, megverték. Néhány alkalommal így jól megjárta. A verés a
falu helyeslésével történt. A lesben álló néhány férfi végsõ soron egy egész közösség akaratát valósítot-
ta meg. Egyébként egy-két további tolvajt is hasonló módon elvertek, ami a népi jogszokás, az ilyetén
közösségi szankció, a verés folyamatos létét bizonyítja. N. S. a közvélemény büntetések ellenére sem
költözött el a településrõl, könnyedén vette a történteket. Kiközösítésére nem került sor, de némileg
mindenki vigyázott vele.4

A szõlõhegyeken
A községnek két szõlõhegye volt: a régebbi Borbálai-szõlõk és a késõbbi keletû Újhegy. Az itt talál-

ható présházakat, pincéket – eltérõen a falun belüli épületektõl – nagyon gondosan zárták. A bennük ta-
lálható értékeket furfangos falakattal, illetve fortélyos, biztonságos, lakatos vagy kovács készítette zá-
várral, azaz zárral és csavaros kulccsal mûködõ egy vagy két körösztvassal óvták. Ezek sokszor megál-
lásra kényszerítették a betörni szándékozókat. Néhány sikeres behatolás vagy sikertelen kísérlet meg-
maradt az emlékezetben.

A XIX. század második felében az egyik szõlõtulajdonos arra gyanakodott, hogy valaki bejáratos a
pincéjébe és rájár a borára. Elhatározta, hogy kilesi a tolvajt. Elbújt a présházban, a nádtetõ alá, úgy
várakozott. Éjszaka jöttek is a tolvajok. Nagy meglepetésére a saját keresztkomája, a barátjával. Az
utóbbi meg is kérdezte: „Te! Mit csinálnánk, ha gyünne a komád?” A válasz megdöbbentette: „Hogy
mit? Hát agyonvernénk, asztán elásnánk!” Ezek után a tulajdonos moccani sem mert, hanem tûrte az
újabb lopást.

A XX. század elsõ felében az Újhegyben hegyõr vagy régiesen hegymester volt P. J., akinek magá-
nak is volt ott pincés szölleje, ami présházas szõlõterületet jelentett. A szõlõhegyben sokat tartózkodott,
gyakran kint is aludt. Ügyes kezû ember, afféle falusi ezermester volt. Ha valaki zárat rakatott a prés-
házára, õt bízta meg az elkészítéssel. Más pedig, ha elveszítette a pincekujcsot, vele csináltatott újat. Az
ilyen és hasonló alkalmakat kihasználva magának is gyártott a kulcsról egy másolatot. Állítólag úgy is
készített álkulcsot, hogy háziszappanba nyomta az eredetit és így nyert formát magának. Késõ este, éj-
szaka, mikor elcsendesedett a szõlõhegy, fölkereste egyik-másik pincét. Kulcsmásolatával kinyitotta,
körülnézett, ivott egy-két pohár bort. Gyanakodtak rá a szõlõsgazdák, észlelték cselekedeteit, de tetten
érni senki nem tudta. Évõdve azonban odaszóltak neki: „Mi van P. bácsi, maga is bejár?” A gazdák te-
hát szóltak neki, de nem bántották, a csendõröknél sem tettek panaszt. Egyébként is beérte pár pohár
borral, mással nem károsított. Meg idõnként a hegybeliek rászorultak mesterségére.

A szájhagyomány által megõrzött XIX. századi eset, illetve a P. J-rõl szóló több történet jól bizonyít-
ja, hogy a lopás megítélése mennyire függött az emberi kapcsolatoktól, a cselekmény körülményeitõl,
az elszenvedett kár szerényebb mértékétõl.

A betörések némelyikérõl a megyei sajtó is hírt adott. 1949 júniusának elején, egy hétvégén ismeret-
len személyek három szõlõhegyi pincébe is behatoltak. A károsultak az újság szerint Nagy P. Lajos, Ju-
hász Lajos és özv. Szücs Lajosné voltak, kiktõl a tolvajok bort, pálinkát loptak el, melyeken túl minden
elmozdítható tárgyat magukkal vittek.5 Ezek a pincék a Borbálai-szõlõhegyen feküdtek.

Arra is volt példa, hogy a fortélyos zárral a potenciális tolvaj nem tudott megbirkózni. 1956 után G.
J. felesége egy nyári késõ délután, pakolás közben szõlõföldjük végében, a 81-es út mellett felejtette a
présház két, méretes kulcsát. A fényes eszközök feltûnhettek valamelyik arra járónak, és magához vette
azokat. Éjszaka már vissza is tért velük. De hiába voltak kezében a kulcsok, a csavaros zárral nem bol-
dogult. Dühében feszegette, faragta az ajtót, letépte annak zsalugáter díszét, de nem jutott be. G. J., a tu-
lajdonos a következõ éjszaka sógorával, P. L-el a közeli árokban meghúzódva várta a hívatlan látogató
ismételt feltûnését. Tarisznyában ételt és egy üveg pálinkát, az esetleges verekedéshez pedig eszközö-
ket vittek magukkal. A két erõs férfi azonban hiába várt, a vélhetõen más falubeli személy sem akkor,
sem késõbb nem jött, így lopási kísérletét nem kellett önhatalommal, erõszakkal megakadályozni.
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A két szõlõhegyben hegyõröket alkalmaztak, kiknek kötelessége volt érés idején a szõlõre, gyü-
mölcsre vigyázni, télen a présházak körül õrködni. De azért a falu népe azt tartotta, hogy a hegyõr ette
meg mindenhol a legkorábbi szõlõt, gyümölcsöt.

Nagy Jánosné Dávid Mária (1940) nagyapját, Nagy Ferencet idézve emlegette a korábbi idõk falusi
emberei közötti közvetlen viszonyt: „Szöllõt, gyömõcsöt szedhetett valaki a másikébul, ha csak
megkóstulta. Annyit és nem többet. Még adtak is neki, ha kért, ha megkívánta.” Ez a gyakorlat megma-
radt a két világháború között is. Igaz, ekkor már szõlõt, gyümölcsöt inkább kértek a gazdától a helyszí-
nen: „Vehetek egypár szemet?” A tulajdonos jóváhagyta: „Hát, vegyen!” Ám, ha valaki nagyobb
mennyiséget, engedély nélkül szedett, az már lopás volt a falu szemében. Ha a hegyõr rajtakapott vala-
kit egy kosár szõlõ lopásán, azt bekésérte a kösségházára. A tolvajnak megszégyenítésül vinnie kellett
a lopott holmit. Ez szintén a közösségi szankció egyik formáját jelentette. Ezen túl a tettesre a törvény
szerinti büntetés várt.

A várandós asszony – mint országszerte – itt is kivételes elbánásban részesült. Azt mondták rá, hogy
kivánós, kívánja a szõlõt, gyümölcsöt. Ezért aztán bárkiébõl szedhetett magának.

A szõlõhegyen a lehullott gyümölcsöt, a másét, senki nem szedte fel, a szomszéd sem. Az a tulaj-
donosra várt. A kivételt õsszel a dió jelentette. A szõlõföldek szélén, a kocsiút, dûlõút közelében a
présházaknak is árnyékot nyújtó diófák teremtek. Szeles idõ után, kora hajnalban egy-egy „élelmes”
férfi a tulajdonosokat megelõzve végigment az úton és összeszedte, ellopta másnak a lehullott dióját.
Volt olyan személy, akinek termõ diófája sem nagyon volt, mégis pucútt diót árult a székesfehérvári
piacon. Pedig a helyi jogszokás szerint a dió akkor is a fa tulajdonosát illette, ha az útra gurult, esett.
„Majd gyün annak a gazdája!” – mondták. A diótolvajra inkább csak gyanakodtak, esetleg meg-
kiabálták, megszólták.

A fiúgyerekek, sihederek gyakran loptak pár fürt szõlõt, néhány szem gyümölcsöt a szõlõhegyen
vagy a faluban. Állandó éhségük csillapítására, csemegekénti fogyasztásra vagy csínytevésként. Egye-
dül ritkán vették a bátorságot, inkább ketten-hárman vagy még többen cselekedtek. Tudták, hogy kinél
mi terem, mennyire érett. Kifigyelték a növény állapotát, kilesték az alkalmat a lopáshoz. Elcsenték
sokszor a félig érettet is, szõlõbõl nem csak a szelidet, hanem a direkttermõt is.

A szõlõ, a bor a mindennapi munkához és az ünnepek örömteli pillanataihoz egyaránt szükséges
volt, ezért gazdáik, a felnõttek igyekeztek azt megóvni. Intézményesített formában (hegyõr) és gyakori
szõlõhegyi kintlétükkel kívánták ezt elérni. A szomszédok is ügyelek egymáséra. Gyümölcsfa kevés
volt: a szõlõhegyben fõleg dió, mandula, barack, szilva, cseresznye, a faluban ugyanezek mellett legin-
kább egy-egy almafa, körtefa termett.

A tulajdonos, ha meglátta, tettenérte a tolvaj gyereket, suhancot, megkiabálta vagy nagy káromko-
dások közepette üldözõbe vette. Általában eredménytelenül, mert a fiatalok gyorsabbak voltak. Mene-
külés közben sokszor a zsákmányt is elszórták. Akit elfogott a szõlõ vagy a gyümölcs gazdája, az
könnyen kapott egy-két pofontot, de a pirongatást, szidást sem úszta meg általában. Volt akit jobban el-
vertek, akár bottal is. Petõfi Sándor hasonló szankcionálásról, szomszédbeli körtelopásról, majd az azt
követõ somfabottal elverésrõl írt Szeget szeggel címû helyzetdalában. Máskor, különösen rokon gye-
reknél csak legyintett a tulajdonos: „Ilyen a gyerek!”

A normasértést, a kisebb értékre elkövetett lopást tehát legtöbbször követte a sértett által az azonnali
szankcionálás, testi fenyítés vagy feddés formájában. Ilyen módon a hatályos törvényekben rögzített
rendelkezések végül is figyelmen kívül maradtak. Azok ugyanis a gyermek- és fiatalkort, utóbbit meg-
határozott feltételek fennállása esetén, büntethetõséget kizáró okként szabályozták.

A legénykorba kerülõ fiatalok általában összefogtak. Együttes erõvel, virtusból, gyorsan hajtották
végre a lopást úgy, hogy nem tudták megfogni õket. Jellemzõ eset volt az 1930-as évek második felé-
ben, hogy az idõs Lángi Imre hiába feküdt éjszaka a ház gádorába tett fekhelyen, a lészán, körtefája
megõrzése végett. Nem tudta annak gyümölcsét megóvni az egymással összebeszélõ legényektõl. Ezek
az egyik holdvilágos éjszakán, mikor már minden elcsendesedett, belopóztak az udvarba. Ketten-hár-
man nekirontottak a körtefának, megdöngették, megrázták. A többiek fölkapkodták a lehulló termést,
aztán már futottak is. Mire az öreg föleszmélt, föltápászkodott, a fiatalok már árkon-bokron túl voltak.
Az idõs férfi csak a botját rázva kiabálhatott utánuk, szidhatta apjukat-anyjukat, meg az égieket.

A legények tehát éjszaka, különösen holdvilágnál mentek gyümölcsöt lopnyi. Koruknál fogva õk
már igazán jól ismerték a falut, a határt. Mentek együtt négyen-öten-hatan. Mindjárt meg is ették a szer-
zeményt. Ha esetleg hazavitték, elrejtették, leginkább beledugdozták a szénakazalba. Volt úgy, hogy két
banda, két korosztály is követte egymást a fák alatt. A kisebbek ilyenkor lapulva megvárták, míg a na-
gyok továbbmentek.
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Otthon a gyerek vagy a suhanc nem dicsekedett tettével, arról sem szólt, ha megfogták, netán elver-
ték. Mert akkor a szülõktõl is hasonló elbánásban részesülhetett volna. A meglopott tulajdonos, ha felis-
merte az elkövetõt, sokszor „szólt a gyerek aptyának”. Vagy a cselekményt mondta csak el derûsebb,
netán neheztelõbb formában, vagy még azt is kérte, hogy az apja ügyeljen gyerekére. Az utóbbi körül-
mény a gyerekre jobbára szidáson túli következményt hozott. Mert az apának szégyenkeznie kellett
normasértõ gyereke miatt. Különösen, ha más is hallotta, hogy a kárt szenvedett mit tesz szóvá. A kár
megtérítésére azonban sosem került sor.

A legény tettét már nem említették meg a szülõknek. Sokszor fény sem derült az elkövetõ legény
személyére, vagy azért nem szóltak, mert figyelembe vették korát. Komoly, sorozás elõtt álló legény
már nem is vett részt a gyümölcslopásban. A cselekmény kapcsán a kihágási törvények voltak irány-
adók, de a károsultak a hatósághoz nem fordultak.

A határban
Külön esetcsoportot jelentettek a határbeli lopások. A szántóföldi mûvelés alá vett határ – 1945 elõtt

mintegy 3000 kh – részben az uradalom használatában állt (nagytarló vagy nagytalló), részben a pa-
rasztságéban. A tulajdont alapvetõen mindkettõnél tisztelték, esetenként kisebb lopások mégis elõfor-
dultak. Az országos különbségtétellel egyezõen a falu közössége az uradalom terhére elkövetett tolvaj-
lást nem ítélte meg olyan súlyosan, mint a parasztember kárára megtettet. Az utóbbi cselekmény tette-
sét jobban elmarasztalták.

A mezei lopások rendszerint a határbeli terménybõl, termésbõl egy kis rész vagy néhány darab eltu-
lajdonítását jelentették. Különösen néhány csõ kukoricát, pár darab tököt, répát az állatok etetésére.
Volt aki ezt egyszer-egyszer követte el, más szinte folytatólagosan. T. N. S. sokszor akkor ment a határ-
ba ökrös szekerével, mikor más már jött hazafele. Az út mentén, más földjén le-letört egy cséve kukori-
cát, azzal etette ökreit.

Az ilyen szerény mértéket meghaladó mezei lopás tettesét híresztõték a faluban, egymásnak mond-
ták történetét. A mezõõr, azaz csõsz a tetten ért elkövetõt a kösségházára késérte. Megszégyenítésül a
tolvaj ilyenkor is köteles volt vinni a lopott termést vagy terményt. (A közeli Csákváron 1945 elõtt a
csõsz a saját komáját kísérte be, kinek jó kilométernyi távolságon át cipelnie kellett az egy zsák kukori-
cát.)

A mezei lopások általában kihágásnak minõsültek, az 1894. évi XII. tc. (Mtc.) hatálya alá estek.
Gyakran azonban a politikai községnél törvényrontó módon, jogszokásként nem folytatták le az eljá-
rást, hanem csak szóáradattal sújtották az elkövetõt, megszidták. Rendszerint ez használt is. Máskor
közmunkát végeztettek a tettessel, amire a törvény is lehetõséget adott, mint a behajthatatlan pénzbün-
tetés átváltoztatására. Az illetõ néhány napig fát vágott, fûrészelt vagy ment a csõszökkel utat, hidat ja-
vítani. Ez esetben sem mindig került sor azonban szabályszerû eljárásra, a tárgyalás, a döntés írásba
foglalására.

A történtek másképp is alakulhattak, ha a mezei lopás és a legényes csínytevés egybeesett. 1946
õszén a korabeli viszonyok konszolidálódásával az egyik helyi gazda, Örsi Gábor kukoricáját meglopta
három legény. G. K., K. L. és Sz. I. Az októberi szüreti bálra akartak némi aprópénzhez jutni. A tulajdo-
nosnak a Páskomok nevû dûlõben termõ kukoricáját szedték meg és gyorsan el is adták. A némi virtus-
kodást is magában foglaló dolog azonban kitudódott. Ugyanis el lehetett menni a kocsi csapásán. A le-
gényeket nem jelentették fel, de a károkozást meg kellett téríteniük a tulajdonosnak. A kukoricát Örsi
Gábor udvarába kellett elvinniük. A kellõ mennyiséget egyikük földjén szedték le, kocsira rakták, aztán
a falun át már legényes hetykeséggel, énekszóval, danúva hajtották a lovakat, vitték tartozásukat. A ha-
tóság nem járt el, ezen túl a közösség sem alkalmazott szankciót a legényekkel szemben, elnézte,
megbocsájtotta egyszeri, fiatalos tettüket. Késõbb valamennyien a faluközösség hasznos tagjai lettek.

Bár ez esetben a legények a határból és mástól loptak, a közösség enyhe minõsítésénél nyilván sze-
repet játszott, hogy a legények otthonról történõ terménylopása általános gyakorlat volt. Az országossal
megegyezõ helyi jogszokás szerint az apa, a nagyapa elnézte, hallgatólagosan tudomásul vette, ha a le-
gény a soron következõ bál, mulatság költségeire otthonról terményt lopott és azt az este sötétjében el-
vitte, eladta a kocsmárosnak, esetleg más személynek.

A felnõttek által elkövetett, nagyobb mértékû mezei lopásnak mind a hatósági szankciókat, mind a
közvélemény büntetést illetõen komoly következményei voltak. Az e körbe tartozó, talán egyetlen eset
hosszabb ideig élt a közösség emlékezetében. 1936 táján D. S a határból ellopta Varga János négy ke-
reszt búzáját. Ám hazafele találkozott a csõsszel. Mikor a lopást észlelték, így egybõl õ lett a gyanúsí-
tott. Ráadásul a szekér csapásán is el lehetett utána menni. A csendõrök – akik szintén gyakran alkal-
mazták megszégyenitésül vagy preventív jelleggel a bûntárgy tettes általi meghordoztatását – felrakat-
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ták D. S-el a szekerére a kévéket és elvitették vele Varga Jánoshoz. D. S. az eset után, rövid idõn belül a
faluban mindenét eladta és szégyenében Székesfehérvárra költözött. Nagyon jól tudta, hogy a község
kiközösíti, nem állnak vele szóba, köszönését se fogadják. A közösség így védekezett és szankcionált, a
közvélemény büntetés egyik fajtáját alkalmazta, illetve az elkövetõ ennek ment elébe.

A falu közössége jól ismerte az egyes személyek jellemét. Tudta, hogy az ritkán változik meg. D.
S-rõl korábbról is maradt fenn elmarasztaló történet. Komáromban, a huszároknál az 1920-as évek leg-
végén együtt katonáskodott rokonával, Gölöncsér Sándorral (1908–1970). Mikor együtt jöttek haza
szabadságra, kiderült, hogy D. S. elhozta a katonatársaitól ellopott keféket. Gölöncsér Sándor rögvest
megmondta neki, többet ilyen ne történjen, mert õ nem fog szégyenkezni, hogy milyen földije van. Ilyen
módon a falu, a közösség becsülete érdekében is történt a fellépés, háttérbe szorítva a rokoni szálakból
származó kötöttséget.

Az erdõben

A 77 kh erdõ az uradalom tulajdonában állt, melynek szolgálatában Katona József erdõkerülõ tevé-
kenykedett. Óvta az erdõ minden értékét, annál is inkább, mivel az erõtörvény gyakorlatilag minden el-
tulajdonítást tiltott. A front 1944. decemberi megérkezéséig, békés körülmények közt szinte elképzel-
hetetlen volt az erdõbeli lopás. Még az olyan szerény mértékû is, hogy valaki rõzsét szedjen vagy téli
munkáról gyalogosan tüzifát vigyen haza. A férfiak legfeljebb odáig mentek el, hogy szerszámnyélnek
valót vágtak. Aztán mikor indultak haza, hozzákötötték a munkánál használt szerszámuk nyeléhez,
vállra vették, vitték. De ezt is inkább úgy tették, hogy más ne lássa. Karácsonyfának való fenyõt is csak
néhányan és óvatosan szereztek: elõre kiszemelték a kis fát, ha kocsival, szekérrel arra jártak, gyorsan
földobták, vagy sötétben elgyalogoltak érte. Máskor csak fenyõágakhoz jutottak. A legényeknek május
elsejére, májfának viszont az erdõkerülõ szokott adni egy, általa kiválasztott sudár fenyõfát. A legények
a jogszokás alapján erre számítottak is.

A falu népe óvakodott az erdei lopástól, nem csak a büntetés, hanem a munkalehetõség, a napszám-
ba hívás elvesztése miatt is.

Közvetlenül a II. világháború után viszont mindenki vitte az erdõrõl azt, amire szüksége volt.

Jogi szabályozás és jogkövetkezmények

A lopással kapcsolatban a vizsgált korszakban több mint két tucat magasszintû jogszabály született
és hatályosult.

A központi jogszabályon túl a végrehajtásról további miniszteri rendeletek, valamint helyi jogsza-
bályok, helyhatósági szabályrendeletek kerültek megalkotásra. A jogforrások közé tartozott még a szo-
kásjog és jelentõs befolyással bírtak a jogszokások. Az ítélkezõ szervek gyakorlata tekintetében irányt
mutattak a Kúria egyes ítéletei.

A jogi szabályozásból még a kutatás szempontjából érdekes rendelkezések, valamint az ítélkezési
gyakorlat ismertetésére sincs itt lehetõség, bár az elemzést elvégeztem. Nagyon röviden mégis utalok
néhány elõírásra. A sárkeresztesi közösség tagjai által elkövetett lopás általában kihágásnak minõsült.
Igen ritkán bûncselekménynek, azon belül vétségnek vagy bûntettnek. A 12 éven aluli gyereket a tör-
vény nem büntette, a 12–16, majd 12–18 életév közötti fiatalkorút is csak akkor, ha a szükséges belátási
képessége megvolt. Az eljáró hatóságok kihágásnál a járási fõszolgabíró, illetve a községi bíróság (bí-
ró, egy elöljárósági tag, a jegyzõ vagy helyettese) voltak. Vétség esetén a járásbíróság, bûntettnél a tör-
vényszék hozott ítéletet.

Érdemes megvizsgálni a normasértés után alkalmazott következményeket. Elsõsorban a szankció-
kat, de a pozitív tartalmú jogkövetkezményt is. Továbbá azt is, ki alkalmazta az egyiket vagy a másikat.

A lopást követõen, amennyiben az elkövetõ személyére fény derült, szankcionálhatott:
a) a tulajdonos vagy a birtokos,
b) a közösség vagyis a közvélemény,
c) a hatóság, mely lehetett közigazgatási, vagy lehetett a bíróság.
Ad. a) A tulajdonos vagy a birtokos szankciója a lopás cselekményére többféle lehetett. Befolyásol-

ták õt többek között egyéni tulajdonságai, saját körülményei, a helyi jogszokások és a törvények bizo-
nyos mértékû ismerete. Ha nem derült fény a tolvaj személyére és kisebb volt a kár, úgy egyszerûen tu-
domásul vette azt, vagy bosszúsan legyintett: „Legyen vele boldog!” Nagyobb kárnál, súlyosabb sére-
lemnél szitkozódott, megátkozta a tolvajt: „Száradjon le a keze!” Különösen nõk nyilvánultak meg az
utóbbi módon. Ha kiderült az elkövetõ személye, különbözõ következmények merülhettek fel: gyerek-
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nek, suhancnak, legénynek, tehát gyereknek és fiatalkorúnak elnéztek bizonyos kisebb lopást. Ugyan-
õket más esetekben vagy más személyek már tolvajnak tekintve megszidták, utánakiabáltak, a szülõk-
nek szóltak. A gyerek, ha megfogták, az önbíráskodás jegyében testi fenyítést is kaphatott: pofont vagy
verést. A felnõtt tolvajra rászóltak, keményen figyelmeztették, összevesztek vele, haragot tartottak, a
többi nem köszönt neki. Elõfordult, hogy a tulajdonos és a tolvaj összeverekedtek. Volt eset, mikor a
sértett megbosszulta a tolvajlást, maga is lopással vagy más kártétellel. A hatósághoz csak kivételesen
fordultak, még az is gyakoribb volt, hogy visszalopták a dolgot. A nõk lopását szigorúbban ítélték
meg.6 Ugyanakkor másképp járt el a tulajdonos, ha férfi volt, másképp, ha nõ.

Ad. b) A közösség vagyis a közvélemény szintén különbözõképpen reagált. Volt úgy, hogy elnézte a
cselekményt, megbocsájtott, nem szankcionált. A közösség által alkalmazott joghátrány többféle lehe-
tett. A tolvajt kibeszélték, hiresztölték, megszóták, tehát negatívan ítélték meg. A közösség tagjainak
mindegyike igyekezett tõle távoltartani magát. Megszakították vele a kapcsolatot. Vagy éppen megver-
ték a tolvajt. A legsúlyosabb szankció a kiközösítés volt, melyhez a tolvaj elköltözése párosulhatott. A
közvélemény az ittas állapotot enyhítõ körülménynek tekintette és eszerint szankcionált. Ezt még
1948-ban a törvényi szabályozás (Bn. 3.) is erõsítette.

A közösségi szankciók beleillettek a közvélemény büntetések országosan érvényesülõ rendszerébe.7

Alkalmaztak azonban néhány, a szakirodalom által ki nem emelt szankciót is: a közösségi verést, a lo-
pott tárgy visszavitelére kötelezést.

Ad. c) A hatóságok minél távolabb voltak a faluközösségtõl, annál inkább az állam által alkotott jog
szerint jártak el. Mivel a parasztemberek ritkán fordultak hozzájuk, így csak nagyobb sérelemnél, vagy
hivatalbóli észlelésnél folytattak le eljárást. A helyi hatóságok körében különösen kialakulhatott, érvé-
nyesülhetett törvényrontó gyakorlat, illetõleg helyi jogszokás. A megszégyenítést szolgálta, hogy a
csendõrség vagy az elöljáróság a tolvajt a lopott tárgy vitelére kötelezte vagy a lopott tárgynak a tulaj-
donoshoz történõ szállítására. (Az utóbbit a közösség is érvényesítette.) A helyi közigazgatás, az elöljá-
róság, különösen a bíró és a jegyzõ, a jogalkalmazás során meglehetõs szabadossággal járt el. A törvé-
nyek elõírásait kisebb súlyú cselekményeknél mérsékelten tartotta be. Ilyen esetekben vélhetõen sza-
bályszerû eljárást sem folytattak le, írásbeli dokumentumot nem készítettek. Hanem anélkül vagy a kár
megtéríttetése mellett szidták meg a lopás elkövetõjét, illetve szabtak ki rá közmunkát. Az így kialakí-
tott jogszokás ugyanakkor kapcsolódást mutatott a törvényekhez. A község számára hasznosnak tartot-
ták a közmunkára kötelezést, melynek némi megszégyenítõ jellege is volt

Ez az összetett, bonyolultnak tûnõ, részben egymással párhuzamos rendszer békeidõben hatéko-
nyan, jól mûködött. Az is életszerû volt, hogy nem mindig szankcionáltak. Nyilvánvaló, hogy a rend-
szer nem volt mindig következetes. Eredményességét mégis bizonyítja, hogy a közösség tagjai alapve-
tõen nem loptak. A kevés számú lopás jórészt kis értékre történt. Csak a kirívóbb esetekben kellett a
közigazgatási hatóságnak, ritkán a bíróságnak eljárni, és ilyenkor is érvényesült a közvélemény bünte-
tése.

Amennyiben a szolgabíró vagy a bíróság járt el, az eljárás lényegében jogszabályszerûen folyt. A
hegyõr vagy a csõsz (mezõõr) a falun kívülrõl érkezõ tolvajjal szemben fellépett. Községbeli elkövetõ-
vel szemben is általában, de esetenként csak észlelte a szerény mértékû termés- vagy terménylopást,
ami fölött szemet hunyt. Esetleg szólt a felnõtt elkövetõnek, hogy látta ám a cselekményt, vagy felszólí-
totta az elkövetõt: máskor ne tegye! Ezzel törvénysértõen kötelezettséget szegett, egyidejûleg a másik
személyt lekötelezte maga mellett.

A közvélemény szankciója mellett létezett a pozitív jogkövetkezmény is. Ezt tipikusan a közösség
alkalmazta, az egyén véleménye mellett ez is minõsített, aztán a közösség tagjai igazodtak hozzá.
Rendes embernek, böcsületes embernek tekintették azt, aki nem lopott, akire valamit rá lehetett biznyi.
Az ilyen személlyel szívesen tartottak emberi kapcsolatot, kötöttek jogügyletet, dícsérõleg szóltak róla.
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már Szent István borzasztóbbnak és visszataszítóbbnak tartotta, mint a férfiakét. I. törvénykönyve 31. cikke-
lyében eszerint rendelkezett. Bartorieck Emma: Szent István törvényeinek XII. századi kézirata. Az Admonti
Kódex. Budapest, 1935. 56.

7 Angyal Pál elméleti közelítése, Szendrey Ákos példaanyaga nyomán Tárkány Szücs Ernõ rendszerezte a köz-
vélemény büntetéseket. (Magyar jogi népszokások. Budapest, 1981. 782, 796.) Az eredményeket tovább gaz-
dagította Nagy Janka Teodóra: A „Janus-arcú” megszégyenítõ büntetések. (Vajna Károly emlékezete.). Bör-
tönügyi Szemle 2012/2. 79–90.



Jogismeret, jogtudat, jogkövetõ magatartás
A sárkeresztesi parasztemberek gyerekkoruktól, neveltetésüknél fogva tudták, hogy a lopás tilos. A

felnõttek a tételesjogi szabályozás alapjaival tisztában voltak, rendszerint jogkövetõ magatartást tanúsí-
tottak. Lényegében tudták a lopás viszonylag egyszerû fogalmát. Ismerték, hogy különbség van a bûn-
cselekmény és a kihágás között, ahol is a választóvonalat az ellopott dolog értéke képezte. Egyesek ar-
ról is hallottak, hogy ezen túl más körülmény is minõsíthetett egy elkövetési magatartást bûncselek-
ménynek. Tudták, hogy a súlyosabb megítélés alá tartozó cselekmény szankciója börtön vagy
pénzfüzetés. A büntetésvégrehajtás fokozati különbségével azonban nem foglalkoztak. Természetesnek
vették, hogy helyben a pénzbüntetés helyett közmunkára kötelezés lehet a joghátrány. Részben ismer-
ték a gyerekkorra, fiatalkorra vonatkozó szabályokat. Tudták azt is, hogy a gyerek a törvény szerint
nem büntethetõ, ám a fiatalkorút illetõen bizonytalanok voltak. A fiatalkorúakkal szembeni intézkedé-
sek némelyikérõl hallottak, sõt, a javítóintézettel saját engedetlen gyereküket is fenyegették a szülõk,
különösen az anyák. Lényegében tisztában voltak az eljáró hatóságokkal, bár a részletesebb hatásköri
szabályok kívül maradtak érdeklõdési körükön.

Az ismeretek nagyságában, mélységében azonban különbségek voltak. A férfiak e téren többet tud-
tak, mint a nõk, a parasztcsaládokban mind a törvényt, mind a jogszokásokat illetõen több ismeret hal-
mozódott fel, mint a cselédek körében. Az állam által alkotott szabályokról a paraszti közösségben leg-
tájékozottabbak a módosabb gazdák közül kikerülõ bírók, elöljárósági tagok, meg a szegényebb sorsú,
õrzést végzõ személyek voltak. Alapos ismerettel rendelkezett a jegyzõ és a csendõrörs tagjai. Lénye-
gében ismerte a szabályokat az uradalmi fõjegyzõ is.

A parasztság magatartását a hatályos törvényeknél jobban befolyásolta a helyi jogszokás, mely nagy
hasonlóságot mutatott az országos gyakorlattal. Az eltérések inkább az arányokban és a részletekben
mutatkoztak meg.

Gelencsér József
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HÍREK

Székely közösségi ház Szekszárdon
Bukovinai székely közösségi házat avattak 2016. június 18-án Szekszárdon, a székelyek Bács-

kába érkezésének 75. évfordulóján. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelõs helyettes államtitkár
az átadáson mondott köszöntõjében hangsúlyozta: nincs a magyarságnak még egy olyan csoportja,
amelynek annyiszor kellett megtapasztalnia az állandó üldöztetést, mint a bukovinai székelység.
Emlékeztetett: az 1764-es madéfalvi veszedelem után elõször Moldvába, majd Bukovinába kerül-
tek, ott érte õket Magyarország hazahívó szava. Az utolsó vasúti szerelvény, amely a Bácskába
szállította õket, 1941 júniusában érkezett meg. Nem sejtették, hogy néhány éven belül azt az ottho-
nukat is el kell hagyniuk. „A székelyek magukban hozták Bukovinából azt a lelki örökséget, amit a
székelységükhöz, magyarságukhoz való szüntelen ragaszkodásuk jelent” – mondta az államtitkár.
(MTI)

F

Nemzetközi kutatóintézete lesz az Árpád-háznak
Több mint ötmilliárd forintos keretösszeggel elindult az Árpád-ház program operatív része –

jelentette be Hoppál Péter, az Emberi Erõforrások Minisztériuma kultúráért felelõs államtitkára a
székesfehérvári Nemzeti Emlékhelyen 2016. június 22-én. A munkák ütemezésérõl kormány-
határozat született. A 2013 óta zajló elõkészítést követõ megvalósítási szakasz elsõ üteme 2018-ig
tart majd, és három nagy pilléren nyugszik. Létrehoznak egy nagy nemzetközi kiállítást, amely az
Árpád-ház Európában is párját ritkító teljesítményét igyekszik megmutatni szerte a világban.
Nemzetközi kutatóintézetet alapítanak, amely az Árpád-ház gazdag örökségét többnyelvû publi-
kációkkal a közvélemény elé tárná. A harmadik pillér pedig Székesfehérvárt érinti: komplex
városrehabilitációs program részeként a volt Köztársaság moziból látogatóközpont jön létre,
onnan indulva egyfajta kulturális körút épülne ki. (MTI)



„Szabadulás nélkül”
Az Érd és környékérõl a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcolt honfitársaink emlékére rendezett

tudományos elõadóülés után a Magyar Földrajzi Múzeumban e sokatmondó frappáns címmel nyílt meg
2015. október 21-én egy idõszaki tárlat. Kurátora Lendvai Timár Edit, a múzeum munkatársa volt. A ki-
állítást az országosan is kirívó számú, mintegy 3 ezer fõ elhurcolt miatt különösen indokolt volt Érden
megrendezni. Az elszenvedõk közül ugyan már csak kevesen élnek, de a rokonok, akik nagy számban
jelentek meg a rendezvényen, nagyon hálásak voltak, hogy végre õszintén szólhattunk szeretteik meg-
hurcolásáról, szenvedéseirõl, értelmetlen halálukról. Érden 1945. január 6-án házakból, majd 8-án a vá-
sártérre kirendelve a környék munkaképes, 16–60 éves férfilakosságát málenkij robot és bumáska (iga-
zolás) ürügyével tõrbe csalva orosz katonák elhurcolták. Sorsuk szovjet hadifogolytáborokban való
többéves sínylõdés, halál vagy megbetegedés, testi-lelki megrokkanás lett. Kálváriájuk tudományos
megvilágítása és az elõttük való tiszteletadás, erkölcsi kárpótlás volt a konferencia és kiállítás célja.

A múzeum munkatársain kívül rangos elõadók ecsetelték a téma különbözõ oldalait. Kiemelkedett
közülük dr. Bognár Zalán történész „Málenkij robotra” hurcolás a Kárpát-medencében címû elõadása.
Más helyekrõl, Ceglédrõl (dr. Jójárt György), Tápiószentmártonból (dr. Dusek László), Tárnokról (dr.
Muskovics Andrea) is érkeztek elõadók, akik az ottani eseményekrõl beszéltek, ezáltal a konferencia
országos jelleget öltött. Az elõadások kiadványban történõ megjelentetését is tervezik.

Történelmi összefüggésekbe állítva a helyi eseményeket, az elõadások rávilágítottak az elhurcolá-
sok feltételezett okaira (Budapest ostromának elhúzódása miatt a védõsereg és hadifogoly létszám fel-
nagyítása civilek pótlásával Malinovszkij marsall részérõl, oroszországi munkaerõhiány pótlása, élõ
erõvel való kárpótlás, büntetõ szándék, túlkapás stb.). Bemutatta a kiállítás az orosz lágerek rendszerét
és a magyar áldozatok elhurcolásának útvonalát Baján, Temesváron át az oroszországi táborokig. Utalt
a kiállítás az oda vezetõ út során különbözõ betegségekben, pl. tífuszban elhunytak nagy számára is.

A kiállítás másik része visszaemléke-
zések és fotók, tárgyi anyagok alapján
mutatta be a táborok sanyarú életkörül-
ményeit. A visszaemlékezõk leírásaiból
kitûnt, hogy mínusz 30–40 fokos hideg-
ben kellett dolgozzanak, fûtetlen barak-
kokban aludniuk, jóformán csak üres
vagy káposztával, lucernával, csalánnal,
borsóval ízesített levest, esetleg here-
pörköltet fogyasztva kellett túlélniük a
többéves fogságot, amely alatt tetvessé-
güktõl sem tudtak megszabadulni. Sokan
súlyos betegen tértek haza, és nem sok-
kal késõbb itthon hunytak el. Belógatott
lepleken próbálták a rendezõk a fogságba
kerültek neveit teljességre törekvõen felsorolni. A látogatók aktivitására is számítva gyûjtõláda várta az
elhurcoltak neveit kiegészítõ rokonok információit, adatait.

Egy tablón a szabaduláskor kiadott dokumentumokból láthattunk egy kollekciót (orosz, magyar
nyelvû közigazgatási iratok, pártértesítések, orvosi igazolások, levelezõ lapok stb.). Végül bemutatta a
kiállítás azokat az emlékmûveket, amelyeknek helyben vagy távolabb érdi vonatkozásaik vannak. Jel-
lemzõ, hogy a legkorábbiakat – még az 1990-es rendszerváltozás elõtt – az egyházak keretén belül állí-
tották, a hivatalos önkormányzati vagy egyéni emlékmûvek csak késõbb jöhettek létre.

A vendégkönyv megható bejegyzései tanúsítják, hogy a kiállítás, amely a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával készült. A nagy érdeklõdésre való tekintettel az eredetileg idõszaki kiállítást a múzeum
állandóvá minõsítette.

Kovács Sándor
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Részlet a kiállításból



Hány Békés megyei települést említ
a százdi alapítólevél?

Mintegy 950 évvel ezelõtt, 1067 körül foglaltatta írásba Aba nembeli Péter ispán (comes) a Szûz
Máriának szentelt százdi (Zasty; Zazty) apátság létesítésérõl szóló alapítólevelét. Ez az okirat mára már
csak átirat formájában maradt ránk,1 amit 1267-ben IV. Béla (1235–1270) király adott ki a kolostor pat-
rónusa, Aba nembeli Artolf fia, Prügy (Pued) ispán2 kérésére. Létezik olyan föltevés, miszerint a Képes
Krónika Salamon (1063–1074) király és Géza herceg közötti, 1074 elején vívott kemeji csata leírásá-
ban szereplõ „Salamon Péter nevû vakmerõ” vitéze, akit „ebben az ütközetben a Vecellinus nemzetség-
bõl való Márton fia, Opus, a híres vitéz párviadalban legyõzte”,3 azonos a százdi monostoralapító Pé-
terrel.4 Ennek azonban ellentmond a krónika folytatása, melyben az áll: „a gyõzelem után a király
Thoroydnál [Tokaj] átkelt a befagyott Tiszán, és Péter fiának udvarházánál szállt meg”.5 Az alapító
ugyanis – miután nem volt fiú utóda6 – örökösként csupán Magna nevû lányát, illetve annak fiát említi
az oklevélben.7 Más elképzelés szerint az alapító Aba Sámuel (1041–1044) király testvére volt,8 amit
akár alá is támaszthatna – ez esetben egy hajlott korú ember – okiratának néhány végrendeleti jellegû
eleme. Mégis hihetõbb inkább az – miután õ rendelkezett az Árpád-házi anyja vélhetõen jegyajándékul,
esetleg leánynegyedként kapott Pest környéki birtokai fölött is –, hogy õ valójában a kavar törzsfõbõl
lett uralkodó gyermeke volt,9 aki a szabolcsi várbelieknek tett adományából kiindulva, akár szabolcsi
ispán is lehetett.10 Az alapító kilétét illetõ bizonytalanság ellenére annyi leszögezhetõ: az Abák a nem-
zetségek sorában az elsõk voltak az apátságok állításában. Aba Sámuelhez kötõdik Sár (Abasár) – ahol
el is temették – és Debrõ (Feldebrõ) monostora. A folytatást az 1067 körül, Péter által emeltetett százdi
jelentette, amit az utódok jóvoltából még követett a széplaki és a prügyi is.11

A korstílus szerint feltehetõen nyugati tornyos, háromhajós templom lehetett a százdi is,12 ami kie-
gészült a kolostorszárnnyal. A szerzeteseket a kor szintjéhez képest gazdagon ellátta az alapító „szántó-
földekkel, legelõkkel, rétekkel, föld- és szõlõmûvesekkel, szarvasmarhákkal, juhokkal, igavonó barmok-
kal, disznókkal, méhekkel és a többi szükséges dolgokkal”. Majd hozzáfûzi: „Mi hárman, testvérek fal-
vakat birtokoltunk, s ezeknek harmad részét, amely engem illet, teljes egészében ennek a monostornak
adományoztam.” Szám szerint 20-at, amelyek vagy õsi jogon illették meg õt, vagy pedig Salamon ki-
rálytól és Géza hercegtõl nyert új szerzeményei voltak. Olykor megosztva egy-egy birtokrészt juttatott
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még Magna nevû lányának és annak Heche (Hecse) nevû fiának, valamint a rokonainak és a szabolcsi
várnépeknek is.13 Összesen így 22 birtok fölött rendelkezett.

A Salamon király, Géza és László hercegek, Dersy (Derzs/Dezsõ) esztergomi érsek,14 Jeromos és
Elek püspökök, Rodovan (Radvány) nádorispán, továbbá nyolc ispán által tanúsított alapítólevél15 szá-
mos értékes adattal szolgál. Nemcsak történelmi ereklye, hanem értékes nyelvemlék is, hisz számos te-
lepülés elsõ írásos említése is megtalálható benne. Mivel az akkori írástudó papok-szerzetesek csak
nagy nehézségek árán tudták leírni a latinra szinte lefordíthatatlan magyar hely- és személyneveket, ez
alaposan megnehezítette az azonosításukat. E téren azonban napjainkra mind hitelesebb kép kezd kiraj-
zolódni. Néhány esetben viszont megfigyelhetõ, hogy az alaposabb vizsgálódást nélkülözve, jobbára
csak az alaki hasonlóság alapján mondják el egy-egy településrõl, hogy azt az 1067 körül keletkezett
százdi alapítólevél említi.

Az azonosítás nehézségét mindenekelõtt maga Százd példája érzékelteti. A Szent Benedek-rendi ko-
lostor emléke ugyanis olyannyira elenyészett, hogy már a XIX. században hosszas viták folytak arról:
hol is állhatott. Ebben közrejátszott az is, hogy hajdan több Százd nevû falu létezett. Így pl. a Léva kör-
nyékén lévõ Százd (1261: Zazd, jelenleg szlovákiai Sazdice), ahol a XIII. században premontrei kolos-
tor épült;16 vagy a Zagyva vizétõl kerített, a Bicske nemzetség birtokában állt Százd (Zazth),17 ma
Újszász. Fényes Elek 1851-ben Tiszakeszivel kapcsolatban említette, hogy: „A Tálló tó felett meglehe-
tõsen emelkedett dombon állott hajdan Százd falu, melynek templom s épületromait az ekék ma is fel-
szaggatják.”18 1870-ben viszont míg Haan Lajos Zastyt Újszásznak vélte,19 addig Foltin János
1883-ban egy egész könyvet szentelt annak, hogy a százdit a szabolcsi nagyhalászi monostorral azono-
sítsa.20 Nyilván ez utóbbi is közrejátszott abban, hogy az 1900-ban megjelent Szabolcs vármegyérõl
szóló monográfiában említették a – tévesen Gutkeled nembelinek mondott – Péter ispán alapította
százdi monostor történetét.21 Borovszky Samu azonban 1909-ben – immár Aba nembelinek nevezve az
alapítót – úgy írja, hogy hajdan Tiszakeszi mellett létezett Százdmonostora.22 A Borsod-Miskolci Mú-
zeum 1922-es, és Lengyel Andor 1935-ös ottani ásatásai23 után az egy kora középkori település és egy-
ház maradványait észlelõ Balás Vilmos 1965-ben végzett feltárását24 követõen vált mára a legelfoga-
dottabb nézetté, hogy a százdi apátság a Tiszakeszitõl 2 km-re lévõ Százdi-sziget területén állhatott.25

Az adománybirtokok közül elsõként említett prédium, Scenholm biztosan azonosítható a Heves me-
gyei Szihalommal.26 A leírás szerint délebbre található Fancsalmezõ prédiuma (Fonsol Fenerie) és a
Nagykerek-erdõ (Nogkereku). A következõ prédium az Ondava partján fekvõ Szürnyeg27 (Scyrnik; ma
a szlovákiai Sirník). A legnagyobb birtoktestet a tiszántúli Hortobágy (Chartybak) falu jelentette.28 En-
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nek szomszédságában áll Tiszacsege (Ceda), mely falu földjét fele-fele arányban megosztva kapta az
apátság és az alapító Magna nevû lánya. Ennek közelében terülhetett el az unokájára hagyott
Fancsal-föld (terra Fonsol). Majd a mára Gávavencsellõ részét képezõ Vencsellõrõl (Wensellev) szól
az oklevél, melynek földje nagyobbik részét Péter ispán rokonai, a kisebbiket a közeli szabolcsi
(Zobolchy-i) vár népei kapták. Újabb adomány a szabolcsi várbirtokot jelentõ Timár (Tymar), valamint
Rakamaz (Rakamoz) közötti Vencse (Wense) nevû föld is a Tokajról (Kuurew) Szalacs (Zoloch, jelen-
leg a romániai Sãlacea) felé vezetõ nagy út mellett.29 A Szerencs melletti Bekecs (Bekech) földje utáni
újabb prédiumok: a felsõ-tiszai Dombrád (Damarad), Hajdú-Biharban a Hajdúböszörményhez tartózó
Pród (Prouod) és a Felsõ-Tisza mentén található Zsurk (Suruk). Ezeket követi a szamosháti, szolgáltató
népek lakta Kisszekeres (Zekeres) és a nyírségi, szintén prédium, Levelek (Leveluky). A monostortól
nagyobb távolságban lévõ adományok: a mára Budapest kerületeit képezõ Rákoscsaba (Chabarakusa)
és az egykori településre emlékeztetõ Gubacsi utat magában foglaló Pesterzsébet (Gubach), illetve a
délebbre elhelyezkedõ Alsónémedi (Nywyg) prédiumok.30 Innen ismét a Tisza vidékére tér vissza a fel-
sorolás: elõbb Taktaszada (Zalda) prédiumot, majd – Ladan, más közlés szerint Lodan31 (olvasata:
Ladan) és Scegholm (olvasata: Szeghalm) prédiumok után – utolsóként említik a vélhetõen mára
Sajószentpéterhez tartozó Dusnokpuszta (Dusnuky) nevû egykori falut.32

Az alapítólevélben szereplõ Bekech, Ladan és Scegholm településekkel kapcsolatban kell megemlí-
teni, hogy a megye történetírásában ezeket a településeket Békésbe tartózók közé sorolták. A gondolat
Haan Lajostól származik, akinek 1870-ben megjelent mûvében a százdi alapítólevéllel kapcsolatban ol-
vasható, hogy a Körösök vidékérõl „Békés, Ladány [Körösladány], Szeghalom egy részét Péter gróf a
zásty apátságnak adományozta.”33 Körösladánnyal kapcsolatban jegyzi meg: „Elsõ tudvalevõ birtoko-
sa és így a Nadányiaknak egyik valószínû õse volt a fõispánok közt már említett Péter gróf, ki a zásty
apátságot alapítván 1067 eszt. erre ruházta ladányi birtokának egy részét is, nevezetesen öt halastavat
és hét ekényi földet. Az alapító levélben még pusztának (praedium) neveztetik.”34 Szeghalommal kap-
csolatban pedig megjegyzi: „Az okmányban Szeghalom pusztának neveztetik, de másrészt említtetnek
lakói is, kik a zástyi apátságra évenként némi adót voltak kötelesek fizetni.”35

A Haan Lajos szerint Békés megyeinek tartott települések közül míg Bekech ’terra’, azaz ’föld’
megjelöléssel fordul elõ az alapítólevélben, Scegholm és Ladan ’praedium’-ként szerepel.36 A prédium
azonban a XI. században nem pusztát, hanem olyan majorságszerû földesúri gazdasági telepet, üzemet
jelölt Magyarországon, melyet a földesúr maga tartott fenn, ahol saját eszközeivel folytatott mezõgaz-
dasági termelõmunkát alapjában véve rabszolga-szolgaállapotú vagy legalábbis rabszolgaeredetû mun-
kaerõvel.37 Az pedig, hogy Péter ispán a Nadányiak õseként Békés, Körösladány és Szeghalom birtoká-
ban lett volna 1067 táján, nehezen valószínûsíthetõ. A Nadányiak Borsa nembeli felmenõi ugyanis csu-
pán 1245–1247 körül nyerték el Körösladányt.38 Szeghalmot viszont csak 1642. december 6-án, Csáky
Istvántól vette zálogba 700 tallérért Nadányi Mihály.39 Békésen pedig a nemzetségnek, illetve család-
nak sohasem voltak jószágai. Az alapító sem lehetett Borsa, sem Gutkeled vagy más nembeli, hisz az
1267-es átirat új bevezetõ indoklásából világosan kitûnik, hogy a százdi monostor feletti kegyúri jogot
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Aba nembeli Prügy ispán gyakorolta,40 ami a nemzetség, a család tulajdon- és átörökíthetõ jogát (ius
proprium et hereditarium) képezte.41

A haani elképzelés leggyöngébb láncszemét Bekech Békéssel való azonosítása jelentette. Maga a
szerzõ úgy mutatja be, hogy: „Békésmegyének legrégibb és a hajdankorban kétségen kívül legtekinté-
lyesebb helye, mint melytõl az egész megye nevét kapta.” A megye elsõ székhelye és maga „A vár a leg-
régibb idõkben a korona birtoka volt s jó védelmi állapotban tartatott.”42 Ezek után úgy véli, hogy Géza
herceg kiszakított egy részt Békés földjébõl, amit Péter ispánnak, õ viszont a százdi monostornak ado-
mányozott. Igazolásul pedig az Alföld síkján elhelyezkedõ településre rá kívánta erõltetni43 az alapító-
levél dombos, völgyekkel tagolt, gyógyvizekrõl és egy nagy hegyrõl szóló határleírását.44 Ez azonban
már a XIX. század vége felé elutasításra talált, rámutatva, hogy az valójában Bekecsre vonatkoztatha-
tó.45 Itt húzódik ugyanis a Szerencsi-dombság öt egymással párhuzamos, észak–déli irányú, völgyekkel
tagolt dombsora,46 miként ismert még a gyógyhatású sósvize és iszapfürdõje is,47 ami a XIX. század vé-
géig mûködött. Az okirat „nagy hegyre” („magnum montem”) való utalása pedig – amit Haan Lajos a
békési „feltünõ magasságú vásártéri halomra” vetített48 – valójában a Bekecs északi oldalán magasló
Nagy-hegy (516 m), amit a helybeliek Bekecsi-hegynek hívnak.

Haan Lajos mûve után 1896-ban született meg Karácsonyi János monográfiája, amelyben már
egyetlen Békés megyei települést sem nevezett meg a százdi monostor tartozékaként. A XX. században
aztán ismét a felszínre tört a haani gondolat, de már csak Körösladányra és Szeghalomra korlátozódva.
Borovszky Samu 1909-ben – Zemplén megyét kihagyva – úgy közli, hogy az alapító „1067 körül Szent
Benedek itt [Százdon] tartózkodó fiait Borsod, Szabolcs, Békés és Pest vármegyében tömérdek birto-
kokkal gazdagította”.49 A köztudatban az elképzelés hihetõségét tovább fokozta, hogy Körösladány és
Szeghalom nemcsak az okiratban szerepel egymás mellett, hanem földrajzilag is szomszédosak. A
Haan Lajos nyomdokain járó Szeghalmy Gyula 1936-ban Körösladánnyal kapcsolatban azt írja: „Kora
egyivásu Szeghaloméval. Történetének fõbb eseményei is ugyanazok”,50 de a valóságban nagyon is elté-
rõ a múltjuk. Körösladányt a korai források mindig Nadan vagy Nadany alakban említik, mely helynév
szláv személynévi eredetû, de magyar névadású.51 Az elnevezés kizárólagosságára utal az is, hogy a
birtokközponttá váló település helynevérõl nyerte a Borsa nemzetség 1329-tõl Nadányi családnéven
feltûnõ ága is a nevét.52 A magyar nyelv történetében lejátszódó folyamat, az ún. lambdacizmus követ-
keztében, amikor is az ’n’ hang több esetben fölcserélõdött az ’l’ hanggal,53 elsõként csupán 1466-ból
ismert a település Ladan/Ladány alakban is felbukkanó neve.54 Körösladány helynevének ilyenféle vál-
tozása viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy különbséget tegyünk a Nadányból lett Ladány és az ere-
detileg is Ladan/Ladány nevet viselõ helynevek között, amelynek Györffy György szerint egy kavar
törzsnév,55 más vélemény szerint viszont a régi magyar Loudan, Laudanus személynév az elõzménye.56
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Mindenekelõtt ez irányítja a figyelmet arra, hogy fenntartással kell fogadni az alapítólevélben szereplõ
„Ladan/Lodan” Körösladánnyal való azonosítását.57

A történeti adatokból az deríthetõ ki, hogy Vata 1046-os pogánymegmozdulását követõen elnéptele-
nedett Körösladány királyi birtokba került. Oda az uralkodó vagy a herceg legkorábban 1048-ban, eset-
leg késõbb besenyõ fegyvereseket telepített le. Erre utal az a XVIII. századi átiratban fennmaradt ok-
irat, mely szerint 1245–1247 táján a Borsa nembeliek kapták a „Nadány nevû puszta egyházat, amely
egykor a besenyõké volt, [és] Békés megyében feküdt.”58 Vata bukása után – már Csolt nemzetségnevet
viselõ59 – utódai kezén hagyott birtokokat övezõ számos Besenyõ, valamint több törzsi helynevû fegy-
veres telep létesítését Vata maradékainak féken tartása, az uralkodói hatalom biztosítása indokolta, ami
szintén ellentmond annak, hogy Körösladány az Abák, ezáltal a százdi monostor kezére került volna.60

Miután pedig fegyveres teleppé vált, így semmi esetre sem lehetett prédium, ahogyan Ladant az okirat
említi.

Körösladány a tatárjárás után ismét elnéptelenedett. Ennek elõzményét abban kereshetjük, hogy a
fegyveres szolgálattal tartozó besenyõk már a XI. században a nádorispán fennhatósága alá kerültek.61

Minden bizonnyal a körösladányiak is ott pusztultak 1241-ben az õket is hadba hívó Tomaj nembeli Dé-
nes nádor vezetése alatt álló, a Vereckei-hágót (Orosz-kaput) védõ csapatok soraiban, akik az utolsó
szálig elvéreztek a betörõ Batu kán vezette fõsereggel szemben.62 A tatárjárás idején tehát újfent lakat-
lanná vált Körösladányt és környékét a dúlást követõ néhány év múltán szerezte meg a Borsa nembeliek
egyik ága, a Nadányiak õsei.63 Ez azért is érdemel figyelmet, mert a tatárjárás idõszakában pusztulha-
tott el a százdi monostor is, ami Prügy ispánt arra késztette, hogy az alapítólevelet 1267-ben megújíttas-
sa. Nyilván azzal a célzattal, hogy az apátság birtokait kegyúri jogon visszaszerezze.64 A források
ugyanis a személye által képviselt Aba nembeli Bodrogkeresztúri ágat, valamint a velük rokon Debrõi
ágat még 1352-ben is úgy nevezik meg mint a százdi és a késõbbi alapítású prügyi monostor kegyura-
it.65 Ezek ismeretében pedig joggal vetõdik fel a kérdés: ha az Abák tulajdonában állt Körösladány, ak-
kor miért nem õket erõsítette meg annak birtokjogában az uralkodó, IV. Béla, miért egy új nemzetséget.

Györffy György történeti földrajza, amely nem említi Körösladányt a százdi adománybirtokok kö-
zött, Szeghalom esetében már csak föltételesen szól annak lehetõségérõl: „1067-ben [Aba nb.] Péter is-
pán feltehetõleg ezen Szeghalom birtokot adta a százdi apátságnak.”66 Kristó Gyula viszont, aki szintén
kihagyja Körösladányt, Szeghalmot egyértelmûen Aba, illetve százdi adománybirtoknak mondja: „Pé-
ter 1067 körül alapított százdi monostorának adományozta a Békés megyei Szeghalmot. Szeghalom
nyilván nem lehetett Péter comes õsi szállásbirtoka, hiszen 1046, Vata bukása után a békési terület –
mint általában a lázadó vezérek domíniuma – a király kezébe került, s tõle kaphatta Péter Szeghalmot,
aki továbbadományozta azt az egyháznak.”67

Az Abák részére történt adományozás azonban egyszerû fikció az alapítólevélben szereplõ
Scegholm helynév alapján, amit nem támasztanak alá valós adatok. Forrásokkal igazolható ugyanis,
hogy még a százdi monostor fönnállása idején Szeghalom a Smaragd nemzetség tulajdonába került.
Birtoklásának kezdetét 1208-ra tehetjük, amikor Smaragd bihari ispán volt. Az utóda, Smaragd nembeli
Egyed ispán pedig 1258-ban a zsámbéki premontrei kolostornak adományozta a szeghalmi Körös mel-
léki földeit, a kúriahelyét és a körösi malomhelyét, de a település többi részén Smaragd nembeli
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Sumrakus (Somrákos) fiai, a geregmezei Veérek még 1330 körül is birtokosok voltak,68 miként a vele
egy birtoktestet képezõ Csökmõn, Irázon és Bökényen is.69 1398-ban aztán pártütésben való részvétel
miatt elkobozta tõlük Zsigmond (1387–1437) király a szeghalmi uradalmat, amit 1405-ben Maróti Já-
nos macsói bánnak ajándékozott.70 Mindezek ismerete viszont alapjaiban kérdõjelezi meg az Abák itte-
ni birtoklásának lehetõségét is.

Az alapítólevél a kolostornak juttatandó adományt is részletezi Scegholmmal kapcsolatban: „Szol-
gákat rendeltem, akiknek szolgálata ez lesz: minden évben adnak két ökröt, négy köböl bort – adtam
ugyanis szõlõt szõlõmunkással együtt –, mindenki négy köböl sert, 10 kenyeret, egy tyúkot és két telek
egy libát.”71 A rendelkezésben a legfurcsább a borról, a szõlõmunkásról szóló rész. Hisz a XI–XIII. szá-
zadra kezdtek körvonalazódni azok a vidékek, amelyek kiváló borokat teremtek.72 A természeti adott-
ságai miatt Szeghalom – ahol csak a XVIII. századtól ismert a szõlõmûvelés meghonosodása73 – nem
tartozott ezek közé. Ez újabb kérdést vet föl, hogy akkor miért éppen a Sebes-Körös mentére küldte vol-
na a vincellérét Péter ispán.

A haani gondolat és azt valamilyen mértékben elfogadó követõinek véleménye egyháztörténeti
szempontból is ellentmondásba ütközik. A veszprémi, esztergomi, gyõri valamint az erdélyi egyházme-
gyék alapítását követõen Szent István (1000/1001–1038) király egyházszervezésének második hullá-
mához, az 1009 körüli idõre tehetõ a pécsi, kalocsai és a Szent János evangélista oltalmába ajánlott egri
püspökség fölállítása. Utóbbinak alapítását az uralkodó lánytestvére és a nádorispánná lett kavar törzs-
fõ, Aba Sámuel házasságkötésével lehet kapcsolatba hozni.74 Területe a kavar szállásokon túl kiterjedt
az ország északkeleti és az Alföld déli részeire is, Ajtony territóriumának határáig.75 Valószínû még az
is, hogy a késõbbi alapítású, de 1075-ben már biztosan létezõ váci püspökség területe kezdetben az egri
egyházmegyéhez tartozott.76 A Boldogságos Szûz Máriának szentelt bihari püspökség létrehozásával
kapcsolatban fölmerül, hogy Szent István uralkodása vége felé, esetleg Vata 1046-os pogánymegmoz-
dulása után szervezték önálló egyházmegyévé, illetve vármegyévé. Az adatok szerint az 1050-es évek-
ben – tehát a százdi monostor létesítésekor – már állt.77 A püspökség másodlagos alapításáról vall, hogy
nem ért az országhatárig, s hogy területét úgy szakították ki az egri egyházmegyébõl, hogy a Zaránd
megyei zsombolyai (pankotai) esperesség továbbra is az egri egyházmegye fennhatósága alatt maradt.78

I. András (1046–1060) király idején – tehát már a monostoralapítás elõtt – hat esperességbõl állt: a nyí-
ri/bihari, kalotai, homoródi (Biharban), békési, szeghalmi (Békésben), köleséri (Bihar és Zaránd között
megosztva). A szeghalmitól északra fekvõ, Berettyón túli szerepi részt viszont a késõbbi adatok a sza-
bolcsi esperességhez tartozónak mondják.79

Szükséges megemlíteni, hogy míg a királyi alapítású monostorok az esztergomi érsekség alá tartoz-
tak, addig a magánalapításúak az adományaikkal együtt annak az egyházmegyének a részeit képezték,
amelyben a kolostor feküdt.80 Százd az egri püspökség tartozéka volt. Ennek figyelembevételével Bé-
kés mellett, a Sebes-Körös menti Szeghalom sem lehetett százdi adománybirtok, hisz a bihari egyház-
megyéhez tartozó esperesi székhely volt, ahová a pápai tizedet is fizették. Ráadásul az alapítólevél sze-
rinti prédium sem lehetett, mert annál egy eperesi központnak jelentõsebb településnek kellett lenni.
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Ezt támasztja alá az is, hogy Békés vármegye körülötte fekvõ területét 1219-ben már „Szeghalom vidé-
kének” írják.81

A Békés megyei települések közül a tatárjárás után – ami százd romlását is okozhatta – így csak
azokról a falvakról hallunk, hogy visszakerültek az egri egyházmegyéhez, amelyeket a XI. században
ténylegesen odaadományoztak: Fejérem, Piski és Ketesd.82 A haani azonosításban szereplõkrõl azon-
ban nem szólnak ilyen adatok. Kizárólag a bihari, Szent László (1077–1095) király uralkodása alatt Vá-
radra költöztetett székhelyû püspökséghez fûzõdõ kapcsolatuk ismert, ahogyan Békés, Körösladány és
Szeghalom korai történeti adatainak jelentõs része is a Váradi Regestrumban található. Ebben
1222-ben, Nadan alakban említik elsõként Körösladányt, mely helynév Benjámin nadányi alesperes ne-
vében tûnik fel, aki egy jegyajándék perben mint poroszló járt el.83 Körösladány – a szeghalmi esperes-
séghez tartozó – alesperesi központtá válását a helybeli és a környéken letelepített besenyõk magyar
társadalomba való beillesztése, keresztény hitre térítése indokolhatta,84 aminek alapján ez a település is
törülhetõ százdi adománybirtokok vélt listájáról.

Ezek után joggal vetõdik fel a kérdés, hol helyezkedhet el Ladan, illetve Scegholm. Az Aba nemzet-
ség taktaközi és hegyaljai birtokviszonyait vizsgálva, a késõbbi okiratok alapján az akkorra már számos
ágra szakadt õsi nem egyik, az alapítólevelet megújíttató tagja, Prügy (Prud, Pued, Pud, Piud) ispán
1255-ben Bodrogkeresztúron lakott, s XIV. századi ivadékait is Keresztúrinak nevezték.85 Számos bir-
tokuk közül a Taktaközben, a Tisza mentén található Prügymonostora (ma Prügy) régtõl kezdve a kezü-
kön volt az Aba nembeli Debrõi ággal megosztva.86 Ettõl északnyugatra helyezkedik el Albénye (ma
Legyesbénye),87 mely két településsel képezett egy birtoktestet a közöttük elterülõ, százdi apátságnak
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adományozott Taktaszada és Bekecs. Ehhez kapcsolódott Prügytõl délre, a Tisza bal partján fekvõ Da-
da (Tiszadada), illetve a jobb parti Csobaj, melyek szintén õsi Aba birtokok voltak.88 Az utóbbival
szomszédos Ladány, azaz a mai Tiszaladány,89 aminek alapján nem lehet kétséges, hogy ez lehetett az a
Ladan prédium, amit a százdi bencések kaptak, melyet az alapítólevél mindjárt a közeli Taktaszada
után említ. Az írott forrásokban csak késõbb hallunk újból róla. Az 1332–1337. évi pápai tizedjegyzék-
ben mint az egri püspökség szabolcsi esperességének zempléni kerületéhez tartozó, Zemplénbõl Sza-
bolcs megyéhez csatolt egyházas helyként szerepel.90 (Az, hogy a váradi püspökség birtokába ment
volna át, tévedés. A váradi konvent 1351. évi oklevelében szereplõ Ladan nem Tiszaladány, hanem
Püspökladány.91)

Bodrogkeresztúrtól délkeletre kereshetjük az okiratban jól körülhatárolt Vencse nevû földet, tõle
északkeletre Vencsellõt (Gávavencsellõ része). Bodrogkeresztúrtól északra pedig a Bodrog partján
Szeg (ma Szegi), valamint a Bényei-patak melletti Felbénye (ma Erdõbénye) található, szintén régtõl
fogva voltak Aba jószágok. Ehhez illeszkedett Tuzsa és Kér (ma Abaújkér),92 melyekhez szervesen
kapcsolódott a Debrõi ág tulajdonában lévõ Pere, Szántó (ma Abaújszántó), Tállya, Rátka, és az Abák
Tarjáni ágától megszerzett Golop.93 Miként a birtokok elhelyezkedése, úgy a történeti adatok is azt tá-
masztják alá, hogy a két ágat egészen közeli vérkötelék fûzte egybe, ami miatt az Aba nem e két ágából
kerültek ki a százdi és prügyi apátság patrónusai. A Debrõiek csupán 1352-ben mondtak le a százdi és
prügyi monostor kegyuraságáról miután a Keresztúriak rájuk hagyták a debrõi völgyben lévõ javai-
kat.94 Ennek ellenére 1400-ban a nádor embere mégis Debrõi István mestert iktatta be a százdi monos-
tor birtokába, melyet még 1404-ben is említenek.95
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Mindezek után csupán Scegholm kérdése maradt nyitva. Mivel kizárólag olyan települést kell keres-
ni az említettek közül, amely az Abák tulajdonában volt, egyetlen lehetõségként nem gondolhatunk
másra, mint Szegre, azaz a jelenlegi Szegire (Sceg, Zegy96), amely a közelsége folytán az alapítólevél
Tiszaladány utáni felsorolásának is megfelel. A korai említés után a forrásokban csak késõbb felbukka-
nó település északnyugati oldalán található ugyanis az a településnévhez illeszthetõ „holm”, vagyis az
1,625 hektárnyi, ma Várhegynek nevezett domb, melynek legmagasabb tengerszint feletti magassága
292 méter, ami mára a világörökség részét képezi.97 A nevét arról a várról nyerte, amit valószínûleg a
tatárjárást követõen az Abák építettek oda, s ami 1315 és 1317 között Petenye fia Péter tulajdonában
volt. Tõle I. (Anjou) Károly (1301/1310–1342) király parancsára Ákos nembeli Mikcs bán foglalta el.98

Maga a település 1317-ben részben még egyházi tulajdonban volt, amikor is az egri káptalan megsze-
rezte az ottani bortized- és gabonadézsma-szedés jogát.99 Részben viszont az Abák is birtokosok voltak
benne, ugyanis 1327-ben a káptalan ítélkezett a Keresztúri család örökösödési ügyében.100 Ez a Szegha-
lom, vagyis Szegi ráadásul olyan vidéken fekszik, ami alkalmas volt arra is, hogy a lakói az alapítóle-
vélben kiszabott tartozások közül még bort is tudjanak szolgáltatni a monostornak, ahová az alapító
szõlõmunkást is rendelt. Ezt a bortizedrõl szóló adaton túl még XIX. század eleji leírás is alátámasztja,
mely szerint „a zsadányi [Hernádzsadány, jelenleg a szlovákiai �adaòa] és szegi borok legfüszeresebb-
nek tartatnak a hegyaljai borok közt”.101

Végül a címben föltett kérdésre, miszerint hány Békés megyei település neve szerepel a százdi alapí-
tólevélben, a föntiek alapján határozottan kijelenthetõ: egy sem. Ez a végkövetkeztetés egyben arra is rá
kívánja irányítani a figyelmet, hogy milyen bizonytalan és kényes dolog az, ha csupán a helynevekbõl
kiindulva kerül tárgyalásra egy település története, nélkülözve annak minden más adattal való egybeve-
tését. A köztudatba mélyen beívódott tévedések kijavítása ugyanis meglehetõsen hosszú idõt vesz
igénybe. Adott esetben immár másfél évszázadnál járunk.

Kazinczy István

Korabeli feljegyzések
a Koháry családdal kapcsolatban

Írásunkban a csábrági és szitnyai Koháryak közül a két István nevû családtaggal, apával és fiával kí-
vánunk foglalkozni, akik után értékes nyelvi emlékek maradtak fönn. Nem kívánjuk megismételni a ge-
nealógiákból ismerteket, csupán azokat az elemeket szeretnénk kiemelni, amelyek az õ életükkel kap-
csolatban fontosak voltak, s mindezeket kiegészíteni olyan adatokkal, amelyek új elemek, s kimaradtak
vagy pontatlanok az eddigi leírásokban. A két nyelvemlék között körülbelül ötvenévnyi különbség van.
Témájukban is teljesen eltérõek. Az elsõ egy leltári hagyaték I. István halála után, amely inkább nyel-
vészeti-nyelvtörténeti érdekesség. A másik pedig II. István naplója, amely inkább genealógiai szem-
pontból került elõtérbe a családi adatok pontosabbá tételéhez. Természetesen ez utóbbi is figyelemre
méltó adalék a kor nyelvi megismeréséhez, valamint a családtagok életérõl fennmaradtak kiegészítésé-
hez.

Koháry (I.) István 1616-ban született (apja báró Koháry Péter királyi személynök és hadvezér, anyja
Kazy Borbála).1 1657-tõl Fülek2 várának örökös várkapitánya, 1658-tól pedig Hont megye fõispánja
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96 Vende A. i. m. 110. o
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99 Anjou-kori oklevéltár. IV. köt. (Szerk.: Nagy Imre–Tasnádi Nagy Gyula.) Okmánytár, Budapest 1883. 680. o.
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1 Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. V. Pest, 1859. 289–291.
2 Fülek (ma: Fil’akovo Szlovákiában) a Losonci járásban található. Koháry István, a császár hûséges embere

volt a vár kapitánya. Ostromakor kényszerbõl fel kellett adnia, s a törökök a várat fölrobbantották. A várost vi-
szont nem teljesen égették fel, ezért sikerült abban a Koháryaknak egy kúriát, valamint egy barokk stílusú kas-
télyt felépíteniük. (Ez utóbbi az ún. Coburg-kastély, amely jelenleg gimnáziumként mûködik.) Õk építtették
újjá a templomot és a kolostort is 1694–1727 között, amely ma búcsújáróhely.



volt. 1664. július 19-én Léva mellett a törökök elleni harcban esett el.3 Elsõ felesége divékújfalusi
Újfalussy Éva volt. Gyermekük nem született, s azt sem tudjuk, hogy a neje milyen körülmények között
és mikor halt meg. (A genealógiák nem egyértelmûek ebben a kérdésben, néha õt említik ifjabb István
anyjaként.) Második felesége gróf gyarmati Balassa Judit volt (* ?–†1711), akivel 1648. január
15–16-án kötöttek házasságot Bicsén.4 Ebbõl a frigybõl hat gyermekük született. A Koháry család élet-
rajzának leírói általában csupán négyrõl tesznek említést. Mindezért érdemes a hat utód nevét és a kü-
lönbözõ – elsõsorban családi – forrásokban fellelhetõ adatait a késõbbiekben felsorolnunk.

Mint említettük, Koháry István Fülek várkapitánya volt, ezért családjával itt rendezte be állandó lak-
helyét. Halála után, természetesen, a család tagjainak el kellett hagyniuk, hogy átadhassák azt a leendõ
új kapitánynak. Ez nagyon hamar megtörténhetett, s valószínûleg a csábrági5 vagy a szentantali6 birto-
kukra költözhettek. Erre utal a késõbb Füleken leírt leltár, amely már nem tartalmazza a még élõk sze-
mélyes holmijait, ruhákat, a házvitelhez szükséges eszközöket, ékszereket, nagyobb pénzösszeget stb.
Valamint az is, hogy a leltár elkészítésekor feltûnik: egyes tárgyak nem a szokásos, használati helyükön
voltak, hanem valamilyen ok miatt egészen nem várható szobákban, helyiségekben voltak megtalálha-
tóak.

A hagyatéki leltárt a halálozást követõen körülbelül két hét elmúltával, 1664. augusztus 4-én
„Asszonyunk õ Ngának” kérésére végezte el két személy. Egyikük Báthory László, aki maga is Fülek
várában lakott, ott volt kis kúriája, valamint Michalek Miklós, Nógrád megye késõbbi szolgabírája. A
feljegyzés teljes szövegét 1885-ben Thaly Kálmán tette közzé.7 Ez betekintést nyújt egy akkori fõúri
család életének mindennapjaiba. Nem célunk a teljes leltár felsorolása, csupán a legérdekesebb részeket
és tárgyakat emeljük ki a sok közül a mai olvasónak.

Maga a kapitányi lakhely a következõ nyolc helyiségbõl állt. A „úr háza” (szobája), amely az egyik
legérintetlenebb helyiségnek tûnik. Ugyanis benne voltak az elhunyt fõúr személyes holmijai is. Búto-
rok, az ágya matraccal, derékaljjal, vánkos, paplan, lepedõ. Fegyverek, pecsét, nádpálca, három óra
(egyik mutatós, másik folyóóra vagy fövenyóra, azaz homokóra), esernyõ, olló, két ezüst fésû és tükör
tokban. Ezeken kívül szõnyegek, képek, zászlók, lobogók, asztalfia tele levelekkel. Érdemes külön ki-
emelni a könyveit: egy Biblia, egy magyar krónika és két imádságos könyvecske. Úgy tûnik, csak ez a
helyiség volt fûthetõ. Ugyan kályháról vagy kandallóról nem tesznek említést, de a tüzeléshez való kel-
lékek mind e szobában voltak: két vasmacska, rézfüstölõ, vasvilla a tûz kaparásához.

Az „Asszony házában” már teljesen más jellegû, és csak néhány holmi maradt. Asztalok, ágy, szé-
kecske, vadászathoz használt bélelt mente, süveg, nadrág. Egy tokban négy finczanum (findzsa, fül nél-
küli talpas csésze), iskatulyákban orvosságok, két gyertya, valamint egy hordó puskapor (!). Külön ki
kell emelnünk a díszes superlátot, az ágyhoz tartozó baldachint, függönyt. Egy könyvet is összeírtak itt,
ez Istvánffy A magyarok históriája címû, 1622-bõl származó krónikája. Ebbõl a szobából nyílt egy
kamrácska, ahol már összevissza voltak nem oda illõ tárgyak, például két réz fazék, ráma stb.

A harmadik szobát úgy jegyezték le, hogy a „lányok háza”. A többes szám azért furcsa, mert
Kohárynak csak egyetlen leánya volt, Judit. Itt volt található egy székecske, egy almárium (szekrény),
selymek, liktárium (lekvár, gyümölcsíz, befõtt), szárított gyümölcsök. És újra olyan tárgy, amely egyál-
talán nem idevaló volt: négy tekervényecske, azaz számszeríj, a kor egyik legveszélyesebb fegyvere.
Innen is nyílt egy kamrácska, amelyben csak egy diófából készült ágy volt. Arról sehol sem tesznek em-
lítést, hogy az öt fiú hol lakott, aludt. Talán már a vár katonái között volt a helyük?

Ezután következik a ház középpontja, a „palota”, azaz a díszterem, egyben az ebédlõ. Funkciójából
adódóan itt volt asztal, négy szék, tizenegy karszék, pohárszék. Csészék, metszett kristály üvegpalac-
kok, aranyozott metszett üvegek, réz borhordó kondér, réz gyertyatartók, egy rézdob (ez az egyik hang-
szer, amelyrõl szó esik, a másikat lásd késõbb). És bármilyen furcsának is tûnik, ebben a helyiségben ír-
ják össze latin elnevezéssel az éjjeliedényt, azaz a bilit. Egyéb, ide illõ evõeszközökrõl, tányérokról, tá-
lakról nem történik feljegyzés.
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3 Eltemették Garamszentbenedeken (szlovákul: Hranský Beæadik) a bencés apátsági templom alatti családi sír-
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7 Thaly Kálmán: Báró Koháry István hagyatéki leltára. Történelmi Tár. Bp., 1885. 605–608.



A következõ a palotából nyíló szoba. Itt volt a legtöbb nem odavaló tárgy: nagy sátor, régi sátor, asz-
tal, szék, karosszék, fürdõkádacska, valamint 38,5 mázsa búza. Mindezeket a helyiségeket, ma már
nem rekonstruálható formában egy folyosó kötötte össze, ahol csak egy vadászó hálót vettek nyilván-
tartásba.

Magán a fõúri lakáson kívül szorosan hozzátartozott egy úgynevezett sütõház, ahol csak egy
„sütõtekenyõ” volt, majd egy konyha, ebben két vasfazék, egy vízmelegítõ és egy asztal volt már csak.
Ide sorolhatjuk a négy pincét, amelyek közül egy volt a ház alatt több akó borral, a másik három a vár-
ban – az „alsó bót, általmenõ bót, bótféle” – helyezkedett el. Közülük az elsõ tûnik viszonylag érintet-
lennek, amolyan raktárfélének képzelhetjük el, ahonnan felhozták az éppen szükséges eszközöket. A
legtöbb tárgy ezüstbõl készült: medence, mosdó korsóstul, ezüstös bot, porozó, sótartó, poharak, gyer-
tyatartók, „kalanak”. És újfent olyan tárgyak, amelyeknek nem itt lett volna a helyük: fékágy (a ló állát
szorítja), szügyellõk (a hám párnázott, széles szíja, amelyet a ló szügyére helyeztek), tizenegy vég
posztó, négy kõsó, 300 forint, és végül a második hangszer: egy koboz. A következõben élelmeket tá-
roltak: szalonna, sajt, pirított hús, 3,5 hordó liszt és háj volt. A harmadikban átalagokban (boroshordó)
bort tároltak, s itt van újra egy oda nem illõ tárgy, egy páncéling.

A családot közvetlenül kiszolgáló személyzet közül négy élt a közelükben, s mindegyikük házában
voltak olyan eszközök, amelyek a Koháryak tulajdonát képezték – nem is érthetõ, hogy miért és hogyan
kerültek oda. Természetesen a két leltározó mindezeket számba vette.

A következõkben tekintsük át ennek a négy személynek a házát, miket is õriztek maguknál. A kocs-
márosnál volt: asztal, ágy, szék, három karszékecske. A tiszttartónál (az uradalomban magasabb rangú
gazdasági tiszt) írták össze a következõket: két párducbõr, csajtár–csótár (lóra háttakaró), szánkóba va-
ló hám, 24 nagy és négy kisebb ólomtál, két ólomtányér, egyéb tányérok, ecet. A kulcsár (a gazdasági
épületekre és a cselédekre felügyelõ alkalmazott) házában asztal és egy sóõrlõ malmocska volt, a szo-
bából nyíló kamrácskában pedig egy superlát (lásd feljebb), három sütõteknõ, fürdõkádacska, egy ren-
gõ bölcsõ, egy lóitató zomok (szomok, szomak), azaz bõrbõl készült lóitató edény, valamint három zsák
búza. Végül a sáfárházban (a sáfár az anyagi javak felügyelõje, gazdatiszt volt) négy szuszék (láda),
egy kis szekrényke, két-két sütõteknõ és puttony, két gyertyamártó és három zsák liszt szerepel az
összeírásban. A sort két más jellegû dolog zárja. Az egyik az, hogy hol mennyi szénájuk volt, a másik
pedig, hogy a Daróczi-majorban szám szerint hány jószág, állat volt az övüké. Nagy számokat olvasha-
tunk itt, például 123 sertés (plusz 36 süldõ és malac), 75 lúd, közel 100 szarvasmarha (tehén, tulok,
üszõ, borjú, ökör stb.).

A leltárban szereplõ tárgyakat több szempontból lehetne csoportosítani, ezekbõl csupán egyet kívá-
nunk itt bemutatni. Mivel egy 1664-es összeírásról van szó, ezért rengeteg olyan szót tartalmaz, ame-
lyek már nyelvtörténeti emléknek számítanak, s a mai olvasó csak magyarázattal tudja azokat megérte-
ni. A magyar nyelv fejõdésének bemutatására, a nagy változások érzékeltetésére gyûjtöttünk össze ezek
közül néhányat besorolva, és ahol kellett, magyarázattal ellátva. A nyelvi archizmusokat négy csoportra
osztva szokás tárgyalni, mi is ezt követjük az alábbiakban.

Kiavult szavak (más szó kiszorította a régi alakot a nyelvünkbõl): holoregium (pontatlanul leírt szó):
horológium – óra; rása vánkos – hímzett vánkos; írott superlát – hímzett baldachin függöny; umbra-
culum – esernyõ; hamvvevõ – hamutartó edény; tulok – ökör; zeczel-szék – karosszék, gyalogszék; fo-
lyó-óra, föveny-óra – homokóra; bót – boltozott pince; kamrácska – hálófülke; tonnácska – kis hordó.

Fogalmi archaizmusok (a szó és a fogalom is kikopott a nyelvünkbõl): tekervényecske – számszeríj,
tusával ellátott íj, nyílpuska; vasa – régi ûrmérték; bagaria szíj – puha marhabõrbõl készült szíj;
gyertyamártó, sótörõ malmocska.

Formai archaizmusok (a nyelv története folyamán megváltozott a szó alakja): palaszk, asztalfia,
iskatulya, sütõ tekenyõ, páncér ing, atlacz palan, putton, kalán, bélett (bélelt).

Jelentésbeli archaizmusok (a szó megmaradt, de a jelentése megváltozott): palota – díszterem; ház –
szoba; öreg ólom tál, öreg sátor – nagy tál, nagy sátor.

Valójában egy ötödik kategóriát is fel kellene állítanunk, amely a közvetlen (megszólítások) és köz-
vetett (írásbeli és említõ funkció) kommunikációra vonatkozik. Esetleg a kiavult szavak körét lehetne
bõvíteni ezzel az alfajjal. Ez megfigyelhetõ a rokonsági kapcsoltok megnevezésében, valamint az isme-
rõseikre vonatkozólag is. Ezek a kifejezések valaha sokkal több információt közöltek, változatosabbak,
pontosabbak voltak. Mindez napjainkra nagyon leszûkült, kevesebb tiszteletet adunk meg egymásnak.
Az itt ismertetett feljegyzésekbõl csupán néhány példa minderre: asszony anyám õ kegyelme, asszo-
nyunk õ nagysága, urunk õnagysága, húgomasszony (jelentése: férjezett húg, lánytestvér), kalocsai ér-
sek uram, Okolicsánÿ Pál uram.
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Most már tudjuk, hogy (II.) István nevû fiuk kö-
vette apját Füleken a vár fõkapitányi tisztségében.
(Egyes adatok szerint már 1664-ben, mások szerint
1667-ben. Ez utóbbit tartjuk elfogadhatónak, bár
még így is nagyon fiatalon, 18 évesen kapta ezt a
megbízatást.) Utólag leírva: talán fölösleges volt a
hagyaték leltározása, illetve a család esetleges gyors
elköltözése. Ez viszont akkor nem volt természetes,
azaz elõre megtervezhetõ a részükrõl.

Mint a bevezetõben említettük, Koháry Istvánnak
hat gyermeke született. A legidõsebb fiú, István
1704-tõl évente naptárt vásárolt, amelyet Lõcsén,
Nagyszombatban, Komáromban stb. nyomtattak. A
kor szokása szerint a kalendárium végébe üres lapo-
kat kötöttek be, hogy a tulajdonosa oda följegyezhes-
se a számára legfontosabbakat. Ezek az úgynevezett
notíciák (feljegyzések) az utókor számára nagyon be-
csesek, mert rengeteg családi, utazási, gazdasági, tör-
ténelmi adatot, eseményt megörökítettek. Ifjabb
Koháry István jegyzetei szólnak csapatának a vonu-
lási útvonaláról, verseket (a saját költésû latin verseit
is) másolt bele, sírfeliratokat stb. (Állítólag az a sír-
vers, amely a kivégzett Bezerédj Imre halálára ké-
szült, talán épp az õ szerzeménye.)

Mivel Eger 1687. évi ostrománál a jobb kezét egy török golyó megsebesítette, emiatt írni többé nem
tudott. Ezért a naptárakban olvasható jegyzeteket a levelei írásakor is alkalmazott bizalmas titkárának
diktálta le. Jelen témában három kalendárium bejegyzései a fontosak, mivel azok a családjával kapcso-
latos eseményeket és annak nagyon pontos adatait rögzítik. Ezáltal pontosabbá teszik a család történe-
térõl írtakat, a genealógiákban megjelent idõpontokat és kapcsolatokat. Mindezeket felhasználva, és ki-
egészítve a már megjelent ismeretekkel kívánjuk összefoglalni a Koháry családfa egy részletét. Ehhez a
kalendáriumok közül csupán az errõl szólókat használtuk föl: az 1711., 1712. és 1718. évi bejegyzése-
ket.8

Idõsb Koháry István gyermekeirõl: II. István volt a legidõsebb fiú, aki 1649. március 12-én született
Csábrágon. Hont vármegye fõispánja, elõtte – mint említettük – Fülek várának fõkapitánya volt.
1682-tõl 1685-ig rabságban élt,
miután Thököly elfogta és fog-
ságban tartotta, mivel nem volt
hajlandó átállni a felkelõk sorá-
ba a császár iránti hûsége miatt.
A börtönben töltött utolsó évben
I. Leopold király a családot gró-
fi rangra emelte. 1714-tõl lett
országbíró. Költészettel is fog-
lalkozott, versei legtöbbjét fog-
ságában írta. Elhunyt 1731. már-
cius 29-én Csábrág várában, éle-
te 82. évében. Abban az idõben
ez magas kornak számított. Nõt-
len volt, utódok híján nem örö-
kítette tovább a Koháry nevet.

Judit (*1650. április 27.–
†1718. V. 9. Nagykároly) életé-
rõl keveset tudunk.9 Egyes ge-
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8 Thaly Kálmán: Gróf Koháry István naptári jegyzeteibõl. Történelmi Tár. Bp., 1878. 396–400.
9 Takáts Sándor: Régi magyar nagyasszonyok. Szépirodalmi Könyvkiadó. Bp., 1982. 300–316. A könyvben

életének egy részét regényesen dolgozta föl a szerzõ.

Koháry (II.) István (Borovszky Samu [szerk.]:
Magyarország vármegyéi és városai.
Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város.
Bp., é. n., o. n.)

A csábrági vár (Borovszky Samu i. m. o. n.)



nealógiák a nevét nem is említik. Születésének és a halálozásának pontos idõpontját a kalendáriumban a
báty rögzítette. „Anno Domini 1718. dje 9. Maÿ holt meg Barkóczy Györgyné húgomasszony, Koháry
Judith, kinek is Isten irgalmazzon és vigye bé lelkét maga szent országába!”10 Imre (*1652. május
10.–†1664.) tizenkét éves korában elhunyt. Halálozásának körülményeirõl nem maradt fenn feljegyzés.
Farkas (*1654. április 3.–†1704.) felesége gróf Rechberg Mária Lujza volt. Részt vett Buda ostromá-
nál. 1704-ben családostul Horvátországba ment, mivel az ottani zavargások lecsendesítésére rendelték
ki. Itt halt meg Dubrava (Dubrovnik?) nevû városban. Nyolc gyermeke volt, négy fiú és négy leány:
György, János, András, Ignác, Bora, Éva, Judit és Zsófia. A két elsõ fiú csatában esett el, egyikük
Péterváradnál, a másik Belgrádnál. Ignác Nagyszombatban tanult, ott halt meg fiatalon. András nevû
fia vitte tovább a Koháry nevet, akinek négy fia és három lánya született. János (*1657. június
13.–†1696) felesége – egy horvát származású nemes lánya – orbovai Jakusith Polixena volt. (Lásd a
lábjegyzetet Koháry Juditnál!) Thököly ellen harcolt, amikor az elfogatta, s hadi fogságba vetette. On-
nan kiszabadulva még részt vett a budai ütközetben. (Halálának évét egyesek 1690-re teszik, amely va-
lószínûleg nyomdahiba.) Házasságából gyermek nem született, ezért a Koháry név ezen ágon is kihalt.
Gábor (*1659. január 10.–† ?) ferences rendi barát lett. Ezért õrá mint szerzetesre, már nem vonatko-
zott az 1685-ben kapott grófi rang. Nem tudjuk, hogy melyik kolostorban élt, azt sem, hogy mikor halt
meg. Csupán feltételezzük, hogy a közeli Garamszentbenedeken temették el a családi kriptába.

István bátyjának errõl már nincs a naptárban feljegyzése, mivel a notícia csak 1718-ig tart.
Mint korábban említettük, csak egyetlen férfiágon öröklõdött a Koháry név (Farkas fia András),

amely azután Farkas dédunokájával, Ferenccel 1826-ban végleg megszakadt. Ugyanis neki egyetlen le-
ánya született 1793-ban, Mária Antónia Gabriella (†1862). Õt 1816. január 2-án Szász–Coburg–Gotha
Ferdinánd György herceg vette feleségül, ezáltal rászállt a teljes Koháry vagyon, az uradalmak és a kas-
télyok.11 A férj 1827-ben Magyarországon honfiúsíttatott, örökölte a Koháry nevet is, ezáltal a herceg a
Koháry–Coburg vezetéknevet használhatta. Legidõsebb fiuk, Ferdinánd 1836-ban feleségül vette II.
Mária portugál királynõt, s Péter fiuk születése után 1837-ben megkapta a Portugália királya címet. In-
nen egészen új történet kezdõdik a volt család életében, amely már túllépi ezen írás témáját.

Idõsb Koháry István két dolgot bizonyára nem gondolhatott életében. Az egyik az, hogy ez a gazdag
fõúri család, amely oly sok utódot nemzett, közel kétszáz év múltán ki fog halni férfiágon, s nem lesz
közülük egy sem, aki majd tovább viszi a család nevét. A másik pedig az, hogy egy késõbbi lányutódja
házassága révén nyolc-tíz hercegi, fejedelmi, királyi és cári családdal kerül majd rokoni kapcsolatba
(portugál, belga, angol, mexikói, brazil, francia, a Habsburg–Lotharingia-i ház, a bolgár cár stb.), s
ezeknek, valamint utódaiknak az ereiben valamennyi kis magyar, Koháry vér fog csörgedezni.

Fülöp László–Barkóczy László

Marsili 1683. évi kapuvári elfogása
A bolognai születésû Luigi Ferdinando Marsili/Marsigli (1658–1730) elképesztõen mozgalmas éle-

tet élt, tudományos-katonai munkássága pedig annyira szerteágazó, hogy tevékenységét nem is lehet
pusztán egyetlen címkével összefogni. Kalandos élettörténetét egy pikareszk regény is megirigyelhet-
né: a jómódú itáliai családba született tudós utazó természettudományos tanulmányait követõen volt
isztambuli kém, diplomata, hadmérnök és térképkészítõ, majd ásványgyûjtõ, földrajztudós és nyelvész.
Hadmérnöki-katonai munkássága részeként felmérte a Rába vidékét, és az elsõ részletgazdag, topográ-
fiailag hiteles térképet készítette el a Rábaközrõl és váráról, Kapuvárról. Buda visszafoglalásánál az
égõ várból Mátyás corvináit mentette, elsõként szentelt nyelvészeti szakmunkát a rovásírásnak, soproni
lábadozása idején mintegy mellesleg megírta a kávéról szóló egyik legkorábbi értekezést.

58

10 Báró Barkóczy György 1688-ban Ugocsa megyei fõispán volt. Apja III. László, kinek elsõ felesége a horvát
származású orbovai Jakusith Erzse volt. Ez utóbbi családdal házasságok révén többszörös volt a kapcsolatuk.
Thököly végeztette ki 1688-ban, ugyanúgy, mint Zsigmond nevû testvérét, a király iránti hûségük miatt.
Egyetlen leányuk volt, Krisztina (*1669 †1724), akit báró nagykárolyi Károlyi Sándor vett el feleségül. Gyer-
mekeik: László, Klára, Borbála, Mihály és Ferenc, akik közül nem mind érte meg a felnõttkort. Nagy i. m.
(1857) 198. Takáts Sándor fent idézett könyvében azt írja, hogy Györgyöt nem végezték ki, ugyanis még ké-
sõbb is harcolt Thököly ellen, s „természetes halállal halt meg”. Takáts i. m. 301.

11 A család öröksége eredetileg a királyra, I. Ferencre szállt, aki viszont azt Mária Antónia férjének, Szász–
Coburg–Gotha-i Ferdinándnak adományozta.



Ezek a kiragadott mozzanatok jelzik, hogy a reneszánsz emberideálhoz hûen rendkívül sokoldalú és
jelentõs személyiséggel van dolgunk, mégis magyarországi életmûvének feldolgozása itthon csak az
utóbbi évtizedekben kapott lendületet. A recepció azonban kevésbé állította reflektorfénybe Marsili
1683. évi kalandos rábaközi menekülését és kapuvári elfogását, helytörténeti szinten egyáltalán nem is
esik szó róla. Ez a tanulmány Marsili olasz nyelvû visszaemlékezéseinek1 és más primer források értel-
mezésével ezt a hiányt igyekszik pótolni.

Miután Marsili elõtt a török udvarban töltött hírszerzõi ténykedése során kikristályosodott, hogy a
Porta a Habsburg-birodalom ellen nagyszabású támadást tervez, 1682 õszén I. Lipót bécsi udvarába sie-
tett, ahol felajánlotta szolgálatait. Minthogy a sok nyelven beszélõ kalandor-diplomata belsõ informáci-
ókkal rendelkezett, a császári hadvezetés felfogadta. Elõbb önkéntesként Lipótvárra, majd a Bécset vé-
dõ és a török felvonulások útjába esõ Gyõr (Giavarino) várába rendelték, ahol kezdetben muskétásként
szolgált. Itt került elõször kapcsolatba a Rábaközzel, ugyanis Esterházy János (önéletrajzában tévesen
Francesco Esterasinak írja) gyõri helyettes fõkapitány tájékoztatta õt „különösen a gyõri generalátus
és a határ állapotáról, melynek legfontosabb része a Rábaköz nevû sziget [isola detta Rabachos], és
minden segítséget megadott nekem, hogy azt személyesen is szemügyre vehessem”. A vicegenerális arra
buzdította, hogy mérje fel a „sziget” vízügyi viszonyait, amire a török elleni óvintézkedés során tá-
maszkodhatnak.

A folyó- és állóvizek természetes védelmének hadmûvészeti hasznosítása úgyszólván évszázados
hagyományra nyúlik vissza a Rábaközben, ahol hegyek hiányában a domborzati viszonyokat nem lehe-
tett – szó szerint – hadra fogni. Az államalapítás korában a gyepûrendszer fontos nyugati átjárója Kapu-
várnál volt (melyre neve is utal), ahol az idegen betörés elleni defenzívát a Rába ágainak és a Hanság
mocsarainak bonyolult összjátékára építették. Az Árpád-korral szemben az újkorban nem nyugat felõl,
hanem keletrõl vártak támadást, melyet a Rábaközben a (Nagy-)Rába vonalának megerõsítésével lehe-
tett kivédeni, de legalábbis késleltetni. A török korból több Marsiliéhez hasonló rábaközi felmérés is-
meretes. Az elsõt a kapuvári földesúr, késõbbi nádor, Nádasdy Tamás végeztette 1544-ben, az elõzõ évi
török portya hatására.2 Miután a törökök 1594-ben Gyõrt és Pápát egyaránt elfoglalták, és az éléskam-
raként szolgáló rábaközi földek a betörések elõtt nyitottá váltak, a krízishelyzet közepette Nádasdy Ta-
más fia, II. Ferenc 1595-ben a Haditanács utasítására ismét tervezetet készíttetett.3 1664-ben
Montecuccoli, aki aztán Nádasdy III. Ferenc után a kapuvári uradalom ideiglenes ura lett, szintén a Rá-
bára alapozta taktikáját. Perjés Géza ennek a vasvári békébe torkolló hadjáratnak az értelmezésével in-
dította el a „metodizmus-antimetodizmus” néven ismert nagyhatású vitát.4 Ebbe a szélesebb kontextus-
ba ágyazódik Marsili 1683-as rábai felmérése, melynek során a bécsi udvar Montecuccoli hadjáratához
hasonlóan a királyi Magyarországot egyfajta ütközõállamként fogta fel.

A felmérések ezen történeti elõzményei után az itáliai hadmérnök 1683 telén, amikor kevésbé lehe-
tett számítani ellenséges támadásra, készítette el elsõ térképét a Rábaközrõl: „Errõl a szigetrõl egy na-
gyon pontos térképet készítettem, és azt, miután visszatértem, megmutattam” Esterházynak. A gyõri vé-
delmi tanácskozáson Bádeni Hermann, a bécsi Udvari Haditanács elnöke Marsili rábaközi rajzaira tá-
maszkodott, aminek eredményeképp az olaszt is bevonták a várható török támadás elleni védekezéssel
kapcsolatos megbeszélésekbe. Az immár tanácsadói szerepkörbe felemelkedett Marsilit a bádeni õrgróf
bízta meg a Rábaköz részletes térképének elkészítésével, melyet õ 1683 márciusában kezdett meg.5 A
második térkép elkészítésének ötlete tehát közvetlenül a Haditanácstól származott, de ezt megelõzte
Marsili önkéntes grafikai buzgólkodása.

A kalandor Gyõrtõl egészen a Rába stájer forrásvidékéig járta végig a nyugati határvidéket, írásom-
ban azonban szorosan csak a Rába alsó (északi) szakaszára fókuszálok. Marsili rábaközi térképe a Bo-
lognai Egyetemi Könyvtárban fennmaradt, így vizuálisan is tanulmányozható.6 A színes mappa a ma
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1 Emilio Lovarini (szerk.): Autobiografia di Luigi Ferdinando Marsili, messa in luce nel II centenario dalla
morte di Lui dal Comitato Marsiliano. Bologna, 1930. 40–45.; Emilio Lovarini (szerk.): La schiavitù del
generale Marsigli sotto i tartari e i turchi da lui stesso narrata. Bologna, 1931. 143–151.

2 Forrásközléssel egybekötött szisztematikusan feldolgozása: Vadas András: A Rába-mente környezeti viszo-
nyai a 16. közepén egy 1543–44-es folyófelmérés tükrében. Soproni Szemle 2015/1. 16–40.

3 Pálffy Géza–Hermann István (szerk.): A pápai vár felszabadításának négyszáz éves emlékezete. 1597–1997.
Pápa, 1997. 40. jegyzet.

4 Perjés Géza: A „metodizmus” és a Zrínyi-Montecuccoli vita. 1–2. rész. Századok 1961/4–5. 507–535.
1962/1–2. 25–45.

5 Sarlai Szabolcs: Marsili és a Batthyányak a Rába védelmén 1683-ban. In Nagy Zoltán (szerk.): A Batthyányak
évszázadai. Körmend, 2005. 139.

6 Közli Kisari Balla György: Marsigli tábornok térképei / Le mappe del Generale Marsigli. Bp., 2005. 390–391.



szokásos tájolással szemben észak felõl mutatja a térséget. A matematikai térképezés elõtti korszak
szokásos térbeli torzulásait leszámítva az ábrázolás meglehetõsen pontos, noha a felmérõnek korábban
nem volt kapcsolata a vidékkel. Ez a Rábaközrõl készült elsõ aprólékos, így felbecsülhetetlen értékû
térkép a Hanságot szinte összefüggõ mocsárvilágnak, a Kis-Rábát kanyargós vízfolyásnak ábrázolja,
míg a Répce Kapuvártól nyugatra elterülõ ingoványaiból szigetszerûen emelkednek ki a szárazföldek.
A kapuvári várat híd, bástyák és palánk erõdíti, a késõbbi térképekkel egybevágóan kettõs folyóágat
tüntet fel körülötte, és egyértelmûen ezt teszi meg a környék katonai központjának. Az, hogy Marsili a
településneveket orális közlések alapján jegyezhette le, kitetszik a mindig akkurátus szerzõ elírásaiból
(Juro – Gyóró, Wetschin – Veszkény). A vár nevét helyesen Kapuvarnak írta, önéletrajzában Caposvar,
József hercegnek írt 1684-es memorandumában forte di Capoar néven említi.

A térkép alapján Marsili javaslatokkal látta el az udvart, hol lenne szükséges a folyó szélesítése és
tisztítása, partjainak meredek fallá alakítása. Az 1664-es török hadjárat támadási irányával szemben
felvetette, hogy az ellenség a gyors elõrehaladás érdekében a sík Rábaköz felõl fogja megközelíteni Bé-
cset, így itt további erõsítéseket szorgalmazott. Ezért az árpási és keszõi hidak 500 fõs katonasággal és
palánkkal (földsánccal) történõ megerõsítését tanácsolta. Javasolta, hogy a folyó védelmét a nagyobb
helyismerettel rendelkezõ magyarokra, ne pedig az ugyan megbízhatóbb, de tájékozatlanabb császári
katonákra bízzák. Ezt az ajánlatot a Haditanács meg is fogadta, s miután Marsili 1683 májusában el-
küldte mappáját a magyarországi hadak fõvezérének, Lotharingiai Károlynak, az Draskovich Miklós
országbíróra, közvetlenül pedig a beteg Batthyány Kristóf dunántúli kerületi fõkapitányt fiaként helyet-
tesítõ Batthyány II. Ádámra bízta a Rába-vonal védelmének megszervezését.

A háborús elõkészületeket hátráltatta az a szokásos hatalmi harc, mely az idegen (udvari) és a csá-
száriak által megbízhatatlannak tartott magyar (rendi) vezetés elsõbbségére vonatkozott. Az érdekek ki-
egyenlítésére rendelték Marsilit és Batthyány Ádámot egymás mellé a Rábaközbe. Marsili részt vett
azon a májusi keszõi tanácskozáson, ahol a magyar urak megvitatták a teendõket. Tervei végrehajtására
12 000 embert rendeltek a Rábához, de a jobbágyok ingyenmunkájával csak késõn, 1683. május végén
kezdõdtek meg a sáncépítési, medertisztítási munkálatok. Az operatív feladatokat nehezítette az a poli-
tikai körülmény, hogy Thököly Imre kurucállama török védnökség alatt az országot immár négy részre
szakította. A sziklaszilárdan aulikus Esterházy Pál uralta Rábaközben a magánkatonák közül sokan
Thökölyvel, vagyis az ellenséggel szimpatizáltak. Mindemellett jellemzõ eset, hogy amikor Batthyány
II. Ádám hadai a „fölsõ táborba” tartottak a Rábaközben, a „nyavalyás” vásárosfaluiak arra használták
ki a vészhelyzetet, hogy tõlük 34 lovat elraboljanak.7 A Rába-vonal védelmi rendszere ilyen késleke-
déssel vegyes fegyelmezetlenség hatására szinte szükségszerûen bukott meg a gyakorlatban.

A katasztrófa elõszeleként június 22-én a Rábaközben tartózkodó Marsili azt jelentette Lotharingiai
Károlynak, hogy 21-én este egy a keszõi hídon átkelõ kuruc arról adott hírt, hogy Thököly már Pápán
tartózkodik. Ennek hatására a védelem megerõsítésén dolgozó rábaközi jobbágyok megtagadták az en-
gedelmességet Marsilinak, fejvesztve menekültek nyugatra, lehetetlenné téve a további földmunkákat,
míg a nemesek, hogy saját birtokaikat védjék a pusztítástól, behódolásra készültek. Az egyedül maradt
Marsili ezért Árpásra ment riadóztatni, de ott már lángcsóvák jelezték a törökök elõtt segédcsapatként
járó tatárok közeledtét. Június 29-én a Rábaköz keleti részét védõ Árpás falu helyõrségét a mintegy
5000 fõs tatár sereg elkergette. A törökök július elsején éjjel a Rába jobb oldalán állították fel táborukat,
majd egy részük úszva átkelt a folyón.8 Hogy az ellenség további behatolását megakadályozza, Marsili
utasítást adott az árpási híd felgyújtására. A krízishelyzetet azonban tovább súlyosbította, hogy a Rába-
közbe július elsején megérkezõ Batthyány II. Ádám sem tudott parancsolni katonáinak, akik elmaradt
zsoldjuk és akadozó élelmezésük miatt kevés hajlandóságot mutattak a harcra. Marsili saját pénzét szét-
osztva igyekezett harcra buzdítani, hogy legalább a bodonhelyi hidat (ponte di Budel) biztosítsák, õ pe-
dig a – nehezen lokalizálható – ásványi mocsarakat (palude di Asvagn) védte. Július 2-án a Murád Giráj
kán vezette tatárok bodonhelyi betörése a határvédelem maradékát könnyedén felmorzsolta. Marsili,
aki az invázióról rajzot is készített, egyedül maradt 60 dragonyossal, az ellenségtõl és a mocsaraktól kö-
rülvéve, a segítség bármiféle reménye nélkül. A bukás okai a katonaiak (túlerõ, késlekedés, az erõdítés
fogyatékossága, fegyelmezetlenség) mellett politikai természetûek (árulás, a császáriak iránti ellen-
szenv, a hadvezetés és a katonaság belsõ konfliktusai) is voltak.
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A bodonhelyi tatár áttörés miatt az erdõkben védelmet keresõ Marsili július 2-án lóra pattant, nyugat
felé menekült, hogy eljusson a kapuvári várba: „Mindössze csak öten maradtak velem, elhatároztam,
hogy inkább meghalok, mintsem hogy egy árulóhoz [ti. Thökölyhez] csatlakozzam, szereztem magam-
nak egy lovat, hogy visszavonuljak, mivel ismertem Kapuvár erõsségét, amely a lefejezett Nádasdy
grófhoz tartozott.” Kevés számú császárhû magyar gyûrûjében még aznap megérkezett Kapuvárra, ahol
hírszerzõ múltját kamatoztatva kötelességének érezte azonnal hívatni a vár kapitányát, hogy figyelmez-
tesse a közelgõ tatár támadásra. Az, hogy a vár „erõteljes védelmét” (valida difesa) javasolta, és ezzel
az ostromra való felkészülést szorgalmazta, mutatja, hogy abban bízott, még megvan az akarat az ellen-
álláshoz. Az erõsséghez érve azonban nem várt meglepetésben volt része, a kapuvári vár ugyanis nem
akarta megnyitni elõtte kapuit. A várparancsnok a hajdúkkal egyetemben ellenségesen fogadta, a kapi-
tány nemhogy nem akarta megvédelmezni a várat, éppen ellenkezõleg, Thököly kurucainak tervezte át-
adni. Közölte Marsilivel, hogy nem ismeri õt, és nem tudja, milyen jogon viselkedik úgy, mintha õ pa-
rancsolna itt. Az olasz válaszul megmutatta neki Lotharingiai Károlytól kapott megbízólevelét, mire a
kapitány gúnyosan felnevetett: „Örömmel fogom venni, ha szeretne asszisztálni a kapitulációban.”
Hogy a kapuvári várparancsnok motivációit megértsük, az elõzõ évtized helytörténeti eseményeit kell
figyelembe vennünk. Nádasdy III. Ferencnek a Wesselényi-féle puccskísérlet miatti 1671-es kivégzése
és kapuvári birtokvesztése után ugyanis az uradalomban erõteljes német befolyás érvényesült, melyet
elnyomásként éltek meg. A kapuvári domíniumot elõbb a kedvelt császári hadvezér, Raimondo
Montecuccoli bírta, aki a magyarok megbízhatatlanságának teóriáját vallotta, ami – látva a Thököly-fé-
le felkelést vagy éppen a kapuváriak 1683. évi átállását – nem is volt alaptalan. Ezt követõen a vár és
tartozéka egy még nem teljesen tisztázott idõpontban az Esterházyaké lett, akiknek császárhûségéhez
aligha fér kétség. Ezen idõ alatt a kapuvári börtönben az ún. „gyászévtized” alatt számos evangélikus
lelkész szenvedett,9 a kapui vár mellett még Nádasdy idejében, 1663-ban alapított katonatelep (a
„Muskatírossok várossa”), Garta pedig gyakorlatilag német kolónia lett.10 Mindezeket a magyarok jog-
gal érezhették érdekeik háttérbe szorításának, ami logikusan vezette õket az ellenség táborába – még ha
utóbbihoz fûzött reményeik még nagyobb pusztítás képében foszlottak is szét.

Marsili Kapuvárnál hiába kért kíséretet, hogy biztonságban eljusson a császári táborba, kérését a
várparancsnok elutasította. Miután egyedül útnak indult, csak pár lépésnyire a kapuvári vártól a magya-
rok megtámadták, megverték, elkobozták fegyverét, és azon kevés javától is megfosztották, ami még
megmaradt neki. A támadók Habsburg-ellenessége kitûnik abból, hogy eközben folyamatosan a csá-
szárt és a német nemzetet szidalmazták. Majd ezt mondták neki: „Nagylelkûségünk jeleként meghagy-
juk neked a kardod, kapsz egy lovat, hogy elmenj a táborba, hogy elmondhasd a kompániádnak, nem
esznek többé a mi kosztunkból a téli beszállásoláskor, mert mi már más urat szolgálunk.”11 Ez a barát-
ságtalan bánásmód nyilvánvalóan a korábbi években elszenvedett sérelmek megtorló akciója volt, noha
ezekhez a bolognai tudósnak aligha lehetett bármi köze. Kapuvári kudarca után, magára hagyva a nagy
veszedelemben, ismét kelet felé fordult, hogy a Hanság lápvilágán, s így az ellenség által nehezebben
megközelíthetõ területeken keresztül csatlakozzon a császáriakhoz. Mihelyt azonban eltávozott a kapu-
vári vár alól, máris két portyázó lovas tatár jelent meg elõtte, ezért gyorsan az ingoványba hajította
megbízólevelét és Lotharingiai Károlynak saját kezûleg írt összes levelét, melyet a zsebében hordott.
Lovát két nyíllövéssel leterítették, maga is megsebesült, majd a tatárok elfogták. „Meztelenre vetkõztet-
tek, csak alsónemûmet hagyták meg rajtam, a tatároktól egy köpenyt kaptam, mely tetvekkel volt tele” –
emlékezett vissza megpróbáltatásaira. A tatárok a Gyõr melletti török táborba hurcolták. Miközben az
1683. évi rábaközi tatárjárás során az ellenség jelentõsebb ellenállás nélkül égette fel és rabolta el a tér-
ség javait, Marsili is fogollyá vált.

Kapuvár és Marsili útjai itt elválnak, a kapuvári eseményeket többek között Bél Mátyás eredeti for-
rásokon alapuló XVIII. századi beszámolója alapján ismerhetjük meg.12 A soproniak, azért, hogy a tatá-
rok elõrenyomulását fékezzék, saját költségükön hadi felszerelést, ágyúkat és katonákat bocsátottak
Kapuvárra, ilyenformán a rábaközi vár Sopron elõváraként szolgált. A késleltetés annyira hatásos volt,
hogy a négyezer fõs tatár elõsereg nem is a kapui várnál, hanem a Hanságon keresztül vonult Sopron-
hoz: „Kapuvárnál nem tudván átjönni, a foglyok útmutatásával átkeltek” a mocsarakon (ez feltûnõen
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emlékeztet III. Henrik császár 1044-es itteni átkelésére). Kapuvárt végül sikerült bevenniük a tatárok-
nak, akik a környéket feldúlták, sõt, egészen Felsõ-Ausztriáig fosztogattak. A Thökölyvel szimpatizáló
kapuváriak tehát ezt a pusztítást kapták „jutalmul”.

Ami pedig Marsilit illeti, a tatárok július 5-e körül a Gyõr melletti török táborba szállították, miután
három napig ült egy tatár ló szõrén. A kémkedése során az álcázásban dörzsöltséget szerzett katona nem
fedte fel kilétét fogvatartói elõtt, annak ellenére sem, hogy kínvallatásnak vetették alá. A táborban kávét
kellett mérnie, de ezt is tudományos szûrõn át nézte, ugyanis két év múlva ezen tapasztalatok alapján
Sopronban, a ma is meglévõ Kossow-házban írta meg Ázsiai ital címû traktátusát. Regényesen mozgal-
mas életéhez méltóan Bécs ostrománál lövészárkot ásott, majd a kahlenbergi fordulat után, a császári
ellentámadás során olyan pánik támadt a törökök között, hogy Kara Musztafa elrendelte minden 16
éven felüli fogoly kivégzését. Marsilinek sikerült két boszniai katonát megvesztegetnie, így Boszniába
került, ahol ágyhoz láncolták, vérhast is kapott. Kalandos úton Velencébe menekült, hogy aztán nemso-
kára Buda ostromában vegyen részt, Mátyás corvináit mentve meg a tûztõl.

A tudós és pikareszk hõs páratlan életmûvének ez a kevésbé ismert kapuvári epizódja abban nyeri el
helytörténeti jelentõségét, hogy rámutat a kapuváriaknak az 1683-as krízis során tanúsított magatartásá-
ra, a császáriakkal szembeni ellenszenvük okaira, de arra is, hogy a Thököly-féle államalakulathoz irre-
ális reményeket fûztek. Egyetemes szinten pedig a rábaközi tatárjárás súlya a hadtudományi tapasztala-
tok mellett többek között a következõkben mutatkozik meg: végsõ soron ez tette lehetõvé Marsili szá-
mára, hogy a gyõri táborban tanulmányozott kávéról írt soproni dolgozatával hozzájáruljon a törökök
italának európai udvarokban való népszerûsítéséhez.

Gerencsér Péter

Székely redemptusok Fülöpszálláson
A XVII. század végén a török kiûzésének idejében a Felsõ-Kiskunság mai területe jelentõs mérték-

ben megüresedett, mivel a menekülõ törökök Buda felõl déli irányba történõ futása alkalmából minden
mozdíthatót magukkal vittek. Javakat, állatokat és embereket egyaránt.

Az 1699-es Pentz-féle lakossági összeírás különösen nagy jelentõségû dokumentum lett a késõbbi
kutatók részére, mert a jelentõsen megüresedett területeket újra benépesítõ lakosokat származási helyük
alapján lehetett azonosítani. E lista szerint a Felsõ-Kiskunság településeibe nagy százalékban érkeztek
telepesek, jobbára Baranyából és Tolnából.

Kunszentmiklóson 39% helyi családot, 25% baranyai családot, 36% egyéb helyrõl betelepülõt re-
gisztráltak. Kiskunlacházán 13% helyi család maradt csupán, Baranyából 68% jött, egyéb helyrõl 4%
érkezett. Fülöpszálláson 38% volt a helyiek aránya, 47% Baranyából jött, Tolnából 15%.

A sepsirétyi eredetû Székely család 1740 körül érkezett Fülöpszállásra, dunántúli kitérõvel. Éppen
jókor. 1745-ben már tudtak redemptiót váltani. Nem nagy földet, 180 Ft-ért csak közepes birtok járt ne-
kik. A kiváltságos székely jogokat élvezõk a kiváltságos jászkun jogokat élvezõ Kunságban találtak új
hazát. E családnak az útját vázolom fel a régi idõktõl napjainkig.

Székely család történetét nem nehéz feltárni. Tagjai között szinte minden idõben akadtak feljegyzõ
hajlamú atyafiak, és feljegyzéseik nyomán körvonalazni lehet az eseményeket. Összefoglalni, rövidre
fogni a kiterjedt család történetét annál nehezebb.

Jó néhány híres ember is volt soraikban, akikrõl a kortársak, vagy a késõbbi kutatók könyvekben, ta-
nulmányokban emlékeztek meg. A levéltárak pedig õrzik a család ügyes-bajos-peres és egyéb iratait.

Legutóbbi kutató e témakörben másodnagybátyám, Dr. Székely Tibor rám hagyott egy szekrénnyi
iratot, könyveket, így nemcsak kedves elfoglaltságom, de kötelezettségem is folytatni a család kanyar-
gós történetének kutatását.

Jellemzõnek mondható székely-magyar családtörténet ez, melynek helyszíne a Kárpát-medence ke-
leti végétõl a nyugati végéig terjed. Minden történeti korszakból maradt feljegyzés, mely tanúsítja a
család aktív szerepvállalását a nemzet életében.

Az 1400-as évek elõtti okiratok õrzik a család korai tetteit. A IV–VI. királyi könyvek zömmel a gyu-
lafehérvári káptalan, kisebb részben az Országos Levéltár õrizetében vannak.

Az 1400-as években a Hunyadi család bizalmasai között említik a Báthory, Bodó és Székely csalá-
dokat. Pálmai József Háromszék vármegye nemes családjai címû alapmûvében olvasható, hogy a rétyi
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Székely família egyike Háromszék legõsibb jegyzett családjainak, hitbuzgó reformátusok. Páké, Páva
és Réty községekben mint lófõ nemesek lustráltak, késõbb pedig a primorok rendjébe emelkedtek.

Pálmai könyvében említi, hogy Székely Antalnak két fia volt, Mihály és Mózes, aki 1585-ben haran-
got öntet a legrégibbnek mondott rétyi református templomnak. Tény, hogy Székely Mózes fejedelem
siménfalvi elõnevet használta, ami talán egy költözés, vagy nemesi megerõsítés következménye. Tény,
hogy a siménfalvi címerbe benne foglaltatik a rétyi Székely család oroszlánja mint motívum. A rétyi
Székely Mihálynak és fiainak 1609-ben Báthory Gábortól kapott armálisa hátsó oldalán egy 1849-es
feljegyzés bizonyítja a fejedelem a rétyi Székely családhoz és Rétyhez való tartozását. (Errõl késõbb
bõvebben.)

Az 1602. évben felvett székely rendi jegyzõköny-
vek bizonysága szerint Székely Mihály Réty község-
ben mint lófõnemes – primipilus – lustrál (a bécsi
Pénzügyminisztérium levéltára).

Az 1590-es évek Erdély történetének legbonyo-
lultabb idõszaka. Keletrõl Mihály, havasalföldi vaj-
da, nyugatról a Habsburg-ház, délrõl a török Szimán
pasa támadásaitól kellett tartani. A Székely család két
fia katonáskodott kapitányként Mihály vajda seregé-
ben, de õk csak a török elleni háborújához szerzõdtek
(István és Péter). Mihály vajda erdélyi betörésekor
már nincsenek a román seregben, akikkel Mózes vet-
te fel a harcot eredményesen.

Márton Apafi Mihály fejedelem étekfogója volt.
1614-ben Székely Mihály fia, Márton rendi hely-

zete megváltozott; mint primor lustrált.
Az 1635-ben I. Rákóczi György személyes jelen-

létében tartott rendi szemle alkalmából Székely Már-
ton a Sepsiszékben élõ primorok lajstromán szerepel.

1773-ban Székely Mózes, a család aktuális
seniorja két új harangot öntetett a rétyi templom tor-
nyába, amint azok felirata bizonyítja (Orbán Balázs:
A Székelyföld leírása).

1848-ban a szabadságharcban négy rétyi Székely
vesz részt tiszti beosztásban: Antal, Dénes, Lajos és
Mihály.

A legkülönösebb utat Lajos járta be. 1849. május 19-én a 113-as Közlöny (Debrecen) híradása:

„BEM altábornagy… jelentése szerint a következõ egyének a katonai érdemrend harmadik osztályá-
val feldíszíttettek: Székely Lajos, Salbek György, Petõfi Sándor századosok.” Május 20-tól fõszázados a
zsibói fegyverletételig (aug. 24.). 1860-ban százados Garibaldi seregében az olaszországi magyar légi-
ónál. 1863-ban a lengyel felkelésben harcol, súlyosan megsebesül, szibériai fogságot szenved.
1868-ban Erzsébet királyné és a kormány kérésére hazaengedik az oroszok. Rabköpenyét Jókai Mór jó
pénzért megvásárolja, hogy segítse újrakezdését. 1874-es nyugalmazásáig magyar királyi honvéd had-
nagyként szolgál.

Székely Mihály, Lajos testvére 1848-ban hadnagy Jászberényben a 24. zászlóaljnál. Délvidéken, Er-
délyben harcol, százados. Öregkorában a Háromszék megyei honvédegylet tagja Lajossal együtt (Bóna
G.: Kossuth Lajos kapitányai).

1849-ben ez a jelentõségteljes feljegyzés történt az 1609-es armális hátoldalára: „… A muszka tábor
HÁSZFORD tábornok alatt 1849 junius 8-án Réty község felprédálásához a fejedelmi Székely család
levéltárát is feldúlván, abból ezt itt Székely Ferenc atyám a tábornoktól a tábori tüzek mellõl nyerte
vissza a Völgy hídjánál feküdt muszka táborból, így elszaggatva [a pecsétet ugyanis letépték róla; az jól
égett!]. Atyám akkor 67 éves volt, én pedig 20. éves és mint honvédfõhadnagy akkor a magyar honvéd-
séggel Moldvában harcoltam a muszka sereggel szemben.

Emlékezetbõl feljegyeztem Rétyen 1849 október 9. én

Székely Dénes sk.”

Dénes a szabadságharc kitörésekor jogot tanult.
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A rétyi Székely család több tagja nyugszik a templom kriptájában. A család mindenkori tagjainak
márványtáblával jelölt ülõhelyei vannak a rétyi templomban. A kripta régészeti feltárását is a család
egyik tagja vezette az 1980-as években, Dr. Székely Zsolt, régész.

1935–37 között a család több kérvényezõ tagja kapott a Magyar Királyi Belügyminisztériumtól pri-
mori jogosultsághoz igazolást 88033/1935 szám alatt.

Székely Dezsõ honvéd alezredes, az elsõ világháború hõsi halott tisztje és családja a Vitézi Rend
tagjai közé nyertek felvételt.

A család egyik tagja (Székely Mihály) az 1600-as évek elején katonáskodása és nõsülése révén Szat-
márnémetiben telepedett le. Vele a Mihály vajda Erdélybe való betörésekor a Habsburg-ház (diplomá-
ciai) megbízottjaként találkozunk Erdélyben. Egyik leszármazottja, István jelentõs gazdaságot tartott
fenn Szatmárban.

Fia, Péter Veszprémbe költözött és a török elleni harcban életét vesztette. Másik fia, II. István
1655-ben született és 1736-ban halt meg. Élete nagy részét katonáskodással töltötte, alezredesként
nyugdíjazták. Simontornyán telepedett le, jelentõs tehetséggel gazdálkodott (Varsád, Pápa, Simon-
tornya, Csögle). Két házasságából hat fia született, õk is katonáskodtak. Leghíresebb fia, Mihály
György (1703–1773) porosz lovassági tábornok, Nagy Frigyes seregében szolgált, akitõl Pour le
Mérite kitûntetést vehetett át. Sziléziában, Radau városban telepedett le, megnõsült és ott is halt meg.
Fia, János Ádám Frigyes szintén tábornokként ment nyugdíjba a porosz hadseregbõl.

Székely Mihály egyik testvére kapitányi rangban az osztrák hadseregben szolgálva elesett egy hábo-
rú során.

Ezen dunántúli ágra a katonáskodás volt jellemzõ, de jelentõs gazdasági sikereket is elértek. Székely
János csöglei közbirtokos elõkerült naplójából a Pápai Református Gyûjtemény 2004-ben könyvet
adott ki jelentõsége miatt. Az 1808–1866 közti idõbõl kapunk információkat e naplóból, a család gaz-
dasági történéseirõl.

Nézzük, hogyan lesz redemptus egy rétyi székelybõl a Kiskunságban!
Székely József Bene Zsuzsannával még Pápán házasodott össze, gyermekei egy része már

Fülöpszálláson született 1740 után. 1745-ben József a redemptió részese lett. 8 lánya a helyi családok-
ból választott férjet. Egy fia, aki szintén a József nevet kapta, viszont öt fiút is nemzett az öt lánya mel-
lé, így a mai napig belakják Fülöpszállást József leszármazottjai.

Érdekesebb atyafiak Fülöpszállásról:
1. Székely István városi szenátor (1775–1847) panaszáradatot fogalmazott meg Ferdinánd császár

részére az elöljárók visszaéléseirõl, a földek tagosításának tarthatatlanságáról. Sírkövén máig látható a
nemességét jelentõ korona.

2. Székely István, elõbbi unokaöccse (1809–1883) parasztköltõ, pusztabíró, fõbíró. 1848-ban délvi-
déki nemzetõr, kiskun választmányi tag. Rengeteg feljegyzést hagyott hátra, melyeknek feldolgozása
folyamatos feladatot jelent. Fõbíróként 1864-ben egy zsidó család betelepülését igyekezett megakadá-
lyozni, mert annak rokona „röndetlen dolgokat csinált a faluban”.

3. Dr. Székely Tibor jogász, magyar királyi huszár alezredes (1992-ben rehabilitálva), krónikaíró,
családtörténet-kutató, református presbiter Budapesten, a Pasaréti Református Egyháznál. Fülöpházán
nyugszik, sírján az õsi címer látható.

A Fülöpszállási és a Fülöpházi Református Egyház részére egy-egy úrasztalt csináltatott a Székely
család nevében, míveset, címer és hitvallás bevésésével.

Érdekessége és érdeme a családnak, hogy az erdélyi rokonoktól való elszakadás után 330 évvel is fo-
lyamatosan tartották és tartjuk a kapcsolatot. Haláláig több ízben volt vendégünk Dr. Székely Zoltán,
aki a sepsiszetgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumnak volt évtizedekig fõigazgatója, valamint fia, Dr.
Székely Zsolt régész. Erdélyben járva rendszeresen felkeressük a rokonokat és Rétyet.

Az erdélyi eredet kapcsán két híres távoli rokont említenék még, akikkel a fülöpszállásiak a XIX.
században is kapcsolatot tartottak.

Szász Károly (szemerjai) református püspök õsei, valamint rétyi õseink kerültek atyafiságos kapcso-
latba házasságok révén. A püspök többször meglátogatta a fülöpszállási Székelyeket, elõször 1858-ban,
kunszentmiklósi lelkészsége idején. Háromnapos ott tartózkodása alatt verseket írt, melyek életmûvé-
ben megjelentek, így Fülöpszállást irodalmi emlékhellyé tette. Levele, melyet onnan írt feleségének,
Bibó Antóniának, szintén a birtokomban van. Szász Károly dédunokája, Varga Domokos engem „édes
atyafiának” titulált könyvének dedikációjában. Testvére, Varga Balázs pedig apám osztálytársa volt a
kunszentmiklósi Baksay Sándor Gimnáziumban, õk tudtak a távoli atyafiságról.
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Rétyi Antos János 1819-ben született, a másik rétyi primori rendi család tagjaként. Családjaink egy-
kori házasságok révén kerültek rokoni viszonyba. A Nagyenyedi Bethlen Kollégium növendéke volt,
idõs Szász Károly tanítványa. Jogot végzett, katona lett, 1842-ben hadnagy. A szabadságharc alezrede-
seként Aradon 6 év várfogságot szenvedett. Abonyban telepedett le feleségével, Báró Radák Katalin-
nal. A Kecskeméti ev. ref. egyházmegyének negyven éven át gondnoka volt. Fülöpszálláson többször
meglátogatta a Székelyeket. Abonyi sírboltját 1980-ban Dr. Székely Tibor szervezésében restaurálták.

1609-ben Báthori Gábor fejedelemtõl kapott eredeti armális (címeres nemesi levél), melyet Székely
Antal és két fia Mihály és Mózes kapott, jelenleg egyik családtagunk, Székely Béla õrizetében van Bu-
dapesten. Másolatban több családtag is kapott egy-egy példányt belõle.

A Dr. Székely Tibor által készített „családfa” kiterített állapotban 4,2 méter hosszú.
A kolozsvári Farkas utcai református templomban mind a rétyi, mind a fülöpszállási Székelyek min-

denkor jólesõ érzéssel ülnek le abba a padba, mely fölött az õsi családi címer jelzi az ott megpihenés
jogszerûségét.

A Fülöpszálláson élõ redemptus Székely család ma már szétszóródóban van, korszakunk jellemzõ
változásainak következményeképpen. Az utóbbi 2–3 generáció már feladta a XX. század elején még
hagyományos vidéki gazdálkodási formát, zömében értelmiségiként Budapesten, az USA-ban, Kecske-
méten, Ausztráliában élnek.

A család jelmondatát még a XVI. században valamely õsünk választotta ki a Bibliából: „Emlékezzél
meg az õsidõkrõl; gondoljátok el annyi nemzedék éveit.” (Mózes V. 32:7.)

A legrégebbi ismert családi végrendeletben az elhunyt 1600 körül így utasította az utódokat:
„Tartsátok meg a hitet, és az bizonyosan meg fog benneteket tartani. Szeressétek a hazát, és az bizo-

nyára élni fog. Tegyetek szent fogadást, hogy Isten és a hon elébbvaló lesz nálatok minden világi jó-
nál…”

Fülöpszállási Székely Gábor

Források. Bóna Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49-ben. Budapest: Zrínyi; Bóna
Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Budapest: Zrínyi, 1988; Bóna Gábor: Hadnagyok és fõhadnagyok az 1848–49.
évi szabadságharcban. Budapest: Heraldika, 1999.; Demény Lajos: A székelyek és Mihály vajda. Bukarest:
Kriterion, 1977; Forrai Ibolya (szerk.): „Mi volt Magyar Ország, mi volt szabadsága…” Negyvennyolcas idõk 2.
Budapest: Néprajzi Múzeum, 1999; Hudi József (szerk.): Nemes Székely János közbirtokos naplója 1808–1866. Pá-
pa: Pápai Református Gyûjetmények, 2004; Kelemen Antal–Kisgyörgy Zoltán: Iskola a Feketeügy partján (Réty).
Sepsiszentgyörgy, 1993; Kiss István: Simontornya krónikája. Simontornya: szerzõi kiad., 1938; H. Kiss Kálmán:
Sepsi Rétyi Antos János. Nagykõrös: Ottinger, 1907; Márton Ferenc: Az utolsó Radák (Antos Jánosné Báró Radák
Kata). Budapest: Czettel és Deutsch, 1897; Szabó Károly: Székely oklevéltár. I–V. Bukarest: Kriterion, 1983;
Szádeczky Lajos: Mihály havasalföldi vajda Erdélyben 1599–1601. Budapest: Atheneum, 1882; Szádeczky Lajos:
Erdély és Mihály vajda története. 1595–1601. Temesvár: Csanád-Egyházmegyei Könyvsajtó, 1893; Szász Károly:
Költemények. I. kötet. Pest: Heckenast Gusztáv, 1861; Székely Gábor: „A kis kun fülöpszállási redemptus lakoso-
soknak folyamodások...” Székely István és Adátsi István 1843-ban írt verses panaszáradata „Felséges Királyunk-
hoz”. Redemptió 1997, 2002; Székely Tibor: Töredékek a pávai és rétyi székely család történetébõl. Budapest: szer-
zõi kiadás, 1994; Székely Zoltán (szerk.): A Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum évkönyve 1879–1954. Maros-
vásárhely: Magyar Autonom Tartomány Tartományi Néptanács Végrehajtó Bizottsága, 1955; Székely Zoltán: Ada-
tok a XVI–XVII. századi székely rendi tagozódás kialakulásához. Klny. Aluta. Sepsiszentgyörgy, 1980; Szilágyi
Sándor: Báthory Gábor fejedelem története. Pest: Rath Mór, 1867; Tálasi István: Kiskunság. Budapest: Gondolat,
1977; Zachar József: Idegen hadakban. Budapest: Magvetõ, 1984.

Az utolsó Czobor gróf születése és halála
A nagy múltú czoborszentmihályi gróf Czobor család utolsó fisarjának, Czobor József császári-kirá-

lyi kamarásnak a születési és halálozási adataival még adós volt a hazai történettudomány. Ezért jóma-
gam arra vállalkoztam, hogy megkeressem nevezett gróf életének két legfontosabb dokumentumát, az-
az a születésének és a halálának legautentikusabb korabeli forrásait. Kutatásaimat siker koronázta és
így, az alábbiakban megismerkedhetünk ezen nagybirtokos família – mely 1588-ban nyerte el a bárói,
majd 1652-ben a grófi címet – igen nagy lábon élõ, „legendásan” pazarló és birtokait elherdáló tagjának
eddig ismeretlen keresztelési és halotti anyakönyvi bejegyzéseinek adataival.

A hazai genealógiai szakirodalom nem közli, hogy czoborszentmihályi gróf Czobor Márk tábornok
és Liechtenstein Mária Antónia hercegnõ egyetlen, József keresztnevû fia hol és mikor jött a világra. Ez

65



alól csupán egyetlen kivétel van, egy 2002-ben
megjelent monográfia, melyben a szerzõ azt írja,
hogy Czobor József gróf 1705-ben látta meg a
napvilágot.1

Hosszas kutatás után a bécsi I. kerületi Szent
Mihály római katolikus plébánia (Pfarre St.
Michael in Wien I.) matrikuláiban találtam rá
Czobor József eredeti keresztelési anyakönyvi be-
jegyzésére.2 E szerint az ifjú gróf 1705. augusztus
8-án nyerte el a keresztség szentségét. Nagy való-
színûséggel ez a nap volt egyben a születésnapja
is – esetleg az ezt megelõzõ nap –, mivel a gyako-
ri csecsemõhalálozás miatt általában már aznap,
esetleg másnap megkeresztelték a gyermekeket.
Ez pedig fokozottan érvényes volt egy olyan
nagyváros esetében, mint Bécs, ahol már a XIX.
század elején is számos római katolikus templom
és egyházi személy mûködött. Czobor József gróf
– latin nyelvû – keresztelési anyakönyvi bejegy-
zésébõl tehát megtudhatjuk, hogy méltóságos
gróf Czobor Márk Ádám Ferenc Ignác úr
(Ill[ustrissi]mo D[omi]no D[omino] Marco Ada-
mo Francisco Ignatio Comite de Zobern) és mél-
tóságos herceg Maria Antonia von Liechtenstein
asszony (Ill[ustrissi]ma D[omi]na D[omi]na Ma-
[ri]a Antonia Principissa de Liechtenstein) fiát,
József Ferdinánd Ádám Márk Kajetán Lõrincet
(Josephus Ferdinandus Adamus Marcus Cajeta-

nus Laurentius) 1705. augusztus 8-án keresztelték meg a bécsi Szent Mihály-plébániatemplomban, a
Michaelerkirche-ben. A keresztszülei Joseph Pueder és a felesége, Maria koldusok (!) voltak. A bábát
pedig Barbara Petrascherin-nek hívták.

A régebbi magyar genealógiai szakirodalom szerint
Czobor József 1771-ben hunyt el.3 Más, újabb publikációk
szerint viszont a gróf Pesten, 1785. június 28-án távozott az
élõk sorából.4 Ugyancsak ez utóbbi dátumot erõsíti meg
czoborszentmihályi gróf Czobor József császári-királyi ka-
marás végrendelete is, amely 1785-ben kelt.5

Pesten, a XVIII. század második felében összesen három
római katolikus egyházközség, a belvárosi, a józsefvárosi és
a terézvárosi mûködött és vezetett anyakönyveket. Ezek kö-
zül, végül a mai belvárosi plébánia matrikuláiban leltem rá
Czobor József – latin nyelvû – halotti anyakönyvi bejegyzé-
sére,6 melybõl megtudhatjuk, hogy gróf Czobor József úr
(Ill[ustrissi]mus D[ominus] Comes Joseph[us] Czobor) 80
éves korában (An[ni] 80) 1785. június 28-án hunyt el és a
Pest-belvárosi római katolikus plébániatemplom kriptájában
(ad Crÿpt[am] Paroch[iam]) temették el.
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Régi szokás volt a nemesi családoknál, hogy a família utolsó fisarjának az elhunyt után befelé fordí-
tották a címert a családi kripta, sírbolt, vagy síremlék homlokzatán. Czobor József elhunyt után azon-
ban erre nem került, kerülhetett sor. A grófot ugyanis – mint ahogy azt fentebb olvashattuk – a mai bu-
dapesti Belvárosi Nagyboldogasszony-fõplébániatemplom kriptájában helyezték örök nyugalomra. Tá-
vol az 1691-ben elhunyt és Holicson (ma a szlovákiai Holíè) nyugvó nagyapjától, Czobor Ádám gróf-
tól, távol az 1728-ban elhunyt és Pozsonyban (ma a szlovákiai Bratislava) eltemetett édesapjától, gróf
Czobor Márktól és még sorolhatnám a máshol eltemetett felmenõit, családtagjait.

Említésre méltó adalék még, hogy az utolsó Czobor gróf sírja, sírfelirata – ha volt is ilyen egyáltalán
– sajnálatos módon ma már nem található meg a templom kriptájában.7

Merényi-Metzger Gábor

Vedres István, „Ns. Magyar Országon
hiteles, és S. K. Szeged Várossának
eskütt Földmérõje”
(Szeged, 1765. szeptember 22.–Szeged, 1830. november 4.)

Ahhoz, hogy a XVIII-XIX. század fordulóján Szeged, az ország második legnagyobb városa elsõ hi-
tes geometrájának sokoldalú, hazája javát szolgáló ténykedését értékelni tudjuk, mindenekelõtt szüksé-
ges az országnak és az említett városának színes kulturális, s gazdasági földabroszát szemrevételez-
nünk.

A töröktõl visszatért területeken nem csupán a felszabadító harcok hagytak pusztulást, hanem a tö-
rök idõk mindenáron maximális haszonra törekvõ gazdálkodása is egyaránt súlyos nyomot hagyott uta-
kon, folyómedreken, eliszaposodott vagy épp a végletekig kizsákmányolt, termõképessége határára jut-
tatott mezõgazdasági földeken. A fölszabadult Kárpát-medencére ráköszönõ új évszázad rendkívül
mozgalmas, az elpusztásodott területeket újjáépítõ és újranépesítõ folyamatokat generált.

A központi hatalom elsõdleges feladatának tekintette az újjáépítésben hasznos kézmûvesek, iparo-
sok és a kultúraközvetítésben szerepet vállaló mûvészek, iskolák, humanista gondolkodók bátorítását,
pártolását. Az újonnan benépesedõ, prosperáló országrész csábító erõként hatott a francia–porosz hábo-
rúkban érintettek számára. Az 1712-ben pusztító árvizet követõ katonai és kamarai építkezések híre is
vonzerõt jelentett.

Szeged környéke a XVIII. században stratégiailag kiemelt térségnek számított azáltal, hogy a Tisza
és a Maros összefolyásánál egyrészt az egyik legfontosabb természetes útvonalat, másrészt a hajóhíd
révén a Maros mentén kelet fele irányuló legjelentõsebb szárazföldi kereskedelmi útvonalat is ellen-
õrizte.

Szeged geopolitikai helyzetébõl következik, hogy a délszláv betelepülõk sem kerülték el Szegedet.
Két jelentõs családot emelünk ki. A dalmát Dugonics család tagja a neves matematikus, paptudós, író,
az elsõ magyar regény szerzõje, Dugonics András. Az 1760 körül horvát földrõl Szeged-Fölsõvárosra
települt szûrszabó, Vedrics György 250 éve, 1765. szeptember 22-én született fia Vedres Istvánként
szerzett hírnevet: Szeged polihisztor geometrájának nagyságát jelzi, hogy szülõvárosa saját Széchenyi-
jeként tiszteli.

Mindketten – mintegy másfél évtized különbséggel – a szegedi piaristáknál folytatták elemi tanul-
mányaik egy részét; életük a késõbbiekben is sokszor találkozott.

II. József fontosnak tartotta, hogy átlátható, pontosan felleltározott, egységesen irányítható legyen
birodalma. Fölvilágosult földmérõkre, építõkre volt szüksége a katonai térképezési munkálatokhoz, az
adókivetés végett a földterületek kataszteri felméréséhez, a magyarországi közutak rossz állapotának, a
folyók szabályozatlanságának megszüntetéséhez és a hatalmas mocsarak lecsapolásához. A földmérõk

67

6 MNL OL. X 2003. A Budapest-belvárosi római katolikus plébánia anyakönyveinek mikrofilmmásolatai. 48.
köt. 235. fol.

7 http://www.templom.hu/phpwcms/bp5-belv.html.



képzésére az uralkodó 1782-ben a Budára telepített egyetem bölcsészeti karán belül megalapította az
Institutum Geometricumot, Európában elsõként egyetemi rangra emelvén a mérnökképzést.

A fiatal Vedres István nyelvek megismerését és a humanista kultúra tanulmányozását követõen az
újonnan alapított Institutum Geometricum alapító évfolyamán kezdte meg mérnöki tanulmányait, ahol
Dugonics András is tanította. 1784-ben kitüntetéses eredménnyel vizsgázott le mennyiségtanból. Két-
évnyi vándorlása alatt a Dunántúlon zajló ármentesítési és egyéb gazdasági építkezésekbe, valamint a
modern mezõgazdasági folyamatokba tekintett bele. Terepen szerzett tapasztalatai birtokában 1786-ban
tette le gyakorlati földméréstan vizsgáját, mely nem csupán a mérnöki oklevelet hozta meg számára,
hanem egyben szülõvárosának, Szegednek a frissen megüresedett földmérõi állását is.1

Szeged Vedres személyében egy valóban európai mûveltségû, a humán és a matematika tudomá-
nyokban egyaránt jártas, a mûvészetek iránt elhivatott, kiemelkedõ tudású, fiatal, mérnöki diplomával
bíró geometrával gazdagodott. Õneki is meg kellett küzdenie elõdjének, Sax geometrának generációs
féltékenységével, aki a városi tanácsnokok által igyekezett irányítása alá vonni a fiatal kollégát.

Az ország területileg második legnagyobb városa bõven nyújtott munkát a hivatása gyakorlásához
ifjonti lendülettel hozzálátó mérnök számára. Különösen igaz ez, amennyiben az elhanyagolt partfalai
által folyton kiöntéssel fenyegetõ Tiszára, Marosra vagy éppen a homokhátság futóhomokjára gondo-
lunk. Az állandó árvízveszély-elhárításon túlmenõen mind a város utcáinak, tereinek kialakításában, a
várostervezésben, mind a mélyedések, csöpörkék feltöltésében egyaránt a korszellem leginkább elõre
mutató eszméit képviselte.

Városépítõ ténykedései közben a tudomány és mûvészet egyéb területei ugyancsak kiemelt hang-
súlyt kaptak. Nem csupán kõbõl, sárból, fából épített, hanem igyekezett az emberek lelkéhez is szólni:
az általa megvalósított színházterem, a Grünn Orbán nyomdája révén terjesztett poézise vagy éppen
egy-egy témát körüljáró tanulmánya által.

Városi hivatalnokként erejét gyakran prédálták azáltal, hogy apró határviták rendezésére kárhoztat-
ták. Õt magát mindig az átfogó, a jövõbe mutató feladatok, hosszú távra szóló megoldások foglalkoztat-
ták. Igaz ez akkor is, amikor másfél évtizednyi huzavona után megbízást kapott a város új székházának
megtervezésére. Különös figyelmet fordított arra, hogy az ne csupán a bürokráciát, hanem a szellemie-
ket is szolgálja azáltal, hogy abban – az országban az elsõk között – álmodja és valósítsa meg a magyar
színjátszás otthonát. Gondolt egyben a fenntarthatóság szempontjaira is, amikor a színháztermen túl
árendába adható vendéglõt is tervezett az épületbe.

A homok legyõzéséhez a leghathatósabb eszköznek az erdõsítést látta.2 1795-ben javaslatot tett a
közlegelõk erdõsítésére; egyrészt a favásárlással kiáramló, tetemes összeget akarta lecsökkenteni, más-
részt a legelõket, szántókat veszélyeztetõ futóhomokot kívánta megkötni. Javaslatára a városi tanács
1799-ben rendeletet fogadott el: „minden házas gazda esztendõnként 100 drb fát az inzsenér által kimu-
tatandó helyen [...] a közjó hasznára ültetni tartozzon”. Jelentõs eredménye volt 1804-ben az erdei tiszt-
tartóság felállítása, ami az ország elsõ erdõhivatalának tekinthetõ.3

A gyakori járványok megelõzésére javaslataiban foglalkozott az utcarendezésekkel, az utak, járdák
kiépítésével, a szennyvízelvezetõ csatornák létesítésével, a csatornázásnak és a posványos területek ki-
szárításának gyakorlati rendezésével. 1817-ben például részletes javaslatot nyújtott be, hogy „Mi mó-
don lehetne a városnak némely utcáit és piacait kövekkel kipadolni, és szép, azonkívül hasznos fákat ül-
tetni, és erdõt is abból szaporítani.”4

Igazi logisztikai gondolkodásról tett tanúságot, amikor nagyszabású tervet készített a Duna–Ti-
sza-csatorna építésére, valamint a tiszántúli hajózható és öntözõcsatorna létesítésére. A holland példá-
kat alapul vevõ, közlekedési és öntözõ célokat szolgáló csatorna-elgondolásait 1805-ben kitûnõ szak-
munkákban ismertette.5 A csatorna torkolatához a szegedi várból monumentális építõi elgondolással ki-
alakítani szándékozott, méreteiben is impozáns Kereskedõi Tárházat képzelt.

Építõi munkáságát több templom, középület és rangos polgárház õrzi napjainkig annak ellenére,
hogy városát az 1879. évi nagy árvíz szinte teljesen elpusztította.
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Szeged elsõ fõmérnöke napi
hivatalán túlmutatva alkotott iga-
zán nagyot és példamutatót, ami-
kor a várostól kibérelt – közel
négyezer holdnyi – tiszai árterü-
leten, saját vállalkozásában ha-
talmas gátak építésével létrehoz-
ta mintagazdaságát, Vedresházát,
a korszerû berendezkedésû és
mûködésû, különbözõ ipari nö-
vényeket termesztõ, agrárkapita-
lista uradalom mintapéldáját.

Még életében munkásságát
számos kül- és belföldi elismerés
kísérte. Azt még megérte, hogy I.
Ferenctõl 1826-ban magyar ne-
mességet, var(a)sányi elõnevet
és Biharban birtokot kapott. A
beiktatáson azonban már csak fia
és unokája vehetett részt.

1830-ban bekövetkezett haláláról az általa is szorgalmazott szegedi kaszinó mint legnagyobb vesz-
teségérõl adott hírt. Életét tömören összegzi sírfelirata:

„E’gyász hantokkal fedetik tekintetes nemes idõsb Vedres István ur tettes Csongrád és több vmegyék
táblabirája, a’ bécsi, és brünni tudományos társaságok tagja, szabad királyi Szeged városa hajdani
földmérõje, végezvén pálya futását érdemekkel teljes életének 65-ikén sz. András hava 4-én 1830. esz-
tendõben.”

Ozsváthné Csegezi Mónika–Ozsváth Gábor Dániel

A köz szolgálatában
Halla Aurél érdi és országos hatókörû tevékenysége

A jogász és közgazdász végzettségû Halla Aurél (1880–
1959) államtitkár sokat tett a Trianon utáni Magyarország gaz-
dasági-kereskedelmi életének fellendítésében. Életpályája, or-
szágos hatókörû, ezen belül érdi vonatkozású tevékenysége ke-
vesek elõtt ismeretes. A következõkben betekintést nyújtok
sokoldalú gyakorlati és teoretikus, szakírói munkásságába – ér-
di visszaemlékezések, levéltári források és saját mûvei tükré-
ben.

Halla Aurél Budapesten született 1880. május 26-án, római
katolikus családban.1 Középiskoláit a székesfehérvári Ciszter-
cita Gimnáziumban végezte, majd visszatért Budapestre. Jogi
tanulmányokat folytatva elõbb ügyvédi pályára készült, aztán a
bíróság szolgálatába lépett. A kereskedelmi és váltótörvény-
széknél volt albíró, majd törvényszéki bíró.2

Az elsõ világháború utolsó évében, 1918-ban berendelték
az Igazságügyminisztériumba, itt különbözõ osztályokban mû-
ködött. 1921-ben a Kereskedelmi Minisztériumban kinevezték
osztálytanácsossá, ahol a törvényelõkészítõ osztály helyettes
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vezetõje, késõbb vezetõje és miniszteri tanácsos lett.3 Több nyelvet beszélt, többször járt kiküldetésben,
tanulmányúton külföldön, például 1926-ban Prágában folytatott kereskedelempolitikai tárgyalásokat.
Tudott románul is.

Nagy szerepet vállalt a Trianon utáni Magyarország gazdasági-kereskedelmi életének fellendítésé-
ben. Levéltári források és helyi adatközlõk állítása szerint Halla budapesti lakása mellett 1925–26-ban
építtetett házat Érden, az Érd-Óváros Római út 24. szám alatt. Ez is adhatott ösztönzést számára, hogy
érdi viszonylatban sokat tegyen a közlekedés, a közúti hálózat fejlesztése érdekében. Érden az 1920-as
években kezdõdtek a parcellázások, mely révén sok nincstelen földhöz juthatott. Mindezekkel együtt
haladt az infrastruktúra fejlesztése, úthálózat kiépítése stb. Az 1930-as években Halla ösztönzésére
épült meg az Érd-Óvárosba vezetõ betonút, mely a Molnár utcáig tartott. Az államtitkár, kikerülendõ
azt a vádat, miszerint „magának épített utat”, nem vezette el a saját házáig – a visszamaradó rövid út-
szakaszt a lakosság hálából, saját költségen és fáradságával építette meg adományozójának, jótevõjé-
nek.4 Egy HÉV nyomvonalának a tervei is elkészültek, mely a mai Magyar Földrajzi Múzeum épületé-
tõl vezetett volna kb. a mai Fõ utcai óvodáig (Érd-Óváros, Fõ u. 12.).5

Halla országos szinten is nagy
szerepet vállalt a Trianon utáni
Magyarország gazdasági-keres-
kedelmi életének fellendítésé-
ben. Gyakorlati tevékenységét
teoretikus munkásságával is alá-
támasztotta. Több gazdasági-ipa-
ri témájú szakmunkához írt be-
vezetõt, például Dobrovics Ká-
roly (1838–1873) bányakerületi
vegyelemzõ, szakíró A kartelek
helyzete és mûködése Magyaror-
szágon (1934) címû mûvéhez. A
közszállítási szabályzat kapcsán
1934-ben kiadott kormányrende-
lethez és a villamos energiáról
szóló 1931-es törvény végrehaj-
tása tárgyában kelt 1934-es kor-
mányrendelethez is õ írta a beve-

zetõt. A következõ évben, 1935-ben elõszót írt Dobsa László–Zsámár József Kéményseprõ-kódex (Mo-
nopol, Bp., 1935) címû munkája elé.

1936-ban tettek javaslatot dr. Halla Aurél magyar királyi iparügyi minisztériumi miniszteri osztály-
fõnök államtitkárrá való kinevezésére a Magyar Királyi Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztéri-
umba. A javaslat elfogadásra került, Halla 1936–1938-ig töltötte be az államtitkári posztot. Adatunk
van róla, hogy ezzel egyidejûleg, még 1936-ban kilépett a Honszeretet Egyesületbõl.6 Ekkoriban
Dobrovics Károllyal közösen írta, szerkesztette a Magyarország története különös tekintettel az iparra
és kereskedelemre címû mûvet (1936), melyben a szerkesztõk azt tûzték ki célul, hogy „a történelmi
eseményekkel kapcsolatban a gazdasági vonatkozásokat, különösen az ipar és kereskedelem helyzeté-
nek a vizsgálatát” kimélyítsék.7

Gazdasági hetilapokban és napilapokban jelentek meg írásai. Írt a kereskedelmi szakoktatás idõsze-
rû kérdéseirõl, az elméleti oktatás és a gyakorlati képzés összekapcsolásáról a felsõ kereskedelmi isko-
lában. Írásai jelentek meg Munkajog, Az ipar és kereskedelem szerepe a községben, A kereskedelem és
ipar szociális jelentõsége a város életében címmel.

1937 márciusában országgyûlési választásokat tartottak Szombathelyen. Miután Kozma Miklós le-
mondott belügyminiszteri posztjáról, visszalépett Szombathely város képviseletébõl is, 1937-ben pót-
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választásokat kellett kiírni. 1937. február 8-án jelölték Halla Aurél kereskedelmi államtitkárt a szom-
bathelyi mandátumra. Az ellenzék jelöltje gróf Csekonics Iván volt. Az eredmény nem lehetett kétsé-
ges, a leadott érvényes szavazatok kétharmadával nyert Halla Aurél, országgyûlési képviselõ lett. Bár
ez inkább a mandátum átjátszásának tûnt, mint egy komoly sajtó- és szócsatát hozó idõközi választás-
nak. A korabeli sajtóban (Vasi Szemle, Vasvármegye, Zalai Közlöny, Honderû Magazin stb.) több cikk
is tudósít az eseményekrõl.8

Halla széles körû társadalmi szerepvállalására utal, hogy például 1937 júniusában szombathelyi pos-
tahivatalok sportcsoportja invitálja mint legfõbb védnököt egy sportbemutatóra.9 1937 decemberébõl
való a szombathelyi Izraelita Jótékony Nõegylet köszönõlevele a karácsonyi adományért, melyet Halla
és felesége tett.10

1938 elején a Közel-Keleten járt, errõl részletes jelentésben számolt be.11 Az út egyik folyamodvá-
nyaként 1938. február 17-i keltezéssel fennmaradt P. Vados Pál ferences plébános levele Halla számára,
melyben kifejezi köszönetét a Halla által a szombathelyi ferences plébániának ajándékozott kis keresz-
tekért, melyeket az államtitkár a Szentföldrõl hozott.

Halla gazdasági cikkeiben rámutatott a reklám nagy jelentõségére az ipari és kereskedelmi életben.
Mint a Magyar Reklámszövetség elnöke, és mint államtitkár is sokat tett a magyar reklám fejlesztése és
népszerûsítése terén. A Reklámélet címû folyóirat 10 éves jubiláris száma vezércikkét is õ írta. 1938
elején, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzõi Jogi Egyesület közgyûlésén elnökhelyettessé választot-
ták.12 A fõváros társadalmi és politikai életében kiemelkedõ szerepet játszó Sol-Club választmányában
is ott találjuk ez évben.

Nem sokkal az ún. gyõri program meghirdetése után – mely a hadsereg korszerû felfegyverzésének
megindításán túlmenõen új gazdasági és politikai irányvonalat, a közlekedés fejlesztését szolgáló beru-
házásokat is jelentett volna, benne a közúthálózat további fejlesztésével – Halla államtitkár lemondott.
A korabeli sajtó, többek között az Est címû folyóirat 1938. május 18.-i száma tudósított Halla államtit-
kár lemondásáról.13 Új politikai államtitkárt nem neveztek ki. Kunder Antal, a Külkereskedelmi Hivatal
elnöke lett a kereskedelmi minisztérium adminisztratív államtitkára. A lemondás valószínûleg össze-
függésbe hozható a kormányváltással, Imrédy Béla május 14-étõl vette át a miniszterelnökséget Dará-
nyi Kálmántól.

Halla a Szent István Emlékév alkalmából Székesfehérvárott (1938) már mint nyugalmazott államtit-
kár mondta az ünnepi beszédet. Társadalmi szerepvállalása ezután is jelentékeny maradt. 1938 szep-
temberében például Szombathelyen járt, újabb ügyek elintézése kapcsán.

A második világháború idején kereskedelmi, szociálpolitikai jellegû gyakorlati és szakírói tevé-
kenységét tovább folytatta. A szociálpolitikának is az élettel és a politikával való kapcsolatát hangsú-
lyozta: „Nem azon fordul meg a szociálpolitika eredményessége, hogy vajjon egy társadalmi jelenség
fogalmát miként töltjük meg szótartalommal, hanem azon, hogy a szociálpolitika mennyiben tudja a po-
litikával a maga nemzeti gondolatban gyökerezõ ama követelését elfogadtatni alapelvül, hogy minden-
kinek megélhetését biztosítani kell; tehát nemcsak az életét és erre milyen módszereket ajánl.”14

Érden közremûködött a KALOT (Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Testülete)
1940. október l-jén megnyíló bentlakásos népfõiskolája létrehozásában, itt kulturális, vezetõ- és gazda-
képzõ tanfolyamokat tartottak.

Érdet többször sújtotta árvíz, például 1941–42-ben. 1942-ben fejezõdött be a jelenlegi gát alapjainak
lerakása. Az itt mûködõ Sportrepülõtér, a parcellázások miatt a Duna legerõsebb gátját építették meg a
trianoni Magyarország határain belül. Halla Aurél az Érd–Nagytétényi Ármentesítõ Társulat elnöke-
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vázlat. In. Válogatás a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzõi Jogi Egyesület „Tudományos múlt, jelen és jövõ a
szellemi tulajdon területén” címmel megrendezett emlékülésének és „Aktuális iparjogvédelmi kérdések ’06”
címmel megtartott konferenciájának (2006. november 21–22.) anyagából, 25. p., www.sztnh.gov.hu/kiadv/
ipsz/200705-pdf/703-kulonszam.pdf

13 Halla államtitkár lemondott. Est, 1938. május 18., 2. p.
14 Halla Aurél: Politika a szociálpolitikában. Szociális Szemle, 1939–1940. 1. évf. 2. sz., 61. p.



ként nagy szerepet vállalt ebben. A gát építését támogatta és szervezõmunkájával segítette a KALOT
Népfõiskola vezetése, itt dolgoztak a népfõiskola Érden tanuló növendékei. A védvonal jelenlegi kiépí-
tettségét többszöri erõsítéssel érte el.

1943-ban Halla a Magyar Repülõgépszerelvénygyár Rt. (1941–) vezetõségi, igazgatósági tagja
lett.15 Ugyanezen évben Dr. Lantay István, Pest vármegye fõjegyzõje szerkesztésében, Halla Aurél irá-
nyításával jelent meg A M. Kir. Közellátási Minisztérium és az Árkormánybiztosi Hivatal által kiadott
rendeletek összefoglalása alapján készült törvényes árszabályozás (Bibliofilia, Budapest, 1943). Ez az
akkori években kiadott általános érvényû, ill. egyéni ármegállapítást tartalmazó hatósági rendelkezések
és leiratok gyûjteménye.

Halla a kereskedelem aktuális problémáiról A kereskedelem idõszerû kérdései (1943), A kereskede-
lem fejlõdésének útja és annak következményei a gazdasági jogban (1943) címmel jelentetett meg írá-
sokat. Ebbeli munkássága egyik csúcspontjaként 1945-ben már mint a Kereskedõk Országos Egyesüle-
te (KOE)16 elnöke tevékenykedik.

Halla Aurélt a Rákosi-korszakban
az MKP nemkívánatos személynek mi-
nõsítette, a kistarcsai internáló táborba
kitelepítette, Magyarországról kiadott
történelmi, illetve iparügyi könyveit til-
tott listára helyeztette. Érdi ingatlanát
1952-ben államosították.17 Halla az
1956-os forradalom után került vissza
Érdre. Betegen halt meg, 1959. július
31-én. Augusztus 6-án, az érd-óvárosi
Öregtemetõben helyezték örök nyuga-
lomra feleségével, Polczer Izabellával
(1891–1951) közös sírhelyen. A teme-
tésen Kudó József plébános búcsúztat-
ta.

Ingatlana, az ún. Halla-ház az
1956-os forradalom után közösségi
házként mûködött, a helyi sportkör is itt
kapott helyet. Késõbb a nyugdíjas klub,
a rendõrség, közületi szolgálati laká-
sok, szükséglakások voltak az ingatlan-
ban elhelyezve. 1963-ban itt rendezte
be Jovicza Ignácz Érd elsõ helytörténeti
gyûjteményét. Egy idõben itt mûködött
a városi könyvtár kihelyezett fiók-
könyvtára. Manapság a nemrégiben fel-
újított házban az orvosi rendelõ mellett
a rendõrség és a polgárõrség kapott he-
lyet, több helyiség pedig közösségi cé-
lokra van fenntartva.

Szolgáljon ez a cikk tiszteletadás-
ként és az elsõ lépések egyikeként,
mely felhívja a figyelmet e kiemelkedõ
személy érdi – és országos szintû – mû-
ködésére.

Vasné Tóth Kornélia
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15 Kováts Lajos: A Magyar Repülõgépszerelvénygyár Rt. története 1941–1950., 165. p., http://www.matarka.hu/
cikk_list.php?fusz=1778

16 A KOE 1945. március 2-ai ülésén mint elnök tevékenykedik. Jegyzõkönyv, MOL, K245, 8. doboz.
17 1951-bõl még fennmaradt egy Halla Auréltól származó bejelentés, mely erre az ingatlanra vonatkozóan több

használót nevezett meg: Grozdics Mária (Halla házvezetõnõje), Péter András, Andrics László személyében. A
Községi Tanács lakásügyi osztályának (bejelentés), 1951. május 3., Halla Aurél államtitkár iratai, MOL,
K245, 7. doboz.

Halla Aurél és felesége sírja Érden

Az érdi Halla-ház



Irodalom. A M. Kir. Közellátási Minisztérium és az Árkormánybiztosi Hivatal által kiadott rendeletek összefog-
lalása alapján készült törvényes árszabályozás. Szerk. Dr. Lantay István. Bibliofilia, Budapest, 1943; Halla Aurél ál-
lamtitkár iratai. Magyar Országos Levéltár, K245, 5. 7. 8. dobozok; Halla Aurél: Politika a szociálpolitikában. Szo-
ciális Szemle, 1939–1940. 1. évf. 2. sz. 58–61. p.; Kováts Lajos: A Magyar Repülõgépszerelvénygyár Rt. története
1941–1950., 165. p., http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=1778; Magyarország története különös tekintettel
az iparra és kereskedelemre. I–II. Szerk. Halla Aurél–Dobrovics Károly. Monopol Könyvkiadó Vállalat, Budapest,
1936; Szalainé Bodor Edit: Szombathely kronológia. 1848–1945. Készült a Vasmegyei Lapok és a Vasvármegye cí-
mû hírlapok sajtóanyagából, http://193.225.149.5/vdkweb/publikaciok/kronologia1.html; Ungváry Krisztián: A
Horthy-rendszer mérlege. Jelenkor Kiadó, Budapest, 2013; Válogatás a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzõi Jogi
Egyesület „Tudományos múlt, jelen és jövõ a szellemi tulajdon területén” címmel megrendezett emlékülésének és
„Aktuális iparjogvédelmi kérdések ’06” címmel megtartott konferenciájának (2006. november 21–22.) anyagából,
25. p., www.sztnh.gov.hu/kiadv/ipsz/200705-pdf/703-kulonszam.pdf

Rudnay mûvésztelepe
„Ez a jellegzetes táj, ez a társadalmi kisvilág számtalan alkalmat

kínál a festõnek, hogy a nyers látványtól eljusson az egyetemes
érvényû mondandóig, hogy megsejtse és kifejezze a részletekben

az egészet, a változásban a maradandót.”
(Lator László)

Szerencsésnek mondhatja magát az a település, amelynek folyója van. Igaz a megállapítás, ha néha a
víz bõsége kellemetlenséget okoz. Szeretett folyónkkal, a Marossal így vagyunk, a város lakói tisztelik
és magukénak érzik. Gyors folyással Erdély vizét hozza, táplálja az ártéri erdõ dús növényvilágát. Ezt a
panorámát az idelátogató mûvészek felfedezték, és ez is hozzájárult, hogy Makón Rudnay Gyula festõ-
mûvész tanítványaival mûvésztelepet hozzon létre.

Az eseményrõl az elsõ hiteles forrás a rendezett tanácsú város 1925. évi júniusi keltezésû, Gorcsa
Péter fõjegyzõ által vezetett jegyzõkönyv feljegyzése: „Rudnay Gyula festõiskolai tanítványai 1925
nyarától, három éven keresztül néhány hetet Makón töltenek. Az ifjú festõket a patronáló Espersit János
ügyvéd, a helyi irodalmi, mûvészeti élet meghatározó alakja osztotta be sorkosztra, szállást a kollégi-
umban kapnak.” A képviselõtestület a mûvészeti megmozdulást anyagi erejéhez mérten támogatta, a
költségekhez ezer pengõvel járult hozzá. Dr. Nikelszky Jenõ polgármester mûpártolása és megértése
például szolgált, mert a festmények vásárlását elõmozdította Somogyi Istvántól, Torma Imrétõl és az if-
jú mûvészektõl. A képek a városháza hivatali szobáinak falát díszítették.

Ecsõdi Ákos gimnáziumi rajztanár a Csanádi Kalendáriumban írta: „A Rudnay-iskola egykori mû-
vésztelepén Istokovics Kálmán és a jelenlegi tanár, Barcsay Jenõ emlékezetes vendég.” A város képzõ-
mûvészetének jeles ismerõje, Kelemen Ferenc tanár az Ötven év Makón címû írásában emlékezik:
„Espersit János közremûködésével Rudnay növendékei érkeztek a városba.”

A festõállványok hamarosan megjelentek az utcákon, tereken, meg a Maros-parton. A fiatalok meg-
ismerkedtek a lakókkal, „belesimultak” a város társadalmába. Szorgos munkájuk nyomán különbözõ
témájú alkotás született, amelyek közül néhány jelenleg is lakásokat díszít. A tágas polgári házak meg-
örökítése mellett a honvédi putrik is vászonra kerültek, kint a határban témát ad a szántó-vetõ ember.
Látványosan megjelenik a szénakazal kútágassal. A Maros-parton a matuzsálemi kort megért nyárfákat
a grafikusok rajzolták le. A patrónusnak, az emlegetett Gorcsa Péter bácsinak a fiatalok karikatúrával
kedveskedtek.

Minden évben a gyakorlatot kiállítások zárták, amelyeket megmérettetésnek, vizsgának tekintették.
Az elsõ bemutatónak a megyeháza nagyterme adott otthont, amelyet Nikelszky Jenõ ajánlott a közön-
ségnek. Az 1926. évit a lánypolgáriban rendezték, Bánffy József fõügyész közremûködésével. Emléke-
zetes az utolsó, 1927. szeptember 2-án, amelyet Rudnay jelenlétében Juhász Gyula nyitott meg. A festõ
és a költõ között már 1925-tõl alakult ki bensõségesebb barátság. Erre emlékezik vissza a Kassák Mú-
zeum kiadványában megjelenõ tanulmány 2000. március 26-án, amely szerint: „Rudnay makói tartóz-
kodását megszakítva, kizárólag azért utazott pár órára Szegedre, hogy személyesen találkozhasson Ju-
hásszal.”

A mûvésztelep elsõ, kezdeti szakasza három évig tartott, azonban a város polgáraiban felkeltette az
érdeklõdést a mûvészet iránt. Mindig voltak „fáklyahordozók”, õk a világosságot biztosították. Ilyen le-
hetett Rudnay, aki megszervezte mûvésztelepét. Az évente itt alkotó festõk magukba szívták ennek a
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városnak lelkét, múltját, jelenét. A fiatalok távozása után a szabad teret az igazán makói Torma Imre
festészete töltötte ki. Azután megjelentek az igen tehetséges rajztanárok: Bánszky Tamás és Dehény
Lajos, a gimnáziumban Ecsõdi Ákos, a Csók-tanítvány.

Az idõs mûvészetbarát makóiak szívesen emlékeztek Rudnay festõmûvész telepére, az évenként
visszatérõ alkotókra. Történetem befejezéséhez érdemes felidézni Kiss Tóni bácsi személyét, aki a hú-
szas-harmincas években híres vendéglõt mûködtetett az Úri-Hajnal utca sarkán, az apósától örökölt Dá-
niel-házban. A Kakasos Kiss, mert ezen a becenéven ismerték, a finom étkek mellett a frissen csapolt,
kiváló minõségû Dreher-sörrel alapozta meg vendéglõjének jó hírét. A finom nedût lerakatába közvet-
lenül a gyártól kapta. Külön látványosságnak számított Adorján muralovaival, a nagy fahordóknak a
vasúttól történõ beszállítása, keresztül a Fõ téren. Vendégei az orosz fertály felõl a Fõ térre igyekvõk
közül kerültek ki, de látogatták a megyei hivatalnokok, az úri vendégei, akikre büszke volt. Megfordul-
tak nála nagy kapacitású sörívók, így a termetes Beke állatorvos. Nem szerette a túlzottan sietõket, mert
amint hangsúlyozta, a sörivásnak is meg kell adni a módját. Bevált receptje szerint a sörnek addig kell a
korsóban pihenni, míg a kemény hab az ezüst pengõst elbírja. Módszere, vidám természete vonzotta a
szomjazókat. De az éhezõk is megismerték nejének, Juliska néni konyhájának finom ízeit. A sarki kis-
kocsma híre a fiatal mûvészekig eljutott, hamar látogatásukat tették. Pénz szûkében magukkal vittek
egy-egy rajzot, vázlatot, amit fizetõeszközül használtak. Szerencséjükre, mert a mûvészetpártoló Tóni
bácsi szívesen fogadott minden alkotást, mint „nemes valutát”. Az eltelt évek alatt komoly gyûjtemény-
re tett szert.

A háború után a kiskocsma nívóját még néhány évig lehetett tartani. A döntõ változást a fordulat éve
hozta, amikor a vendéglátás állami kézbe került. Tóni bácsi önérzete nem engedte, hogy saját tulajdoná-
ban alkalmazott legyen, inkább feladta a vendéglátást. A mozgékony kis ember nem maradt munka nél-
kül, visszatért eredeti szakmájához, a szabómesterséghez. A ruhakészítés tudományát sem felejtette el,
hiszen legény korában Svájcban, Németországban tanulta. Most nem volt anyagi lehetõsége, hogy
önálló szabóságot létesítsen, ehhez a politikai helyzet sem kedvezett. Választás hiányában a nem régen
alakult szabó szövetkezetbe lépett. Az új munkahelyén szívesen fogadták, ahol tudása, precizitása jól
érvénysült. Egyéniségével, humorával életet vitt a Köteles-féle szövetkezeti mûhelybe. Itt lett apám
munkatársa, ahol kettõjük között jó barátság alakult ki. Egyik alkalommal Tóni bácsi vendégségbe ér-
kezett hozzánk, meglepetésünkre szüleimet két mûvésztelepi rézkarccal ajándékozta meg, amit mint
becses emléket én õrzök tovább.

Siket István László
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Benedek Elek-szobrot avattak Hajdúböszörményben
A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnõttképzési Karának kertjében, Hajdúböször-

ményben 2016. május 20-án felavatták Benedek Elek félalakos portrészobrát, Lestyán-Goda János
szobrászmûvész alkotását. Rétvári Bence, az Emberi Erõforrások Minisztériuma parlamenti ál-
lamtitkára avatóbeszédében a nemzeti identitás szempontjából egyedülálló örökségnek nevezte a
magyar népmesekincset, amelynek egyik legjelentõsebb mûvelõje, terjesztõje volt Benedek Elek.
– Rendkívül fontos, hogy a népmesekincs megismertetése, ápolása része legyen a pedagóguskép-
zésnek – mondta az államtitkár. (MTI)

F

Felújított várkastély Szászváron
Ünnepélyesen adták át 2016. június 14-én a felújított szászvári várkastélyt, amely Magyaror-

szágon egyedülálló középkori mûemlékegyüttes. Az Európai Unió támogatásából és a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. saját forrásából elkészült középkori vár nemcsak a település turisztikai
vonzerejét növelheti, hanem az egész dél-dunántúli régióét is. A projekt több mint hatszázmillió
forintból valósult meg.



A XLIV. Országos Honismereti Akadémia
Makó, 2016. július 4–8.

Sorsfordító idõk, sorfordító magyarok
Ünnepi megnyitó

Tisztelt Miniszter Úr, Polgármester Asszony, Elnök Úr, Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kedves Honismerõk!

Sok szeretettel köszöntöm a XLIV. Országos Honismereti Akadémia határon innen és túlról érkezett
résztvevõit Makón, Csanád vármegye egykori székhelyén, és különös tisztelettel azokat, akiket a mai
napon kitüntetésben részesíthetünk. Idén a Honismereti Szövetség újra Csongrád megyében tartja éves
nagy konferenciáját, a Kárpát-medence legnagyobb honismereti, helytörténeti fórumát. Azt mondtam,
hogy újra, hiszen húsz évvel ezelõtt, 1996-ban is ebben a megyében tartottuk akadémiánkat, akkor
Csongrádon találkoztak a honismereti mozgalom tagjai és emlékeztek meg egyik legnagyobb nemzeti
sorsfordulónkról, a honfoglalásról, annak millecentenáriumán. Idei akadémiánkon nemcsak egyrõl fo-
gunk beszélni, hanem több is szóba kerül a következõ napokban, remélem sok olyan gondolattal, amely
inspirálóan hathat közösségünkre.

A történelmünkrõl, közös múltunkról gondolkodni kötelességünk. Sokszor idézünk is jeleseinktõl
olyan mondatokat, amelyek arról szólnak, hogy a múlt ismerete nélkül nem tudunk eligazodni a jelen-
ben és nem lehet jövõt építeni se. Ez nagy igazság, és nem túlzás, ha azt állítom, hogy a honismerõk tá-
borának minden tagja is így gondolja és ennek a szemléletében él és munkálkodik. Ennek fényében az-
tán azt is kijelenthetjük, hogy nemzetünk történelmi sorsfordulóival még inkább foglalkoznunk kell, ha
meg akarjuk érteni elõdeink életét, döntéseit és ha a személyes életünkben, a zajló történelemben is jól
szeretnénk dönteni. Mert ez ugye ma sem könnyû, mint ahogy sohasem volt az. De Historia est
magistra vitae – A történelem az élet tanítómestere! Ezt a latin bölcsességet is majd mindenki ismeri és
mégis újra és újra elkövetjük ugyanazokat a hibákat, mint elõdeink, mert nem ismerjük a históriánkat.
És így aztán az mindig ismétli önmagát. Természetesen nem teljesen ugyanúgy, de ismétli. Mert bár if-
júkorunkban tanították, és sok-sok könyvben, folyóiratban megírták, sok játékfilmben, dokumentum-
filmben megmutatták nekünk, mégsem tudtunk tanulni belõlük. Anélkül, hogy részletesen belemennék
európai jelenünk taglalásába, jól látható: ma is ez bajaink egyik fõ forrása. Múltunk, kultúránk rossz és
felszínes ismerete, de fogalmazhatunk úgy is, hogy a saját múltunk, kultúránk elhagyása, megtagadása
az, amellyel már évtizedek óta szembesülnünk kell(ene).

Tévednek, vagy még inkább: tévútra visznek tehát azok, akik azt mondják, szajkózzák állandóan,
hogy „Hagyjuk már a múltba révedést!” Természetesen annyira azért érdekli õket a múlt, hogy idõn-
ként átírják, hogy megszabják, hogy értelmezzék, amikor érdekük úgy kívánja.

Mi, honismerõk meg szeretnénk ismerni történelmünket, benne a helyi személyes történelmet, kis
közösségeink történeteit, hagyományait, amelyekkel aztán felvértezõdhetünk a jelenben a jövõbeli küz-
delmekre és az alkotásra. Alkotni és tenni a közösségért – nem lehet egyszerûbb célkitûzésünk és nehe-
zebb feladatunk. Ez az igazi lokálpatriotizmus, amely szüli a patrióta embert. Ma a világban és benne
Európában harsog az egyéni érvényesülés célkitûzése, a „Valósítsd meg önmagad!” hangzatos felszólí-
tása. Ami ezzel ellentétes: a közösségrõl szól, a családról, a nemzetrõl – az pusztítandó. Igen, folyik az
értékpusztítás egyre nagyobb erõkkel. Gyökértelen, hitehagyott emberek kellenek, akiket lehet irányí-
tani, akiknek minden szemetet el lehet adni.

Vámos Miklós író azt mondta egy nemrég vele készített interjúban, hogy „Történelmünkben példá-
ul a legnagyobb nemzeti sorsfordulók mindig nagyon tragikusak, de más szempontból mindig komiku-
sak, hogy ne mondjam, röhejesek.” Ezt a véleményét aztán nem fejtette ki jobban – talán nem is baj –,
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Az akadémia ünnepélyes megnyitása (Mándli Gyula felvétele)

Prof. dr. Blazovich László, a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület elnöke
és dr. Lázár János miniszterelnökséget vezetõ miniszter, fõvédnök a megnyitóünnepségen
(Mándli Gyula felvétele)



bár azért Mohácsra, a Csele-patak-
ba fulladt Lajos királyra tett egy
utalást. Számomra persze kérdés,
hogy a honfoglalástól mondjuk
1956-ig akár dicsõ, akár gyászos
sorsfordulóink miért lehetnének rö-
hejesek. Sajnálatos, sõt, felháborító
módon vannak (szerencsére egyre
kevesebben), akik az ilyen kijelen-
tésekkel is bagatellizálni szeretné-
nek olyan eseményeket, amelyek
fontosak egy nemzet számára.
Amelyek meghatározzák identitá-
sát. Általában az ilyen emberek a
nemzetet, a hazát, a magyar hagyo-
mányokat is anakronisztikusnak,
értelmezhetetlennek tartják. Azon
dolgoznak nap mint nap, hogy
semmi se legyen szent. „Olyan,
hogy magyar, nincs is!” – hallhat-
juk oly sokszor, hol általában nem-
zetünkre, hol a nagy magyar telje-
sítményekre. (Ha jól belegondo-
lunk, ez részben igaz is lehet – már
legalábbis a legsötétebb fajelmélet
szerint, amivel mi azonban sohasem érthetünk egyet.) Az ilyenek azok, akik azért drukkolnak, hogy a
magyar futballválogatott vereséget szenvedjen. Ezek azok, akiknek lételeme a gyûlölködés, akik nem
tudnak összefogni, más véleményét tolerálni, pedig nap mint nap ezek szükségességérõl beszélnek és
írnak.

Ezt a gondolatsort azonban semmiképpen sem szeretném így zárni, úgyhogy idézem „a legnagyobb
magyar”-t, aki ezekkel a szavakkal fordult „Magyarország kiváltságos lakosaihoz”: „Nemzeteknek úgy
vannak bizonyos pillanatai mint egyedeknek, mely pillanatokat ha haszon nélkül engedik leperegni, s
azok kedvezéseit meg nem ragadják, magok lökik magoktul el s rendszerint örökre, a jobb szerencse és a
szebb élet kínálkozó malasztait, s elõmenet és virágzás helyett, apály által sodortatva, egész létük többé
nem egyéb, mint sínylõ tengés és szomorú hervadás. Oh ne hagyjuk, drága honfiak, elsurranni a mai
idõt, de bájoljuk szent hazafiságunk varázsa által a szerencsét hozzánk! hadd mosolyogjon elvégre ránk
szerencsétlen magyarokra is, kiknek eddigelé, s alkalmasint egyedül megnemszünõ irigy versenygésink
és egymás elleni agyarkodásink miatt, örökké hátat fordított.”

De miért beszélek minderrõl egy honismereti konferencia megnyitó ünnepségén? Mert ma kezdõdõ
akadémiánkon nemzeti sorsfordulóinkról fogunk tanácskozni, egy gazdag történelmi múlttal rendelke-
zõ közösség sorsának alakulásáról, egyben a magyarság mai sorsáról, amit mi magunk is alakíthatunk.
Ezt kérem senki se tekintse egy naiv kijelentésnek! Inkább azzal az önfelmentõ kijelentéssel, illetve
hozzáállással kellene felhagynunk végre, amely úgy szól, hogy „A magyarok sorsa máshol dõl el, mi ki-
csik vagyunk, semmit sem tehetünk!” És erre az önsorsrontó lelkiségre mindig eszembe jut egy nagy
formátumú magyar politikus, Esterházy Miklós nádor mondása: „Õrültség semmit sem tennünk, ha
mindent nem tehetünk is.” És ez így van nagyban és kicsiben is. Nem másra kell várnunk, hogy megold-
ja bajainkat, nehézségeinket, hogy megóvja értékeinket. Mi nekünk kell tudnunk, hogy milyen sok ér-
tékkel rendelkezünk és azokat egy közösség hasznára meg kell mentenünk. A düledezõ kúriát, az üre-
sen, ablak nélkül romló kastélyt, a megmentésre váró régi parasztházat, az utolsó óráiban lévõ középko-
ri templomot megmenthetem én is. Persze nem egyedül kell, szervezhetek egy kis közösséget ebbõl a
célból vagy megkereshetem a megfelelõ hatóságokat. Igaz, ez általában nem könnyû, kitartás kell hoz-
zá, de az eredmény meglehet és egy-egy épített örökség megmentése közösséget kovácsolhat egy vege-
táló lakosságból. Rögtön lesz igazodási pont, közösségi tér vagy csak egy olyan megszépült épület,
amelyre büszke lehet az ember, hogy „Nekünk is van ám!” Ez a büszkeség ma még nagyon sok helyen
hiányzik! Mi, honismerõk tudjuk, hogy a magyar büszke lehet kultúrájára és elmondhatja, hogy legki-
sebb falvaiban is olyan értékek vannak, amelyek erõsíthetik a közösség identitását, szülõföld iránti ra-
gaszkodását. Milyen büszke lehet egy veleméri, egy feldebrõi, egy jáki, egy székelyderzsi egy
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óföldeáki vagy egy kiszombori magyar a templomára, egy bajnai, egy dégi, egy füzérradványi, egy
újkígyósi vagy egy nagymágocsi a községe kastélyára és hosszan sorolhatnánk az egyéb ipari vagy népi
mûemlékeket, hogy a helyi néphagyományok gazdagságáról ne is beszéljünk és akkor imént szándéko-
san csak falvakat, községeket említettem. (Mert hát még Makó, hát még Hódmezõvásárhely, Szeged,
Csongrád, Szentes…)

De folytatva az elõzõ gondolatot: nem sorsfordító-e az az egyén vagy közösség (pl. önkormányzat),
aki és amely megmentett egy omladozó régi házat, hogy helytörténeti gyûjtemény legyen benne, eset-
leg egy színház a pajtában (gondoljunk csak az õrségi Viszákra, Szarvas József színmûvész kezdemé-
nyezésére)? És, ha netalántán még ez a pozitív élmény újabb értékmentésre is sarkall, micsoda közös-
ség jöhet ott létre – amely már hisz magában, hisz a jövõjében, már nem másra mutogat, hogy azért nem
boldogulhat, mert…, hogy azért nem tesz semmit, mert ugye mások... Egyre több a jó példa és ezek a
példák mutatják, hogy nem lehetetlen megfordítani a sorsunkat, még akkor sem, ha elsõ látásra minden
ellene mond annak. Ez a nemzeti, polgári hozzáállás kell, ami nem kirekeszt, hanem összehoz, nem má-
sokra mutogat, hanem elõre mutat, a felmerülõ nehézséget nem problémának, hanem megoldásra váró
feladatnak tekinti. Én ezt a hozzáállást szeretném uralkodónak látni hazánkban és akkor újra összetar-
tozhat a Kölcsey által együtt használt két szó: haza és haladás.

Amikor történelmi sorsfordulóinkról, illetve a nemzet sorsáról beszélünk, mindig felmerül az össze-
fogás hiánya vagy annak igénye. Sokszor mondjuk, hogy mi magyarok csak a bajban tudunk összefog-
ni, hogy „Nekünk Mohács kell!”, mert különben széthúzunk, acsarkodunk… Valljuk be, ez azért még
mindig eléggé erõsen jellemzõ. Mindenesetre ebben is nagyon segíthetnek a helyi közösségekben ta-
pasztalható jó példák: számos településen láthatjuk például, hogy a polgárok egy szép célért össze tud-
nak fogni vagy két szomszédos önkormányzat ugyancsak egy olyan célért, amely sokaknak megélhe-
tést adhat és nézhetünk tovább a kistérségi együttmûködésekre és egyre felsõbb szintekre is. Ezek
reménykeltõek, még akkor is azok, ha voltak olyan példák is az utóbbi egy-két évtizedben, ahol már a
fejlesztések iránya sem volt jó. Nemegyszer ez abból is adódott, hogy nem a település történelmi adott-
ságaira, hagyományaira építve hoztak létre valamit, hanem csupán a trendekre, a máshol sikert hozó be-
ruházásokra tekintettek és építettek például óriási termálfürdõt oda, ahol nem lehetett rentábilis, mert
körülötte már számos jól mûködõ és kedvelt fürdõ volt. Sorsfordítók tehát sajnos továbbra is lehetünk
negatív irányba is, ha nem figyelünk a múltra, és annak tapasztalataira nem vagyunk figyelemmel. Igen,
egy közösségi fejlesztéshez mindig szükséges az odafigyelés, az adatgyûjtés, az alapos tervezés. Ide
vonatkozhat „a legszögedibb szögedi”, Bálint Sándor megállapítása (még ha nem pont ezzel kapcsola-
tosan is fogalmazta meg azt): „Minden tudománynak kettõs feladata van, az elsõ: az igazságnak önzet-
len megismerése; a másik: a megismert igazságnak célszerû alkalmazása a nemzet és az emberiség ja-
vára. Eredményt azonban csak kitartó munkával lehet elérni, amely az adatgyûjtéssel, megfigyeléssel
kezdõdik.”

És Bálint Sándort idézve meg is érkeztünk a sorsfordító embörhez, akadémiánk alcíméhez: Gellért
püspöktõl Bálint Sándorig. Igen, Széchenyinek abban is igaza volt, hogy „… hazát nem alkot holt föld,
hanem élõ ember…” Amikor nézzük a múltunkat és abban történelmi sorsfordulóinkat, akárcsak benne
kisebb-nagyobb országrészek fontos, sorsfordító eseményeit, teljesítményeit, akkor mindig azokra kell
nagyon figyelnünk, akik szereplõi voltak azoknak és akkor valóban elhihetjük azt, amit már korábban
hangsúlyoztam: hittel, elszántsággal, kitartással, a múltra és a közösségre való odafigyeléssel mi is le-
hetünk sorsfordító emberek és részt vehetünk egy község, egy város, egy ország és végeredményben
egy nemzet megújításában, megerõsítésében.

Sokan jártak elõttünk, akikre felnézhetünk, akiknek jó példáját folytathatjuk, akiknek nagyszerû éle-
téhez hozzátehetjük a miénket is. Egy Széchenyi Istvánt, egy Klebelsberg Kunót vagy egy Bálint Sán-
dort jó követni, de nagy megtiszteltetés követni a 100 éve született, a mindig népben-nemzetben gon-
dolkodó Kanyar Józsefet, a Honismereti Szövetség elsõ elnökét is, aki húsz esztendõvel ezelõtt csong-
rádi megnyitóbeszédében többek közt ezeket mondta mozgalmunkról: „Amikor tartóssá vált a nemzet
nyugtalansága a diktatúra kemény esztendeiben, azonnal észrevette, hogy írni kezdték a nemzet ellen a
történelmet. Ekkor támadt fel és állt csatasorba egy misszionáriusi elhivatottságú, a nemzet élni-
akarásától megfertõzött szekértábor, amely egészséges patrióta ösztönével, vonzó haza- és szülõföld-
szeretetével kiépítette a maga számára a honismereti mozgalom keretében nemzeti tudata környezetvé-
delmét, és azt szolgálni kezdte a magyarság mandátumos értelmiségi »összeesküvésével«: a Notitia
Hungariae történelmi gyökérzetû mozgalmának a kereteiben.” Kanyar elnök úr azt vallotta, amit mi is:
a honismeret, a helytörténet hozzá tud járulni az egészséges nemzeti önismerethez, a magyar identitás
megerõsítéséhez és így végsõ soron ahhoz, ami már Árpád fejedelem óta állandó célunk: gyarapodni,
boldogulni csodálatos hazánkban, a Kárpát-medencében.
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Végül köszönetet mondok az akadémia megszervezéséért Bartha Éva országos titkár asszonynak és
vendéglátó megyei tagszervezetünknek, a Csongrád Megyei Honismereti Egyesületnek és nem utolsó-
sorban köszönöm Lázár János miniszter úrnak, hogy elvállalta akadémiánk fõvédnökségét és ma jelen-
létével, köszöntõ szavaival megtisztelt minket, és hogy támogatta rendezvényünket. Ugyancsak köszö-
netemet fejezem ki a Nemzeti Kulturális Alapnak és Makó Város Önkormányzatának anyagi támogatá-
sáért, és mindazoknak a hozzájárulását ötnapos konferenciánk sikeréhez, akiknek a nevei ott sorakoz-
nak a meghívón.

Ezekkel a gondolatokkal a XLIV. Honismereti Akadémiát megnyitom. Kívánok mindenkinek jó ta-
nácskozást, szellemi és lelki feltöltõdést!

Debreczeni-Droppán Béla

A Honismereti Akadémia kitüntetettjei

Bél Mátyás – Notitia Hungariae Emlékérem
kitüntetésben részesültek

BALOGH MIHÁLY
Balogh Mihály 1943. május 30-án született Kunszentmiklóson. Az ELTE BTK magyar–latin szakán

1966-ban szerezett tanári diplomát. Pedagógusi pályáját is szülõvárosában kezdte, majd mûvelõdési
felügyelõként, tanácselnökként, könyvtárosként dolgozott, miközben könyvtáros diplomát szerzett az
ELTE-n. 1998 nyarán az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum fõigazgatója lett. 2006 szeptembe-
rében innen vonult nyugdíjba.

A honismerettel való kapcsolata még a Hazafias Népfront égisze alatt mûködõ mozgalom aktivistá-
jaként, az 1960-as években kezdõdött, s tart a mai napig is. Harmadéves egyetemistaként vett részt elõ-
ször nyelvjárás- és földrajzinév-gyûjtõ tanulmányutakon Lõrincze Lajos és Bárczi Géza professzor ve-
zetésével. Szakdolgozatát is Kunszentmiklós földrajzi neveibõl írta, majd Szankon vett részt egy komp-
lex, a nyelvjárási sajátosságokra és a földrajzi nevekre és a hozzájuk kapcsolódó népetimológiai ma-
gyarázatokra, hiedelmekre is kiterjedõ gyûjtõmunkában.

Gimnáziumi tanárként tanítványai számára honismereti szakkört szervezett. Tanári tevékenysége
mellett részt vett a Bács-Kiskun megye földrajzi neveinek összegyûjtését és közreadását célzó prog-
ramban, és közremûködött a Dunavecsei járás honismereti bizottságában. Iskolai könyvtárosként gon-
dozta a nagy múltú, muzeális értékekben gazdag kunszentmiklósi gimnázium könyvtárát. Nyugdíjas-
ként sem szakadt meg kapcsolata a könyvtárral, önkéntesként végzi volt iskolája könyvtári állományá-
nak számítógépes feldolgozását. Érdeklõdése és figyelme is ehhez kötõdõen irányult Kunszentmiklós
és a Felsõ-Kiskunság helytörténetére és mûvelõdéstörténetére. A kunszentmiklósi „Puszta Rádió” szer-
kesztõ-mûsorvezetõjeként a Szülõföldemen címû élõ beszélgetéssorozatban közel kéttucatnyi,
Kunszentmiklóshoz kötõdõ jeles személyiséget mutatott be. Helytörténeti tárgyú, népszerû ismeretter-
jesztõ publikációi a helyi lapban és a megyei újság hasábjain, illetve tudományos folyóiratokban, köte-
tekben jelentek meg. Három évtizedes publikációs tevékenysége során mintegy félszáz helyismereti,
helytörténeti témájú írása, valamint közel száz pedagógiai és könyvtári tárgyú tanulmánya, cikke jelent
meg.

Társadalmi, illetve szakmai megbízatásai közül legfontosabbnak tartja, hogy több mint egy évtize-
dig, elõbb a Magyar Könyvtáros Tanárok Egyesületének elnöke, majd a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
letének alelnöke lehetett. Számos, szülõvárosához kötõdõ, megyei, szakmai, állami és tudományos ki-
tüntetésben részesült.

Balogh Mihály a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület egyik legrégebbi és a mai napig tevé-
keny tagja. Az 1960-as években került kapcsolatba a honismereti mozgalommal, egyesületünk munká-
jában a hivatalos megalakulástól, az 1990-es évek elejétõl részt vesz. Pályafutása során, valamennyi
munkahelyén fontos szerepet kapott a honismeret-helytörténet. Tudományos munkássága elsõsorban
Kunszentmiklóshoz és a Kiskunsághoz kötõdik, de megjelent könyvei és tanulmányai az egész magyar
mûvelõdéstörténet számára nélkülözhetetlenek. Példaértékû ismeretterjesztõ munkássága és magas
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színvonalú honismereti munkája mellett emberi értékei, a mások tiszteletén alapuló humánus magatar-
tása, szerénysége és a szülõföldhöz való ragaszkodása is közismert.

Mindezek alapján javasolja a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület Balogh Mihálynak a Bél
Mátyás – Notitia Hungariae Emlékplakett adományozását.

DR. HUDI JÓZSEF ATTILA
Dr. Hudi József Attila, a történettudomány kandidátusa – írói nevén Pénzeskúti Attila – 60 éve szü-

letett a Veszprém megyei Tapolcán. Iskoláit Pénzesgyõrött és a veszprémi Lovassy László Gimnázium-
ban, majd a Pécsi Tanárképzõ Fõiskola magyar–történelem szakán, illetve Budapesten az ELTE levéltár
szakán végezte.

Pályáját a Veszprém Megyei Levéltárban kezdte, majd a székesfehérvári Városi Levéltárban dolgo-
zott, aztán a pápai Dunántúli Református Egyházkerület Levéltárának vezetõje lett. Ezután a Veszprémi
Hittudományi Fõiskola szociális munkás szakán lett oktató, illetve óraadó a Pápai Református Teológi-
ai Akadémián. 2007-tõl a Kálvin Intézet, jelenleg a Szisztematikus-történeti Intézet tudományos kuta-
tója.

Kutatási területe a XVIII–XIX. századi magyar társadalom mûvelõdési és közigazgatási története.
Eddig számos monográfiája és több mint 600 cikke, tanulmánya jelent meg a helyi, regionális és orszá-
gos folyóiratokban, hazai és külföldi tanulmánykötetekben. Soros-ösztöndíjasként a nemesi községek
történetét, OTKA-ösztöndíjasként a dunántúli köznemesi elitet kutatta.

Tagja az MTA köztestületének, az MTA Könyvtörténeti Munkabizottságának. Az MTA Veszprémi
Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottságának alelnöke, a Településtörténeti Munkabi-
zottságnak elnöke volt. Tagja, alapító tagja és különbözõ vezetõ tisztséget betöltõ vezetõje a Hajnal Ist-
ván Kör Társadalomtörténeti Egyesületének, a Magyar Levéltárosok Egyesületének, a Magyar Egyházi
Levéltárosok Egyesületének, Pénzesgyõr Baráti Körének, a Pápai Mûvelõdéstörténeti Társaságnak. A
Comitatus Önkormányzati Szemle egyik alapítója és az Acta Papensia történeti folyóirat fõszerkesztõje.

Munkáiban foglalkozik Pápa város önkormányzatának a késõ feudalizmus korával, Pénzesgyõr tör-
ténetével, a dunántúli nemesi községek statútumaival a XVII–XIX. században, Lovas, Németbánya,
Litér és Olaszfalu történetével, a pápai református kollégium diákjaival 1585–1861 között, a balatonfü-
redi színházak és színészet történetével, valamint a könyvkultúra és mûvelõdés történetével a XVI-
II–XIX. századi Veszprém megyében.

Sajtó alá rendezte Francsics Károly visszaemlékezéseit, Pápa város 1848/49. évi történetének forrá-
sait, a XVIII. századi dunántúli egyházleírásokat, Hunkár Antal, Kacz Lajos, Voyta Adolf visszaemlé-
kezéseit és iratait, a fogyasztás társadalomtörténetét; Bánd és Vaszar történetét, Pályi Zsófia Katának A
Pályi prédikátori család öröksége – Egy református lelkészcsalád nemzedékeinek történetét.

Dr. Hudi József Attila 1979-ben kapcsolódott be a honismereti mozgalomba. Az elmúlt évtizedek-
ben számos ismeretterjesztõ és tudományos elõadást tartott, konferenciákat szervezett, részt vett a
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület munkájának irányításában, melynek 1995-tõl 1999-ig elnö-
ke, 2002-tõl alelnöke volt.

Mindezek alapján a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnöksége 2016. április 1-jei ülésének
határozata alapján javasolja dr. Hudi József Attila kiemelkedõ honismereti tevékenységének Bél Má-
tyás – Notitia Hungariae Emlékplakettel való elismerését.

PÁL LÁSZLÓNÉ SZABÓ ZSUZSANNA
Makón született, és egyetemi éveit leszámítva egész eddigi életét itt töltötte. A makói József Attila

Gimnáziumban érettségizett, majd a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett történe-
lem–orosz szakos tanári diplomát. Egykori gimnáziumába visszakerülve, 41 éven át diákok generációit
tanította, nevelte.

Pedagógiai munkájában jól kamatoztatta sokoldalú személyiségét. 21 évig vezetõje volt a gimnázi-
um Reneszánsz Mûvészeti Körének, amelyrõl önálló kötetet is megjelentetett. A Makó Kistérségi Tör-
ténelemtanári Munkaközösségben a helytörténeti oktatás megvalósításán és Makó történetének külön-
bözõ korszakai témakörökben munkálkodott. Tanári és honismereti munkájában mindig elsõdleges volt
az értékteremtés és értékátadás, megõrizve a múltból a jelen és a jövõ számára is hasznosítható gondo-
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latokat és értékeket. Iskolai honismereti munkájának kiemelkedõ értéke a József Attila Gimnázium
Helytörténeti Körének vezetése, programjainak szervezése, melynek során helytörténeti kutatásainak
eredményeit is beépítette a történelemtanításba. A diákok számára helytörténeti kutatómunkát igénylõ
alkotópályázatokat hirdetett, segítette és irányította kutatótevékenységüket, részt vett az elbírálásban, a
zsûrizésben és kiállításokat rendezett a honismereti gyûjtõmunkák eredményeibõl.

A honismereti mozgalomhoz a Honismereti Szövetség középiskolásoknak rendezett nagy történel-
mi–mûvelõdéstörténeti vetélkedõkön szerepelt csapatainak szép eredményei vezették. Ma már több
tisztséget tölt be a Honismereti Szövetségben, az országos elnökség és a Pedagógiai Munkabizottság
tagja. Az egyetemi hallgatók számára rendezett Hon- és Népismeret Konferenciák népszerûsítõje és
elõadója. Rendezõje és fõ szervezõje volt a szegedi Ifjúsági Honismereti Akadémiának, a III. Országos,
és a VI. Regionális Határ Menti és Határon Átívelõ Anyanyelv és Honismeret konferenciáknak, illetve
a jelenlegi makói Országos Honismereti Akadémiának.

Hatodik éve a Csongrád megyei egyesület titkára. Munkájával az egyesületi élet összefogásának
egyik meghatározó irányítójává vált. Feladatait jól áttekinti, és nagy munkabírással végzi, programter-
veket készít, honismeret napi konferenciákat szervez. Összeállította a Csongrád megyei egyesület két
évtizedes történetét bemutató vándorkiállítás anyagát, pályázatokat ír, az egyesület tagjai számára von-
zó programokat, kirándulásokat szervez. Jelentõs kapcsolatokat épített ki a határokon túli régiók civil
szervezeteivel és iskoláival, akikkel közösen konferenciákat, tanári mûhelytalálkozókat, történelem
versenyeket szerveztek. A Makói Honismereti Kör vezetõje, programjainak szervezõje és rendszeres
elõadója. Szerkeszti a kör kiadásában évente megjelenõ Makói Honismereti Híradót, amelyben a kör te-
vékenységének ismertetése mellett a helytörténetírók írásait jelentetik meg.

Publikációs tevékenységének kiemelt területe az iskola-, a város- és a régiótörténet kutatása, a hely-
történetírás. Ebben a témában eddig három önálló kötete jelent meg, melyek közül kiemelkedik a Város
a Maros mentén helytörténeti olvasókönyv, melyért megkapta az MTA Pedagógus Kutatói Pályadíját.
Különbözõ folyóiratokban közel 200 írását közölték. Kiemelkedõ kötetszerkesztõi munkássága. Nevé-
hez fûzõdik a megyei honismereti egyesület honlapjának létrehozása, melynek szakmai-tartalmi szer-
kesztõje, frissítõje és gondozója.

Kiemelkedõen eredményes tanári és helytörténetkutató munkája alapján iskolája és városa
emblematikus személyisége. Teljesítményét az Oktatási és Kulturális Minisztérium, Csongrád Megye
és a Honismereti Szövetség számos szakmai elismeréssel és díjjal ismerte el. Pál Lászlóné Szabó Zsu-
zsannát a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület szakmai felkészültsége, elhivatottsága, helytörténe-
ti kutató munkássága, a honismereti mozgalomban végzett tevékenysége alapján ajánlja a Bél Mátyás –
Notitia Hungariae Emlékérem kitüntetésre.

Honismereti Munkáért Emlékéremmel
kitüntetettek

GUBICZA ILONA
Gubicza Ilona Veszprémben született. Iskoláinak elvégzése után pályáját a petõházi Cukorgyárban

mérlegképes könyvelõként kezdte. Férje halálát követõen gyermekeivel Veszprémbe költözött és a
Veszprémi Vegyipari Egyetemen a számítógépes adatfeldolgozás és informatikai részleg vezetõjeként,
majd a Magyar Tudományos Akadémia Mûszaki Kémiai Kutató Intézet gazdasági igazgatójaként dol-
gozott. Innen Budapestre vitt az útja, ahol a Gazdasági Minisztérium Költségvetési Fõosztályának fõ-
osztályvezetõ-helyetteseként, végül a Magyar Energia Hivatal gazdasági igazgatójaként mûködött
nyugdíjazásáig.

Gubicza Ilona hivatása, a számok és a közgazdaság világa messze esett a honismerettõl, de saját csa-
ládjának története elõcsalogatta belõle a helytörténészt. 2001-ben lett a Veszprém Megyei Honismereti
Egyesület tagja, azóta foglalkozik behatóan családja – a Gubicza, a Soós és a Leitold család – történeté-
nek kutatásával. Anyai ágon a Soós család gyökerei Bakonyszentlászlóra, a Gubicza ágé Olaszfalura,
Tésre és Bakonyszentlászlóra vezetnek, de a Gubicza család után kutatnia kellett Balatonszabadiban,
valamint a Dél-Alföldön: Békéscsabán, Szegeden és Zenta térségében is. Férjének családja, a Leitold
család barnagi és vöröstói eredetû. Gyûjtõmunkája során a három család történetében tíz-tizenegy ge-
nerációt dolgozott fel.
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Kutatásai alapján bizonyítottnak látszik, hogy a Gubicza õsök Sziléziából érkeztek a zirci ciszterci
apátság olaszfalui birtokára az 1730-as években. A Kubicza vagy Gubicza névváltozatokban is megje-
lenõ családokban többen is magas állami tisztségeket töltöttek be. Bakonyszentlászlón 1998 és 2013
között a Soós, illetve Gubicza családoknak már hat találkozót szervezett, amelyeken 160–180-an vettek
részt az egész ország területérõl. 2006-ban az I. Gubicza találkozón határozták el, hogy a Gubicza Antal
és neje, Kovács Eleonóra által 1914-ben Bakonyszentlászlón állíttatott kõkeresztet felújítják. Ez száz
család támogatásával 2007-ben valósult meg.

A Leitold családok kutatását 2009-ben kezdte el. Róluk az derült ki, hogy a Rajna mentérõl a Zichy
grófok által kezdeményezett betelepítés során, az 1720-as években jöttek Magyarországra. Az I.
Leitold családtalálkozót 2010-ben rendezték meg Vöröstón és Barnagon, amelyen 183 családtag vett
részt.

Gubicza Ilona rendszeresen tart elõadásokat a családkutatásokban részt vevõknek, amelyeken szem-
léletes prezentációkban mutatja be a feldogozott családok történetét, a megõrzött emlékeket és a kiala-
kult helytörténeti kapcsolatokat. Például a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárának
nemzetközi konferenciáján, és a XIV. Országos Honismereti Kiadványszerkesztõi Konferencián tartott
sikeres elõadásokat. Állandó résztvevõje az Országos Honismereti Akadémiáknak. Honlapján, a
www.csaladfa.info-n a Gubicza, a Soós és a Leitold családokkal kapcsolatos kutatási eredményei, szár-
mazási helyei, a családfák, a találkozók fényképei, videofelvételek, emlékek, régi tárgyak, visszaemlé-
kezések és a megjelent publikációk találhatók, amelyek gazdagítják a megye helytörténeti kutatási
eredményeit. Cikkei és tanulmányai mellett önálló kötete: a Gubicza családok évszázadai.

A fentiek alapján a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület 2016. április 1-jei elnökségi ülésének
határozata alapján Gubicza Ilona családkutatónak a Honismereti Munkáért Emlékérem adományozását
javasolja.

KOLICS PÁL

Kolics Pál tanár, a „Baranya szélén” mûködõ kollégánk 1944-ben született a Somogy megyei
Bolhón. Szigetváron érettségizett, tanítói diplomáját Baján szerezte. Ezután Szegeden szerzett egyete-
mi diplomát pedagógia szakon. Következõ diplomáját a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi karán szerezte. Élete és pedagógus pályán töltött munkája
Szigetvárhoz és környékéhez kötõdik. Tanított és igazgatott Riticspusztán, Gyûrûfûn, Patapoklosiban,
Rózsafán, Nagydobszán és Szigetváron. Munkája során mindig igyekezett az általa vezetett intézmé-
nyeket jelentõsen bõvíteni. Az országban az elsõk között hozott létre Általános Mûvelõdési Központot.
Négy éven át a Baranya Megyei Pedagógiai Intézet megbízásából szaktanácsadóként segítette a megyei
általános mûvelõdési központokat. Tevékenysége alatt a kistérségi szakmai együttmûködés kialakításá-
val, a pedagógiai információs központ megszervezésével, a közösségi iskola rendszerének kialakításá-
val, a kompetencia alapú oktatás megvalósításával, valamint az iskolák infrastruktúrájának megújításá-
val foglalkozott. A térségben tett fejlesztéseket, a kultúra és mûvelõdés terén szerzett tapasztalatait há-
rom kiadványban összegezte. Mûvelõdési szakemberként, tanárként és iskolaigazgatóként is mindig
nagy hangsúlyt fektetett a helytörténeti, honismereti munkára, a hely szellemének, a város történetének,
értékeinek megismertetésére. Tanítványai számára gyakran szervezett helytörténeti rendezvényeket,
versenyeket, vetélkedõket, városismertetõ sétákat.

Kolics Pál három cikluson át szakértõje volt a Baranya Megyei Önkormányzat Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságának és országos tanügyi igazgatási szakértõként is tevékenykedett. Tagja volt a TIT
Baranya Megyei Elnökségének és a Baranya Megyei Tanács Mûvelõdési Bizottságának. Számos szak-
mai elismerés birtokosa.

2007 óta nyugdíjas, de napjait továbbra is aktívan tölti. Publikációi között sorra jelentek és jelennek
meg írásai Szigetvár környékének megszûnt kisiskoláiról. Szorgalmazza az elnéptelenedett települések
és megszûnt iskolák emléktáblával való megjelölését is. A Szigetvári Várbaráti Kör által kiadott Lám-
pások Szigetvár és vidékén címû sorozatban számos írása jelent meg. Jelenleg is aktív munkát végez a
Baranya Megyei Honismereti Egyesületben, melynek oszlopos tagja.

A fenti eredmények alapján a Baranya Megyei Honismereti Egyesület Kolics Pált a Honismereti
Munkáért Emlékéremre javasolja.
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MOLNÁR ENDRÉNÉ

Molnár Endréné magyar–történelem szakos tanár, aki évtizedek óta Domoszlón és Kisnánán végez
kisközösségekben honismereti munkát. Lakókörnyezete Domoszló és Kisnána, ahová a XVIII. század-
ban szlovák anyanyelvûek települtek, amit levéltári források is bizonyítanak. Molnár Endréné õsei is a
Felvidékrõl jöttek, akik közt magyar és szlovák anyanyelvûek is voltak. Ez az oka, hogy igen elhivatot-
tan foglalkozik a szlovák kisebbség történetének kutatásával és vett részt a Magyar–Szlovák Szövetség
munkájában mintegy 10 évig.

A Nyugdíjasok Megyei Szövetsége szervezésében Domoszlón mûködõ Nyugdíjasok Klubja lelke-
sen õrzi a település hagyományait, és megalakulásuktól fogva szervesen kapcsolódik a Heves Megyei
Honismereti Egyesülethez. Molnár Endréné a régió kisközösség-vezetõivel együttmûködve szervezett
és szervez napjainkban is hagyományõrzõ találkozókat Bodonyban, Parádon, Kisnánán és Domoszlón.
A szlovák hagyományõrzésrõl írt munkájával országos második díjat nyert az országos néprajzi pályá-
zaton. Molnár Endréné lelkes, szakszerû közremûködésével sok fiatal ismerkedhetett meg a kisnánai
vár történetével. Esztergomban, az Országos Iskola és Honismereti Konferencián elõadóként ismertet-
hette meg évtizedes pedagógiai tevékenysége alatt megszerzett tapasztalatait a Hogyan segíti a hagyo-
mányõrzést, a honismereti munkát az iskola, illetve a Taníthat-e diák diákot? témákban. Vezetésével és
szervezésében kapcsolódott Domoszló és környéke a Pétervásárai járásban megalakult Heves Megyei
Értéktárhoz. Lakóhelyén, a Honismeret Napján Szlovák Napokat szervez, mely egyben a Heves Me-
gyei Egyesület központi ünnepe is. Ennek aktualitását az adja, hogy a szlovákok elsõ családjai
1716-ban telepedtek le Kisnánán.

Munkássága a magyarok mellett a szlovákok hagyományainak õrzésével, felkutatásával is gazdagít-
ja hazánk történetét, néprajzát, kultúráját. Ezen a területen Heves megyében múlhatatlan érdemeket
szerzett. Munkássága elismeréseként a Heves Megyei Honismereti Egyesület javasolja, hogy Molnár
Endréné honismereti, hagyományõrzõ tevékenységét a Honismereti Munkáért Emlékérem adományo-
zásával jutalmazzák.

DR. RÓBERT PÉTER

Dr. Róbert Péter tanár, helytörténetkutató 1942. február 5-én, Budapesten született. Gimnáziumi
érettségi után könyvkereskedelmi, majd könyvtári területen dolgozott. Tanult a jogi karon, dolgozott
népmûvelõként. A tanárképzõ fõiskolán könyvtár–pedagógia szakos, majd az ELTE BTK történe-
lem–népmûvelés szakán középiskolai tanári diplomát szerzett. Tanított a Zrínyi Miklós Katonai Akadé-
mián, a Nemzetvédelmi Egyetemen, a Kiss János Tanítóképzõ Fõiskolán, napjainkban az Országos
Rabbiképzõ – Zsidó Egyetem docenseként dolgozik.

Jelenetõs és széles körû publikációs tevékenységet folytat, elsõsorban Budapest helytörténetét ku-
tatja. Gondozza a XIII. kerületi Helytörténeti Füzetek megjelentetését, melyek közül több kiadványá-
nak szerzõje is volt. Foglalkozott a „védett házak” történetével, a XIII. kerület fürdõivel és uszodáival,
postatörténetével, a kerületben élõ nemzetiségekkel, az angyalföldi zsinagóga és a Szabolcs utcai kór-
ház történetével. A Bethlen Téri Füzetekben is publikál. Tanulmányainak nagy része a Budapesti Hely-
történeti Tanulmányok több kötetében olvasható. Sok írása jelent meg különbözõ lapokban, elsõsorban
hadtörténeti témában. Rendszeres szerzõje a Honvédségi Szemlének, Budapest kerületi lapjainak, vala-
mint a Városunk címmel megjelenõ Budapesti Honismereti Híradónak. Negyedszázadon keresztül
gyûjtõ munkatársa volt A Magyar Irodalomtörténet Bibliográfiája MTA-kiadványnak. Önálló kötetben
írta meg az 1848–49. évi szabadságharc zsidó vonatkozásait, az elsõ világháborúban harcoló zsidó ka-
tonáknak Egyenlõ jog a hõsi halálra címmel állított emléket, és írt a 100 éves MAZSIHISZ Szeretet-
kórházról és jelentek meg kötetei a két világháború közötti idõkrõl.

Dr. Róbert Péter a budapesti XIII. kerületi Helytörténeti Klub tevékeny tagja, melynek sok éven át
elnöke is volt. Tevékenysége során helytörténeti vetélkedõket szervezett és szervez, emléktábla-avatá-
sokat kezdeményez, Wallenberg-megemlékezéseket tart, budapesti helytörténeti séták vezetõje. Tizen-
két éven át a TIT-országjárás vezetõje volt. A Budapesti Honismereti Társaságnak 2004-tõl tagja,
amelyben Társaságunk kerületeket összefogó Területi Bizottságának elnöki tisztét tölti be.

A fentiek alapján a Budapesti Honismereti Társaság elnöksége ajánlja, hogy a Honismereti Szövet-
ség dr. Róbert Pétert a Honismereti Munkáért Emlékérem kitüntetésben részesítse.
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FÜLÖPSZÁLLÁSI SZÉKELY GÁBOR
Fülöpszállási Székely Gábor helytörténész és magángyûjtõ életének elsõ helytörténeti és néprajzi té-

májú kiállítását fülöpszállási iskolájának tantermében rendezte 1960-ban, 12 évesen, egy ünnepség al-
kalmával. Azóta is szorgalmasan és lelkesen gyûjti a régi használati tárgyakat, fotókat, iratokat, a hely-
történeti szakirodalmat.

1989-ben a szibériai Petõfi-kutatás és az azt követõ viták hatására õ is keresni kezdte „saját Petõ-
fi”-jét. Ennek során összegyûjtötte a Petõfi-kultusz 170 éve alatt kiadott magyar és idegen nyelvû köny-
veit, szakirodalmát, szobrokat, képeket, jelvényeket, plaketteket és egyéb tárgyakat, mintegy 6000 da-
rabot. A legnagyobb értékeket a költõ életében kiadott mûvei, röplapjai, használati tárgyai képviselik.
Ebben a témakörben eddig 60 kiállítást rendezett.

Elõször a fülöpszállási õseinek házában rendezett be helytörténeti kiállítást az összegyûlt anyagból.
Ezt kinõve, a falu központjában nagyméretû házat vásárolt, melyet Kanyar József, szövetségünk akkori
elnöke avatott fel. A következõ kiállítás megrendezésére egy Kunszentmiklóson vásárolt házban került
sor, ahol egyesítette gyûjteményeit Felsõ-Kiskunsági Emlékek Háza elnevezéssel. A kiállításon szere-
pelt a Petõfi-kultusz-gyûjtemény, felsõ-kiskunsági helytörténeti, néprajzi tárgyak, Fülöpszállás és
Kunszentmiklós kultúrtörténeti emlékei, híres atyafiak irodalmi és tudományos termékei, Szász Károly
református püspök munkái, kéziratai, fotói, levelei és használati tárgyai, egy eszperantó kultuszgyûjte-
mény és könyvtár, egy népikerámia-gyûjtemény és a felsõ-kiskunsági õsi emlékek a Pannon-tengeri
csigáktól napjainkig.

Megvásárolta Kunszentmiklóson Diószegi Balázs festõmûvész szülõházát és hagyatékát, több ezer
rajzát, vázlatát, festményét, kéziratait, dokumentumait, melyekbõl már több városban rendezett kiállí-
tást. Rendszeresen kölcsönöz közgyûjtemények kiállításaihoz is. Gyûjteményét folyamatosan gyarapít-
ja. Belföldi és külföldi aukciókon vásárol a szakterületéhez tartozó dokumentumokat, tárgyakat, köny-
veket. Magyarországon az övé a legnagyobb magángyûjtemény Szász Károly, a Petõfi-kultusz és esz-
perantó témakörökben. A kiállításai jelenleg Kunszentmiklóson tekinthetõk meg. Vendégkönyvei alap-
ján látogatóinak száma meghaladja a 100 ezer fõt.

Néprajzi, kultúrtörténeti és Petõfi vonatkozású cikkei rendszeresen megjelentek és megjelennek a
Nyugati Magyarság, a Honismeret, a Redemptio, a Petõfi Népe, a fülöpszállási Kurjantó és a kun-
szentmiklósi Bakér-Mente c. lapokban. Önállóan adja ki a Fülöpszállási Emlékek sorozatot, melyben
saját írásai jelennek meg. Honismereti-helytörténeti munkája során jelentõs konferenciákat is szerve-
zett Kunszentmiklóson. A helyi Puszta Hangja Egyesület rendezésében elõadásokat vállal országszerte
a Kunszentmiklóshoz és a gyûjteményéhez kapcsolódó témakörökben.

Tevékenységét több kitüntetéssel jutalmazták, illetve ismerték el. A Bács-Kiskun Megyei Honisme-
reti Egyesület tagja. A Honismereti Szövetségnek 1997-tõl 2013-ig volt kuratóriumi elnöke. A fenti ér-
demek alapján Fülöpszállási Székely Gábort a Bács-Kiskun Megyei Honismeret Egyesület a Honisme-
reti Munkáért Emlékéremre javasolja.

Honismereti Emléklappal
kitüntetettek

Budapest: Bartos Mihály, Kadlecovits Géza, Neubrandt Istvánné; Borsod-Abaúj-Zemplén megye:
Alabán Péter, dr. Bodnár Mónika; Csongrád megye: dr. Halmágyi Pál, Lantos Imre, dr. Markos Gyön-
gyi, Pintér Istvánné Szurovecz Irén, Siket István László, Tímár Ferenc, Urbancsok Zsolt, Szegedi
Móravárosi Szakképzõ Iskola Honismereti Köre (közösségi); Fejér megye: Braun Réka, Szabó Imréné,
dr. Kisari Sándorné; Heves megye: Bukolyi Ferencné, Gyöngyösi Sándorné, Katonáné Hajdú Ilona, Kis
Beáta, Kis Kitti, Kiss Endréné, Kovács Istvánné, Tóth Enikõ, dr. Vargáné Lukács Tünde;
Jász-Nagykun-Szolnok megye: Farkas Dezsõ, Farkas László, Forgács József, Hajnal Csabáné, Kohajda
Zoltán, Varga András, Elsõ Jászkun Honvéd Emlékzászlóalj (közösségi), Jákóhalmiak Baráti Társasága
(közösségi); Tolna megye: Rühl Gizella, Dull Zoltán, dr. Kiszler Gyula, Endreffyné Takács Mária,
Miskolczi Zoltánné, Ékes László, dr. Gesztesi Tamás, dr. Gere Lászlóné dr. Vizi Márta, I. Béla Gimná-
zium, Szekszárd (közösségi); Vas megye: Bors Géza, Balogh Péterné, Szalainé Bodor Edit, Kapornaky
Sándor; Veszprém megye: Faa Judit, Jákói Bernadett, Mayer Rózsa, Horváth Lajos, Petrovics László,
Áment Márton.
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A Honismereti Munkáért Emlékéremmel kitüntetettek (balról jobbra): dr. Róbert Péter,
Molnár Endréné, Gubicza Ilona és Fülöpszállási Székely Gábor (Mándli Gyula felvétele)

A Bél Mátyás – Notitia Hungariae Emlékplakettel kitüntetettek (balról jobbra):
Balogh Mihály, Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna és dr. Hudi József Attila (Mándli Gyula felvétele)



A szekcióülések beszámolói
1. szekció:
Sorsfordító történelmi események tanítása határon innen és túl

A szekció a Makói József Attila Gimnázium rendezvénytermében ült össze, 35 honismerõ részvéte-
lével. Szekcióvezetõként ismertettem a különleges téma bemutatásának elõkészületeit, amelynek során
Csongrád megyei középiskolai történelemtanárokat kértem fel a magyarországi történelemtanítás kere-
teinek, lehetõségeinek és a diákok számára legvonzóbb és leghatékonyabb módszereinek ismertetésére,
az általuk sorsfordítónak tartott történelmi események problematikájának kiemelésére. Személyes is-
meretség tette lehetõvé, hogy összehasonlításként Fodor Enikõ temesvári történelemtanárnõt is meg-
kérjük, jellemezze a határon túl, szórványban mûködõ magyar iskolák történelemtanításának helyzetét.
Szlovákiai magyar iskolákból Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei honismerõ barátaink segítségé-
vel kaptunk írott véleményeket. Sajnos a kárpátaljai és délvidéki iskolákba eljuttatott kérésünkre nem
érkeztek válaszok.

Elsõként Gergelyné Bodó Mária, a Szeged-Móravárosi Szakképzõ és Általános Iskola magyar–tör-
ténelem szakos tanára vetített képes hozzászólásában ismertette a magyarországi történelemoktatás ke-
reteit: NAT – kerettanterv – helyi iskolai tanterv – tanórák száma – tanórán kívüli foglalkozások lehetõ-
ségei. Röviden bemutatta a magyarországi kétszintû érettségi rendszerét.

Kiemelkedõen problémás történelmi kérdéskörként kiemelte a Kárpát-medence népeinek eredetét, a
megtelepülésük és államalakításuk idõszakának meghatározásában tapasztalható bizonytalanságokat,
történészi vitákat (szláv népek, dákóromán elmélet). Egyik sorsfordító idõszak legfontosabb dokumen-
tumaként az 1848. évi áprilisi törvények jelentõségét hangsúlyozta. Elemzésében a szabadságjogok, az
autonómia, valamint a jobbágyi függõség és terhek eltörlése után felerõsödõ polgári fejlõdés fontossága
mellett a megoldások hiányosságait, az azok következtében kialakult társadalmi feszültségek hatásait,
az Erdéllyel való unió megvalósulásának késõbbi következményeit emelte ki. Véleménye szerint a dua-
lizmus korának kiemelkedõ problematikáját alkották a nemzetiségek autonómiájának és asszimiláció-
jának kérdései. Ezek megjelenése az oktatási törvényekben tendencia jelleggel tükrözte a politikai
szándékokat a nemzetiségiek számára a jogbiztosítástól az asszimilációs szándékig.

Széll Gábor, a csongrádi Batsányi János Gimnázium történelem–latin szakos tanára hozzászólásá-
ban kiemelte, hogy a tantervek órakeretében igen elhanyagolt a hon- és népismeret tantárgy, az 5. osz-
tályban heti fél órát adnak rá. A társadalomismeret tanítása is csorbul, hiszen a terjedelmes történelem
tananyag javára átcsoportosítanak órákat a társadalomismeret rovására. Prezentációjában látványos tér-
képsorozat, grafikonok, kördiagramok szemléltették a trianoni békediktátum következtében kialakult
területi változásokat, és az általuk létrejött demográfiai, gazdasági, kulturális, családi veszteségeket,
egyetemi rendszerünk átalakulását, kiemelve a szegedi egyetemre gyakorolt hatását. Széll Gábor rövid,
fotókkal illusztrált összefoglalót adott 1848, valamint 1956, illetve a Nemzeti Összetartozás Napjának
iskolai megünneplésérõl, hangsúlyozva az élményszerû közös ünneplés érzelmi hatását a diákság iden-
titástudatának erõsítésében. A történelemtanítás fontos tényezõjeként emelte ki a nemzeti kisebbségek
1920 utáni jogvesztését, a lakosságcsere keserû kényszerét, a vissza-szlovákosítás politikájának és a
szomszédos magyarellenes politika erõsödésének lélekromboló negatívumait. Konkrét példaként szólt
Csongrád és a csongrádi gimnázium kapcsolatáról a délvidéki Magyarittabé szórványmagyarságával,
az ottani magyarellenesség megnyilvánulásaival (a Kossuth-emlékmû megcsonkítása), dicsérve a szór-
ványban mûködõ civil közösségek erejét, összefogását, amellyel újra felállították a Kossuth-emlékmû-
vet.

Fodor Enikõ, a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum történelemtanára azokról a nehézségekrõl
szólt, amelyek a határon túli magyar iskolákban nehezítik a történelem tanítását: pl. nem megfelelõ tan-
könyvek, a heti egyórás történelemtanítás rendkívül leszûkített lehetõségei, a vegyes házasságokban
született gyermekek identitásformálásának lehetetlenségei. Hozzászólása egy felelõsségérzettõl átita-
tott tanárember segélykiáltásaként hatott. Kivetített olyan tankönyvi oldalakat, amelyeken aláhúzással
jelölte a helytelen, a magyar történelem fontos csomópontjait eltorzító mondatokat, amelyeket korrigál-
nia kell a tanárnak, ha valós tényeket, folyamatokat akar diákjainak megtanítani. Ez is a határon túli ma-
gyar pedagógusok küzdelmének része, nem csak a szórvány magyarság rohamos fogyása ellen tett erõ-
feszítések sora.

Egy szlovákiai történelem szakos tanár véleményét a szlovákiai történelemtanításról Mándli Gyula,
a Honismereti Szövetség egyik alelnöke olvasta fel. Megtudhattuk, hogy a szlovákiai történelemtanítás
helyzete – összehasonlítva az anyaországival – igen súlyosnak mondható. A négyosztályos gimnázium-
ban az elsõ 3 évfolyamban heti 2 történelemóra van (volt, amikor csak heti 1 óra volt!), a befejezõ 4.
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osztályban egyáltalán nincs, a történelem nem kötelezõ érettségi tantárgy. Az érettségizni szándékozó
diákok szemináriumon próbálnak felkészülni történelembõl. A történelemtanár állandó idõhiánnyal
küzd, hisz 3 év alatt heti 2 órában kell átvennie a világtörténelmet, a magyar, a csehszlovák, a szlovák, a
szlovákiai magyar történelmet, s nem utolsósorban a helytörténetet is. Ez lényegében lehetetlen feladat.

Az alapiskoláikban sok esetben megfelelõ képesítéssel nem rendelkezõ, más szakos kollégák, gyak-
ran az osztályfõnökök oktatják a történelmet. Míg a szlovák nemzetiségû diákok számára biztosítva
vannak a megfelelõ tankönyvek saját nemzetük történelmének elsajátításához, addig az oktatási minisz-
térium a magyar iskolákba tükörfordítással eljuttatott tankönyvei alkalmatlanok arra, hogy azokból a
magyar iskolák diákjai a saját nemzeti kultúrájukat és történelmüket kellõ szinten megismerjék. A ma-
gyar történelem sorsfordító eseményeinek, idõszakainak tanítására a történelemórákból mindössze
13% fordítható, ami nagyon kevés.

A gimnáziumban még van lehetõség – kellõ érdeklõdõ diák esetében – történelem szakkört tartani,
ahol nemzeti történelmükkel részletesebben is foglalkozhatnak a történelmet kedvelõ diákok, akik be-
kapcsolódhatnak a magyarországi történelemversenyekbe is.

Dr. Bodnár Mónika, a BAZ Megyei Honismereti Egyesület titkára közvetítette az akadémia tagjai-
nak Krompasky Tünde tornai pedagógus tapasztalatait, aki a Kincskeresõk mozgalom jelentõségét
emelte ki a helyi regionális értékek kutatásában, feldolgozásában. Ennek révén ismerkedett meg a 95
éves Kulcsár Józsi bácsival, aki mesélt a második világháború után, a fogságban átélt borzalmakról.
Csodával határos módon átélte a 6 évnyi orosz fogságot és 1949 õszén érkezett haza. A fogság éveiben
erõs élni akarás motiválta. Mindennap újabb kihívást jelentett, amit le kellett küzdenie, át kellett élnie,
végig kellett harcolnia. Hazatérve mindig elõre nézett, sohasem hátra. A fogságról évekig nem beszélt.
A tanárnõ véleménye szerint sok elkeseredett ember meríthet erõt az õ életútjából. Életének fontos üze-
nete: a legmélyebb pontról is van kiút, ha van az embernek hite, kitartása és élni akarása.

Hanesz Júlia visszaemlékezését Titkos Sándorné, a BAZ Megyei Honismereti Egyesület elnöke is-
mertette. A kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvû Gimnázium és Alapiskola volt diákjának, je-
lenleg magyar egyetemistának a véleménye, hogy a kassai magyar iskolában magyar szemszögbõl ta-
nulták az egyes korszakokat, a tárgyi adatokra fektették a hangsúlyt, az összefüggésekre, következmé-
nyekre nem mindig maradt idõ.

Az Árpád-házi királyok uralkodását nem tanulták részletesen, de a tatárjárást és IV. Béla uralkodását
elemezték. A nemzeti sorsfordulónak tartott 1526-os mohácsi csatát nemcsak történelemórán, de ma-
gyar irodalomból, sõt, a szlovák irodalmi mûvek kapcsán is többször, részletesen említették. 1848–49
idõszakát nagyon kiemelték, történelem- és magyar-órán is. Az I. világháborút inkább világtörténeti
szempontból tanulták, Magyarország szerepére külön nem tértek ki. A párizsi békekonferencia kapcsán
szerepeltek a tárgyaló felek követelései, a békediktátumok legfontosabb pontjai, hogy Magyarországot
milyen súlyos emberi és területi veszteségek érték, és mindmáig ennek milyen hatása van, hogyan zaj-
lottak a tárgyalások, a gyõztes nagyhatalmak mennyire elnyomták a többi államot. Fõleg a globális
szemléletmód érvényesült, nem tartották igazságosnak a döntést, de nem „siránkoztak”. A II. világhá-
ború elõzményeit, a háború menetét, csatákat, konferenciákat fõleg világtörténelmi szempontból tár-
gyalták, Magyarországot illetõen a zsidótörvényeket emelték ki.

A II. világháború utáni történésekkel, 1956 eseményeivel, mivel negyedik osztályban nem volt tör-
ténelemórájuk, nem nagyon tudtak foglalkozni, ill. magyarirodalom-órán filmeket is néztek, kiemelték
a magyarok hõsiességét, a bukás okait: az oroszok ígéretüket megszegve bevonultak, és a nyugati nagy-
hatalmak nem nyújtottak segítséget.

Titkos Sándorné szólt azokról a nehézségekrõl, amelyekkel a szlovákiai magyar diákok küzdenek,
ha meg akarnak felelni a magyar felsõoktatás érettségi-felvételi rendszere követelményeinek. Óriási hi-
ányokat kell nagyon rövid idõ alatt pótolniuk.

Székely András Bertalan a magyarországi tankönyvek hibáiról szólva a tévedések lélek- és identi-
tásromboló hatásait említette.

Dr. Bõszéné Szatmári-Nagy Anikó hozzászólásában a határokon átnyúló magyar–magyar kapcsola-
tok fontos formáit elemezte, köztük az iskolások közös helytörténeti régiós vetélkedõit, pl. Eszter-
gom–Párkány és térsége iskolásainak barátságokat is létrehozó élvezetes versengéseit. Civil szerveze-
tek és önkormányzatok támogatásával jelenhetnek meg azok a helytörténetet feldolgozó kiadványok,
amelyek a lokális kötõdés erõsítésével hozzájárulhatnak a fiatalok gyökereinek és távlati céljainak,
honszeretetének kiépítéséhez, biztosításához.

Összegzésképpen elmondható, hogy a szekció résztvevõi feltárták a hazai és határainkon túli ma-
gyar történelemtanítás kereteiben, lehetõségeiben meglévõ jelentõs különbségeket, felismerhetõ volt,
hogy a romániai és a szlovákiai magyar iskolák történelemtanárai hasonló nehézségekkel küzdenek a
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magyar történelem fontos nemzeti sorsfordító eseményeinek tanítása során, amiknek leküzdését illetõ-
en is hasonló módszerekkel próbálkoznak: órák anyagainak átcsoportosításával idõnyerés, tankönyvek
alkalmazása jelentõs kritikával és korrekcióval, kapcsolatépítés magyarországi iskolákkal, látogatások
Magyarországra, illetve határon túli nemzeti emlékhelyekre. Fontos feladatnak tartják a megfelelõ óra-
szám, a szakmailag hiteles tankönyvek és a jól képzett szaktanárok biztosítását az oktatáspolitikai kor-
mányzatok részérõl, ami megkönnyítené a tanárok és a diákok munkáját, segítené nemzeti történel-
münk árnyalt és elemzõ elsajátítását. A hazai oktatási struktúrát illetõen mindenképpen elérendõ cél-
ként fogalmazódott meg a hon-és népismeret beépítése több éven át kötelezõ tantárgyként.

Köszönet a szekció résztvevõinek õszinte, hasznos, konstruktív jellegû hozzászólásaikért!
Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna

2. szekció:
Kiemelkedõ helytörténeti kutatók a megyékben

A 2. szekció a Kiemelkedõ helytörténeti kutatók a megyékben témát járta körbe. A szekcióvezetõ –
Dr. Marjanucz László, a SZTE Legújabb Kori Történeti Tanszékének vezetõje – Csongrád megye jeles
kutatóit mutatta be Bél Mátyástól Blazovich Lászlóig. Bél Mátyás kapcsán kiemelte, hogy õ majd’ min-
den megye elsõ „krónikásának” tekinthetõ, hisz a Notitia megyénként gyûjtött anyagából egy
országleírás állt össze, amelybõl minden helytörténeti kutató meríthet. Csanád és Csongrád megye ese-
tében rendelkezésre áll a latinból magyarra fordított leírás. Munkájának forrásértékû tényezõje, hogy
szisztematikus anyaggyûjtést végeztetett diákjaival az 1720-as évek végén – III. Károly anyagi támoga-
tásával –, és az 1715/20-i országos összeírás adózó háztartásainak statisztikai adatai mögé a települése-
kig ható társadalmi, gazdasági-földrajzi állapot valóságát teszi. Ezzel a török világ hagyatékát helyi
szinten vizsgáló kutató jól használható forrásanyag birtokába juthat.

A továbbiakban a polgári kor nyomot hagyó megyei histográfusait vette számba (Zsilinszky Mihály
Csongrád megye egykori fõispánja, Szirbik Miklós, Szeremlei Sámuel, Reizner János, Eperjessy Kál-
mán), akiknek munkái azért megkerülhetetlenek a mai kutatók számára is, mert a levéltári forráshasz-
nálat és elemzés elsõ mintáit szolgáltatják. A föltárt tények kronológiai sorát tovább folytathatjuk, s
eredményeikre építve finomíthatjuk a földolgozás módszerét. Napjaink tudományos törekvései közül
utalt a számos helytörténeti monográfia megjelenésére, kiemelve közülük a legnagyobb vállalkozáso-
kat (Szeged és Hódmezõvásárhely története). A korábbi történeti összefoglalóktól eltérõ tartalmi és
módszertani újdonságát abban jelölte meg, hogy a poltikatörténet-írás súlyt vesztett a társadalom életé-
nek és mozgásának bemutatása, az iskoláztatás, valamint a kulturális fejlõdés hatásainak ábrázolása ja-
vára.

A továbbiakban az egyes megyék küldöttei szólaltak fel, jórészt aktuális állapotokat ecsetelve, s
mondanivalójukat tekintve három nagy csoportba oszthatóan.

1. A helytörténeti kutatás személyi, intézményi háttere
Veszprém megye fölszólalója kifejtette, hogy ott inkább az intézményi kezdeményezés és szervezés

dominál. A kutatás egyaránt kötõdik civil szervezetekhez, mint intézethez (pl. a levéltárhoz). A kutatói
érdeklõdésre számot tartó törekvésnek tartja az érsekség koordinálta egyházmegyei kötetek sorozatot,
amelyeknek eddig negyven kötete jelent meg, újabbak kiadására készülnek. Kiemelte még a Veszprémi
Törvényszék történetérõl szóló kötetet, amelyet a bíróság adott ki. Szabolcsban is fõként az intézmé-
nyek a helytörténetírás istápolói. Vas megye képviselõje a püspöki levéltárak gazdag anyagát ajánlotta
a kutatók figyelmébe, mert az ott föllelhetõ forrásanyagok „belbecsével” fordítottan arányos a történé-
szek erre irányuló érdeklõdése.

Civil szervezetek vállalásában különbözõ „Szemlék”, „Füzetek” jelentek meg, többnyire résztanul-
mányokkal, vagy apró közleményeknek helyet adva. (Pápai Füzetek, Füredi História stb.). A
Bácsország képviselõje (Szabó Lajos) ugyancsak a civil támogatás erejére utalt, s arra, hogy sajátos kö-
rülmények miatt fontosak a Historia Domusok, pl. a szabadkai ferencesek templomának könyve. Jelen-
tõs vállalkozás A Bács-Bodrog Vármegyei Történeti Társaság Évkönyvének reprint kiadása, meglódít-
hatja a „Bácsország”-ra irányuló figyelmet.

Heves megye – szemben a föntiekkel – a személyekhez kapcsolható tudományos törekvésekre és
eredményekre hívta föl a figyelmet. Ennek során Bakó Ferenc (a Vármúzeum volt igazgatója), Csiffáry
Gergely, Nemes Lajos munkásságát emelte ki. A régi sikerek okaként a szervezett gyûjtõmunkát nevez-
te meg, amikor Zalából Hevesbe és fordítva szerveztek táborokat gyerekeknek, kidolgozott gyûjtési
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koncepcióval. A hagyomány tovább él ma is a honismereti táborokban, amelyek 1954 óta folyamato-
sak, és gyakran „cseretáborok” formáját öltik. Ez a munka a fölkészült személyekbõl álló szakmai stáb-
nak köszönhetõ. Ennek bizonyítására a földrajzinév-gyûjtésben, a hevesi háziipar és kézmûvesség tár-
gyi eszközeinek begyûjtésében és a Vass Lajos irányításával zajlott zenei és szüreti hagyományok le-
jegyzésében elért sikereket hozta föl.

2. Tartalmi kérdések
Szabolcs megye küldötte megyéjük megosztott jellegére utalt (Ugocsa, Ung, Bereg, Partium,

Szatmár), ugyanis a Trianon óta fennálló területi fragmentáltság a források szétforgácsolását vonta ma-
ga után. Nemzetközi kapcsolatokat kell ápolni, hogy a kutatást teljes körûvé tegyék. A szocialista kor
kutatásának nehézségét abban látja, hogy a kulturális fejlõdés vizsgálatára nem fektettek kellõ hang-
súlyt. Ezt egyébként többen is megjegyezték: a helyi közösség állapotváltozásának fontos mutatója az
iskolázottsági szint alakulása, a kórus-, a táncmûvészmozgalom alakulása, a korábbi kezdemények föl-
újítása, tehát a kultúra befogadása.

A szocialista korban sok várost létesítettek papírral, de gyökér és múlt nélkül. Ezek történetének föl-
tárása a lokális kutatás jövõbeni feladata. A holokauszt kérdésérõl megjegyezte, hogy annak objektív
feltárása fontos, hisz a zsidók ott éltek az emberek között, egymás földijeként, lakótársaként, természe-
tes emberi együttélési közegben. Ennek értelme a mikrokörnyezet valóságában válik megfoghatóvá.

Fölmerült a családkutatás helyzete is. Ez részben tartalmi, részben módszertani kérdés. Tartalmi,
mert a „leglokálisabb” értelmû téma, hisz a települési közösségeket családok alkotják, s a közösség sor-
sát formáló, irányító, példát adó családok kutatása egyszerre helyi és szélesebb társadalomtörténeti je-
lentõségû is. Módszertani a kérdés annyiban, hogy ez nem genealógia, vagyis családfakutatás, amely-
nek más a célja, mûfaji szabálya, s szinte kizárólag anyakönyvekbõl dolgoznak, míg a családtörténet
narratív forrásokat is igénybe vesz.

Jász-Nagykun-Szolnok megye képviselõje a Csete Balázs Honismereti Egyesület negyvenöt évét
ismertette. Kiemelte a Damjanich János Múzeum által kiírt, de közösen értékelt pályázatokat, amelyek
mind a mai napig a megye szellemi-kulturális örökségének feltárásába a legszélesebb köröket tudja be-
vonni. Ugyanakkor visszásnak érzi, hogy az ötszáz fõs jászkiséri iskolából még senki nem látogatta
meg a Helytörténeti Gyûjteményt.

Fodor Ferenc A Jászság élete c. munkáját tartja olyannak, amely a megye helytörténetére kíváncsi
embernek enciklopédikus tudást nyújt, azaz minden településrõl talál benne rövid leírást, vagy szócik-
ket.

3. Módszer
Vas megye fölszólalója (Zsámboki Árpád) a települések türelmetlen kezdeményezéseire hívta föl a

figyelmet. A különbözõ ünnepi alkalmak (alapítási, születési, átalakulási stb. évfordulók) a méltó meg-
emlékezésre késztetnek, az alapos munka elvégzésére azonban gyakran kevés az idõ. Így a gyors mun-
ka a történeti hitelesség rovására mehet. Tehát idõben és kellõ személyi-szakmai körültekintéssel ké-
szüljünk az ünnepi alkalmainkra való érdemi megemlékezésekre. A helytörténeti munkák egyenetlen
színvonala gyakran abból adódik, hogy egyik helyen a jóindulatú tanár áll, a másik helyen bevetett aka-
démikussal szemben. Csökkenthetõ az egyenetlenség a jó szakmai elõkészítéssel.

Ehhez kapcsolódik a szolnoki küldött észrevétele, hogy a helytörténeti kutatás nem kap elég elisme-
rést, nem kezelik szakmai rangjához méltóan. Szerinte a lokális impulzusok is erõteljesebbek lennének,
ha a gyûjtõ- és feldolgozómunka valamilyen szinten hivatalos elismerést is kapna.

Marjanucz László

3. szekció:
Helyi értékek, értéktárak

A szekcióülést szövetségünk elnöke, Debreczeni-Droppán Béla vezette le. Bevezetõjében – többek
között – az alábbiakat emelte ki.

A 2012. évi 30. törvény a Magyar Nemzeti Értékekrõl és a hungarikumokról szól. Ezzel együtt létre-
jött a Nemzeti Értékpiramis, amely alulról, az egyének vagy a civil szervezetek javaslataiból építkezik.
A javaslatok az értékpiramis elsõ szintjére, a Települési vagy Tájegységi vagy Külhoni (Települési vagy
Tájegységi) Értéktárakba futnak be. Onnan az arra érdemesek a következõ szintre, a Megyei vagy Ága-
zati vagy Külhoni Értéktárakba kerülhetnek. A kiemelkedõ nemzeti értékekre tett javaslatok a Magyar
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Értéktár Bizottság asztalára kerülnek elbírálásra. De valamennyi magyar értékre tett javaslat végsõ cél-
ja, hogy hungarikum legyen. Így a magyar honismerõk, helytörténészek nagy álma, hogy a közel 60 éve
tevékenykedõ honismereti mozgalom is hungarikummá váljon.

Nagyon változatos javaslatok érkeznek az értéktárak bizottságai elé. Sokan nem ismerik kellõkép-
pen a 2012/30. törvény részleteit, ami sokszor kellemetlenségekhez vezethet. Nem az értékek mennyi-
ségére van szükség, hanem a helyi, megyei és nemzeti minõségi értékek feltérképezésére. Az országos
pályázatokon való indulás feltétele, hogy a Települési Értéktár Bizottságok megalakuljanak, azokat az
önkormányzati testületi üléseken jóváhagyják. Az országos koordinálást a Földmûvelésügyi Miniszté-
rium végzi, és erre a kiemelt feladatra a kormány évi másfél száz millió forintot szavazott meg, ami az
évek múlásával – az ígéreteknek megfelelõen – emelkedni fog.

A Hungarikum Értéktár Bizottság (amelynek meghívott, oszlopos tagja Honismereti Szövetségünk
elnöke is!) szakmai albizottságok keretében mûködik, a felterjesztett helyi értékek szakterületenkénti
kategóriái alapján, úgymint: 1. agrár- és élelmiszer-gazdaság; 2. egészség és életmód; 3. épített környe-
zet; 4. ipari és mûszaki megoldások; 5. kulturális örökség; 6. sport; 7. természeti környezet; 8. turizmus
és vendéglátás. Ne feledjük, hogy hungarikummá csak az válhat, ami a magyarság csúcsteljesítményét
jelenti, és a határainkon túl is elismert eredményeket tud felmutatni. Így a hungarikumokat külön véd-
jeggyel is ellátják.

Az országunkban mûködõ honismereti egyesületek vagy azok tagjai egyre nagyobb aktivitással
vesznek részt a helyi értékek felterjesztésében, leírásában, történeti elõzményeinek kidolgozásában. A
cél az, hogy minél több honismereti munkásunk legyen aktív részese a helyi és megyei értéktár bizott-
ságoknak, nem csak felkért, külsõ szakértõje, akik a munkák oroszlánrészét elvégzik, de döntési hely-
zetbe nem kerülnek. A Honismereti Szövetség készül kimutatást összeállítani a honismereti egyesületi
tagok értéktár bizottsági részvételi arányáról, amely hû képet fog adni honismereti mozgalmunk szak-
mai megbecsültségérõl. Ez a kimutatás felkerül a szövetségünk honlapjára is!

A helyi értékek, értéktárak szekció résztvevõi hozzászólásaikkal gazdagították a fenti ismereteinket.
Az elhangzott 18 hozzászólás az ország és a határon túli magyarság véleményének hû tükre volt.

• Az ország több területén honismereti egyesületek (pl. Csongrád megye) vagy helyismereti körök
(pl. Balatonalmádi) bátran vállalkoznak a helyi értékekrõl útmutatók kiadására.

• A helyi értékek megmentése sok esetben az értéktár bizottságok tevékenységének eredménye, pl. az
irredenta örökmécses megmentése Balatonalmádiban.

• Tervezik a hungarikum-törvény módosítását, amely szabályozná, hogy mik kerülhetnek be többek
között a megyei értéktárakba, és az egyházi értékeket külön kezelnék.

• Néhány város értéktár bizottsága túlméretezett (pl. Veszprémben 18 fõs), ennek ellenére a helyi ér-
tékekrõl 80-100 oldalas tanulmányok elkészítését külsõs, honismereti munkásokra bízzák, akiknek a
neve végül a feledés homályába kerül.

• Többen panaszolták (pl. Kecskemét), hogy a helyi értéktárakból egészen nagy dolgok kimaradnak,
de egészen apró dolgok bekerülnek, és sok gyatra javaslat is érkezik.

• Az anyaország városai, falvai segítséget adnak pályázatok és konferenciák útján a külhoni magyar-
ság értékeinek feltérképezéséhez. Pl. Kecskemét Beregszásznak, Baja a Vajdaságnak, Nyíregyháza a
Kárpátaljának, Miskolc a Felvidéknek stb.

• A példa értékû értéktár bizottságok munkája (pl. Emõd városa, ahol mindhárom tag honismereti
munkás) nagyban függ a település polgármesterének szemléletétõl, az értékekhez fûzõdõ viszonyától.

• Több hozzászóló a helyi értékek publicitásának fontosságára hívta fel a figyelmet! Pl. a
Bácsország folyóirat 2013-tól foglalkozik a vajdasági értékekkel, vagy a helyi értékekrõl készült fõis-
kolai szemináriumi dolgozatok kerültek a bizottságok asztalára.

• Többen javasolták, hogy a megyei értéktárakba tagként kerüljenek be a megyei honismereti egye-
sület tagjai, erre átfogó, országos elõterjesztésre lenne szükség. (Országos elnökünk ezt a Hungarikum
Értéktár Bizottság tagjaként el is vállalta!)

• Az Erdélyi Értéktár Bizottság központja Kolozsvárott van, jó hogy a 10 tagú bizottság szakembe-
rekbõl áll, de nehézkes a munkájuk, mert sok erdélyi településen (a Partiumi Honismereti Társaságon
kívül) nem dolgozik honismereti munkásunk, mert megyei szintû értéktár bizottságok egyelõre nem lé-
teznek, és az RMDSZ segítsége e tekintetben is kikerülhetetlen.

• Alapos, sokrétû és nagyon hasznos munkákat a honismereti tagok évtizeden keresztül ingyen vé-
geztek, az értékek felmérésében is ezt a tendenciát várják el tõlünk. Miért? Változtatni kell a berögzõdé-
seken!
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• Sok településen érdektelenség tapasztalható (pl. Kunszentmárton), ugyanakkor a nagy fáradsággal
elkészült helyi értékek leírásának a helye sincs szabályozva (a múzeumok adattárait és a települési hon-
lapokat javasoljuk!)

• Az élõ személyek (de a már megholt kiemelkedõ egyéniségek) munkásságának értéklistára kerülé-
se nagy viharokat kavart a szekcióban, ugyanis ezekkel a kiváló személyekkel parttalanná tesszük a he-
lyi, megyei és magyar értékeket, ugyanis õk töltenék ki az értéktárba felkerülõk 80–90%-át. Több tele-
pülésen elutasították a személyek munkásságának értéktárba kerülését.

• Többek véleménye szerint a Felvidék e nemes feladat feltérképezése tekintetében is feledésre van
ítélve. Mások szerint nem, csak az önállóságukat meg szeretnék õrizni!

A szekció kiváló és eredményes munkát végzett.
Rémiás Tibor

Baranyai megemlékezések
2016 tavaszán Baranya megyében sikeres megemlékezésekre került sor az Ormánság két kiemelke-

dõ kutatója, Kiss Géza és Zentai János tiszteletére.
Kiss Géza személyében az Ormánság néprajzi és nyelvjárási hagyományainak elsõ tudományos

szintû leíróját és rendszerezõjét tiszteljük. 2016 tavaszán Pécsett, Sellyén, Kémesen és Kákicson ünne-
peltük születésének 125. évfordulóját.

2016. február 26-án Sellyén megkoszorúztuk Kiss Géza szobrát. A Fõ téren, a Kiss Géza Múzeum
elõtt kis ünnepség keretében Elmajer Tiborné ismertette és méltatta az Ormánság jeles kutatójának nép-
rajzi munkásságát. Versek és ormánsági dalok után Lovadi István sellyei református lelkész emlékbe-
szédében azt emelte ki, hogy az ünnepelt a néplélek gondozója, igei formálója volt. Rámutatott arra,
hogy Kiss Géza a társadalom lelkiismeretét ébresztgette akkor, amikor bátran feltárta az egykézés igazi
okait. Magányos harcosként küzdött a szegényparasztság felemelkedéséért, jobb életkörülményeiért. A
Fõ téri kis ünnepség után a református templomban folytatódott a megemlékezés. Németh Róbert refor-
mátus lelkész a népéért küzdõ, jövõlátó és áldozatos prédikátor példáját állította elénk Kiss Géza életút-
jának részletes ismertetésével. Beszélt továbbá arról, hogy az ünnepelt a népe iránti felelõsségétõl ve-
zérelve világgá merte kiáltani az 1930-as évek végén az egykézés mögött meghúzódó mélyszegénysé-
get, az ehhez kapcsolódó egyéni és társadalmi bûnöket.

Március 5-én Pécsett a Belvárosi Református Egyházközség gyülekezeti termében rendeztünk em-
lékülést. Itt Andrásfalvy Bertalan professzor arról beszélt, hogy Kiss Géza Ormányság címû monográ-
fiáját méltán ünnepelték kortársai a néprajztudomány új eredményeket hozó mûveként, ám egyúttal ez
a nagy sikerû könyv felkeltette a magyar parasztság szomorú helyzetével foglalkozó népi írók és szoci-
ográfusok érdeklõdését is. Szabó Dezsõ „el nem fakuló értékû könyvnek” és „mozdító példának” nevez-
te. Valóban, kevés könyvnek volt a maga korában olyan mozdító ereje, mint az Ormányságnak, mert
kevés mû mögött állt ekkora felelõsségvállalás, emberség és szeretet. A szeretet kinyilvánításának gon-
dolata egyébként ma is aktuális, hiszen emberi kapcsolataink lényeges eleme. Ezt a felismerést jobban
kellene tudatosítanunk napjainkban. Baksai Sándor írta az ormánságiak tudatosan szépségre törekvõ
nyelvérõl: „mézes beszédû nép”. Kiss Géza is így jellemezte az ormányságiak lelkiségét: „mézes beszé-
dû nép”. Az általa lejegyzett beszélt nyelvi szövegekben valóban a finomság, árnyaltság és a szókincs-
beli gazdagság tûnik fel a mai olvasónak. Újszerû az elõadónak az a gondolata is, hogy az ormánsági
nép sorvadásának a közismert gazdasági okokon kívül oka volt a szeretethiány. Ma is fenyeget bennün-
ket ez a veszély.

Pesti János nyelvjáráskutató Kiss Géza munkásságának dialektológiai értékeit ismertette a szép
számban megjelent és érdeklõdõ hallgatósággal. Példákkal illusztrálva mutatta be az ormánysági nyelv-
járás fõbb hangtani, alaktani és mondattani sajátosságait. Utalt arra, hogy az Ormánság archaikus táj-
szavai sok hasonlóságot mutatnak a székely nyelvjárás szavaival. Kiss Gézának ezt a helyes felismeré-
sét Benkõ Loránd nyelvföldrajzi tényekkel bizonyította az 1967-ben közölt kiváló tanulmányában
(Nyelv és tudomány – Anyanyelv és nyelvtudomány. Válogatás Benkõ Loránd tanulmányaiból. II. Buda-
pest, 2003. 169–178.). Végül az elõadó két ormánsági hiedelemmonda (Áspamese; Temetõi kaland) fel-
olvasásával érzékeltette, majd elemezte a szövegek hangtani, szótani és szövegszerkezeti jellemzõit.
Hangulatteremtõ szándékkal ormánsági népdalok közös éneklésére kérte fel a lelkes közönséget.
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Várnai Ferenc népzenekutató arról beszélt, hogy Kiss Géza nagy értékû népdalkinccsel ajándékozott
meg bennünket. Kiemelte, hogy a szövegek lejegyzése nyelvjárási hûséggel történt, és a népszokásra,
játékra, táncra vonatkozó adatokat is nagy gonddal rögzítette. Példája nyomán egyre több hivatásos
népdalgyûjtõ érkezett az Ormánságba, így Kerényi György, Farkas Ferenc és Veress Sándor. Kiss Géza
szinte az utolsó órában mentette meg a feledéstõl Ormánság legsajátosabb zenei és népköltészeti érté-
keit. A késõbbi gyûjtõk alig tudták kiegészíteni õsi dallamokkal az ormánsági népdalok gyûjteményét.
(Bõvebben l. még Várnai Ferenc: Szivárványos az ég alja. 300 magyar népdal. Pécs, 2006. 118–144.)

Április 8-án Kémesen, a mûvelõdési házban tudományos ülés keretében emlékeztünk meg Kiss Gé-
za születésének 125. évfordulójáról.

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester asszony köszöntõ szavai után Hoppál Péter, a kultúráért
felelõs államtitkár három fõ gondolat köré építette mondandóját. Szerinte szinte elválaszthatatlanul
együtt van Kiss Géza munkásságában a tudományos igényesség, a népe sorsáért aggódó és cselekedni
képes közéleti ember, valamint a lelkek gondozását nagy szertettel végzõ lelkész. Példája lelkesítsen
bennünket arra, hogy az összefogás, a tenni akarás gondolata ma is aktuális.

Andrásfalvy Bertalan professzor itt is beszélt Kiss Géza munkáinak néprajztudományi értékeirõl, és
arról, hogy ünnepeltünk könyveinek, tanulmányainak hatására hallatlanul megnõtt az Ormánság iránti
érdeklõdés. Történészek, folklórkutatók, dialektológusok egyre több feltáró munkát tettek közzé az Or-
mánságról. Itt Gunda Béla és munkatársainak Kemsérõl írt Elsüllyedt falu a Dunántúlon címû munkáját
említette. Lényegében az ország értelmisége Kiss Géza munkája nyomán szembesült népünk fogyásá-
nak legnagyobb okával, a nagybirtok szorításában egykézõ, öngyilkossá váló magyar parasztság sors-
kérdésével.

Pesti János elõadásának két fõ témája volt. Összefoglalta az ormánsági nyelvjárás fõbb hangtani,
alaktani jellemzõit, és a jelenségek szemléltetésére két szöveget olvasott fel Kiss Géza gyûjtésébõl.
Majd azt részletezte, hogy az ünnepelt munkásságának milyen hatása volt kortársaira. Azt tudjuk
Achsné Kiss Gizella kutatatása alapján, hogy az Ormánság megjelenése (1937) után politikusok, ma-
gyarságkutatók és írók érkeztek Kákicsra, hogy Kiss Gézával találkozhassanak; hogy maguk is meg-
gyõzõdhessenek e vidék népének sanyarú helyzetérõl. Azt azonban kevesen tudják, hogy a nyelvészek
Kiss Géza Ormányság címû monográfiájának hatására kezdték fontosnak tekinteni az Ormánság nép-
nyelvének még behatóbb tanulmányozását. Valószínûen Klemm Antal tanácsai alapján elõször
Tomanóczy Jolán, majd Temesi Mihály kezdte meg az 1930-as évek végén a dél-baranyai nyelvjárás
hangtani és szóföldrajzi adatainak gyûjtését és részletes elemzését. Munkájuk révén két jelentõs mûvel
gyarapodott a magyar dialektológiai irodalom (Tomanóczy Jolán: Hirics ormánsági község nyelvjárá-
sának hangtana. Pécs, 1940 és Temesi Mihály: Az Ormánság nyelvjárása 1939 és 1949 között. Pécs,
2002). (Temesi Mihály munkájának értékeléséhez l. a könyve végén található Szerkesztõi utószó címû
fejezetet, 557–566.) Nagy nyereségünk továbbá, hogy Hegedûs Lajos, Temesi Mihály és Temesi
Mihályné közös gyûjtõmunkájával szöveggyûjtemény készült több ormánsági adatközlõtõl származó
beszédfelvétel alapján (Hegedûs Lajos: Népi beszélgetések az Ormánságból. Pécs, 1946). Ezt a kor-
puszt tekintjük a fonetikai, alaktani és szövegtani vizsgálatokra is alkalmas elsõ ormánsági szövegköz-
lésnek! Kiss Géza fedezte fel a drávapalkonyai „parasztfiú”, Kovács Sándor tehetségét. A drávai
dudusmalmok leírását, a drávai hajózás történetét és a sajátos kelet-ormánsági tájszavakat Kovács Sán-
dor gyûjtése nyomán tanulmányozhatjuk (Kovács Sándor emlékére. Drávapalkonya, 2003). Kiss Géza
néprajzi gyûjtését folytatta Zentai János néprajzkutató, aki az egész Ormánság területén gyûjtötte a tár-
gyi és szellemi néprajz veszendõbe menõ értékeit. Kiss Géza Ormánysági szótára volt az ösztönzõ pél-
da arra, hogy Dallos Nándor gyûjtése nyomán e sorok írója könyvvé formálta a Hosszúhetényi szótárt
(1999), majd elkészítette az Alsómocsoládi tájszótárat is (2008). Feltehetõen Kiss Géza és Zentai János
fejfakutatásai ösztönözték Szatyor Gyõzõ fafaragómûvészt arra, hogy a fejfatípusok ismeretében kezd-
jen hozzá az újkori fejfák kifaragásához. Az ormánsági hiedelemmondák gyûjtését Kiss Géza szöveg-
közléseinek hatására Zentai János folytatta az 1950-es évek elején, majd Zentai Tünde teljesítette ki ezt
az igen nagy jelentõségû munkát. Az ormánsági népmondaszövegek a folklorisztikai értékeken túl a
nyelvjáráskutatás számára is fontos adatokat örökítettek meg: tájszavakat és különleges mondatformá-
kat, frazémákat.

Kiss Géza népdalgyûjtése akkor egészült ki, amikor Várnai Ferenc, Zentai János, Olsvai Imre,
Kerényi György, Katanics Mária, Vikár László, Csapó Katalin és Tomanóczy Jolán gyûjteményei meg-
jelentek (lásd Várnai Ferenc: Szivárványos az ég alja. Pécs, 2006. 118.).

Az Ormánság népi építészetének különleges értékeire elõször Kiss Géza hívta fel a szakemberek fi-
gyelmét. Majd az 1976-ban Szász János és Szigetvári János készített fotókkal illusztrált szöveges tanul-
mányt ebben a témakörben Népi építészetünk nyomában címmel. Végül még meg kell említenem Dani
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Lajos tanár kollégámat, aki pedáns adatolással, érdekesen írta meg Drávapalkonya történetét (Falu az
ország peremén. Drávapalkonya. Pécs, 2011), és hiteles ormánsági történeteket tett közzé a Szülõföl-
dem címû könyvében (Pécs, 2014). A felsorolt nevek, munkák bizonyára igazolják azt a megállapításo-
mat, hogy Kiss Géza szellemisége közöttünk él, és ma is elevenen ható erõ.

Bereczky Zsolt lelkipásztor újszerû megvilágításban hasonlította össze a két református lelkész:
Kiss Géza és Fülep Lajos munkásságának, szellemi hagyatékának közös és eltérõ vonásait. Nem lehet
véletlen, hogy a néprajz, nyelvjárások kutatója és a mûvészettörténet európai hírû tudósa egymásra ta-
lált.

Várnai Ferenc népzenekutató Kiss Géza szobránál hangfelvételekkel illusztrálva beszélt az ormán-
sági népdalok gyûjtõirõl és a dalok különleges zenei értékeirõl.

Az elõadások után kis mûsor keretében megkoszorúztuk Kiss Géza kémesi mellszobrát, elénekeltük
a Szózatot. Majd a helyi önkormányzat díszebédet adott vendégei tiszteletére.

Ebéd után a meghívottak átvonultak Szaporcára és megkoszorúzták Munkácsy Albert és nejének sír-
ját. Itt Székely Zsolt lelkipásztor mondott emlékbeszédet. Szaporcán és Kémesen azért fordítanak nagy
figyelmet Munkácsy Albert emlékének ápolására, mert Munkácsy leányát vette feleségül a kákicsi Kiss
Géza édesapja, és ebbõl a házasságból született hatodik gyermekként az ifj. Kiss Géza, a neves Ormán-
ság-kutató. (Munkácsy Albert életérõl l. még az Ormányság [1986] címû könyv bevezetõjében
Andrásfaly Bertalan gondolatait a 13–14. oldalakon!)

Április 23-án Kákicson a község elöljáróinak és az Ormánsági Hagyományõrzõ Társaság rendezésé-
ben került sor emlékünnepségre.

Bevezetõjében Szekeresné Spang Lívia polgármester asszony elmondta: a kákicsiak büszkék arra,
hogy az Ormánság jeles tudósának, Kiss Gézának ünneplésére községükben is sor került születésének
125. évfordulóján. Köszöntötte az emlékünnepség vendégeit, külön is ifj. Kiss Gézát, nejét és Kiss Gi-
zella leányát, Achs Ágnest. Röviden utalt arra, hogy a kákicsiak jól ismerik Kiss Géza munkáit, és töre-
kednek a feltárt hagyományok õrzésére, továbbadására. Sikerrel fejezõdött be a parókia és környékének
felújítása. Az épület utcai homlokzatán emléktábla hirdeti: e házban élt és alkotott Kiss Géza, az Or-
mánság legjobb ismerõje és ismertetõje.

Az ünnepség Kiss Géza Kenyér címû versével és Borsós István tárogatós mûsorával kezdõdött.
Pesti János elõadását így kezdte: Kiss Géza neve ma már ikon az Ormánságban. A két név úgy tarto-

zik össze, mint Pécs és a Mecsek, Pécs és a Zsolnayak vagy Mohács és a Duna. Õ is köszöntötte Kiss
Géza hozzátartozóit, majd ismertette az ormánsági nyelvjárás fõbb sajátosságait. Két ormánsági szöveg
felolvasásával érzékeltette a kákicsi beszéd hangzásbéli szépségeit. Utalt arra, hogy Kiss Géza
1937-ben megjelent Ormányság címû könyve azért jelentõs alkotás, mert benne megörökítette e külön-
leges kistájunk természeti szépségeit és a népélet, a népi kultúra témaköreihez tartozó, erõsen archaikus
szókincs elemeit. Az Ormánysági szótár (1952) talán a legtöbbet idézett regionális tájszótárunk, amely
évtizedeken át mintául szolgált a dél-dunántúli tájszótárak írói számára. Ez a szótár egyaránt kiválóan
szolgálja a néprajzi kutatásokat és a dialektológiai vizsgálatokat. Megírását elsõsorban Csûry Bálint
szorgalmazta, de közvetlenül Mészöly Gedeon, Beke Ödön és Lõrincze Lajos nyújtott fontos szakmai
segítséget az értékes tájszógyûjtemény feldolgozásához. A szótár megjelenését Kiss Géza nem érhette
meg váratlan halála miatt. A szótárrá szerkesztés nehéz feladatát az ugyancsak kákicsi születésû Ke-
resztes Kálmán vállalta és teljesítette. Arról is szó volt Pesti János elõadásában, hogy mire való egy-egy
tájszótár, és hogyan kell olvasni. Példákkal igazolta, hogy a szótörténeti vizsgálatokban nem lehet nél-
külöznünk a tájszótárak becses adatai.

Szakácsné Kozári Piroska, az Ormánsági Hagyományápoló Társaság titkára elõadásának fõ témája
az volt, hogy miért lehet ma is példa számunkra Kiss Géza életmûve. Szerinte az ünnepelt személyisé-
gének, életmûvének az a legfõbb üzenete korunkban, hogy legyünk érzékenyek minden emberi gondra
válogatás nélkül. Akkor is küzdenünk kell az elesettek ügyeiért, ha ezért nem jár nyilvános elismerés,
jutalom.

A megemlékezés végén népviseletbe öltözött, bájos kákicsi és sellyei gyermekek ormánsági népda-
lokat énekeltek, nagy sikerrel. Ugyancsak nagy tetszés fogadta a többszörösen kitüntetett Sellyei
Aranyõszikék Népdalkör népdalcsokrát. Az énekkart felkészítette: Répásné Hegedûs Katalin karnagy.
A jelenlevõk meghatóan, átélve énekelték Kiss Géza kedves 23. zsoltárát.

Az ünnepség a Szózat közös éneklésével ért véget, majd megkoszorúztuk Kiss Géza emléktábláját.
A vendégek díszvacsorán vehettek részt a községháza nagytermében.
Május 1-jén avattuk fel Zentai János nemrég elkészült szép mellszobrát Kémes község központjá-

ban. Alkotója: Tóth Zsuzsa szobrászmûvész.
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A szoboravató ünnepség bevezetéseként Szolykóné Pfeiffer Gabriella polgármester asszony köszön-
tötte Zentai János hozzátartozóit, külön is Zentai Tündét.

Andrásfalvy Bertalan professzor úr örömmel szólt arról, hogy rövid idõn belül immáron másodszor
jöttünk össze Kémesen ünneplés szándékával. A Kiss Géza-emlékünnepség után ma Zentai Jánosról,
arról a kiváló néprajzkutatóról szólunk, aki – Kiss Gézával együtt – sokat fáradozott azért, hogy
Dél-Baranya jellegzetes kultúrájú történelmi kistája a XX. század derekán a néprajz érdeklõdésének ke-
reszttüzébe kerülve országosan ismertté vált. Zentai János a családja megélhetését biztosító közigazga-
tási munkája mellett képezte ki magát néprajzkutatóvá. Neki köszönhetõ a mindmáig egyedülálló me-
gyei néprajzi atlasz – Baranyáról. Ebben a munkában a közremûködésével kialakított néprajzi kérdõ-
ívet több mint száz faluban töltötte ki. A faragott fejfák kutatásában több megyét is bejárt, és ennek so-
rán több száz fényképpel dokumentált gyûjteményt hagyott ránk. Munkája máig kiadatlan. A hagyomá-
nyos díszítõmûvészetnek nem csak tudományos kutatója volt, hanem azon is fáradozott, hogy az tovább
éljen a fiatalok kezében: gyakorlatban szorgalmazta a népi hímzés feltámasztását és tanítását is.

Pesti János elõadása elsõ részében felidézte a Zentai család alsómocsoládi emlékeit, majd arról be-
szélt, hogy ünnepeltünk néprajzi tanulmányainak milyen különleges dialektológiai értékei vannak.

Zentai János néprajzi munkásságában tökéletesen érvényesült a Wörter und Sachen legfõbb alapel-
ve: az, hogy a tárgyak, munkafolyamatok, események leírásában nem csupán a szavak jelentésére kell
tekintettel lennünk, a szavakkal megjelölt valóságrészlet pontos ábrázolására is törekednünk kell. Ezt a
követelményt Hermann Ottó, Jankó János, Bátky Zsigmond nyomán már Csûry Bálint is figyelembe
vette a Szamosháti szótár írásakor. Bizonyára Csûry hatására Kiss Géza ugyancsak ügyelt a szavakhoz
kapcsolódó tárgyi világ pontos megjelenítésére (például rajzokkal, fotókkal és szemléletes leírásokkal).
Ennek a nagyszerû hagyománynak volt sikeres folytatója Zentai János. Ünnepeltünk publikált írásait
azért is forgathatják haszonnal a nyelvészek is, mert gyakran fordul elõ, hogy egy-egy archaikus sza-
vunk etimológiáját csak a szó mögött levõ valóságrészlet megismerése után lehet megnyugtatóan ma-
gyaráznunk. Például e sorok írója akkor értette meg a borhûtõ szavunk szerepét, jelentését, amikor sike-
rült rátalálni Mohácson egy fazekas mûhelyében a régi borhûtõk mai változatára. (A tanulmány megje-
lent az MNy. 110. évfolyamában [2014] 352–357.)

Zentai János viszonylag rövid idõ alatt is jelentõs életmûvet alkotott. Rangsorolnunk nem érdemes
írásait, ugyanis mindegyikben újszerû és elgondolkodtató felismeréseket fogalmazott meg. A néprajz
kutatóit is meglepte az 1966-ban az Ormánság néprajzi határa címû adatokban gazdag és teljesen új
kutatási módszert alkalmazó tanulmánya (JPMÉ 1966. 77–128.). Ebben a Kelet-Ormánság községei-
nek házassági szokásait vizsgálta. Azt, hogy honnan választottak a legények maguknak feleséget, illet-
ve hová „nõsültek be”. Az adott idõszakban (a XIX. század közepétõl a XX. század elsõ feléig) – anya-
könyvi adatok alapján – vidékünkön az endogám házasságkötések voltak a jellemzõek. Ezt a tényt be-
szédes számadatokkal és térképekkel szemléltette a szerzõ. Megállapította, hogy a Kelet-Ormánság ha-
tára délen a Dráva és az országhatár, északon a katolikus vallású vidék, ám keleten eléggé bizonytalan a
határ. Ha vizsgálati eredményeit összehasonlítjuk Temesi Mihály könyvének térképlapjaival, megálla-
píthatjuk, hogy a nyelvjárási jelenségek izoglosszái (határvonalai) egybeesnek Zentai János térképlap-
jainak határvonalaival (lásd Temesi Mihály: Az Ormánság nyelvjárása 1939 és 1949 között. Pécs, 2002.
48, 79. stb.). Örvendetes tehát, hogy a néprajzkutató és a dialektológus felismerései összhangban van-
nak. Mindketten helyesen tudták értelmezni az általuk feltárt tényeket! Ma már nem érdemes azon rá-
gódnunk, hogy hány község is tartozik az Ormánsághoz.

Valószínûen az ormánsági etnikum szétszóródásával magyarázhatjuk azt, hogy Dél-Baranya egyes
vidékein és Szigetvár térségében, sõt, északabbra is megtalálta Zentai János az ormánsági fékötõkkel
(fõkötõkkel) csaknem azonos szerkezetû és díszítésû fõkötõket (JPMÉ 1969. 1974. 233–57, 257–59.).
Ez is utalhat arra, hogy a törökdúlást követõen ormánsági családok menekültek az északabbra levõ vi-
dékekre. Rónai Béla Zselici nyelvatlasza alapján ma már azt is tudjuk, hogy a Szenna környéki difton-
gusos magánhangzók (joú, zõüd, szëip) nem véletlenül maradtak meg mindmáig Kaposvár közelében.
Valószínû, hogy az ormánsági családok Somogy megye közepéig is eljutottak.

A tárgyi néprajz remekmûvei közé tartoznak Zentai Jánosnak a mezõgazdasági munka szókincsével
kapcsolatos dolgozatai, például A cúni metszõkések (JPMÉ 1963. 363–69.), a Hevesi dinnyések az Or-
mánságban (JPMÉ 1964, 1965). A tájszóértékû fogalmak a dialektológiai kutatások számára is becses
értéket képviselnek.

Meg kell említenem még azt, hogy Zentai János felfigyelt a különleges kelet-ormánsági hiedelem-
mondák szépségeire, ezért hozzáfogott a még feltáratlan mondakincs gyûjtéséhez. 1953–1955 között
36 szöveget jegyzett fel, elsõsorban Rádfalván, Szaporcán és Adorjáson. Késõbb ezt a munkát átenged-
te leányának, Zentai Tündének, aki több évig tartó szorgalmas munkával magnószalagra vette az Or-
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mánságban fellelhetõ hiedelemmondák beszédszövegeit. A nagy értékû mondagyûjtemény címe: Or-
mánsági hiedelmek (Budapest, 1983. Folklór Archívum. Szerk.: Hoppál Mihály).

Feltétlen elismerés és köszönet jár Kémes Község Önkormányzatának és a falu lelkes lakosságának,
hogy szoborállítással emlékeztek meg az Ormánság néprajzának tudós kutatójáról, Zentai Jánosról. Is-
mét példát adott ez a kis község arról, hogy szellemi értékeinket hogyan lehet maradandóvá tenni. Biz-
tos vagyok abban, hogy Kémes, Szaporca, Cún, Rádfalva, Drávapalkonya nem csupán a természeti ér-
tékeik alapján válnak turisztikai célponttá, hanem azért is, mert e vidék múltjának, hagyományainak
megörökítését olyan kiváló tudósok-kutatók vállalták-teljesítették, mint Kiss Géza, Gunda Béla,
Temesi Mihály, Tomanóczy Jolán, ifj. Kodolányi János, Mándoki László, Kovács Sándor, Dani Lajos,
valamint a kémesiek büszkeségei: Zentai János és Zentai Tünde. Valószínûen nem csupán Baranyában,
hanem országosan is páratlan, hogy egy szerény körülmények között élõ kis község a közelmúltban két
tudósnak is szobrot tudott állítani! Az avatás perceiben itt valóságos tudománytörténeti eseménynek
voltunk tanúi.

Az avatóbeszédek elhangzása után kémesi népdalokat adott elõ Kapitány Éva tanár, Flachné Föl-
dinszki Rózsa tanár és Tarr László tanár. Váczi Mihály Gyalog szerettem volna jönni c. versét Löffler
József ny. tanár mondta el.

Székely Zsolt lelkész a kovácshidai és a kémesi református egyházközség nevében megáldotta a
szobrot. A szoborállítás jelentõségét méltatva utalt arra, hogy Zentai János a mai napon (május elsején)
arcmásával megérkezett közénk, mégpedig egészen a szívünkig. Szívünkbe zárjuk emlékét, és meg-
õrizzük mindazt, amit tõle tanultunk. Emléke legyen áldott! Végül így zárta beszédét: „Kívánom, hogy
ez a mûvészi alkotás mindig emlékeztessen bennünket arra, honnan jöttünk; és arra is, hogy a népi mû-
veltség értékeit meg kell becsülnünk. Áldozatos élete ébressze fel bennünk a saját jövõnk iránt érzett fe-
lelõsségünket, hogy méltó utódjainak bizonyuljunk.”

Az ünnepség végén Zentai Tünde megköszönte Kémes elöljáróink és a falu lakosságának, hogy
édesapja emlékére szobrot állítottak.

Felemelõ érzés volt hallgatni azt, hogy a megjelentek szépen énekelték a Tebenned bízunk eleitõl
fogva kezdetû egyházi éneket, majd a Szózat hangjaival zárult az ünnepség.

Az önkormányzat díszebédet adott vendégei tiszteletére.
Csak úgy jöhetett létre ez a nagyszerû ünnepségsorozat, hogy Kémes, Sellye és Kákics polgármeste-

re felkarolta kezdeményezésemet. Az ünnepségek szervezésében Löfflerné Tarr Ágnes tanárnõ, Kémes
alpolgármestere, Szakácsné Kozári Piroska festõmûvész, az Ormánsági Hagyományápoló Társaság tit-
kára és Répásné Hegedûs Katalin karnagy önzetlenül, nagy figyelemmel nyújtott példaadó segítséget
számunkra.

Pesti János

Bél Mátyás – Notitia Hungariae
Emlékérmesek és Istvánffy Gyula-díjasok
találkozója Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében

A honismereti mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén megyében több mint ötven éves múltra tekint
vissza. Egyesületté 1996. március 18-án alakult a korábbi Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti
Bizottság, amely elnökké dr. Lénárt Bélát, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet mun-
katársát, titkárnak dr. Rémiás Tibort, a Herman Ottó Múzeum történészét és Titkos Sándornét, a Zrínyi
Ilona Gimnázium igazgatóhelyettesét választotta.

A 20 évvel ezelõtti megalakulásra emlékezve több rendezvényt szervez egyesületünk ebben az év-
ben. Ezek sorából kiemelkedik a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban a Bél Má-
tyás – Notitia Hungariae Emlékplakettel és Istvánffy Gyula-díjjal kitüntetett egyesületi tagjaink Akikre
büszkék vagyunk címû, 2016. április 18-án megrendezett találkozója.

Azért rendeztük meg ezt az ünnepséget, mert a honismereti mozgalom jelenlegi tagsága ritkán talál-
kozik azokkal az elõdökkel, akik sokat tettek azért, hogy honismereti, helytörténeti értékeink megõr-
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zõdjenek utódaink számára is. Különösen a mai fiatalok elõtt áll kevés példakép, azonban azok, akik a
honismereti mozgalom legmagasabb szintû országos és megyei díjaiban részesültek, életükkel, mun-
kásságukkal méltók az elismerésre.

Bél Mátyás – Notitia Hungariae Emlékérmet, a Honismereti Szövetség legmagasabb elismerését
kapta Borsod-Abaúj-Zemplén megyébõl 10 kutató, más megyei egyesület felterjesztése alapján további
3 fõ: Pap Miklós 1992-ben, dr. Kováts Dániel 1993-ban (a Csongrád megyei egyesület elõterjesztése
alapján), Nagy Géza 1994-ben, dr. Barsi Ernõ szintén 1994-ben (a Gyõr-Moson-Sopron megyei egye-
sület elõterjesztése alapján), dr. Viga Gyula 1996-ban, Nagy Károly 1997-ben, dr. Hõgye István
2001-ben, Bencsik János 1998-ban, Fehér József 2002-ben, dr. Csorba Csaba 2008-ban (a Pest megyei
egyesület elõterjesztése alapján), É. Kovács László szintén 2008-ban, dr. Ágoston István 2011-ben és
Laki-Lukács László 2015-ben.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a honismereti egyesület legmagasabb elismerése az Istvánffy
Gyula-díj. Istvánffy Gyula, a kiváló pedagógus, etnográfus, a palóc népélet kutatója, tudós tanár Mis-
kolcon született és 95 évvel ezelõtt halt meg. Emlékét mind a napi napig õrzi emléktábla, õrzi a megyei
Honismereti Gyûjtõpályázat, az Istvánffy-díj és -emlékérem. Azok a helytörténeti kutatók kapják meg
az elismerést, akiknek sokéves kutatómunkája a legeredményesebb volt, a legszínvonalasabb gyûjtõpá-
lyázatokat készítették. A beérkezett munkák bármikor megtekinthetõek és kutathatóak a Herman Ottó
Múzeum Néprajzi és Történeti Adattáraiban, ahol a pályamunkákból több mint 100 000 lapterjedelmû
anyag található. Az 1981-ben alapított Istvánffy Gyula-díjat eddig 20 helytörténeti kutató kapta meg. A
díjat Miskolc kiváló mûvésze, Varga Éva tervezte.

Az ünnepélyes találkozón dr. Bodnár Mónika, az egyesület titkára röviden bemutatta a díjazottakat.
Az egyesület tagjai, érdeklõdõ diákok találkoztak hét kitüntetettel, akik beszéltek életükrõl, honismere-
ti, helytörténeti munkáikról: dr. Viga Gyula, a Miskolci Egyetem oktatója, egyetemi tanár; Fehér Jó-
zsef, nyugalmazott múzeumigazgató, Sátoraljaújhely; dr. Ágoston István tiszteletes, az ónodi Lórántffy
Zsuzsanna Honismereti Egyesület egykori elnöke, Laki-Lukács László néprajzi gyûjtõ, könyvtáros,
helytörténeti kutató, Edelény; dr. Csorba Csaba nyugalmazott egyetemi docens, Budapesti Tanárképzõ
Fõiskola, Hadobás Pál, az Edelényi Mûvelõdési Központ, Könyvtár és Közérdekû Muzeális Kiállító-
hely igazgatója és Vass Tibor ózdi helytörténeti kutató.

Az egykori díjazottak beszéltek a találkozón arról, mit tartanak fontosnak, hogy átadják a következõ
generációnak. Örömmel hallgattuk megnyilatkozásukat, amelyben hitet tettek a szülõföld, a haza iránti
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elkötelezettségükrõl. Laki-Lukács Lászlótól idézzük: „Azt vallom, hogy minden megõrzött jegyzet,
adat, adalék segít megõrizni a múlt emlékeit” – mondta.

Dr. Kováts Dániel, aki az 1960-as években a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei honismereti mozga-
lom egyik elindítója volt, megindítóan szép levelet küldött A honismeret vonzásában címmel, amelyet
Tikos Sándorné elnök olvasott fel a találkozón. A levélben leírta a honismerettel kapcsolatos gondolata-
it, megfogalmazta a mai fiataloknak szóló üzenetét.

Dr. Székelyné Forintos Judit, az egyesület titkára azokra emlékezett, akik már nincsenek sorainkban,
de honismereti munkájukkal maradandót alkottak. Nagy Károlyt említette elsõnek, aki az Ózdi Honis-
mereti Kör megalapítója, a megyei honismereti bizottság korábbi elnöke volt. Hõgye István a Sátoralja-
újhelyi Levéltár igazgatójaként dolgozott. Dr. Barsi Ernõ néprajzkutató, fõiskolai tanár etnográfusi és
pedagógusi munkájának eredménye, hogy Gyõr-Moson-Sopron megyében több mint 50 intézményben
indult meg a néprajz oktatása.

Dr. Bodnár Mónika az ünnepélyes találkozó zárásaként megköszönte kitüntetett elõadóinknak, hogy
megosztották tapasztalataikat a hallgatósággal, igen gazdag örökséget hagytak ránk, már csak az a kí-
vánságunk, hogy minél több fiatal követõjük legyen a jövõben. Az elõadássorozatot Dr. Kováts Dániel
szavaival zárta:

„A szülõföldhöz való vonzódás fontos lelki erõforrás. Nem szerethetjük azonban igazán azt, amit
nem ismerünk. Aki honismerettel foglalkozik, az tudja igazán átérezni, hogy milyen nagy jelentõsége
van annak, hogy valahol otthon érezhetjük magunkat. Erõt nyerhetünk mai gondjaink megoldásához
elõdeink küzdelmeibõl és tapasztalataiból. A honismeret mûvelõje egy fontos közösségi tevékenységhez
járul hozzá.”

Az ünnepség végén elnöki köszöntõt hallhattunk a 20 éves jubileum alkalmából, melyet kötetlen be-
szélgetéssel zártunk. Dr. Rémiás Tibor, a Honismereti Szövetség alelnöke pohárköszöntõjében méltatta
azok munkásságát, akiknek köszönhetõen Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a honismereti mozgalom
dicsõ múltra tekint vissza.

Rendezvényünkrõl részletesebben olvashatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti
Egyesület honlapján: borsodhonismeret.lapunk.hu.

Titkos Sándorné
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HÍREK

Saját fizetõeszköz Alsómocsoládon
Rigac Jancsi betyárról, a Baranyai-Hegyhát leghíresebb rablójáról nevezte el Alsómocsolád

önkormányzata a helyi fizetõeszközt, a rigacot. A bankók egyik oldalán színes fotókon mutatják
be az alsómocsoládi nevezetesebb épületeket, míg a másik oldalon a településrõl készült tájkép
látható, halászó szürke gémekkel az elõtérben. A helyi pénzt 50, 100, 500, 1000 és 2000 rigac
értékû címletekben bocsátja ki az önkormányzat. Az ötvenesen a kilátó, a százason az interaktív
faluház, az ötszázason az Õszi fény idõsek otthona, az ezresen a vendégház és konferencia-
központ, a kétezresen a faluház fotója látható.
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WILHELM SÁNDOR:
Tanulmányok az Érmellékrõl1

Az úgynevezett önkéntes néprajzi gyûjtõmozgalom
és a szélesebb medrében folyó honismereti mozgalom
sokféle érdeklõdésû, felkészültségû, szûkebb hazája ér-
tékeinek kutatásával foglalkozó, s abban örömét lelõ em-
ber természetes gyûjtõhelye. A mai Magyarországon kí-
vül is vannak civil szervezetek, amelyek többé-kevésbé
eredményesen töltik be ezt a szerepet, talán a legeredmé-
nyesebb köztük a nagyváradi székhellyel mûködõ Par-
tiumi és Bánsági Mûemlékvédõ és Emlékhely Társaság.
Munkásságuk hatékonyságát egyéb teljesítményeik mel-
lett honismereti (helytörténeti, néprajzi, tudománytörté-
neti, mûemlékvédelmi) kiadványsorozatuk mutatja, ami-
nek éppen 80. számát tarthatjuk a kezünkben.

Szerzõje Wilhelm Sándor, biológus-zoológus képesí-
téssel végzett a kolozsvári Babeº–Bolyai Tudomány-
egyetem biológia–földrajz–geológia karán, s mert kuta-
tói állást nem kapott, a székelyhidi középiskolában talált
a halak és a halászat iránti érdeklõdésének megfelelõ
munkahelyet. Úgy gondolta ugyanis, hogy az Érmellé-
ken nádasok vannak, s ahol nádas van, ott bizonyára
akad hal is. S mivel Kolozsváron nem csak a biológusok-
nak, de a néprajzosoknak is megvolt a maguk neves pro-
fesszora, Wilhelm Sándor megismerhette dr. Kós Kár-
olytól a népélet kutatásának fontosságát is, olyannyira,
hogy hamarosan megalapította Székelyhídon A Népi
Halászat és Vadfogás Múzeumát.

Érmellék Szatmár és Bihar megye sajátos kistája,
északon a Kraszna, délen a Berettyó határolja, keletrõl a
Tasnádi-dombvidék, nyugat felé pedig a Nyírség ho-
mokbuckái zárják le. A páratlan természeti értéket kép-
viselõ Érmellék – akárcsak jó fél évszázaddal korábban
az Ecsedi-láp – mocsárvilágát meggondolatlan és a
Ceauºescu idõkre jellemzõ „grandomán” elképzelések
keretében 50 ezer ha területen 1965 után lecsapolták,
aminek azonban senki sem látta hasznát. A „környezet-
rombolók” alapos munkát végeztek, s az egykori Érmel-
lék értékeit már csak az ilyen, és ehhez hasonló kiad-
ványok õrzik.

A könyv hét fejezetbõl áll. Az elsõ kettõ azokra az ál-
lapotokra emlékezik, amikor még „a természettel har-
móniában élt az ember”, s a megmaradt értékeket veszi
számba, amik fõként nem a teremtett, hanem az épített
kategóriába tartoznak. A harmadik fejezet a szerzõ talán
legkedvesebb témájával, a Hagyományos halászattal
foglalkozik, azokkal az idõkkel tehát, amikor „a hal hoz-
ta a pénzt a házhoz”. Hiszen a „fõfoglalkozást” jelentõ
földmûvelés eredményessége elsõsorban az idõjáráson
múlt, de a mocsárvilág termékei (hal, vadmadár és tojá-
sa, csík, vidrabõr, sulyom stb.) biztosabb megélhetést,
jövedelemkiegészítést jelentettek. Amint egy Gálospet-
ribe való öreg halász megfogalmazta: „Mikor a Kraszna
felõl jött a nagy víz, a gazdák bizony siratták búzájukat,
mert az õ kenyerüket vitte, a miénket pedig hozta a víz.”
Igen részletesen foglalkozik a szerzõ a népélet szem-
pontjából rendkívüli fontosságú halászat módjaival, esz-

közeivel, jellemzõ módon csak az Érmelléken használa-
tos, hajónak nevezett csónakok hatféle formáját ismerte-
ti. Tulajdonképpen ehhez a részhez kapcsolódik Az Ér
folyó medencéjének halfaunáját bemutató fejezet, amely
az Ér romániai szakaszának 29 kutatópontjáról 26 halfajt
mutat be, köztük az olyan különlegességet, mint a szigo-
rúan védett lápi póc (Umbra crameri) nevezetû halacs-
kát, amely néhány lelõhelyen túlélte a lecsapolás követ-
kezményeit.

Külön fejezet tárgyalja a Népi vadászat és vadfogás
ismeretanyagát, hiszen az 1970-es évekig a vízivad szá-
mára paradicsomi állapotokat nyújtott az Érmellék. A
szerzõ képekkel gazdagon illusztrálva mutatja be a mára
jórészt már csak az orvvadászat körében ismert vadfogá-
si módokat és eszközöket: hurkokat, csapdákat, tõröket,
amelyek mindegyike a mocsárvilággal együtt élõ embe-
rek leleményességét bizonyítja. Pedig – olvashatjuk –
„biztosra vehetjük, hogy a máig fennmaradt eszközök
csak töredékét képezik a hajdan használatosnak, […]
olyannyira, hogy még a gyerekek játékkészletébõl is ki-
koptak.”

Úgy a hagyományos halászat, mint a vadfogás jóval
több vasból készült eszközt igényelt, mint az átlagos pa-
rasztgazdaság, nem véletlen tehát, hogy a hagyományos
kovácsmesterség valamennyi érmelléki településen vi-
rágzott, fõként a nagysága miatt legjelentõsebb Székely-
hídon, melynek kovácsairól külön fejezetben ad hírt
Wilhelm Sándor. Sajátos módon a székelyhídi kovácsok
túlnyomó része magyar nemzetiségû volt, csak mutató-
ban akadt köztük cigány. A könyv számba veszi a ko-
vácsszerszámokat és részletesen leírja a legfontosabb
munkafolyamatokat és azokon belül a munkamegosztás-
ban érvényesülõ célszerûséget is. Megtudjuk például,
hogy milyen szerepe van a kovácsmesterek által tartott
ritmusnak, s hogy ez nem öncélú cifrázás, hanem azt a
célt szolgálta, hogy a ráverések össze ne keveredjenek.
Ugyanis rendes kovácsmunkához legalább három em-
berre volt szükség, hiszen „Egy kovács nem kovács, két
kovács fél kovács, három kovács egy kovács.” Ezt sem
tudja, talán még minden Kováts se.

Az érmelléki tanulmányok utolsó fejezete a Hat öreg
halász emlékezete címet viseli és feleleveníti Éradony,
Csokaly, Szalacs, Gálospetri, Érkeserû és Diószeg lecsa-
polás elõtti halászéletét. Valamennyien az érmelléki te-
metõkben nyugszanak, de Wilhelm Sándor megõrizte tu-
dásukat, emlékeiket, ízes beszédüket.

Végezetül a könyv különleges értékére szeretnék
még rámutatni: a szerzõ aprólékos, tárgyilagos rajzainak
jelentõségére, amik nagyban emelik a közölt ismeret-
anyag tudományos értékét.

Halász Péter

TAGÁNYI ZOLTÁN:
A közép-kelet európai faluközösség genezise

A hazai agrártörténet-írásban nagy hagyománya van
az Európa régióira kiterjedõ, hosszú idõtartamú fejlõdés-
tipológiák, valamint a komparatív módszer alkalmazásá-
nak. Tagányi Zoltán korábbi, pl. a különbözõ településtí-
pusok határhasználatáról vagy a parasztság társadalmi

KÖNYVESPOLC

1 Partiumi füzetek 80. Szerk.: Dukrét Géza. Partiumi és Bán-
sági Mûemlékvédõ és Emlékhely Társaság–Varadinum Script
Kiadó, Nagyvárad, 2014. 114 p.
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intézményeirõl és a szokásjogról írt munkái sem nélkü-
lözték ezt a szemléletet, ahogyan most megjelent kötete
sem, amelyben a magyar, a lengyel és az orosz, valamint
a nyugat-európai faluközösségrõl az utóbbi fél évtized-
ben írt tanulmányait gyûjtötte egybe.

A szerzõ nyomban a bevezetõben rögzíti konklúzió-
ját. Közép-Kelet-Európában az irtásos, háromnyomásos
faluközösség „nyugatról importált rendszer”, a német te-
lepítési-migrációs folyamatok (Ostkolonisation) követ-
kezménye, ami a XIX. század végén népszerû, a földek
õsi közösségi tulajdonát valló elméleteket cáfolja.
(Tagányi munkájában kissé differenciálatlanul használja
a falu- és a földközösség fogalmát.)

A „genezis” keresése inspirálta a kötet elsõ, Falukö-
zösség és prédium – (Adalékok a nyugat-európai falukö-
zösség történetéhez) címû tanulmányát, amely az I–III.
századbeli római földtulajdonviszonyokat (rabszolga-
munkát alkalmazó nagybirtokok, colonusi bérlõrend-
szer, paraszti kisbirtokok), a hosszú idõn keresztül heves
történetírói vitákat kiváltó germán Markot, valamint a
villagazdaságot mutatja be, ami – többször ismételt tézi-
se szerint – a nyugat-európai földesúri gazdaságok alapja
lett. A szerzõ ezután önálló fejezetben idézi Szabó István
1963-ban megjelent A prédium címû tanulmányát, annak
igazolására, hogy a magyar falu a „[prédiumon] keresz-
tül a római villa leszármazottja”. A neves agrártörté-
nésznek valóban nincs kétsége afelõl, hogy az a földesúri
mezõgazdasági üzem, amely „római területen a villa ne-
ve alatt indult el hosszú történeti pályáján”, és a Római
Birodalom felbomlása után is tovább élt, a magyar fejlõ-
désbõl sem maradt ki, ám utal mind a „villa”, mind a
„prédium” használatának sok évszázados bizonytalansá-
gaira, fogalmi-jelentésbeli következetlenségeire is. En-
nél lényegesebb, hogy Tagányi Zoltán a magyarországi
falvak elõzményei között a félnomád téli szállásokat
nem veszi számításba.

A következõ tanulmány a magyar faluközösségrõl
szól. A szerzõ természetesen nem vállalkozhat ennek
részletes, a hazai kutatások egészére kiterjedõ bemutatá-
sára, ehelyett Tagányi Károly teóriáját és az õt ért kriti-
kákat, valamint a legfontosabbnak ítélt történészek, Sza-
bó István, Wellmann Imre, Maksay Ferenc, Varga János
és Imreh István eredményeit foglalja össze, ami alapján a
faluközösségek életének számos összetevõjét ismerjük
meg: a határhasználat és a nyomásos gazdálkodás rend-
szerét, a munkavégzés ökológiai feltételeit, szervezetét
és közösségi szabályozását, a földesúri szolgáltatások
alakulását, valamint a falusi önkormányzatok mûködését
és tisztviselõit, de Tagányi Zoltán – mindezzel összefüg-
gésben – utal a falusi társadalom vagyoni differenciáló-
dására, érdekellentéteire, folytonos konfliktusaira is.

Megítélésem szerint a lengyel és az orosz faluközös-
ségrõl készült a kötet két legalaposabb, a legtöbb új is-
meretet kínáló írása. A szerzõ 1962 és 1968 között kü-
lönbözõ lengyel egyetemeken (Lódzban, Varsóban és
Poznanban) tanult, majd – ezt is tõle tudjuk – az 1970-es
évek elején moszkvai és leningrádi útjait arra használta
fel, hogy a cári korszak obscsina-leírásait olvassa. (Az
Akadémiának ekkortájt nyilvánvalóan ebben az irány-
ban voltak a leginkább preferált kapcsolatai.)

A lengyel faluközösségrõl (gromada vagy gmina)
szóló szövegbõl sem hiányzik a historiográfiai tájékozó-
dás. A II. világháború után a germanizációval szemben
ismét felerõsödött az autochton lengyel (lengyel jogú, il-
letve etnikumú) városalapítás és falutelepítés elképzelé-

se, és bár Tagányi szerint a lengyelországi történetírás-
ban a nemesi-nacionalista tradíciók miatt ezekben az év-
tizedekben sem valósult meg a faluközösségek „paraszt-
közeli” analízise, mégis a felhasznált imponálóan gaz-
dag irodalom alapján számos új információt szerezhe-
tünk róluk. A szerzõ részletesen szól a korai települési
viszonyokat meghatározó földrajzi-ökológiai feltételek-
rõl (a folyók menti homokos talajokon vagy löszös
dombhátakon megjelenõ egyudvaros tanyák és tanya-
bokrok), a több szakaszban zajló irtásokon alapuló gaz-
dasági szervezetrõl és a nagycsaládokról, a korai prédiu-
mokról és a szolgáltató falvakról, a telekrendszer beve-
zetésérõl és a XII–XIII. századi határrendezésekrõl, a
soltészi falualapításokról (a soltészek privilégiumairól),
majd a paraszti árutermelés és a vagyonosodás lehetõsé-
geirõl (a XV–XVI. században a nemeseknek is kölcsö-
nöztek), ami kitûnõ összehasonlítási lehetõséget kínál a
magyarországi falusi társadalmakat talán jobban ismerõ
olvasók számára. A szerzõ mindeközben nem hanyagol-
ja el a gromadák szervezetének, mûködésének (a min-
dennapi élet szabályozásának) és rítusainak bemutatását
(a gyûlés összehívása pl. a falu élén álló wójt botjának
kézrõl kézre adásával történt), és nyomon követi a föl-
desúrral való kapcsolatának változását, valamint a XVI-
II. század végi Galíciában a bürokratizáció, az állami be-
avatkozás következményeit. (II. József pátense a földes-
úri hatalommal szemben a falusi önkormányzatot erõsí-
tette meg.)

Az orosz és a szovjet történetírásban a faluközösség
kutatását másfajta ideológiai kontextus határozta meg. A
19. században a szlavofil eszmékhez vagy a narodnyi-
kokhoz közel álló tudósok ebben a társadalmi egyenlõ-
ség õsi (és aktuális mintákat kínáló) demokratikus intéz-
ményét látták, míg a fiskális iskola hívei a földesúri el-
lenõrzés és az adóztatás eszközeként értelmezték. Tagá-
nyi Zoltán az utóbbi mellett foglal állást, ám ezúttal is
részletesen mutatja be kialakulásának szocioökonómiai
és mikrohatalmi feltételeit, valamint regionális különb-
ségeit. Az északi területeken a XV–XVI. században még
a szabadparaszti fejlõdés, illetve az elszórt, tanyás vagy
legfeljebb néhány udvaros települések jellemzõek, ezek
szövetsége a tényleges önkormányzattal rendelkezõ vo-
loszt obscsina, mely a köztük lévõ határokat szabályoz-
za, míg a következõ évszázadokban megszilárduló, a há-
romnyomásos rendszerben mûködõ klasszikus falukö-
zösség (gyerevenyszkaja obscsina) az említett adóbehaj-
tást végezte, továbbá a sokrétû, a parasztok mindennapi
életének szabályozására, a felügyeletre és a szociális
gondoskodásra is kiterjedõ földesúri hatalom gyakorlá-
sát biztosította.

Tagányi Zoltán olyan témát választott, amely – mi-
ként fogalmaz – egy életen át foglalkoztatta, és köteté-
nek eredményei különbözõ szemléletû kutatók számára
egyaránt inspirálóak lehetnek. Bár tézise a faluközösség
nyugati eredetérõl vagy hogy a római villa „leszárma-
zottja” lenne, szakmai vitákat válthat ki, munkája a kom-
paratív típusalkotáshoz, Európa történeti régióinak mor-
fológiájához kínál (pro és kontra) újabb érveket. Ám
ösztönzõ lehet a mikrotörténeti és antropológiai vizsgá-
latok számára is, melyek az egyes faluközösségeket
egyéni és kollektív cselekvések, interakciók, a hatalom-
gyakorlás és az azzal szembeni ellenállás terepének te-
kintik.

(L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2015. 360 p.)

Csíki Tamás
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IFJ. BERTÉNYI IVÁN (szerk.):

Törvény, jog, igazság. Széll Kálmán életmûve
Magyarország közel fél évszázados szovjet megszál-

lása során számtalan olyan fõvárosi közterületi elneve-
zés született, amely a gyõzteseket idézte fel, ideológiáju-
kat, kultúrájukat, hadvezéreiket stb. népszerûsítve. Tör-
ténelmi távlatból szemlélve ez egyáltalán nem meglepõ
dolog, mivel tény az, hogy minden társadalmi rendszer
törekszik elfogadottságának növelésére – az ókortól nap-
jainkig számtalan példa igazolja ezt. Annál érdekesebb
azonban egy olyan helyzet kialakulása, ha egy elnevezés
„túléli” lomtárba tett alkotóit. Ezt tapasztalhattuk fõvá-
rosunk budai oldalán, ahol a legforgalmasabb terünk to-
vábbra is Szovjetunió, majd Oroszország fõvárosának
nevét viselte – a szovjet hadsereg kivonulása 1991. júni-
us 16-án befejezõdött. Széll Kálmán nevét a rendszer-
változ(tat)ás után is két évtizedig Moszkva térnek neve-
zett közterünk régi/új elnevezése õrzi meg 2011-tõl is-
mét a köz emlékezete számára – a teret 1929 és 1951 kö-
zött már Széll Kálmán térként ismerték.

Az 1951-ben átkeresztelt teret az idõsebbek ugyan
még évtizedekig Széll Kálmán térként emlegették, de a
fiatalabb budapestiek számára már ismeretlen volt sze-
mélye. Számukra a rövid ismertetéseken túlmenõ tájé-
koztatást elsõként Verrasztó Gábor Budai históriák soro-
zatában kiadott ismeretterjesztõ zsebkönyve (Széll Kál-
mán és a Moszkva tér. Napkút Kiadó, Budapest, 2011)
adhatta meg, majd a múlt századforduló elismert politi-
kusáról nemrég állami szinten is megemlékeztek.

Széll Kálmán halálának 100 éves jubileuma alkalmá-
ból 2015. október 1-jén az Országház Felsõházi termé-
ben emlékülést tartottak, az évfordulóra a Magyar Nem-
zeti Bank 5000 és 2000 forintos címletû emlékérméket, a
Magyar Posta pedig bélyeget adott ki.

A Széll Kálmán iránt érdeklõdõk számára a Mathias
Corvinus Collegium–Tihanyi Alapítvány és a Széll Kál-
mán Alapítvány gondozásában Törvény, jog, igazság –
Széll Kálmán életmûve címmel megjelent, és az említett
országházi emlékülésen is bemutatott monográfiát ajánl-
hatjuk részletesebb tájékoztatásként.

Szerkesztõje, ifj. Bertényi Iván, a bécsi Collegium
Hungaricum tudományos igazgatóhelyettese, a Bécsi
Magyar Történeti Intézet igazgatója nem csupán a szer-
kesztõi teendõket vállalta fel, de a monográfiában közölt
két tanulmánya révén a dualizmus korának e neves poli-
tikusa életútjával is megismertet minket.

Széll Kálmán Vas vármegyei köznemesi családból
származott. Édesapja elismert megyei politikus volt: al-
ispánja, az elsõ népképviseleti országgyûlés választott
tagja, 1848-ban megyei kormánybiztosa. A vele távoli
rokonságban álló Deák Ferenc nézeteit vallotta, ezért a
radikalizálódó országgyûléstõl és a fegyveres harctól tá-
volmaradt.

Fia, Széll Kálmán jogi tanulmányait a pesti egyete-
men végezte, országgyûlési képviselõi tisztséget betöltõ
apja révén ismerhette meg Deák Ferencet és nevelt lá-
nyát, Vörösmarty Ilonát, késõbbi feleségét. Politikai kar-
rierjét apja támogatásával 1868-ban Szentgotthárd or-
szággyûlési képviselõjeként kezdte, ezzel egyidejûleg a
Széll család is Pestre költözött. Deák javaslatára a gazda-
sági, pénzügyi kérdésekkel kezdett el foglalkozni az or-
szággyûlés pénzügyi szakbizottsága elõadójaként. A fia-
tal politikus pár év alatt pénzügyi szakértõvé és a kor-

mányzati munka alapos ismerõjévé vált. 1875 és 1878
között ifjú pénzügyminiszterként stabilizálta az 1873-as
gazdasági válság miatt is katasztrofális helyzetben lévõ
államháztartást. Bosznia-Hercegovina megszállásával –
annak pénzügyi terhei miatt – nem értett egyet, ezért mi-
niszteri megbízatásáról lemondott.

Képviselõi mandátumát megtartva a hazai bankszek-
tor meghatározó személyiségévé vált. Kiegyezéspárti
politikusként a kompromisszumok embere maradt. 1899
és 1903 között miniszterelnök, egyben a belügyi tárca
vezetõje is – kormányprogramja a „törvény, jog, igaz-
ság” hivatkozása révén vált szállóigévé.

Az azonos címû monográfia tanulmányai által a dua-
lizmus kori politika világának jelentõs szereplõjét ismer-
jük meg: a politikust, a bankvezért, a megegyezést kere-
sõt, a birtokán gazdálkodót, de betekintést kapunk a ko-
rabeli sajtó reagálásaiba kormánypárti és ellenzéki szem-
szögbõl egyaránt.

Széll Kálmán életének átfogó bemutatása alapos elõ-
készítõ munka, gondos szakmai szerkesztés következté-
ben vált lehetõvé. A kötetben közölt tanulmányok szer-
zõi két történész generáció képviselõi: az 1950 körül és
az 1980 körül születetteké. Tizenhat tanulmányuk közel
ötszáz oldalon, modern tipográfiával, fekete/fehér ké-
pekkel jelent meg.

A korszak kutatói számára e monográfia ismerete ki-
kerülhetetlen: tanulmányai szakszerûen jegyzeteltek,
forrás- és irodalomösszesítése, képjegyzéke és névmuta-
tója jelentõs segítséget nyújt a témakör késõbbi kutatói-
nak. Sokoldalú tanulmányai miatt a kiegyezés kora iránt
érdeklõdõ olvasóknak is csak ajánlani tudjuk megisme-
rését.

(Mathias Corvinus Collegium/Tihanyi Alapítvány–
Széll Kálmán Alapítvány, Budapest, 2015. 436 p.)

Gábriel Tibor

Megjelent a 25 éves Várpalotai Városszépítõ
és Védõ Egyesület Évkönyve

A Várpalotai Városszépítõ és Védõ Egyesület meg-
alapításának 25. évfordulója alkalmából 2015. november
26-án ünnepi közgyûlést rendezett. A közgyûlésen mu-
tatta be Dr. Tölgyesi József fõiskolai docens az egyesület
jubileumi évkönyvét, amely a 2010–2015 közötti tevé-
kenységérõl számol be.

Petrovics László, az egyesület elnöke a könyv elõ-
szavában azt írja, hogy a kiadvány az elõzõ évkönyv
(Emlékkönyv 1990–2010) szerkesztési elveit követi. Kö-
szönetet mond a támogatóknak, majd az idõszak kiemel-
kedõ elismerésének tartja az egyesület kitüntetését a
Várpalota Város Érdeméremmel.

Az elõszót követõ írásokban Talabér Márta polgár-
mester, Ráday Mihály, a Város és Faluvédõk Szövetsé-
gének elnöke és Debreczeni-Droppán Béla, a Honisme-
reti Szövetség elnöke köszöntik a jubileumot és a kiad-
ványt az olvasóknak ajánlják.

A köszöntõk utáni fejezet: Az elmúlt öt esztendõ kró-
nikája címet viseli. A szerzõk évek szerinti bontásban,
pontos idõpontmegjelölések után részletezik azt a sok
munkát, amit az egyesület hónapról hónapra végez. Ez a
kronologikus felsorolás nemcsak a külsõ olvasóban éb-
reszt elismerést, hanem az egyesületi tagok számára is
hasznos, hiszen az idõ múlásával sokszor elhomályosul-
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nak, vagy eltûnnek egyes részletek és felkutatásukra az
évkönyv fellapozása a megoldás.

A Szakmai tevékenységünkrõl fejezetcím alatt az
egyesület fontosabb programjairól szóló írások kaptak
helyet. Folytatódnak a hagyományos programok, mint a
Tiszta virágos Várpalotáért mozgalom, a Március 15.
emlékünnepség, a tapasztalatszerzõ kirándulások, a ne-
ves személyiségekrõl való megemlékezések (Pacsuné
Fodor Sára helytörténet kutató, Bartos Sándor tanár,
Nagy Gyula festõmûvész), a külföldi szervezetekkel va-
ló kapcsolattartás. A programok gyakran megújulnak, al-
kalmazkodnak a változó követelményekhez.

Ezek lebonyolítása mellett új feladatokban való rész-
vételre is vállalkozik az egyesület. Ilyenek: a Múzeumok
éjszakája Várpalotán, az Integrált településfejlesztési
stratégia kiegészítése városvédõ észrevételekkel, a Test-
vériség – önkéntesség – együttmûködés címû nemzetközi
pályázat záró konferenciájával kapcsolatos munka, Bu-
dai László könyvének (Várpalota múltból örökölt érté-
kei) bemutatása, hozzájárulás a tanulóifjúság nevelésé-
hez. A közös vállalásokat magánszemélyek vendégsze-
retete is kiegészíti. Horváth Imréné egyesületi tag ottho-
nában fogadja születésnapi köszöntések vendégeit, veze-
tõi megbeszélések résztvevõit, más városok szervezetei-
nek küldötteit.

A könyv további fejezetei az egyesület kulturális in-
tézményekkel és civil szervezetekkel való együttmûkö-
dését tárgyalják. Az itteni írások a Civil Szövetség és a
Városszépítõ és Védõ Egyesület kapcsolatáról szólnak,
kitérnek a Thury-várban rendezett közös vársétákra, a ré-
gióból érkezett gratulációra Petrovics László Podma-
niczky-díjához, foglalkoznak a Faller Jenõ Szakképzõ Is-
kolával való együttmûködéssel. Különösen értékes része
a könyvnek az egyesület helytörténész tagjainak írásairól
készített kimutatás, valamint az egyesületrõl megjelent
publikációk gondosan összegyûjtött listája. A listát rész-
letes újsághírmásolat-gyûjtemény és jól válogatott fo-
tókból álló képmelléklet egészíti ki.

A kiadvány „Így látják…” címû zárófejezetében je-
lentést olvashatunk Várpalota–Inota Halmok nevû lelõ-
helyének feltárásáról, áttekinthetjük a Városi Könyvtár
és a városszépítõk közös rendezvényeit, valamint a Köz-
üzemi Kft.-vel kialakított együttmûködést. Itt számol be
Juhosné Vavró Zsuzsanna az egyesület segítségével
megtartott környezetismereti és természetvédelmi vetél-
kedõkrõl. A fejezet és a könyv befejezõ írásában Petro-
vics László elnök összegezi a vezetése alatt eltelt kilenc
év legfontosabb történéseit, tapasztalatait.

A Várpalotai Városszépítõ és Védõ Egyesület Év-
könyve jó példája a közös munkának. Petrovics László
elnök szerkesztésében húsz szerzõ munkája eredménye-
ként jött létre.

Gazdag képanyagához tizenegyen adtak fényképfel-
vételeket, az igényes nyomdai kivitel a Valczer Z+J Kft.
érdeme.

A kötet mindenkinek jó szívvel ajánlható: a városban
élõ és a városba látogató magánszemélyeknek, vállala-
toknak, vállalkozásoknak, oktatási intézményeknek és
valamennyi civil szervezetnek. Egyúttal fontos tájékoz-
tató és forrásmunka lehet a 2016-ra Várpalotára tervezett
Város- és Faluvédõk Szövetsége (Hungaria Nostra)
XXXV. Országos Találkozójára és Szakmai Konferenci-
ájára.

Próder István

CSOMA ZSIGMOND:

Én kis kertet kerteltem…
Paraszti virágkultúra Magyarországon

2015-ben, az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft.-nél,
az NKA és Zalakaros önkormányzata támogatásával je-
lent meg Csoma Zsigmond gazdagon illusztrált könyve
258 oldalon A/4 formátumban, kemény táblás kötéssel.
A tördelés Sándor Anna, a borító Bolyki Viola munkája,
a fényképeket a szerzõ, valamint Csoma Gergely, Len-
gyel Orsolya és Tátrai Zsolt készítették. A könyv tizen-
nyolc nagy fejezetbõl áll, amelyeket rövidebb alfejeze-
tek tagolnak. A kötet végén bõ irodalomjegyzék találha-
tó.

A szerzõ célja az volt, hogy a magyar nyelvterületen
a kertmûvelésnek azokat a jellemzõit mutassa be történe-
ti-levéltári és recens adatok alapján, amelyek a paraszti
virágoskert-kultúra kialakulásáról, jellemzõirõl átfogó
képet adnak, rámutatva arra a folyamatra, amelynek so-
rán a kolostori és az udvarházak kertkultúrájának hatásá-
ra megszületett az önálló sajátosságokkal rendelkezõ pa-
raszti virágoskert-kultúra. Mindezeken túl rávilágít a
néptanítók és a lelkészek végezte felbecsülhetetlen érté-
kû ismeretterjesztésre a paraszti virágkultusz kibontako-
zásában, elterjedésében, megszilárdulásában.

A kötetet olvasva egyértelmûvé válik, hogy a virág-
kultúra elválaszthatatlan a teljes kertkultúrától, a fûsze-
res-, a veteményeskerttõl, ami a korai kolostorok és ud-
varházak kertjein túl késõbb a paraszti kerteket is jelle-
mezte. Kimondhatjuk, hogy a kötet a magyar kertkultúra
monográfiája, amelyben fõ szerepet a virágoskertek kap-
tak, tekintettel kevésbé feltárt voltukra. Áttekintve a
kertgazdálkodással kapcsolatos irodalom döntõ részét, a
szerzõ joggal állapította meg, hogy a kutatók kevés fi-
gyelmet fordítottak a virágoskertekre és ezeknek a népi
mûvelõdésben játszott szerepére. Azonban megjegyez-
zük, hogy a teljes szakirodalom áttekintése szinte lehe-
tetlen. Hiszen a különbözõ falumonográfiák, a kevésbé
ismert periodikákban megjelent tanulmányok is tartal-
maznak adatokat a virágoskertekre, amelyek kissé job-
ban árnyalják a gazdagnak így sem mondható képet.

Olyan óriási adatmennyiséget kezelt a szerzõ, amely
feltétlenül jobban áttekinthetõ lenne a nagy témakörökön
belül tájegységekre lebontott résztematikával, megszün-
tetve ezzel azt az aránytalanságot, amely az erdélyi ada-
tok sokaságát és a magyar nyelvterület más tájainak eh-
hez képest szerényebb képviseletét jelenti.

A kötetet hét egységben tekintem át.
I. A Kárpát-medence településszerkezete és a virá-

goskertek elhelyezkedése címmel a szerzõ részben a tele-
pülésszerkezet, a telekelrendezés és a virágoskertek el-
helyezkedésének összefüggéseit vizsgálta, ami a kertek-
ben ültetendõ virágok fajtáit, a virágoskertek alakját
egyaránt meghatározta. A településszerkezethez alkal-
mazkodó telekelrendezés és ezzel összefüggésben a virá-
goskertek jellegzetes utcaképet jelentettek, ami a tanyák-
nál is megfigyelhetõ. Bár külön fejezetként szerepel, ám-
de ide kívánkoznak a kertkultúra és a nõi munkák, mun-
kavállalás összefüggései.

II. Az ökológiai, természeti adottságok fejezetben az
idõjárási viszonyok alakulásával, a kertkultúrát befolyá-
soló szerepével, hatásaival foglalkozik. Az éghajlati vi-
szonyok, a természeti adottságok, mint pl. a talajszerke-
zet, talajtípus a virágok fajtáit döntõen meghatározták,
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ami nem volt elhanyagolható szempont, megfigyelésen
alapuló jellemzõit egymást követõ nemzedékek adták to-
vább egy-egy közösségben. Az ökológiai vonatkozáso-
kat érinti az erdõbõl és a mezõkrõl a virágoskertekbe te-
lepített növények meghonosítása.

A idõjárás veszélyeinek elhárításáért a közösségek
nem csupán racionálisan, hanem hiedelmekkel és az égi-
ek segítségéért fohászkodva is védekeztek.

III. A kötet legterjedelmesebb része a több fejezettel
a virágoskertek történeti kialakulásával foglalkozó,
amelyekben a korai irodalmi szövegekben, a középkori,
a reneszánsz, a barokk költészetben megjelenõ virágokat
vette sorra, rámutatva a virágbõségre és virágszimboli-
kára, a szakrális virágábrázolásokra. Külön érdeme,
hogy megismertet a szerzõ a Batthyányiak mecénási te-
vékenységével, amely kiterjedt a korabeli botanikai
gyûjtõ-, rendszerezõ-, feldolgozómunkára, lehetõvé téve
a virágos növények megismerését és megismertetését.
Így születhettek meg Beythe István és fia, Beythe And-
rás, továbbá a francia Carl Clusius könyvei. A XVI. szá-
zadban készült el Méliusz Juhász Péter református püs-
pök híres Herbáriuma is, amely halála után, 1578-ban je-
lent meg Kolozsvárott.

A fejezet szól a virágot kedvelõ, virágkertészettel
foglalkozó udvarházak, kastélyok, várak asszonyairól is.
Fontos adat a Clusius felfedezte Hemerocallis flava, a
tûzliliom, ami a XVI. században lett kerti virággá. Ezek
a korai botanikai munkák és szerzõik behatóan foglal-
koztak a gyógyító növényekkel, ami nemzedékekkel ké-
sõbb hatással volt a népi orvoslásra.

Ekkor jelentek meg az elsõ virágábrázolások, így Pé-
csi Lukács jezsuita Lucas Martini erkölcsbotanikai
könyvének fordítása, de Clusius, Beythe, Méliusz mun-
kái mind ide sorolhatók. Legerõteljesebb hatással a kert-
kultúrára Lippay János Posoni kertje, valamint Nadányi
János Kerti dolgoknak leírása címû munkái voltak.

Lippay János a XVII. századi katolikus újjászületés
idõszakának jezsuita természettudósa. Kertészettudomá-
nyi munkássága a korszak legjelentõsebbike. A Posoni
kert 3 részben jelent meg: Virágos kert (Nagyszombat,
1664), Veteményes kert (Bécs, 1664), Gyümölcsös kert,
utóbbi a szerzõ halála után Bécsben. Nagy jelentõségû
munkáját Lippay „vezérlõ és oktató kalauznak szánta”.
Törekvését elemezve, erényeire rávilágít Csoma Zsig-
mond. Foglalkozik Lippay szakirodalmi ismereteivel, a
munkájára hatással lévõ ókori és középkori szerzõkkel,
rámutatva a korabeli európai kertészeti szakirodalom
gazdagságára. Ismertette Lippay György esztergomi ér-
sek pozsonyi kertje 150 virágát is.

A másik nagy hatású kertészeti munka Antonius
Mizaldus francia orvos-botanikus könyvének fordítása
Nadányi Jánostól (virágoskert, veteményeskert, gyümöl-
csöskert, 1669). Különlegessége a gyógynövényekkel
készített orvosborok ismertetése.

A fejezet részeként tért ki a szerzõ döntõen erdélyi le-
véltári források alapján a virágoskertek elõfordulására a
reneszánsz, a barokk évszázadaiban, figyelmet fordítva a
korszak fûszer-és gyógynövényeire, továbbá a virágker-
tészekre. Ismertette az inventáriumokban szereplõ
nyomtatott kertészeti munkákat, amelyek a megnevezett
szakkönyvek ismertségét igazolják.

Külön fejezetet szentelt az ókori, középkori, rene-
szánsz, barokk örökségként a kolostorkertek, udvarhá-

zak, várak, kastélyok kertjeibõl évszázadokkal késõbb a
paraszti virágoskertekbe került virágoknak. Kitért az új-
világból, valamint Afrikából Európában és a magyar vi-
rágkultúrában meghonosodott fajokra is (napraforgó,
muskátli).

IV. Adatokban gazdag, fontos fejezet a virágkultúra
és az oktatás-nevelés kapcsolatának elemzése, hangsú-
lyozva az iskola, a néptanítók, a lelkészek elvitathatatlan
szerepét a kertmûvelés ismereteinek terjesztésében, elsa-
játíttatásában. A tankönyvíró Pethe Ferenc, Tessedik Sá-
muel mellett kiemelkedõ Kis Bálint, Majer István,
Gönczy Pál, M. Kalocsa Róza tevékenysége. A kötet kü-
lön érdeme, hogy részletesen foglalkozik a Tudományos
Gyûjtemény és a Néptanítók Lapja kertészeti írásaival.
Nagy jelentõségû a bihardiószegi Kalmár Ferenc, a
Hunyad megyei Réthi Lajos, a szomajomi Tobak Benõ
munkássága.

Fontos még a kertmûvelés munkaeszköz-történeti
adatainak ismertetése.

V. Kalendáriumok és a kertészeti munkák végzésének
ideje. E fejezet részfejezeteivel az egész esztendõt átte-
kinti. A magyar nyelvterületen használt kalendáriumok
közül a szerzõ szerint legjelentõsebb Lippay János
Calendariuma, 1751-ig három kiadással. A legkorábbi
Paul Fabricius bécsi udvari matematikusé és csillagászé
1557-bõl. Az 1558–1598 között kiadott harminc kalen-
dárium kolozsvári, debreceni, német, osztrák, cseh
nyomdatermék. Nagy hatással volt a kertkultúrára
Nagyváthy János Közönséges instrukciója és Robot ka-
lendáriuma 1792-bõl, Plessing József Kalendáriuma
1796-ból.

A kalendáriumok mintájára állította fel a szerzõ a vi-
rágoskertek kalendáriumát.

VI. Virágok a mindennapi életben és az ünnepek al-
kalmain címmel több részfejezet a népi orvoslás virágai
mellett levéltári források alapján ismerteti a XVII. szá-
zadtól a gyógyító virágvizek készítését, a bábák használ-
ta gyógynövényeket, de a népi táplálkozás virágait is.

Különleges az egyházi esztendõ szokásainak virág
együttesei, amelyek meghatározott jeles ünnepek szer-
tartásai során szentelményekké lettek. Az emberélet for-
dulóinak szokásai hasonlóan gazdagok virágokban.
Ezekben az esetekben azonban csak kiragadott példákkal
élt a szerzõ.

VII. Virág a népi díszítõmûvészetben és a szöveges
folklóralkotásokban. E fejezet a kötet utolsó részfejeze-
teit tartalmazza. A paraszti és kisnemesi tárgykultúra vi-
rágokkal ékesített együtteseit elemezve mutatott rá a vi-
rágok hordozta jelképrendszerre. Kitért a templomi
mennyezetek díszítményeire is. Kár, hogy a liturgikus
textilek virágaival nem foglalkozott.

Elismerést érdemel viszont a virágénekeken túl a
népmesék, a találós kérdések és a virágszimbólumokat
tartalmazó népdalok közzététele.

A kötet gazdag fényképanyagában, rajzos ábráiban a
tájékozódást megnehezíti beszámozásuk és a fénykép-
jegyzék hiánya.

A hatalmas levéltári, könyvtári és helyszíni vizsgála-
tokon alapuló munkához, hiányosságaival együtt, szív-
bõl gratulálunk Csoma Zsigmondnak, és hogy erre a ku-
tatót erõsen próbára tevõ monográfiának megírására vál-
lalkozott!

S. Lackovits Emõke
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BÁRKÁNYI ILDIKÓ (szerk.):

Néprajzi tanulmányok Apátfalváról
A település az Alföld déli részén, a Maros jobb part-

ján, Makótól 10 km-re fekszik. Történetileg Csanád vár-
megyéhez tartozott. Lakosságának száma 1910-ben
5642, 2015-ben 2920. A török uralom alatti elnéptelene-
dése után – ahogy Juhász Antal tanulmányában jelzi – a
királyi kincstár 1750-ben jász, római katolikus magyar
családokat, majd 1768-ban szintén a Jászságból és Gö-
mör, Heves, Hont és Nógrád megyébõl újabb családokat
telepített be.

Apátfalva pompás nõi viseletét elõször 1907-ben
gyûjtötték. Majd az 1950-es évektõl a szegedi múzeum,
az 1970-es években a makói múzeum munkatársai foly-
tatták a tárgygyûjtést. A néprajzi, szociográfiai kutatás,
képek készítése az 1920-as évektõl kezdõdött. Jelen kö-
tetben a korábbi évtizedek terepmunkái, publikált és
kéziratos mûvek adatainak egy része összegzõdik. A
község paraszti kultúrája monografikus feldolgozását
Bálint Sándor is fontosnak tartotta, Juhász Antal 1971-
ben programszerûen fogalmazta meg. A kötet megszüle-
tésének sarokpontjai: 1997-ben alakult ki a szerzõgárda,
közben a szerkesztést Juhász Antal átadta Bárkányi Ildi-
kónak, 2002-ben, 2003-ban a kéziratok többsége lezá-
rult. Utána az önkormányzat többször sikertelenül pályá-
zott a megjelentetésre, 2013-ban a szegedi múzeum
nyert támogatást a kiadás költségeire. (A szerkesztõi utó-
szó adatai alapján.)

A kötet 5 fejezetre tagolódik. Az elsõ, Táj és telepü-
lés fejezetben Tóth Ferenc a Vízi élet és a Parasztházak
és berendezésük címû 2 téma leírását vállalta. Az elõbbi
dolgozat tárgya vázlatos rajzát adja, utóbbiban a munka-
társaival végzett, vonatkozó muzeológiai munkáját (a
makói múzeumban felépített, berendezett apátfalvi ház
leírását) összegzi. A második, A társadalom és család-
élet címû fejezetben két tanulmányt olvashatunk. Juhász
Antal A falu társadalma címen témáját bõ másfél évszá-
zad, az 1770-tõl 1930-ig terjedõ idõszak vizsgálatát 4
idõmetszetben írott források felhasználásával végzi el,
az 1930 utáni évtizedeket már néprajzi interjúk család-
történeti adatai alapján elemzi. Markos Gyöngyi Az
apátfalvi gyermek c. dolgozatában a hagyományos pa-
rasztcsaládban felnövõ gyermekek életét születéstõl az
iskoláskorig, ünnepeken, szokásokkal, a XX. század vé-
gi iskoláséletet jelenkutatásként mutatja be. (Míg J. A.
munkára szoktatásról, M. Gy. a munkára nevelésrõl ír.)

Az Anyagi kultúra fejezetbe 4 dolgozat került. Fodor
Ferenc Adatok a gazdálkodás változásához címen gya-
korlati ismeretei alapján egyszerûen, biztonsággal fogal-
maz, ír. Helyi specialitásként a gyökértermesztést emeli
ki. Felvételei a munkafolyamatok, a hozzá tartozó kisgé-
pek, szerszámok egy részét dokumentálják. (A követke-
zõ írás jelenkori képeit is õ készítette. Fotói méltán sze-
repelnek több helyen a kiadványban.) Mód László a Köz-
lekedés, teherhordás, árucsere dolgozatában témáit több
mint évszázadnyi idõszakban levéltári források, sajtóter-
mékek és terepmunka adatai alapján történõ feldolgozá-
sát vállalta és teljesítette. Nagy Vera A kézmûiparok cím
alatt a kisiparokat a falu életében kisebb jelentõségûknek
megfelelõen dolgozza fel. Kiemeli a „saját stílust kiala-
kító bútorfestõ asztalosságot és a háziipar szintjén mû-
velt fazekasságot”, ugyanakkor a közeli város, Makó ha-
tását és az idõvel bekövetkezõ változásokat is jelzi. Míg
T. Knotik Márta A nõi viselet darabjai címen a viselet
XX. század eleji ünnepi darabjait – több forrásból ada-

tolva – elemzi, addig Bárkányi Ildikó Adatok a férfivise-
let változásához címen a megadott viseletnek a XX. szá-
zad elejétõl az 1950-es és 1960-as évekig történõ módo-
sulását vizsgálja, jelezve a viselõ életkorát, a tisztántar-
tás és beszerzés módjait.

A Szellemi kultúra fejezetben szintén 4 írás szerepel.
Szûcs Norbert A születéssel és halállal kapcsolatos szo-
kások a cigányság körében címen a közelmúltban a helyi
lakosság 4–6 százalékát kitevõ romákról ír. Részletesen
sorra veszi a magyar lakosságéhoz hasonló és attól eltérõ
szokásokat. (A szerzõgárda legfiatalabb tagjaként a vizs-
gálat során még egyetemista volt.) Polner Zoltán a Hie-
delmek és népi imádságok c. dolgozatában szereplõ szö-
vegek egy részét még az 1960-as évek végén gyûjtötte.
Dél-alföldi terepmunkái során itt találta a legszebb, leg-
archaikusabb imákat, ráolvasásokat, bibliai történetet
(apokrifet), melyeket írásában olvashatunk. Más közös
munkájuk után Felföldi László és Gombos András Ada-
tok Apátfalva tánchagyományához c. tanulmányukban a
délalföldi tánckultúra egyik jellemzõ példáját mutatják
be. Az igényes munka egy része nem tánckutatók számá-
ra is érthetõ, élvezetes. Ifj. Lele József Hagyományos
gyógyító eljárások címen ír témájáról. Saját gyûjtése
mellett felhasználja Diószegi Vilmos és Pongrácz Lo-
ránt, illetve Szigeti György kéziratos munkáit és Tóth
Ferenc publikációja vonatkozó adatait.

A kötet végén az Adattár címû egység elsõ részében
a község 1779. évi úrbéres összeírás eredeti példánya,
majd felvételek három egységbe csoportosítva Archív fo-
tók, Tárgyak a múzeumi gyûjteményekben (Dömötör Mi-
hály felvételei) és Apátfalva 2015-ben (Vári Dénes felvé-
telei) címen szerepelnek. A szerkesztõ a kötet írásaiba is
sok képet elhelyezett. A fotók egyszerre illusztrálják a
szövegeket és hordoznak ennél több jelentést is.

Néhány megjegyzés. Banner Jánosnak a községrõl az
1920-as években készült elsõ összefoglaló jellegû írása
Makón jelent meg 1990-ben. A szerzõk publikált írás-
ként hivatkozhatták. Szigeti György tanár, önkéntes nép-
rajzi gyûjtõ Apátfalváról az 1960-as évektõl írt pályázati
dolgozatai egy része korábban, 1999-ben megjelent, más
része adatai hivatkozva szerepelnek a kötet írásaiban, il-
letve publikálásuk várható. Az archív fotók forrása a sze-
gedi és a makói múzeum és néhány kép erejéig a Népraj-
zi Múzeum Fényképtára, illetve a kötet terepmunkája is
alkalmat adott újabbak gyûjtésére.

A szerzõk többségének kötetbe került dolgozatai
kapcsolódnak a nagyobb tájon végzett kutatásaikhoz, ta-
nulmányaikhoz, tehát az itt vizsgált témák nagyobb
összefüggésben összegzõdhetnek. Más oldalról a szer-
kesztõ utószavából idézve: „Monografikus feldolgozás
igényével körvonalazódott a kötet tartalma, bár egyes té-
mák: így a településtörténet, a hímzéskultúra és az epi-
kus hagyományok kutatása nem talált gazdára.” Ezzel a
további kutatás témáit határozza meg.

A tanulmányok lektorai: Barna Gábor, Gémes Ba-
lázs, Grynaeus Tamás, Kriston Vízi József, Paládi-
Kovács Attila, Szilágyi Miklós és Tóth Ferenc. Tipográ-
fus: ifj. Dömötör Mihály, borítóterv: Czabarka Zsuzsan-
na. Kiadó a Móra Ferenc Múzeum. A kötet megjelenését
támogatta: Apátfalva Község Önkormányzata, a Nemze-
ti Kulturális Alap. Nyomdai kivitelezés: Generál Nyom-
da Kft., Szeged, 2015. 598 p.

Szûcs Judit
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JANKOVITS BÉLA:

Kajárpéci személynevek és életfordulók
A gyõri Hazánk Kiadó Kft. méltón ünnepelte meg

születésének 25. évfordulóját azzal is, hogy Jankovits
Béla nyugalmazott evangélikus esperes értékes kutatá-
sát, könyvét kiadta. Bevallom, hogy mind a kiadóhoz,
mind pedig a szerzõhöz személyesen is kötõdöm. A Ha-
zánk igazgatója, Szabó József mindig felkarolta, segítet-
te a helyi szellemi értékeket, a Gyõr-Moson-Sopron me-
gyéhez kötõdõ kutatásokat. Nagy öröm számomra az is,
hogy az esperes urat és családját barátként is tisztelhe-
tem, és annak idején Dely Mári balladájának kutatásához
segítséget is kaptam tõlük.

A háromszáz év anyakönyvi forrásait bemutató kiad-
vány mind helytörténeti, mind egyháztörténeti szem-
pontból hiánypótló ritkaságnak számít. Az értékes for-
rást feltáró és elemzõ munka csodálatos szellemi gyü-
mölcse a 28 évig Kajárpécen szolgáló lelkipásztornak,
aki hivatalból is gyakran forgatta a kézírásos dokumen-
tumokat, de emellett több évtizeden át szorgalmasan
gyûjtötte a településen élõk személyneveit és az életfor-
dulókhoz kötõdõ adatait. A helyszín, Kajárpéc érdekes-
sége az is, hogy a magyarországi evangélikus egyházban
a legrégebbiek közé tartozik a gyülekezet. A sok évszá-
zados dokumentumok feltárják az írott vagy íratlan nor-
mákat, a tradíciókat, és az itt élõ keresztyén közösség év-
századokon átívelõ kitartó, rendíthetetlen hitét és min-
dennapjait.

Az említett sokoróaljai falu mindig nyitott volt a ku-
tatók elõtt. A nyolcvanas évek második felétõl régészeti,
néprajzi és építészeti kutatásokat végeztek itt egyetemis-
ták és fõiskolások. A parókia gyakran adott otthont szel-
lemi diskurzusoknak, beszélgetéseknek, ahol természe-
tesen az anyakönyvek tartalma is szóba került. A nyugdí-
jas évek pedig még több idõt engedtek, engednek a kuta-
tónak az izgalmas sorokat, lapokat böngészõ, kézíráso-
kat néha nehezen megfejthetõ nyomozómunkához. Az
évek alatt megtelt számos füzet szerencsére öt év alatt
könyvvé rendezõdött, összegzõdött, a tudomány és a falu
lakói, a családjuk múltját megismerni vágyók nagy örö-
mére.

A nyugalmazott esperes könyvét barátja, Für Lajos
történész emlékének ajánlotta, aki, ahogy írta, „mindvé-
gig megmaradt »a ’negyvennyolcból’ jottányit sem enge-
dõ, a népközösségünkért okkal aggódó, tisztességes ma-
gyarnak«”. Jankovits Béla kutatásai nyomán a kajárpéci
evangélikus gyülekezet múltjának különleges, más tudo-
mányág számára is értékes részletei tárultak fel. Elõször
is információt kapunk az anyakönyveket vezetõ lelké-
szekrõl, a gyülekezet összetételérõl, létszámáról. A ke-
resztelési anyakönyvekbõl kiderült, milyen családnevek
szerepeltek a faluban, falurészekben (Kispéc, Kajár), sõt,
a közölt táblázatok még szemléletesebbé, áttekinthetõb-
bé teszik ezek megismerését. Kiderül, hogy „… az
1700-as évek végétõl az 1800-as évek végéig volt a leg-
homogénebb a gyülekezet”. „1991–2000 között történt a
legnagyobb változás, új családnevek jelentek meg, vala-
mint a családnevek 89%-a csak egyszer szerepel, ami a
zártság, a homogenitás megszûnésével magyarázható” –
írja a kutató. A szerzõ figyelme kiterjed a névváltozások-
ra is, konkrét példákkal (pl.: Peckin–Pék, Lerschen–Pin-
tér) említi a német nevek magyarosítását, sõt, közli a ra-
gadványneveket is. Megtudjuk azt is, hogy a keresztelési
anyakönyvet 1692-ben kezdte vezetni Bors Mihály és ez
a honi evangélikus egyház ötödik legrégebbi matricu-

lája. Betekinthetünk abba, hogy az anyakönyvek vezeté-
si módja miként változott az idõk során: például kezdet-
ben az anya nevét fel sem tüntették, csak az apáét és a ke-
resztszülõkét. Sõt, 1820-ig csak a keresztelés dátumát
tüntették fel, a születését nem. Néprajzi szempontból is
sok értékes adatot kapunk a citált püspöki vizitációkból,
így például a komaasszonyokkal, bábákkal kapcsolat-
ban. Olvashatjuk azt is, hogy csak a tehetõsebb szülõk
hívtak 2–3 komapárnál többet. (Megjegyzem, a nemesi
származású Dely Mári a szomszéd faluban, Felpécen élõ
evangélikus balladahõsnõ 1854-es születési anyakönyv-
ében, Simon István oskolatanító mellett hét keresztszü-
lõpárt találtam.) A keresztanyák voltak csak a kereszte-
lõn, „a keresztelési vendégségen” már a keresztapák is.
Megtudhatjuk, hogy kik voltak a bábák, volt-e diplomá-
juk, milyen életmódot folytattak („józan életû”, vagy
„elég józan”), illetve, hogy még mi volt az egyházhoz is
kötõdõ feladatuk. Például bábakeresztelés, holt gyermek
eltemetése stb. Szerencsére a könyvben olvashatjuk az
1797-tõl 1932-ig a faluban mûködõ bábák neveit. Kide-
rül az is, hogy a keresztelés idõpontja az 1920-as évek-
ben késõbbre tolódik, és ez a tendencia a továbbiakban is
folytatódik. Értékes adatokat kapunk az egyházkelés
szokásáról, a gyermekszám alakulásáról. A faluban adott
keresztnevek közül sorrendben az István, a János, a Mi-
hály, illetve az Erzsébet, a Katalin és az Éva volt a leg-
gyakoribb. Kedvelt még a Zsuzsanna és a Judit is. Ez
utóbbit az 1700-as évek után a Julianna szorította ki.
„Három évszázad alatt 72 férfi és 100 nõi nevet használ-
tak a gyülekezetben” – írja a szerzõ. Kitér a kettõs ke-
resztnévadás szokására is, illetve kialakulásának okát is
feltárja, a német nyelvterületrõl idetelepültekkel hozza
összefüggésbe. Az esperes figyelme kiterjed arra is,
hogy miként örökítik tovább a szülõk neveiket. A vizs-
gált 193 családnál megfigyelhetõ, hogy az apa nevét
több gyermek kapta, mint az anyáét, lánygyermek szüle-
tésekor.

Különösen meghitté varázsolja a kiadványt az, hogy
az emberi életút három szakasza alapján bemutatott
anyakönyvek ismertetése elején mindig egy-egy szép, a
kutatott anyakönyvben található idézet áll. A házas-
ság-esketés fejezet élén például ez: „Segélj meg minket
tellyes Sz. Háromság / Kinek kezében minden hatalmas-
ság / Légy áldott egy Uraság / ut élet és igasság. Szentel-
tessék meg Tõled a házasság!” Ebben a fejezetben olvas-
hatunk arról, hogy háromszor hirdette a lelkész az eskü-
võt vasár- vagy ünnepnapokon, jelentõs számú hívõ je-
lenléte esetén hétköznap is. A kutatásból kiderül, hogy a
faluban nem volt jellemzõ a fiatalkorban kötött házas-
ság: 19 év felett mentek férjhez a nõk, a férfiak pedig 23
év felett nõsültek meg. Az endogámia és exogámia kér-
déskörére is választ kapunk. Megtudjuk, hogy 121 tele-
püléssel volt a falunak házassági kapcsolata. Itt is jellem-
zõ volt „a guba a gubához”, a hasonló társadalmi helyze-
tûek összekerülése. 1900-ig elenyészõ a vegyes házassá-
gok száma is, többnyire nem házasodtak más felekezetû-
ekkel. Érthetõ az az adat is, hogy az özvegyemberek
elõbb kerestek feleséget maguknak, mint az özvegy-
asszonyok. A lakodalmak idejére is fény derül: 50%-át
farsangban, januárban és februárban tartották. Az esküvõ
napjáról, illetve ennek megváltozásáról is olvashatunk.
Izgalmas rész az egyház-fegyelmezéseket, eklézsia-kö-
vetéseket bemutató néhány eredeti szöveg közlése, ame-
lyek megrészegült võlegényrõl, vadházasságban élõkrõl
szólnak.
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A halálról is sok mindent megmutatnak az anyaköny-
vek. Például azt, hogy hány éves korban szólította az Úr
magához az embereket, mi okból, vagy milyen betegség-
ben haltak meg. Sõt, a dokumentumok beszélnek arról is,
hogy hogyan zajlottak a temetések, volt-e prédikáció,
búcsúztatóvers. Az is kiderül, hogy a hívek (az egyház
rosszallása ellenére) nem tartják be a 48 órás várakozást
a halál beállta és a temetés között. Megtudjuk, hogy az
1967-ben épült ravatalozók szüntették be a háztól való
temetést. A szerzõ azt is közli, hogy a halál okát 1797-tól
jegyezték be a lelkészek, sõt, figyelmük arra is kiterjedt,
hogy a halált okozó betegség nevét is közölték. Jankovits
Béla külön fejezetet szentel a balesetekben és a gyilkos-
ságokban meghaltakról szóló adatok közlésének. A leg-
nagyobb számú tragédiákat a foglalkozás közben történt
balesetek tették ki, például „lórúgás”, „leesés”. Az ön-
gyilkosságok módja között az akasztás szerepel legtöbb-
ször, és az elkövetõk többsége férfi. A születési és halá-
lozási adatokra, azok arányának változására is fény derül
a könyvbõl. A szerzõ tudós alaposságát mutatja az is,
hogy nemcsak közli feltárt adatait, hanem más tudo-
mányág szakirodalmára (nyelvészet, néprajz) is gyakran
hivatkozik, sõt, összehasonlítja azt eredményeivel.

A külsejében is igényes kiadvány címlapján szereplõ
matriculákat megörökítõ fotók – Szabó Dávidnak kö-
szönhetõen – már elõre felkeltik a figyelmet az értékes
tartalomra. Aki pedig ki akarja forrásolvasó képességét
próbálni, bátran megteheti a könyv végén szereplõ ere-
deti anyakönyvek fotómásolatainak „cifra” sorai között.

A könyv szerzõjének kívánságával én is egyetértek,
miszerint szeretné, ha a kiadvány hatására felébredne,
erõsödne a kötelesség- és felelõsségtudat a közösségünk,
nemzetünk iránt. Nemrég Gyõrben, a Dr. Kovács Pál
Megyei Könyvtár és Közösségi Tér rendezésében tartott
könyvbemutatón örömmel hallottuk, hogy a kutatás to-
vább folytatódik a felpéci evangélikus gyülekezet anya-
könyveinek bemutatásával.

Adjon Isten hozzá Jankovits Bélának sok erõt és
egészséget!

(Kajárpéci személynevek és életfordulók. A kajár-
péci evangélikus gyülekezet három évszázada (1692–
2000) az anyakönyvek tükrében. Hazánk Kiadó Kft.,
Gyõr, 2015. 128 p.)

Lanczendorfer Zsuzsanna

MOLNÁR ESZTER EDINA (szerk.:)
„… az irodalmat úgyis megette a fene”
Naplók az elsõ világháború idejébõl1

2015-ben a Petõfi Irodalmi Múzeum provokatív cí-
mû kötettel jelentkezett, amelyben öt, kézirattárukban
õrzött elsõ világháborús naplót adtak közre. Dánielné
Lengyel Laura, Bauer Ervin, Erdélyi József, Lénárd
Jenõné Hoffmann Ilona és Lackó Géza naplói számos ér-
dekességet rejtenek mind az irodalmárok, mind a törté-
nészek, mind az egyik szakmához sem tartozó érdeklõ-
dõk számára.

A kötet kapcsán elsõ körben érdemes megemlítenünk
az igényes szöveggondozást, a bõséges jegyzeteket és az
alapos személynév- és helységnévmutatókat, amelyek a
szerkesztõ, Molnár Eszter Edina, valamint a naplókat
sajtó alá rendezõ kollégái, Borbás Andrea, Siklós Péter

és Veres Miklós gondos munkája nyomán valósultak
meg. A formához kiváló tartalom társul: az öt napló szá-
mos tanulsággal szolgálhat az olvasónak.

A világháború kitörését általános lelkesedés kísérte.
Noha újabb kutatások egyértelmûen cáfolták kizáróla-
gosságát, mégis ezt tekinthetjük a fõ tendenciának.2 Azt,
hogy ez a lelkesedés nem volt kizárólagos, kiválóan be-
mutatják az ebben a kötetben közreadott naplók.
Dánielné Lengyel Laura naplójából egyértelmûen kide-
rül a vérontás elutasítása, a rokonok, barátok, ismerõsök
várható elmúlása körüli fájdalom, amit nem homályosí-
tott el a hátország nagy részét uralmába kerítõ lelkese-
dés, amelyet a naplóíró értetlenül szemlélt. A nõk társa-
dalmi helyzete a XIX. század végére az egyik legakutabb
társadalmi problémává vált. A nõi egyenjogúság elisme-
résében az elsõ világháború jelentõs katalizáló szerepet
játszott. A nõk nemcsak mint férjüket-fiukat hazaváró
háziasszonyok voltak jelen, hanem ekkoriban kezdtek el
dolgozni a gyárakban, vagy éppen ápolónõként a fron-
ton, maguk is jótékonykodtak, gyûjtéseket szerveztek. A
háború egyik óriási hozadéka a nõk társadalmi helyzeté-
nek gyökeres megváltozása, mely kiolvasható Dánielné
Lengyel Laura gondolataiból, de még inkább Lénárd
Jenõné Hoffmann Ilona háborús szerepvállalásának be-
mutatásából.

Lénárd Jenõné Hoffmann Ilona naplója a háború alatt
sorsát maga kezébe vevõ fiatalasszony mûve, aki ennek
ellenére egy pillanatra sem feledkezett meg anyai és fe-
leségi szerepérõl. A háború elején betegápolói tanfolya-
mot végzett és többször dolgozott kórházakban a harcok
során. Bekapcsolódott különbözõ szervezõi és karitatív
munkákba is, de ha csak tehette, gyerekeivel együtt férje
után utazott, hogy együtt lehessenek. Lénárd Jenõt az el-
sõk között hívták be 1914 júliusában, kiképzõként és
frontszolgálatosként egyaránt szolgált a háború során.

Bauer Ervinnél Dánielnéhez hasonlóan szintén a há-
borútól való félelem érhetõ tetten lépten-nyomon,
ugyanakkor világosan kirajzolódik az értelmiségi két-
ségbeesése is, hogy olyan körülmények közé kerül, ame-
lyekre nincs felkészülve. Mindezt tetézi friss házassága
Kaffka Margittal, ami után közvetlenül be kellett vonul-
nia. Bauer a levél- és naplóírást egyfajta menedékkere-
sésként éli meg, amelynek során elmenekül a minden-
napok borzalmai elõl imádott Margitjához. Belsõ tépelõ-
dései nemcsak a szerelmes férfit mutatják be, de a halál-
tól, vérontástól rettegõ katonaorvost is.

Erdélyi József nagyon fiatalon vonult be 1915-ben és
a tiszti iskola elvégzésén és némi betegszabadságon töl-
tött idõt leszámítva 1918-ig a fronton volt. 1916-ban egy
viszonylag nyugalmasabb idõszakban kezdte írni napló-
ját. Erdélyit megrázták a front élményei, talán éppen
ezért gyakran mereng naplójában gyerekkora élményei-
rõl. Késõbb ritkulnak a bejegyzések, és egyre inkább át-
adják a helyet a nosztalgikus verseknek, melyek ugyan
az egész pályafutás szempontjából szárnybontogatások
csak, de összehasonlítva az egykorú katonaversekkel
(különös tekintettel a katonai tábori újságokban3 megje-
lentekre), üde színfoltot képviselnek.

1 Jelen ismertetés az Újkor.hu – A velünk élõ történelem c.
online történelmi magazinban megjelent írás tudományos köve-
telményeknek megfelelõen átdolgozott, lábjegyzetelt változata.

2 A legújabb irodalomból lásd Bihari Péter: 1914 – A Nagy
Háború 100 éve. Személyes Történetek. Bp., 2014. és Hajdu Ti-
bor–Pollmann Ferenc: A régi Magyarország utolsó háborúja.
Bp., 2014.

3 Szõts Zoltán Oszkár: Katonai tábori újságok az Országos
Széchényi Könyvtár állományában. In: Uõ: Az Országos Szé-
chényi Könyvtár egykori elsõ világháborús gyûjteménye. Bp.,
2014. 95–130.
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Végül Laczkó Géza naplója egy már ismert budapes-
ti író vívódásait tárja fel. Rendkívül érdekes, hogy írói
tevékenységébõl már a háború elõtt sem tudott megélni.
Fõ jövedelmi forrása tanári keresete volt, amely azonban
apósa támogatása nélkül nem lett volna elég családja el-
tartására. Naplója kezdetén erõsen lelkesedett a Szerbiá-
nak szóló hadüzenetért, utána egyre kiábrándultabbá
vált. Folyamatosan várta, hogy behívják, a sorozásokon
azonban rendre alkalmatlannak találták. A Tanácsköztár-
saság alatt vezetõi szerepet vállalt, aminek következté-
ben a 20-as években számon kérték tevékenységét. Nap-
lójának egyik olvasata az, hogy talán saját cselekedeteit
kívánta ilyen módon megmagyarázni. A napló különö-
sen érdekes részei a Kuncz Aladárral való kapcsolatát
tárgyalók, amik kiváló kiegészítõi Kuncz Fekete kolos-
tor c. memoárjának, amelyet franciaországi internáltsá-
gának éveirõl írt.4

Miért érdekes forrás egy történész számára egy napló
vagy egy memoár? Az elsõ világháború közismerten tra-
gikus végkimenetellel zárult az Osztrák–Magyar Monar-
chia számára. A háborús vereség és a békeszerzõdés
azonban csak a vége volt annak a folyamatnak, amit a
küzdelmes öt év jelentett. A kimerülõ ország lakosainak
számos új kihívással kellett szembenéznie. Amennyiben
ezeket az életutakat külön-külön vizsgáljuk, új szempon-
tokat nyerhetünk a világháborús Magyarország társada-
lom- és mentalitástörténetének értékeléséhez. Az élet-
rajzok szintézise pedig új, komplexebb képet adhat a há-
borúról a korábbi, elsõdlegesen gazdasági, diplomáciai
és katonai jellegû vizsgálatoknál. Az életutakat legin-
kább olyan szubjektív forrásokból ismerhetjük meg,
mint a naplók, levelek, emlékiratok, memoárok. A me-
moár és rokon mûfajai – azaz mindazon mûvek, amelyek
elsõ személyben íródtak és megtörtént eseményekrõl tu-
dósítanak – határterületet képeznek az irodalom és törté-
nettudomány között. Besorolásuk nehéz feladat. Ha
Arisztotelészig nyúlnánk vissza, valamennyi olyan mû-
vet, mely valós eseményeket dolgoz fel, a történetírás-
hoz kéne sorolnunk.5 A mai gyakorlat azonban gyökere-
sen eltér ettõl. Az elsõ személyben elbeszélõ, tényeket
közlõ írásokat hol történeti, hol irodalmi dokumentum-
ként kezelik és sokszor kifejezetten mûalkotásként érté-
kelik. Szerzõjük a befejezett múltat írja le, meghatáro-
zott pontról tekint vissza az átélt életútra. Olyan elbeszé-
lést ír tehát, melyben õ maga a fõhõs. Rajtunk múlik
csak, hogy irodalmi vagy történeti mûként kezeljük.6 A
XX. századra a memoár és a napló jelentõs irodalmi mû-
fajokká váltak, amelyek nemcsak posztumusz kiadású
könyveket jelentenek, hanem olyanokat is, amelyek már
a szerzõ életében megjelentek. A memoár, a napló és ro-
kon mûfajaik azonban – irodalmi értékük mellett, vagy
azok ellenére is – történeti források maradnak, amelye-
ket nem hagyhatunk figyelmen kívül. Különösen igaz ez,
ha két, a 80-as évek óta kifejezetten megerõsödött törté-
netírói irányzat valamelyikét kívánjuk követni. Ha
ugyanis az egyéneket, a történelem közszereplõit vizs-

gáljuk, vagy a mindennapi élet különbözõ területeit, a
hétköznapok historikumát kutatjuk, akkor a szubjektív
források használata megkerülhetetlen.7 A naplót, a ma-
gánlevelet, az emlékiratot, a visszaemlékezést, az oral
historyt és az önéletrajzot sorolhatjuk ebbe a forrástípus-
ba. Mindezen forrástípusok elsõdlegesen tehát nem a
makrotörténet szempontjából fontosak, noha számos
ponton kiegészíthetik azt. Fõ értékük az egyéni, azaz a
szubjektív történelem dokumentálásában rejlik.8 Ha pe-
dig ezeket az egyéni történelmeket egymás mellé helyez-
zük, láthatjuk egymással való szerves kapcsolódásukat, s
egybeeséseikbõl hiteles információkat nyerhetünk a
múltról.9

(„… az irodalmat úgyis megette a fene”. Naplók az
elsõ világháború idejébõl. Szerk.: Molnár Eszter Edina.
Petõfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2015. 476 p.)

Szõts Zoltán Oszkár

SZAKÁL ISTVÁN:
A göcseji Besenyõ térségének szótára

„A magyar nyelv kifejezõerejének, képi gazdagságá-
nak… rendkívüli alapossággal feldolgozott kincsestára
ez a könyv, amely… szûkebb hazánk egyik kisebb telepü-
lés-részének, Besenyõnek nyelvi világát tárja elénk” – ír-
ja a könyv Ajánlásában a középiskolai magyartanár,
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere.

Az egykori önálló falu ma a zalai megyeszékhely
egyik kerülete a déli kapunál. Itt született a szerzõ, álta-
lános iskolai magyarnyelv- és irodalomtanár, aki nem
csak a gyerekkorától benne élõ és általa használt szava-
kat – ahogyan írja: gyerek- és ifjúkorom nyelvét – idézi
föl, de évtizednél is hosszabb hangyaszorgalmú gyûjtõ-
munkával alkotta könyvvé ezt a kivételes értékû szótá-
rat.

„Elégedett egy tekintetben lehetek. Eleget tudtam
tenni ama fogadalmamnak, hogy meghatározásaimban
és a szöveges részekben nem fordulhat elõ a magyart ki-
szorító idegen szó” – írja Szakál István. Úgy is mondhat-
nók, hogy a ma valami ostoba divat miatt magyar átírás-
sal szelfizésnek mondott önképet is tart az olvasó elé.

Az Elõszóban megjelölt önelmarasztalásra semmi
oka a szerzõnek: igaz, hogy állandóan változik a nyelv,
jönnek felszínre újabb és újabb szavak, szókapcsolatok,
de amit szó szerint megörökített, az különleges nyelvé-
szeti érték. Ezért aztán nem végleges, mindössze abba-
hagyott munka a nyugállományú tanár alkotása, amely
összesen mintegy 4000 helyi, vagyis göcseji szót és szó-
kapcsolatot tartalmaz.

Külön érdeme a szerzõnek, hogy szógyûjteményét
elhelyezi Göcsej hagyományaiban, megidézve a tájegy-
ség történetét, sõt, magának a szónak eredetét is. Például
azt a sajátosságot, hogy itt nincs magánhangzó-illeszke-
dés. Amivel dolgozunk: kapáve, kaszáve, velláve, lóve,
és itt nem a budapesti magas hangú ë értendõ, hanem a

4 Kuncz Aladár: Fekete kolostor. Feljegyzések a francia in-
ternáltságból, http://mek.niif.hu/05300/05368/05368.htm Utolsó
letöltés: 2016. január 25.

5 Arisztotelész: Poétika. Fordította: Sarkady János. IX.
Caput. Online elérés: http://mek.oszk.hu/00300/00315/00315.
htm Utolsó letöltés: 2016. január 25.

6 Szávai János: Az önéletírás. Bp., 1978. 6–8.

7 Pihurik Judit: Naplók és memoárok a Don-kanyarból
1942–1943. Bp., 2007. 11.

8 Gyáni Gábor: A napló mint társadalomtörténeti forrás. A
közhivatalnok identitása. In: Uõ: Emlékezés, emlékezet és a tör-
ténelem elbeszélése. Bp., 2000. 145–160.

9 Pritz Pál: Történetírásunk egynémely problémájáról – kü-
lönös tekintettel a posztmodernre. Múltunk 2003/4. 246–279.
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dunántúli mély e (ahogyan ezt a szerzõ is elkülöníti a
könyvében).

A mintegy 600 négyzetkilométeres tájegység elneve-
zésére a szerzõ szerint „A somogyi Szenna göcseje is le-
het támpont, még inkább azonban Patosfa dimbes-dom-
bos vidék jelentésû göcsejöse.” Ugyanis Plánder Ferenc
óta folyik a vita arról, vajon mit jelenthet a Göcsej szó. A
kezdeti fölfogás szerint a göcs szótõbõl származtatható
göcsörtös, azaz dimbes-dombos, tengelytörõ utakkal be-
hálózott vidék.

E sorok írója orosz nyelvû idegenvezetõként is szol-
gálta a megyéjét. Amikor üzbégek – vagyis türk ajkúak –
meghallották, azt mondták, hogy ez az õ nyelvükön
annyi mint: gyönyörû, s amit látnak valóban fedi a fogal-
mat. Márpedig, ugye, eleink onugor, türk és alán törzse-
ken át verekedték magukat a Kárpátok ölelésébe pár száz
év során.

A valaha idehonosodott besenyõk emlékét õrzõ egy-
kori falu – ma településrész – Zalabesenyõn és a többi
göcseji községbõl, Ortaházáról, Csömödérbõl, Kisszi-
getrõl, Zebeckérõl, Bakról és máshonnan is összegyûj-
tött szavakat, szókapcsolatokat közmondások, hiedel-
mek, sõt, falu- és névcsúfolók egészítik ki.

A könyvet – amelyet bõséges irodalomjegyzék egé-
szít ki – elbírálta Velkey Péter középiskolai irodalomta-
nár, a polgármesteri hivatal osztályvezetõje, az egykori
épületeket, a használati eszközöket szóértelmezõ módon
lerajzolta Szakál András, a címlapterv Szakál Eszter
munkája.

Amelyik tájegységet megidézi ez a történelmi szó-
szedet, arról érdemes elolvasni a Karl Gottlieb Windisch
Geographie des Königreichs Ungarn címû könyvébõl
(Pressburg, 1780. 331. old.) vett következõ sorokat:
„Fekvése a legszebbek és legkellemesebbek közül való.”

(Besenyõ a 2000-es Években Alapítvány, Zalaeger-
szeg, 2015. 266 p.)

Ferencz Gyõzõ

VÉGH JÓZSEF:

Diósjenõi történetek I–II.
Végh József Nyugat-Nógrád helytörténésze. Nincs is

olyan települése a térségnek, melyek múltját ne kutatta
volna, s ne adta volna közre kisebb-nagyobb könyvben,
kiadványban. A szülõfaluja története azonban mindeddig
váratott magára. Emiatt elhihetjük neki: „szó szerint ér-
tendõ, hogy több mint ötven év gyûjtõmunkájának ered-
ményét tartja a kezében a Kedves Olvasó”. Szerkesztési
módját tekintve azonban mégsem egy szokványos falu-
monográfia ez a kétkötetes, összesen ezer oldalas írás.
Sokkal inkább érdekes történetek gyûjteménye. „A gyûj-
tõmunka során – fogalmaz Végh József –, ha éppen más
település múltját kutattam is, törvényszerûen mindig fel-
bukkantak diósjenõi adatok is. Ezeket ilyenkor félrerakja
az ember, s így aztán az adathalmaz folyamatosan gaz-
dagodott.”

A megjelent kötetek beigazolták, hogy Diósjenõ
múltja kifogyhatatlan tárháza a helytörténeti szempont-
ból érdekesnél érdekesebb történeteknek. Ezt igazolja
önmagában az a tény is, hogy már az induláskor azonnal
két kötetbe fértek csak bele.

A második kötet kizárólag csak a második világhábo-
rú történeteit tartalmazza. „Minden településnek meg-
vannak a maga háborús történetei, vannak hõsei és áldo-
zatai, de hogy ennyi történet fûzõdjön még egy falu 20.
század-közepi múltjához, mint amennyi Diósjenõ máso-
dik világháborús idõszakához kötõdik, azt már kételked-
ve fogadhatjuk. Ide tartozik számos áldozata, a falu tel-
jes kiürítése, az, hogy repülõtér volt a területén, hogy a
háború után itt maradt több ezer vagonnyi bomba, me-
lyet aztán 1946-ban felrobbantottak, hogy volt német,
majd orosz büntetõtábor, internáltak tábora, s még közel
sem értünk a sor végére. A második kötet az »Elhallga-
tott esztendõk« címet viseli, mert a korról sok tekintetben
mindmáig nem szólt híradás, s vannak történetek, me-
lyekrõl máig nem beszélünk.” – fogalmaz a szerzõ.

Tény az, hogy a háború borzalmait csak az értheti
meg, aki részese volt, átélte. Idõvel valamelyest enyhül-
nek ugyan a rémálmok, de el nem múlnak sohasem. Per-
sze nem csupán azok szenvedik meg, kiket a lövészár-
kokban ért az értelmetlen halál, az egész életre megnyo-
morító sebesülés. Szintúgy áldozatok, kik csupán a hát-
országban élték át a mérhetetlen fájdalmat, melyet a csa-
ládtag, barát elvesztése, a háború mértéktelen pusztítása,
az éhezés, a nélkülözés nyomorított meg.

A kétkötetes mû sikernek örvend a településen. Nem
véletlen ez, hiszen szinte nincs is olyan család a Bör-
zsöny lábához simuló egykori mezõvárosban, mely ne
lenne benne érintve a családja, rokonsága révén.

Még az is lehet, hogy lesz folytatása, hiszen egy
helytörténeti kutatásnak sosincs vége. A sikeres könyv
megjelenése után egyre többen jelentkeznek, hogy nekik
is vannak dokumentumaik, történeteik. S egyébként is
mindig elõbukkanhatnak eddig nem ismert források, ér-
dekes történetek, nem is szólva arról, hogy a ma esemé-
nyei a jövõ nemzedékei számára már csak történelem-
ként ismerhetõk meg.

Végh József, „a nyugat-nógrádi mesélõ” könyvei
nem csupán az ott élõk számára nyújtanak tanulságokkal
teli olvasmányt. Hiteles korrajzok is egyben, melyeket a
személyesen átélt történelem szálai fûznek izgalmas
egységbe.

(I. Századok emlékezete. Diósjenõ, 2015. 656 p., II.
Elhallgatott esztendõk. Történetek a második világhábo-
rú idõszakából. Diósjenõ, 2015. 328 p.)

–d–

Balassagyarmat régi képeslapokon*
A Duna Palotában évrõl évre változatos programmal

mutatják be egy-egy esztendõ városi történéseit Balassa-
gyarmat barátainak a találkozói, s ezek között kevés
olyan volt, amelyiken ne szerepelt volna új helytörténeti
kiadvány. Olyanra azonban bizonyára kevés példa van,
hogy egy délután három helytörténeti vonatkozású kiad-
ványt is ajánlottak volna a város iránt érdeklõdõknek.

Aki figyelemmel követi Nógrád megye helytörténeti
vonatkozású könyveinek megjelenését, az tapasztalhatta,
hogy az 1990-es évek közepétõl sorra jelentek meg váro-
saink képeslapos kiadványai: Salgótarjánról három is
(1996, 2002, 2014), Diósjenõ, Losoncról kettõ (1997,

* Elhangzott a budapesti Duna Palotában 2015. szeptember
22-én. A Szerk.
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2007), Szécsényrõl szintén kettõ (2011, 2013). Ebbõl a
napjainkban igen népszerû kiadványféleségbõl mostaná-
ig tehát éppen az egykori megyeszékhelyrõl nem látott
napvilágot könyv, pedig az köztudott, hogy a XX. század
elsõ felébõl igen sok és sokféle képeslap van Balassa-
gyarmatról. Most végre aztán kézbe vehetjük a Balassa-
gyarmat régi képeslapokon címû kötetet. Rögtön leszö-
gezhetjük, ha a megye számos városa meg is elõzte ké-
peslapjaik közzétételével a volt megyeszékhelyet, érde-
mes volt vele várni, mert mind kivitelében, mind tartal-
mában színvonalas kiadvány született.

A könyvet a város önkormányzata adta ki, az e tárgy-
ban egyébként legilletékesebb fórum, a felelõs kiadó
Medvácz Lajos polgármester. A szép és gazdag tartalmú
könyv újabb példája annak, hogy a város tettekkel vállal-
ja fel a hagyományainak ápolását. A szerkesztõk pedig
régi ismerõseink: Ács Zsuzsanna és Vas Ágnes, a városi
könyvtár munkatársai. A kivitelezés Kopisz Attila mun-
káját dicséri. A magas színvonalú nyomdai munkálato-
kat a budapesti Pauker nyomda végezte, amirõl annyit
meg kell jegyezni, hogy szinte egyidõs a képeslapok
megjelenésével, nem mellesleg, tulajdonosának, Pauker
Mórnak a papírkereskedése 1914-tõl a Parlament hivata-
los beszállítója volt. A kötetben felhasznált 200 darab
képeslap két gyûjteménybõl származik: részben dr. Cse-
key László nyugalmazott kórházi fõorvostól, részben a
városi könyvtárból. Érdemes hangsúlyozni, hogy Balas-
sagyarmaton található mindkét értékes kollekció.

A képeslap mára kordokumentummá vált, de amíg
„élt”, közel száz évig, vagyis a fényképezõgépek és a te-
lefonok tömeges elterjedése elõtt, az emberek közti kap-
csolattartás sajátos formájának, afféle lassított csevegés-
nek foghatjuk fel. A képeslap tehát az informálás eszkö-
ze volt mind képi közlésével, mind szöveges tudatniva-
lójával, de egyben érzelmeket is közvetített és ébresztett.
Napjainkra dokumentummá vált, s a képeslap-ábrázolá-
sok közül talán legértékesebb az ábrázolt településkép. A
képes oldal mellett sok esetben fontos a másik oldal a
feladó vagy a címzett miatt, továbbá a postabélyeg és a
postai bélyegzõ is adhat fontos korbeli eligazítást.

Jelen kötetünk szerkesztõi a képeslaptörténet elsõ két
nagy korszakából válogattak képeket a kötetbe: a korai
korszakból, az egész oldalas címzés korából és az
1920-tól a II. világháborúig terjedõ második korszakból.
A kiadvány idõhatára tehát az 1940-es évek közepe, de
jól tudjuk, utána is adtak ki képeslapot, bár ezek jelentõ-
sége folyamatosan csökkent mind a kapcsolattartás,
mind a dokumentumérték szempontjából. Nem ritka,
hogy üzleti, propagandacélokra is felhasználták, ugyan-
akkor még szép is lehetett.

Ha valaki kíváncsi, hogyan nézett ki Balassagyarmat
a XX. század elsõ felében, illetve miben változott meg
napjainkra, akkor erre ez a képeslapalbum tökéletesen
alkalmas, de túl ezen, az újratelepítése (1690) utáni tör-
ténelmének is egyfajta összefoglalása. Igen látványos
eszköz ahhoz, hogy megismerkedjünk a város építészeti
arculatával, a kor hangulatával. Rácsodálkozhatunk a
száz évvel ezelõtti gyarmati középületekre, utcákra, in-
tézményekre, közösségi terekre, de nem kevésbé megka-
pó, hogy a madártávlati képek kivételével az elsõ évtize-
dek képeslapjairól nem hiányoznak a gyarmati emberek
sem. Kiálltak üzletük elé, vagy egyszerûen éppen arra
járva keresztbe álltak az utcán, szinte belecsodálkoznak
a jövõbe, szinte tudatják, hogy nélkülük semmit sem ér

ez az egész, biztosak benne, hogy van elõttük valaki,
másképpen fogalmazva, jön utánuk valaki, aki majd nézi
õket 10, 20, 50, 100 év múlva. És úgy látszik, õk ezt fon-
tosnak tartották.

Történelmi léptékkel mérve az a hét évtized, amely-
bõl a kötet képeslapjai származnak, nem hosszú idõ, vi-
szont a XX. század forrongó elsõ felét mutatják be,
amely sorsfordító változásokat hozott magával a város
életében is. Ez a korszak a millennium, a Monarchia, a
vesztes világháború, a forradalmak, az újjászervezõdés
és az újabb vesztes háború kora. Ezért is fontos ez a
könyv, mert olyan, a város történetében meghatározó in-
tézmények, fogalommá vált épületek, helyszínek emlé-
két õrizték meg a képeslapok, amelyek már nem létez-
nek: a nemzeti iskola, a Kutasy drogéria, a régi görög
templom, a vágóhíd, zsinagóga, villanytelep, Zichy fo-
gadó. Sok épület ugyan megmaradt, de annyira megvál-
tozott mára, hogy igen meglepõdve találkozhatunk ere-
deti kinézetével. Néhány ezek közül: vasútállomás,
strand, városháza, szállodák, Luther utca, kórház. A jól
megválogatott képeslapanyag átfogó képet ad a városról,
szerencsére igen kevés a mozaiklap benne, s ez még in-
kább emeli forrásértékét. Egy-egy intézmény, épület ese-
tében arra is lehetõség adódott, hogy a rajta, körülötte
történt változásokat bemutassák, amivel éltek is a szer-
kesztõk.

A képek összeválogatása mellett feltétlen méltatni
kell a kísérõszöveget. A képeslapkiadványok kényes
pontja a kép és szöveg aránya, de legalább ennyire fon-
tos a képet kísérõ szöveg színvonala és stílusa. Úgy gon-
dolom, hogy ez esetben igen szerencsés mind az arány,
mind a szöveg tartalmának és tartamának megválasztása,
a mondanivaló olvasmányos közlése. Azzal pedig, hogy
a szerkesztõk a kiadványt ellátták a képeslapok lelõhely-
ének megjelölésével, név- és tárgymutatóval, a képekhez
igazodó gazdag szakirodalom-jegyzékkel, növelték
könyvük hitelességét és forrásértékét. Igen jó és hasznos
ötlet volt a borítók belsõ felére korabeli térképeket elhe-
lyezni, amelyek az utcaszerkezet mellett az intézmé-
nyek, hivatalok helyét is jelölik.

Ez a kiadvány elsõsorban a gyarmatiaknak, az innen
elszármazottaknak szól, azoknak, akik itt tanultak, dol-
goztak, betegek voltak, ügyet intéztek. S nem kevés
ilyen ember van, hiszen Balassagyarmat történelme so-
rán hol az egyik, hol a másik vonása erõsödött fel: volt
megyeszékhely, kereskedõváros, iskolaváros. Mind-
azoknak, akik valamelyik minõségében találkoztak a vá-
rossal, biztosan kedves emlék lesz ez a könyv. De azért
nem csak nekik. Egy ilyen munka túljut a városon, az
egész országban, sõt, határainkon túl is méltó bemutat-
kozás lesz azok felé, akik nem ismerték, illetve szép em-
lékfelidézõ azok számára, akik ismerték.

Tényleg fontos dokumentumgyûjtemény ez a képes-
lapkiadvány, de szerintem egy kicsit más is. Egy kicsit
meséskönyv is. Idõsebb gyarmatiak leülhetnek elé, s me-
sélhetnek egy letûnt kor letûnt embereirõl: hol volt, hol
nem volt, volt egyszer egy megyeszékhely. Ha van em-
berközeli történeti tárgyú publikáció, akkor a Helytörté-
neti Gyûjtemény két munkatársa által összeállított ké-
peskönyv az. Egy igazi gyarmati ebbõl kettõt kell hogy
vegyen: egyet magának, egyet pedig az ismerõseinek.
Köszönöm figyelmüket!

Hausel Sándor
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Bajai Honpolgár. Baja és környéke honismereti és
kulturális folyóirata. Fõszerk.: dr. Mayer János. Kiadja a
Bajai Honpolgár Alapítvány. 2015. 4. 20 old. – A tarta-
lomból: Ligeti László: Régi idõk mozija; dr. Fátrai Klá-
ra: Beszélgetés a 98 éves Szabó Balázsné Fehérvári
Arankával; dr. Péter Árpád: Bori menet bajai megálló-
val, néhányak szabadulásával; dr. Gál Zoltán: Reketye
Sándor [zenetanár-karnagyra] emlékezve; Merki Ottó –
Jókuthy Emese: Beszélgetés Bornemissza Györggyel, az
ausztráliai legelõk megmentõjével; Fábián Borbála:
Parkosítás 1914-ben a Takarékpénztár téren; dr. Ne-
bojszki László: Védendõ védtelenek: a kecsege.

Bajai Honpolgár. Baja és környéke honismereti és
kulturális folyóirata. Fõszerk.: dr. Mayer János. Kiadja a
Bajai Honpolgár Alapítvány. 2015. 5. 20 old. – A tarta-
lomból: dr. Pencz Kornél: Jelki András elfeledett testvé-
re; Gergely Ferenc: A Keresztényszocialista Magyar
Munkásmozgalom és a Nemzeti Ellenállási Mozgalom
története; Sándor Boglárka: Egy város, egy munkahely
egy asszony – dr. Abonyi József ny. fõorvos mesélt az
életérõl; Sarlós István: Madarak és fák napja Baján; dr.
Nebojszki László – Schneider Viktor: Védendõ védtele-
nek: a füleskuvik.

Balog László – Málnási Levente – Sándor Lajos
Levente – Kovács Márta Mária: „… Hagyatékul ha-
gyod utódaidnak…” – Elvetélt álmok nyomában. Feje-
zetek a zágoni Szentkereszty család életébõl. A Veres
család kiadása. Csíkszereda 2016. 287 old. + 147 kép.

Bartha Ákos: Falukutatás és társadalmi önismeret.
A Sárospataki Református Kollégium faluszemináriu-
mának (1931 – 1951) történeti kontextusai. Hernád Ki-
adó. 2013.

Bácsország. Vajdasági honismereti szemle. Fõ-
szerk.: Ricz Péter. Kiadja a Bácsország Vajdasági Honis-
mereti Társaság. Szabadka 2015. 4. 122 old. – A tarta-
lomból: Tari László: 100 éves a zentai városháza;
Gebauer Hanga: Alföldy Flóra, egy mûkedvelõ fényké-
pész Zomborból; Szabó József: A törökkanizsai kastély-
parkok; Fábián Borbála: Nemesek a Bajai Lövész Tár-
saságban a 19. szd. elsõ felében; Ninkov Kovacsev Olga:
Bicskey Péter a polgárosodó Topolya rajztanára; Németh
Ferenc: A nagy háború elsõ hadijátéka: Belgrád ostroma
(1916); Pósa (Muhi) Mária: „Legmélyebb alázattal ese-
dezünk, mink 9 árva gyermekek…”– Nagy György kér-
vénye az elsõ világháborúból; Kukin Zsuzsanna: Pósa
Lajos gyermeklapját 1918-ban Nagykikindán is olvas-
ták; Csõke Sándor – Csõke Gyula: A bácsalmási Csõke-
harang története; Valastyán Balázs: Földbirtok-politikai
ügyek Szabadkán 1941 és 1944 között; Labádi Lajos:
Szentesen õrzött horgosi vonatkozású levéltári irat-
együttesek; Szatmári Judit – Molnár Sándor Károly:
Délvidéki református misszió 1894-ben – Szász Károly
vizitációs naplója; Ternovácz Bálint: P. Csávossy Elemér
jezsuita szerzetes élete; Hicsik Dóra: Morzsák a Szabad-
kai Városi Könyvtár történetébõl; Kiss-Iván Anna: A mi
[horgosi] iskolánk: Kárász Karolinától Kárász Karoliná-
ig; Virág Károly: Ötvenéves a topolyai gimnázium; Apró
Erzsébet: A szabadkai tanítóképzõ margójára; Penka
Peykovska: Írás-olvasás és analfabetizmus a többnemze-
tiségû Bánságban a 19. szd. végén és a 20. szd. elején: a
római katolikus bolgárok és szomszédaik esete; Czékus
Géza – Bogdan Radinski – Molnár Emese: Szilágyi ha-

lotti búcsúztatók az 1920-as évekbõl; Szõke Anna: Régi
gyógymódok Kishegyesen; Csúszó Dezsõ: A szabadkai
mentõszolgálat 1919-ben; Marko Sente és Ruza Sente: A
szabadkai Városi és Szemkórház 1889. évi jelentése;
Galambos László: Tisza Kálmán nemzetiségi politikájá-
ról, különös tekintettel a szerbekre; Hallai Zoltán –
Précz István: A nuzslyai tanyák; Orovec Márta: Régi ad-
venti és csantavéri népszokások Csantavéren; dr. Klemm
Gyula: Karcolatok a régi vidám, bácskai életbõl; Pecze
Rózsa: Rednek vára; Cseh Valentin: Hunyadi János szer-
biai harcai 1454 – 1455-ben; Szlávics Károly: Csonoplya
a honfoglalástól a mohácsi vészig; Gerlovics Szilveszter:
Egy évezred magyar pénzei: II. Géza (1141–1162); Fá-
bián Borbála: 20 éves a Bácsország; Szilágyi Mária:
Magyarcsernyei tornácok; Németh Ferenc: A zimonyi
Hunyadi-torony.

Benedek Kinga Magdolna: A KALOT népfõisko-
lái, mint a paraszti emancipáció eszközei. Népfõiskolai
füzetek 15. Antológia Kiadó. Lakitelek 2014. 70 old.

Berdász István – Berdász Dániel: Helytállás és ta-
nulságtétel. A munkácsi görög katolikus egyházmegye
hitvalló és meghurcolt papjai. 2014.

Bereczky Zoltán: Õsképeskönyv – Jelképolvasó-
könyv. Mennyezetkazettás táblaképeinek értelmezése
õsképek, bibliai képek, imaképek, jelképek által. Bp.
2014. – Békési Sándor elõszavával.

Bécsi Napló. Az ausztriai magyarok lapja. Fõszerk.:
Deáky Ernõ. Bécs 2015. 4. 12 old. – A tartalomból:
Gulden Julianna: Rákóczira emlékeznek a külföldi ma-
gyar cserkészek; Pátkai Róbert: Magyar örökség nyuga-
ton – A hazába visszaáramló erõ; Szabó Ferenc László:
Bánffy Miklós – író és politikus (1883–1950); Raduly
Ferenc: 325 éve született Mikes Kelemen.

Bécsi Napló. Az ausztriai magyarok lapja. Fõszerk.:
Deáky Ernõ. Bécs 2015. 6. 12 old. – A tartalomból:
Pomogáts Béla: Mit üzen nekünk Reményik Sándor?;
Raduly Ferenc: Emlékezzünk Apáczai Csere Jánosra;
Jeszenszky Géza: Esélytelen volt-e 1956-ban a rendszer-
váltás?

Bécsi Napló. Az ausztriai magyarok lapja. Fõszerk.:
Deáky Ernõ. Bécs 2016. 1. 12 old. – A tartalomból: dr.
Tápay Miklós: Magyarország és szomszédainak helyzete
2016-ban; Varga Sándor: Megsemmisítõ ítélet a [rév]ko-
máromi bencések ellen; Juhos Botond: A finnországi
magyarok egyesülete; Bikfalvi Géza: A könyvtáralapító
és a népapostol – Széchényi Ferenc és Hofbauer Szent
Kelemen kapcsolata; Gerebenné Várbíró Katalin: Ki
volt dr. Kozmutza Flóra?

Bécsi Napló. Az ausztriai magyarok lapja. Fõszerk.:
Deáky Ernõ. Bécs 2016. 3. 12 old. – A tartalomból:
Pátkai Róbert: Illyés Gyula ajándékai; Péter László: Tu-
dor Arghezi székely édesanyjáról; Rákóczi Anna: A
Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége céljai és
feladatai.

Bihari Diéta VIII-IX. Berettyószentmárton. Szerk.:
Mezei Milán és Kállai Irán. Kiadja Bihari Múzeum és
Sinka István Városi Könyvtár. Berettyóújfalu 2014. 242
old. – A tartalomból: Mezei Milán: Folklór és valóság I.
– „Elhallgatta, mint a szentmártoni pap az alkalmazta-
tást”; Kállai Irén – Mezei Milán: Folklór és valóság II. –
Adatok a források Vitális Imre, az utolsó betyár hiteles
történetéhez; Pákozdi Dávid: Az emberi élet sorsfordulói
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Berettyószentmártonban; Mezei Milán – Pákozdi Dávid:
Berettyószentmártoni võfélyversek; Duró Ferenc: A
berettyószentmártoni községi tanács mûködése a Hor-
thy-korban; Mezei Milán (közl.): Részletek Nemes,
Nemzetes, Vitézlõ Dancsházi Nagy Benedek jegyzõ-
könyvébõl (1720–1778); Mezei Milán (közl.): Habókay
Márton hagyatéki leltára, 1834; Kissné Tóth Márta és
Mezei Milán: Fényképek Berettyószentmárton múltjá-
ból.

Bihari Mihály – Kósa Ferenc – Pozsgay Imre: Mi
történt velünk. Magyarországi sorskérdések 1987 –2014.
Éghajlat könyvkiadó. Bp. 214. 310 old.

Bíró Friderika: „Kedves feleségem”, „Kedves sze-
retett férjem”. Levelek és naplójegyzetek az elsõ világ-
háborúból 1914–1916. Szerk.: Bereczki Ibolya – Bíró
Friderika – Nagyné Batári Zsuzsanna. Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum. Szentendre 2015. 204 old.

Böcskör Katalin – Büki László – Csepregi Tibor –
Horváth Lívia – Tóth Tamás: Bük. Szülõföld Kiadó.
Szombathely. 2015. 128 old.

Bõhm András dr. (szerk.): A Nyakas-tetõ természeti
képe. Töki Helytörténeti Füzetek 3. Kiadja a Kortárs
Képzõmûvészetért 2004 Alapítvány. Tök 2015. 74 old.

Csarkó Imre: Szemelvények Esztár XX. századi
történetébõl. Kiadja az Esztár Fejlõdéséért Alapítvány.
Esztár 2015. 100 old.

Csángó Tükör. Moldvai Magyar Kulturális folyó-
irat. Fõszerk.: Tampu (Compoly) Stelian. Kiadja a Laka-
tos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület. Bp.
2015. 40. sz. 34 old. – A tartalomból: Tampu Krisztián: A
bákói püspökség története; Nyisztor Tinka – Pákozdi Ju-
dit: A kobrics receptje; Trunki Péter: Külsõrekecsini ok-
tatás korai idõszaka [a 20. szd eleje] Ioan Epure kapcsán;
Cs. Bogdán Tibor: Jöjjenek divatba a csángók; „Örülök,
hogy bár ennyit tehettem a falunkétt…” – Kóka Rozália
beszélget Bogdán Gatu Klárával.

Csángó Tükör. Moldvai Magyar Kulturális folyó-
irat. Fõszerk.: Tampu (Compoly) Stelian. Kiadja a Laka-
tos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület. Bp.
2016. 41. sz. 31 old. – A tartalomból: Tampu Stelian:
Helyzetértékelés; Tampu Krisztián: A moldvai csángók
utánpótlásának fajtái a megtelepedésük utáni évszázad-
ok során; Janó János: A hazatelepedés útja Magyarfalu-
ból Egyházaskozárig; Kóka Rozália: Petrás Mária nép-
dalénekes keramikus dicsérete; Halász Péter: „… akinek
emberhez méltó gondja van” – Deáky András Magyar
Örökség Díja.

Domokos László: Elsüllyedt földön. Szerémség ma-
gyar múltjának hiánypótló története. 2014.

Dukrét Géza: Siter. Adalékok történetéhez és népis-
meretéhez. Partiumi füzetek 82. Szerk.: Dukrét Géza.
Kiadja a Partiumi és Bánsági Mûemlékvédõ és Emlék-
hely Társaság megbízásából a nagyváradi europrint.
Nagyvárad 2015. 307 old.

Eltûnt iskoláinkra emlékezünk. Szerk.: Veliczky
Józsefné és Papp Izabella. Kiadja a Jászboldogházáról
Elszármazottak Baráti Társasága. 2015.

Encsi Hírek. A város polgárainak lapja. Fõszerk.:
Radeczki Éva. 2015. 2. Encs 38 old. – A tartalomból:
Evva Margit: Honismeret-Helytörténet hírek.

Encsi Hírek. A város polgárainak lapja. Fõszerk.:
Radeczki Éva. 2015. 3. Encs 38 old. – A tartalomból:
Kuncsik Jánosné: Ünnepi megemlékezés az 1956-os ese-
ményekrõl; Evva Margit: Évzáró helytörténeti foglalko-
zások.

Encsi Hírek. A város polgárainak lapja. Fõszerk.:
Radeczki Éva. 2015. 4. Encs 30 old. – A tartalomból: dr.
Szalipszki Péter: Emlékbeszéd az abaújdevecseri Em-
lékház avatásán,

Eörsi László: A pesterzsébeti fegyveres ellenállás,
1956. 1956-os Alapítvány – Állambiztonsági Szolgála-
tok Történeti Levéltára. Bp. 2015. 231 old.

Erdélyi Gyopár. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület fo-
lyóirata. Fel. szerk.: Deák László. Kolozsvár 2016. 1. 44
old. – A tartalomból: Farkas Aladár: Borvízforrások
gyalogtúra; Simon László: Súgósok a Gömör-Tornai
„Szlovák” karszton; Egri Ferenc: Kirándulások az Ör-
dögmalomhoz és a Bocsászára; dr. Polgárdy Géza: A
száz éve elhunyt Téglás Gábor emlékezete; Jánosi Csa-
ba: Az árkosi Gloria-forrás; Bartók Attila: A Páring
Natura 2000-es védett terület.

Faragó Sándor: Lélekkel teljesített hivatás. Cher-
nelházi Chernel István naplója, 1914–1922. I-II. Nyu-
gat-magyarországi Egyetemi Kiadó. Sopron 2015. 494
és 609 old.

Fazekas Lóránd: Ódon sírkertek ösvényein.
Partiumi füzetek 79. Partiumi és Bánsági Mûemlékvédõ
és Emlékhely Társaság – Varadinum Script Kiadó.
Nagyvárad 2014. – A síremlékállítás rövid történelme;
Az örök csend kisbábony otthonában; Címeres sírhelyek
Szatmár megyében; Ódon sírkertek ösvényein: Halmi,
Homoródszentpál, Sándorhomok, Batizvasvár, Szatmár-
németi, Ombod, Vetés, Kaplony, Iriny, Érendréd, Pele-
keszi, Hadad.

Fazekas Lóránd: Püspökök s címereik a Szatmári
Római Katolikus Egyházmegyében. Kiadja a Partiumi és
Bánsági Mûemlékvédõ és Emlékhely Társaság –
Profundis Kiadó. Szatmárnémeti 2015. 88 old

Ferenczes István: Arghezi<Ergezi. Hargita Kiadó.
Csíkszereda 2015. – Tudor Arghezi román költõ magyar
édesanyjáról.

Fried István: Jókai Mórról másképpen. Kisebbség-
kutatás Könyvek. Lucidus Kiadó. Bp. 2015.

Füredi história. Helytörténeti folyóirat. Fel. Szerk.:
dr. Rácz János. Kiadja a Balatonfüredi Helytörténeti
Egyesület. XV. 2015. 3. 32 old. – A tartalomból: Balán
Beáta: A Balaton-Füredi Polgári Dalegylet története az
egylet jegyzõkönyvei tükrében, 2.; Küronya Jenõ: 110
éve született id. Küronya Jenõ pedagógus; Keller
György: Üzenetek odaátról – Kondor Ilona és Matyikó
Sebestyén József.

Halász Péter: „Cserefának füstje hozta ki
könnyvemet…” – Néprajzi, tudománytörténeti írások a
moldvai magyarokról. Kriza János Néprajzi Társaság.
Kolozsvár 2015. 463 old.

Hegedûs Imre: Székelyország. Magyar Napló 2016.

Hetyéssy István: Bük község monográfiája. Bük Vá-
ros Önkormányzata – Magyar Nyugat Könyvkiadó. Bük
– Vasszilvágy 2015. 114 old.

Hírlevél 51. A Kazinczy Ferenc Társaság tájékozta-
tója. Sátoraljaújhely 2016. február 21 old. – A tartalom-
ból: Kováts Dániel: Huszonötödik évkönyvünk ürügyén;
Nyíri Péter: Létünk hajléka az anyanyelv; Kiállítás a ma-
gyar nyelvrõl Kairóban; Ringer István: A Kazinczy Fe-
renc Múzeum 2015. évi tevékenysége; Gécziné Nagy
Mária: 180 perc a magyar kultúra jegyében – elõadás-
csokor a sátoraljaújhelyi Petõfi Irodalmi Múzeum – Ka-
zinczy Ferenc Múzeumban a Magyar Kultúra Napján;
Evva Margit: Honismeret-Helytörténet.
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Horváth László dr.: Kõszegtõl Kõszegig. Szerk.: dr.
Bariska István. Heliosz-N Bt. Nagykanizsa 2015. 217
old.

Illésfalvi Péter: Hegyivadász-képzés a magyar kirá-
lyi honvéd Ludovika Akadémián. Magyar Napló 2016.

INVICTUS. Az ember, akit nem gyõztek le. Kiadja a
Nemzetstratégiai Kutatóintézet. Fel. szerk.: Fráter Oli-
vér. 1915. november 40 old. – A tartalomból: Szász Jenõ:
Felelõsséggel és hûséggel; Fráter Olivér: Az élet válasz-
útjai; Fülöp G. András: A Mindszenty-per, mint a kor-
szak és a felvidéki magyar katolikus papság meghurcolá-
sának egyik elõzménye; dr. Sztyuhula László: Aki az Úr
Jézus keresztjét magukhoz ölelték…; František
Mikloško: A jó pásztor életét adta… – Kovács Pál vérta-
núsága; Weiszer Attila: A 20-as láger – M160 – 17. sz.
fejfa, Pásztor Ferenc vértanúsága; Molnár Imre: Ester-
házy János vértanúsága; Szabó László: A pápa „hadosz-
tályának” katonája… Borsos Mihály keresztútja; Csáky
Károly: Két bátor Krisztus-követõ: Lénár Károly és dr.
Lestár István keresztútja; Molnár Imre: Emlékezzünk,
hogy emlékeztethessünk; Hrubik Béla: A Mindszenty-
per felvidéki emlékezésében: Dombi Ferenc tanúságtéte-
le; Koncsol László: Magyar Kálvinisták a vádlottak pad-
ján – „A magyar szülõk gyermekei… ezután szlovákul
fogják dicsérni az Istent.”; Csáky Pál: Fõhajtás egy nem-
zedék elõtt.

István Erzsébet – Pusztai Zsolt: Az agyag mûvé-
sze. Bozsik Kálmán kunszentmártoni fazekasmester.
Kunszentmárton 2015.

Így emlékezem. Idõs emberek mesélnek a múltról.
Szerk.: Kemény Attila. Töki Helytörténeti Füzetek 5. Ki-
adja a Kortárs Képzõmûvészetért 2004 Alapítvány. Tök
2015. 50 old.

Jeszenszky Géza: Kísérlet a trianoni trauma orvoslá-
sára. Magyarország szomszédsági politikája a rendszer-
változás éveiben. Fórum Kisebbségkutató Intézet.
Somorja 2016.

„Jól esik köztetek lenni…” Nõi sorsok, szerepek
Deák Ferenc környezetében. Szerk.: Kiss Gábor. Zala-
egerszeg 2015. 228 old.

Kapiller Imre – Paksy Zoltán: A zalaegerszegi zsi-
dóság története a betelepüléstõl napjainkig. Kiadja Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata. Zalaeger-
szeg 2014. 347 old.

Kemenesaljai életrajzi lexikon. Szerk.: Németh Ti-
bor. Kemenesaljai Regionális Ifjúsági Szervezet. Csönge
2014. 222 old.

Kemény Attila: A társas élet szokásai a töki szõlõhe-
gyen. Töki Helytörténeti Füzetek 2. Kiadja a Kortárs
Képzõmûvészetért 2004 Alapítvány. Tök 2015. 62 old.

Keresztek és kiskápolnák Szekszárdon. Szerk.:
Baltavári István. Kiadja a Tolna Megyei Egyed Antal
Honismereti Egyesület. Szekszárd 2015. 101 old.

Keresztesné Tóth Bernadett (szerk.): A Veszprémi
Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola jubile-
umi évkönyve (1895 – 2015). Kiadja a Szakközépiskola.
Veszprém 2015. 247 old.

Kiss Kálmán: Csûry Bálint és a szamosháti tájnyelv.
Partiumi füzetek 83. Szerk.: Dukrét Géza. Partiumi és
Bánsági Mûemlékvédõ és Emlékhely Társaság – Vara-
dinum Script Kiadó. Nagyvárad 2015. 301 old.

Kordics Imre: Nagyvárad jelentõsebb utcanevei
1940–1944 között. Partiumi füzetek 81. Partiumi és Bán-
sági Mûemlékvédõ és Emlékhely Társaság – Varadinum
Script Kiadó. Nagyvárad 2014.

Kovács István: Honvédek, hírszerzõk, légionisták –
A szabadságharc lengyel résztvevõinek életrajzi lexiko-
na 1848 – 1849. Magyar Napló 2016.

Kováts Judit: Elszakítva. Magvetõ Kiadó. Bp. 2015.
400 old.

Közi Horváth József dr.: Nemzeti, keresztény és
szociális I. (1939) Szerk.: Szalai Viktor. Közi Horváth
József Népfõiskola. Sopron. 2014. 99 old.

Kunhegyesi Nagykun Kalendárium, 2016. Szerk.:
Víg Márta. 2016. 359 old. – A tartalomból: Gulyás Éva:
Falucsúfolók a Jászkunságban és környékén; Víg Márta:
A Kakat-értõl az óceánig – Szegõ Gábor matematikus
életútja; Oláh Lajos: Házoromdíszek a XIX. szd-ban
Kunhegyesen; Kórizs József – Sárközi Ottilia: Kórképek
Feketehegyrõl; Bácsfeketehegy újratelepülésének 230.
évfordulóját ünnepelte; Szentpéteriné Lévai Márta: He-
lyi érték – identitás; Víg Márta: Kunhegyesi középisko-
lások a redemptio 270. évfordulójára emlékeztek.

Kupán Árpád: Új borsi krónika. Állandóság és vál-
tozás a városiasodó község életében. Kiadja Bors község
Polgármesteri Hivatala. 2015. 307 old.

Lábadi Károly dr. – Loksa Gábor (szerk.):
Drávaszög és Szlavónia kollégium. Antológia Kiadó.
Lakitelek 2015. 319 old.

Lázár Tibor Zoltán: Az I. világháború hajdúdorogi
hõsei és áldozatai. Hajdúdorogi füzetek 14. Kiadja a Mé-
száros Károly Városi Könyvtár. Hajdúdorog 2014. 155
old.

Lázár Tibor Zoltán: Az II. világháború hajdúdorogi
hõsei és áldozatai. Hajdúdorogi füzetek 15. Kiadja a Mé-
száros Károly Városi Könyvtár. Hajdúdorog 2015. 160
old.

Lendvai Rezsõ – Koltay Ferenc (szerk.): A szom-
bathelyi székesegyház bombázása és újjáépítése. A Szé-
kesegyházi Fõplébánia Képviselõtestülete és a Székes-
egyházért Alapítvány kiadása. Szombathely 2015. 405
old. + 240 illusztráció.

Magyar Zoltán: Csinódi népköltészet. Az Úz-
völgyi csángók folklórhagyománya. Magyar Népkölté-
szet Tára IX. Balassi Kiadó. Bp. 2015. 546 old. + 57 kép.

Majdán János: A közlekedés története Magyaror-
szágon (1700 – 2000). Pécsi Tudománytár 2014. 240
old.

Matkovich Tivadar: Vármegyénk életébõl. Magán-
kiadás 2015. 116 old. – Folytatásban megjelent
(KRIX_KRAX álnéven – a Veszprémi Ellenõr 1906. ok-
tóber 7.– 1907. március 10. közötti tárcarovatában. Jegy-
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